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INLEIDING.
Toe-n ik, uh reeds een .aantal jaren geleden, een aanvang
maakte nTct de -yoo'rbereidendc. studie voor het schrijv.en
van: mijne-- geschiedenis -der Utrechtsche Academie
de
jaren 1636--18.15, heh ik natuurlijkterstond kennis genomen van de '"Acta et Decreta", dC_llotuleil-_Yan den academischen- Senaat. -Deze zijn; evenals alles wat verder -hc'7
waard is gebleven van het Senaatsarchief vóór 18.15, in het
Utrechtsche Gemeente-archief gedeponeerd.
Voor mijn eigen gebruik begoIl_ik deze- notulen deels af te
schrijven,- deels in -regest te brengen,' -en dan in het Nederlandsch vertaald; al spoedig hl eek mij echter, dat ik het
snelst opschoot door den Latijnsehen :tekst eenvoudig oyer
te nemen, omdat het Latijn minder woorden noodig heeft
dan het Nederlandsch; aJleen.hier en daar, om redenen, -die
telkens voor den lezer duidelijk zullen zijn", gaf ik den
tekst in regestvorm of in excerpt weer. T'ev,cns rees toen
bij mü het voornenlen, m~in afschrift, gedeeltelijk bewerking, ,\-"an de ".Acta et Deef,eta" in druk uit te geven., VVeliswa"r schrijft Mej.L. JvIiedema op blz. VII van de Voorrede, die zij liet \~oorafgaan aan haar vervolg ,op vVijnne's
l.ütgave van de "Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht
betreffende de Academie"-, dat de SenaatsnotuIen ;,te weinig nieu\'vs -bevatten" om ze als een aanhangsel van, deze
1]itgave op te nemen, maar.zij heeft deze. meenillg:ve.rmo~
del~ik gevor.md na een eenigszihs .-duchtige kennismaking
met deze notulen;: hoe - dit zij.," naar !pijn Qordeel zijn de
"Acta et DecrHa" 'een belangrijke en z'e1fs :ue voornaamste
bron'voor de' kennis van het inwendig:leven, deL Utrechtsehe: Academie.
:M:en,zoujntussch.cn gaarne!:\venschen,',dat zij l).Og -rijker
van. inhoud waren. AI dadelijk beginnen. zij niet met het
stichtil1gsjaar van de Academie, 1636.' Indien er; wat men
toch wel 2011 vernloeden, ook t~jdcns JIe Illustre School
(.I634-'~"I636) notulen zijn gehln.Hlen v;tn de yergaderingen
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der hooglecrarcn, zijn deze in elk gC'1/al niet be ..vaard ge~
bleven. Hetzelfde moet echter "worden getuigd van de notu~
len van den academischen Senaat ~ bii de IHustre School
kent men dezen naam niet; er was daar 'ook geen "Rector"
alleen een "Praeses" en een ~"\ssess()r ~ uit de vijf eerste
jaren, 1636-1641; toevalligerwijze ontbreken ook in het
archief van ûen Leidschen academischen Senaat de notulen
van de vi cr eerstc jaren (1\1:o1huysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, I, blz, XI der Inleiding). Het behoeft geen betoog, dat dit gemis zeer te betreuren valt, omdat juist in den beginne allerlei besluiten
door den Senaat moeten ,zijn' genomen 'betreffende examens, promoties en andere interne: aangelegenheden. Met
name',vöör Utrecht' -is" deze lacune bezwaarlijk, 'om'dat zij,
o'm dadelijk te vermelden, redenen, niet kan word.en' aangevuld (zooals voor Leiden wèl mogelijk is) uit de Resolutiën van Curatoren; zoo moeten wij dus onze kennis van
de lotgevallen der Utrechtsche Academie onder het recto-raat van Bernardus Schotanus, die 5 jaren achtereen; van
1636----1641, Rector bleef, uit vroedschapsresolutiën en andere broüncn bijeenbrengen.
De "Acta et Decreta, Senatus" zijn 'Van r6 Maart (stiL
ant.) 1641 af bewaard gebleven, in vier folo. deelen; het
eerste, van 1641-1684, telt 572 bladzijden, het tweede, van
1684~1747, 360 bladzijden, het derde, van 1747~1800,
452 bladzijden en het vierde. van 1800---1815, 331 bladzijden, tezamen dus ruim 17°0 bladzijden. Zij hadden echter
nog heel wat grooter omvang kunnen hebben, indien :alle
Rectoren - want op hen heeft tot 1779 deze taak gerust ~
zich even zorgvuldig van hun plicht om notulen te houden
hadden gekvveten. Niet elk Rector was echter tevens een
nauwgezet secretaris; sommige' RectO'ren hebben dit gedeelte van hunne taak zelfs schromelijk verwaarloosd. In
1646 (hierna, blz.217 en 218, op 4 Febr. 1646) werd aan den
Rector uitdrukkelijk opgedragen, tijdens de Senaatsvergaderingen schriftelijke aanteekeningen van het daar verhandelde te maken; deze moesten in de volgende vergadering worden gelezen: en goedgekeurd; in de eerste vergadering na het neerleggen van zijn' rectoraat moest hij de
gezam'enlijke notulen van zijn jaar voorlezen en, na goed,keuring, in het boek van de "Acta et Decreta" inschrijven.
Verreweg het meeste hiervan is slecht, of niet nageleefd.
y

Nooit wordt in de notulen vernleld, dat de notulen van de
vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd. Uit den
inhoud van de "Acta et Decreta" blijkt dan ook telkens
--'" wegens het verwaarloozen van de chronologische volgorde en het bij ariticipatie verroeIden van sommige feitendat de Rector zijne notulen niet in~ of vlak na elke vergadering heeft geschreven, maar veel later, en soms misschien
uit zijn geheugen. Evenmin is .het voorschrift nageleefd
~ waaraan des 'te meer de hand had moeten worden gehouden, nu ~de notulen van ecn vorige niet geregeld in een
volgende ,vergadering werden_gelezen - dat de Rector- vlak
na zijn aftreden de gezameplijke notulen van zijn ambtsjaar moest voorlezen. Dit geschiedde dilnvijls eenige maanden, soms een jaar na het -aftreden, wanneer er dus moeilijk
nog contröle op was te houden; in het begin van de 18e
eeuw gebeurde het- wel, dat er eenige jaren -tusschen verliepen! Afgezien van deze nalatigheid, maakten SOnimige
Rectoren zich met den Fransehen slag van hun secretariaat af en teekenden alleen enkele- officieele gebeurtenis~
Sen op: overdracht van het rectoraat, ambtsaanvaarding
yzm een hoogleeraar enz. Gelukkig zijn er ook tal van Rectoren geweest, die hunne taak als teboeksteller van. het in
de Senaatsvergaderingen verhandelde ernstiger hebben opgevat, zoodat, ondanks al het hierboven gezegde, de "Acta
et Decreta" hunne waarde als bron behouden. Bovendien
hebben zij aan accuratesse en volledigheid 'gewonnen,
sinds de Senaat, in I779, een 'eigen secretaris had gekregen.
Notulen of resolutiën van Curatoren zijn te Utrecht niet
bewaard gebleven; vermoedelijk hebben zij ook nooit bestaan. -Het Curatorium van de, Academie berustte in theoriebijde geheeIe Vroedschap. in de practijk bij Burgemeesteren e'n Gecommitteerden tot de academische zaken, met
welke laatste benaming geen vaste commissie: uit de
Vroedschap wordt aangeduid, waarvan de leden op be~
paalde tijden aftraden orbij overlijden werden vervangen,
maar eenlge door Burgemeesteren aangewezen leden. der
Vroedschap, waarvan het aantal, varieerde. In werkelijkheid 'waren' het B-urgemeestercn, dikwijls alleen de eerste
Burgemeester, die'het Curatorium uitmaakten. Dat er waarsc.hijnlijk geen notû.len van Curatoren zijn' gehouden, is
deels te verklaren uit de vlottende samenstelling van het
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college, deels uit het feit, dat de meeste beslissingen door
de .lbeide Burgemeesteren in mondeling over:1eg, of na bespreking met enkele "Gecommitteerden tot de academische
zaken" werden genomen; er was voortdurend persoonlijk
contact tusschen Curatoren .en "Vroedschap, of. tusschen
Curatoren en Senaat. Herhaaldelijk werden Rector, of Rector en 'Assessoren, ten stadhuize ontboden voor mondelinge besprekingen; de beslissingen van Curatoren werden
gewoonl1jk'lllondeling aan den Senaat overgebracht, ,hetzij
door den', "Secretaris der Academie'-' - dit 'was een, der
stadssecretarissen, die echter, .zooals wij- zagen~ .,niet als
Secretaris van den Senaat fungeerde~, hetzij door-enkele
"Gecommitteerden :tot de academische zaken'\ die' hij officieeIe "gelegenheden (rectoraatsoverdracht 1 inaugureele
oraties) Iuet den Senaat in aanraking kwamen. In de l1Acta
et Decreta'-' staan slechts een enkele Inaal besluiten' van
Curatoren opgeteeke.nd, die schriftelijk ter kennis van ,den
Senaat werden gebracht. Eerst na 1795 zijn er notulen bewaard_ van "Het ;committé van publiek onderwijs, -1796--1802" en van "Gecommitteerden tot de academ-ische zaken,
,803-1812".
Behalve een notulen- of resolutiênboek var! Curatoren
missen wij ook, ter cOnipleteering'varr de "A.cta et Decreta H , buridels van bij _den Senaat ingekomen stukken en de
minuten van de uitgaande brieven van dit college; eerst
voor de vier laatste jaren van- d.e ,stedelijke ,Academie
(I8! 1-_I8-I5) \~inàen wij in het Senaatsarchief een "Lnvolucrum chartarum" . \róór dien tijd werden de voornaamste
Il1komende' en uitgaande brieven in de "Acta et Decreta"
opgenomen. Dit behoorde althans te gebeuren; het komt
echter dikwijls VQor, dat in de "Acta et Decreta" wel ruimte
voor de inlassching is opengelaten, maar dat de in,lassching
zelf achterwege is gehleven! Ook in dit opzicht heeft het
eigen secretariaat verbetering aangebracht. Intusschen, o,ok
wanneer {ie uitgaande, en ingekomen brieven niet in extenso ,in de ,,,Acta, et Deçreta", ,zijn opgenomen, ,wordt de
inhoud ervan 'wel kortelijkaangegeven öLis die, af te" leiden
uit v-oorafgaande ·aanteekeningen.
Er zijn ook "Acta Secreta",' van ~ deri Senaat, uit de
jaren 1766 tot 1792; eigenlijk loopen zij slechts over de
periode van .Mei 1766-September '768, daar d~ aánteekeHingen uit ele latere jaren slechts betrekking hebben op_de

onderteekenÎ11g; doof nieuwe hoogle.eral-cn, van 'een door
gezalilenlijke hoogleeraren gemaal<:te afspraak. Omdat deze
"Acta Secreta" dagteekenen uit een tijd, die' buiten ,de, in
dit -deel.behandelde' jaren 'valt, kan cr hier'over'gezvlcgen
worden.; ,alleen, zij- alvast medegedeeld~ dat het belang van
deze "Secrete notulen" erg tegenvalt.
Uit het voorgaande'llloge zijn gebleken, dat onze uitgave yan de "Acta et Decreta" aJleen aangevuld kon worden uit: de xesolutiën; val1 de V rocdschap, ,welk lichaam in
laatste instantie' over academische, aangdegenheden besliste. en {~aarbij zoo goed als ,altijd het advies \~an Cl,1.ratoren .opvolgde;-, :peze aanvulling ,zou overpodig zijn 'geweesJ", "van neer i,n de door wijlc!1, prof. Wijnne uitgegeven
"Reso.luti~n van de :Vroedschap :van Utrecht betreffende
de .A.cadenlÎe n ---:-- wij spreken hier alleen ,over vVijnne's uitgave, die tot 1693 loopt, en niet over tIe voortzetting ,daarvan do cr mej. J\/[iedema; over deze laatste zullen \-yij in een
volgend -deel van onze uitgave nader spreke,l1 ~ werkelijk
alle" of althans verreweg de 111'eeste van deze resolutië~
waren opgenomen. Dit is echter op verre na niet het gevaL
ZQoals \Vijnpe in ,de Inleiding der genoemde 1:1itgave b,ericht, heeft hij aneen ovçrgech:-ukt een handschrift, dat in
het Ctrechtsche Gemeente-archief berust en \vaarvan door
hem een afschrift werü aangetroffen in de ,boekerij van
\vijlcn den Utrechtsch(;n hoóg-leeraar in de theologie H. J.
Eoyaards. Kr:'l,chtens hçs)uit van de Vroedschap van I I
J\/[ei 1635 ·(hierna, blz. iS) werd den Secretaris gelast ,.,alle
RcsoJütiën, vóór desen genomen 'ende noch te nemen aengacnde d'Il1ustrc: Schole; iq. een boeek a part te registreren:
naedat die ;ll'vorens d'Heeren Burgermeesteren gecommuni~eert ende bij deseIye geresumecrt sullen sijn": Nadat de
Illl1strc'School tot Academie was verheY'en, heeft de Secretaris'de hem iIY 1635 opgedragen taak natuurlijk voortgezet
ten-opzichte" van de'l~csolutiën, die de, Academie betroffen.
Zoo ontston'd een Tegister;, dat in d:en catalogu,s' d~r 2'de
Afdeeling van het TJtrechtsche Gemeente-archief a1s No.
ro08 'bekend stiat 'cn daJ een 'aantal- resolut1ën hevat, te
begil-incn met' 14' Maart i632 en eÎndigende' met' 10 April
1693 ~ na Çlien datum heeft trien 'liet ,riièt meer noodig- :'gevonden, dè resoJutiën betreffende de Ac'adeinie ook in een
afzonderlijk register op te teekenen. Zooals blijkt uit enkele v'erschillen in de bewoording-cn, die echter den inhoud
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niet wijzigen, is het register No.

de

r~solutiën,

1008

geen afschrift van

die in het officieele register der Vroedschaps-

resolutiën zijn opgeteekend, maar van de verloren gegane
klad-notulen ervan; wijlen Mr. S. Muller Fz. heeft hierop
reeds de aandacht gevestigd in een potlood-aanteekening
bij het exemplaar van den evengenoemden catalogus, dat
in het Utrechtsche Gemeente-archief wordt aangetroffen,
en wel bij No. waS.
De heer Wijnne nu heeft het afschrift van No. waS uit
de verzameling-Royaards - welk afschrift weinig afwijkin.gen -van No. 1008 vertoont - klakkeloos laten dvèrdrukken, zonder 'eenige toelichting, zonder ook enkele
klaarblijkelijke fouten daarin te verbeteren. J<;chter slechts ten deele! Weggelaten heeft hij die resolutiën, "van
welker bestaan het geschrift van wijlen Dr. Loncq, Historische schets der Utrechtsche Hoogeschool tot hare verheffing in 1815, genoegzaam hlijk geeft; verder de weinige,
welke in het bedoelde artikel in De Tijdspiegel (nI. Wijnne's artikel "Uit den tijd der wording en van den wasdom
der Utrechtsche Hoogeschool", in De Tijdspiegel van April
1887) in haar geheel voorkomen; eindelijk dezulke, waarvan de inhoud het inlasschen geenszins scheen te rechtvaardigen". Wijnne's uitgave van de Resolutiën betreffende de Academie bevat dus lang niet alle resolutiën, die in
No. Jo08 bijee,n zijn gebracht; hij heeft o.a. een groot aantal weggelaten, die wel door Loncq gebruikt, maar volstrekt niet geheel verwerkt waren; hij heeft verder elk, die
zijne uitgave der resolutiën ter hand;ueemt, genoodzaakt
voortdurend bij Loncq of in het genoemde Tijdspiegelartikel naar aanvulling daarvan uit te zien:
Er bestaat echter nog een grooter bezwaar tegen zijn
uitgave. Wanneer \Vijnne zich de moeite had gegeven, het
offieieele resohttieboek van de Vroedschap te raadplegen,
zou hij bemerkt hebben, dat daarin een aantal resolutiën
betreffende de Academie worden aangetroffen, die niet zijn
ove:rgenomen in No. 1008. \Vaarom dit niet: is geschied,
valt 'niet met zekerheid uit te maken; een ,bepaald systeem
is er niet bij te ontdekken; maar hetzij dan wegens slordigheid van den klerk, die door den Secretaris met het maken
van de afschriften was belast, hetzij om andere redenen,
No. 1008 bevat lang niet alle rcsolutiën, die men daarin
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zou' verwaç.hten, en het zijn niet,altijd de weinig belangril'kc, die er in ontbreken.
- Daar ik in deze uitgave van de ,,,Acta et ])ecreta", althans de- belangrijkste, overige documenten wilde opnemGl1, die de geschied:enis der Academie nader toeli~hten, 'en
ik om de aangegeven redenen niet l~on volstaan met een verwijzing naar ,de u,itgave van, 'vVijnne, heb ik uÎt' ,hei resolutieb"ekvan de Vroedschap alk resolutiën betreffende cle
Academie overgenoll1cn. Van- het -jaar ai, waannede de
A.eta et Decreta aanvangen, 1641, zal men in deze uitgave
op elk jaar achter de Acta et Decrda de bedoelde vroedschapsresolutifn yatl -dat jaar ;.tantreffen; -diegene 'daarvan,
welke reeds bif,YVijntie gedrukt- st,aan,' word~n ,van ,de· .overige' ,ondeTs,cheiden"d09r een kleinere"letter ',en ·d,oordat zij
tusschcn [ L zijn geplaatst; de inhoud ervan is ·zoo. kort
mogelijk w.eergegeven; Doven dien wordt verwezen naar de
bladz:ljde, waarop men, ze hij Wijnne 1n extenso aantreft.
Op dezelfde wijze is gehandeld met de vfqedschapsresolutiën, die aan; het aauvangsjaar van de Acta et Decreta
vooraiKaan.
Ten slotte heb ik het gewenscht gevond~n in deze uitg,ave ook ecn aantal 40cumenteh op te nemen, die de -voorgeschiedenis van de Illustre School en de Jatere Academie
betreffen. Z~j zjjn deels ontleend aan de reso,~utiën van den
Raad (later Vroedschap), deels aan de Acta Synodi, Kerkeraadsnotulcn, ,-R,esolutiën van de Staten ,en van_de Gedepute,erde Stat~n. Ook voor de toelichting van ·de latere
documenten heb ik dikwijls gebruik gemaakt van verschillende stukken uit het Gemeente-archief, zooa15 de belang:stellende lezer zal kunncn opmerken. De bijlage'u achter
dit deel bevatten 'een aantal documenten, dje beter afzonderlijk, chtn,in het verband van Acta et pep-cta of Vroeds~hapsresoltltiën konden worden gedrukt.
/\Js eÎnd-datunl van dit deel is 21 April 1ó74 genomen,
de dag, tocn, na afloop van het tijdvak der Fransche hezetting cn val! het daarop gevolgd interregnum, het nieuwe academische bestuur door de nieuwe stedelijke regeering . . .venl aangesteleL Het is vrij willekeurig- om dit eerste
deel op dezen datum tc docn ophouden; maar ergens nloest
toch een slot worden gemaakt; en dan laat April 1674 als
eindtel-m~jn zich rechtv<laTdigen, omdat tocn, na de benauwenj.<.; van de Franse he bezetting. in welke periode aan het
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voortbestaan der Utrechtsche Academie werd gewanhoopt,
hare herrijzenis een aanvang nam.
In de aanteekeningen aan den voet der bladzijden zijn
éen aantal in den tekst vermelde feiten nader' toegelicht;
wie daarmede nog niet- tevreden mocht zijn- gesteld, zij ter
hevrediging zijner weetgierigheid verder verwezen naar
mijne Ges'chiedenis der Utrechtsche Academie. ~ Aan het
laatste deel van deze uitgave zullen registers van personen
en zaken worden toegevoegd.
Aan,' den archivaris der genleente Utrecht, Mr. W. C.
Schuylenburg, den e chartermeester Mr. J.'
C.van Campen,',' en de beide ambtenaren ten archieve, 'de" heeren ,G.
Brinkhuis en G. van Klaveren Pz.betuig ik mijn weIgemeenden dank voor den bijstand bij mijn werk, dien zij
steeds met de grootste bereidwilligheid hebben verleend.
In de laatste j aren was mijn tijd graatendeels in beslag
genomen door de Geschiedenis van de Utrechtsche Academie, die ongeveer tegelijk met dit boekdeel het licht zal
zien; zonder de hulp, die mijne vrouw mij heeft verleend
bti de uitgave der Acta et Decreta, zou het mij onmogelijk
geweest zijn naast dien' grooteren arbeid ook dit werk ten
ei:àde te ·brengen.
~en slotte is het mij een aangename plicht, ook hier
m,ijne erkentelijkheid te betuigen aan mijne vroegere -collega's Damsté" Wagellvoort en Zevenbergen voor de verklaring van enkele, voor mij duistere ,"voorden in den Latijnschen tekst der Acta et Decreta, en aan den Voorzitter
van 'het Historisch Genootschap, Dr. Bannier, die de drukproeven heeft willen nalezen en mij voor- vergrijpen tegen
de "RegelsH van het Genootschap heeft behoed.
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1.

DE VOORGESCHIEDENIS.
"Des Saterdaghes op Sinte Gheertrudcndach
(=r7' Maart) 1470."

,,Jacob van Am'ctongerr, vVerner Braem van dçri ilijwcn
R·aidc, Gherit van Rijn' Geritsz. ende MacHarijs van' Benthem van den ouden Raide zijn geschict uut den Ruide out
ende nijwe om te besicn ende te spreken mÎtteil gncnen,
die daertoe dienen, dat men alhijr ene Universiteet brengen
machte. n'

(Raads Dag. Boek Uit.)
28 Juni r 580.
ORDONNANTIE VAN DE STATEN yAN UTRECHT ()~1 O.HIlE TE
STELLEN Ol", EN TOT HEFORMATIE. VAN _DE GEESTE~IJKE PERSONEN EN GOEpÈREN, IlD. 28 JUNI 1580...

Art. 4: "Item dat, men die vicariën, zall appliCere'n tot
ministers end,c die~aers van Ooodts \V o.ordt oft~ t()t c{;;nighe
andere diergelijcke professi~, daerdoer t LandLc:t;lde die
gemeente geclient mach ,,,,'esen:, ende dat: mel1; ahtilcx "die
vicarijcn n~em~ndt, confereren zall 4à11 die" (kn Staeten
aengena.~rn zullen zijn~ die onderho1-1den, zulle~ 'yer;den jn
stt~dio ten fijne, vorrss., w~eitoc men _vo9,reexst ?l:Kech1~n
zall .alhier binnen Utrecht. ende alidere ") cleyrie ~teden
"~) ,jAndere": jIeeft in 'dezen' tijd, en ook nog' in- de ,zeventiende
eeuw, niet -uitsluitend de,beteek:enis;waarin wij dit woord gebruiken,
maar _geeft herhaaldelijk 'ook een tegenstelling aan, in' plaats, van
een geîîjkstelling: vgl. D.,G. Rengers Hora Siccama, De geestelijke
.4cta ct decreta Senatus
I

2
een semlllariUlll, daer zeeker getall van jongers onderhou~
den zullen werden, die men in toecommcnde tijden die
VOO1-SS. vicariën zall lllocgen confereren ende dat men
vooreerst hiertoe zall appliceren die incommen ende casten, die de voorss. vijff Godtshuyscl1 plegen te leggen aen
ue choralen van haerluyder lecrcke, ende zoo die nyet genoch en zijn, dat men daertoe sal il1corporeeren ecnighe
van de 'vicariën, in de VOO1-SS~ kercke gefundeert."

(Register van de beschrijving der Staten van
Utrecht - overgenomen uil D. G. Rengers Hora
Siccama, t.a.p., blz. 28.)
30 Augustus 1580.
"Om1me. ruit die.van de. godshuyscn,ofte'Statcn te overleggen
men alhier een universiteyt of gl"ote scholesal
cunnen oprechten ende enige ordol1nancie dairop te cOlldpie,ren, Sijl1 gecommitteert \Vil1em, van Biler, -Direk de
Goyer end.e \Vouter Liefting:'

of

(Resol. Raad Ulr.)
8 November 1581 ').
"Om bij inventaris of te eysschen de boucken, onder de
en kerkelijke goederen onder het canonieke, hét gereformeerde en
het neutrale recht, Eerste deel, blz. 751.
'
1) Deze resolutie, eh de straks volgende van 3 Aug. 1582 zijn hier
opgenomen, omdat door de uitvoering van deze beslu)ten de grond'sÜtg is gelegd voür de stadsbibliotheek van Utrecht, die later ter
beschikking kwam van de lllustre School en de, Academie, en ten
slotte over is gegaan
de te'g~nwoordige ,Universiteitsbibliotheek.
- Dodt van, Flensburg heeft in-zijn Archief' voor kerker. en wereldsche _geschiedenis -van Utrecht" III blz. 272,vfg., uit de: Kameraarsrekeningèr{ ook verschei'dene gegevens' v~:ór' de oU'dste' geschiedei1is.
dezer bib1io~h~ek bijeengebracht. Zoo\vel "deze~ als die'"welke Van
Heusde 'heèft' vermeld in de Praefatio' van den Catalogus vld
Bibliotheek der Utr. Academie (1835) zijn door J. F. van Someren· ve:rwerkt in zijn geschrift: De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek: - .Wi[ zulien VODrtaan 'În ,deze 'uitgave alleen" gegevens 'voor
de bibliotheek opnemen te- beginne'u met den 'tijd, toen zij,ten -dienste
stond van het hooger, onderwijs in Utrecht.

in
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coUegiën ende conventen noch zijnde, om dairof ecn Biblioteque te mogen maken, sjjn gecoinmitteert Floris van
Wede ende Jacob de Pottere."

(Resol. Raad Utr.)
'3 November IS8!.
"Om te vervorderen an de vijf collegiën dat de saicke
vant Seminarium ten eynde gebracht ende int werck gestelt werde,. en,de oiek ,een concept te maken dairop men
de schale van Sint Hiëronimus. soude mogen reformeren,
sijn gecommitteert Floris van Wede ende Jacob de Pottere."

(Resol. Raad Ulr.)
26 Maart 1582.

"Om te vijnden middelen, dienende tot onderhout van
een geleert man, die alhier publice doceren sal in theologia,
ende de personen, daertoe gehaert 1), acn te spreken, sijn
gecomrnitteert Floris van Vi ede ende Jacob de Pottere.'''

(Resol. Raad Utr.)
3 Augustus 15 822 ).
"Floris van "'Vede,. scepen, ende Jacob de Pottere, Raet,
sijn gecommitteert om van de Capittelen, cloosteren ende
anderen int vruntschap te versoueken, dat sij- hore boucken
].) "Gehaert" = uitgekozen, aangewezen, en niet = bijeengeko~
men, zooals Van Asch van ,Wijek, Over de Instellingen van hooger
onderwijs in Utrecht vóór de ,'oprigting çler Hoogeschool in nen
jare 1636, bJz. 77. heeft. - In 1582 was men te Leiden bevreesd,
dat 'Utrecht gebruik zou maken van de oneenigheid tusschen den
Leidschen ,magistraat en enkele hoogleeraren, om sommigen hunner naar Utrecht te halen. Zie, daarover § 4' va,n bet eerste hoofd..,;
stuk:rnijn-er Geschiedenis van de lJtrechtsche Academie.
2); -Met. ingang van l' Januari 1583 begon in Holland en Zeeland
de nieuwe of OregDriaansche stijl; te Utrecht l:teeft men echter tpt
en met 30 November 1700 den ouden stijl gevolgd; alle Utrechtsche
data daarvóór zijn dus in den ouden stijl.

4ende: pulpitra,' daerse op leggen, des'C stadt ,>villen laten
voigeir om. C(:11' bibliotcecq dairaf te 'mogc:a veTgaderen
ende maken in Sinte CatrirH:~n Kerek .1), dacr ce'nen ycgelick toeganek: ende acces gegost sal '0,·ord<:11,"

(Resol. Raad Utr.)

,:;REDRESSEMENT m~TE GEESTELIJCKE,' GOEDER.'SN

H

van d" Staten van: Utrecht (=gedee!telijk een herhaling,
gedeeltelijk een wijziging in Gereformeerd'en' zin van de
"Ordonnantie'l op de geestelijke goederen \'an 28 Juni
1580) ,

j\r1. 3: "Is vorders geadvyseert, dat lTIéll \'olgcnde Yoorgacndc resolutie oprichten zall eel seminarium ~), beginnende vai1 24 jongers, tvvelck vermeerdert zal viorden tot
48 toe, volgende tèontract" metten -djff Collegiël1 daervan
gemaect."

(Register l:an de beschrijving der StateIl val!
'Utrecht. - Overgenomen liit Rengers Hara Siemma tap, blz, 333)
'1) Oorspronkelijk -was deze kerk bestemd voor het bewaren der
biblïotheek; -ten slotte is zij niet daar, maar in het koor van de
St. lans-kerk- ondcrgebrachi; omstreeks' Februari 1584 \vas zij
daar gevestigd. VgL Van Someren, t.a.p., blz. 1 en 2.
2) Voor zooverre miJ bekend; is,- is dil de laatste maal, dat men
hoort 'van', het 'plan tot oprithten :Van- een Semi'narie. -Door -de oprichting van ,het '"Seminarium PaulinurtJ''', in 1593 en 1594~ werd
voorzÎen ih de opleiding van -3.S. predikanten; ik mo"ge hiervoor
verwijzen -naar' § 6 va'u het,'Eetste,"HoofdstuK mijner Geschiedeni's
van de Utrechtsthe Academie. -'Over de plannen, ',die in 1586
hebben bestaan om de Leidsch'e -Academie naar Utrecht over te
brengen, over de,"pogingen 'om de Latijnsche "Scholen te Uttlicht en
te'--Amersfoort te doen uitgroeien' tot een IUustre School (159,4--1603)' eh de plannen' tot stichting van -een 'universiteit te Amersfoort (1602-1603), zie men insgelijks § 5,-'7 en 8 van dat hoofd-

stuk.

5
Augustus r62.L L).

"Omme het kerckgcn van' HiërusaIem met een gestoelte~
baneken ende setingen te doen appropriercn, omme daerin gedaen te vverden lec.tiones ,anathomie, Iud publijcke demonstratie 'çan dien. ,,,,,('rden' nefferis voorige commissarissen gecommitteert Decker, Schepen, ende OvermeeI'~
Raet."

(Resol. Vr. Utr.)
5~:ï Septelnber 162I.

t>Opda t '.die. alumni- -der, E~: :]';fog. Heeren -Staeten in Jeveil
geschickter ende in geleertheyt bequamel~ tot den -dienst
'van Godes kercke epge,,,Toedet ,mogen werden, is bij die
vergaderinghe [nI. van (le Provo Utr. Synode] -goetgevonden die E. "MOR.' Hecren Staeten bekendt te n1aeck:c-n, oft
niet hoet en wa er dat do' alumncn onder nacrde:r opsicht
mochten' gestelt \verden, tot welcken eynde Ds. Bus;:-,choff 2) g'ecommÎtteert is om tegens die naeste complete
verg2deringhe der gedeputeerden des Synocli 3) selecre remonstrantie t' O11t\Verpcn, 'i;>;;acrbij Jlaer E. ,Nlog. die noot1.) Deze, en YOlgencie n:sollltiën over de "anatomie" worden hier
opgenomen, omdat het !.,thcatrtlT!1 anaiomicum" later in ver,band
tot -de Academie heeft gestaan. - De vroedschapsbesluiten' van
t621 over de plaats waar de "anatomie" zou worden ingericht,
zulten verband houden met de benoeming, in 1621, van Dr. \ViIIem
van der Straten (StratenllS: latei hoogleeraar te Utrecht)- tot stadsdokter en tevens tot "iector et clemonstrator anatomiae", in welke
iaatste qllaliteit hij theoretische en practische lessen in chirurgie en
anatomie moest geven aan aankomende chirurgijiJs: ,zie Dr. A. J.
van der \Veyde, ,De uitoefening der geneeskunde in vroeger tijd te
Utrecht, (JaarlY. Oud-Utrecht, 1926) blz .. 58.
2) ',Bernardus : Bus!1oÎ was predikant bij :de N ederd. GereL Gemeente te Utrecht. . :. . . . Zie de liJst van' Utrechfsche 'predikanten bij
de Geref: gemeente tijdens Vûètius' -werkzaamheid te Utrecht
(1634-1676) bij Duker, Oisb. Voetius, ·U, Bijlage!V.
,3) Telken: jare benoemde de Synode, vlak vóór haar uiteengaan,
éen commissie uit haar midden - de ~,Domini D-eputati Synodi" ',~
die tijdens haar reces (de Utr. Provo Synode vergaderde:eens imhet
jaar," ge\voonlîjk in de eerste week van Sept~mber) uilvoerîng gaf
aan alfe:rJei besluiten van de Synode en namens haar optrad.
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wendicheydt ende nutticheydt van 'dit pl)inct op het
hooch,stc mochte werden, gerecomnlandcert." '1)

(Acta Synodi ProvincÎalis Ultraject:, 5-7 Sept.
1621, Sessio Septima, art. 1. _.- R. Arch. Utr.,
Staten-Arell. No. 604.)
:1} Dit stuk wordt hier opgenomen, omdat de daaruit voortgevloeide onderhandelingen over de stichting van een "coïlege" t~
Leiden voor de alumni van de Utrechtscue Staten, die in Leiden
studeerden ~ een "college", dat op gelijken voet zou worden ingericht als het.,Staten-ColIege" te Leiden yoór de,Holiandsche alumni,
die voor predikant studeerden -, den stoot er toe hebben gegeven"
dat men te Utrecht weer is gaan denken over de oprichting van
een_ IIlustre School. - Reeds in deri voorzomel; van 1602 koesterde
men te, Utrecht het plan, voor de Utrechtsche alumni een "college"
in Leiden te stichten (blijkens de brieven van den I,eidschen hoogleeraar Paulus Merula aan LUl1tius, den rector van de Hiëronymusschool, d.d. 5 .Mei en 11 Juni 1602: te vinden in den bundel "Brieven van en aan P. Merula", In de· handschriften-verzameling der
Utr. Univ. Bibl.).
stad Leiden had zich toen bereid verklaard
ane gc\venschte faciliteiten voor de oprîchtîng van zUlk een "college" te ,geven, in de hoop, daardoor de Staten van Utrecht [tf k
brengen van hun voornemen om in hun provincie, en dan vermoedelijk te Amersfoort, een universiteit te vestigen (zie Hes.
Vroedsco. Leiden, 31 Oct. 1602 in Kronijk Hîst. Gen." 2de ]aarg.,
1846, bIl. 294---295). Juist ,!let koesteren van dit voornemen echter
had destijds de Staten van Utrecht ervan weerhouden, tot de stichting van een "college" te Leiden over te gaan. - ln i 620 kwamen
de Leidsche C!lratorcn op deze aangelegenheid terug; den 9den
Novemher van dat jaar richtten zij tot Gccteputterde Staten van
Utrecht het verzoek, te Leiden een "college" voor de Utrechtsch!~
alumni te vestigen; de Burgemeesteren zoud-en dan een geschikte
plaats daanroor aanwjjzen (Molhuysen, Bronnen tot de gesch.
der Leîdsche Univers., IJ; blz: 96). De' onderhandelingen hierover
hebben een tijd.1ang gesleept; blijkens het hierboven medegedeelde
uit de vergaderîng der Utrechtsche Syriode van, 1621, hegon men
in Utrecht wel 'de :wenschelijkheid in te zien, om: de te 'Leiden
studeerende Utrechtsche alumni onder strenger opzicht 'te stellen;
in- deze jaren moesten immers telkens, zooais uit de notulen der
Synode blijkt, alumni "om haer quaet comportement ex albo alumnorum uytgedaen worden."

De
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17 Septemb~r IG2I.

"D' eygcnaers van de kelders ende graffsteden in de
Hiërusalemskerck 'dolerende over d'exercitie der Anatholuie aldaer, tot misbruyck haerer plaetsen etc. sijn ,d'heren
Pallaes, Nelli2'steyn, Deckers ende vVttewael gelast ende
gecommitteert Ol1nue die van den Capittele van St<:. Peters
te induceren dat -haere E. believe daertoe te vedeenen -het
affgeschûten choor hàenler kercke."

(Resol. Vr. Utr)
22

October

1621.

"D·e": Schepen N ellesteyri rapporteerde ,naer de dolean'tie, gedaen bij de heeren die ha'ere- grafsteden hadden in de
HiërusalelTIskercke, over de Anatomie, daer voorgenOlnen
te doen, dat heure E. volgens. naenlere last daertoe hadde
gedespicieert het Choor van Ste. Peters, ende Doek het
Capittele daerop acngesproockeu, ende dat die daerinne
hadden geconsenteert, mits dat 'zij ontledicht lTIochten worden van de Engelsche predicatiën, ende hebben de heeren
Burgermeesteren aengenOlnen Dmme ruette heren Staten
te spreecken ende die te .tïansporteren in ste. Catharinenkercke."

(Resol. Vr. Utr.)
3-6 September

1622.

"Is mede Jt antwoort D. Busschoffii van sijn ncerstièheyt, int projecteren van een nierder opsicht over' den
alumncn gepleecht, den' Synodo gecommurliceert, in substantiedatt eenigen 'uut hare E. E. Mbg. Co!1egie niet
qua1îck geviel 't project ende voorslaeh, bij sijn E. 'ove'r dit
stu-ck gedaen; doch dat hare E. E. Mog. van sinnen :geweest een collegium in hare stadt selfs op te richten,
daeromme tot noch toe gesursecrt ende ;opgehou~en' 1).
1) Kort te voren, nt in Juni 1622, hadden de Leidsche cu,rato'ren
aan hun medelid Van- den Honert opgedragen, de onderhandelingen met Gedeputeerde Staten van' Utrecht over de oprichting
van een "college" te Leiden' voor de Utrechtsche alumni, met
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Sullen bij "lese occasie Synodi Deputati 't Christelick
ende loffelick voornemen der g. E. Mog. I-Iecrcn Staten
van in dese provincie- een Gyrnnasiu~n' Illustre op te richten, bij aUc gelegcnthedcn ende mogelickheden· te- vervoorderen- vermaent sijn, ende ondertusschcn 'uut' het projèct
n. Busschofii ende D. Doctoris Festi Horrimii ') off ankracht '-voort te zetten (Molhllysen, Bronnen, H, blz.- 107). In' hef
resolutie boek van Gedepll't. Staten van Utrecht uit de jaren 1622
en 1623, is geen-enkel spoor van deze onderhandelingen te vinden.
Er blijkt alleen uit, dat Gedeput. Staten aan festtls Hommius hebben gevraagd, of enkele, van ·de 'Utrechfsche alumni ondergebracht
zouden kunnen worden in het Leidschc Staten-College (ResoI.
üedeput. Siaten Ben 18 Maart 1623). - Dat de Leidsche Curatoren geen succeS) hadden met hunne poging, zal wel hieraan zijn
toe 'te sch!ijven, dat men toen te Utrecht weer begon
denken
over de stichting van een Illusire School, zoodaf de alumni dan
niet meer naar Leiden behoefden te gaan. 'In later tijd heeft men
te Leiden gemeend, dat juist het aandringen' van' Leidsche zijde op
de 'vestiging van een,- "college" v:oor de Utrechtsche alumni, ,de
Ufrechtsche plannen' tot stichting van een Illustre S.chool heeft bevorderd. Immers, in een rapport, dat de secretaris van het Leidsch'e
curatorium in Januari_ 1739 aan ,dit curatorium uitbracht, herinnert
hij aan de zending van Van den Honert naar Utrecht in 1622 en
gaat dan voort: "welke heer niet alleen in sijne commissie het ongeluk gehad heeft van niet te reusseren, edogh schijnt in tegendeel
dit aenleydingh gegeven heeft, dat de stadt Utrecht eerst een
Illustrc Schoole binnen haere muuren heeft opgeregt, dewelke naderhandt, te weten jn 't jaer 1636, in een, Academie is verandert"
(Molhuysen,' Bronnen, !II, Bijlage No. ,1062). -- Intusschen, al begon men in,' 1&22 te. Utrecht over de oprichting van een lllllstre
SClIool te ,denken,_ zoo lang deze er nog niet was,:, breef, het nOOdi-g,
de' Utrechtsche alumni !te Leiden onçler strenger tucht te stellen:
vandaar het, boven, ,in den ,tekst, bedoelde' "projecf-' van ,dominee
Eushof.
.
1), Festus, Hommjus, predikant de Leiden, :was in l619 Vorstius
opgevolgd als regent van het Staten-college te Leiden: Molhuysen,
Bronnen, IJ, blz. 84~85. Hij hield, onder den titel van ephorus of
inspector, ook,tbezicht op _de te Leiden sfudeerende Utrechtsche
alumni: L. Miedema, Inleiding op de Reso-lutiën van de Vroedschap
van ';Utrecht betreffende, de- Academie (Vverken Hist. Gen., Nieuwe
Serie, No. 52) blz. CXXIX en CXXX,

te
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dersins een [projed] formeren! dat dienen mach als een
interim,' totd.at bij' de E. E. 1\1og. Hecren ,deser Provincie
naerdcr in dit stuck sal wesen gedisponeert." 1)

(Acta Synodi Provincialis U/traject., 3---6 Sept.
1622, Sessio tertia, art. 2 en 3. - R. A. Utr.,
SfatencArch. No. 604.)
3 Ma2.rt rÓ23·
,,:Noch gc1esen het Concept van de Actc, die van den
Capitte1c van St, Peters te lcycrcl1, nopende het Amphitheatrum ctc: ende gC<lrrcsteert; lu:y~lende als vp1cht:
AIs'öo int choor van _SH~. Peterskel;cke,opgercéht is ,sèeckere Amphitheatniin metten toebehoor'cil omrne aldaer' te
docereri ende te doen exerceren de canste van ~ll1~lthorniae1.
tot dienst ende ondenvijsinge van Cl:iirurgijns , hare
knechts, studenten ende andere Iieffhebbers der selver
couste ende consequentelick tot behulp van gebrcckeliCke
persoonen, die door dese conste sullèn connen' geholpen
worden, dat ten desen fine ,de voors. kercke is ontledicht
\'an de predicatiën ende frequentatiën der Engelsche ende
Sch,otsche natiën, die elders sijn geaccommodeert, alles tot
CQstcn deser stadt, 500 ist dan, dat de Vroetschap deser
stadt bij desen belooft het voors. ,Amphitheatrum metten
dependentiën van dyen bij de Stadt voorts ~ ~ buyten co,stcn van de heeren Deken ende Capittelc der voors. kercke
~ te docn onderhouden. Ende alhoewel bij ordo~nantie
gestatueert is \vat moet worden ,gecontrib l1 eert bij dengeenen ~ -,-- weyniche uutgesondert - - , die de les'sen cnde
exercitiën voorS. begeren bij te \voonen, 500 verstaet de
1) Deze vergadering,der Synode werd door Aernout van Buchell,
ouderling bij de Nederd. Gereform. gemeente te Utrecht, bijgewoond als een ,der afgevaardigden van de classis Utrecht. 'Naar
aanleiding van het bovenstaande teekende hij in zijne "Observationes
ecdesiasticae sub presbyteratu mca", 1622-1626, (uitgegeven door
Mr. S. Muller Fz. În Bijdr. en Meded. v/ho Histor. Gen., X) het
volgende op: ,,1622, Sept. 3; de derde sessie: de IIIustri- Gymnasio
in hac provincia erigendo,. cum iIlüd, quod Amersfortie olim et
(·tiam hic tentatum, penitlls coHarSllffi sit" (ibidem) hlz. ,31).

10
"Vroctschap voornoemt e\Tcn'vvel Doek; dat de voors. heeren
Dcecken ende 'Capitularen met hare Officianten tallen tijden
sullen moeten' gratis toegelaten ende vrij- acces 'gegeven
worden, selffs ooe1-\: totte voors. doctrine ende exercitie, ende
dat de Coster sall ,mogen een sleutel -hebben, daertoe noodich, die doch nyemant anders als sijne heeren sall mogen
innelaten, op poene van XII stuvers~ telekens bij den Coster
te verbeuren, tot hehoufi van die van de Anathomiae."

(Resol. Vr. Utr.)
19-2-+ Augustus 1623.
nNopende tmaecken Va!l 'scker ,project van n4eder opsicht over de alumnen, bij de laestgcho:udcn _S)~nbde
D. Busschovlo opgcl,cyt, he~ft deselve diesacngacnde ge,rapporteert dat de saecken der alu1TIncn stondt in d~e te·rmin is, dat dese1ve lllOge1ijck int collegie v,~m de E. Mog.
Heercn Staten van Hollant soude connen' gebracht wordcn J , waerover de Ed. :!Vlog. Heeren Staten van Utrecht
van m,cninge' '\ivaercn inet de Ed. Heefen Curateurs' der
Academie tot Leyden te handelen l), in welcken cas het
project van naerder öpsicht over d'ahimnen onnodich
waCf, twelck de Synodus seer geerne soude si en ende helpen bevorderen, soe 'no,chtans dat haer Ed: l'vfog. voortaen
werde gerecomn1ancleert het oprechten van een Illustre
Gymnasium in dese provincie, gelijck het sel\rige de aengewescne Heren gecommitteerden seri'euselijcken gerçcommandeert is, weleke alles de gedeput'eerden Synodi se veel
mogelijek is -sullen diEgenteeren. 1 }
J

(Acta Syn. Provo Ultraj. etc., als boven, 19-24
Aug. 1623, Sessio prima.)
3 f Augustus -- :3 September 1624.
•,Houden alsnoéh de E. Heeren Staten deser Provincie
voor gerecommandeert'in ha_ere' provincie een Gymnasium
:1) Vgl'. hiervóór, blz. 7, noot 1. ~ In de -Resol. van de Leidsche
Curatoren in 1623 en 1624 (Molhuysen, Bronn-en. H. 'blz. 111-114
en 116--118) vindt men niets meer over dit onderwerp.
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I11ustre op te rechten, doch dat llljUria tClnporis daerifl
tegenwoordich nyet ean worden' gedacn. Ende wat belanght te sullen brengen d'alumnendeser provincie in Collegiun1 Ordinurn HoHandiae, gelijck daerop sieu de voorgaende acten, is versta en sulx oünodich te wesen, alsoe het
getal derselver.secr cleyn endc"geringh is 1), connende bequaementlijck ondert opsicht D. Doctoris Festi Hommii
gestiert ende geleyt \vorden."

(Acta Syn. Provo Uilraj. elc .• 31 Aug. 1624, Sessio prima.)

3 Sept.

II Maart I625.
"Op de requeste yau de Capitey11cn, Officieren, BorgeTcn ende Soldaten van de Engelsche 11.üÎe binnen deser

stadt Utrecht IS 'geappointeert :
De ,Gedeputeerden etc., overwegende de redenen van
der supplianten verzouek, in dese wijdtloopigh geallegeert,
daarbencffens gesien de brieven van intercessie ende recomll1andatic i gedateert uuyt het Legher tot vVaelwijck
den 28en November r624, deser saecke aengacnde geschreven bij den Hoogh \Velgehoorcn Heeren Grave van Oxenford ende Oversten Sr. Adward Cccyll respcctive 2),
mitsgaders geneghen :wesende deselve met den supplianten te favoriseren, gelieven ende accommoderen, ten eynde
daerdoor de Christel. GerefOl-meerde Religie, den waren
heyligcn Godsdîenst ende die 'van de lofflijckc Engelschc
natie binnen deser stadt Utrecht meer ende meer geplant,
gesticht ende bevordert magh werden nacr hehoorcn, hebhen den supplianten vergundt ende geaccordeert, vergun~) Dit getal is dan iJl' de vplgende jaren ,veer aanzienIîjk toegenorqen: in, 1632 waren er 47 alumni, die toch ,Wel grootendeels
te Leiden ·zullen hebben gestudeerd; op 14, Augustus 1632, stelden
de Staten. ,Val) Utrecht vast, dat het aantal alumni tot 18 zou worden ingekro,mpen; zie L. _Miedema, t.a.p.. , blz. CXXX-CXXXL
12) Henry Vere, graaf van Oxford,_' en Sir Edward. Cecil waren
kolor~el resp. van de regimenten Oxford- en Cecil, die in 1624 in
Staatschen dienst stonden: De Bas en Ten Raa, Het Staa1'sche !eger,
lil, blz. 121, 179 en 181.
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nen ende accorderen dellzelvel1 bij deseu, hare predicatiën,
Godesdiensten cnde:heylighe oeffeningen der 'voors. Religie
VQortaen weder te moghen doen enàe plcghen in de St.
Feterskercke ende tot dien cynde die van St. Catherina,
hierînne geroert, te moghen verladen ende ontrnymen;
midts den predickstoel beneffens alle andere particu'liere
stoelen, sitsels ende baneken, met alle tgene daervan .i5
dependerende, den suppliariten competeren de ende tot
hemluyder dienst ende gerieve in St. Catharinenkerckc bij
den supplianteil gebracht,ende doen maeckCll, amoverende
ende in de St. Pieterskercke voors. transporterende, tot
hemluyder particulieren coste ende laste, ende aldaer latende in esse ende wesen tgene in deze! ve kercke van
Ste. Peter ten dicnste ende gerieve van die van d'Anathomie int choor van dien geordonneert ende gemaeckt is, amme voortaen oock bij voorvallende occurrentiën tot d'exercitie van haer ampt ende kOl1ste gebruyckt te 'werden uacr
behooren, zonder daeraen eenighe schade te doen ofte
laten geschieden,.. alsoo men verstact dat bij faulte van dien
den supplianten dezelve themluyder coste zouden hebben
te boeten ende repareren,. verzouckend den E. capittele
yau St. Peters kercke voors. ende ordonnerende alle anderen,. die dit. zoude moghen raecken oft aengaen, den supplianten teffect deser, op conditiën voors., yolcomentlijck
te laeten ende doen geni.eten . rustelij'ck ende vredelijck,
zonder eenighe contradictiën, naedicll wij su1cx ter lneester
stichtinge van Gades kercke ende di.enste yan den Lande
beyinden te behooren."

(Resol. Gcdeput. Staten Utrecht.)
13 Juni 1625.

"Op Je requeste, geprescnteert bij den dienaer des S.
Evan-gelii; ouderlingen, diaeonen ende gemeente 'nm' de
Engels'che natie alhycr binnen Utrecht, versouckende omme redenen daerinnc verhaelt, dat de' Vroetschap ~ottde
gelieven te cons'entere"n ende de versorginge te 'dóerl . dat
zijhiyden hun:llcn Godtsdienst. Sacramenten i ctc.,·' ·diè zij
nu ·döen in d'Sinte Cathari1"ncnkercke \veder ni.dchten exerceren ende administreren i·n d'Sinte Peterskercke, stont geappointeert a'1düs:
De Vroctschap accordeert den rcmon::.ü~:ntcn haer 'ver-
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soeck, mits, in esse ende v/cesen latende tgeenc in Sinte
Peterskercke ten gerieve ende -dienste van de Anathomie
gemaeckt ende gestelt, es orome ,bij voorvallende occurrentiën gebruyckt ende geëxerccert te mogen worden, sonder
daeraen eenige schade te doen ofte gcdoogen gedaen te
\-vorden, op- poene dat zij sulcx sullen moeten boeten ende
tharen casten _'repareeren. Versouckende desen volgende
den E. l-Ieeren van den Capitte1e 'der voors. kercke 'hyertöe
den a'elllC!lstrant dselve -ha ere kerckc' te- doen openen ende
inneruY,lllcu, met last voorts aen den 'anderden 'deser- Stadts
Camera er omnlC het transport 'vande predickstoel, baneken
ende anders uutte Catharjjnen in de voorS. kercke noch
voor <lese rcysc ende buyten consequentie te laten doen,n

(Resol. VI". Utr.)
I I

Juli r625.

"Gehoort het rapport van den anderden Cameraer, die
metten Substituut Secretaris nu tot llleennael geweest es
bij de heeren des Capittels van Sinte Peters ende oock bij
eenige int particulier, ommc in conformité der apostille
der Eel. lvlog. Heren Staten ofte derselver Gedeputeerden
va-n den XI l\1artij r625, ende Doek des Vroetschaps,- dacrop gevolcht, des Xlllen Junij lestleden 1)., te doen'openen
haerluyder- kercke die 'van de Engelsche natie alhyer, tot
exercitie -van, haeren godsdienst etc., blijvende aldaer de
Anathomie als voor des en, ende daerbij' nU Doek' hooren
Ieesen hebhcllde die Requeste b~i het voors. Capitte1e in de
voorleden weecke gepresenteert aen ode Ed. 1\.10. I-Ieren Staten voornoemt, met 'versouck dat 'de Anathomie -mocht
worden uut h2.er' kerel<: op een. ander getransporteert, ende
presentatie van alsdan serve ha ere kerek ten dienste' ende
fine alsvooren te s1111en openen, wacrop geleth ende mede
dat eenige van de' heeren <les er Col1egie meenden in lUelnorie te hebben daher tclle queUe beloften van amoÛC:
waren toegeseyt, heeft de V roetschap deser stadt belieft,
dat het transport van de ·vo'ors. Anatho'mie uut haer kerck
in de Catàrinen sal1- wonlen gedaen' ll1ede tot, casten vàn
1) Zie hiervóór, blz. 11 en 12.
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de' stadt voor dese reyse, hoewel mits hare yrevelicheeyt
jegens desen Collegic in soo geringen saecke, allecl1lij'ck
int eynde gecommen sijnde op_ de CQsten van het transport,
wel wat anders vereysschte 1), doch indycn die van den
Capittele naer aensegginge bij deser stads Cameraer, dat
de stadt die Anatholl1ie metten eersten, naerdat d'Engelsche sijn geaccommodeert 2), evcIHvel mochten in weygeringe blijven die versochte openinge haerder kercke- te
doen, soo auctoriseert de Vroets'chap voor ,nu alsdan :ende
dan. alsnu, nIetten Officier d'openinge selver te doen -off
laten doen."

(Resol; Vr. Ulr.)
3 November 1628.
nWaerbij" [nI.: bij het rapport, door burgemeester
vVeede <i:111 de vroedsc}lap uitgehracht over hetgeen de
vorige week was verhandeld in de vergadering der Gedeput. Staten van Utrecht] "noch verhaelt zijnde, dat bij
de gemelte Heeren Gedeputeerden onlancx" [hier is uitgevallen: eenigen uit hun midden, of wel: -de namen van
deze heeren] "gecommitteert waren geweest amme ordre
te stellen opt comptoir van ,de Balije van Stc. Catharijnen,
ende dat men bijt doen_ van rapport derselver hadde cu-nnen vernemen, dat men van menorige [sic 1 was eenige te
voorsien nlet prehenden utten innecomen van de voors.
Balije ofte de Commandenrije van Weerden 3) etc.; dat
oock de twee lceden tevreden waren de stadt nae 'rate
mede daerin te laten participeren, ende voorts geproponeert wesende, also men voor desen bevonden hadde -dat
men tselve nyet en hadde eunnen h~eren, oH men dit nu
nyet en zoude toestaen,_ ende lneteen bij dese gelegentheyt
stipuleren hvee ofte drie du'ysent gulden jaerlicx ut den
innecomen der Commandenrijen ende' Prelatuerschappeu r
die eerst zouden mogen comcn te vaceren, omnle die ge1.) De zin IODpt ,beter als m'en "mits" weglaat.
2) I"Eer moet worden ingevuld: op hare kosten naar de Cathrijnenkerk zal overbn:::ngel1.
3) Deze behoorde tot de Balije van Utrecht: zie Hon Siccama,
t.a.p., blz. 683.
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(~mployeert te worden tot onderhouden van twee ofte drie
professoren V')Qf de jeucht, die men voor des en dickwils
geoordeelt heeft, dat zeer dienstich ende _nodich in dese
stadt sotiden weesen 1), soe zijn naer' eemge -dis(:Qursen
gecommitteert omnie dese saeck naerder te examineren,
neffens de Heeren Borgermeesteren, de Heeren Nijpoort,
van der Lingcll' ende Velthuysen."

(Resol. Fr. Utr.)
II Februarî 1630.

[Punt XIX van den Beschrijvingsbrief, op 11 Febr.
door Gedeputeerde Staten opgemaakt, luidt als volgt: J

1630

"Item '<:nnri1,c- ee~' beq~aem; :rniádel te 'b~raril{~n, daeruyt
men soude ko~nen vinden de kosteJ0 tol het oprechten
ende onderhouden \Tan 'een lliustrc Sch.ole." '2)

(Resol. Staten UIT.)
1) Dit doelt dus weer op' de oprichting van een fllustre School.
Dat daar voorloopig weder niets van kwam, zal toe te schrijven
zijn aan de gebeurtenissen van het jaar 1629, toen de vijand diep
in ons land doordrong, Amersfoort bezette en Utrecht bedreigde.
De Utrechtsche magistraat heeft toen groote uitgaven moeten doen
om de stad in beter staat van tegenweer te stellen, zoodat de
vroedschapsresolutiën van 1630 gewag maken van tal van maatregelen tot "mesnage" (= bezuiniging); dit heeft de oprichting
van een i1htstre School klaarblijkelijk tegengehouden.
:2) Dit :punt van -den beschrijvingsbrief is in de vergadering der
Staten, die van 23 Februari 1630 af bijeen was, nie~ in behandeling gekomen. - Ten onrechte wordt voor het bovenstaande soms.,
o.a. in de extracten uit Res. St. en Resol. Vr. (Suppl. Catal. Bibl.
Gem. Utr., No; _1957) die, de hoogleeraar Drakenborch- bijeengebracht heeft voor zijn feestrede van 1736, als datum gegeven:
,,27 April 1630". In de vergadering der Staten van dien dag is er
niet over gesproken. De vergissing is het gevolg hiervan;- dat op de
bladzijde van dc'- l~es. Staten, waar de punten ,vld. beschrijving
opgesomd worden, bij een vorig punt, bO\(en aan de bladzijde:.
naast dit punt ..27 April 1630" staat: dit is ni. de datum, van de
be~Jissing, die later over dat punt is genomen.
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"Alsooi in den ".,~oorleden somer des jaers r629.die soldaten, gelegen hebbende, in St. Cathrijnen-kercke 1),' het
TheatrUIll anatomÎcum seer hebben beschadicht, alsoock
die nodige instrumenta _tot dienst, van de chirurgijns, ende
den tijt van de ordinaris lessen YOni de handt es, soo ,es
den anderden-'Cameraer Quindt gelast omme alle tselve
weder te doen repareren llaer behooren."

(Resol. Vr. Uit,)

Naar aanleidipg van 4e mededeelipg yan l:;urgemeesteren,_ dat Gedepli,teenlc Stàten morgen de iunten van beschrijving zulleri vaststellc~ yoor d.e Staten-Vergadering,
die Dinsdag 31' Jan. a.s. zal aar~varigcn, v/ordt besloten
van stadswege ee:rtige punten op den beschrijvingsbrief te
brengen, o.a. "Item omme te resolveren op de erectie van
een Illustre Schoole binnen -Utrecht", "Item OIIlme te resolveren, aengaende het tuchthuys." ')

(Resol. Vr. Utr.)
13 Ivfaart 1632.

"Opf XXXVIIste art. e -van de Beschrijvinge:
Belangende dJ erectie van e'en I11ustre Schoole Dmnen
Utrecht verclaeren dhceren Gecommitteerd:en der stadt
Utrecht te versouckert, dat eerst de voorstaeride poincten
deser beschrijvinge mochten affgedaen werden, :dcwelcke
haer Ed. MD. zeyden mergen bij 'der hand te zullen
riemen."

',;Opt- xxxvnrs te art. van' de Beschrijviilge.
1) In 1629- was het garnizoen van ,Utrecht versterkt wegens den
inval' van den ,vijand op de, Veluwe, de inneming van Amersfoort,
enz.} de 'Cathrijnenkerk was toen voor kazerne gebruikt.
2) Het verban'd tusschen lllustre School en tu'chthuis zal uit de
volgende resoiutiën blijken.
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Roerende het tuchthuys t'Utrecht is verclacrt ende verclaren als vooren opt XXXVIJste art."

(Resol. Staten Ulr.)
14 Maart 1632.
"Hiernaer ge delibereert sijnde op de twee leste pointen"
[nI. van den beschrijvingsbrief voor de Staten-vergadering] "aengaende het tuchthuys ende erectie van een 11lustre Schoo1e, is dienstich geacht, alsoo van 't voors.
tuchthuys de gewachte vruchten tot noch toe niet en sijn
genooten, ende dattet selve streekt tot groote excessive
cos ten soo vant landt als de stadt,dat mede alle de raspers
daer uutgebroocken ende seer weynich wevers ende s,pin-

sters aldaer noch sijn, ende om andere, redenen meer, dat
men ,'t voorsz. tuchthuys bij provisie teenemael sall doc,n
cesseren ende de penningen, die tot onderhoudt van dien
gedestineert waren, veel liever employeren tot een Illustre
Schoole binnen dcse stadt, ende is voorts geresolveert dat
men alvoorens naerder opt erigeren van soodanen schoole
te resolveren, s-all committeren eenige uutte vroetschap
om1ne mette heeren der twee voorstemmende leeden hierover in communicatie te commen, ende dselve te sonderen,
wat subsidie van wegen de provintie jaerlicx tot onderhout
van de vam-sz. schoole soude worden gegeven_"

(Resol. Vr. Utr.)
20

April 1632.

"Opt XXXVIII'" art. van de Beschrijvinge.
N aer deliberatie aengaende het tuchthuys binnen deser
stadt Utrecht genomen, worden bij desen versocht, geauthoriseert ende gecommitteert de heeren superintendenten, amme de gelegentheydt van dien wel t'ondersoucken
ende te adviseren oft het voor den' dienst van den Lande
geraden is d'onderhondinge van denselven tnchthuyse te
continueren ende, deselve d'aff;;chaffinge van' desen huyse
raedtsamer houdende, in su1cken -gevalIe ook t'adviseren
roerende de diensten ende pretensiën van de persQanen in
den voorsz. huyse dienende, mitsgaders hoe men deselve
daerover zal dienen te contenteren."

(Resol. Slalen Ulr.)
Acta et decrefa Senatus
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, Mei ,632.
"Opt XXXVII'" en XXXVIII'" art. van de Beschrijvlngc.

Sijn gevallen vele communicatiën ende discoursen acngaende het erigeren van een Illustre Schole, mitsgaders
het hehouden ofte verlaten van het tuchthuys t'Utrecht,
ende eyntelijck in advijs gehouden tot mergen."

(Resol. StateIl. Utr.)
2 Mei ,632.
"Opt XXXVII'" art. van de Beschrijvinge,
Sijn nopende het erigeren van een Illustre Schaale hinnen deser stadt Utrecht gedaen eeriighe voorslagen bij
monde."
"Opt XXXVIII'" art. van de Beschrijvinge.
Is volgens commissie die haere Ed. 1v10. den 20 sten April
verleden hebben gegeven op d'heeren Superintendenten
van den tnchthnyse binnen deser stadt Utrecht, bij deselven gedaen mondelinge rapport, ende geadviseert hoe
lnen dc'jegenwoordige officianten ende dienaers van denselvcl1 huvse zoude kannen dimitteren ende voor haere
diensten, gedacn ende noch te doen ten regarde van de
bewaernisse van den selven huyse ende meubelen, als anders, recompenseren, twelck die van de stadt Utrecht aeugenomen hebben te rapporteren aen de vroetschappe,
ha ere pl-incipalen_"

(Resol. StateIl Ulr.)
3 Mei ,63 2 .
"Rapporteerden de heeTen Burgermeesteren dat gisteren
ter vergaderinge van de Staten 'verschëyden discoursen
ende deliberatiën waren' gehonden opte XXXVII' ende
XXXVllle articttlen van de :Beschrijvinge, aengaende het
doen cesseren van het 'tuchthuys ende het erigeren van een
I1lustre Schoole, ende dat de Beeren Superintendenten van
den voors. 'ruchthuyse van haer corh!ri.issie van den zoen
A..prilis lestleden gedaen hadden mondelinge rapport, ende
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geadviseert hoe men Jie jegenwoordige officianten ende
dienaers van-denselven huyse soude cunnen dimitteren enJe voor haer gedane ende noch te doene diensten recompen'seren, namentlijck:" [nu volgen een aantal voorslagen
tot vaststelling van het pensioen van 'den boekhouder en
andere ambtenaren van het tuchthuis. De vroedschap
machtigt haar gecommitteerden ter Statenvergadering
deze pensioenen ~ met enkele wijzigingen - goed te keuren.] "Gelijck noch de voors. Gecommitteerden gelast sijn
rondelick te verdaren, dat men cl'Illustre Schoole tot
stadtscosten sal erigeren c·nde het tuchthuys verlaten,
mitsgaders tot de voorsz. schooIe employeren die penningen, die tot noch toe jaerlîcx aent tuchthuys geëxpendeert
sijn."

(Resol. VI'. Utr.)

"Op! XXXVII' art. van de Beschrijvinge.
"Hebben d'heeren Gecommitteerden der stadt Utrecht
'vercla:erdt o'p wat voet dezelve van meyninge zouden we%en t'erigeren een Illustre Schoole tot haren costen, waarover eenige dèbatten gevallen zijn."

(Resol. Staten Utr.)
II

Maart 1633.

"Proponeerde de Heere Eerste Burgermeester [Aernt
Foeyt], dat clese sta,dt vervallen was een prebende in den
Capittele St. Jans alhier; dat ooek de stad! weder op de
wacht sto11dt van de proyen:::-, die eerst in des paus macndt 1.)
sullen comen te vaceren in de resp.(: Capittelen van den
1) Vóór 1579 beschikte de paus over de in de oneven maanden
opengevallen beneficiën, het Kapittel over de andere. Bij een accoord tusschen de drie leden van de Státen van Utrecht in 1579
werd de: paus uitgesloten, omdat hij de partij van Spanje hield;
de Staten traden nu in de plaats van den paus en de drie leden
ervan beschikten om beurten over de in de oneven maanden de pauselijke maanden - openvallende beneficiën: Heeringa, Inventaris van het archief van het Kapittel ten Dom, blz. VI--VrI.
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Dom ende Ste. Mariën, yoorsla,cndc -oH nlcn de voors. vervallen proven niet en behoorde te employeren ten dienste
van ,de stadt ofte tot onderhoudt van de Illustre Schole, die
men voor heeft te cri geren, ofte tot remboursement vant
groot verschot van de Gecommitteerden van· de Ambachtscarner.'1 Na deliberatie wordt besloten te persistcercn bij de
"onlre opt confereren ,van de· provens, dese stadt vervallende, gearrestecrt in date den 26. Sept. I625/' en overgegaan
tqt het verloten van de begeving van de reeds v'ervallen proven en van de twee "expectativen" [op 'het voorstel van
den burgemeester om de genoemde pestemming- te geven
;:,tan de proven, gaat de --vroedschap. dus niet in].

(Resol. Vr. Utr.)
25 l\1aart r633·

"Opt 'For-dere geproponeerde van de Heere Burgermeester voornoemt [Foeyt], is verstaen,. dat men yolgende
voorgaende resolutie ende verc1aringe diensaengaende ter
vergaderinge van de Staten gedaen 1), een Illustre Schole
tot stadts costen sal erigeren, edoch dat men alvoren,s sal
committeren, als gecoffimitte.ert worden bij desen, de Heereu Burgermeesteren, item Rode, Nijpoort, van der Lingen ende van der Hoolck, Schepenen, filet de Heer Foeyt,
Raedt [Mr. Peter Foeyt], omme een ordre op de voorsz,
Schole te beralnen ende middelen tot onderhoudt van dien.
Item naerder ordre opt fratershuys 2) ende de alumnos,
midtsgaders tot onderhoudt van de Ambachtscaluer."

(Resol. Vr. Ulr.)
17 Juni ,633·
"Weder vermaent sijnde dat de Gecommitteerden van
de Ambachtscamer dagelicx seer aenhondel1 om te hebben
remboursement van ha'er verschoten penningen, tot een
') Zie hiervóór, blz. 19, op 3 Mei 1632.
2) Het fratershuis is het \ViHebrordshuis; zie daarover Miedema,
t.a.p., blz. eva 'lIg,
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lnerckelijcke somme monteren de, soo is goetgevonden dat
men hemluyden ter handen stellen sal seeckere ordonnan~
tie van de Staten van XVc gnlden, tot subsidie van het
'Tuchthuys, twelck die nu wel can m.isscn, enue daerbij
noch verlecncn ordonnantie van VIIIe gulden op Jacoh
Meer [1îng 1)], Rentmeester van de Broederschappen, ende
dit on vermindert voorgaende resohltic l vV~larbij verstaen is
dat men het innccomcn van deselve Broederschappen sal
enlployeren tot onderhoudt van de te erigeren Illustre
Schole alhier." 2)
.,

(Resol. Vr. Utr.)
KLAD-NOTULEN VAN DIl COMMISSIE, DIE OP 25 MAART 1633
DOOR DE VHOEDSCHAP VAN UTRECH1.~ v;.rimo BENOEMD OM n'E
OPRTC!ll~NG VAN DE ILLUSTRE SCHOOL VOOR TE BEREIDEN ').

(24

JUNI

1633-20

1634).

JANUARI

"Den xxiiij Junii r633.
Burgermrn.
Nijpoort

labsent:
\ Rode

D'I-Ieeren Gecomniitteerden tot de erectie van de

:1.) Deze aanvuHing blijkt uit Res. Vr. 23 Oct. 1615, toen'hij tot
rentmeester van de broederschappen werd benoemd.
~) Het tuchthuis was vroeger gefinancierd ujf de inkomsten van
de broederschappen: zie Hora Siccama, t.a.p., blz. 425----427 en
435-----436. -- Tusschen 25 Maart en 17 Juni 1633 heb ik geen
resolutie gevonden, waarbij' bestote~ wordt het inkomen van de
broederschappen te' gebruiken voor' de IBushe School. ,Dat daartoe
besloten moef'zijn, blijkt infusschen nit de nu volgende notnt,en
van de commissie tot 'voorbereiding van 'de oprichting der Illnstre
School, -op 24 Juni -en 21 Sept. 1,633, en uIt Res. Vr. 23 Sept: 1633.
8) Deze kladnofulen - in een soms' moeilijk te lezen 'sdirift;
bovendÎen' zijn de bladzijden aan den rand beschadigd - vindt
m'en' in Ge1n. Arch. Utretht, Tweede Afd., No. 1,907; deze bunderis getîteld: "Minuut-notulen van Scho-Ia'rchen (én van Gecommitteerden tot erectie der lIl. School) 1633--1654". Behalve de
klad notulen der bedoelde commis~je v'il1dt men hier ook de minuten
van beslüiten van Scholarchen der Hîëronymus-school, uit de jaren
1640--1654.
<
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van der Lingcn
Foeyt
van der Hoolck ')

Cup 2)

Illustre Schole met de Heeren Predicanten vergadert
zijnde, is voorgeslagen dat
men soude aannemen:
Een

Professor

Hebraicae

<1) In Juni 1633 waren Aernt Foeyt en Dirck van Velthuysen
Burgemeesteren, Johan van der Nijpoort, Peter van der Lingen,
Gijsbrecht van der Hoolck en Anthonis de Hoode Schepenen, Mr.
Peter Foeyt lid van de vroedschap. Bij vroedschapsbesluit van
25 Maart 1633 (hiervóóf, blz. 20) waren zij tot leden der commissie
van voorbereiding benoemd. In de vergadering der commissie van
2. Nov. 1633 wordt ook Van der Eggen bij de presenten geno,cIlI:d;
Mr. Gillis van der Eggen was toen ,schepen. - Zie Van de Water,
Gr. Placaat-Boek, III, blz. 183 vlg., 192 €n 195.
12) Ter verklaring der nu volgende in rnargine gestelde namen die in willekeurige volgorde staan, dus niet in volgorde van de
vakken op den anderen kant van de bladzijde - diene het volgende: voor den leerstoel in het Hebreeuwsch en de "loci communes
theologîci" - daaronder heeft men te verstaan: hetzij algemeene
waarheden, hetzij verzamelbegrippen (ars: ecclesia, fides, gratia,
peccatum) of rubrieken, waaronder men een aantal afzonderlijke
gevallen bijeen kan brengen: Hauck, Realencyklopädie für protest.
Theologie und Kirche, XI, op: "loci theologici" - werden in aanmerking gebracht: Alstedius (= Johann Heinrich Aisted), tot 1629
professor in de philosophie en de theologie te Herborn, na 1629 te
Weissenburg, in Zevenburgen, (AUgem. Deutsche Biographie, I);
Guilielmus Amesius, destijds hoogleeraar in de theologie te Franeker (BoeJes, Frieslands Hoogeschool enz., 11, blz. 116-119); zijn
naam is doorgeschrapt; deze doorschrapping zal dan later geschied
zijn; hij overleed nI. in November 1633, dus nog vóór de oprichting
der Illustre School te Utrecht; Petrus Mol~naeus (du Moulin), destijds hoogleeraar in de theologie te Sedan (Siegenbeek,,_Geschd.' der
Leidsche Hoogeschool, 11, blz. 78-79 van deToev. en Bijlagen), misschien ook Meinardus Schotanus. Met "Scotanus" zal wel "Schotanus" bedoeld zijn; dan kan Meinardus Schotanus bedoeld zijn, hooglceraar in de theologie te Franeker (Boetes, t.a.p., II, blz. 13J-135).,
maar ook, als de naam genoemd is ter vervulling van den
juridischen leerstoel, Bernardus Schotanus, juridisch hoog:leeraar te Franeker (Boetes, t.a.p. 11, blz. 122-126); beiden zijn

2.3
Sickhardus, te Deventer
Scotanus
Anton. Matthaeus
Amesius [doorgeschrapt]

linguae qui et locos communes theologicos posset
explicare.
Een Professor juris, die Digesta ende Institutiones
distinctis horis zoude cunnen lesen.

later naar Utrecht gekomen, Bernardus in Nov. 1635, dus
nog aan de IJL School, Meinardus in 1637, aan de UtT. AcademÎe. Voor den juridischen leerstoel aan de Hl. School worden dan
verder genoemd Maftinus Schickardus, hoogleeraar in de rechten,

eerst te Herborn, sinds 1631 te Deventer (Van Slee, De Illustre
School te Deventer, blz. 15-16), Antonius Matthaeus, destijds
hoogleeraar in de rechten te Harderwijk (Bo!1rnan, Geschiedenis
vld. voormalige Geldersche Hoogeschool, J, blz. 71-75) en Willem Cup, destijds nog privaat-docent in de rechten aan de Leidsch~
hoogeschool, die te Harderwijk cle opvolger zou worden van Ant.
Matthaeus, toen deze het beroep naar de Hl. School te Utrecht aannam (Bouman, t.a.p., I, blz. 75---77). Voor den leerstoel in de philosophie wordt genoemd: Henricj1s Renerius of Reinerus (Henri
Renery, hij kwam uit het Luikerland), destijds hoogleeraar in de
philosophie aan de lIl. School te Deventer, op wien ten slotte te
Utrecht de keus viel (Van Slee, t.a.p., blz. 108-109). Eindelijk volgen als candidaten voor den leerstoel in de geschiedenis en het
Grieksch, Johannes Isacius Pontanus, die te Harderwijk een leerstoel in wis- en natuurkunde en geneeskunde bekleedde (Bouman,
t.a.p., I, blz. 40-:-46), hoewel hij als historicus de meeste bekendheid heeft v'erkregen, en Antonius Aemilius, gewezen Rector van
de Utrechtsche Hiëronymus-school, die destijds als ambteloos bur~
ger te Delft woonde (Ekker, De Hiëronymus-School te Utrecht,
Eerste gedeelte, blz. 91-95). Dat men te Utrecht aan Ant. Aemilius
de voorkeur gal boven den vermaarden Pontanus, zal wel het gevolg zijn geweest van de, hierna te noemen omstandigheid, dat
men hem tevens w~der' tot Rector van de Hiëronymus-school wilde
benoemen. - De opmerking in margine, dat logica op de triviale
school onderwezen behoorde te worden, vindt hare bevestiging o.a.
in de instructie van Swaerdecroon als rector der Hiëronymusschool, waar logica als een der vakken wordt genoemd, die de
Rector moet docceren (Ekker, t.a.p., blz. lOl).
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M. Reincri
Alsteclius [vóór dezen naam

staat een streepje]
Molinaeus [vóór dezen naam
staat een streepje 1

Een Professor Philosophiae,
qui tam Ethicam Politicam, Physicam, Metaphysicam etc. quarn Logicam
posset docere.

Nota: 'Logica potest et ,debet Goceri in schola triviali
Pontanus
Aemilius

Een Professor Historiarum
et Graecae linguae.

5

[Onderaan staat in margine: 1
Aemilio te

sch~ijven

Mem[ orie 1 aengaende d' llIus/re School (zonder datum)
Een professor jUl"is, die Digesta en Institutiones soude
cunnen lesen dlstinctis horis.
Een professor philosophiae,practicae et historÎarum.
Een philosophiac contemplativae 'et logices.
Een linguae Graecae et Hebraicae 1).

Middelen tot onderhoudt van de

Profe~soren

ende Schole etc.

N'aesicn de reeckeninge,n van de Broederschappen ende
van de Bagijne-conventen ende sien waermede 't innecomen van dien te beneficieren.
Nota: De Rentmeester tegenover acht dagen 2) uyttrecken
wat landen buyten de Provincie gelegen sijn, ende alsdan compareren.
Meer [ling ')] mede uyttrecken eenige partijen van landen.

Den XXI September [1633].
Dat men'bo-\ren l't innecom-en van de Broederschappen noch
soud-e u10gcn' nemen uyt de conventen jaerlicx 2 m'g.
:1) De combinatie der vakken verschilt hier dus van de vorige.
2) Zoo schifnt er te staan'; dllidelijk is de beteekenis niet; "binnen

acht' ,~agen'" zou heter zjn geven.
3) Zie 'hiervóór, blz. 2J, noot 1) en Hora Siccama, t.a.p., blz. :434
en 435, noot 1.
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Ende oversulcx geen Bagijne-p1"OVenS te vergeven voor
ende allee!" tot 2000 gl. s jaers toe verston··cn zijn 1).
J

1\1:. J\.lathias Pasor 2), ge\vcsene Professor mathe'seos tot
Hey4elberch ende alsnu tot Groeningcn.
') Vgl. hierna, blz. 29 en 30, de Res. Vr. van 23 Sept. 1633.
2) Hier volgen weer eenige namen van candidaten voor leerstoelen. Matthias Pasor was sinds 1629 te Groningen hoogjeeraar
in de zedekunde, later ook in de -wiskundige vlctenschappen en
de theologie; bovendien had hij zich vroeger ook toegelegd op de
Oosterscll'e talen (Boejes, Levensschetsen der Groninger hoogleeraren - achter Jonckbloet's Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen - ' blz. 20--21). Voor welken, leerstoel men dezen hoogleeraar, die van zoovele markten thuis was, te Utrecht in aanmerking wÎlde brengen, is dus niet' dadelijk te zeggen. - l\.1artinus
Hortensius was in 1605 geboren, zoodat de schatting- van zijn -leeftijd op,30 jaar niet ver mist. Hij bleef tot 1634 privaat-geleerde, beoefende de wis- en natuurkunde en vooral de astronomie; werd
toen hoogleeraar aan het Athenaeum llIustre te Amsterdam, in
wiskunde, astronomie ea zeevaartkunde; gaf ook college in Romeinsche geschiedenis! (N. Ned. Biogr. VJdbk., I, 1160--1164;
Brugmans, Algemeene Geschiedenis van Universiteit en Athenaeum, in Gedenkboek v/ho Athen. en de Uni\'. van Amsterdam,
blz. 35). ~ Nicolaus Hasius werd, als Leidsch student in 1612.
door Curatoren "gerecommendeert gehouden om (hem) ter eerste
gelegenthcyt tot enige professie te promoveren", kreeg in 1614 verlof om, bij wijze van proef, aan de Lcidsche ilcademie eenige lessen "in phiIosophia" te geven; kreeg in hetzelfde jaar f 150 voor
"zijne lessen in ethica"; was in 1615 uit Leiden vertrokken (MoIhuysen, Bronnen, II, blz., 44, 51, 55, 58); verder is mÎj van hem
niets bekend. ~ Jan Brosteihuysen is meer bekend at::> beoefenaar
van de beeldende kunst, als dichter en j-id van den Muiderkring,
clan"als geleerde; toçh lep;de hij, zich ook toe op de klassieken (vertaalde o.a.:Vitruvius), tevens op, de botanie:'v-andaar dafmen hem
te Utrecht rG aanmerking bracht voor hoogleeraar in het Grieksch
en de botanie - een combinatie, toen minder vre'emd dan thans';
hij werd te Utrecht niet benoemd, maar zijn vri'end en besche'rmheer Constanfijn Huygens bezorgde 'hem aan de inrichting van
hooger onderv.ijs te Breda een leen~toeL- alweer in het Grieksch
en de botanie! (N. Ned. Biogr. V/dbk., H, 256--257). - ,Nicolaas
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Martinus Hortensius tot Leyden summus M [?] affuerat [?]; caelebs, 30annorum.
Dor. I-Iasius t'Amst[erdam], summus PhilosophoruDl, omtrent 40 jaer, caelebs.
Jo. Brosterhuysen, tot LeydenJ Graecae linguae Professor
et botanices.
D. Langius tot Professor juris seer gerecommandeert bij
den Raetsheer Hellemijs.
Den

2

November ,633.

Ds. Busschoff rapporteerde sijn
wedervaren bij D. [Aemilium 2)], die
verclaert hadde wel genegen te sijn,
indien de Rectorsplaetse vacant waer,
deselvc weder aen te nemen [ende]
daerbij, in cas van erectie van de IllustreSchole, aen te 'nemen een professie Graecae linguae ofte historiarUffi.
Edoch dat den voors. Aemilius veranderinge soude
begeeren in de exerceringe van de scholastique discipline.
Oock gedechargeert wesen van de historische lessen, die
den Rector van de Triviale gewoon is te doen.
Praesent:
Burgermeesteren :1)
Nijpoort
Lingen
Foeyt
van der Eggen
van der Hoolck

[Minuut van een brief van Burg-crmeestercn van Utrecht
aan "D. Ant. Aemilio, tot Delft".]
Lange, sinds 1619 buitengewoon hoogleeraar în de rechten te Groningen; in 1633 - misschien omdat men hoorde dat hij toen voor
een leerstoel te Utrecht in aanmerking kwam? - werd hij gewoon
hoogleeraar (Boeles, t.a.p., blz. 14-15). - De "Raetsheer Hellemijs"-, die Lange naar Utrecht wilde halen, is Jonker Adriaen van
Hellemijs van \Velle (zoon van den door zijn journaal bekend
gebleven hopman SpJinter Helmich: Helmkh =- Hellemijs, of in den
verlatiniseerden vorm Helmichius); hij was sinds 1628 Raadsheer in
het Hof van Utrecht (Fruin, Verspreide Geschriften, VII, blz. 24\).
:1) In November 1633 waren Dirck van Velthuysen en Anthonis
de Gayer Burgemeesteren (V. d. Water, lil, blz. 192).
2) Het blad is hier afgescheurd; de aanvulling blijkt uiL het
volgende.
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,;E. Hoochgeleerde, wijse, seer voorsienighe,
Alsoo wij met U.E. geerne souden communiceren aengaende d'Illustre Schaie, ·die men alhier sou de erigeren,
ende andere saken, daeraen onse stadt veel gelegen is ende
waerinne wij Uwer E. advijs van node hebben, soo gebruycken wij de vrijicheyt van U.E. bij desen te versoecken
omme ten fine voors. een keer herwaerts te doen, ·hoe eer
hoe liever,. vertrouwende dat Uwer E .. goede genegentheyt
tot on se stadt ende sehole bij U.E. sooveel sal opereren,
dat U.E. om ons daerinne dienst ende vruntschap te doen,
haer de moeyte yan d(:': voors. Teyse niet en sal ontsien.
Hiermède,
E. hooehgeleerde etc. bevelen wij U.E.in Godes heylige
bescherminge.
Uyt Utrecht, den IX Deeembris 1633 stilo vet.

De Burgcrmrn. ,etc."
Den 21 December 1633.
D. L[iraeus ') 1gehoort ende met hem
voorgeslagen van een professie, op de
jegenwoordige gaige, met vrije woninge.
Aerililius gehoort; de conditie aengenomen, mits dat den Conrector hem
soude subleveren, ende de secundani cum
tertianis communem lectionem in logica
hebben, ofte Liraeum horen.
Graecam lectionem soude den Rector aen sich houden.
:2) [Voor den Rector sou den comen alle gravia delicta
ende alle levia, die questieux sijn.
Virga alleen bij den Rector.
De m'eesters op de uyre precis in haer dasse, ende die
te !aet comen ,de meesters corrigeren.
Praesent:
Burgennrn.
Nijpoort
Lingen
Foevt
van der· Egge
van der HooIck

lJ LÏraeus was de, rector vld: "Hiëronymus-schooI, dien men als
rector· wilde loozen door hem een leerstoel aan de 111. School aan
te bieden.
2) Het nu tusschen [ ] volgende is doorgeschrapt. - Voor de instructie, die ten slotte voor Aemilius als Professor en Rector is
vastgesteld, zie hierna, blz. 53, noot 1.
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Soodat den Rector geëximeert soude sijn in vestibulo
scholae te staen ende leviculas notas te exîgeren ofte
tgeene in conspectu praeceptOl'is geschiet.
Aemilius sou de doen 4 publijcque lessen v;eecks [nl. in
de IJl. School] .ende alle dage twee in de Triviale schole,
bij provisie.
Hij soude 't huys alleen hebben.]
Nota: van de leercamers: te continueren ende daerop
goede ordre te stellen.
Afschrift van een I{eso1. van Schepenen en Raad :van
Deventer, dd. 20 Januari 1634, ,vaarbij zij 'Henricus
Reynerus, piofess'of philosophiae aan de 111. School te Deventer, die benoemd is tot prof. philosophiae, te Utrecht,
op een jaanvcdde van 1000 Ca rol. guldens, op zijn verzoek
ontslag verleen en tegen P;lscI}(~l1 16341).

(Gem. Arc/z. Utr., 2de Afd., No. 1907.)
6 Augustus 1633.
"Opt voordragen van de Heer Borgermeester Faeyt, is
goetgevonden, dat de Beeren, gecommitteert opt stuc!..::
van de Illustrc Schale, hun bij oculaire inspectie ende anders perfectelijek informeren sullen op de weerdè ende
gelegentheyt d·er landen, specterende acn de respective
Broederschappen, ende deselve door een Lantmeter doen
meten. 'J 'l)
-

(Resol. Vr. Ulr.)
I2

September 1633-

[In de vroedschapsresolutiën van dezen'dag staat opgenomen de "Ordre ende repartitie ,der Cornmandurijen ende
prebenden des C01Tvents van Ste, Catharijned', tnl .. de ver1}, Dit is het. laatste stuk in deze' kiadnotulen~ Dat echter ook 'na
Januari 1634 'de commissie tot voorbereiding van ,de oprichting der
lIl. School nog heeft vergaderd, blijkt bv. uit de Resol. Vr.- 3 Mei
1634 's nanoens, hierna, blz. 52.
-2) V gl. de notulen der commissie' 'onder het hoofd "Middelen- tot
onderhoudt van de Professoren ende Schole etc.", hi'ervóór, bI. 24.
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deehng daarvan onder de drie leden der Staten, waarmede
de Vroedschap accoord gaat.]
,,\Vicnsvolgende alsnu bij de Vroetschap mede cendrachtelick verstacn ende geresolveert is, dat men 't innecomen uer prebendaten, op stads repartitie staende, wan~
neer die dese stadt vervallen sullen sijn, midtsgaders
tgeene bij verhoginge van de huyren voor stadts derde
paert geprofitecrt sal worden, ende van gelijeken tgeene
uyt den innecomen der naebcnoemde ,Commandurijen].)
jaerlijcks aen de stadt uytgekeert sal worden, alleenlijek
sal employeren tot onderhoudt van een Illustre Schole ofte
andere pios 'usus' _ende goede saecken, tot dienst -ende ontIastinge,'van (te -stadt, sonder dat,men eenige particulieren
daermede sal mogen beneficieren."

(Resol. Vr. Ulr.)
23 September I633.

"Verhaelclel1 d'Heere Burgermeester Focyt, Jat voor
desen geresolveert was, dat men een Illustre Schole alhier
sal erigeren ende dat op den XX-Ven Martij lestleden eeni~
ge Heeren gecommittÇ!ert sijl1de' om me _een Ordre op de
voorsz; Schole te _beramen ende middelen tot onderhoudt
van dien, dcselve gecommitteerden eenige reysen bij den
anderen geweest waren, oock met de predicanten de saecke
gecommuniceert hadden, ende dat geoordeelt was, dat
men drie professoren van node sou de hebben ende tot
onderhout van deselve ende Jt geene daeracn depcncleert,
:t) De hier bedoelde commanderijen zijn diç van logen en 's HeerenIoo; daaromtrent besloot de vroed~chap op dezen dag het volgende: "afsoo de commandurijen van lngen ende 's HeerenIoo bij
lootinge liese stadt toegevallen sijn ende dat bij vacature van dien
toJ deselve p_ersonen gepresenteert moeten worden, soo, verstae,t de
vroetschap dat diegeene, die van tijdt tot tijdt bij de Regierders
deser stadt geconfereer~ sal worden "de commandurije van lngen,
jaerlicx aen de stadt sulltn hebben uyt te rcyckcn de somme van
1500 gl., ende die met de commandurije van '5 Heerenloo sal worden begifticht, 250 g1. 's jaars, soolange sij de voors. commandurijen possideren, w::ervoor sij, vóórt lichten van de acte van colJatie, suffisante cautie ofte verseeckerheyt binnen desc stadt sullen
hebben te stellen, iot genoegen van de Hecren Regierders 'yoorsz,"
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omtrent vijffduysent guldens 's jaers ende dat overslach
gemaeckt was., dat uyt den innecomen van de goederen
der Broederschappen hiertoe jaerlicx omtrent XXVC guldens geëmploijeert soude cnnnen worden, ende de resfe
nyt de goederen van de Bagijne-Conventen, als bij versterff
ofte houwelieken van degeene, die daeruyt jaerlicx ali..
lllcntatiën trecken ; item dOOft benificieren van deselve
goederen sooveel jaerlicx sal worden geprofiteert; wiens
volgende bij de Vroetschap versta en is, dat men geeue
Bagijne-Prebenden ofte Alimentatiën vergeven ofte verhogen sa I, voor ende alleer bij versterff ofte honweJicken
alsvoren twee duysent guldens 's jaers geprofiteert sal sijn,
daerinne gereeckent t'geene alreets sedert Remigii [=
1 October] 1631 verstorven is, ende dat de Gecommitteerden ende Rentm·eesters van de respective Conventen eerst
elcx bijsonder ende daernae alle te samen met de Gecom. den
totte Illustre Schole bijeencomen sullen ende adviseren wat
landen oirbaerliexst dienen vereoft te weseu, doende daervan aen de V roetsehap rapport, omme deselve int begin van
de toeeomende somer besien ende naer voorgaende affixie
",rau billetten ,publiequelieken aen de meestbiedende vcrcoft te worden; gelijck ooek noch goetgevonden is, dat de
l:.reeren Burgermeesteren ende voorgaende Gecommitteerden van nu aH despicieren sulllen een bequame gelegentheyt tot de voorsz. Illustre SchoJe."

(Resol. Vr. Ulr.)
Î

October 1633') .

.,Opt geproponeerde diensaengaenclc" [n1. over de
.,Stadts Bibliotheeck"] "is geresolveert. dat men van de
boeeken in de Bibliotheeeke .deser staclt, claervan aldaer
twee ofte meer sijn, de beste geconditioneerde sal behoüden ende' d'andere ten meesten oirbaer vereopcn ende voor
het gelt, daervali procederende, weder copen andere fnreye
hoecken in "(;-erschevden facultevten. met aclvijs van luyden~
hün dies verstaende, waeTtbe· d'Fleercn Scholarche~ geauthoriseert worden bij desen."

(Resol. Vr. Ulr.)
1) Deze resolutie is hier opg-enomen, omdat de stadsbibliotheek
weldra ten dienste van de Hlllstre School kwam.
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4 November 1633·
,.Verhaelde de Hecre Borgermeester Velthuysen, dat
men seeckerlijck bericht wordt, dat D. Aemilius, gewesen
Rector van de Schale alhier, wel genegen was oromc, indien die plaets vacant waeT, 't voors. Rectoorsarnpt weder
aen te nemen, als hij daertoe beroepen werde.
Prüponerende off men, om de voorsz. Schale weder tot
haer ';-oorgaende fleur ende lustre te brengen, niet en behoorde dese occasie waer te nemen ende den jegcnwoordigen Rector Liraeus ~ -- onder denwelcken 'de vootsz.
Schalc gedeclineert is ende l1aer apparentie 110ch meer terugge gaen' sal, alsoo 'sijn persoon bij veele seer o~aenge
naem ende odieux gemaeckt is ï) - - door Gecommitteerden doen smaecken off hij, midts genietende jaerlicx een
eerlijcl<: tractement, niet geraden soude vinden sijn affscheyt
ende di missie selffs te versoec.kcll, OITI alsoo plaets gemaeckt
te worden tot wederroepinge van den voorn. gewesenen
Rector Aemilio, ende is tselve bij de vroetscha p goetgevonden, die Dock ten fine voorsz. gecommitteert heeft d~Heeren
Nijpoort, van der Lingen, Foeyt, Oudtburgermeesteren~
van der Eggen ende Van der I-foolck, Schepenen.}'
"Voorgaende Gecommitteerden

SljTI

gelast met d'heer

:1) Dit kan nader worden toegelicht door het volgende: "Den
Officier is aengeseyt, dat hij sich met ane neersticheyt sall iáformeren, wie d,en Rector van de Latijnsche schaale alhîer, op Corsavondt uut de predicatie commende, int aensicht verradelick gesneeden heeft" (Res, Vr., 27 Dec. 1631). - Daar men den dader
van bovenstaand feit en zijne handlangers niet had kunnen, opsporen, besloot de v,roedschap bij publicatie een belooning uit te
loven' aan hem, die dader of medeplichtigen zou aanbrengen (Res.
Vr., 9 Januari' 1632). - In het "Pub1icatieboeck 1631-1636" vindt
men dan ook op 12 Januari 1632 de publicatie, waarbij de vroèdschap f 200 uitlooft voor wie den dadcï aanbrengt en f 100 voor
wie "dengeenen, die hierinne geassisteert hebben", aanbrengt; als
een van de assistenten zelf den dader aanbrengt, zal- hij- f 100 krîjgen en "remissie van sijne fout!:.,,,, én zijn naam zal geheim ge-

hO:Jden worden.
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.Moree1se 1) te gac-n besichtigcn de Drye Conil1gcn Kerck,
hoe men die best tot een Illustre Schole sal approprieren,
ende sijn de VOOrs. Gecommitteerden voorts versotht hun
te willen informeren op bequame p.elsonen, die men alhier
tot Professoren soude mogen beroepen ende daervan rapport ·te doen. Ende a1500 de penningen tot cl'erectie ende
onderhoudt der voors. Schole gedcstincert, noch niet VOorhanden sijn, soo- is gü.cigevonden dat bij den eersten Canlcraef deser stadt bij- provisie de nodige penningen gefuTneert ende verschoten -sullen worden uyt stadts ordinaris
inneconlcn, totdat de respective :rentmeesters der b,roederschappen ende bagij.ne-conventen,haere gedestineerde penningen gereet sullen hebben,' om.me daeruyt dan ,weder aen
de, stadt rembollrselnent gedaen te worden."

(Resol. Vr. Utr.)
I I,

N ovemuer 1633.

"Uuttet rapport van de I-Ieercn Gecommitteerden, die
volgende resolutie van den Iv cn deser daervan oculaire
inspectie gcnOlnen hadden, verstaen sijnde dat de Drie
COllingcn Kerek fl1Ct seer cleyllc costen provisioneiijck
geapproprieert soude cunnen worden tot d'Illustre Schaie,
als 'hebbende twee bcquaeme Auditoria, een onder, een
boven, ende achter een luchtich erff, 500 is den anderden
Camera er gelast daertoe ten eersten int werck te treden,
met advijs van de voorsz. Gecommitteerden.
Ende is den voorsz. anderden Cameraer noch gelast tot
voorraedt deser stadt te copen van iijC ofte iiij'C guld. 'aan
1.) Dit is de schilder Paulus Moreelse, die sinds 1618 lid van de
Vroedschap was (v. d. Water, Or. Plac. Boek, lil, blz. 183). Behalve schilder was hij ook architect; hij bouwde de CathriinepQort;
in zijne qualiteit van architect zal hij zijn toegevoegd aan ,de

commissie, die moest nagaan of de Drie-Koningen-kerk kon wor,..
den ingericht tot Illustre School. Zie over hem: Swillens' in Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1926, blz. 114 vlg. en M. ,p; Ozinga, Paulus
Moreelse als architect, in Oudheidk. Jaarboek, Elfde jaargang, Juni
1931. -- De Drie-Koningen-kerk stond in de Brigittenstraat; zij is
in 1636 afgebroken: Ozinga, t.a.p., blz. 25.
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deden, sparren, balken, etc., ooek provisie [van] calck encte
steen te doen, onder bewaringe van den onder-Cameraer
Jacoh Cosijnsz."
(Resol. Vr. Utr.)
16 December 1633.
"Gelesen sijnde, eenige requestcn van sollicitanten om
pedel te wescn in de lllush-e Schok, die men alhier sal
crigeren, iS,gGctgevondcn de dispositie'van~clien op' te houden totdat :de p'rofessorcil beroepen ende aiIes wijder g'e~
prepareert 'sal sij~."
(Resol.Vr. Utr.)

23 December 1633.
"D'Hceren op den Iven N ovembris ,'lcstledcn gecommitteert omme D. Liracum, Rectorem van de Hiëronirni
Schole alhier,' te induceren dat hij sijn dimissie selffs soude
willen versouckcnj midts 'behoudende een eer1îck tractcment, 'rapporteerden dat hare E. hem tot twee reysen
sulcx voorgehouden ende veele redenen dacrtoe geallegeert
hadden, edoch dat hij gesustineert hadt het verloop van
de Schole niet soouanich te sijn, als men wel, uytstroyde,
oock :t selve niet bij sijn schuIt toe te comen, maer door
calumniêi1 van eenige affgunstig-e ende qua-etwillige, die
hem gesocht hadden verdacht ende odieux te ma:ecken, hem
voorts purgerende van deselve calumniën, in der voegen
dat de voorsz. Heeren Ge.committeerden alsoock de Heeren
Burgermeesteren ~,,- - die de tweede reyse" sij,n defensie
mede gehaort hadden - daerdoor in ha er gemoet
be\veecht waren geweest, ende in dese gelegcntheyt geen
betcr expediënt tot conservatic van des voorn. Rectors
eere ende reputatie' hadden -bevonden, ,dan dat men hem
beroepen' soude tot Professor Litterarum humaniorum in
de Illustre Schole, die men alhier voorhebbens is te erigercn -ende dat op sijne jegenwoordige gaige van seven
hondert gulden '5 jaers ende vrije "\-voning; gehoort welck
rapport, heeft de Vroetschap haer daermede geconformeert,
ende den Secretaris gelast te concipieren een acte in forma
van beroep in ge des voorsz. Rcct0rs tot Professor als
,.
voren. (Resol. Vr. Utr.)
Acta et decreta Senatus
3

L
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30 December 1633.
"Is gearresteert d' Acte van beroepinge van den Rector
van de Hiëronimi Schale alhier D. Justus Liraeus tot Professor humaniorum Litterarum, volgende Resolutie van
den xxiijen de:3cr maent, luydende aldus:
"AIsoo de Regierders der Stadt Utrecht goetgevonden
ende geresolveert hebben ten dienste van haer Stadt ende
om desclve te meer te doen floreren binnen deselve op te
rechten eene Illüstre Schole' ende daertoe te beroepen bequamc ende vermaerde mannen tot Professoren in de selve
Schole, soo ist dat de Regierders voorsz., vertrouwende
op de suffisantie ende ervarentheyt van den Ed. Heere
D. Justo Liraeo, jegel1woordich Rector van de triviale
Schole alhier, denselven bij deseu sijn beroepende tot Professor Litterarum humaniorum in de voorsz. Illustre
Schole, versouckende sijne E. deselve charge te willen
aennemen op sijne jegenwoordige, gagie van sevenhondert
guldens 's jaers ende vriJe wooninge. ActUUl den XXIIlen
Decembris I633."
"Ende alsoo hierdoor Îs COlnen te vaceren tvoorsz. Rectoorschap, soa' is goetgevonden D. AntoniuID Aemilium,
voor des en gewesene Rector, te beroepen tot Professor
historiarum in de Illustre Schole ende daerbij tot Regens
gymnasii hieronimiani ende hem daertoe bij missive te
versoecken op alsulcke gaige van derthien hondert gulden
's jaers, m.idtsgaders Ordre ende instructie als cl'Heeren
Burgermeesteren ende Gecommitteerden ,rapporteerden
met sijn E. opt behagen van de Vroetschap versproocken
te sijn, die bij desen vlor,dt geapprobeert ende daerbij sijn
E. ende desselffs sone gegeven 't recht van Burgerschap
deser Stadt, midtsgaders noch versta en dat men hem voor
het transporteren sijner meublen van' Delff alhier sal C011tentercl1"cnde 'voorts tracteren in alle eeren ende emolu-·
menten a]s andere Professoren;"

(Resol. Vr. Ulr.)
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'5 Januari 1634.
[Wijone, blz. 4 1 ): Rapport van een commissie uit de vroedschap,
die, met Ds. Teeckman 2), te Leiden informaties heeft ingewonnen
naar candidaten voor leerstoelen in de rechten en in de philosophie
aan de Ill. SchooL]

[Op de bij 'vVij.nne gedrukte resolutie, overgenomen uit
No. 1008 (zie daarover mijn Inleiding) volgt in de Res.
Vroedschap nog]:
"Hiernae in deliberatie geleyt sijnde, eerst wie men tot
Professorem Philosophiae sou de beroepen, is verstacll
D. M. 3 ) Henricum Renerium, jegenwoordich sijmle Professor Philosophiae in de Illustre Schole tot Deventer,
ende sijn d'Heeren Burgenneesteren ende Gecommitteerden met eenparige stemmen geaudoriscert omme te begrooten It stipendium ofte jaerlickse gaige, die men den
voorn. Rcnerio soude mogen beloven.
Van gelijcken sijn de gemelte Beeren geauctoriseert om
te mogen handelen met seecker uytneinend excellerend
ende vermaert geleert man ende professor 4), die men van
goeder handt bericht was dat mogelijck wel te bewegen
sou de sijn om aen te nemen professionem Juris alhier."

(Resol. Vr. Ufr.)
16 Januari ,634.
"Refereerden d'Heeren Burgern1eesteren, dat haere E.
ende de andere Gecommitteerden gisteravondt vergadert
~) Voortaan zie onze Inleiding - wordt op deze wijze de
verkorte inhoud aangegeven 'van vroedschapsresolutiën, die bij
Wijime (Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht betreffende de I1Iustrc- School en de Akademie in hare stad, van de jaren
1632-1693) in haar geheel zijn afgedrukt.
2) Teeckman was predikant te Utrecht, maar hij vertoefde tijdelijk te Leiden als lid der commissie tot revisie van de Bijbelvertaling.
3) D. is steeds een verkorting van Dominus; M. = Magister
(artium liberaliurn).
4) Zie daarover de' onmiddellijk volgende Res. Vr. 16 Januari
1634.
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sijnde um te begrooten de gaiges, die men soude mogen
offereren Ge rcspective Pro[es:-;oren in de Rechten ende
Philosophic, volgende resolutie van gisterenmorgen, de
voorsz. samcntlicke Gecommitteerden groote swaricheyt
bevonden hadden int beroepen van dien vcrmaerden ende
seer excellerenden Pl"ofessor Juris 1) ende dat daerdoor
offel1siën .souden gegeven worden 011se naburige Provincie
ende steden, vvaerdoor schade1iclcc conscquentiën tot nadeel van dese Stadt veroorsaeckt souden connen worden,
waervan, alsoüdc yan de pc;:-sone sclifs, haer E. alsnu
op'eninge deden, -vveleke \'00r5Z'. s\vJ.rlchcyt bij de V rod""
schap overvvogen sîjnde, heeft deselve, hO:ewel anders tot
Je "Voors. versane- seef genegen sijnde . uyt, consideratie
van Stad goctgevèmden te: desisteren yan desseHs 'voorgenomen bcroepinge."
J

(Resol. Vr. Ulr.)
24 Januari 1634

'3

nanoellS.

"Vcrhacldcn d'Heeren ,Burgernleesteren; dat \"erleden
Macndach 'gcproponeert sljnde oH men niet haest en soitde
nomineren tot suppletie van de vacerende .plaetse int lith
van -de Geëligeerden door doode van wijlen cl'IIeer Harteveldt, goctgcvonclcn was tselve uyt te stellen tot de
wedercomste 'ilan de Heeren Nijpoort ende van der Hoolck,
die met den ,secretaris gereyst waren nae Deventer om me
[), Rcnerium, Philosophiae Professorenl alclacr, te beroe,"
pen, ende nae H arden:"ij ck om te horen ~?cecker professor
Juris aldaer ~), ende dat d'selve Gecommitteerden alsnu
:1) Vermoedelijk is hiermede bedoeld (ook Loncq, HistOf. Schets
der Utr. Hoogcschool, blz. 10, noot 1, en blz.'60 is van deze meening) de Leidsche .hoogleeraar in de rechten Petrus Cünaeus, die
destijds te Leiden' een zeer hooge positie innam, een aanzienlijke
wedde genoot en în ~1631 wegens .zijne groote verdiensten met den
titel van "Raad der Universiteit" was begiftigd (Siegenbeek, '-Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, U, blz. 99 van de "ToevoegseIen 'en Bijlagen" en 1\101huysen, Bronnen, H, ,blz. 162). - In het
tweede deel van Molhuys'en, Bronnen, vindt men echter nergens
gewag gemaakt van ecn eventueel beroep van Cunaeus naar Utrecht.
rl) Uit het vervolg zal blijken, dat hiermede bedoeld is Antonius
,Matth8.2us.
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gerevertcat s:ijnde, ha er E. gottgevondcn h,Hlden de Vroctschap te docn convoceren, 500 om te huren 't rapport van
deselve Gecomniittetrd(,l1, aJsoock om aen te stemrllCI1
den <.lach, wa-:'lneer UK"I} tot de voor sz. nominatie sa1 gaCfi.
J)icnsv(jlg(:nd~ rapporteerdc"n de voursz. (;ecümrnitteerden ~t g-eCl1(: haer E. tot Harderwijek hadden YèrnOll1cn
V;:il'l de Pr0ie~son::n ende ürdre aldacr, ende dat D. Renerius tot Deventer (h~ professie Philosophiae- aengenonlen
hadde voor du~ysent gulden "s jaers', sou voor gaige als
huyshuyr, ende sijne·diniissie van de Heeren van Deventer
hadde geobtine:ert tegens' Paesschen, alles 'breder als bijt
schriftelijcke ycrbael ende actell, daervan sijnde .1), dje alhier opgc-lesen zijn .. AlJc twekkc de \Troetschap lauderendc
ende approherendc, heeft de Gecommitteerden \'an haet
de"\'oiren hedanckt, ende is goetgevonden dat men den
voornocmcl.cn H.enerio hij mi'ssin.~ van <lese appnJhatie ende g-oede intentie des V foetschaps sal 'H.lYCrten:ll, ende
i'nsgeEjcx de :Rcgierders ,:an Deventer bij missive hedaneken 'voor de dimis:-~ie, hîî h~t(;r E. den voorn. Renerio soo
grootg-u115ü:lick Yc:rleent."
Copie.
,;Op huydcn den XVlIIl.'n Jan. 1634 ben iek onclef~'z. 111et
de GecoHuTI.itteerclen YJ.n de I-Ieeren Regierders der Stadt
Utrecht overC0111cn dat iek acnnemcn sa1, gelijck ick aenneme bij desen, de Professie Philosophiae in de Illustre
Schole, flie de geme1te Heeren geresolveert sijn te erigeren,
op de gagie van duysent gulden ~s jacrs, de.- huyshuyr ofte
"\Trije \vooning-e daerinne gerckent, waervoor iek doen sal
twee lessen )s daechs op alsulcke dagen ende onlrcn, als
de voor~. H eeTen Regierders sullen gnetdnc1en," ende '"'\la's
ouderteeckent: "I-I(~nrÏcus Reneri."

(Resol. VI". Wr.)

[Wilnne, blz. 5: .t../it. Mattho.clls. prof. te Hardcrv,riik - met V/ien
B. Schot2nu~J rrof. te Franekcr, op het tweetal f,tond --- henoemd
-tot hoogleeraar nan de lIl. SchooL]
1) Zie hleIvóór, blz. 28.
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J7 Februari !634·
[Wijnne, blz. 5~6: AnI. MaUhaeus houdt de hem aangeboden
voofwaarch:TI in beraad.]
24 Februari IU34·
[Wijnne, blz. 6: Ant. Matthaeus neernt het beroep aan, op een
wedde van f 1000, huishuur inbegrepen, tegl;"!l1 vergoeding van een
half jaar huur van zijn huis te Harderwijk. en van de transportkosten zijner meubelen; hij krijgt het burgerschap en zal vrij zijn
van- tochten, wachten- en ,;foerierïngen" 1) [Lp1. van- dit laatste
woord staat bij Wijnne ten onrechte "foveringen"]. Hij zal zeven
lessen per week geven. - Het Groot KapiTteIhuis van den Dom en
de Drie-Koningen-kerk komen in aanmerking als gebouw voor de
W. School; de leden van de vroedschap, die dit nog niet gedaan
hebben, zullen beide gebouwen bezichtigen; a.s. Donderdag
[= 27 Febr.] zal hierop nader 'worden besloten.]

2ï Februari 1634.
,,\Veder in deliberatie ge1eyt s~inde, wat pbctse tot
d'IHustrc Scholc gcappropriecrt ende gebruyckt sal ~wor
den, is verstacn 't groote Capitteihuys Yan den Dom, wacrinne men gaen soude opt Oudemunsters Kerckhoff ende
in den Doinkercke, ende sijn voorts gecomn1Îttecrt de
Heercn van der Hoolde ende Ruysch, Schepenen, met
Moreels, H.aedt, omIDe den Heere Domdeken hierover te
begroeten ende sijne Ed. te notificeren dat -de Rq;-ierders
van de Stadt geerne sicn souden, dat het voorS. Capittelhuys ten fine \"00r5. geruyrnt ende toegestacn werde, ende
dat men vertrouwt, dat d'Hceren van den Dom den goeden ivcr "all die \,-an de Stadt in dit loffelick werd~ sullen
secuncleren, etc."

(Resol. VI". Ulr.)
3 IVIaart 1634.
[Wijnne, blz. 7: De op 27 Febr. benoemde commissi,e rapporteert,

1.) foericringc

foerageering.
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dat volgens den Domdeken'>bij'sommige leden van 'het Domkapittel
bezwaar bestaat tegen het gebruik van het Groot Kapittelhuis voor
auditoria van de BI. School; het Kapittel zal er heden over vergaderen.]
Il

Maart 1634.

[Wijnne, blz. 7-8: De meerderheîd van het Domkapittel blijft
bezwaar maken, daarbij op den voorgrond stellende allerlei rilOeilijkheden, die zullen ontstaan ten opzîchte van de woning van den
secretaris, den architect en andere ambtenaren van het kapittel.
Bllrgemeestercn en commissieleden zullen' het Kapittelhuis en annexe
gelegenheden nog eens bezien en overleg plegen met den Domdeken.
-- Op blz. 8, regellv. boven, staat bij \Vijnne "dat" i. pI. van
"wat".]

14 lVlaart' r634.
[Wijnne, blz. 8---9: Het Domkapittel persisteert bij zijne bezwaren. De Domdeken geeft in overweging, i. pI. van het Groot Kapittelhuis, het koor van de St. Pieterskerk te gebruiken voor auditoria.
De vroedschap handhaaft haar besluit om het Groot Kapittelhuis
voor de lIl. School te bestemmen.]

I4 Maart I634, 's nanocns.
[~Vijnne, blz. 9~1O: De heefen van het Domkapittel beweren,
nooit geweigerd te hebben het Kapittelhuis voor de Hl. School te
1aten gebruiken, maar willen niet toelaten, dat een toegang van het
Oudmllllster-kerkhof naar het Kapittelhuis zal worden gemaakt door
hun pand (nI. door de kloostergang). De vroedschap getast, stadswerklieden naar het KapiHelhuis te zenden 0111 het in te richten voor
auditoria; de ~mbtcnaren van het Kapittel, die ongerief ondervinden, zullen tevreden gesteld worden. Deze resolutie zal door de
commissie aan den Domdeken worden medegedeeld.]

[\Vijnne, blz. 10: Na rapport van de 'bovengenoemde commissie
over haar onderhoud met den Domdeken, besluit de vroedschap, dat
een toegang zal worden gemaakt van het Oudmunster-kerkhof uit,
dat een scheidsmuur zal worden gelegd in het Kapittdhuis en dat
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het gestoelte en de banken voor de auditoria zul1en worGen gemaakt.
De commissie zal dit besluit aan den Domdeken mededeelen.]

"Uuttct rapport Ya!1 de Hcc-rcn I\Ifofeds.. Ruy,sch ende
van der Hoolck, die den E. Ifcere Domdeken volgens hat:r
E. last ge notificeert hatlden '5 Vroetschaps iter;lt!\yc resolutiën varit groot Capittèlhuys van den Dom totte nfustre
Schole te approprieren ende gebruycken . verstacn sijnue
dat gemelten ~-Ieere Domdeken weder ge deduceert hadden
eenige clifficuIteyten enele inconveniënten, meest vóór desen meer geallegeert, die s~jn Ed.t seyde gemoveert te
worden, doch dat sijne Ed. t t'Capittel daerop soude doen
convoceren, ende dat men nu bericht v,Tordt ter sclvcr vergaderinge bij den Heere Dom.deken voors. uese saecke
voorgcstc1t "\vcscnJe, de presente Cappittelarcn u:,;tten Capitte1huyse gestovcn \varen, sonder 't voorstel yan den
selven Heefe Dornddrcn te horen, 500 heeft de 'V roctschap
eenpaedijd.:: den anderden Camera er cleser StaeH, Jacob
Splinter, geJast de materialen y'~-"l hout, 'calck, steen, etc.
aldaer hij der handt te doen brengen ter be.quaemster
plaetse ende met advijs ende volgens o:ïdre van de Heeren
Burgenneesteren enele yoorgacnde Gecommitteerden opt
spoedichstc tot toestellinge van de" ;:mditbria aldaer ende
,LCc0111111oclatie van den inp:mck aent OtHlrnunstcrskerckhoff, é.tuthorlserende de gen-lelte B,eeren Burgcrnlcesteren
ende Gecommitteerden omme soclane onlre te stellen ende
bevelen te doen, als tot voltreckinge van't \T()ürs. werck
nodich sal Sijll."

(Reso!. Vr. Ulr.)
24 lv1aart 1634

'511a1îOCns.

[WijIlne, blz. 10--11: Liraeus nwakt bezwaar tegen de hem aangewezen woning in de Heerenstraat en verzoekt een andere woning,
of vergoeding van huishuur voor een door hem zelf te kiezen
woning. Wordt besloten hem f 150 toe te kennen, inplaahc;· van vrije
woning. ~ Deze, resolutie is hij Wijnne gedateerd:, ,,'51\1a-endachs
voors. '8 nanoens", wat volgens het verband met het voorgaande
zou moeten befeekenen:, Maandag 17 Maart. De juiste datum is
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echter lvbandag 24 Maart. -- Op de resolutie bij \Vijnnc behoort
nog het onderstaande te volgen:]

"Ende \-vant in descn geen regard gen0111cn is - - gelijck
hij versocht dat gedacn mocht ""vorden - :---- dat heIn, aO-.
] 630 "','<lil ~\liddelborch a1hier geroepen sijnde tot Rector
Scholac trivialis y voort transporteren van sijn meublen tot
noch to.e niet tocgevoecht "V as, noch ook niet voor de n1oytc,
die hij gehadt heeft int waernemen tertiae classis, llaer
afflijvicheyt "all den conrector Saucellius, totdat D. Bock-:sta-dius was üengenomcn, soo is hem yoor alle tselve alsnu
toegelc}'t de somme van vijff _ende 5c\Tcntich guldcns. N

(Res. Vr. Utr.)
26 Maart ló34.
[Wijnne, blz. 11--14: De staàswerkIieden hebben hedenmOïgen
de dEuren van het kapittelhuis gesloten gevonden. De Dmndeken
heeft aan de commissie voor de oprichting van de -nL School medegedeeld, dat het kapittel niet duldt, dat een ingang van het OudmUl1sterkerkhof uit wordt gemaakt. Bij het vragen naar de sleutels
is -de commissie van het kastje naar den muur gestuurd. De vroedsclmp gelastnu den substituut-secretaris, de sleutels van den Domdeken af te vorderen. Hem wedervaart hetzelfde. De Domdeken
raadt nieuwe onderhandelingen aan, milS mer. toegeeft c-p het punt
van den ingang. Nadat de substituut-secretaris dit gerapporteerd
heeft, besluit de :vroedschap, dat àe Officier de deur desnoods zal
laten openbreken, opdat stadswerklieden kunnen voortgaan met hun
·werk. Ondcrtusschen is een missive van het Hof binnengekomen,
waarbij dit qe vroedschap mededeelt, dat het Domkapittel aan het
Hof "citatie met interdictie" tegen de stad heeft verzocht?}. Het
Hof heeft dit verzoek niet toegestaan, maat verzoekt nader- bericht
van de vroedschap, en ondertusschen alles "in state" te houden.
De commissie voor de .HL ;:ic!lOol-zal nog hedenmiddn.g gehoor bij
het Hof Hagen, aan dit coIlege mededee1en wat tot nog toe in dezen
is gebeurd en verzoeken dat het Hof, "alsoo dit een saecke is, de
polici,e concerneren de" (= die de bevoegdheid van de regeering
raakt), zich er niet verder mee za! bemoeien. Daarna zal de Officier
de werklieden terstond te werk stellen.]
J:) Zie het volgend stuk.
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26 Maart 1634').
"Acn den E. I-Iove van Utrecht.
'Verthonen met behoorlijcke reverentie de Beeren Domdeken ende Capittele ten Dom tUtrecht, hoe dat soe nae
godlijcke, geestelijcke als weerlijcke rechten notoir is, dat
het fundaluent ende \velstandt van alle regiering, rij eken
ende republijcken alleen is de justitie ende onder houding
van deselve, ende ter contrarie den onderganek van allen
rijcl<:cn ende republijeken de transgressie ende overtredinge
van deselve Justitie, als door dewe1cke niet dan confusie
ende disordre wort ingevuert, dewelcke niet aüders dan
twisten ende allerhande inconveniënten in de rlicken ende
republijcken causeren ende veroorsaken, daervan de
historiën ende d'experiëntie verscheyden getuychenissen
gegeven hebben ende gevende sijn. \Vaeromu1e 500
crnstich ende op sekcre groote poenen bij den beschreven rechten verboden wort yet buyten Justitie, alleen op
naecte authoriteyt, per viam facti soa int prive als publijcke
tegens yemants persoon ofte goederen te attenteren off
voor te nemen, maar indien yemant op een anders persoon
off goet pretendeert, tselve per viam juris ende justitie te
beginnen ende aen te- leggen, amIDe in de repuhlijcke alle
gewelt ende violatie van justitie, sive distributive, sive comluutative, ende consequentelijek alle confusie, die inconveniënten causeren, te vermijden. Ende alwast daerom de
Heeren van de Vroetschap der stadt Utrecht tselve wel
behoort had de in consideratie genomen te hebben ende
hemluyden daernae te reguleren, ende sulex doende, den
supplianteri int gebruyck, eygclldom ende possessie van
hare goederen ongemolesteert ende ongeturbeert te laten,
soo hebben haar E. tselve nochtans niet gedaen7' want
tiaedemad kennelijek ende alleman notoir is, dat 't groot
capittelhuys ende de panden van ha er kercke hcmluyden
ende hare kercke toebehooren, dewe1cke de supplianten
dagelijcx gebruycken ende van doen hebben, soo tot de
1) Het nu volgend stuk, een copie, is ongedateerd, maar de datum
blijkt uit den inhoud van het voorgaande stuk. Het berüst in een
bundel, getiteld: "No. 1010. Stukken betreffende den afstand van het
groot kapiHelhuis ten Dom door het kapittel aan de stad ten gebruike voor de hoogeschooL 1634-'.
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fabrijcque van haer kercke, vrijdom van desdve als woninge van verschcyden haenler kercke' officianten, die
daerin alsnu resideren, ende dat de supplianten deselve
noch tot andere saken employeren, ,ex quo unusquisque
rei suae propriae moderator est et arbiter,' int welck oversulcx nicmant geoorloft is hemluyden te turbercn, veel
min te dreygen enele te comminercn, tsc1ve capittelhuys
enele panden via facti, onder dexsel van eenige Illustre
Schoolc, op haer eygen authoritcyt te willen occuperen ende
hemluyc1en supplianten affhandich te maken, soo s~ill
nochtans deselve Heeren van de Vroctschap ha er 500 wijt
vergetende, dat -sij tegens danck ende in weerwil van de
supplianten voorgenomen hebben 't voors. Groate Capittelhuys te incorporeren ende tot dien eynde eenigen muyr
door te doen breecke-n ende daermede int voors. pandt te
comen ende voorts de voors. officianten hare cameren ende
woonplaetsen te benemen, ende alsoo 't voors. groote Capittelhuys hem selven te ap'proprieren ende de supplianten
daervan 'te depossesseren, daertoe sij algereets bij sekere
acte sekere hare gecommitteerden hebben geauthoriseert
omme met stadts werckluvden daer In te vallen ende
eenige wen-:ken te maken, g~Ejck sij.-alrede eenige materialen daertoe in de panden hebben doen brengen, twelck alsoo het niet en behoort ende in een weB geordineerde
republijcque ende landt van justitie niet en 'mach geleden
worden, ende een sake is van quade consequentie, temeer
overmits in de stadt van Utrecht verschevden andere vacante plaetscn sijn, dwelckc ha er E. dae~toc cunnen gebruycken, soa versoecken de supplianten tegens de Heeren
van de \1 foetschap provisie van justitie ende sulcx appoinctement, daerbij de voors. Heeren van de Vroetschappe
ende hare gecom~itteerden wel scherpelijck, op sekere
groote poenen, verboden sal worden iet op de voors. panden ende groote Capitte1hu:ys per _viam facti te attenteren
ende, sulcx doende, eenige luuyren daerinne te doen breeeken, maer de supplianten rustelick ende vredelick te laten
int gebruyck V<1nt selve Groot Capittelhuys.· ende panden
van haer voors. kercke, geliJck sij tot noch toe- geweest sijn,
met beveel, indien ha er E. eenig-c actie op de supplianten
oH ha er panden ende Capittelhuys pretenderen, deselve
met justitie te institueren ars 't behoort, interdicerende
luede desselffs Hecren vroetschaps- ofte stads-\verckluyden
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op gelijcke poene en, ist noot., op arbitrale correctie, int
voors. Capittelhuys buyten oörloff van de supplianten te
commen ende iet daerin te ureeckcn ofte te maeeken, ende
în ca.s van oppositie, de: voors. interdictie ende bevelen
penael stadthoudende dach Yiln desen E. H ovc. Dit (loende
ctc. 1.).
De-m8ndato Capituli tr;tjectensis
[ondertcekcnt]

Everran! de V,'eede ').
(Gem. Arcil. Ulr. 2dc Afd. No. JOJO.)

[VJijnnc, blz. i4--16: ,Rapport van de commissie over haar gehoor bij het Hof. Het Domkapittel heeft heden morgen ook de
tusschenkomst- van Gedeput. Staten ingeroepen; de twee vóórstemmende leden (= Geëligeerden en Ridderschap) hebben eenige heeren gecommitteerd om "dese saecke te accommoderen, met versoeek
dat die van de stadt van gdijcken wilden doen". De vroedschap verstaat, noch de Staten, noch het Hof in dezen als rechters te erkennen, maar alleen als middelaars; zij handhaaft hare vroegere besluiten Ül dezen, Blaar vindt goed dat haar commissie: de, voors1agen
tot accommodatie van de commissie uit de hvee vóórstemmende
lc-den dezen namiddag zal gaan hooren.]

tVJijnne, bk 16:

D~

commissie: bren,gt rappott uit ever het boven-

1.) ln de rechtsvraag, die in dit stuk wordt gesteld, nl. of de ste-

delii:ke regeeril1g bevoegd '.'lias over het Groot Kapittellluis te beschikken, welke vraag door' het -Domkapittel ontkennend wordt
heantwoord, staat lVlr. S. Muïler ·Fz., De- Univ.-g-ebouwen te Utrecht,
bh. 5-10, geheel aan de zijde van het Kapittel; hij spreekt zelfs
van "roof op den openbaren weg", van "volkomen ongegronde pretensiën" van de Utrechtsche reg-eering, en'z. Naar mijne meening
heeft Hora Siccarna ta.p. blz. 399~402 aangetoond, dat de vrotd~
schap van Utrecht door haar hoogl1eidsrecht volkomen gedekt werd
bij hetgeen zij -ten opzichte ván het KapitteJhuis ondernam.
2) Hij was Recretaris van het Domkapittel.
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genoemd onderhoud; een door den se,cretari;5 van- het Domkapittel
opgestelde memorie wordt gelezen; na beraadslaging daarover worden eenigc beeren aangewezen om nogmaals te gaan bezichtigen,
hoe men de ambtenaren van het Kapittel, die ongerief ondervinden
van de il:!gebr~_iknemjng van het Kapittelhuis, kan tegemoet komen.]

27 Maart 1634.
MEMOHIE VAN DE mmAMlNGE, TEN OVERSTAEN VAN DE ED.
HEEREN GECOMMITTEERllEN VAN llE ED. Mo. HElmEN STATEN
llESER PROVINCIE GEMAECKTTUSSCHEN DIE ED. HEBREN DOMDEECKEN ENDE ,CAPITTELE- TEN DOM ,T'UTRECHT ENDE DIE

E.

HEEHEN GECOMlvnTTEEHDEN VAN ·00 VRÜETSCHAP- DESER

STAllT ').

"Dat die B>L Heeren van den Capitte1e ten 'Dom die
E. lIeercn van de V roetschap bij leCl1il1ge sullen gunnen
het gebruyck van haerluyder groot Capittelhuys, tot een
Illustrc School bij hacr t'accommodercn, mits !selve ende
het dack van dien de voors. leninge gedurende tot haerluyder cos ten onderhoudende ende wanneer tot de Illustre
Schole een ander plactse sall wesen gedespicieert ofte dat
dselve sal comen te cesseren, sall het voors. Capittclhuys
alsdan weder vrije comen acn den gem el ten Capittele, sonJer ten aensien van eenige reparatie ofte andere cos ten
yets tc vc:<goedcn.
Dat de ',"oorn. Heeren "van ,dc vroetschap gedurende de
",-oors. bc1cninge mede sullen gebruycken de v'd)ninge van
den Capittclsbode, mits dense1ven ende sijnen successeuren
indcrtijt d'somme, van hondcrt vijfftich guldens tot huyshuyr goet doende, die de Beeren van den Capitte1e acn
de penningen, die ha er E. jáerlicx aen de Heercn van de
. ~) De hieronder vo!g~nde stukken: de· "Mem:orie van de beramînge" en de, "Nader beraIIlinge", te vinden: in den hiervoor, blz.
42, noot 1, geciteerden bundel No. 1010 van de 2de Afd. van het
Gem. Arch. Utrecht, zijn opgesteld bij-. de onderhandelingen, die
door bemiddeling van de twee eerste. leden der Staten werden gevoerd om tot een minnelijke schikking tusschen stadsregeering en
DOl}1kapittelte geraken. Het eerste is blijkbaar de "memorie", waarvan hier boven, in de Res. Vr. van 27 Maart wordt gewaagd.
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stadt geven, sullen corten ende houden, hem restitueren de
mede alsu1cke costen als hij aen de voors. woninge gedaen
heeft, ende in recompense van sijn' verstoringe vereerende
met het pedelampt, op behoorlijcke gagie.
Dat de voorn. Heeren van de Vroetschap den scopator
[= den schoonmaker] deses Capittels met een vvoninge
sullen accommoderen gedurende de voors. beleninge.
Dat de voorn. Heeren van de Vroetschap onder conditiën als voren mede sall toegelaten worden het gebruyck
va'n, het voorhuys van de w'onin'ge van Jan Petersz. Verwoert, sonder d'infuyminge van de sijdel- ofte bövencamer
ofte salder van dien oyt te lllogen pretenderen ofte eenige
van dien te gebruycken.
Dat de gemelte Heeren van den Dom haerluyder sijdelpanden ') ende vrijhoff") sullen behouden, sonder dat
d'inruyminge van dien sall worden versocht.
Dat de Hceren van de Vroetschap het pant, bij haer te
gebruycken, sulcx sullen doen affschieten ende onderhouden, dat"de andere sijdelpanden ende vrijdhoff sullen sijn
ende blijven bevrijt van eenigcn toeganek dergener die int
voors. groot Capittelhuys sullen mogen gaen.
Dat de separatie van de respective panden ende de jaerlicxe onderhoudinge van de geleende huysen ende panden
de voors. beleninge gedurende bij de gemehe Heeren van
de Vroetschap sullen worden becosticht ende gedragen.
NADER BEHAMlNGE.

Dat d'Ileeren van de Vroetschap sullen procureren dat
de Heercn Staten des er Provincie voor altijt den Secretaris
indertijt van den Capittele ten Dom tUtrecht sullen gunnen de woninge op het Bisschopshoff;' su1cx die aldaer bij
de conchiergie bewoont wort ende dcn jegcnwoordigen
Secretaris nu gerect betalen de somme van xxiiijC, mitsgaders jaerlicx hondert vijff ende twintich gulden, ter tijt
toe hij het 'effect vaU" d~ voors. gunninge $'al comen te ge'1) Bedoeld, zijn: 'de armen van de kloostergang, met uitzondering
van die, 'welke toegang gaf tot het Kapittelhuis, dus tot de latere
audito'ria.
:2) De open fYlek, het pleintje, dat door de kloostergang wordt
omringd.
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nieten, blijvende de woninge 'i/an den Secretaris alsdan tot
profijt ende genou-gen van de voors. lIeeren van -de Stadt,
onder conditiën -dat tot wes tijden die gemclte heeren van
den Capittele de voors. xxiiijC gulden aen de voorn. Heeren van de Stadt sullen comen te restitueren, dat haere E.
alsdan de voors. huysinge sullen aCl1veerden onbewoont
van imants, latende den vrijen in·· ende uutgan'ck va11t 008terpant tot gerieven van de Illustre School.
Dat die geme1te Heeren van den Capittele int vercopen
van haeT thienden een gedeelte van haerluyder groot
Capittelhuys sullen gebruycken."")

(Gem. Arch. Utr. 2de Afd. No. JOJO.)
29 Maart 1634.
"Gehoort het rapport van de HeeIen Gecommitteerden
tottet approprieren der Illustre Schaie, is geresobleert dat
men daertoe sal gebruycken het groot Capittelhuys van
den Dom metten inganck op het Oudmunsterskerckhoff
door t'Pant [= de kloostergang] tot int sclve Capittelhuys, ende dat de Regierders deser Stadt het dack ende
gIasen va nt voors. Capittelhuys in reparatie onderhouden
sullen.
Item dat men de twee \'ordere panden ,[ = de twee andere
armen van de kloostergang] ende t'Vrijhoff behoorlijck sal
affschieten ende van dit pandt [nI. van den arm der kloostergang, die naar het Kapittelhuis, d.w.z. naar de auditoria
leidt] separeren.
Dat men den Scopator, van Stadtswegen met een WQOningc sal accommoderen.
Dat men de '\vooninge van den jegenwoordigen Lootsmeester tot een bequame woninge voor de Capitte1sbode
sal approprieren.
Dat nlen den selvcn Capittelsbode voor de _timmeragie"
bij hem in sijne jegenwoordîgc wooninge- gedaen, behoorlick contentement sal doen.
Ende indien de Regierders deser Stadt t'ecniger tijdt
d'IUustre Schole elclers willen transfereren oH abandon1) Zie hierbij, voor zoo ver de woning van den Secretaris van het
Domkapittel betreft, de Res. Vr. 2 Aprîl 1634, hierna, blz. 48.
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neren" sall 7t gebruyck vant Capittelhuy"s weder con1mcn
aent' Capittd van den Dom, sondel- dat die van de Stadt
voor eenlgc timmeragie ofte reparatie iets- sullen pretcaderen, ma er alleen nacr haer nemen het gestoelte ende de
baIlCken.
Item dat die van den D'omcapittele' int -verpachten van
hacrluyder thienden het \'o.ors. Capittelhuys daertoe sullen
mogen gebruycken." 1)

(Resol. Vr. Ulr.)
2

_~\pril

1634 o's' nanocns.

"Verhaelde 'de lIeerc Oudt-Burg.enneester :0Jijpourt, dat
sijn E. ende d'anclcre Gecommitteerden het wcrckvolc:k int
groot Capitte1huys van dcn Dom in de voorleden ,;veecke
acn den arheyt gebrocht ende bij die occasie allbcr gc··
vonden hadden den Heefe Domdeken metten Secretaris
van den Capitte1e ende dat bij d'l-Ieere Domdeecken gemuveert sijl1Je van noch den înganck te maken opt Domskere:khoff ende tot dien eynde te copen de wooninge van
den Secretaris ende hem voor sijne pretensie ecnich contentement te doen, Haer E. goetgevonden hadden te gaen
int Stadthuys' ende int particulier desen aengaende wat te
discoureren. Ende dat e:yntdijck bij den voors. Hecrc Domdeken worden voorgeslagen ende gepresenteert de voors.
wooninge van den Secretaris aen de Stadt te Ycrcopen voor
de sommc van, 2400 guldens ende dat lTICn hem, Secretaris,
voor sijn vordere pretensiën sou de toeleggen eens d'somme "an sess hondert guldens, alhvclcke goctgcvondcn was
de Vroetschap voor te dragen, Oillmc de intentie ende meninge van desclvc daerop te verstaen. N aer verscheyden
discoürsen, communicatiën ende deliberatiën~ hiero1jcr
gevalfen. ende geleth dat hierdoor het geheele pandt ende
Vrijhoff tot groot cieraet ende meerder luyster aen dese
Scholc 'soude cunnen worden gebruyckt, ooek daermeuc
verspaert de casten vant offschieten .derpanden ende \TrijhoH, dat mede de voors. wooninge "vel sooveel -wecrdich
"1) Zîe bij deze resolutie ook hierna, bIl. 54---55, de Res. Vr. 19 Mei
1634, welke -de-definitieve overeenkomst bevat tllsschen de stad en

he! Domkapittel.
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wordt gcëstimeert, ende, :mcn een Professor oH Predicant
daerinne sal eunucn accommoderen, waerdoor den interest
van de cooppenningen wel ruym sou de worden geprofiteert, 500 is go-etgevonden ende geresolveert de HeeTen
Burgermeesteren ende Ge'committeerden te auctoriseren,
gelijck hare E. geauè:toriseert worden bij desen, orume deselve huysinge te gaen besichtigen, ende indien Hare E.
't selve dienstich achten, die te coopen ende' met <:ten 'voors.
Secretaris aengaende sijne pretensiën absolutelick te handelen, midts dat die van den Capittele gehouclen sullen
wesen den eygendom der voors. huysirrge roette· grondt
sonder eenige restrictie ten behoeve;' van de Stadt te transporteren off d'selve alsnu voor dc'.voors. :som'me' van '2400
guldens aen haerite nemen, in wekken gevalle sij 'de deur,
opt pandt responderendc, sullen moeten toeleggen,. latende
het gebruyck vant heele pandt ende V rijhoff totgerieff
van de voors. Schole, wa ervan de Heercn van den gemelten .CapitteleHaer E. verclaringe alvorens sullen· hebben
te doen ende schriftelick over 'te leveren."

(Resol. Vr .. Ulr.)
4 A pril ,634.

"Al'500 de Schol a Illustris nu zeec1(erlick haren v'qortganck heeft en alreede vier Professoren Qaertoe zijn beroepen, sonder nochtans dat men verstaedt eenige resohüie
bij dnse Achtb. Magistraet is genomen oni een Pro~esso
rem S. S. Theologiae te beroepen, is goetgevonden "dat men
sulcx ernstelick, 500 mondeling als schriftelick, ,ünse E. Magistraet sal remonstreren ende alle redenen bedeneken om
haer E. t'induceren tot beroepinge van eenen treffe1icken
ende beroemden Theologant. Om welckx in te stellen ende
t'sijner tijd t'effectueren sijn g-ecommitteerd D. Dunganus,
D. Busschoff ende Floris de Goyer, als praeses, scriba ende
ouderling, deweIcke tegens toecomcnde Dondcn{ach met
het reqt1est 1.) _zullen geliev~n gereed zijn."

(Notulen Kerkeraad Nederd. Gerer Gemeenle
Utrecht.)
1.) 10 Apïil 1634 wordt bovenbedoeld request in den Kerkeraad
gelezen en goedgekeurd.
Acta et deaela Senatus
4
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April 1634.

t,Compareerden d'Heeren Cornelius Dunganus, minister,
ende Floris de Goyer~ Ouderlingh, als gecomn1Îtteerden
,,',arr- de Kerckenraedt der gereformeerde Christelicke Gemeente alhier, soo bij monde als schriftelicke remonstrantie de '/roetschap congratulerendc over haer loffelijek
voornemen :van een Illustre Schale in dese oude, vermaerde-_ ende welgelegen Stadt op te rechten, midtsgaders versoeckende ende recommanderende met versch eyden redenen d,at. doch mede een Professor Theo1.ogiae beroepen
mochte wor<len,gelijck in alle andere Illustre Scholen etc.
Twelckindeliberatie geleyt sijnde, oock geleth op de consideratiën, gemoveert aengaende de subsidie bij de Heefen
Staten te geven in reguarde van HaeT aJumnos, heeft' de
Vroetschap eenpaerlijck verclaert' haere meyninge altijdts
geweest te sijn ende alsnoch te wesen een Professorem
'I'heologiae mede te beroepen, lastende Hare voorgaende
Gecommitteerden met advijs ende conlmunicatie van de
Dienaers des, Goddelijcken woorts alhier hun te informeren op de bequaemste, die men tot Professor Theologiac
soude mogen beroepen ende daervan rapport te doen. Ende
sijn de Heeren Burgermeestercn versocht d'andere Leden
van de Staten ,dit nlede te notificeren ende deselve te versoecken dat d'alurnni des er Frovintie, alsnu tot Leyden
studerende, nae d'aenstacnde groote vacantie in de IlJustre Schale alhier geinstitueert mogen worden, 't welck
d'heer Bemmel1), als Ouderling, gelast is de Kerçkenraedt te communiceren ten eynde desehie dit mede bij de
]~eeren Staten bevordere."

(Resol. Vr. Utr.)
23 April 1634.
,,Is, rapport gedaei1 van het succes van de requeste, hier
~) Volgens Van de'Water, Groot Placc. Boek, IU, blz. 183 vlg.,
waren in 1634 twee Van Betnme.l's lid van de vroedschap uI. jacob
Henrikse van Bemmel, die zitting had van 1610---1653, en Jacob
Jansz. van Bemmel, die van 1618~1651 lid van dit college was. De
laatste was (SindS 12 Juli 1632: blijkens de Kerkeraadsnofulen)
ouderling en is hîer dus bedoeld.
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boven gestelt ~), sijnde dit: namdijek, dat de Heeren van
de Wet volcomentlijck geresolveert hadden CCHCIl rrheologant lnet den allereersten te beroepen, 't we1cke haere
Achtb. begeerden dat men 50 de Ed. Mag. Heeren Sta eten
deser provÎntie alsoock aen alle andere, daer de gelegcntheyt su1cx presenteert, bekent maecke. Ende hebben die
~lan den Kerckenraet 51Ch daerover. ten hoogsten verblijt
ende Godt AlmachtÎch voor het gaet succes dcscr IoffeJijcker saeckc' gebeden. oock gcresolveert bjj de Ed. :Mog.
lIeeren Staeten te versoeeken, dat ha ere Ed. I\r1og. tot VOfderingh van dit loffelijcke wetek haere alumnen tegen dien
tijd hierhenen ontbieden. T\velcke de broeders predicanten
gaerne hebben aengenom'en te doen."

(No/uien Kerkeraad Nederd. Geref. Gemeente
U/TeeM.)
. 25 .:\ pril 1634.
"Gehoc;rd 't geproponeerde van de l-Iceren Hare Ed. l\/fo.
Gecommitteerden tot accommodatie vant different, vóór
descn ontsta en tusschen de Heeren 'magistraet der Stadt
TJtrccht ende Capittele van den Dom over het despicieren
ende appropriercn van een bequaeme plaetse, dienstich tot
d}erecti-e van ecne Ilustre Schole alhier, ende gelet op den
voorsiach. gedaen van dat men Jt voors. different soude
connen minderen ende wechneinen, bijaldien Hare Ed. Ma.
g-elieffden te \Terstaen ende t'accorderen, dat 500 wanneer
door doode ende offlijvicheydt van de concherge van 't Bisschops-Hoff, Egbert BaHussen de Leeuw, de huysinge die
hij jegenviloordigh bevvoonclt, mochte tomen vacant te
worden, dat alsdan deselve huysinge soude mogen aenveert ende bewobndt worden bij den Secretaris van den
,~;-emelten, Capittle van den Dom in der tijt; wacrop gelet
wesende, soo hebben de 'freeren der twee voorstemmende
J. . eden desen voorslagh ten fine als vüCJren ha er 1aeten
gevallen ende aengenomen; dienvolgens in den (:ffede van
djen, als den tijt gecoflTen mochte wesen, consenteren de
l}ij desen; midts, bija1dien bevonden ende bcwescn vvorde,
1) Zie ,hiervóór, op 4 en 21 April 1634.
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dat den voorn. Egbert Baltussen t'sijnen particulieren
coste aCll den voors .. huysinge eenige noodîge ofte behoorlijcke melioratie hadde gedaen, dat deselve, sijne kinderen
ofte erffgenaemcn, bij den voors. secretaris vant Capittele
van den. Donl in der tijt gercmboursseert ende goedt geda:en sullen worden nac behooren. Verc1arende die van de
Stadt Utrecht dit hare principalen te sullen rapporteren."

(Resol. Stalell Utr.)
I

Mei 1634.

"Is verhaelt, dat d'Ed. Mog. Heren Staten wel genegen
sijn om hare alurnnen hier t'ontbieden, doch souden eerst
liever sien wat :Theologus hier sal beroepen v/orden, om
des te heter versckC'rt te sijn, wiens institutie sij hare
alumnen sou den bevelen."

(Notulen Kerkeraad Nederd. Gcrefarm. Gemeente
Utrecht.)
3 Mei 1634 's nanoens.
nRapporteerdcl1 d'Heeren Burgermeesteren ende Gecommitteerden tot d'I1lustre Schole, dat hare E. volgens
resolutie van den XXlen Aprilis lestleden met de Dienaers
des Godclelij'cken vVoorts alhier gecommuniceert hebbende, wie lnen best sonde beroepen tot Professor Theologiae, bij d'selve Dicnaers voorgeslagen """aren verscheyden Godtvruchtige ende geleerde, vermaerde mannen 500
binnen als buyten 8'lants ende dat eynteiijck mede ge~
sproocken was van D. Altingio, Professore Academiae
Groeninganae,; gewesene paedagoge des Conincx van Bo~
hemen hoogloff. memorie, ende [gewesene] Professor tot
Heydelberch, van wiens, uytnementheyt ende sonderlinge
renommee, goede qualiteytcl1 ende gcleertheyt men niet
gen och wiste te seggen, dan dat men 'Vveynich a pparentie
saeh om sijne E. alhier te crijgen 1); gelijck oock noch ge1) In 1631 had men dit ook tevergeefs te Leiden beproefd. Atting
had toen reeds een beroep daarheen aangenomen, maar de Staten
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lescn is een missive, b~l D. Teecmanno van I.,cydcn aen
den Secretaris geschreven, waerinne sijne E. genoechsaem
deselve personen was voorstellende die bij de ministers
alhier waren voorgeslagen, schrijvende mede dattet te
w,enschen ware dat een vcrmaert Professor uytgevonden
mochte woruen als D. Altingius tot Groeningen-offte sijns
geIijcken, doch weynich macts hebbende om denselven
D. Altingium, te ,becomen; waerover, bij- de Vroetschap
onderlinge gcdelibereert sijnde, is eyntelijck goetgevonden
dat men alvorens op iemandts te resolveren een proeff
so.ude eunnen doen oH D. Altingius voorn. te becomen
soude. Vies en, doende sijne E: door een van de Dienaers
des Goddel. woorts alhier sonderen."
"Is 110ch gearresteert cie geconcipieerde Instructie voor
D. Antonio Aemilio, aengenomen tot professor Historiarum in de JUustre Schole ende tot Regens Gymnasii Hiël"onimiani binnen dese stadt, ende is goetgevonden dat men
op Maendach toecomende na middach den voorsz. Regens
midtsgaders den Conrector ende de Lectores van de vO'rdere classen in de vom·sz. lIiëronymi Schole vonr de Heeren Burgcrmeestercn ende Scholarchen ontbieden ende
hemluyden alle de voors. Instructie voorhouden saI, opda:t
yder respectivclick hem daernae :r:egulcre. Siet dese instnlCtie int Instructieboeek." 1)

(Resol. Vr. Ulr.)

van Stad en Lande weigerden hem ontslag te verleenen uit zijn
ambt te Groningen, ondanks herhaalden aandrang daartoe van de
Leidsche Curatoren: Mo!huysen, ,Bronnen, Ir, blz. 182. 183, 1135, 186.
1) Deze Instructie, van 3 Mei 1634, staat in het Instructieboek A
(Gem. Arch. Utr.) en is áfgectrukt bij Dr. A. Ekker, De Hi,ëronyrriusSchool te Utrecht, Eerste gedeelte (1474-1636), blz. 105-106. Het eerste artikel ervan luidt: "Eerstelijck saI sijn Ed. in alle digniteyten ende prerogativen ge'acht ende gerepllte'ert worden neffens
de andere Professoren der voors. Hl. Schoole, doende 'sweecks ,in
dezelve Schole vier lessen, op aIsulcken dage ende uyren als men
zal beramen." - De overige artikels hebben betrekkîng op zijn
rectoraat van de HiëronY11111s-School; hij zal daar eIken dag twee
lessen geven, en het opzicht op die School hebben.
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'9 Mei 1634.
"D-c Vroctschap, gehaort het rapport van haer E. Gecommitteerden, die volgens resolutie van den Ilen Aprilis
lestleden luet de E. HeeTen Domdeceken ende andere Gecommitteerden van den Domcapitte1e in co'1nmunicatie
waren gevlcest ende onderlinge beraemt hadden de naebeschreven poincten ende articulen, heeft alle- 'd'se1ve geapprobeert ende haer daermede ge conformeert.
In den eersten, dat de Regierdcrs -deser Stadt tot een
Illustre Schole sullen gebruyckcn fGroot Capittelhuys
van _den Dom mctte cameTen, ende woningen, di.en aml'ex,
midtsgadcrs de panden.ende t'Vrijhoff. behelte1ij:ck dat ten
behoeve van de bewooners der huysinge, jegcl1\voordich
b~l.-den SecretarÎs van de voors. Capittele bewoont, tot een
hoffken affgeschoten sal worden t'geueelte vant selve Vrij~
hoff, 'gelegen tusschen den pijlaer vant Cruyswerck van
den Domkercke ende de, pijlaer vant Oosterpandt, ter
breeUe van de selve pijlaren, tot wekken eynde aUeenJijck
dc, voors. bcwoonders den overgangh over 't voors. pandt
zullen hebben.
Item dat de gemelte Heeren Regierders' den voors. Secretaris ten aensien van sijn ongerijff suilen vereeren SC3
hondert guldens.
Item dat haeT .E. den Capittelsbode voor de timmeragie,
bij hem in sijne jegcnwoordige wooninge gcdacn, behoorlijek contenteren sullen, ende voorts geduyrcnde den tijdt,
die men It voors. Capittelhuys sal gebruycken, tot huyshuyr geven hondcrt ende vijftich gulden jacrlicx.
Dat men de trap, sta ende int voorhuys van de Lootsmeester, sa1 amoveren ende op een beqüaemef' pIaetse stellen, nl1dtsgaders aen desseHfs camer een stercke deure
doen maken.
Dat de Regierders-voornoemt ~t dack ende glasen vant
voors. Capitte1huys gecluyrende It gebruyck van dien in
reparatie sullen onderhouden.
Ende indien de voors. Rcgierders t'eeniger tijdt de Illustre' Schole 'elders comen te transporteren oHtc 'deselve
te abandonneren, dat alsdan "t gebruyck vánt -voors. "Capittelhuys weder commen sal aen den voorS. Capittele,
sonder dat de voors. Regierders alsdan iets sullen mogen
pretenderen voor cenige tilumeringe oHte reparatie, maer
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alleen nae haer nemen de gestoelten ende baneken, die van
hare materialen gemaeckt oHtc daer ingebracht sullen sijn.
Dat d'Heeren van den '-Domcapitte1e tottet verpachten
van haer B. thienden 't voors. Capittelhuys -sullen mogen
gebruycken. "

(Resol. Vr. Ulr.)
6 Juni ,634·
[Wijnne, blz. 16: Aan de professoren van de HL School' voor
éénmaal f 7-5 toegestaan voor de ,aanschaffîng- van een zwart lakenschen tabberd, met satijnen of fluweelen .,sehoeven" \= kragen;
Wijnne heeft, ten onrechte,: "schoenen:') en o.pslagen, welken tab:..
berd zij altijd bij het geven van hunne lessen zullen moeten dragen.]

[In het resolutieboek volgt hierop nog dit] :
,,'rot d'inleydinge ofte Inauguratie van de voors. Illustre
Schole is aengestemt Dynsdach den xvij deser maendt
Junij ouden stijls, ende is goetgevondcn dat men d'Heeren
Staten, die van den I-Iove ende Predicanten sal versoueken
deselve Inauguratie met haer presentie te willen vereeren.
authoriserende de Vroetschap tot de solemniteyten te prepareren ende ordonneren de Heeren Gecommitteerden tot
erectie der voors. Schale.
Gehaort het rapport van de I-Ieeren Gecommitteerden,
die tot Leyden endè elders hun geinforrneert hadden op
hequame mannen omnle een Professor 'I\heologiae alhier
te beroepen, aock daerover gehadt hadden tadvijs van de
Preclicanten alhier, sijn daerop gevallen ecnige discoursen
ende deliberatiën, ende de saecke in bedenckinge genomen
tot :r"faendach toecomcnde [9 Juni]."
(Resol. Vr. UiT.)
9 Juni 1634.
,,"Veder in serieuse deliberatie ge1eyt sijnde, wie men
tot Professor Theologiae sal 'beroepen, is verstaen dat men
daertoe versoeken ,sal D'. Gisbertum Voetium-, Beclienaer
des H. Evange1ii tot Heusden."

(Resol. Vr. UIT.)
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9 Juni 1634 's nanoens.
[Wijnne, blz. 16-17: Commissie benoemd voor den maaltijd, te
h04den in de Raactskamer; op Dinsdag 17 Juni, na de inwijding der
lil. School; vaststelling van de lijst der gasten: professoren, leden
der vroedschap, de Hoofdofficier en zijn substituut, de Stadsadvocaat, de secretarissen van de stad en van het gerecht en hun sub-

stituten 1).l
[Hierop volgt in het resolutieboek] :
"Sijn gecommitteert d'Hee'ren Nijpoort, van der Lingen t
Foeyt ende van der Hoolck, Schepenen,omme D. Gisberturn Voetiurn te beroepen tot Professor Theologiae ende
sijn dimissie t,c versoeeken, daer ende su1cx het 'behoort,
met authorisatie OIDmc nopende, sijn '-jaerlixse gagie te
handelen met sijne E.J suJcx haer E. ten meesten dienst
van de Stadt ende Schole hevinden sullen te behoren."

(Resol. Vr. Ulr.)
'4 Juni 1634 " nanoens.
"Rapporteerden de Heeren Oudtburgemeester Nijpoort
ende de andere Heeren Gecommitteerden volgens hare
commissie van den IXden deser gew,eest te sijn tot Heusden, Omme te beroepen D. Gisbertum Voetium tot Professor Theologiae etc. ende dat hare E. eyntelick sijne dimissi,c vercregen hebbende, met sijne Eerw. waren geaccordeert als in de nabeschreven acte:
"Achtervolgende sekere commissie, bij Burgemeesteren
ende Vroetschap der Stadt Utrecht gegeven aen Johan
van der Nijpoort, Peter van der Lingcli, Acrnt Foeyt ende
Gijsbert van der Hoolck, alle Schepenen derselver Stadt,
in date den IXden deser 111aendt, hebben d'selve I-Ieeren
beroepen tot Professor in de H. Theologie, midtsgaders
::I) Zie echter de Res. Vr. 14 Juni 1634- 's'nanoens,' waarbij als
dag-van- den maaltijd wordt vastgesteld Woensdag 18 Juni. als
plaats een zaal in het Agnietenklooster: '(i.pl.v. de Raadszaal) en
waarhij het aantal gasten wordt uitgebreid.
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de, llcbreischc ,ende -andere OïÏentaelsche talen in de Illustre Sch()le der Stadt -Utrecht voors. D .. Gisbertul11 Voetium, bedienaer des H. EVZlngelii in de Stede Heusden,
die ooek deselve professie nac voorgaende geimpetreerd'e
(limissie van de Ed. Heeren van de Magistraet ende Kerckenraedt der se1ver stede ge accepteert heeft, op een jaerlicxe gagie van twaelff- handert guldei1s, daerin begrepen
de huyshuyr, ende op sodanige ordre ende instructie als
de Hecren Burgermeesteren enue Vroetschap der Stadt
Utrecht voors. goet sullen vinden daerop te maecken. Actum tot Heusden, den Ix en Junij 1634 oIden stijIs, was
onderteeckent: J. van Nijpoort, Peter van der Lingen,
A. Foeyt. G. Hoolck, Gisbertus Voetius."
"Is voorts goetgevonden ende ge resolveert dat de maeltijdt van de inauguratie der Illustre Scholc sal vvesen op'vVoensdaeh toecomende [=r8Juni] smicldaechs int Agnieten Clooster 1), emle dat men aldaer mede versoueken sal,
neffens de I-Ieeren, gemelt in de notule van den IXen deser,
de Hecren Staten des er Provincie, de Heeren van den
IIove mctte Preclicanten, ooek van de Franse ende Engelse natie 2). Ende is den Substituut-Secretaris gelast de
Heeren Staten ende Predicanten aen hare wooningen te
gaen nodigen, ende de Heeren van den Hove op J\1anendach in Collegio, ende dat hij de absente Hceren bij missiven sal versoeeken."

(Resol. Vr. Utr.)
16 Juni 1634.
"Jan Roelofssz. van N oordijck 3)

15

aengenomen tot

1) Zie de rekening van de kosten van dezen maaltijd en van het
inwijdingsfeest in het algemeen bij Dodt, Archief enz., BI, blz. 285
-286.
2) Volgens de officieele beschrijving (zie daarvoor hierna, blz.
59, noot 1) zat als gast aan den maaltijd in het Agnietenklooster ook
Graaf Jan Albrecht van Solms aan. de zwager van Frederik Hendrik. de militaire gouverneur van Utrecht, die het Bisschopshof bewoonde: S. MuIIer Fz., Oude huizen te Utrecht, blz. 13.
3) Dit was de vroegere bode van het Domkapittel: zie hiervóór,
de "Memorie van de Beramingen, op blz. 46, bovenaan.
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pedèl van de Illustre Sc hole op alsulcke instructie als men
maecken sar1 ) "ende een gagie van hondert ende 'vijftich
gulden jaerlicx."

(Resol. Vr. Utr.)
:1) Zie hierna, blz. 84, op 1 Februari 1636.

II.

DE ILLUSTRE SCHOOL (1634-r636).
HrSTORlJSCH VERHAEL VAN DE INLEYDlNGE. VAN DE ILLUSTRE
SCHOLE DER STADT UTRECHT ').

"De Heeren Burgemeestercn ende \fTroetschap der stadt
Utrecht, nac rijpe deliberatie ende verscheyden communicatiën goctgevondcn hebbende binnen haer E. stadt ter
eeren Godts ende tot dienste yau de Republicque op' te
1) Dit "Historisch Verhael" staat niet in de Res. Vr. Utr., maar
in)lct register No. 1008, op fol. 2 r".-5 rO.; in de Res. Vr. staat
op 17 Juni 1634 alleen: "Is gecelebreert d'Inauguratie van de lIlustre
Schole, als in 't verhael daervan, int Latijn overgeset ende in druck
uytgegeven". Deze gedrukte Latijnsche tekst van bovenstaand "Ver~
haet" is te vinden in het boekje, getiteld: "fllustris Gymlläsii Ultra~
jectini inauguratio ana cum orationibus inallguralibus. Ex officina
Abraharni ab Herwick et Hermanni Ribbiî 'CI~HOOXXXVI" (Bib!.
Gem. Utr. No. 358). Benalve den Lat. tekst van het "Verhael" bevat
het de Lat. rede, door den stadssecrefaris Mr. Johan van der Nijpoort gehouden en de inaugureele oraties van Voetins: "De pietate
cum scientia conjugenda", van Ant. MaHhaeus: "De- juris civilis
sapientia contra eius obtrectatores", van Ant. Aemiliits: "De novo
hoc et laudabîli Senatus instituto, nee non de usu lectionis historicae", van Justus Liraeus: "Dc usu et dignitate studiorum humanitatis" en van, Henricus Renerus: "De Iectionibus ac exercitiis philosophicis". - Zij staan hier in een andere vOlgorde, dan waarin- zij
in werkelijkheid zijn gehouden; eerst oreerde Matthaeus, toen Aemilius, toen Liraeus, toen Renerius, en eerst daarna Voetins. Voetitis
hield .zijn inaugureele rede niet bij het inwijdingsfeest, maar eerst
twee maanden later, op 21 Augustus 1634.
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rechten een Illustre Schok in dewelckc geleert ende ge~
expliceert soude worden verscheyden talen, liberale con~
sten ende treffe1ijckc wetenschappen, ende tot de inaugu··
ratie van cleselvc Schole acngcstemt sijnde den xvijen dach
des 111acnts Junij deses jaers r634 ~- ~ hvelck bij affixic
van billetten alomme in de naburige steden \vas gen0tificeert ~ '''-''., soo is des Sondaechs tcvoorCl1 in alle de kercken
binnen deselve Stadt Godt almachtich om sijnen segen over
tselve wCTck aengcbeden ende-ter gestemden dage de voors.
inauguratie gcschiet met de n,tcvoIgende solemniteyten.
Eerstelijek sijn 'de Hceren Schout, Burgermeesteren ende
Vro,etschap' met Stads Advocaet ende Secretarissen smorgens ten seven uyren gecom:pareert op' (kn stadthuyse,
alwaer door Stadts Dîen<tcrs gehaelt ende gcleyt sijn de
I-Ieeren Professoren; haer tabberden acn 'hebbende, ende
sjjn de voors. I":Ieeren ten acht uyren vandaer gegaen nac
de Illustre Scho1e in des er ordre:
Vooraen gingen de I-Ieercn Schout ende Burgermeeste~
ren, vóór hun hebbende vijff Deurwaerders met hae:r
stoxkcgs van Justitie, daernae volgden D. AntonÎus :Wfat~
thaeus~ J. U. D. et 'Professor, geleydt tusschel1 de', twee
outste Raiden desel' Stadt', voor dewelcke gingh den
Pedel van de Illustre Schole, in de handt hebbende sijn
ebbestock, met_ silver beslagen ende met de wapenen van
dese stadt ende Illustre Schole verciert; nac- -deselve volgden D. Antonius Aemilius, historiarum, D. ]UShlS 'Lirae-us,
humaniorum litterarum, ende' D. M. Hcnricus Renerius t
philosophiae professores, do:: geaccosteert bij twee Rai~
den, in ordre volgende~ ende daerna de vordere MagÎstra'et,
drie ende drie, naei orc1re van ,ijders' ouderdom in de regieringe, ende daeraen Stadts Advocaet rhet de Secretaris~
sen, ende achter alle deselve de Suppoostc'n'cnde Dienaers
van de Stadt; gaende' alle in sulcke orclrc over deser Stadts
Plaets door de Lakensnij-ders~ ende de Choorstraet 'over de
St, Martensbrugge onder den Domstoorn dool' den Dom~
kercke, voorts door ,de' -galerije ofte "het pandt, aan de .sil~7t
sijde vant eh oor tot int groetste A uditorium van de voors.
Illustre Scholé, hvekk met gestoeHen ende ballcken' derlijck was toegcstelt ende 'met tapijten behangen, s1.fndc deselvc Schole g-eappropriecrt ende 'in hvee bequamc auditoria verdeylt in scccker schoon ende spatieus: getimm(~:r.
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genaemt het- groot Capittelhuys van den Dom, eertijts gediept hebbende tot solemnele vergaderingen van de Staten
van den lande. Aldaer waren gestelt- Op' ecn verheven
plG\.ctse deser Stadts ordinarise musiciens, die bij het,'innecomen der geruclte Heefen met blasende instrumenten
fraey musijcq speelden ende voorts daernae vocae1 ende
ander instrumentae1 lieffelick musij cq.
Ondertusschen worden versocht te comen de Heeren
Staten ende Raetshcercn van den IIove Provilltiael, die
genodicht waren,om-_met haer presentie dese-actie te vereeren, alsoock de He'eren Predicantcll. soo van. de Neder;..
duytsche als Fransche ende Engelsche gemeynten, die elex
haeT ,respective sidtpI actseli geassigneert werden, Doek de
EdeIluyden, Advocaten, Doctoren ende andere gequalificeerde personen elcx hun 'plaetse aengewesen \verde, 500veel als in soo grooten gedrangh ende confluentie, 500 van
in1.voonders, als vreemde, mogelijck waS.
Dit alles 500 solclnnelick ende in su1cker ordre toegegaen sijnde, 500 is op de Leesstoel gecIommen Mr. Johan van der Nijpbort, Secretaris deser Stadt, die ter
begeerte ende uyt den naeril van de Magistraet de de een
Oratie totte inleydinge dienende, dewelcke gedaen sijnde,
is weder IDllsijcq gcsongen ende daernae op de Stoel gegaen D. Antonius' Matthaeus, Professor Juris, die een
Oratie dede, sijn Professie raeckende, dewelcke geeyndicht
sijnde, is weder musijcq gespeelt, ende de Heeren Staten,
de Raetsheeren van den Hove, Predicanten ende andere
toehoorders vertogen wesende, sijn de Heeren Professoren
voornoemt bij de I-Ieeren Schout, Burgermeesteren, Vroetschap etc. in voorga ende ordre geleyt op den Stadthuysc
ende vandaer door de pedel ende stadtsdienaers aen haer
huysen gebracht.

S'nacmiddachs ten drie llvren is D. AntonÎus A,emilius
door de Pedel ende d'ander': Professoren door Stadts Dienaers gehaelt ende geleyt in de Kerckencamer van- ,den
Dom ende vandaer ordentelick int voors. maius Auditorium van de Illustre SchaIe, alwaer hun de Heeren Staten,
de Regierders van de Stadt ende de Heeren van den Hove
weder lieten vinden, alsoock de Prcdicanten ende menichtc
van gequalificeerde ende geleerde luyden, ende naert spe-
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len van eenige lieffelickc mu.sijcqstucken soo ging den
yoornoemde Heere' Professor Aemilius op de Leesstoel
ende dedc sijne oratie, streekende 500 tot prijs vant loffelick voornemen van: de Jvlagistraet als tot verbrcydinge
van sijne professie der Historiën, dewe1cke daernaer door
Je. Peûe! weder thuys gebracht werden.

Sanderendaechs ten acht uyren 5ijn door de Pedel geconduiseert de Beeren Professoren Justus' Liraeus ende
1\II. Henricus Renerius ende de andere Professoren door
Stadsboden int voors. Auditorium, alwaer neffens -de Magistraet wederom in ,competcnten getale ende collegialiter
verschenen waren de Heeren Staten, Raetsheeren van den
I-Iove ende ,Predicanten, lnidtsgaders veelc- andere- gequaIificeerde ende geleertheyt Iieffhebbende personen. Ende
naedat aHc deselve op hare behoorlicke plaetsen geseten
ende eenige nlusijcqstucken gehoert \varen, soo' is op de
Leesstoel gegacn eerst D. Justus Liraeus, doende sijl1
Oratie, gedirigeert tot 10ft van de H umaniores Lite:rae, ende daernae D. IV!. Henrielis Renerius, bij sijn Oratie deducerende de ge1egentheyt van de Phîlosophie ende sijne
professie, dewelcke gedaen sijnde, es ijder naer huys geg-aen.
S'middachs was van Stadts-wegen bereydt een treffelijcke maeltijdt int Agnieten Clooster, alwaer solemnelick
ende ordentlick aen eene tafel geseth wierden de Heeren
Staten, Schout, Burgermeesteren, Raetsheeren van den
J-love, Professoren, Predicantcn 'ende beneden alle dese1ve
d'fleeren van de Magistraet met ha er Advocaet ende Secretarissen, als weerden ,[= gastheeren], aen een lange
tafel in een schoon ende, luchtich vertreek, tesamen eén
min als t'negentich personen, alvlaer de voots. Stadtsll1usiciens seer schoon musijcq sOl1gen ende speelden.
S Dijndaechs den- 24 JU11ij voors. hebben voornoemde
Professoren hare lessen met fraeye prestatiën aengevangen ende 500 op die tijdt. als voorts daernae tot toehoorders gehadt niet alleen veel jonge studenten, maer
ooek verseheydcn bejaerde edele, geleerde u:de andere
gequalificeerde luyden, die daer veel l}imw;-} dese Stadt
:.ilJn.
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D. Gisbertius Voetius, Theologiae et Hebreae Linguae
Professor, bij de voors. inleydinge ende begin der lessen
absent; doordien hij sijnen dienst als Pre di cant tot Heusden noch hadde waer te neil1cn, v.ermidts geen ander in
sijn plaetse alsnoch, heeft daernae op den Donderdach den
XXlen Augusti 1634 sijn Oratie inaugurael "De pictate
cum scientia conjugenda" gedaen, sijnde door de Pedel
ende twee Dienaers van de Stad! gehaelt van sijner E.
huysinge ende gebracht op den Stadthuyse ende vandaer
door twee Outburgermeesteren deser Stadt - - de I'edel
voorgaende ende de Dienaers volgende - - geleyt int
grootste Auditorium van de IllustreBchole, alwaer present
waren eenige der ·Heeren Staten, de Heeren Burgermeestefcn ende andere van de Magistraet;' alsoock eenige -Raden
van den Hove Provintiael, ProÎessoren, Predicanten ende
menichte van andere gequalificeerde luyden ende studenten
ende heeft des volgenden daechs D. VoetÎus voornoemt
aengevangen sijne lessen te doen.
In voegen voors. is ge celebreert de' inleydinge van de
Illustre Schole der Stadt Utrecht, wekkers goede beginselenGodt Almachtich believe door sijnen sonderlingen
segen dage1icx meer ende meer te begenadigen ende te
vermeerderent tot prijs van sijnen I-Ieyligen name, welstant
van de Republicque ende Kercke, midtsgaders tot eere
ende nutticheyt van dese Stadt ende de inwoonders van
dien. Amen." 1)

(Gem. Arch. Ulr. 2de Afd. No. 1008.)
27 Juni 1634.
"D. Gisberto Voetio, beroepen tot Professor S. S. TheoIogiae et Hebreiae linguae in de Illustre Schole alhi~r, is
op sijn versoeek in hl.1yre gegonst, ,om hondert vijfftich,guldens '5 ja ers, stadts huysinge aen de Breestraàt '2), daer
den predicant Breierus tot noch toe in gewoont heeft."

(Resol, Vr. Ulr.)
:1) In het register No. 1008 volgt nu, op fol. S v P.-22 r O., in het

Nederlandseh, de in het Latijn uitgesproken rede van Mr. Van der
Nijpoort.
-'2) Dit was de "wooninge der Prf2dicaren". in de buurt van het
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4 Juli 1634.
[Wijnne, blz. 17: Series lectioTIum 1 ) vastgesteld; nog geen besluit
genomen over emolumenten van Praeses 2), Assessor en Pedel bij
de inschrijving.]

,,Is mede cenpaerlijck verstacn dat men Jor, Gerard van
Reede, ,zone van d'Heer, van Rijnswoude etc., als eergisteren gedael1 hebbende d'eerste oratie. streckcndetot dancksegginge ende loff van de magistraet voor d'erectie van de
Illustre Schole alhier, tot een memorie' ende erkentenisse
van dien sal VCTceren een fràey boeck in folio~ ter discretie
van ·de I-Ieeren Burgermeesteren ende Gecommitteerderi;die
om tselve te copen ende- cierlick te doeü binden geauthoriseert worden bij desen. "

(Resolc Vr. Utr.)
ï Juli 1634.
"Den anderde'n Cameraer Splinter is gelast te doen sanden 3) 't Vrijhoff aen de Illustre Schole ende is de suster
van de Heer Secretaris van den Dom voor hare uytgePredîkheerenkerkhof. Reeds op 15 Aug. 1634 stond de VfOlidschap
aan Voetius ontslag van dezen huur toe (Duker, Gisb. Voetins, H,
Bijlage 1). Hij betrok toen een huis aan den noordkant -van het
Poelenburchsteegje, dat later Voethts-steeg zou heeten; in Juni
1643 kocht hij dit huis; 'eenige maanden vroeger was hij ook eigenaar geworden van een belendend hUls. Later, van 1794 tot 1840,
heeft de hoogleeraar ]OdOCllS Heringa in het huis van Voetius gewoond. Het is in 1907 gesloopt, toen de Voetins-steeg tot Voetills~
straat ,werd verbreed; het stond ongeveer'op de plek; waar nu de
Openbare Leeszaal is. Zie Duker, Gisb. Voetius, Ii, blz. 39, noot' 3
en Bijlage XI, lIl, blz. 177~178.
.
1) Van de lIl. School
geen series bewaard gebleven; trouwens,
de oudste series, die wij van de Utr. Academie hebben (Bibl. Gem.
Utr. Suppl. CataI. No. 2147) is de "Series post ferÎas aestivas"(men had toen halfjaarlijksche series) van 1768.
'2) De llIustre'School had geen'Rector, maar een Praeses.
3) Volgens de Kameraarsrekening van 1633-1634 is het pleintje
(het "Vrijhoff") niet "gesand", maar "geplaveyt",

is
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royde jonge noten ende andere boomkens toege1eyt XXIV
guldens."

(Resol. Vr. Utr.)
'4 Juli 1 6 34.
[\Vijnne, blz. 17-18: Burgemeesteren berichten dat Gedeput.
Staten vall Utrecht, op hun ver,zoek en op dat van de Provinciale
Utrechtsche Synode, gelast hebben dat de alumni der Staten tegen
14 Aug. a.s. zullen worden opgeroepen om). volgens geWoonte,
be:wijs, af te leggen van den. voor~gang hunner studie, eq. tevens dat
zij hun kamers te Leiden moeten opzeggen en voortaan hun ,studiën
te: l!trecht voortzetten; pe aan Festus- I-:IoITImius hierover _gesc)ue,..
ven,brÎef wOldt aan,de vroedschap vourge,lezen.]

4 Augustus 1634.
"Refereerden d'Heer Burgermeester de Goyer, dat de
Heeren Gecommitteerden totte IIIustre Schole in de voorleden weecke bij' den ·anderde waren geweest ende gemaeckt hadden. een repartitie van', de tractementen der
Professoren etc. uyt den 'innetommen der respective bagij ne-conventen ende uyt de goederen, behoort hebbende
aen de Broederschappen, doende d'selve oplesen in voegen
naebeschreven:
Eerstelijek, dattet tractement van den Professor AemiJius sal blijven tot laste van deser Stadts ordinaris innecomen :1).
Het tractement van den professor Voetius ......... f 1200
van Mattheus................................................ f wao
van-:Renerius .. :........................-............... : ...... j-lOOD
van Lireius mette huyshuyr .. ' ........................ f 850
Pedel .................... : .................................... f ISO
Capittelsbode .............................. : .............. ~ .. f 150

Sa.
Hiertoe sullen jaerlicx betalen:
Den Rentmeester van de Broederschappen etc....
De Burgermeester VeIthuysen, als Rentmeester der

f 4350
f1800

J.) Vermoedelijk omdat hij tev.ens, Rector der Hiëronymus-school
was.

Acta et decreta Senatus

5
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Conventen van,Hiërusafem, Bethleh'cni,ende Brigitten ...................................................... f 5°0
De Burgermeester de Goyer, als Rentmeester der
Conventen van Ceciliën ende Nicolaes ............ f 1150
D'R eer Kruyff, als Rentmeester ,ant Bagijnhoff f 300
Ende Deckers, als Rentmeester van Abramdolij ... f 600

Mo'nteerden t'samen ter 'vo'órs. so-rhmè 'van

f 4350

Welcke repartitie '''a:1soo bij provisie goetgevónden ende
gearresteert is. Ende voorts'geresolv'cert dat de Professoren, oock de pedel ende Capittelsbode bij deser Stadts
eerste Carrieraer sullen worden betaelt, ende dat d'voors'~
Rentmeesters ijder 'sij'ne 'j?erlicxe-'quote·;aeh deselve eerste
Cameraer sullen betalen."

(Resol. Vr. Ulr.)
IS Augustus 1634.
_"Sijn gelesen ende gearresteert de wetten ofte leges van
de Illustre Schole alhier '), ende int lange gediscoureert
ende gedelibereert wesende, van exemptiën ofte Privilegi~n. d~ Studenten te verlenen, is 't selve in advijs gehouden.
Verhaelt wesende dat D. Gisbertius Voetius S. S.Theol()giae et Hebraeae Linguae Professor op .den .... :2) deser
sal doen sijn,Oratioll,em Inauguralem ende gedelibereert
sijnde met wat solemniteyten sijner E. inleydinge soude
gedaen worden, ,is goetgevondell dat men sijl1 E. door de
Pedel ende twee Stadts Dienres ofte Boden sal doen halen
U)\t sijner E.. huysinge opt Stadthuys ende vandaerdoor
d'Reere Oudtburgermeesteren Nijpoort ende Foeyt -~ de
pedel vóór hun gaende e,ude de tW,ee ,Dienaers volgendè - - doen gcleyden in de Illustre Schole."')

(Resol. Vr. Uir.)
1) Deze leges zijn noch in het archief der Gem: Utr.~' nàch, in' dat
van .den Acad. Senaat te vinden en men kent den inhoud' ervan
niet van elders.
2) Oningevuld; de datum van zijn inaugureele oratie was 21 Aug.
3) Op dezen dag nam de vroedschap nog een arider besluit ten
opzichte van Voetius: hiervóór, blz. 63, noot 2.
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2I

Augustus 1634.

"vVeder in deliberatie geleyt sijndeoffmen de Studenten
van de Illustre Schole alhier, om'me d.eselve te' meer te
doeri toenemen ende floreren, 'ecnige exemptie ofte Privilegiën saJ verlenen, is nae verscheyden discours'en 't selve
alsnoch gehouden in advijs.
D'I-Ieeren Burgermeesteren sijn gel~st d'r-leeren Gedeputeerden van de Státen voor- te dragen, dat de Predicanten alhier gelast mogen worden te concipieren eeit ordre
Op' d'e alumni deser- provintie, 'over dewelcke haet E.'- on~
lancx bij de welgemelte heeren Gedeputeerden cl' opsicht
bevolen -is."

(Re sol. Vr. Utr.)
1

September 1634.

"Sijn 'nac versochte audieritie binnen erschenen twee
Gecommitteerden van de Kerckenraedt der Fransche kerckc alhier, verhalende dat gisteren de voors. Kerckenniedt
specialick vergadert was' geweèst om' 'te delibereren wie
men best tot haer Predicant sou de mogen beroepen in
plaetse van D. Agache zaliger ende dat aldaer seer in
consideratie was gécomen de persone van D. Ludovicus
de Dieu, Predicant tot Leyden, ende goetgevonden was,
alsoo hij' casuelijek binnen dese' Stadt was, dat men sijn
inclinatie eens soude sonderen, gelijck gedaen 'was ende
bevonden dat sijn Eerw. te bewegen soude sijn om den
Kerckendienst alhier aen te nemen, indien de Heeren Regierders deser Stadt sijne Eerw. daer beneffens wilden
versien met de professie van ·de Hebreische ende andere
Orientaelsche talen in de Illustre Scho\e alhier '), versoeckende dat de Vroetschap om soo treffelijtken man, oock
een' N'ederlan'der, alhier te crijgen, eernstich wilden ,considereren ofrmen sijn Eenv~ - -- die in de voors. talen excelleert - - niet meteen soude nl0gen versien met de voors.
professie, welcke, voors. G~comrnitteerd,en eens uytgeg<l;cn
1) De "Hcbreische 'eIide andere'Orientàelsche talen" behoorden
tot de leeropdracht van 'Voetiüs:'· hiervóór, blz. 56, Res. Vr. 14 Juni

1634 's nanoens.
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ende "'V'leder binnen doen ~omen sijnde, is hacr E. aengeseyt dat de V roetschap vreemt dunckt dat die van de
Kerckcnraedt voors. ,SOO, verre g~proced~ert "varen sonder
communicatie van de rvragistraet, ende -d<l;t -lnell, op haer
verso~ck rijpelijek delib~reren ende haer door Gecommitteerden andtwoort soude doen toeco~nen,_ gelijck voorts
daertoe ge committeert sijn d'~eercn Yau· der, Nijpo~)rt,
val1:, der: L,ingen ende van d~r Jloolck, çlie nae deliber~tie g~
last,sijn de voors. Q-ecorp.:initteerdenvan de Fransche Kerekenraedt op den Stadthuyse te Qntbieden. ende haer uyt
de ,na-cm vfln.,de Vroetschap, acn te, seggen, dat,men mach
lijden,,9-at die van, de voors. Kerckcl1raedt ,den voo,rn. D. de
Dieu noch eens ~oen sonderen, of{ hij tot Predic3:nt alleen
te becomen soude wesen, waertoe de Vroetschap alsdan
niet ongenegen soude sijn, midts dat haer E. in sijne beroepinge sou den procedc:::ren ordentlick, naer gC\Vo011.te van
de duytsche Kercke, ende naer gedane 'i:oorstellinge van
sijJ;l E. per.soon aen de 11agistraet versoecl\:en derselver
Gçcommitteerden tot Haer 1;. assistentie; dat de gaige
van ,den Frallschen predicant sal blij\,lcn achthondert gulden, ge1ijek tot noch toe, doch dat ,men daerenboven D. de
Dieu mede sal continuer,en de handert gulden 's jaers die
den voorn. D. Agache zal. a o . 1633 gratieuselUck, bij gevoecht sijn in reguarde van :sijn ,numerose familie; ende
belangende de voors. Professie, dat de V roetscha p daertoe
voor alsnoch niet en ean verstaen, te meer dewijle p. Voetius die ,mede waerneemt, ende dat sulcx nodich sijnde, de
V roetschap, daervoor wel sorgen sa1." 1.)

(Resol. Vr. Ulr)
,2-5 September 1634.
:"Sessio secunda. art. 3.: - pDor gelegcntheyt deses:2)
wort voorgestelt 3) a DominisDeputatis Synodi 4) soowd
haer E. verso eek alsooek het goetvinden van haer Ed.
') Zie hierna, blz. 74---75, de Vr. Reso!. 11 Mei 1635.
rl) Nt. na art. 2, waarbij de Deputati Synodi rapport hadden
gebracht, over de vorçleringen -.<ler proponenten en alumni.,
.3) -Hier '= med~gedeeld, ter, tafe1.gebracht.
4) Hiervóór, blz. 5, noot 3.

U!t~
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Mag. over het revoceren der alunmen tot de Illustre
SchoIe binnen Utrecht '), alsoack dat haer Ed. Mag. gootgevonden hadden, dieselffde te doen onder 't goede ops'icht
der E. Broederen de Bedienaren des Goddelijeken ,Voorts
binnen dieselfdeStadt Utrecht, waeraen de Synodus seer
goet ghenoeghen genomen heeft."
"Sessio Sexta, art. 4. - Wort mede van die geinelte
D. Praeside~) voorgestelt of niet~ naerdien die :achtb~' M~r
gistraet der Stadt Utrecht heeft met groote castenopgericht Scholam Illustrem in de se Siadl, tot sönderlingh
gherieff som,vel veler borgeren in dese' sfadt, alsoock der
nàeburén 'hieromtrent,. niet betàe'inelijck 'is notnine -Syiiodi
haere Achtb. te begroef en metdancksegginghevooit loffelijck ghed'aerie werck ende'te versoetke~, dat lüiere Achtb.
believen saI int aengevarigene goede werck voort te gaen
om 'de Sc hole met meerder Professoren, bijsönderliJck in
medicina,' te verrijcken end'e alles te doen wat 'tot aE:llwaschbevonden sal worden te behooren. Is geoofckelt, dat
het is betaemelijck ende dat hetselffde sal geschieden door
de Deputatos Synodi die geco oren stillen worden. u 3)
"Sessio septima. art'. IO. - Opt 4 de gràvamen 4) ':van de
rc:comniandatie der Post-acta Synodi Nationalis ácngaen.de de beroepinge der Professoren'5), tot naevolginge der,) Hiervóór, blz. 65, op 14 Juli 1634.
2) Dit was de Utrechtsche p'redikant Bushof.
3) Zie, ook voor de volgende alinea, hier'na, blz. 72, op 25 Febr.
1635.
4) NI. van de ,classis Utrecht.
5) Daar in het vervolg' eenige maJen ter sprake komt, wat in

deze Post-acta~-is besloten ten opzichte van de berilOciing' van de
Kerk met Academiën en' IUustre Scholen, laat ik dit hiervoI-geri:
"In de provinciën, daer Universiteyten, ofte 'vermaerde Scholen
zijri, zullen de Staten van deseI've Provinciën versocht worden; dat
hare E. M. in de besteHinge van' de'selve Universiteyten,ofte: ver:"
maetde Scholen gheIieven·:-te tetten- 'op dese n'áv01gende árticillei1:
[ Dat over de inspectie 'ende regieringhe van de Academiën
ges telt werden geleerde mannen, leden der gereformeerde· kercke;
van dewelcke men seecker gaet, dat sij de lee re, die van 't begin
der reformatie onder ons aeng'enomen is, toegedaeh sijn.
IJ. Dat de Curateurs der Academië'n:riiet altijt blijven, Baer ane
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se~ver in de Illustre Schole, wort geresolveert dat het bc-:
hoorlijck is ende dienvolghens a Deputatis Synodi opt
gevo,echlijckste sal int wcrck gestelt worden."

(Acta Synodi Provinc. Uliraject.)
drye ofte vyer jaren verandert werden, a150 dat jaerlicks sommighe
affgaen, sommighe aencomen.
lIl. Dat behalven de politijcke mannen een predicant ofte twe
tot dese opsicht ghebruyckt werden, opdat, te _beter op de faculteyt
der Theologiae mogh·c. (mochte a» geJ~t worden. - IV. Dat n'iemant tot de professie 'der:Theologiae beroepen werde
dan' in'et toestctnminghc, des Synodi ende, ,(ofte) de gedeputeerde
van ,dien,; denwelc'ken het vrij zal staen uyt een yder .(ander)
Cla~se bij haer enighe kerckendienaren te roepen, om over dese
bero,epinghe met maIcander te ,beraetslaghen, zoo den fijt ghecn
uytstel tot den naesten (eersten) Synodum soude mogen lijden.
Ende ware goet dat desen voet oock gehouden wyerde in de beroepinghe van den Regent ende onder-Regent van de (des) Theologi~
scheen), ·Collegieën (Collegii).
V. Dat in de beroepinghe der Professoren, niet alleen der ThenJogiae', maar ooek der andere faculteyten, ende insonderheyt der
Heb.reeusche ende Grieksdle spraecken. ooeIe mede der Philosophiae, ernstelick gelet werde dat gheen andere beroepen werden,
dan die uytnemende zijn van Ieere ende verstant, ende die vermaert
sijn, van \'fclckers godtvruchticheyt ende vromicheyt van leven m<::n
wel verseeckert sij. ende die haer vasthouden aen de van outs gereformeerde religie (leere), ende noyt in wettelijcke susl1icie van
onsuyvcrheyt der leere gheweest sijn.
VI. Dat de (aHe) Professoren van ijder facuHeyt ende conste
tot b.etuyginghe van hare overeenstemminghe in de rechtgevoelende
leere, op het aenvaerden van hare bedieninghen, der formulieren
der overeenstemminge, namelick de Confessie ende Catechismo
deser kcrcken onderschrijven.
VII:_ Dat de· Prqfessoren der Philosophiae ende der talen niet
toegelaten werde, ofte in hare lessen ofte in, hare dispJ..Itatiën te
tracteren theologische materiën ofte controversiën, voordat sij, de
saecke mette Theologanten gecommuniceert, ende verlof daertoe
vercreghen hebben.
a) ,oe tusschen () geplaatste woorden zjjn variankn, die men in
andere afschriften van den tekst vindt.
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25 October !634.-

,;I)e vacantie van de lessen in de' Ilhistre Schole ten
regarde .van de vervaertijdt 1) is provisionelijek verstaen
dat inga en sal op Wocnsdach toecommcnde [29 October]
ende eyndcn met de weecke daeraen volgende."

(Resol. Vr. Ulr.)
II

November ,634.

"De achthondert enele ~ijftich gulden sjaers dieD. Professor Liraeils hadde soo ,voor gaige als tot verval'van sijri
E. huy&huyr, sijn ()pt v,oordrageri v,~n qe Heercn Burger~
meesteren geaugtr,Iente.ert tot ~egcnhqlldert gulden ,sjaers."

(Resol. Vr. Ulr.)
VIII. Dat den Professoren van de H. Theologiae verboden werde nieuwe gevoelens voor te stellen, strijdich tegens de leerel die
in de kercke aengenomen is; ende dat haer niet toegelaten werde
problematice eenighe 'scrupulen (eenige problematice 'sc'rupulen)
teghen de aengenomen leere lichteIick te moveren.
IX. Off het niet geraden en zij, dat de Pro'fessoren der Theologiae ende Regenten der theologische Collegiën op de Synoden
verschiînen, ende aldaer reeckenschap geven (van haer' leere), ende
het oordeel des Synodi onderworpen sijn.
X. Dat ct'alumni' der kercken dickmael geëxamineert werden, 500
in de Collegiën als elders wonende, ende dàt in tegenwoordicheyt
der Gedeputeerde, des Synodi.
Ende aengaende de triviale scholen, sal men de Heeren Staten
Generae1 versoeeken, dat met advijs van enighe geleerde mannen,
die haer op de maniere van goede onderwijsinghe der jeucht verstaen, een generale ordinantie ofte schoolordeninghe geraemt ende
bevestiget moghe, werden, waerbij het ghebreck. dat doorgaens in
de scholen, gevonden wort" gebetert, ende (sooveel ~ogelick is)
eenparicheyt. in ,de onderwijsinghe van de jeucht, ende insonderheyt
in çte fundamenten '.van ,Grammatica, Dialectica enqe Rhetorica
[warde ing,evoerd].
(Post~acta enz. van de Nat. Synode van Dordrecht, ed.
H. H. Kuyper, "Sessio 163, 17 May, des Vrijctaechs voor
den middach", blz. 167-17Q.)
= verhuistijd.

1) vervaertijdt
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's

December ,634·

[Wijnne, blz. 18,: Subsidie toegestaan aan 5 alumni ,der ,Staten
voor vergoedirig onkosten verhuizing naar Utrecht en voor aankoop
boeken.] ,

5 Januari ,635·
Hls eendrachtelijek versta en ende geresolveert dat men
Benrieo Moreels 1), sqne van, den Heer Pauls Moreels,
Outschepen ende Raedt deser Stadt, als in de nieuw geërigeerde IlIustre Schole publice gereciteert hebben<le een
wel gelabpreerde .oratie, streekende deselve tot loff .eJlde
eer van d'e Magistraet ende, de ,voors. Sch,ole, tot eeD inemÖfie~cnde erkentenisse sal vereeren ecn ftaey boeck, cierlijck gebonden, met Stadts wapen daerop gedruckt."

(Resol. V r. Ulr.)
26 Januari ,635.
[Wijnne, blz. 19: Wedde pedel van, .15.0 op 200 gld.'s jaars ge-

bracht.j
26 Januari ,635.
"Johan Lesmal1, Schermme~ster, is tot de exercitie vant
rappier bij provisie end~ tot, wederseggens geconscnteert
te mogen gebruycken de plaetse, hem bij d'Heeren Gecommittee~den aengewesen int gewesene Tuchthuys."

(Resol. Vr. Ulr.)
25 Februari ,635.

nIs 116ch g'elesen: een l-e'queste, 'aen de Vroetschap gepresenteert bij de Deputaten Synodi des er provintie, waerbij haer, Eerw.; nae' danèkseggin'ge eride gelucInrv-enschinge
o'ver d'erectie van de Ilhistre Sthole alhier~ óversenden
extract uyt de Resolutiën des Synodi' Nationalis tot Dordrecht, gehouden anno 1619, rakende hoe men d'acaderriiën
1) Dit Îs de, Hendrik Mor'eeIse (de, zoon van den schilder en bouwmeester), die in 1644 tot juridisch 'professor- te Utrecht werd benoemd.
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ende Scholen wel, besfelleh sal, met versoeek dat meri deselve ordre in s'erieuse consideratie soude nemen, midtsgaders d'Illustre Schaie, alhier met meer Professoren, ende
sonderlinge medicînae, verrijcken 1).

(Resol. Vr. Utr.)
9 Maart 1635.
[Wijnne, blz. 19: Antonius Matthaeus zal voortaan, in plaats van
"texturn codicis" "s namiddags "materias int cort bij forine van
ParMitla tracteren" 12).]

,6 Maart 1635.
"Is bij provisie goetgevonden dat de vacantie van de
Illustre Schole beginnen .sal acht dagen vóór ende eyndigen acht dagen naer Paschcn ende dat men met ten eersten
een generale ordre 8) op de vacantiën saI arresteren."

(Resol. Vr. UiT.)
17 April ,635.
"Also bevonden is, dat verleden Sonnedagh de dcm-e
van d'Illustre Schale van binnen' is gesloten ofte 'emmers
van buyten niet geopent conde werden, om de dochters
op haer gewoonlijcke plaetse te catechiseren 4}, 'sullen de
1) llie hiervóór, op 2--5 Sept.1634, blz. 69.
2) De bedoeling van deze woorden is - volgens welwillende
mededeeI.ing van mijn collega prof. Zevenbergen - dat hij, in plaats
van "textum codicis", d.i. de stof, vervat in het wetboek van justinianus, dus het Romeinsche recht in zijn vollen omvang, voortaan
"materias" zal" behandelen, in ,het kort, "bjj forme van ParatitIa~',
d.w.z. dat hi] zich zou moeten bepalen' tot een korte samenvatting
van het 'Rom'einsche recht.
;!) Deze "generale ordre'" is uitgebleven;' men vindt echter 'hierna
nog vei'schillende resolutiën over de vacanties'; zie op 11 Mei, 6 Juli,
10 Atig. en 7 Dec. 1635.
4) De cafechisafiekamer van,' deze jonge dochters 'was ni. - de
Senaatskamer! (Senaatszaal is in dezen ,tijd nog 'een te pompeus
woord). Deze kamer lag;-in een 'der huizen aan de Zuidzijde 'van
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Praeses, ende S.criba den Pedel: hiervan vermanen, dat
sulcks niet meer en geschiede, ofte dat men anders dese
sake de E. Heren Burgernlcesteren sal,:,bekend maken."

(Notulen Kerkeraad Nederd. Gereform. Gemeente
Utrecht.)
20

April 1635-

[Wjjnne, blz. 19: Aan Voetius een jaarlijksche gratificatie van

f 300 toegestaan. Burgemeesteren en door hen aangewezen vroedschapsleden zullen voortaan op den eersten Woensdag van elke
maand met de Professoren vergaderen en hun voorstellen inzake de
Hi. School aanhooren. ]

"

Mei ,635.

"Stonden binnen drie ouderlingen van de Vl alsche gemeente alhier, voordragende dat alsoo sijluydcn gefrustreeft waren van de hope om D. Faulcheur te becomen,
sijluyden met goetvinden van de Heeren Burgermeesteren
ende Regierders deser Staàt weder geprocedeert hadden
tot verkiesinge van een ander ende alsnu genomineert hadden D. Ludovicum de Dieu, Dienaer des H. Evangelii in
de N ederlantsche Gemeente tot Leyden ende vóór desen
gewesene \;V alsche predicant tot Middelburch, versoecken:de behoorlijcl<c geassisteert te 'Yvorden int beroepen van denselven, ende naedat sijluyden vertogen waren, is geresolveert, dat men, volgens voorslach vóór desen gedaen 1),
de kloostergang, waarin zich ook de woning van den pedel bevond;
de eenige toegang tot dit ,huis liep door - h~t grootste van, de
beide auditoria! Vandaar dat de dominee en de meisjes niet in de
catechisatiekamer konden komen, toen zij de- deur van de, Illustre
School gesloten vonden! Het, catechiseeren op Zondag in de Senaatskamer had tengevolge, dat de leden van den Senaat, wanneer
zij 's Maandags in de Senaatskamer moesten zijn, dit vertrek bevuild vonden! (zie hierna, Acta et decreta Senatu,s, op 27 Febr.
1655). Eerst in 1655 kwam aan dezen wantoestand een einde; op
verzoek van Rector en Assessoren wezen Burgemeesteren toen een
ander vertrek voor catechisatiekamer aan.
1) Zie hiervoor, blz. Ot, op 1 Sept. 1634.
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alsnu tnecle su.~ E. ,beroepen sal tot Professor Veteri~ I'fes_
tamen!i et Orientalium Linguarum in de Illustre Schole
àlhier ende hem voor de professie ende kerckendienst te
samen mogen presenteren Xllrc guld. 's jaers ende vrije
'iiVooninge, ooek üm te beter te obtineren sijn E. daerbij
presenterende de digniteyt van Biblio~hecarius, op. een
c1eyne jaerlickse recognitie, ende sijn voorts gecommitteert
omme sijn E.. tot de voors. professie te versoecken:1)
ende die van de voors. Kercke in de beroepinge tot predicant te assisteren de Heeren yan der Lingen ende Foeyt,
Outburgermeestercn, die'mede versocht sijn meteen te vernemen nac seeeker persoon, aldaer sich onthoudende ende
voo,rgeslagen tot een tweede pr()fes~or Juris a14~er H2).
"Is' .geresolveert dat de vacantie van Pinxteren in de
Illustre Scll01e beginnen sal op Donderdach vóór Pinxteren ende eyndigen op W oensdach daeraenJ beyde ind uys.
Is ooek versta en bij provisie dat D. !vlattheus, Juris,
ende D. Renerius, Philosophiae Professor, ,roortaeR weeekelicx luaer twee naemiddaehsche lessen sullen doen."
"De'n Sec.reta'ris is gelast alle Resolutiën, vóór desen
genomen ende noch te nemen aengaende d'Illustre Schole
in een boe ck a part te registreren 3), naedat die alvorens
d'Heeren Burgermeesteren geconlffiuniceert ende bij deselve geresumeert sullen sijn."

(ResoI.Vr. Ulr.)
25 Mei 1635"Gehoort het rapport van de fleeren yan der Lingen
ende Foeyt, Oudbtirgermeesteren, belangende Haer E. we1.) De Dieu kon te Leiden geen ontslag -uit zijn ambt.verkrijgen:
.
zie -hierna, op 25 Mei en 8 Juni: 1635.
12) Bedoeld is jaco'bus Maestertîus, j. U. Dr.; die te Leiden -kort
hierna werd toegelaten om "exercitii gratia" college te geven in
het feodale recht: Molhuysen, Bronnen, 11, blz. 187, 193, 194, 19ï.
199. ~ Zie verder over hem hierna, op 10, 26 en 27 Au'g. 1635.
3) Zie hiero\'er mijne Inleiding.
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dervareh over de beroepil1ge van' D. -Ludovico de D:ieu tot
Professor Veteris Testarrienti èt Li'ngllarum' Orientalium,
alsoock tot Predicant van de Walsche kercke afhier, sijn
deselve Heefen voor haer devoiren bedanckt 'ende ve'rsocht
daerinne te willen coiltinueren, ende tot bevorderinge deser t(doeri 't geerie dè 'saecke vereysschen sal."

(Resolc Vr. Utr.)
8 Juni 1635.
"De Heefen van der Lingen ende Foeyt, Öudbûrgermeesteren, gerapporteert hebbende 't geene haer E. was
wede'rvaren int beroepen van Dornl':ui de- Dieu teri fine als
in de notule van den XXV, May verleden, ende dat Har.e
E. sijne dimissie niet hadden cunnen obtineren, ni.ettegenstaende alle devoiren ende beweegredenen daertoe gedaen
ende geallegeertJ sonder welcke dirnissie hij niet scheen te
inclineren tottet voors. beroep, is goetgevonden de sake
daerbij te 1aten."

(Resol. Vr. Utr.)
6 Juli 1635.
"Geconsidereert de nootwendichheyt van noch een professor juris in de Illustre Schole alhier, sijn versocht de
I-Ieeren Burgermeesteren, ende die haer E. dacrtoc sullen
assumeren, haer te willen informeren op een bequaem ende
geleert persoon, die, de' voornoemde professie in de voors.
Illnstre Schole tot eere van deselve ende profijt van de
jeught neffens D. Ant. Matthaeum sal cunnen bedienen.
Is bij provisie goetgevonden, dat de vacantie in de '111.
Schole alhier sa! innegaen op Manendage den '3 Julij .toecomende incluys ende continueren tot Manendage den
IÖ den , Augusti( daeraenvolgende exc1uys; ende is 'den Se.:.
cretaris belast hiervan de Heeren Professoren extract toe
te senden."-

'(Resol. VT. UiT.)
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10

Augustus 1635.

"Es goetgevonden dat de vacantie van de :Hondsdagen
in de Illustre Scholt: alhier jaerlicx sal beginnen den
XV'" Julij ende geduyren tot den XV'" Augusti daeraen
volgende.
De l-Ieeren Burgermeesteren sijn geauthod5eert oinme
te committeren clie tot Leyden sullen gaell hOren D; jac.
Mt:5terti1:!ill, ;vo0l'geslagell -tü~ een tweede Professor! J uris
in de IIIustre SchoIe."

(Resol. Vr. Uir.)
26 Augustus 1635.
"Alsoo vermidts den ael1)Vasch van de Illustre Schole
alhier nootsaeckelijck noch een Professor J uris beroepen
moet worden, 500 sijn d'Heeren Burgermeesteren ende
Gecommitteerden gea uthoriseert omme tot Extraordinaris
Professor aen te nemen 1acobi.um ly.1aestertium ]. C., jegenwoordich alhier sijnde, die in de vacantie van de
Hondsdagen tot Leyden Praelectiones Juris Feudalis
publico gelcscn hecHt ende van wiens bequaemheyt se er
goede getuychenisse is."

(Resol. Vr. Utr.)
27 Augustus 1635.
"Uittet rapport van de .Heeren Burgermeesteren ende
Gecommitteerden vernomen sijnde, dat D. Maestertius de
extraordinaris~ Profess~e J uris op veel nae niet voor de
prijs, die men meynd~, hadde willen aennemen ende jn
allen gevalIe ooek niet absolutelijck, m:aer ,met -reserve van
de. Heeren Curateuren·van de .Aqd;!mie van Leydende
saeeke eerst te commu11.ieeren ençle van deselve -behoorlijck
affscheyt te nemen, ende gelet op d'apparentie ende o.ccasie, di~ sich pre~-~nteert om te connen becomen D. Schotarium, een vermaert Professor in den Rechten tot Franeker,
soo is goetgevonden d'Heere Outburgermeester Foeyt-die nae v~ rieslandt reyst - - te committeren om denselven
D. Schotanum tot Professor Juris alhier te beroepen om te
lesen alsulcke boecken, als bij de Vroetschap sal worden
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goetgevonden, ende sijn d'Heeren Burgermcestercn geauthoriseert om de jaerlicxse gagie te- begrooten."

(Resol. Fr. Utr.)
27 Augustus 1635 's nanoens.
,;Gehoort het voordra'gèn van de fleeren' Burgenneesteren dat D. 'Maestertiils' sedert de resolutie, huydeii 'morgen
genomen, noch soo- -verre was gecmp.en dat hij- de cou-ditie
van Ordinarius Professor op de gaige Van Vlllc guldens
'5 jaers- vercla'erdt hadde absolutelijck ende sonder reserve
ofte communicatie aen de Curateurs [van Leiden] ofte
andere te willen aennemen, -, ende off d'I-Ieeren daeromme
niet. goetvonden van resolutie te veranderen, is gepersisteert, b~j de voors. resolutîe van huyden morgen."

(Resol. Fr. Utr.)
3' Augustus 1635.
:"Weder gelesen een reqüest van de Gedeputeerden des
Synodi deser Provintie, waerbij- hacr E. nomihe Synodi de
Vroetschap bedanckten voor d'erectie van de Illustre Scho'Ie ende daerover Godes scgen toewcnschen, versoeekende
mede, alsoo bij de Nationale Synode aO. 1619 gehouden
seeckere ordre beraemt is :1), concernerende de Scholen
Illustre Scholen ende Academiën ende het beeleden van
dien met bequame ondetwijsers ende Professoren, [de IJl.
School met meer Professoren] voO:rnemcntlijck ooek 'niedicina'e, [te] verrijeken, bock ge'hooit de lecture van' de voors.
Ordre. heefftdeVroetschap'verclaert den goeden ijver van
den genielten Synode tot bevorderinge van de nieuw opgerechte Illustre Schole álhier haer aengenaem -te sijn, ende
opt geene voors. -te sullen letten sul ex den dienst van de
Kercke' ende- St.hole vereyschen salt"
y

(Resol. Fr. Utr.)

:1) Vgf. 'hiervoor, blz. 69~ noot 5.
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7 September 1635.
"Opt voordragen van de I-Ieer Burgermeester van der
I-:Ioolck is D. Arnoldo 11 Goor, Meursensi, Theologiae et
Philosophiae candidäto; toegestaen bij provisie ende tot
naerder ordre in Philosophiac, Practica te doen sweecx
twee publicque lessen in de Illustre Schole alhier."
"Dede d'Heer Schepen Wijck rapport vant geene sijne
E. met d'Heer 'Ondtburgermeester Foeytverricht hadde
tot Franeker in d'e b~Tóepinge vari D. Schotarino' tot Professor Juris alhier."

(Resol. VI'. Ulr.)
IOSepte~ber 1635.

"N aeTdeT gedelibereert sijnde opt gerapporteerde \:all
d'Heer Schepen Wijck aengaende de beroepinge van. de
Heere Professor Schotanus, is goctgevonden acn deselvc
te schrijven, dat inen uyttet rapport van den gemelten
Heere Wijck vernonlcn hadde 't geene sijn E. ende d'IIeer
Oudtburgermeester Foeyt met den voornoemden Professor gehandelt hadden opt behagen ende approbatie van de
Vroetschap, ende 'a~soo daerinne bevonden waren eenige
diffienlteyten, :dat men alvorensfinaliek daerop te "esolveren, goctgevonden' hadde aH te V\rachten de -wedercomstc van
Heer Foeyt voornbemt ~ - die men alle uyre
was verwachtende - ~ _~l1de sijn E. daer'van te preadverteren, welck schrijven;s d'Heeren Burgermeesteren geauthoriseert sijn op te houden, indien' den gemelten Heere Foeyt
vóór mcrrgen vroeg ~e seven uyrèn re,~erteert."

de

(Resol. Vr. Ulr.)
15 Septel1lber 1635.
"d'Heer OutburgermeesterFoeyt uyt Vrieslandtgereverteert, renoveerde 't rapport, den vijen deser hij d'Heer
Schepen Wijck gedaen nopende de beroepinge van den
Professor Schotanus, ende is goetgevonden, alvorens
naerder hierop te resolveren, dat men sal verwachten de
wedercornste van Dirck Jelissen, bode, diè met den brieff

80
van den x en deser a,en de
veerdicht is."

VOO:f_llQcmde

Schotanus affge-

(Resol. Vr. Utr.)
'7 September ,635·
.,\: erhaelden cl'Heefen Bu.rgermeesteren dat _den Bode
Dirck Jelissen, van Franeker gereverteert, relateerde den
brieff gelevert te hebben "en de Huysfrouw van den Professor Schotanus ,ende van_ dese1ve ve;rstaen te' hebben, dat
sijn E. herwaertsgereyst was, gelijèk d'Heeren Burgermeesteren Doek gi'stercn verno'men hebbende sijn, arrÎ"v,ement alpier,,-met cl'Heefen Gecommitteerden van de I1~
lustre Schale gecommuniceert hadden over de conditiën,
waernae men met sijn E. sou den handelen, Doek den jegenwoordigen Professor Mattheus gehoort acngacnde d'ordre
onder _hePJ.luyden te houden _tot voorcominge van jalousiën ofte misy.erstanden, versoeekende op alle 't selve te
hebben resolutie van de Vroetschap, ende is nae d.eliberatie verstaen, déit elcx van hemluydcn des weecx sal doen
vier publicque lessen in jure, cl'eene 't één jaer Codicem
vel Pandectas, d'ander Institutiones juris explicerende, ende dat soo reciproce vice versa, waervoor sijluydcn ciC?'
genieten sulle'n een gaige van xijé: guldens 's jaers, ende
dat D. Schotanus daerenboven noch doen.sal twee lessen
's weecx in mathesi ofte in sukken gedeelte van de Rechten, als de Vroetschap t'allen tijden sou de mogen goetvinden, ende daervoor genieten clrye hondert guld. 's jaers,
sool<lIlge sijn E. daerinne sal willen continueren, ende ingeval1e .sijn- E. te rade werdt dese twee, lessen nae te laten,
dat zijn E. sulcx sal vrijstaen, miqts dat van die tijdt aff
sal cesseren de voors. gaige van iiic gulden."

(Resol. Vr. Utr.)
21

=

September 1635.

[Wijnne, :blz. -20--21: Contract. met, Schotanus gesloten;' inhoud
heUn Res .. Vr. 17 Sept. 1635 bepaalde.]

24 September 1635.

"D. 1:1. Arnoldo Sengyardiö

js

in: gelijcker vpegen' als
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D. Arn. Goor -den Vllen deser toegest<len bij provisie ende
tot naerder ordre in de Illustre 'Schok alhier te doen
's weecx twee priblicque lessen in metaphysica."

(Resol. Vr. Utr.)
28 September ,635'
"Verha,elt'sijnde.dat den schermmeester a,lhier gecIaecht
hadde dat hetTuchthuys te verre van de handt was voor
sijn scholieren 1.), sijn de Cameraers,gelast te sieu de Hiërusalemskerck, -·.off deselve niet bequamelijck tot een
schermschole gebruyckt soude cunncn worden."

(Resol. VI". Utr.)
26 October ,635.
"Op 't rapport· van Gecommitteerden, die hadden wesen
besichtigeri eenige kerckskens ende andere plaetsen bin~
nen dese stadt omme de oeffeninge van \vapenen>aldaer te
exerceren,' 'is versta en dat men daertoe ,bij provisie, sal gebruycken de- Reg-ulierskerck,' waervan de schermmeester
Doek een sleutel sal hebben, ende dat de voorS. Gecommitteerden middelertijdt een ander bequame plaets sullen despicieren. "

(Resol. V r. Ulr.)
2 November rÓ35.

"AIsoo d'inleydihge·. van de Heer Prof. Schotanus op
morgen geschieden sal ende dat de Princen van Bohemen
ende Sweebrug etc. 2) alsoock d'Heeren Staten ende Raets1) Dit lijkt veel op een smoesje; het tuchthuis - op qat o()genblik niet meer als zoodanig in gebruik - was het vroegere St. Nicolaas-klooster, -dat in','1615 tot tuchthuis was ingericht; zoo 'heel ver
uit-'de(h-riurt lag-bet dus niet.--,
:2) Maurits, :Edua-rd en, Philip, zonen van' den ,Koning van Bohemen (den \Vinterkoning) en, Hans ,Ludwigj Paltsgraaf. aan den
Rijn. De Prinsen van Bohemen studeerden 'eigenlijk te Leiden/maar
Acta et decrefa Senatus

6
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heeren: van den Hove, item de professoren ende predicanten daertoe mede versocht sijri, is' goetgevonden dat d'Reeren Splinter, vVijek ende Booth met beyde de Cameraers
ende Secretaris de sittiuQ"cn ordonneren ende doen accommoderen sullen."
<

.,\Toorgaende Gecommitteerden met d'Heercn l\1oree1s
ende Zijll sijn gelast om te gaen besien 't oxael in de Catrijnenkerck'ende·t.e adviseren oH tselve niet gestelt soude
kunnen worden. vóór de pODrt \"an de Illustre -Schale bpt
Oudemunsterskerckhoff,"

(Reso!. Vn Utr.)
; December r635.
"Gehaort het mondeling versoeek van Cornelis van
Nijenroy, Landtmeter, -deser- stadts borger, ten eynde hem
gepermitteert mochte worden in St. Victors Capelle,
aent Oudemunsters-kerckhoff, in de N ederduytsche tacle
's weecx één oH twee publijcque lessen te doen in mathesi,
gelijck sulcx tot Leyden ende Rotterdam geschiet, is goetgevonden hierop alvorens te horen "t advijs ende goetvinden van D. Schotano, Juris et Matheseos Professore in de
IIlustre Schole alhier."
nIs verstaen dat de 1vintervacantie in de Illustre Schole
beginnen sal jaerlicx den xxiiiyn Decembris ende eyndigen
den I en Februarij daeraen volgende.'·'

"De Vroetschap, in ervaringe gecOlnen sijnde dat gemist
worden eenige boecken uyt deser stadts Biblióthecque in
St. Janskerck, die men presumeert dat bij eenige, deselve
frequ'çl1terende, nu ende dan sonder consent,medegenom-en
ende achtergehouden worden, oock van meyninge sijnde,
bij dese confluentie van studenten in de Illustre Schole
waren in 1635; wegens de daar 'heerschende' pest, naar Utrecht vertrokken. Zij zijn de eerst ingeschrevenen in het Album Studiosorum
der Utr. Academie, maar hebben daar' slechts kort gestudeerd; in
juli 1636 vertrokken zij weer naar Leiden:, zie hierna, blz. 108-109,
Res. Staten Utr. 13 en 14.juli 163~
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alhier, naerder ürdre op de frequentatic van de voors. Bibliotheecke te stellen, ten dienste van deselve studenten)
ordonneert btj; provisie .Aert Knoop, opsichter van de
voors. Bibllotheecque, deselve gesloten te houden ende
niemandt daerin te admÎtteren tot -nae:rder ordre.:'
,~AIsoo- Je Catharijl1en-kerck nit opgeschickt ende om
te' prediken geaccommodeert is, soo is geresolveert ·dat
men de schuttingen int choor van deselve kercke sa! amo'\ieren ende tseIve choor ontledigen van de Anatomie, die
naderhandt verstaen is dat men weer sal transporteren in
Stc. Peterskerck, daer" deselve vóór desen ooek geweest is,
ende den Doctor Anatomicus ') geoordeelt desehee bequamer sal sijn als int voors. choor."

(Resol. Vr. Utr.)
[Wijnrie, bAz. 21: Subsidie yan stadswege voor drukkusten theses,
in collegiis pubhcis te verdedigen; nader ove:rteg met professoren
over drukkosten.]
21

December 1635.

"D. 11artina Schoock, Ultrajectino, is toegestaen int
cleynste auditorimll van -de Illustre Schale nlet- besloten
deuren te hebben een Collegium Oratorium ofte Exercitia
oratoria privata, waervan hij des begerende sal mogen
pubEce reciteren orationem' inauguralem."
,.Verhaelt sijude dat D. Goor ende M. Senguerdius, die

in Septembri lestleden 2) toegelaten was in Philosophia
Practica et Metaphysica ijder respectivelick te doen
·s weecx twee publicque lessen in de Illustre Scholc alhier,
~dsnu aengestemt ende- doen drucken hadden Disputationes Philosophicas, die op W oensdach gedisputeert soude
worden Praesidibus ipsis als -Professoribus~ wekken titel
men verstande dat sijluydcn daerinne geusurpeert hadden,
is goetgevonden dat men tselve'voor dese reyse llyt goede
consideratiën sal conniveren, ma,er de disputatiën over
Ji) Dit is Or. Van du Straten: zie hiervóór, hlz. 5, noot 1.
") Vgl. hiervóór, blz. 79 en 80-81.
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sijnc1e, dat men hemluyden dan sal ycrdarcn 't misnoegen
van de ,V roetschap desen aengacnde,"

(i?esol. Vr. UIT.)
4 Januari 1636.
[VJijnl1ei blz. 21-22: Verzoek-van Gillis en Peter Roman'- om
aangesteld te wqrdcn tot staàsdrukkers- en drukkers vati de HL
School.]

7 Januari 1636.
"De Vroetschap. in advijs houdende het stellen .van: een
stadts-dpucker .ende acn haer behoudende de "vrijicheyt O1TI
tottet drucken van stadtspublicatiën, billetten ende andere
duytse saeckcn -te employeren sodancn drucker alst haer
goetdunck'cn sa1, heeft aengenornen bij provisie, voor den
tijdtvall ses Yaren, tot druckers van de Illustre Schuie alhier
Gillis ende Peter' Roman, hemluyden octroyerende omme
binnen des el vc tijdt alleen te drucken deser stadts latijnsche
hillctten, theses ofte disputatiën der studenten ende andere
saecken, de voors. Il~ustïe Schale aengacnde, lnîdts dat
sijluydcn haer behoorlijek versien van alle nodige. sonderlinge Doek Grieckse ende Hcbreusche letteren." [Voor verdere voorwaarden zie \i\Tijnne, blz. 22.]

(Resol. Vr. UIT.)
I

Februari, 1636.

;,Is pi~ovisionecltlck geJ.rresteert een instructie ,yo-or de
pedel der Illustre Schole"").

(ResoL Vr. Ult.)
16 Februari 1636.
"Proponeerde d'Heer Eerste Burgenneester van der
I-Ioolck, alsoO"de E. Vroetscha-p aO. 1634 opgerecht hadden een I-llustre Schale ende dat dcselvc door Godes,'segcn
seer toegenomen sijnde, b~i vele- geoordeelt was dat men
van de Eel. Mag. ETeeren Staten '5 Lamhs van Utrcçht be1) Vgl. hierna, Bijlage I.
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hoorden te versoecken 't.redht ende 'authörisatie'-op de professoren,
te mogen promoveren ende creëren Doctoren,
Licentiaten, J\iIeesters etc.' in ane faculteytcn ende 'wetenschappen ende in, effect erectie van de vüörs. Schole tbt een
Academie, ende dat men bij verscbeyden gelegentheydcn
gespeurt hadde de goede inclinatie van eenige I-Ieeren>der
twee voorstemmende Leden daertoe, waeromm'e 'bi}d'HeeTeu Gecommitteerden ter Beschrij-vinge geoordeelt ',WäS,
dat men op huyden. ter vergaderinge van de Staten daertoe
versoeck behoorde te doen, doch dat Haer E. tselveniet
goetgevdnden hadden te -begiune'n- sonder voorga ende' kennisse ende last van de Vroetschap~- dewelcke naeT d~nige
discoursen' ende- deliberatie ,met. eenparige stemll1cn 'verclaertheeft haer 't.· selve·· ten hoochstel1 ·lieff, ende aengenaem te sijn, verclarende de Heere Eerste Burgermeester
voörnoemt sijne E. ende eenige andere Heeren van dit
Collegie genoech bekent te sijn den ijver ende goede gcnegentheyt tot dese sake van de 'Heere anclerde Burgcrnleester Velthuysen, wiens presentie althans ter vergaderin ge van: de Heeren Gedeputeerden van' de Staten was
gerequireert, ende sijn E. d,aeromme dese des Vroetschaps
vergaderinge niet en conde, bljwesen~"

om

(Resol. Ur. Utr.)
"Versochten de, 'Heeren Géconlmiteerden der 5tadt
Utrecht: al500 de Beeren hare principalen in 'den jare 1634
tot merckelijk prouffij-t van de provititie geërigeert,hebben
des' Illustre Schoole ende deselve algereets met voornaeme treffelickc professoren versien; dat Hare Ed. Mog., in
erkentenisse van dien ende omme de gemelte Heeren tot
onderhoudinghe ende bevoorderinge van soo treffelidee
werck te meer te animeren, gelieven de professoreU' ende
leeraers, in c1eselve Schoole algercets aengcnomen ofte
noch t'eeniger'tijt~ aell' te nemen~ in wat faculteyt, 's.cie'ntie
oH wetenschap tselve soude m6gen wesen,' macht te geven
ende-' al1thoriscren -omme' in deselve 'faculteyten, scientiën
ende wetenschappe'ni nae' v60rgaende :wettelicke examinatie eüde ondersouek, te verleenen titulen van ])octoren, Licencia:ten, Meesters, ende onder hehoorlijcke letteren ,ende
briev'eri, tlaertoe dienende. Ende dat deselve in ,dese- van
gelijcke eracht sullen' wesen als die in andere universiteyten ofte academiën verleent ofte gegeven _werden. N aer
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deliberatiebijmijnelIeeren de Staten 'sLands van Utrecht
op de, voors. saecke genomen, hebben I-Iare Ed..- 1\log. het
gedaene,versouck van.de gemeltc Heeren-gecommitteerden
der stadt Utrecht, onime. redcnen,daerbij. verhaeldt, met
eendrachtighe stemmen goedtgevonden ende geaccordeert,
gelijek Hare Ed. l\1og. sulcx goedtvinden ende accorderen
bij ,dese; ende dienvolghens-de -voors. Illustre Schoole van
liJ! 'voor ·altijt verandert ende geêrigeert hebben, gelijek
}Iare Ed. lVlög. deselve veranderen ende erigeeren van nu,
voor altijt, bij dese~ in een Universiteit ofte Acädemie, ordon,ncrcnde :dat daervan, acte in forma, onder het uythangende segele van Hare E:d. Mag. verleendt ende gedepescheert 'sal werden, daeryan de meer gerocHe: Heeren-Gecommitteerden. der stadt Utrecht Hare Ed. 1\10. hebben
bedanckL"

(Resol.Statefl Uir.)
lï Februari 1636 .
.,Rapporteerden d"'HeerenBurgermeesteren d-at de \t-roetschap gisteren eensternmich goetgevonden hebbende dat
Hacr E. ende d'andere Beeren Gecommitteerden ter Beschrijvirige devoircn souden doen onl van de Ed. 11og.
I-Ieercn Staten 's Landts van Utrecht te versoecken de professoren in de Illustre Schale alhier macht gegeven moch-"
te worden om te promoveren ende te yeïleenen titulen
van Doctoren, Licentiatél, Meesters etc, }Iaer E. 't selve
ende noch meer geobtineert hadden "all Haere Ed. Mo.,
die met eenparige stemmen de voors. Schole tot een Academie geërigeert hadden, breder als int OetToy, in forma
daervan geëxpedieert onder 't segel van Hiare Ed. Mog.,
't welck alhier gelesen is, luydende als yokht:
De Staten van den ,Lande. van Utrecht, naer- vo.orgaende
wettige beschrijvi-nge Staetsgewijse, vergadert -sijnde,
gehbort het aengeven van ,de Heeren,Gecommitteerderl
der stadt Utrecht, als dat de Heeren Hare principalen in
den jare r634 tot merckelicken profijt van -dese provincie
geërigeert hebben een' Illustre Schole ende deselve algereets met voorname treffelijcke professoren versien, waeromme ende in erkentenisse van dien versoeekende, dat: wij,
omme de gemelte Heeren der stadt Utrecht tot onderhou-
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dinge ende bevorderinge van soo loffelicke werck te meer te
animeren; ,gelieven ~wilden de professoren èi1de leeraers, in
deselve Schole alg.ereets aengenomen ende noch te eenigertij:dt aen te nemen, jn wat faculteyt, scientie ofte wetenschap 't selve Boude mogén 'wesen, macht te geven 'ende
authoriseren, amme in deselve faculteyten, scientiën ende
wetenschappen, naer voorgaende wettelicke examinatie ende ondersoeck;· te'verleenen titulen van. Doctoren, ,Liten~
tiaten. Meesters, etc. onder behoorlicke letteren: ende brieven daerto.e· dienende, ende dat d'selve 'ip ,dese van gelijcke
kracht sullen wesen als die in andere 'Universiteyten ot
Academiën verleent ofte gegeven worden; ,
doen te "veten,
dat wij, n'a,er voorga ende deliberatie op ~het voors~ aeageven ende versoeek ende daerbij verhaelde redenen: geleth, ende, niet meer in recommandatie ,"hebbende dan
't gene is streekende tot profijt, eere en luister' van deze
provintie, van nu voor altijdt gegunt, geconsenteert ende
geoctroyeert. hebben, gelijck wij gunnen, consenteren ende
octroyeren voor nu, voor altijdt. bij de se eendrachtelijck uit
onse Souvcraine macht, 'dat de voors~ Illustre Schole verandert ende geërigcert sal worden, soo \vij d'selve veranderen ende erigeren bij desen, tot een Universiteyt ofte Academie, 500 ende met alsulcke macht ende authoriteyt als
andere Universiteyten ofte, Academiën van hare Souveraine Princen ende Heeren onder Hare Heerschappijen
ofte Jurisdictiën gebeneficieert ende versien mogen wesen.
Diensvolgens soo authoriseren ende geven wij macht bij
des en de Professoren ende Leeraers, in dese gemelte Universiteyt ofte Academie algereets aengenomcn ofte noch
t'eeni-ger tijdt aen te nemen, in wat faculteyt, scientie ,ofte
wetenschap 't selve soude mogen w,esen, omme in deselve
Faculteyten, scientiën ende wetenschappen, naer VQor-gaende .,wettelicke examinatie ende ondersoeck te verleenen titulen van Doctoren, Licentiaten, ,Meesters 'etc:, onder behoorlijcke letteren ende brieven, daertoe dienende,
vercIarende 'm,ede bij desen' dat d'selve dienaengaende van
ge1ijcke, 'eracht sullen wesen als die in' andere Universiteyten ofte Academiën geacht. gehouden ende gereputeert
sijn, 'ordonnerende, allen ende cenen ijgelijck, onder onSen
gebiede sta ende" ende versotlckende allen anderen; die dese
soude mogen aengaen, de meergemelte Heeren der stadt
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lJtrecht ~nde Professoren voors. respective neffens aUel1
anderen ,het, 'effect 'van dese onse 'gunninge ende octroye
te laten ende doen genieten, volcomentlijck ende gerustelijck, want wij ,'t selve ten dienste ende oirbaer van dese
provincie: ende gemelte stadt bevind'cn ,te behoren. -Des
ten oir<::onde soo hebben- wij dese met. onSe gewoonlicke
paraphure ende uythangenden grooten z.egele, midtsgaders de. signature van onsen gesworen Secretaris - doen
bevestigen. .
. Gegeven totUytrecht, den XVI'" dach Februarij,int
]aeLons.Lieffs Heeren ende eenigen SalichmakerJhesu
Christi XVlc ses ende dertich," ende ;was geparapheert:
"Jac. van Asch van vVijek vt.', Leger ston-dt: _,;tcr Ordonnantie van mijne voors.'.' I-leeren die Staten'\ ende was
onderteyckenf: "Aut. ~Tan, Hilten",' ende was· besegelt
rn,ettet zegel der_ welgemelte I-Ieeren Staten; van -raaden
wassche onder,aen een dubbelden steert uythangende.'"

(Resol. Vr. Uir.)
22

Februari 1636.

"Verhaelde d'Heere Burgermeester van der Hoolck dat
verleden vVocnsdach d'Heeren professoren'van de Illustre
Schole alhiergenotificeert sijnde dat d'Ed. Mo. Heeren
Staten de voors. Schale geérigeert hadden tot een Academie, deselven oóck aengeseyt was d'at Haer ,Ed. souden
adviseren :,vat vooreerst nodich was, ende dat deselve
diensvolgende eergisteravondt d'Heeren Burgermeesteren
ende andere gecommitteerden voargestelt hadden:
dat metten eersten gecosen ende gecommitteert behoort
te worden een Rector Magnificus Academiae met twee Assessores;
_item ten 'eynde geen faculteyten en manquere,- ,dat metten eersten·beroepen mo-chte \vorden eeà professor medicinae;
dat d-'inauguratie van de Academie -gedaen ,mochte 'worden op Dijnsdach. vóór ofte \Voensc1ach nae Paesehen,
nieuw,en stijls; "
dat alsdan behoren gedaen te worden twee O'rationes
Inauguralés, eene, v-ail stadts- ende eene van de Academiewegen ende dat '111eli, tot de voors. Inauguratie ende -pro-
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motiën, die hiernaè geschieden sullen, midtsgaders andere
diergelijcke solemnele a·ctiën, çle voors. Academie' rakende~
ver'midts de- Auditoria daertoe niet groot' geilO'ech' sijn,
d'een of ander :Ieerek soude mogengebruycken.
Naer deliberatie opt geene voors. heeft de Vroetschap,
in advies houdende 't stellen 'van de Assessores, tot Rector
Ivlagnificu'S: eenstemmith' verCOSCl1 ende gecommitteert
D. Bernardulll Schotanum, Juris et Matheseos ,Professorem.
Gelijck Doek met eenparige stemmen.'-goetgevonde_n is,
dat men tot ,professorem medicinae beroepen sal Dodorem
Wilhelm .van de Straten, :dezef'stadts borger ende alhier
niet goeden loff_ 'practîs:erende, oO'ck ,aigereet gegaigeert
als':.stadts medicus ende ProL Anatornicus int nederduytsch. Ende. sijn d'Heeren' Burgermeesteren ende ,'die
't Haer Ed. believen sal te assumeren gelast met denselven Dor. -Stratenum te handelen op rapport.
Tot den dach van de inauguratie van de Academie IS
aengestemt' Vvoensdaeh den 16/26 Martij toecomende.
Ende is goetgevonden dat den, Secretaris van stads
wegen ende D. Prof. Ant. Aemi-lius van wegen d'Academie
e1ek sullen doen een Inaugurale Oratie.
Ende dat de voors: inauguratie alsooek de"promotiën
gcdaen sullen worden opt choor van den Domkercke alhier, om 't welcke daertoe t'approprieren geauthoriseert
sijn d'Burgermeesteren ende andere Gecommitteerden.'"

(Resol. Vr. Ulr.)

"Rapporteerden d'He'eren Burgermeesteren dat Hacr E".
met eeriige geassumeerde in gespre,ck waren gewe,est ,met
den Heer Do'. van. der Straten eJ:lde dat .sij'n E ..eyntelick
v:erc1aert hadde: voor· seven hondert gulden 's jaers ,aen
te nemen l\1edieinae Professionem; steHende, niettemin
't selve ter discretie vail de V roetschap, op conditiën vaD
twee maelterweecke te les en op de gelegenste dagen ende
uyren, des somers uyt dat Praxin J\.lcdicam, ende des Wi:lters uyt dat d'anatomic acngaet; item in de wintersche
rilaeilden'd'iIiatomie te vertoonen, ende~ midts dat "t geene
-(ran de toesÎende-l"s der ,Anatomie, naer 't -gebruyck van al1-
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dere nabuyrige Academîën~ gegeven sal,worden voor 'ende
ten profijte v;an sijn E. sal blijven; dat sijn E. voorts in eeren
ende ·emolumenten bejegent sal worden neffens- andere
Professores~ _cnde soa de gelegentheyt 'quam te· vereyschen
meerder getal van professoren in de Medicinen, dat men
sijn E. d'outste ende eerste plaets soude laten. 'Waerover
gedeliberecl-t-' sijnde, is eenpaerlick versta en, dat men op
de voors. conditiën ende midts dat :de Nederduvtsche lessen, die sijn E. vóór des en 'in de maenden Iunio, Julio
ende. Aug-usto ,gehouden :vvas te doen voor ;de- 'chirurgiJns,
voortaan suHen. cesseren ende -dat de -studiosi mediciilae
ende .de chirurgijns vrij sullen zijn van Jt geeue andere' toe-sien(iers der Anatomie geven, item dat sijne E., des'versocht
sijnde, studiosis :medicinae privata' collegia ofte 'institutie
t'sijner E. 'huyse :niet en sal weygeren, 'ende diegeene die
sulcx begeercn int Gasthuys alhier aenwijsinge doen, sijnc
E. dan sal geven een gatge van ses hondert gulden ~s jaers."
"Is' voorts nae deliberatie verstaen met eenparige stemmen dat men tot danckbaerheyt 'end'e ter eeren van de
Inauguratie van de Academie 's -middachs nae ,de' gedane
Oratiën weder een eerlijcke mae1tijdt sal hebben int Agnieten Clooster ende op- deselve versoecken ende nodigen
de Heeren Geëligeerden ende Ridderschap, twee gecommitteerden van Amersfoort ende ,van de andere drie steden .van elcx een, d'I-Ieeren van den Hove, Professoren,
Predicanten etc. als voor desen ten tijde van de inauguratie
van de Illustre Schole, ende dat men daertoe verschrijven
sal ende bij missive nodigen de gecommitteerden van de
steden alsoock die van de Staten ende van de Magistraet
deser stadt, buyten in commissie ofte anders sijnde, gelijck
alle die binnen de stadt sijn door den substituut-Secretaris
genodicht sullen worden. Ende de voors. maeltijdt toe te
stellen nae behoren ') sijn gecommitteert beydè de Cameracrs en de Heeren, bij de inleydinge van deIIlustre Schole
daertoe gecomniitteert.~'
"Aengaende de

Pede~srock

sijn geauthoriseert d'Heeren

1), Over de kosten van dezen maaltijd, en van het inwijdîngsfeest
der Academie in het algemeen, zie Dopt, Archief enz. UI, blz. 288.
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Burgermeesteren ende Gecommitteerden van de Acade. "
mIe.

(Resol. Vr. UtT)
ï Maart 1636.
"Omme te ordonneren ende doen planten lijndebomen
opt Oudemul1sterskerckhoff vóór de Academie sijn neffens
de Cameraers versocht d'Jleeren Gecommitteerden van
deselve Academie."

(Resol. VT. UIT)
7 Maart 1636 's nanoe.ns.
"Is ordre beraemt op de solemniteyten, te gebruycken
int doen der __ Inauguratie Van de_ Academie binnen dese
stadt, gelijck deselve diensvolgende achtervolcht ende int
Latijn in drude uytgegeven is." 1.)
(Resol. VT. UtT.)
10

Maart I636.

"Es geresolveert, dat de oratiën ten tijde der inleydinge
van de Academie sullen gedaen worden op de predickstoe!
in den Dom.','

(ResoL Vr. Uh.)
14 Maart 1636.
[Wijnne, blz. 22: VaststeUing"duur examen Mart. Schoock voor
doctorsgraad.philpsophie; voortal'lll alle examens voor doctorsgraad
bij;

t~

wonen door een cOommissie uit d,e,

vroedschap~

-

In dez'e

Resol. bij Wijnne ,Ieze men·"Deuverden" Î,Pl.v. ",Dennerden".l

1"), {lie bfz. 92, noot 1.

lIL

DE ACADEMIE (1636-1815).
HISTORISCH VERHAEL VAN HE INAUGURATIE VAN DE ACADEMIE
TE UTRECHT').

"Alsoo'd'Ed. MD. Heeren Staten: s'Lants van -Utrecht
1) Dit "Historîsch Verhad" staat - evenals dat van de inwijding
der 111. School- niet in de Res. Vr., maar in het register No. 1008,
fol. 63 r°---67 rO. - Volgens Res. Vr. 7 Maart 1636 's nanoens is dit
"Verhael" in het Latijn in druk verschenen; het -boekje, waarin het
is opgenomen, is getiteld "Academiae Ultrajectinae Inauguratio una
cum orationibus inauguralibus. Ultrajeeti, ex offîcina Aegidii et
Petri Roman, Academiae Typograph. CIOWCXXXVI" (Bibl. Gem.
Utr. 'No. 361). Het bevat: een Lat. vers van Ant. Aemilius, de beschrijving van de inwijdingsplechtigheid, het octrooi der Staten tot
oprichting der Academie, den tekst van' de oratie van den stadssecretaris Mr. Van der Nijpoort; opmerkelijk is daarin, ,vat hij zegt
over den uittocht van, Leidsche studenten naar Utrecht wegeit's de
pest~, die in 1635 te -Leiden zo'oveel 'slachtoffers maakfe.:' "Sinite
hoe, Ioco,- Audiiores, praeterire :me n"u-peráni calamitatem' vicinae
Batavárum Academiae" studiörum glori'a celeberrimae flarentissirnaeque, quae, proh dalor, tanta fuit ut eius miserarî oporteat omnes, apud quos est lachrymis locus", ,et meutenl- qIortalia tangunt. Unde contagionis metu profligata' expitfsaque 'Minervae cohors cum alia lycea, alias porticus quaerere cogeretur,
DulIa ei hospitandi benignior aut opportunior sedes visa fuit urbe
nostra." Over de "calamiteyt, mits de si eekte der peste in de stadt
ontstaen ende 't verloop van de Universiteyt, daerdoor veroorsaeckt", zie de notulen van Leidsche curatoren op 11, 17 Oct. én
8 Nov. 1635, bij Molhuysen, Bronnen, H, blz. 197~199. Toen in
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nae voorgaendc. wettige bes_chrijvinge Staetsgewijse vergadert sijnde, de IIlusü-e Schole der stadt Utrecht geërigeert ende verheven hadden tot een A~adeinie :ofte Universiteyt, ende dat tot de inauguratie van deselve bestemt
wasWoensdach den XVlenMartij r636, soa is desSondachs tevoren, ter bcg~erte van de Magistraet, in alle de
kercken binnen. deselve stadt 'Gûdt Almachtich om sijnen
zegen over 't $elve werck aengeroepen -,ende in den Domker,ckc.ecn predicatie over 't selye subject gedaen door'den
Eer,w. Hoochgelcenlen _D. Gjsb. Voetium. Professor der
I-I.·rheologie,uytleggende de woorden Luc,ae.2, 46:- "en~e
nae.:drie dagclJ. vonden s,ij hein """'-:'-, te weten Jesum -, - in'
den -Tempel sittende- n1Ïe.ictC_ll onder:de leeraers,. ha,cr horende ende haer vragende.":1)

Op VV-oensdach den XVlen Martij voors. den gecoren
IvIagnificus van de Academie' D. Bernardus Scho-

l}~ctor

Februari 1641 een commissie uit het Leidsche curatorium naar
Utrecht kVia~ om de regeering te bewegen, 'goed 'te vinden dat een
der ,beste Utrechtsche hoogleeraren naar, Leiden zou' worden beroep~n, was een der, ,redenen, waarmede zij den [Jtrechtschen magistraat trachtte te verteederen, deze: "dat onder de -ongevalleII, de
Academie van Leyden overcommen, mede een is, geweest de, gropte
sterfte ten tijde-de! pest aO. 1635~ waerdoor d'selve geheel was commen, te ,declineren ende deser stadts [= de Utrech-tsche] Academie
te floreren ende tue te nemen,.SOO men gcmeenIick sach dat des eens
Q~dergangh des anders opgaI;l.gh was" (zie, Res. Vr, Utr. -12 Febr.
1641, bij \Vijnne blz .. 44). - Het zooeven p.angehaalde _boekje "Aca4emiae Ultrajectinae In.auguratio" etc. bevat verder nog p~ toespra~k va~_ den Rector magnificus Schotanus; ,de ;oratie van: Ant.
Aemilius (zuiver oratorie, I}1et- veel ;klassie~en omhaal), de, preek;
door Voetius' oP. 13 Maart- in den Dom gehouden, en een-aantal
gei~gen~eidsgedichte.n, O,.a,. een f-ransch gedi,cJ1t van Anna, Marie
van- ScImrman, getiteld: "Remarq:ue :,p~Anne Marie -de. Schur.man
sur· ce qu'ap~s ;\ln' air so~bre et suivy d'une ,pluye-~espaisse, ·gui
conJinua: Ie jour de l'Inauguration, de l' Académie· d'~trecht..env:iron
ju,sgu'à, ~ heures du, matin, Ie soleil: perça les, mies et s'esc1atta
inopinémeqt sur le front de .eeste pompe soIemnelle,; justement au
ppint qu'elle fit, la sortie de Ia maison de viHe/'
l.),_Over,deze preek zîe hi~rna, ,blz. 192, op 21 Maart 1636.;
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tanus, Juris et Mathesos:Professof; ende'de andere Pr0fessoren 1 alle met haer tabberden" doof de twee outste Raiden
in de \Froetschap gehaelt ende int :stadthuys'--- - alwaer'
de Magistraet vergadert was ~ -- geleydt wesende, sijn
uyt het· stadthuys gegaen eerst de Heeren Schout ende
Burgermeesteren, vóór hun hebbende vijff detirwaerders,
met ,';haer stocken van Justitie in de' hàndt,. daerna - den
voorn. Rector Magnificus, geleydt door 'de twee outste
Raiden, gaende -:vóór :deselvc' . de Pedel met siIn rock, -daer
op geteyckent insilvere letteren: Acad. Ultr., dragende
sijn pedelstock, waeraen vo1chden D'. Gisbertus V oetius,
Theologiae, Antonius Mathens, Juris, Guilielmus Str:iteDUS,. -Medicinae, AntonÎus Aemilius:, Historiarum,' Justus
Liraeus, Humaniorum Literarum et 11. Hcnricus',Renerius,
Philosophiae Professores, elcx geconduiseert bij twee Raiden- in ordre volgende ende naer dese1ve de vordere Magistraet met haer Officianten ende Suppoosten, deweleke
alsoo gingen over deser stadts Plaets ende de Martensbrugge, voorts onder door den Doms-toren overt Oudemunsterskerckhoff door 't pandt ofte Galerije van de Academie, in den Domkerck', alwaar den Rector Magnificus
ende' Professoren aen den rechten sijde van de Prcdickstoel gestelt wierden, sij'nde de Predicanten ges eten op
haer ordinaris plaets aeri de 'ander sijde van-deseIve stoel.
Ende de Magistraet ha/er gewoonlicke sitplaets genomen
hebbende, sijn in de kercke gecomen de Heeren Geëligeerden, Ridderschap ende Gecommitteerden van cleSteden
ende" den Secretaris van de Staten, met Haer 'Ed. Mag.
Diena:ers ende Suppoosten, dewe1cke tiut 'de Statel1Camer
waren 'Conien gaen door de Minrebroedersstraet over de
Gansmerckt verbij 't stadthu~Ys ende soo voorts nae de
Academie-ende Domkercke, gelijek ooek over 't Oudekerckhoff ende deser stadts Plaetse deselve wech uae de 'kercke
gegabi sijn de: Heeien':Presîderend-e ende aiIde're Raiden
Y~l'n (den' Hove provintia'e1 ..' haer tahberden aenhebbende,'
i.róór d~ewelcke gingen den Deurwe'erder' en'de de acht Pandcrs-'s Hooffs voors.,: na de Heèren van den Hoi7e 'de A:dvo'caten'/ Procure-hrs' en-ae Notarissen ende achter ane' deselve de Clerc:quen ende Boden van denselvèn Hóve. Ende
hebben de welgemelte HeCrenGeëligeerden ende Ridder~chap ende Gecommitteerden \'-~-m de steden 'met de I-Ieereri
van den: Hove haer plaetse genomen int gestoelte ifan de

Staten, 'ende dc' Advocaten alsoock de studenten op hare
geassigneerde plaetsen, insgelijcx mede andere gequalificeerde personen, sooals men in su1cken gedrang ende 500
groaten confluentie van menscheu; van aUe kanten alhier
om dc inaugti'r,atie te sien geconien sijnde" best heeft cunnen ,doen; wesende tevoren al geseten int gestoelte van
den Stadthauder de Haochgeboren Princen Manrits, Eduwart ende Ffuilips, Conincklicke 11a ten • van Bûhemen etc.
sonen, Paltsgraven ael1 -den Rhijn, Hertogen van 'Beieren
etc. Ende den Hoochgeboren Furst ·Hans Lodwich, Paltzgrave _aea den 'Rhijn, Hertoge 'van Beyeren_iende, Zwijbrug. etc.
Als de Hoochgemelte Princen ende de voors. respective
coHegiënnae de. kerck gingen, speelde Joncheer Jacques
van Eyck 1), constich musicien, opt beyerwerck ende'
doeken van den Dom ,eenige fraye musijcqstucken gelijek
oock bij 't :innecommen van deselve Princen ende collegiën
in de kerck bij de ordinaris stadts-musiciens, staende op de
galerije onder het gewulfsel van het choor, met blasende
instrumenten gespeelt werde totdat den Secretaris van de
stadt Mr. Johan van der Nijpoort op den stoel tradt, die
met cierlicke tapijten behangen 'was, dewelcke, een cart
gehedt om Godes zegen over den aenvanck van de Academie gesproodccn hebbende, heeft voorts gedaen een oratie,
dienende tot dancksegginge acn de,Heeren Staten voor de
eere ende weldaet, de se stadt ,bc\vescn mcttet erigeren der
voors. Academie, alsoock tot loff van Haer Ed. Mag. ende
de Magistraet deser stadt voor haer ijver int bevorderen
van de studiën.'
De Oratie geeyndicht sijnde, is bij den voorn. Secretaris
gelesen 't Octroy ofte Privilegie waerbij de welgemelte
Heeren Staten de Illustre Schole der stadt Utrecht tot
1) De blinde musicus_: compon,ist; fJuitist, "beyermeester" =
beieraar van den U,'Om en van _de St Janskerk, een der vocalen in
het muzikale leve l1 te Utreçht,'waar in 163thet "Stads Muziek Collegie" (Collegium musicQm Ultrajectinurh) was'opgericht. Zie Jhr.
fM. j. C. M. van Riemsdijk, Het stadsmuziekcoilegie te Utrecht, 1631

.-1881, blz. 29-30 en 35-37, en P. T. A. Swillens, Jonkheer Jacob
van Eyck (Ja.rb. Oud-Utrecht 1928, blz. 88 vlg.).
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een Academie hebben geërigeert, ende daernae 't translaet
van ·dien -uut' L,atijn.
vVaernae den Secretaris, de toehoorders Ï11t Latijn aenspreeckende, verhaelt heeft dat, naedietl de Ed, Mog. Hee"
ren Staten 's Lants van Utrecht de HlustreSchole der stadt
Utrecht verheven hadden tot een Academie ofte Universiteyt,d.e Magistraet goetgevonden hadde .naede gewoonte
van .all,dere Academiën te verkiesen een Rector ,Magnifiens, die- de eer ende authoriteyt van de -Academie :soude
bewaren", ende dat: nac deliberatie luet. :ecllparige ,'stemm'en
\~an de Vroetschap daertoe verCQsen was D. Bernardus
Schotanus, Juris ct :&iIatheseos Professor, deweIcke hij, Secretaris,'-seyde, uyt de naem'-cn:de' doof-lasfvan :dciMagistraet-te verclaren ende te stellen tot de eerste Rector l\i-agnUicus. deser :Academie. Ende nadien hij. hem 'Van 5ijn 5itplaets gehaelt ende op de sloeI gebracht hadde - - singende eenige.studenten ondertusschen Iieffelick musijcq - , 500 heeft hij hem vooreerst de handt gevende uyt deinaem
van de Magistraet geluck gewenst, voorts henl overgelevèrt
den scepter, een teycken van uytsteeckend.e weerdicheyt,
ende daernae een groot met een cleyn :zegel; dienende tottet besegelen van de Promotiehrieven' ende andere Academische attestatiën, daertoe no.ch een schrijffboeck amme
daerinne geschreven te worden de wetten van de Academie
ende de namen der studenten. Eyntelick den 'voorn., Rector
nochmael toegew.enst hebbende dat het ten besten van de
Academie ende t'sijner eere machte. gedijen, is den meergemelten Secretaris van de stoel gegaen.
Ende heeft doen den voorn. Rector 11agnificus een Oratie gedaen tot dancksegginge van de eer; die 'hem geschiet
was.

N ae 't welcke weder bij de studenten eenige musicqstucken,.gesongen wordende, is op de voÖr:s. stoel gè'Clommen' 'D. Ant. Aemilius, Historiarum :et poHtices Professor,
ende:heeft gedaen een Oratie, daermede hijuyt detlnaem
,-in de Academie deEd. Mo. Heeren' Staten bedanckte
over de erectie 'van dese Academie.
Daernae werde,. weder: met blasen'de, iristrumenten ge-
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speelt ende lestelick:, ooek op den orgel, waeronder met
stemmen aerdich gesongen wierde, de -Ped'el ondertusschen
distribuerende Carmina ende gedichten ter' eefen van -de
inauguratie van de Universiteyt, in verscheyden talen gemaeckt.
De Palatijnsche Princen 'ende Hertoch van Zweijbrug
etc. alsoock de. Heefen Staten ende Raetsheereu_ van den
I-Iove met de Advocaten etc, in sulclcc ordre als deselve
gecamen waren vertrockCl1 sijnde, is de Magistraet met
de Prof~ssorell mede in de, voorverhaelde _ordre weder
gegaen int :sta,dthuys, ,va,nwaer,' nae onderlinge: congratulatie, den Rçctor Magnificus .door de twee outste Raiden
ende de ,P.rofessoren thuys gebracht wierde, luydende on~
dertnsschcn alle de doeken door de geheele stadt.

'8 middaechs ""vas van stadts wegen bereyt een treffelicke maeltijdt int .l\gnieten:-cloostcr, alwaer in een schoon
vertreck getracteert ende aen tafel gestelt sijn geweest in
de l1aevolgende ordte-de Hoothgelnelte Prinsen, de-Heeren
Geëligeerden, Ridderschap ende Gecommitteerden van de
.steden, de Heeren van den- Have, Professoren, Predicanten
etc. Boycnaen saten de Palatijnsche' Princen ende den
I-lertoch van Zweybrug, aen de rechter sijde volchden de
'Heeren Geëlîgcerden, aen de slînclcer sijde d'Heeren van
,de Ridderschap ende neffens d'sclve de Gecommitteerden
van de steden, midtsgaders Schout eüde, Burgermeesteren
der stadt Utrecht,-over dewelcke neffens de Eleeren Geëligeerden geseten- v!aren d'Hecrcn van den Hove. Naest de
gemelte Heeren Burgermeesteren saten den Rector Magnificus' ende andere Professoren' ende daer tegensover de
Predicanten;, beneden alle deselve ende cenîge andere genodichde mijn Heercn ,van de V roets,ehap, als weerden,
tesamen stcrek hondert ende tw,ee i personen. Daer, waren
gcappropriecrt hvee verheven p]aetsen voor des er stadts
ordinarise ende- andere treffel-icke, musiciens, dewclcke per
choros'ende anders' veel treffelicke:musijcqstucken songen',
ende op verscheyden instrumenten speelden.
Voort stadthuys, op de Nlcertcnsbrugh, ende voor de
Academie, welcke'n wech' 's morgens de respective Colle:giën waren gepa-sseert, 'waren gestcIt pecktonnen met
Acta ct decreta Senatus
7
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cransen van eyloff 1) ende anders verciert, dewelcke
's avonts ontrcn',t aèht uyren wierden ontsteecken, ende alsdoen weder alle de clodcen door de geheeIe stadt geluyt.
Doe deden Doek -de musquettiers van de compagnie borgers, die de wacht hadde, eenige eerscheuten voort stadthuys; omtrent thien uyren werden eenige fraeye vuyrwercken op de N eude gemaeckt ende in de lucht geschoten
door bestellinge van eenige voorname Heeren.
Aanderendaechs 's morgc11's ten thieh· uyren' Dor. WillclTI
van -[ der] Straten, aengenomen tot Medicinae practicae 'ct
Anatomiae Professor, door de twee' outste Raidcn deser
stadt int grootste Auditorium van de Academie geleytr
dede sijn inaugurale Oratie 2)~ daerinri'c traeterende "qualll

=

1) eylol! of eyloo!
klimop.
2) Overeenkomstig zijne aanstelling (hiervóór, blz. 90), waarbij

hem o.a. was opgedragen dat hij aan de medische studenten ,-,die
sulex begeeren, int gasthuys alhier aenwijsinge [zal] doen", kondigde Stratenus in zijn inaugureele oratie aan, dat hij in het gasthuis [het ICathrijne-gasthuisJ, waarover hij door de Staten van
Utrecht als geneesheer was aangesteld, aan de studenten de gelegenheid zou bieden om de klachten der patiënten te hooren, de
diagnose van hunne ziekte op te maken en het oordeel van hem~
Stratenus, daarover te vernemen [deze passage uit zijn oratï'e is in
haar geheel aangehaald in het straks te noemen geschrift van Kroon,
blz. 42], m.a.w. dat hij klinisch 'onderwijs zou geven. - Dit verwekte te' Leiden bezo'rgdheid. Men zal daar toch reeds weinig gesticht zijn geweest over de verrijzenis van een nieuwe "zuster"academie, te meer nu de pestziekte van 1635 ook de Leidsche academie zoo zwaar had getroffen. Den 13den Mei 1636 richtte Otto
Heurnius, hoogleeraar' in, de practische geneeskunde, de anatomie
en de chirurgie, dan ook een' nota tot Curatoren ,en Burgemeesteren.
De aanhef daarvan: "a1soo door het oprechten der Academie tot
Utrecht te bevresen staet, dat van hier merckelijek verloop van studenten soude moghen geschieden", geeft de reden a.an, waarom hij
voorstelt de medische faculteit te 'Leiden tot meer luister te brengen,
door ook daar klinisch onderwijs voor medische studenten in te
voeren; hiJzelf en de twee stadsdoctoren, mitsgaders een goed
chirurgijn, zullen dan met de studenten rondgaan langs de ziekbedden in de openbare gasthuizen. Aan het slot van de nota betoogt

99
iucunda, util-is et necessaria sit su"Î cognitio per Anatomen", ten aenhoren van de Princen ende Heer-en, die de
hij, dat tot nog toe, door ontstentenis van klinisch onderwijs. de
studenten "met groote kosten ende periculen" hiervoor naar het
buitenland moesten gaan: "want sij in ltaliën ende Vranckrijtk hebben moeten reysen om de practicke aldaer te leeTen in 't frequenteren der gasthuysen met de doctoren. Ende heeft alsnu den Professor Medicinae in de Academie tUfrecht het' voors. werek bij der
handt genomen ende publice in oratione sua inauguraIi gedenuncieert, alsoo hij Doek doctor ordinaris van de repûblike [= de
provincie Utrecht] ende gasthuysen aldaer'is;'waerctoor' ons alhier
schade van diversie staet te verwachten." Na ingewonnen advies van
de medische faculteit besloten de Leidsche curatoren in November
163'6 tot de invoering van het klinisch onderwijs'(Molhuysen, Bronnen, U) bijlage no. 620, en blz. 203, 205-206, 208-209 en 216). Suringar heeft dan ook in zijn artikel: "Stichting der school voor
klinisch ondelWijs te Leiden onder Heurnius en Schrevelius" (Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde, zesde jaargang, 1862, blz.515vlg.)
aan Utrecht de prioriteit van het klinisch onderwijs boven Leiden
toegekend. Hiertegen is J. E. Kroon opgekomen in zijn academisch
proefschrift (Leiden, 1911): ,;Bijdragen tot de geschiedenis van het
geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Universiteit, 1575-1625",
blz. 42-46. Hij brengt in het geding een voorstel, dat in de vergadering der Leidsche Curatoren van 4 December 1591 ter -sprake
kwam (thans gedrukt bij Molhuysen, Bronnen, f, blz. 67) om de
doctoren en professoren in de medicijnen te belasten "mit de visitatiën van de crancken ende ziecken in de gasthuysen ende daertoe
ooe hare auditores aen te leyden ende zulx in den medicijnen ende
't g~bruyc van dien t'haerer meerder vorderin-ge te doen ouffenen'~.
Dit voorstel werd echter "in naerder bedencken ende advijs geho.uden" tot de eerstvolgende vergadering. Op die vergadering, en op
geen van de volgende, vindt men echter, hierover iets in de Resolutiën van' Curatoren. De heer Kroon meent niettemin, dat toch het
klinisch onderwijs in 1591 of kort _daarna te Leiden moet zijn ingevoerd; hij 'heeft hiervoor geen enkel bewijs; hij zegt alleen': uit het
stilzwijgen van de Resol. van Curatoren mag men niet afleiden, dat
de zaak geen voortgang heeft gehad; er zijn wel meer onderwerpen,
die in de notulen van dien tij d niet werden opgeteekend; er werd
veel mondeling afgedaan enz. Daartegen mag men aanvoeren, dat,
al ware dan de bewuste aangelegenheid mondeling verder behan-
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actie de::; ... oorgaenden daechs met haer presentie \Tcreert
hadden.
In manieren voors.

IS

gecelebreert de

i.naugurati~ Y<:1:1

deld, men toch in elk geval her resultaat van die hesprekingen lH
de Resol. v. Curatoren opgeteekend zou vinden, met name \vaar het
een. belangrijke quaestie gold als de invoering yan -klinisch onderwijs. Uit het stilzwijgen van de ResoL van Curat. moer'men afleiden,
dat de zaak geen voortgang heeft gehad. Bovendien-: -gesteld, :dat
in 1591 of 1592, het- klinisch ,onderwijs--te Leiden begonnen ware,
dan zou ,daaraan :een groof ,aande:ei gehad hebben ]ohaill1CS I-Ieurnius, -destijds medisch hoo'gleeraar te Leiden. Is het dan 'aannemelijk;,
dat zijn zoon OHo' Heurnius, die tijdens het leven van zijn vader tt:
Leiden studeerde en hem, in 1601, kürt na zijn overlijden, als buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde opvolgde, in de nota,
die hij in 1636 bij het Curatorium indiende om te bepleiten, dat te
Leîden, in navolging van Utrecht, klinisch onderwijs zou worden
gegeven, er niet aan zou hebben herinnerd dat reeds vroeger, bij
het leven van .zijn vader, dit ondcnvijs te Leiden was gegev(;!n? Ik
houd. het daarom voor zeker, dat de poging van 1591 tot niets heert
geleid en dat eerst, tengevolge van de nota van Orro, Heurnius van
1636,. het klinisch onderwijs zijn intrede heeft g.edaan aan de Leidsche universiteit. ' - De heer Kroon betwijfelt echter ook, of 'StrateflUS, ondanks de aankondiging in zijn orat~e, in 1636 te Utrecht een
begÎn heeft gemaakt met klinisch onderwijs. im:r,~ers, zegt hij, dit
onderwijs moest worden gegeven in een gasthuis, waarover de
Staten van Utrecht de zorg droegen; zij moesten aan Straten us
verlof geven tot het brengen van de studenten aan de ziekbed,den
in' dit gasthuis,' en de Resol. der Staten van Utrecht maken er geen
gewag van, dat dit verlof. is gegeven. lEj had er nog aan kunnen
toevoegen, dat ook de Resol. van 'Gedeput Staten .van U trecht -~
waar men eerder de beslissing over deze_ aangdegenheid zou zoeken - er, over zwijgen. Desniettemin 15 het m.l. zeker, dat Straten us
de .belofte, die hij in zijn înaugureele oratie deed, van klinisch
onderwî.is te zullen geven, is: nagekomen. ·De. to,estemming van de
Staten 'of 'van de Gedeput. Staten zal mondeling zijn verkregen;' çie
Utrechtsche Heeren; die bij" deze 'zaak gemoeid waren",ontmoettcn
elkaar dagelijks_ Zou ook de vroedschap van Utrecht. in de aanste!lin.~ van Stratenus de bepaling hebben. kunnen opnemen, dat-hij aan
de medische studenten, "die sulex begeerden, int gasthuys alhier
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de Academie t'lJtrecht, dewelcke Godt Almachtich wil
~egcnen ende Îaten toenelTIen ter cere "all ~1jn Heylige
naem ende de gemeene,welvaert Y<111 de Kercke ende H.èpu~
blicquc, Amen.')

(Gem. Arch. Utr., 2dc AId. No. J008.)
aenwîjsînge (zou) doen", en zou, Stratenus zelf in zijn oratie dat
klinisch -onderwijs hebben aangekondigd, wanneer men zich tevoren
niet vergewist had van de toestemmin-g der autoriteiten, die' over het
g:asthüis te zegg~n hadden? M.aar wat ten slotte het afdoend argument is om te bewijzen dat Stratenus werkelijk klinisch onderwijs
heeft gegeven ~ en de heer Kroon had dit argument zelf kunnen
vinden, omdat Suringar in een noot bij zijn hierboven genoemd
artikel althans verwijst naar de passage, die ik zoo dadelijk zal
aanhalen - : in ten geschrift yan 1643 van Albertus Kyperus (later
hoogieeraar aan de: Doort School te Breda en sinds 1648 hoogleeraar in de geneeskunde te Leiden), getiteld: ,;Alberti Kyperi.
Prusso-Regiomontani, Medicinam rite discendi et exercendi methodus, Lugd. Batav. apud Hieronymum de Vogel, anno CIJWCXLill"
(van welk zeldzaam boekje een exemplaar berust in de Leidsche
Univ. Bib!.), leest men op blz. 254 ell',255, nadat hij betoogd heeft
dat het tot de taak van een geneesheer-directeur van een gasthuis
behoort "asstanti discenti studîosorum coronae inservire, aegrotum
di1igenter et methodice interrogando indeql1e deducendo quae
ad cognitionern et curation'em necessaria sunt", het volgende: ,;Non
possum non hic multurn laudare c1arissimum et 'experîentissimum
virtlm D. Guilielrnuin, Stratenum, Reîp. Ultrai. medicum atqu'e ibidem
Medicinae Practicae et Anatomiae Professo rem celeberrimum, qui
non soIum, quanturn in ipso est, 'diligenter curam: in Nosocomiis
ae'gris ,suis praestat, atque diaetae :accuratissimam rationem observat, verum etfam ubi aegroturn astante: sf.udiosorum corona
examinaverit, po'st ex historia istius 'aegri solvit quaesfionèm, quis
sit morbüs, quae eitls causae:', '... ' "Sic - sfudiosa jllVelltus simlIl
modam versandi circa aegrotos addicit atque etiam rationem accurate hîstorias medicas; tractandi, 'consilia scribendi, praxïnqm{ ad
partkularia subjecta asstringendi"'etc. - De-door mij gecursiveerde
~voorden beslissen de zaak: Straten us , heeft klinisch' onderWijs 'geg-even; .de prioriteit van het.: ,klinisch onderwijs kan: 'voor Utrecht
worden, -geha'ndhaald., (Over de beide Heurniussen en Kypáus zie
verder' Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoo'geschooJ, 'IJ; blz.
65--66,86 en 130 van ,de Toev. €!1",Bij'Iagen'.)
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21

Maart r636.

"Es goetgevonden dat men jaerlicx neffens den" Rector
1fagnificus van de Academie alhier sal kiesen drije Assessores van die faculteyten, daervan den Rector Magnificus
niet is. Ende sijn voor dit jaer daertoe vercorcn de Professoren Voetius, Stratenus ende Liraeus.
Ooek es goetgevonden n'effel1s de oratie, tot inauguratie
van de Academie gedaen, mede te doen drucken de predicatie, die den Professor Voetius . Sondaechs vóór d'inauguratie [13 l\1aart 1 diensaengaende gedaen heeft in de Dom:kerckeY 1)

(Resol. Vr. Utn)
24 Maart r636.
[Wijnne, blz. 23: Gearresteerd de gebruiken, bij disputatîes pro
gradu en promoties in acht te nemen >2); de tweede pedels tok zal bij
promotîes gedragen worden door ecn leUerdienaar 3); de geprorno-

1.) "Sermoen van de nutticheydt der Academiën ende Scholen,
mitsgaders der, wetenschappen ende consten die in deselve gheleert
werden": dit vrij zeldzame "Sermoen" vindt men in den' bundel
No. 361 van de Bibliotheek der Gem. Utrecht - Over deze merk-:waardige preek van Voetius vgl. men Mr. J. A.. Fruin, De strijd
tusschen het canonieke en het·Romeinsche recht in de middeleeuwen
en het tijdvak van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (jaarboek Rijksunivers; Utrecht, 1879).
!ol) Deze zijn in de Res. Vr. niet opgenomen; de "Acta et decreta"
van den Senaat over de jaren 1636-1641 ontbreken; zoo is, de tekst
van de op'.24 .Maart 1636 vastgestelde gebruiken niet. bewaard
gebleven; deze zullen intusschen wel dezelfde geweest zijn ,als .de
latere gebruiken, die men uit d,e "Acta et decreta" van den Senaat
kan leeren kennen.
3) In den ,beginne was er maar één pedel; eerst sinds 165:1 zijn
er twee, pedellen; ·desondanks ,heeft men van den beginne af twee
pedelstokken gehad! Klaarblijkelijk heeft men dus dadelijk gerekend
op de' aanstelling, van een .tweeden pedel. - De pedelstaf waS ,van
ebben-hout, met zilver beslagen,; er hingen zilveren wapentj~s, van
de stad en de Academie, aan en zilveren ,schijfjes. - De "letterdie-:naar", die tijdelijk als tweede pedel moest dienst doe,n J i;; een stads-
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veerden zullen vi~r kannen wijn krijgen; commissies benoemd voor
het doen maken van de zegels 1.) der Academie en van de -doctorale
bonnet. - Bij Wijnne moet, regel 13 V.O., achter "assumeren" een
kommapunt worden gezet.]

28 Maart I636.
"Sijn naer versochte audientie binnen erschcnen den
Heer Rector Magnificus ende samentlijcke Professoren
van de Academie alhier, soo bij monde als_bij schriftelicke
remonstrantie verthonende hoe nodiCh -ende dienstkh tot
continu,atie ende vermeerderinge van de fleur deser Acàdemie so1.Îde .wesen, dat de studenten, desefve frequenterende; vereert wierden, met immuniteyt ende exemptie van
de excijsen ende impositiën op bier ende wijn, nac
't exemple van andere wel geformeerde Academiën. Ende
naedat de' gemelte Heeren Professoren waren vertogen
ende dese saecke in rijpe deliberatie gelegt was, heeft de
Vroetschap met eenparige stemmen verstaen, dat d'Heeren Professoren volgens haer eygen presentatie de voors.
exemptie niet en sullen genieten, noch ooek studenten
welcker ouders binnen dese stadt ofte vrijheyt van dien
wonen -ofte domicilium foveren noch oock cl'alumni der
Ed. Mag. Heeren Staten, maer alleen actuele studenten die
studiorUffi causa van buyten alhier op d'Academie comen."

(f?esol. Vr. Utr.)
28 Maart I636 ·s nanoens.
[WijnDe, blz. 23:, Mart. Schoock, de eerste die den graad van

bode of stadsdienaar ;, deze categorie van boden heette zoo naar de
ziJveren letters, die zij op hun mantel droegen, (blijkens Dodt, Archief enz., 111, blz. 283 en 297-298).
1) Blijkens de Kameraars-rekening 1635/1636, fol. 42 en 42 v" 0' is
aan WHlem Versteech'S3 gI. 8 st. betaald ,,:voor 't silver ende snijden
van twee segels voor de Academie ende 't mae'Cken van eenîge
teyckeningen" en aan Oirck Lathouwer, borduurwerker, 24 gL "voor
eene geborduerde beurse totte segels'_van 'de Academie".
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magister artium heeft behaald, krijgLeen' vcreering' ter waarde van
10 of 12 pond Vlaamsch 1).]

"Tot Secretaris van de Academie 1s aengcnomen 1\1r.
Johan \"an der I\ijpO(ITt, descr .stadts Secrctarl;:,.~'

(Resol. Vr. Ulr.)

"Vcrsocht end,e ycdeent sijnèIe aüdiëntic, compareerden
ter vergaderingc, van ,de ElI,. l\J:og. Hecren S,Üüen s'J~andts
yan l)trecht J,c' ,heeren l-reCtor' met de tsa,'en1Cntlijke professorel1 in de Universiteyt alhier tUtrecht, dc\velcke hare
Ed. :Mog. StJO bil monde als bij geschrifte yerdaert ende
yerthoondt hebben, da~ sij sigh ten hooghstc .yereert .ende
yerobligeert hielden door het uutnemenp-c beneficie; bij
Hare Ed. 1\,10. onlancx bevvescn int verheffen van deser
stadts Illustre Sch,Çlle tot een lJniversiteyt ofte ,Academie;
ende Hare ,Ed. 1\10. daervan ten h.oochste beclanckende ~
oack dagelijcx arbeyden orumt 't seJve behoor lick te erkennen ende sooveel in haer \vas, alles so:ud,en contribueren ,ves tot voorderinghe, ampEficatie ende ten beste
van de Academiè soude mogen dienen. \Vaerinne hesich
sijnde,_ sij, supplianten, nae langhe ende rijpe deliberatie
hadden geoord eelt niet nooeliger oH dienstiger te sijn, soo
tot luystre van hare Ed. Mog. beneficie ende tot behondinge ende vermeerderinge vant getal der studenten, als
ten profijte vari de gemeene saecke ende voordeel voor de
ingesetenen deser proviTrtie, dan het innewillighen ende
consenteren der previlegiën ofte vrijheyden van imposten
ende excijsen van bier ende 'wijn; :ghemerckt bijnàe als
een mercteecken, proprieteyt ende eygenschap is van alle
academiën, dat boven ende be neffens vele andere privilegi-éh' ûe studiosi, ooek gauderen- de· exemptie ende inimuniteyt van dé voors. impositie, reputt;rende de 'stude·nten
1) Op.24 Maar! hadden de Gedeput. Staten hem reeds f50 ver"
eerd voor de opdracht" en het geschenk van zijne th-eses, omdat dit
de eerste disputatio' inaugtiralis aan de 'Utr. Academie was· (Res.
Gedepu!. S!a!en24 Maar! 1636).
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ende andere 't selve VQat een grootc digniteyt ende estimerende meer d'eere, die sij daerTan hebben dan 't proffijt.
Beduchtcnde sij, suppliante.n~ indien de,',studenten' deselve
eer alhier nictimede'souden genieten, dát andere-naeburige
<lcadeniiên de studenten, die alreets in groot getal hier sijn
ende rioch meer stacn te verwa.chten,' van hier souden
trecken ;. gelijck alreets vele,< met de anderen conspireren:..
de, "dreygcn dese academie te willen -verlaten, indien sij" dè
\'oors. exemptie van impositie niet soowe1 als op andere
academiën" mogeh genieten. \Vacromme ende volgens
andere redenen, neffens d'exempelen van de naburige
]lïovinciën, dacrbij ge<ll1egeert, sii. supplianten, yersochten gantsch dienstelijk dat hare Ed. Mag. goede geliefte
zij, alle actuele ledematen 'van de Academie deser: stadt
Utrecht te vergunnen sodane vrij-dom ende immuniteyt yan
s "Landts middelen ende impositiën op wijnen ende ·bieren
gelijck de 1vlemhra Academiae Leydensis et Franequeranae sijn genietende; ende dat hare Ed. Mog. hierop tijdeIicke ende favû-rable resolutie gelieven te nemen, omdat
de vacantie van Paesschen voorhanden sijnde, vele studenten na.huys reysen ende bij faulte van de meerverhaelde immuniteyt achter blijven sullen, vermeynende sij, supplianten, :Jat tbt; voorcominge van de frauelen die ten
regarde der voors. exemptie souden moghen werden -geperpetrcert, goede ordre sal connen werden gestelt, tot
\veJeken (':.rnde sij-, supplianten, neffens dese exhibeerden
e.enighe limitatie ofte concept van Reglement ende pre~
sènteerdc-n h"are Ed. 110;;:. - - su1cx ge1ievcnde -- - met
goede voorslagen te dienen.
Nae deliberatie, over de '-O'()fS, sakcn gheval1en l is verstaen ende geresolveert" dat men de respective Leden van
Harç Ed. Mog. sal geve'n copie Yan"-de YOOI'S. Requeste 1)
ende concept· van het Reg]em-eht" Om me Donderdagh
nacstcommcnde [= ï April] daerop te resolyercn~"

(Resol. Staten Utr.)
I) Het schriftelijk overgeleverde request van: den Senaat aan de
Staten van Utrecht, welks hoofdzakeljjke; inhoud uit ,bovenstaande
Resol. der, Staten blljkt, .is'\,letterlijk afgedrukt bij Heringa, Oratici
de auditorio1 bIz: )09..;......113.
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7 April 1636.
"Ooek naerder gedelibereert sijnde opt versouek" verle-

den Vrijdagh [I April] noch gedaen bij de Heeren .Rector
ende versaementlijke Professoren. ten fine Hare Ed. Mog.
de ,studenten, camende op d'Academie alhier t'Utrecht,
souden gelieven te vergunnen eenighe vrijdom van de impost op _de-wijnen ende bieren, wordt de saecke voor alsnoch gehouden in advis/'

(Resol. StateIl Ulr.)
II

April 1636.

"Gehoort de mondelinge propositie van den Heere Rector Magnificus, met de samentlijcke Professoren in dese

vergaderinge erschenen, ten eynde daertoe gearbeyt mochte
worden dat de respective leden van de Staten den anderen
verstaen mochten ende conclusie :uemen aengaende de
vrijdom ende, immuniteyt van de impositiën van wijn ende
bier, de studenten, te vergunnen, is naer deliberatie goet~
gevonden te committeren, als gecommitteert worden bij
desen,d'Heeren van der Lingen, [van I Eck, de Goyer ende
Foeyt, amme te concipieren een bequaem reglement op de
voors. immuniteyt ende d'Heeren der twee voorstemmende
leden te induceren omme haer met stadts-opinie te ,conformeren, ten minste bij provisie, geduyrende den oorloCh.'1

(Resol. Vr. Utr.)
.13 Juni 1636.
"Dell anclerden Cameraer van der Meer is gelast op de

solç!ering in de Abramdolij-kerck te doen toestellen d'Anatomie."

(Resol. Vr. Utr.)
24 Juni 1636.
"Gelet ende gedelibereert wesende op het geproponeerde
aengaende het naerder versollck, gedaen' bij den Heere
Magnificus Rector ende Professoren, ten eynde _de studenten van de Academie alhier tot Utrecht, geaccordeert
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soude mogen werden d'exemptie van sekerequantiteytofte
taux van impositiën op wijn ende bier, op alsulcken reglement als men tot voorcominghe -der inconveniënten bequaemelijcxt soude connen beraemen tegens de naeste verpachtinge, is goedtgevonden ende geresolveert dat men
sal committeren Dmme eexamineren off ende op wat voet
men dit versouck sou de connen practiseren ruette minste
quetsinge van het innecomen der gen'eraele middelen
'5landts van Utrecht ende rapport daervan te doen, soo
dienvolgens ende ten sel ven fine versocht ende gecommitt.eert werden bij dese de Heeren Deken Wijck ende van
Renswoude, vanweghen -,de Geèligeerden, van ,Hardenbro.uck ende van Brouckhuysen, vanweghell de Riddersehappe; mitsgaders de Borgermeesteren van Hoolck, FDCyt
ende Wijnbergen, vanweghen de stadt ende steden, ofte
het meerendcel van dien."

(Resol. Staten Ulr.)
30 Juni r636.
"Opt geproponeerde des en aengaende is gecohsenteert
dat Louys d' Arsy hij provisie, met advijs van de Heeren
Rector Magnificus ende Professoren van de Academie,
alhier in de Victorscapel sal mogen doen eenige publicque
lessen ofte institutiones in de Fransche tale."

(Resol. Vr. Ulr.)
r Juli r636.
[Wijnne, blz. 23-24: Wegens klachten: der Academiedrukkers
Roman aan alle andere' drukkers verboden thes~s te drukken.]

4 Juli r636.
"Gehoort het mondelinge aengeven van de, tsamentlijke
Heeren Professoren, dienende ten eynde de studenten
alhier soude mogen worden vergonst eenige exemptie off
vrijdom in de impositiën op de wijnen ende bieren, daertoe
haer Ed. eenige stucken ter vergaderinge van de Heeren
Staten hadden overgelevert, waerop goetgevonden was uut
yder lith te committeren etc., soo is goetgevonden dat de
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HeeTen Gecommitteerden hierop metten· t,ersteri sullen
1lesoigne mael~ken ende de overgeli.:Terdë stucken examIneren, doende daervan' rapport."

(Resol. VI'. UIl'.)
II

Juh

1636.

nIs" wijdtlopich gediscoureert van de restrictiën 'ende
eau telen, onder dc\veIcke men tot voo'rcominge van de:fraudatiën~ ende inconveniënten de Profess0ren"endé studenten van de Academie dtser stadt soude 'toesta eli eenige
yrijdom: in de impositièn van wijn ende bier, ende sijá eyntelick goetgevonden eenige porncteuj' die d'Heereo"- Gecommitteerden in order stellen ende op papier hrérigen
souden."

(Resol. VI'. Utr.)

"Compareerde c1'Heere Caplier, Hooffmcester van de
Conincklicke Princcl1 van Boheinen:'etc.; van weghen hare
11'a t , de Coninginne van Bohemen, etc. g-edaen hebbende
acn mijne I-Ieeren de Staten s~Lands V;:Ül Utrecht de vrindeIicke groetenissc, exhibeerde cene beslotene missive, bij
J-Iaerc Mat. aCll- hare: Eel. 1Iog. geschreven' nut eten Haghe,
den 12/22 Julij 1636. waerbij Hare Mat. Hare Ed. Mag.
;:tdverteert: naédicn Hare ::\flat. was bericht, dat door Godes
genade de contagieuse si eekte tot Leydcn cesseerde, Hare
Mat. gelast hadde, dat de Hoochgemelte Heeren Princen
hare kinderen weder derwaerts souden kcc:rcn, omm.e te
cóntinueren -hare studiën ende exercitiën ordinarie, als
vóór' desen 1): hedarickende Hare Ed. l\iog'. seer affectueuse1ick yoor alle de courtoisiën, clcselve geduerende
harer verblijff tot Utrecht. betl1oondt. dewelcke Hare Mat.
genegen was bij aI1e occasiën te erkennen, ende de I-1oochgerrièlte Heeren Princen in desel\-e geilegeritheydt te doen
optreeke-n; waer'op bU Hare Mog. gedelibereert wc·sende,
i's de voors. He'et"e Gaplier versocht, de Hoochstgeïnélte
Hare COl1irïckL Mat. 'te;'rapporter'cl1;:: dat het Hare Ed.
l) Vgl. hiervóór, op 2 Nov.- 16:-35 y blz. 8J, noot 2.
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]\;1og. ten hooghste aCl1genaem' was te vcrstaen het contentement, dat I-Iare 1\-1a t . gdieffde te nemen over de kle:yTIC courtoisiën, die de Hoochgemelte Heeren Princen bij
Hare Ed. NIog. gedn·erende Uaer verblijff binnen Utrecht
was- bethoondt, bedanckende I-Iare 11'at , ,seer .hooglijckcll
v~or de graote -cerc, die deseh/e de Provintie yan ,Utrecht
hiermede betllOondt hadde ende versouckende bij andere
oecasiën gdijcke eere te mogen genieten, met acnbicdinge
van hare Ed. 1fog. diensten.
Is nacr gCl10mcne deliberatie -goedtgcvonucn ende geresohrccrt, dat men de Heeren Princen \'<111 Bohemen eic
sal festqyeren md cenen,- ban,cquet,.- door -ecnige, Heeren
Gecommitteerden uut Raere Ed. Mog. Vergaderinge daertoe te versoueken tegens dat nH;l1 van den- ~dach des
\."ertreckcns der Hoochgemelte Heeren Princen bericht sal
~,vescn; ende ycrsocht 1vesencle dat Sijne Genade de fleere
Grave van Sol1115 l) etc. d~l(~rtoc geliefde te beten employeren ue salet opte Bisschops-IIoff, heeft Sijne Genade
daerinne bewillicht. Ende- sijn versocht ende gecornmitteert omme ordre op de preparatiën te stellen ende die
IIeercn te doen noodîghen, de Heeren van Renswoude
ende yan "Brakel, ende ,Borghemeester -van: der Hoolck."

(Rèsol. StateIl Utr:)
I4 Juli 1636.
"De l--Ieeren, op gister :gecommitteert, hebben Hare Ed:
]\'10. gerapportcert dat de I-Ieeren Princen ",an Bohemen
etc. voorgcnolllcn hebben van hier naer Leyden te vertrecken van huyden in -acht dagen, ende daromme in bedencking gegevçn offe Hare, Ed. ]\;[og. niet goedt souden
vinden, dat men dese1ye Heercn,Princen met een bancquct
tracteren spude naestcomcndc Maenàagh [IS Juli.], versnuckende mede dat Hare Ed. 110. uut Hare respec.tive
Leden eenîge leden ge1ieffden te commit,tereIi dewelcke
de Hoochgemdte Heeren Princen van Bohemen etc. ter
l11aeltijt 'sol1den a,ccompagncren."

(Resol. Staten Utr.)
1) Hij nam, als lid van Gedigeerden, deel aan de vergadering der
Staten; zooa-ls, men Vleet, woonde hij op het Bis!:,chopshof.
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21 Juli 1636.
"Louis d'Arsy, die op den 30 0n Junij lestleden geconsenteerd was in de Victors-Capelle te doen publijcque lessen
in de fransche tae1, is alsnu, om redenen, vcrstacn dat alleen t'sijnre woninge ofte logemente bij provisie ende tot
wederseggens institutie in de voors. tael sal doen."

(Resol. Vr. Utr.)
IQ

October 1636.

"D'Heeren l\1oreels, Foeyt ende Booth mctte Cameraers
sijn geauthoriseert amme, volgens besteek, tot dien eynde
te concipieren, te doen maecken een nieuwe Promotiestoel
van eycken-houdt 1), te stellen int choor van de Domkercke alhier."

(Resol. VI'. Utr.)
12

October 1636.

,,In naerder deliberatie- geleydt wesende 't versouck
Hare Ed. rvfog. nu meermaels gedaen bij d'Heeren Rector
ende de tsaementlijke Professoren in de Universiteyt alhier
binnen Utrecht, conform d'aenteyckeningcn, daervan alhier ten rcgistre gedaen. op de eerste Aprilis ende xxiiij
Junij, beyde in den loopenden jare 1636, ten eynde het
Hare Ed. Mog. n10chte gelieven den studenten der gemelte
Universiteyt in des er stadt t'accorderen d'exemptie van
sekere quantiteyt ofte taux van impositiën op wijn ende
bier, op sulck reglement als men tot voorcominge van de
inconveniënten tegens de- naeste vCl-pachtinge bequaemelijtxt sal connen beraemen, sijn de Heeren Borgermeesteren ende Regierders deser stadt Utrecht versbcht Hare
Ed. Mog. opt voors. versouck te dienen van advis, omme,
tselve gesien, bij de respectiv-e leden ha ere resolutie daerop innegebracht te worden."
l

(Resol. Staten Utr.)
1) Zie den post hiervoor in de Kameraarsrekening, bij Dodt,
Archief euz:, 111, blz. 290; de rekening van den .,kistemaker
(= meubelmaker) voor den promotiestoel bedroeg f 290.
H
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24 October 1636.
[Wijnne. blz. 24-25: De vroedschap machtigt den Kerkeraad
der Gereform. gemeente om een predikant te beroepen, die tevens
professor in de theologie kan zjjn. en om ook prof. Voetius tot
predikant te beroepen.]

3' October 1636.
"Opt geproponeerde diensaengaende is toegestaen da't
in'serie lectionuffi_ Academiae Ultrajectinae mede geëxprimeert sullen worden die extraordinaire lessen die M. Martinus Schoock is doende." ')

(Resol. Vr. Utr.)
I

-November 1636.

[Wijnne. blz. 26----28: De Gereform. kerkeraad verzoekt dat de
vroedschap een commissie zal aanwijzen. die met gedeputeerden
van den kerkeraad naar Middelburg zal reizen om "de' gaven te
hooren" van Ds. Cawlus Dematius en met hem te onderhandelen
over een beroep als predikant naar Utrecht. De vroedschap benoemt
deze commissie en gelast haar tevens te informeeren naar de geschiktheid van Dematius voor een professoraat in de theologie en~
zoo noodig, hem 'te polsen of hij een benoeming daartoe zou aanvaarden·1

16 November 1636.
"Voortgebracht sijnde ~t geene' de-Heeren van de twee
voorstemmende leden der Ed. Mog. Heeren Staten s'lants
van Utrecht op den 12en 'October voorleden, op Beschrijvinge. hebben doen annotteren opt versoeck van de Heeten Rector Magnificus ende p'rofessoren valT de Academie
deser stadt,is goetgevonden dat men van stadtswegen alsnu sal overleveren de naebeschreven acte:
De Vroetschap der stadt Utrecht, in deliberatie geleyt
hebbende 't gene vóór desen bii de Heeren Rector Magnificus ende professoren des er i\cac1emie is versocht aen') Vgl. hiervóór, blz. 83.
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gaendc der studenten immuniteyt ofte vrijdom van impusitiën op ','.rijn ende in dese stadt gebrouwen bier, VOd"
seeckeren taux, ende gdeth op tgene bij<de Hee:ren der
twee voorstemmende leden den rz en Octobris lestleden
dienaengaende is doen 'annotteren, sou de, soO"vcel ha er
aengaet, sulcx connen goetvinden in voegen' hierbij gaende :1.), ende dat hetselvè ingang soude nemen mette respective naestvolgende verpachtingen, tot welcken eynde de
Heeren Gedeputeerden souden mogen worden geauctoriseert orome· gesamentlick nlct die van de stadt, Utrecht te
beramen seeçkeren voet ende ordre~ w·aernaer de voorsevde
vrijdom soude worden genoten."
~

(Resol. Vr: Ulr.)
"Gehoordt de lecture van de, resolutie, bij de TIeeren
'van de Vroedtschap deser stadt lJtrecht op huyden genomcn"· [zie hierboven], "met'de beraeminge van sekere
voet ende ordre, waernae, volgens 't ghelle de Heeren
voorstemluende Leden hebben doen annoteren op de
XIlen October lestleclen1 de. studcnten "an de Academie
alhier immuniteyt ofte vrijdom van impositiën op wijn
ende .in dese stadt gebrouwen bier voor sekere taux souden mogen genieten, versochten de Heeren van de. voorstemmende Leden copie van de yoors.' resolutie ende beraminghe."

(Resol. Staten Ulr.)
17;.No,,'-ember 1636, ook

~.~'nano~f:1S.

[Wijnne, blz. 2~3o-,: Na ingek,omen qrief, uH MîddelbllJg, van
de op 1 Nov. l636 benoemde ~ommissi,e: lIit ~e vroeds.chap,. en
rnçmdeling rapport' namens." den, kerkeraad, keurt de vroed,schap
gàed, diit Dematius beroepe'n zai w'orden tot' predikant, en tevens
tot professor in de theologie aan·de Academie. Hem Q1ag als hoog~
leeraar een jaarwedde van )500 ,à 1600 gulden worden. aangebod'en',
me(inbegrip van huishuur; bij zijn overlij~.en zal zijne weduwe op

2) Deze "beraeminge" van de wijze, waarop de bewuste vrijdom
zou kunnen worden verleend, is in de Resol. Vr., niet opgeteekend.
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denzelfden voet als andere predikantsweduwen worden; behan"7
deld ');.]

4 Januari 1637.
[Wijnne, blz. 30: Gratificatie aan Sengvcrdius voor de opdracht
en het ten geschenke aanbieden- van zijn "Collegium disputationum
metaphysicarum".]

30 Ja n 1.lari 1637,
,~Alsoo D. J uS,tus Kriecx, Ffisius, d'eerste 'in de Academie alhier is ge'promoveert Doctor Juris ende dat hij door
sijne bequaemheyt ende go,ed_e geleertlheydt ct' A.cadem'Îe
eer ende lustre bijgebtacht heeft, soo is verstaen, dat men
hem, alhier -comende wonen, mede sal vereeren 't Jus Civitatis'offte 't recht van Borgerschap.deser stadt."

(Resol. Vr. Utr.)
6 -Februari 1637.
nEs eensternniich goetgevonden tot cieraet des er stadt
ende tot exercitie ende vermaeck van de borgers ende
innewoonders, midtsgaders andere, dese stadt ende Academie frequenterende, te doen maeckcn een JYIaillebaen 2).
Ende is daertoe bequaemst geoord eelt het Oudtwijckerveldt, te weten 't landt, streekende neffens d'e Herberge
't gulde Vlies, achter tbolwerck Lepelenburch, tot aent
padt van Outwijd<, ontrent de Giltbrugge. Ende alsoo
ts'e1ve landt ffi'eest behoort aen den Convente van 'Outwijek, waervan d'Heeren van ,de Ridderschappe de directie
sijn hebbende, soo sijn geauthoriseèrt d:'Hee,ren Burgerl.),'OVer"het .,beroep van Voetius ',en Dematius tot 'predikant
handelen uitvoerig ;de notulen van den -Gereform. kerkeraad. van
6; J6! 23, 27 en.31' October,. 17 November en 2 Decemberl636,:.en
21 en·25 febr. 1637; de inhoud van het, daar verhandelde blijkt in
hoofdzaak uit de hierboven medegedeelde Res; Vr. 24 Oct, 1 en
17 Nov. 1636, en uit ,de, nog volgende Res, Vr. 23 febr. 1637.:'
2), Mailtebaan ''of: Paille-maiHe-baan; de Fransche naam is' afgeleiû' van Ital. palla = baLen maglio = ha!p.er.
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meestereri' ende die 't haer E. believen sal te assumeren,
amme met deselve Heeren van de Ridderschap aengaend'e
tVQors. landt te handelen."

(Resol. Vr. Utr.)
r6 Februari 1637.
"Opt voorstel desen aengaende gedaen, is de Heefe Professor Schotanus noch voor, ee Il jaer gecontinueert als
Rector l\1agnificus vah deser stadts Academie, gelijek ooek
gecontinueert ,sijn de assessores."

(Resol. Vr. Utr.)
23 Februari r637.

,;NaCf versochte audiëntie sijn binnen erschenen de
Heefen Suavius, minister, Jau van Rijncvelt, ouderling
ende Jan van Mansfelt, Boeckhouder van de Diaconie, als
Gecommitteerden van den Eerw. Kerckenraedt der gereformeerde gemeente alhier, verhalende dat hare Eerw., om
geallegeenle redenen ,ende volgens consent van dit collegie
hadden go et gevonden te arresteren de beroepinge des
Eerw. godtvruchtigen ende hoochge1eerden Domini Gisberti Voetii, S.S. Theologiae Doctoris et Professoris in
deser stadts Academie,I), ende dat sij, gecommitteerden,
') ,Reeds op 23 October 1636 h.d de kerker.ad tot het beroep
van Voetius besloten; de zaak_was echter hangende gebleven .omdat
Dematius, dien m,en teg~lijk met Voetius tot predikant had willen
beroepen, te Middelburg geen ontslag ,kon ,verkriJgen (zie Wijnne,
op 3 Dec. 1636 ',s nanoens). - In de kerkeraadsv~rgadering -van
23 Dec. 1636 (zie de notulen daarvan gedrukt bij Duker, Gisbertius
Voetins, Ir, Bijlage LXXVI) was Voetius niet met algemeene stemmen, maar "met de meeste stemmen" gekozen. De reden daarvan
deelt. Buchell ons: mede; hij achtte hè! zeer gewenscht, 'dat Voetins
tot predika:nt~ zon worden g'ekozen:' "soude deselve ineo j,udicio
nodièh ~esen ad restaurandarn ecclesiae discipliriam, cum ~sit vir
pius et consc'ientiae, non favori, litans"·; maar hij vreesde dafVoetius
zeer, zou worden' tegengewerkt door de 'predikanten,- ndie hem' seggen al 'te precijs te wesen ende oorsake te geven van :dissentie":
BucheH's Diarium, edid. Brom en Van Langeraad, blz. XLI.-- Over
Voetius als Utrechtsch predikant zie Duker t.a.p.ll!, blz. 138 vlg.

115

uyt den name van hare principalen in dit collegie erschenen ende daerop"versochten approbatie; waermede haer
E. vertogen sijnde, is tselve beroep geapprobeert invoegen
als in de volgende acte, die d'Reere Suavius, als indertijdt
preses van den 'kerckenraedt voors., is tóegesonden:
De Vroetschap deser stadt Utrecht, gehoort het aengeven van de gecommitteerden des Eerw. Kerckenraedts
der Christe!. gereformeerde gemeente alhier [ volgt de inhoud daarvan, als boven], versouckende daerop approbatie,
soa ist dat de Vroetschap voornoemt, wel bekent wesende
sijner Eerw. goede gaven-ende -qualiteyten, voor seer aengenaem is houdende- ende bij des'en approbercnde de voors.
beroepinge van Domino Voetio tot predicant, Dmme tselve
predickampt waer te nemen volge:i'fs ende in cOl1formité van
hare E. resolutie van den xxiiij Odobris 1636 verleden, die
men verstaet dat vorders nae sijn innehouden sal worden
geëffectueert. Actum den xxiij Febr. 1637."

(Resol. Vr. Ulr.)
3 April 1637 's nanpens.
[Wijnne, blz. 30-31: 'Aan de"n stadss~cretaris Mr. Johan van der
Nijpoort alsnog een vereering toegekend voor de oraties, door hem
bij de inwijding van d'e '111. Sch901 en de ~cadeTl!ie gehouden.]

5 Apri l l637')'
"Sijn wedergekeert de K E. gecommitteerden des .Ker-

~kenraets, hiervoren gemelt 2), geweest siinde ~e Franeker

om de gaven D. Meynardi Schottani [sic] te hooren .ende
sijnen persoon ende de gelegenheyt van sijn accid'ent te
sien ende t'onderstaen. Het rapport is geweest sodanich,
.1) Daar het volgende' een weldra tot hoogleeraat te Utrecht
benoemde persoon geldt, neem ik voor de curiositeit het boven',staande uit de notulen van den kerkeraad over.
2) In de kerkeraadsvergadering van 30 Maart 1637 was een
commissie benoemd om "die gaeven van Domino Meynardo SchotanD, tegenwoordig Prof. der S. Theologie binnen Franeker", dien
men te Utrecht als predikant wilde beroepen, te gaan hooren.
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dat l1Îen1.a.l1t'élT heeft C01111e11 hetse1ve men:.:ktn, want Sijll
hooft recht cnd~ wel stout, alleen als hij'spoude:...~ - t~lelèk
nlaer twee ofte drijmael geschict is - - , ,dat men dan sach
dat sijn hooft een weynich slapte, 'ende dat hij, gaende over
strate, wat mèer,-het hooft liet hangen, maer dat hij andersins gesont ende sterck \vas, dat sijne gesontheyt ooek
daghelijcx -toenanl ende in somma, dat hij: een sodanich
persoon was, die ons - - indien wij sijn persoon alleen
crijgen conden :1) - - sOl1derling -dienen soude. " De kerkera,ad besluit nu de· a,pprobatie- van de vroedschap te vragen
op ~zijne, benoeming tot· predikant. [7 April wordt in; den
k~rkeraad bericht, dat çle ;vfoedschap de henoeming heeft
goedgekeurd: zie hierna, Res. Vr.6April 1637,J

(Notulen Kerkeraad Nederd. Gereform. Gemeente
Utrecht.)
6 April 1637.
[\Vijnne, bh(' 3'f--32: De vroedschap staat den kerkeraad toe,
Meinhardu8 Schotanus, TheoI. Dr. en hoogleeraar in de theologie te
Franeker, te beroepén' ohm, >tezamen met ,-Prof.. Voetius, het ambt
van zesden P!cdilmntte yervuHen, ·en besluit tevens hejm het,-ambt
van hoogleeraar in
theologie aan te bieden, op een wedde van
t 1600, hu'i,shuUi înbegrepen;<bij zijn ov'erlijden zal zijne weduwe,als
andere predikantsweduwen worden behandeld.]
,

de

- -[\Vijnife, blz. 33': N( Schótanus n'eemt het beroep tot predikant
a311: traTlsport zijner meubelen -zal hem vergoed ~vorden.]

en 'hoogleeraar, 'op;. bovenstaande ~;oorwharden.

[Wijnnci bJz. 3.4:- M., Schotanus, _die a,s, Di.nsdag [16 -Mei] zijn
inaugureele oratie zal houden, zal deze, evenals volgende ,nieuwbenoemde hoogleeraren, in het koor van den Dom houdend
l.}_.De ,b.edoeling ,hiervan: zal wet-zijn: jndien:wij hem als predikant uitsluitend tot dienst. der gemeente -konden Krijgen; zO!.11Îer dat
hïj er een hoogl!=eraarsambt bij :;.\'aarnanL,
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. 'S Mei 1637.
[Wijnne, blz. 34: M. Schcitanus 'zal morgen door de- twee budste
aanwezige vroedschapsleden van het stadhuis naar de 'Senaatskam'er
worden geleid; hetzelfde za! voortaan -in gelijk geval geschieden.]
Il

Augustus 1637.

,,:Opt geproponeerde van dat den Rector magriificus'
hadde versocht, dat alsnoch bij hare Ed. Mag. soude 1l1ogen
werden geresolveert .int faveur van de studenten, freq'uente'rende, cl' Academie binnen- deser stad -Utrecht, te!l eynde
eenige exemptiën ende vrij'dommen bij deselve volgeris
voorgacnde-vers'oucken' mochten werden genoten, worden
dcc Heeren hare Ed. ':Mog. ordinaris Gedeputeerde'n -gèauthoriseert bij dese, omme dienaengaeride' te maecken
een project, 't welck hare- Ed., Mag. înnecom-en van de
generale middelen minst schadelijk zal wesen, ende rapport dacrvan te doen" 1,).

(Resol. Staten Utr.)
,6 Augustus ,637.
'1Sijn nae versochte audiëntie ter vergaderinge van de
Vroctschap verschenen D. Bernardus Schotanus, Juris
et 1\riatheseos Professor ende pro tempore Rector lviagnîficus, Gisbertus Voetius; Theologiae, ende ,Antonius Ma~
thaeus, Juris Professor, èt pro tempore Assessores, uyt de
naem ende door last van de samentlijcke profess'oren der
Academie al'hier voordr'agende dat in de Classe van -Rhenen' ende Wijck waren' geconcipieett ende- op de jegenwoordige classicale v-ergaderinge alhier voorgestelt ende
g_eventileert oinme op d'aenstaende Synode deser provinde
gebracht te \vorden eenige gravamina, rakende end'e 'prejudicerende de Professores Theologiae, d' Academie ende
1) Hiermede verdwijnt de quaestie van het verleenen van vrijdom
van - acCijns- van 'biei eri wijrf tot een bepaalde- hoevè'elheid, die,
blijkens hiervóor rnedege'deeld-e resoluties, reeds biina,anderh-alf'jaa-r
bij" de Staten aanhangig was, ,zonder dat zij tot een besJuit,'konden
komen, uit het resolutieboek van de Staten.
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consequentelick ooek de Vroctschap als Instelders ende
Oprechters derselver, slaende op seeeker boeckgen, bij
M. Martino Schoock onlancx int druck uytgegeven 1) ende
andere schriften, bij de Professores Theologiae ende andere noch uyt te geven, dewclcke alle bij de Deputatos
Synodi gevisiteert sou den worden, alvorens te mogen doen
druckcn, ende dat souanc visitatie ofte ccnsui'"C der boeeken
eygentlijck competeert ,de professoren der respective facultçyten, die dcselve aengaen, ende d;;it sulcx in andere provinciën ende Academiën geuseert wordt; dat' Baee' 'Ed.
hierover niet geerne alhier dachtich gevallen SOU9-cn hebben, ten ware onder de voors. gravamina rn,ede geweest
waren eCl1ige poincten, -de regeringe van de Academie en
de opsicht der professoren ende ,dersel ver lessen toucherende" versoeekende ,dat de Vrpetschap sodane, voorsieninge beliefde te gebruyekcll, dat de gemelte gravamina
op J'aenstaende Syt;loue voors. niet gebracht en worden,
alsoo, ~t,sij: daerop aldaer dan gedisponeert worde oH niet,
't selve prejudiciahel ende nadeelich soude sijn d'Academie
alhier ende derselver professoren, vermîdts de geruchten
die daeruyt dan gespargecrt sou den worden tot derselver
achterdeel, 't wc1ck d'I-Ieeren Comparanten 500 hooch waren achtende, dat sij verclaerden liever haeT ampten te
willen resigneren dan ,de voors. gra ,ramina te illOeten
aennemen.
De voorn. Heefen Professoren vertogen- ende op alles
gelet sijnde, is" goetgevonden dat den Secretaris datelick
sou de gaen in de j.egenwoordige classicale vergaderînge
om te vereyschen 'watter van ware, ende copie van de
voors. gravamina mede te. brengen. ende te notificeren
dat men geerne sach dat .deselye yergaderinge ,soDlangh
b"ij den anderen bleve totdat de Vroetschap deselve gravamina gesien, geëx_am:in~ert ende haer intentie daerop
verclaert. soude hebben.
Diensvolgende is den Secretaris derwaerts gegaen ende

-,

.

-

-

.

.1) Bedoeld is het -geschrift, getiteld ,,,Remonstranto":"libertinus".

dat-in Mei 1637 verscheen; het staat op naam van Schoock, sOmmigen
me.enden dat Voetius er ook d~el aan had. Zie-'Duker. Oisbertus
Voetius, II, blz. 53 vlg.
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eenigen tijdt daeraen weder gekeeTt sijnde, rapporteerde
aen' de,Vroetschap, dat hij door ,den. Camerbewaerder va:n
de Classe doen seggen hebbende, dat hij geerne binnenstaen soude om' uyt de naem van de J\.1agistraet iets te
proponeren, naCT een weynich vertoevens binnen versocht
was ende aldaer gepropOllcert hadde, dat d'Heeren van de
Vro.etschap dese voornoen geconvoceert ende alsnoch bij
den anderen sijilde, hem bevolen hadden die Eerw. 'vergaderingc uyt haeT ,E.' naem te begroeten ende voor te
dragen, dat haer E. bericht waren dat in de jegenwoordige
d-a$sicale verg.adcringe voorgeslagen waren eenige pnincten ofte- gravamina om geb"racht te worden öp' d'aenstaende-Synode deser provincie, deweld-:::en-waren rakende -haeT
E. Academie ende professoren, ende dat haer E. hem,
Secretaris, derwaerts geschickt hadden DlTI te verstaen oH
daervan iets was, ende indien jae, te verc1aren, dat haer E.
daervan geerne sou den hebben copie, 'ooek geerne sien
dat de classicale vergaderinge soolangh continueerde totdat de Vroetschap, die tot dien eynde ooek bij den anderen
bleve, dese1ve gesien, geëxamineert ende haer intentie
daeróp verclaert soude ,hebben. Ende dat hij, Secretaris,
daerop vertogen ende "veder binnen versocht sijnde, tot
andtvvoort becomcn hadde, dat de vergaderinge genegen
was de Vroetschap 'openinge ende communicatie te doen
van alle 't geene op gisteren vant geene voorschreven gedaen was; ende opdat hetselvc te naerder ende claerder
soude mogen geschieden, hare Gecommitteerden te sullen
schicken in de V roedtschap, a1soo haer E. doch verstonden
deselve noch bij den anderen te sijn.,
. Gelijck weynich tijdts daernàe ter ,yergaderinge van de
Vroetschap erschenen sijn D. Joannes Flaman, Arnoldus
Teeckmann end'e ]oannis,;,Knijff, .respective predicanten
van· Utrecht ende·Breuckelen,i), verhalende dat de,'clas"icale vergaderinge, gehoort hebbende de propositie bij
den Secretaris Nijpoort uytten naem ende tast wan de E.
Vroetschap gedaen, haer E. gedeputeert hadde om deselve
Vroetschap van alles mcindelingh en schriftelijck tebe'
richten,'tot welcken eynde haer E.medegenomen hadden
1) FIarnan en Teeckman van Utrecht, en Knijff van Breukelen.
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de notulen van de handelingen van gisteren, voorlesende
deseIve,-ende presenterende dae~van copie te leveren.:Ende
worde :goetgevoi1dcn"dat den Secretaris de poincten Vat1
consideratie daeruyt schrijven ofte extraheren soude, Iuyden deselve als volcht:

,Extract uyt d' handelingen der classicale vergaderinge
fUtrecht den 15en Augusti 1637, op de gravamina der
Classis van Rhenen, Wijck, etc:
Off niet een ijder van de Gereformeerde Religie int uytgeven van Theologische schriften sich voJcomentlijck behoort te' gedra'gen nae den 5S en articule van de igearresteerdekerckenordre? ')
.

\Vort geandtwoort: dat men sich nac den 5S en articule
van de kerckenordre, sal reguleren.
OH'de Professores Theologiae volgens de· Post-acta Synodi N ationalis 2) niet en moeten beroepen worden met
toestemminge ende advijs van' de SyilOdus ofte ten minsten
van de Gedeputeerden derselven?
Andtwoordt: dat men sich nae de Resolutie des Svnodi
Nationalis in Post-actis behoort te reguleren.
,+'

Off behalven eenige politicquemannen van de gerefor1) Art. LV van de "Kercken-Ordeninge" -van de ,Dordtsche

Sy-

node, welke op 6 Aug. 1619 door de Staten van Utrecht was goedgekeurd elJ. gearresteerd (Van de Water, Groot Plac. Boek I, blz.
375. vlg.), luidt aldus:
"Niemant van de ,Geref9rmeerde Religie sal hem onp,erstaen
eenigh boek of ,g,eschrift,:_ van' hem 'of van eenen -anderen- gemaeckt
ofte ._overgeset,c handelende van de, Religie, te laten druckeu- 'ofte
andefsints uyt te 'geven, .dan 't selfde voorhel!-éri doorsien,'cn gaet
gekent zijnde van de Dienaren des Woorts sijns Classîs of particu':"
lieren Synodi of Professoren ;der Theo-Iogie" van dese Provinciën,

doch met voorweten sijnes' Classis". [Groot PJacaet-Boeck,- verzameld door 'C. Cau e.a., 111, blz. 468.]
2) Zie de bedoelde bepalîngen van de Post-acta der Dordtsche
Synode "hiervoor, blz. 69, noot- 5. '
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meerde Religie oóck niet één "oH liever meer predicallten
tot Opsienders'der Academie aSynodo,behoren gestel! te
worden, opdat nae behore'T op de faculteyt der Theologie,
haer actiën. ende disputatiën:gelet warde?
Andtwoordt: dat men sal inhereren de Acten Synodi
Nationalis in Post-actis, ende dat men 't selvc alsoock: het
voorgaende d' Achtb. Magistraet reverentelijck salbekendt
maken.
OH de Professores tfheologiae geoorloft sij quoc11îbetica
te

disputere~?

De Classis andtwoordt: dat se 't selve verbijgaet, tenwaer eenige casus off articulen des Gelooffs werde geallegeert, die q uodlibetice ware ge disputeert.
Naer iterative lecture van welcke voors. poincten goetge'vonden is de vergaderinge 9-er Vroetschap te naenoen
te, continueren ende aisdan "de classicale vergaderinge rcsolutie te doen toeco:çnen:"

(Resol. Vr. Ulr.)
16 Augustus 1637 s'llanoens.
,,\Veder gelesen sijnd,e ,'t geha~delJe 0]); de 3 de , 4 de , Sde
ende.6 dc poincten V9,ll dè.gravamina !ier Classis van Rhenen,
Wijck etc. es nae rijpe deliberatie den S.ecretaris gelast
:weder,
gaen' in, de classicale _v;ergaderinge ende aldaer
te' proponeren het" contenue van d~ volgende acte,_ gelijek
~ij voor,ts gegaen ende de; v00r;s~ vergaderiJ,1ge çfese1ve acte
schriftelijek naegesonden heeft, volgens des Vroetschaps
begeerte:

te

De Vroetschap der stadt Utrecht, gesien ende geëxamineert hebbende het 3 de ,4 de ende Sde poinct van de gravamina bij die van de Classis van Rhenen,- Wijtk ter jegenwoordige classicalevergaderinge' álhie'r t'Utreclitovergelevert
ende bij Gedeputeerden derselver de Vroetschap 'voors.
gecomthunÏceert. verclaert ten hoóchsteii genegen te :sijn
tot alle 't gene is streekende tot opb01iwinge van de Gè c
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meynte Christi ende 'weeringe 'van alle inconveniënten
van :meyninge sijnde dienvolgens ',de VQOr.verhadde poincten nae' <haer _gewichte in naerdere serieuse
bedenckinge te nemen, ende te verstaen wat ,diensaengaende in de Academiën der nabuyrige provinciën wort geobserveert, vertrouwende ondertusschen 'ende vercIarende om
v,erscheyuen goede consideratiën geerne te sullen' sieu dat
de:mecrgemelte-drie poincten niet en worden gebracht ter
Synodale vergaderinge deser provincie. Actum ut supra."

daert~gens",

Capic van de Resolutie der Classis van U/recht, gehouden
den 15 en 16 Augusti 1637.
Opt geproponeerde van denE. Secretaris NijpOort etc.
De classis, dese saecke in serieuse bedenckinge hebbende genomen, verstaet dat men sal inhereren de Andtwaordt, bij den Classis over de voorseyde gravamina gegeven, ,als ordre ende resolutie sUnde des Synodi Nationalis, ó doch opdat met de minste offensiven deselve mochten worden ingcvoert ende gepractiseert, heeft de Classis
gecommitteert 'D. Russchof, Teeckmannus, Suavius, Knijff
ende Heldius, respective predicanten tot Utrecht, Breuckelen ende Vaert'), dewelcke bij ha ere Ed. Achtbare eernstelijck sullen aenhouden, ten eynde de, voorschr~ven
Synodale Resolutiën' int toekomende mogen worden achtervolcht. Verso eek ende de correspondere,nde Classen van
Amersfo.ort ende Rhenen-Wijck dat ha ere E. G. gelieve
t.e '"erwáèhten de debvQiren 'van de voors-. Gecommitteerden~ alvorens -dese~v-e als gravamina t'er vergaderinge des
Synodi 'deser provintiè worden gebra'cht 2) . Ende was
onderteeckent: '
,
'
Arn. Teecmannus, Classis Scriba."

(ResoI.Vr. U/r.)
1), Qe' drie ~ersten, te 1.1:trecht..

De vroedschap ,yan Utr~ch:t heeft succes· g~had met qaar Of):treden; iD: de ,vergadering der Prmr. Utr~ SynÇ>de :van. 5-8 Sept.
1637 heeft de:, classis van Rhenen;. en Wijk de bedoelde gravamina
2}-

niet ter talel gebracht. .
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Augustus r637.

"Jan RoeIoffsz van Noordijek, pedel van de Academie,
is 'op sijn ,ver'soeck in reguarde van de 'diensten, bij-, hem
geallege'ert, tocgese)'!it -èens d'somme 'vall vijftich guldens,
sonder dat 't selve in consequentie sal mogen worden getogen."

(Resol. Vr. Utr.)
24 Augustus r637'

"Seyde '~f'Heer Bdrgertnee.ster van< -(ie~ Hoofck, verruaendf' sijnde, hoe dat des Vroetschaps Gecommitteerden
tottet maken van depallemaillebaeri op Dudtwijckerveldt,
huyteu" dese stadt, van d'Hee~en v~n d,e Ridd~rschap~ die
de directie hebbeli van des Con vents v;an Oudtwijcks goederen, hadden vercreg'en 121) 'mergen laridts, op een etffuytgang:2) van IS guldens jaers van de n~ergen, ende a1500 men tot de voors. Bacu ende d' allees daerneffens 500veellandts niet behoeffde, dat'oversulcx de Gecommitteerden voors. goetgevonden hadden de V roetschap te bedeneken te geven, off niet geraedsaem soude wesen het overige
landt 'op gelijcken jaarlicxen uytgang over te doen aen de
Heer van Nederhorst enz.,' Levina v'au' WesthüYSel1 ende
Abraham, van der Dussen, die' 't voors. landt v:6ór des en
in huyre gebruyckt hebben, eride dooft maken van de
voors. Baen ende allees daervan gepriveert sijn geweest.
Soo heeft de V roetschap, rahhabercnde alle 't geene alsvoren bij haere voirs. Gecommitteerden gedaen ende gehandelt is, verstaen dat men 't voors. overige landt, op den
voors. uytgangh, overgeven ende transporteren sal aen de
voornoemde .personen, authoriserende tottet doen vant
selve transport den' eerstèn Cameraer Willem Cosijris, ende lasten de ·meergemelte haer; 'E. Gecommitteerden de
voorz. Baen ende allees opt spoedichste voorts te: perficie:.
ren .3), met authorÎsatie om de geinteresseerde, noch niet
voldaen slinde, in billickheydt te contenteren."

(Resol. Vr. Utr.)
i) 12 ismet potlood ingevuld:
2) Jaarlijksche rente.
3) Voor de :,beplanting van het aangeko.chte terrein aan

weers~
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4 September 1637.
"Mr. ,Briilio Verç1oes; chirurgijn, is bij de Vroetschap
toegdeydt: voöi lie:t opmak:-:n vant sceleton, ptaen.qe' in
Theatro Anathoniico alhier,' vijff eh,de twintich guI'dens
eens."
l

(Resol. Vr. Utr.)
16 Octob~r 1637 ..
"D'Heeren Scholarcben, op den XVl'" Octobris '),633
geauthoiiseert omnl'e in pla~tse- van ,de boeckcn,_ .,die meer
als. eens sijiJ. in de'. Bibliotbe'lue deser stadt, andere. b.equknie _b~etken it:J.,- de respective fa'culteyt~n, met' advijs
van de Heerc:p. Professoren, te -sur~ogercn:. is alsnu,- geadjungeert d'Heer DL Booth, schepen."
.

(Resol. Vr. Uir.)
27 Novemher 1637.
"De jaerlicxe gaige van IX' gulden, die D. Justus Liraeus, Professor Historiarum temporum et bonaruru literarum in de Academie alhier is genietende, is op sijn ve'rsoeck alsnu uyt goede cOllsideratiën verhoocht tot duyserit
guldens 's jaers, jngegaen 1 0 Oetob: lestled-en."

(Resol. Vr. Utr.)
26 Fehruari 1638.
"Opt voordragen van den Heere Eersten Burg.ermeester
is verstaen d~lt D.' Renerills, 'Philosophiae Professor in de
Academie _alhier, in plaets van ~ses', voortaen" vier' lessen
s,v~ecx sal doep/'
(Resol. Vr. Utr.)

zijden van de eigenlijke "baan" werden 1200 Iinde- en 600 i'epeboornen gekocht, voor resp. t 1000 en f 300: zie de, posten uit de
Kameraarsrekening 1636--1637 bij Dodt, Archief enz., 1lI, blz. 290.
,) Moelzijn: 7 October 1633. Zie hiervóór, blz. 30.
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,rWljnnc, blz., 34: Oxhoofd ,FEmsc~e, wijn aan' Jr. Dîrck ,'an ddDoes voor opdrttcht en presentexemplaren van zijil "Lusus imaginis
jocosae" etc., en 2 gouden dubbele Neder!. rijders aan Mart
Schoock voor geschenk van zijn "De natura soni et echus".]

2ï April 1638.
"D'en schermmeester, van Bremen alhier gecomen, is
bij provisie to~ ,sijn :exercitie- gegonst. den reventer 1) int
M~gdaleI1en-Cloo3ter epde 't pleyn daer neffens, midts: dat
\lij gehouden sal sijn tevergoeclen de schade, die aerrglasen"off and,ers mochte, geschieden.',',

(ResoL Vr. Dir)
8 Mei 1638.
"Es goetgevonden dat men van de andere Leden van
de Staten sal sien te obtineren, dat dese stadt furneren
sal de ,quote deser pro.vincie în de verhoginge vant capitael de~ \Ve~tindisch,e COPlPágnie:2) ende dat men 't pro-

=

1) Reventer of reefter (refectorium)
eetzaal in een klooster.
(2) Ter bestrijding van de grP9te ,[!i-tgayen, die de strijd in Brazili~
eischte, kreeg de \-Vest-Indische éomp. in deze jaren njet alleen
telkens subsidie van de Stater; ,(i.eneraal.- die !-werigens door de

meeste provinciën,,:zeer traag w;erd opgebracht ...., maa~ verhoogde
zij ook haar kapitaal met een' derde. Bij de oprichting hadden de
Staten Generaal aan de W.. I. C. een subsidie van één miUioen to,egekend, w,aarvan de helitaIs inleg zou wonlen beschouwd; dit aatide,el van de St. ,Gen. in het :karita,al'der Comp. was later vergroot
tot 750.000 gulden. Toen nu in 1637 de ,W'. I:, C. haar kapitaal met
113 vermeerçlerde, -bra.cht dit mede, daj oO,k de Staten Generaal nog
vO,or f 25J).()(X) zouden' inteekeqen; daartoe wer,cl dan ook door hen
heslpJep.; het aandeel" dat de provincie-,Utrecht in deze yerhoQgin,g
Y~1!: net kapitaal zou' ,opbrengen, bedroeg 14577 gulden. ~ UiLde
hi~r bovep."mefieKedeelde,:Res .. Vr.,blijkt" dat ge stad .. Utrecht deze
som" voor hare rekening wilde nemen; zij: werd: daartoe ,zeker aan:geloH door de hooge rente - acht ten honderd -.die de W. tç.
beloofde van de verhooging van heLlcapitaai, te Z4He,ll' betalen, "en
zij had, klaarblijkelijk nog vertrouwen În ,deIl fînancieelen ,toestand
van de W. I. C. Of het verzoek van de sbd Utrecht dOOf çie twee

126

fijt van dien sal: ·employeren tot verbeteringe van stadts
Bibliotheecque."

(Resol. VI". Utr.)
24 Mei 1638.
"Sijn ter vergaderinge van de Vroetschap erschenen de
Heefen Professoren Schotanus, Rectör- Magnificus, Voetius ende Stratenus, Assessores, verhalend~ den goedèn
fleur van de Academie alhier. ende hoe nodich. het was datter' in ,Medicina noch een Professor beroepen worqe, aIs
oock noch een off twee in Philosophia, dat inedeProfessio
Graecae linguae ende de toerustinge van de Bibliotheecque
gerequireert was, ende dat tot de voors. Professiën met
cleyne CQsten extraordinarii Professores beroepen souden
'Connen worden, die haer E., desbegeert sijnde, geerne soude nom,jneren; wa erop haer E. bedanckt sijnde voor Haer
E. voorsorge ende goede devoiren ten dienste vari de Academie,. sijn deselve vertogen ende is dese saecke, vermidts
de besoignes van de Beschrijvinge, uytgestelt tot d'eerste
gclegentheyt."

(Resol. Vr. Ulr.)
3' Meh638.
"Is gelesen ende geapproheert seecker'd:111cep:t van octray,' twelcke men bij occasie sal sieu te verwerven 1 van

r

andere leden van de Staten is ingewilligd, kan' ik fliet zeggen. De
Staten van Utrecht waren zeer ten achter niet de betaling van hunne
quota '-in de subsidies, doot de St. Gen~ aan de W. I. C. verleend,
en in de terugbetaling t van de gelden, door 'die Cd-mp'. aart' de St:
Gen. geleend;' toen~ z.jJ 'in Juli 1638 door de 'St. .oen. dringend
weiden 'aangemaand' om hu'n achterstal' te betalen erf tevens: 'om
hunne quote in de verho'ogîng var!' het' kapitaal op te brengen,'
schóv'en zij, ho'ewel er groote haast bij de afdoening ,'was, -deze- zaak
weer op de lange baart; vóór 'Maárr163g:- 'verder' heb ik deze
aangelegenheid niet gevorgd -- was-';er in ëlk geval nog geen
besluit op genomen. ~'VgI. voor -het vootgaande: Resol:- Staten
Utrecht 13 April, 14 en 17 Juli 1638.
1) Deze ,~occasie" heeft -ûch nooit voorgedaan'; zie' 'hiervóór~
blz; 117, noot 1.
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de Ed. Mag. Heeren Staten, nopende d'immuniteyten der
professoren end.c studenten der aCàd'emie:deser stadt in de
midd'elen ende impositiën van de wijnen'ende bieren, sijnde
tselve ~oncept geleyt in archivis, bij 't octroy van de Academie."

(Resol. Vr. Ulr.)
9 Juli 1638.
'"Gehaart de mond~linge -propositie van de Heeren Professoren Voetio,,,ende Renero, ten eynde d,~ Vroetschap
sonder uytst~l, verrrIidts.,d'aenstaende vacantie, beliefde, te
dispo,neren opt verso eek, bij d'H"eeren -Rector Magnificus
ende -pr9fessQren den xxiiijen May lestleden gedaen, om
nog eenige professoren in de Academie alhier beroepen 'te
hebben, sijn daerover verscheyden discoursen ende deliberatiën. gevallen _ende eynte1ijck ecnige voorslagen gedaen,
waerop goetgevonden is Woensdaechs ·Üen xi en des er ~s nalJoen$·weder te vergaderen."

(Resol. V r. Ulr.)
II

Juli 1638 's nanoens.

"De Vroetschap alhier volgens affscheyt van den IXen
deser bij den anderen sijnde omme te resolveren op de
voorgeslagene beroepinge van eenige extraordinarii professores in de Academie alhier, die eIcx souden hebben te
doen 's weecx alsulcke vier lessen als men hiernae beramen ende ordonneren sal, is go.etgevonden D. Henricum
de Roy, med.-Dr., te beroepen tot medicae theoreticae professor op een gaige van 400 guldens 's:jaers, des hij des
somers de studerende- jeueht oo~k in 'botanicis exerceren
sal, D. M. Arnoldum à Goor ende. D. M.cArnoldum Sengverdium tot professores philosophiae ende D. M. Martinum
Schoock tot humaniorum litterarum professor, elek op een
gaige van 300 guldens 's jaers, nIet expressen verstande
ende intentie, dat men 't getal der professores philosophiae
bij versterff sallaten comen op twee."

(Resol. Vr. Ulr.)
2

Augustus 1638.

"Opt voordragen der Heeren Burgermeesteren dat D.
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Antonius Aemiliu:s; Historiarum ac Politices Professor, ende Gymnasii Hiëroninüani Regens, ,eenigeu' tijdt herwaerts
mce,rmaels d'een ende d'ander geclaecht ende nu onlancx
Haer E. ende de HeeTen Scholarchen -eernstelick- te kennen
gegeven hadde, dattet sijn E. niet langer mogelijek 'was
de last der voors. twee diensten te supporteren oH deseh-e
beyde nae behoren '\vaer te nemen, rnacr dat sijn E. OOideelde dattet soo de voors. Hiëronimi Schole als d' AcadenIie deser stadt nutter ende dienstiger sou de wesen, dat
sijn E. van' dc- sorge ende nioeyten der' voorn. -Triviale
Schole ontslagen ,ende van ,dcuselven dienst "'geliceritleert
sijnde,; d'acàdemische lessen alleenlijek waername, ende
oveisulcx -Însta'ntelick 'wás versoeckehde 'sij'r!' -E. dirnissie
ende öntslaginge vant voors. Regentschap, heeft d'e 'Vroetschap, 'naer deliberatie goetgevonden ,d'en gemelten D.
Aemîlium va-nt selve '-Regentsc,hap te licelitiercn om' te
beter in sijn 'E. neersticheyt-ende onverdroten arbeyt ten
dienste ,van de Academie te connen' contihueren, bedan:'"
clcende sijn E. voor cie goede voorsorge ende 'mbeyte, tot
bevorderinge van de meergemelte triviale Schole aengc1,vendt.'"
J

. '(Resol. Vr. Ulr.)
A,:

'

;

",

6 Augu,stus ':'16J8.
(Wijnne, blz. 35:_De vier onlangs benoemde .extraord. prof. zuilen
denzelfden tabberd hebben als de- overige professoren; '!mor hen
z'utten in de Academie afzonderlijke zitplaatsen gemaakt wordeh; ]r!
de kerk zullen zij 'zitten bij- de andere professoren; de pedel en e:::n
stadsbode zullen tZondags oppassen, dat niemand anders in- de
banken der' professoren plaats neemt.]

3 September "1638.
,.Is ordre. be.r,aemt öp de inaugucttie, ':bon·r'~dach toecomende T6 Sept. T te doen yan de vier t:'xtraordinaris Professoren in de Academie alhier, onlancx beroepen, te \-vekn
een t\veede in rvledicina- ende di-ije în li.teris ende Philosnphia' rèspec-tive.",
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"De'vroetschap van Utrecht in ervaringe gecomen sijnde, dat Sebastîaan van Causteren in den huyse van wijlen
den Advocaet Detten in de Donckerstraet alhier uytgehangen heeft de Academie, ordonneert den voorn. Causteren 't selve uyt1hangbordt in te trecken binnen tweemael
xxiiij uren, op de verbeurte vant selve bordt, ende vijff
ende hvintich gulden daerenboven."
(Resol. Vr. UtT.)

8 October 1638.
[\Vijnne, blz. 35-36: De predikant Suavitis vraagt voor zijn
schoonzoon Arnoldus à GOOf, door den Prins van Oranje benoemd
het
tot, Lándrentmeester, Richter en Leengriffier van de' stad
graafschap Meurs, ontslag uit zijn ambt als buitengew. hoogleeraar.
Wordt eervol verleend; de vereerin'g, hem toegekend voor de opdracht -van- een boek, zal worden verhoo'gd.]

en

12

October r638 's nanocns.

[\Vijnne, blz. 36~37: Burgmrn., Schepenen en Raad van Devenier verzoeken eervol ontslag voor Mart. Schoock, door hen benoemd
lot prof. eloquentiae et historiarum 'aan ,hull ,111. School. - Schoock
zal eerst hierover worden gehoord.]

'3 October 1638.
[Wijnne, blz. 37-38: SchaDek heeft verklaard niet naar Deventer
te hebben gesolliciteerd; men 4eeft hem Qaar aangeboden een
behoorlijke jaanyeddc, "neffens ;het maintien ende bescherminge
tegens siJ~e partijen ende vijancien"'; hij zal liever te Utrecht blijven
als men hem daar gelijke wedde toekent. - Wordt besloten, "sonderlinge mede in consideratie, dat d:Aqdemk alhier gf!nollch v:ersien bliJft v,an goeqc ~professoren:' en dat verhooging van jaarwedde,
doçn; de cO,nsequentie daarvan, zeer,schadelijk voor de stad zou z-ijn,
om Schoock eervol te ontslaan en dit aan de regeering van Deven~
ter te berîchten.]

16 October 1638.
"D'Hèer Schepen Bobth is'gecoinmitteert ende versocht
Acta et decrefa Senatus

9
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0111H1C metten eersten deser Stads 'Bibliothcc!ue :::.) ten dienste ,van de Litmaten der Academie -alhier. te brengen in
bequalue orare, met aclvij-s ende· communicatie der IIeeren
Burgernleesteren ende Scholarchen ofte 't mcerenc1ee1 der:sclver, die daertoe sullen eunnCH vaceren over de occurerende difficulteyten etc."

(Resol. Vr. Ulr.)
5 November 1638.

"De Vroetschap, in consideratie llenende de lustre, die
Straet den Jonge de Academie .ende Hoge Schole
alhier van eersten aen bijgebracht heeft en,d~ noch dagelicx bjjbn:~ngt, he:m loffelijck quytcmle met disputatiën ende
andere pubIicque exercitiën,_ soo ist dat de V roetschap
voors., willende andere ionge luyclclJ- ani111erCn tot gelijcke
industrie en necrstichcyt" goetgcvonden heeft den voon1Aernout Straet te vereerc-n ende vereert hem bij desen het
recht Yau Borgerschap deser stadt, met conditie nochtans
dat h~j sal hebben te doen den gevioonlicken Borgercedt."
A~rncJUt

(Resol. Vr. Ulr)
'IS November 1638.
[Wijnne, blz. 39: Aan Schoock wordt, "voor ~-jjne vcrdiente
gaige ende alle voorgaende goede diensten", f 200 toegekend.]

24. December r638.
"De Vroetsehap, iti"ervaringe gecomen sijnde dat in dé
Boeckvercoperswinckels alhier vercoft" wordt seecker
boek, sonder nae'm van den aütheur off druck'er, geintitu.leert: "Gyn1nasium ultraiectinum seu Disputationis Theologieae, quae olllniuu1 pritn'a Ultrai-ecti, publice in IlIüstri
tune ,Gymnasia" nunc Academîa proposita' fuit, examen
accuratum'! etc:, last. den' Heere Officier ,deser~ stadt date1) Van de besluiten tot aankoop van boeken voor de bibliotheek
zal hier in den regel geen melding worden gemaakt; men kan deze,
voor de zeventiende eeuw, vinden ,ip. de posten uit de Kameraarsrekeningen, in Dodt, Archîef enz., HJ; de voornaamste ervan worden
vermeld in Van Someren, ,De Utreçh~sche Unive,fsiteits-bibliotheek.
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lijck:inne te"treckel1 ~die de- exemplaren v"mt voors. bàeck,
met interdictie acn alle de Bocckvercopcrs alhier van!
selve oH diergdijckc boeeken voortacn meeT alhier te vcylen, vercopen ofte distribueren, op pene als in de placcaten,
diensaengacnde geëm.ancert, boven arbiüale correctie,"

(Resol. Vr. Ulr.)
25 Februari ,639.
[Wijnne, bJz. 39-40: Curatoren 1) gemachtigd om met den exf.raord. prof. Sengverdius te onderhandelen over verhooging zijner
wedde 2), mi'ts hij zièh -voor eenige laren. aan de Utr~' Àcad. -verbindt; om prof. Aemilius te polsen over de verhooging' zijner
wedde'; om te adviseeren over het al of niet nog voor een- jaar
continueeren van den Rector Magnif.; oni een acaderhischen kruidhof _te doen inrichtel1.]
I I

Maart ,639.

[\Vîjnne, blz. 40: Sengverdius benoemd tot gewoon hoogleeraar,
wedde f 700, voor vier jareri, 'gedurende :welke hij zich verbindt te
Utrecht te blijven.]

"De gagie"'\lan den Heere professqr Aemi1îtis' is, bpt ntpport van de I"ieeren Gecornmittèerden, geaugihenteert tot
duyscnt guldens 's jaers' 3). -~. Oocl{' is goetgevonden dat
den Secretaris, uuth~n naem van de Vroetschap~ de Heer
professor Schotanus sal versoecken noch voor een jaer' te
willen continueeren als Rector Magnificus in der stadts
Academie. 'J

(Resol. Vr. Ulr.)
1.) Met dezen naam worden aangeduid: Burgemeesteren en Gecommitteerden uit de vroedschap tot de zaken' der Academie.
2) Door een drukfout staat bij Wijnne, dat' deze wedde "me gulden"· bedroeg; het moet Zijn: "lIIc gulden".
3) Aernilius had ontslag gevraagd als Rector van de Hiëronym!1s-'
school (zie hiervóór, blz . .128 en Ekker, De Hiëronymus-school te
Utrecht, Eerste ged., blz. 93). Zijn gezamenlijke jaarwedde als hoogIeeraar en Rector had f 1300 bedragen (hiervóór, op 30 Dec. 1633);
nu hij alleen hoogleeraar blijft, wordt deze wedde op f 1000 gesteld.
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[\Vijnne, blz. 40: Het bolwerk Sonnenburch tot hortus academicus
bestemd.]

18 1\hart ,639.
"D. Henricus de RO"y, medicinae doctor et extraordinarius professor is alsnu -aengenomen tot ordinarius professor in de Academie alhier."

(Resol. Vr. Uir.)
, April r639'

"Nicolaes I-iamel, studerende in ,de Academie alhier· in
jure" sone van den Advocaat l\i r. Johan Hamel, zal., is,·in
consideratie "au de goede specimina sijner studiën, ende de
go~de diensten van wijlen sijnen grootvader, ,in sijn leven
Advocaet van de Staten desel' Provincie, \-ereert ende gratis geaccordeert het Borgerschap desel' stadt, mits doende
den gewoonlicken Borgereedt.'"

(Resol. Vr. Uir.)
22

April ,639.

[Wijnne, blz. 40-41: Sengverdius, philos. prof., zal elke week
twee lessen geven in physicis en tw~e în Jogicis,; De Roy, med. et
hotan. prof., zal mettertijd' ook lessen geven en demonstfatiën doen
in den hortus; aan den knecht van den Leidschen hortus, uit welken
kruidhof "groote quantiteyt van aldèrley semina" aan den Utrechtschen ten geschenke waren gegeven, zal een dubbele gouden
Nederl. rijder worden vereerd.]

'7 Juli ,639·

,,Is alsmede goetgevonden, dat men op de jegenwoordige Beschrijvinge,[nl. van de Staten] bij occasie sal sQeeken te obtineren immuniteyt der professoren deser Academie in der Heefen Staten middelen ende impositiën ,op,
wijnen ende bieren, alsoock voor de ,studenten voor een
jaer van den tijtaff datse pnblice tbeses gedefendeert sullen hebben, volgens regIem,ent daervan geconcipieert ende
noch te concipiere'n.'/

(Resol. Vr., Uir.)
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z September 1639.
"De V roet schap verstaet, dat de weduwe D. Henrici
Renerii, in sijn leven Professor Philosophiae iri de Academie alhier, sal genieten 't vierendeel jaers gaige, daerin
haeT voornoen1de man overleden is, ontseggende haer
voorder versoeek van een extraordinaris recognitie ofte
jaerlicxse pensie."
(Resol. Vr. Ufr.)

4 November 1639,
[Wijnne, blz. 41: Voortaan aneen van burgerskinderen theses öf
disputaties aannemen en daarvoor een vereering geven.]
II

Nm'ember 1639.

[\Vijnne, blz. 41: De Rector, B. Schotanus, krijgt ]00 rijksdaalders
voor de opdracht van zijn "Examen juridicum" etc. en tevens voor
zijne goede diensten aan de Academie.]

7 December 1689.
"De vroe'tschap der stadt Utrecht, in naerd'cr deliberatie
gelecht hebbende tgene de gecommiteerden des Eerw.
Kerckenraets der Christel. gereformeerde gemeente alhier
den 14 Oct. lestleden 50 mondeling als schriftelijek gereffiDDstreert ende versooht hebben, Doek geconsidereert dat
tsedert is comen te overlijden den predicant Buschoff saliger, verc1aert genegen te sijn dat 'Oae een seste ende seven~
de predicant behoorlijck omgesien worde, van welcke één
gequalificeert sij tot 'de theologische professie."

(Resol. Vr. Utr.)
'4 December 1639.
"Verhaelden de Heeren Borgermeesteren dat d'~erw.
Kerckenraedt over acht dagen becomen hebbende des
\Troetschaps resolutie van den Vllen deser aengaendc"t beroepen van een seste eride sevende Predicant alhier, ingevolge van de genegentheyt, die de Gecómmitteerden van
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dese1yc Kercke:'lraedt in de conferentie, met haer E. ende
geassumeerde J-Iecrcn gehouden, verdaert hadden ebt bij
de voors. KeTckenraedt "''las om te hervatten de beroepinge,
in Novembri r636 gedaen op -D. Carolum DematiulU, predicant tot Midde1burgh in Zee1al1dt ~}, vvaertoc men van
goeder handt verstond alsnu beter ap-parentie van god
succes te wesen 2), de meer gemelte I(erckcnracdt _ goetgevonden hadde dCl"'.vacrts te schickcn den Ouderling
Herman yan Velthuysen, v1lacrbij ~Iaer Ed. ende de gcassumeerden BeeTen voors., volgens authoTlsatic van ue
E. V roetschap, van stadts"Jvegen bijgevoecht ende gccommitteert hadden D. ProfessoTem Gisbertum Voetium ende
dat den voors. ouderling Velthuysen D. \loetium :aldaer
gelaten hebbende, tot bevorderinge van dit goede w,erck
een keer herwaerts gedacn hadde ende gistcravondt thuys
gecomen vvas met een 111isSfVe van D. Voetio YDOrnoemt,
die alhier gelescll wièrdc, waeruyt, alsoock uyt het mondeling rapport van den voors. Velthllysen verstacn sijnc1e
de goede genegcntheyt niet alleen 'van dcn gemelten D.
DematÎo, macr oock van de heeren Burgermeesteren der
voors. stadt Micldclburch ende samcntelickc P:redicanten
aldacr, die Haer E., hierover begroet hadd.en, soodat nu
geoordedt warde, dat de beroepillge In forma metten al-·
dereersten diende gedaen -te T'i,TOrden,- 'sijn ondertusschcn,
nae versochte ende verkende au dien tie, ter vergaderinge
van de Vroctschap erschencn D. Schotanus ende Breierus,
IJ)inistri, naer wensi.nge van Godcs segcn verhae1ende dat
d'Eerw. Kerckenraedt ,dcse morgen "Fcrgadert ende aldaer
gehoort sijnde 't rapport van den ,ouderling; Velthuysen,
deselve Kerckenraedt eenstemmich goetgc\--ondcn hadden
te beroepen D. Carolum Dematium voornoemt, ende daertoe uytten haren gecommitteert hadde dçn \,coorn. D., Voetium ende Velthuysen, mitsg-aders Johannem Gerobuium,
Boeckhbude:r: van de Diaconije, ,,-ersoeckende neffens consent ende approbatie. adjunctie ,,-an gecommitteerden des
Vroetschaps, ende sijn daertoe bij de 'lroetschap gccom1) VgI. hiervóór, blz~ q2 vlg.,
:2): \Vat er, over het beroep van Ds. Dematius in de Kerkeraads-

notulen van 6, ?, 14 en 27 Dcc." 1639 staat opgeteekend, blijkt in
hoofdzaak uit de Res. Vr. 7, 14 en.27 Dec. 1639.
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mittcert d'Heer Artdries' van Wijck, Schepen, ende M'.
Johan van' der Nijpoort, SecrctaJ:is, mitsgaders den voorn.
D. Gishertus V oetiüs, Doctor ende 'Professor Theologiae
in de Academie alhier, die mede gegeven -siJn credentiën
ende missiven in forma, addresserende soo aen de Magistraet als IZcrckenracdt van Mîddelburch voors., item acn
de Classis van Walcheren.'j

(Resol. Vr. Utr.)
27 December 1639'.
"D'Heer Schepen Wijd:: erid'e- Secretaris Nijpooi-t, die
volgens comn11ss1e-vaIi' den 14en deser l1~et d'heer professor
\Toetius ende gecon"lmittccrdcll. des Kerckcnraets te Middelburg, in Zeciandt, hadden wesen beroepen D. Caroltnn
Dematium tot prc(licant ende professor Theologie dlhier,
rapporteerden dat sijn E. de beroepinge aengcllomcn hadde op een gaige van I600 guldens 's jaers, de huyshuyr
daerinnne' begrepen, mits dat bij sijn voorafsterven sijn
WCc1u~Vi,Te getractecrt sal worden als andere prcdicantenweduvven alhier: ende dat Haer E. sUne dimissie geobtineeft 'hadden, als int extract daervan geëxhibeert ende
alhier gelesen."

(Resol. Vr. Utr.)
27 Januari I640.
",Op de req:ueste ""Fan de Dccekens van der chirurgijns
gilde, versoeekende authorisatie op den Officier d.eser stadt
omme diegeene, die niet sijnde doctores medici, nochte
gildebroeders van haerl. gilde, hun onderstaende luyden
medicinale drancken in: te geven, "Tateren te hesien ende
't manuael der chirurgie te 'exerceren' contrarie ha'erI. gildcn-ordonnantie, voor de 'boeten te èxecutereil, ten minsten
tot pericule van de supplianten,- heeft de Vroetschap, gehoord hebbende 't rapport yan hare Gecommitteerden,
mitsgaders de::iecture vant aclvijs yau de Heeren Prüfessoren der medic.ijnen in de Acaclemie de::;er stadt, geappoinctcert aldus:
De 'Vro'etscha"p authoriseerf ende la st", den Officier deser
stadt dengeenen, die, 'niet sijnde gepromovèert jn de-'medi-
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cijnen, noehte tot gildebroeders van .der supplianten gilde
geadmitteert, nac voorgaende insinuatie ofte waerschouwinge van nu voortaen binnen dese stadt ofte vrijheyt van
dien hun sullen onderwinden de exercitie van de medicinen
ofte chirurgie te executeren, voor de boeten daerinne deselve volgens der supplianten gilden-ordonnantie sullen
comen te vervallen, beheltelick dat d'IIeeren Burgermeesteren in e1cker tijt, met advijs van de Professores medicinac in de Academie alhier, vrij sal stacn aen stecn- ende
breucksnijders, leden-setters, oculisten ende diergelijcke
operateurs, item andere geëxperimenteerde meesters
d'exercitie van haere operatiën in de consten toe- te laten,
mits dat deselve hun vorders reguleren nae_ der supplianten
voors. ordonnantiën."

(Resol. ]Ir. Utr.)
IO

Februari 1640.

"Bij d'Heeren Burgermeesteren verhaelt sijnde dat
d'Heeren Professoren gesamentlick, als elcx int bîjsonder,
bij haer E. ende andere gecommitteerden opt stuel<: van de
Academie meermaels gehoort- ende advijs gevraecht wesende, wie men best tot een tweede professie Philosophiae
beroepen soude in plaetse van wijlen d'Heer Professor Renerius, van eerstaen meest in consideratie gekomen was
D. Daniel Berckringeius, een - van de praeceptores der
Conincklieke kinderen van Bohemen, ende dat de Heer
Rector 11agnificus ende Professor Sengverdius eergisteren
Haer Ed. hadden eomen aendienen dat de professoren
hierover bij den anderen geweest waren ende eendrachtelick geoordeelt hadden, dat den voorn. Berckringerus de
bequaemste was, die Haer Ed. wisten voor te stellen, met
versoeek dat de V roetsehap metten eersten in desen belieffçlen te resolveren, is naer ecnige discoursen ende deliberatiën dese saecke acht dagen in advijs- gehouden."

(Resol. ]Ir. Uir.)
'7 Februari I 640.
"Weder in deliberatie geleyt sijnde 't geproponeerde
van den en deser van de persona v,aI). D. Daniel Berck-

x
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ringer, ephoTus [= gouverneur] der jonge Princen van
Bohemen, te beroepen tot proïessor philosophiae practicae
alhier, sijn de IIeeren Burgermeesteren ,ende Gecommitteerden opt stuck van de Academie gelast hem te verschrijven ende met hem te handelen, op rapport;"
"De gaige van Johan \'aH Noordwijck [sic], pedel van
de Academie, is op sijn versoeek geaugmenteert met' hondert gulde'us 's jaers, ingaende dcn XVlen Septembris Iestleden, ende dat op d'instructie, hem alreets gegeven ende
noch te geven, ende op conditie dat dese augmentatie,
yolgens sijne presentatie, cesseren 5a11, soo haest de Etmaten van de Academie 1.) vercregen sullen hebben immuniteyt ende exemptie van impositiën etc,"

(Resol. Vr. Utr.)
Zï Februari 1640.
"Verhae1den dJHeeren Burgenneesteren, dat volgens
resolutie van den xvijen deser D. Daniel Berckringerus
yerschreven, ende gisteren hier gecomen sijnde, haer E.
ende de Gecommitteerden opt stuck van de Academie met
hem gehandelt hadden, dat hij Professionem Philosophiae
practicae in de Academie'alhier sal bedienen om VI hondert guldens' 's ja ers, 't welck bij de Vroetschap gelaudeert
ende geapprobeert is, ende ten aansien hij in dienste is van
de Coninginne van Bohemen, is goetgevonden dat men
soo -door missive aen Raere lv'rat • als voorts door monde
van d'Heer Weede 2) versoeek sal döen, ten eynde den
gemelten D. Berckringer sijne dimissie van Hoochgedachte
Baere Mat, metten eersten mach obtineren, om d' Academie alhier tijdelijck [= tijdig] ten dienste te cunllen
V\.'esen/"

(Resol. Vr. Utr.)
I

~~Gelijck

3 Maar! 1640.

Doek danckelick aengenomen

15 ~t

appoincte-

1:) Daartoe werd ook de pedel gerekend.
2) Johan van \Veede, sinds 1624 lid van de Vroedschap.
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ment van I-Iaer Ed. Mag. van dat alle de boeeken van
Philippus Rovenius, van Deventer, pretcllse Biscop van
Utrecht, ~ -- die bij sententie -van den E~ Gerechte deser
stadt onder andere sijne goederen waren geconfisqueert
-",,-- - gebracht su.llen worden in deser Sta-dts Bibliotheque
int choor van St. lans kercl,c alhier, Oillme ah-Iaer tot
pub]ijcq gerieff van een· icgelick altijts blijven ende .bewaert
te worden'~ J.):

(Resol. Vr. Utr)
23 Maart Ió40.
,,'1S provisionelick verstaen 'dat, soo die alreets in de
Academie alhier tot Doctoren~ Licentiaten ende Artium
Magisters gepromoveert sijn als die noch gepromoveert
sullen worden, vrij sullen wesen van deser stadts ordinaris
Burgerwachten ende jaerlicxsc optocht ende wapencieringe, nlitsgaders van ·de jaerlicx ordinaris wachtcontributiën, beheltelijck -dat sij tot Lieutenants ende V cendrichs
vercoscn sullen mogen \vorden, ende vorders van sodalle
conditie sijn als andere Borgers ende contribuanten", 2).

(Resol. VI'. Utr.)
1) R_ovenius, de opvolger van Sasbout Vosmeer ais vicaris apostoUek (hij was aartsbisschop van Philippi en werd dikwijls met-den
eeretitel van aartsbisschop van Utrecht genoemd: vandaar ,;pretense biscop van Utrecht") had in Augustus 1639 nog juist kunnen, ontsnappen, toen er o.p Jast van den Utrechtsehen Officier
(= Schout) een huiszoeking werd gedaan bij de Jonkvrouw van
Duivenvoorde, te wÎer huize hij, herhaaldelijk vertoèfde~ Zijne boeken eu'papieren werden in beslag genomen;, het- tegen hem gevoerde
p(Oces leidde tot een veroordeeling, bij verstek, tot levenslange
ballingschap en verbeurte van zijne goederen, o.a. van zijne -boekerij, waarvan de eene helft ten deel viel aan den Schout, die zijne
portie aan de stad verkocht, en de andere helft aan de Staten van
Utrecht, die er afstand van deden -(dit is het in den tekst bedoelde
"appoinctement van Haer Ed. Mag.") ten behoeve der stadsbibliotheek: Fruin, Verspreide Geschriften, VII, blz~ 3()().........301.
12) Den 22sten Juni 1652 besloot de vroedschap, dat bovengenoemd privilegie zich niet uitstrekte tot de weduwen van de te
Utrecht gepromoveerden.
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"N och gelesen de missive van den Heere Vveede van
den r cn Aprilis voors. acn de Jlceren Burgermeestercl1 ende Vroetschap ,met îngeleytle missive van Hacre IvIat. de
Coninginne van Bohemen etc. luydel1'de als '."olcht:
Elisabeth! van Godes genade Coninginne van Bohemen J
PaIs ,Gravinnc bij Rhijp, Ceurvorstinne, geboorne Princesse in Groot Britanien) lIertoginne in Beyeren, et~.
Onse gonstigc groetenisse te vQren. Erentveste, voo:rsi enige ende ,"'ç"cüse licTc besondcrc,. wij hebben soowel"uyt

Uwer Ed. schrijv,en va)1 den 28 -:f:cbruarij naestltxleni als
uyt,het mondelick aenbrcngen, van den Heere Johan van
Weede vernomen, hoe dat Uwe Ed. den f,raeceptorem van
onse beminde kinderen, Daniel Bergringer, tot een Professorem. Philosophiae in U "Yve Academie met yoorbehout van
onsen consent beroepen hebben, .ende dieswegens onse 1"3..tificatie ycrsoeckcn. Gelijek wij nu het toenemen van Uwe
Academie garen sieu, alsoo streckt het ons Doek tot een
aengcnaen1: behagen, dat UVle Ed. den voors. Bergringer
tot een,lith van deseh:e gecosen hebben, IJ.iet, twijffelende
off hij sal hem eonfonn sijne beroepinge dragen, daertoe
wij, dan ons consent geven, ,willen ooek sijne climissic vervorderen,. opdat hij op U'i,\re Eel. begeeren. bij des.elve metten eersten soude mogen compareren. Ende is hierop Dnse
gonstige recoilllnandatÎc acn lhvc Ed., dat deselve g,clieven op het goet contentement ,:aa $ijn persoon hem voor
anderen in aeht te nemen, te favoriseren ende wijders te
vervorderen; -dat sijn wij op voorvallende occasiën gonstich te erkennen ende te recompensercn genegen, blijvende
Uwe Ed. ooek hehah-en dat met gonstigen wille altijt wel
toegedaen.
Datum in '5 Gravenhage, 12f22 '&Iartij Anno r640.
Ondertekent "Elisabethn.

(Resol. Vr. Uir.)

"De., Gaige van Dor. Henriek de Roy, l\rledicinae ct
Botanices Professor in de Acad'cmie alhier, is verhoocht t:ot
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5,_es handert guldens 's j'aers, ingegaen Paesschen verleden,
mits doende sulcke lessen als arbritrercn sullen d'Heeren Burgermeesteren ende Gecommitteer.den, die daertoe
geauthoriseert- worden bij desen."

(Resol. Vr. Ulr.)
4 Mei 1640.
-nGelesen een missive van de Heeren Burgetmeesteren
ende Regenten der stadt Middelburch in Zeelandt van den
VIen deser, nieuwen stijll, dJHeeren Burgermeesteren alhier gelevert bij- D. Carolo Dematio, continerende wat
droeffheyt sijner E. vertreek bij hoge ende lage standtsperC
sonen aldaer gecauseert heeft,ende dat Haer Ed. welgewenst hebbende hem aldaer te mogen behouden, hem evenwel d'Academie ende gemeynte alhier eyntelick noch overgegeven hadden, wenschende hem Godes zegen, ende
versoeekende, alsoo Haer Ed. hem in tegenwoordicheyt
geeue eer lneer en cunnen bewijsen, dat men hem alhier
ten hoogsten in haer Ed. plaetse wilde houden voor gerecommandeert, ende met sodane lieffde ende affectie ontfan gen, als hij' naer waerheyt weerdich is, met belofte vant
selve in bevorderinge van dese Academie bij alle mid-delen
'''''ederom te erkennen, ende tot dien eynde Haer Ed. aencomelingen, tot de Heylige Theologie' gedestineert, her\i\Taerts te 'sullen sen den onder d'opsicht ende directie
D. Dematîi voornt., welcke voors. missive de Vroetschap
ycrstacn heeft, dat men met een beleeffde rescriptie sal beandtwoorden, als gedaen is."

(Resol. Vr. Ulr.)
24 Augustus 1640.
[Wijnne, blz. 41-42: Aan Mein. Schotanus 250 gld. vereerd-voor
de opdracht van sijn "Systema Concionum".]

3 r Augustus 1640.

"Geproponeert sijnde dat d'Re'ere Schepen Booth volgens sijner E. c.ommissie -de Bibliotheqllc deser sLuit ten
deele in ordre gebracht hadde, doch dat een heek dient
gemaeckt tot bevrijdinge, cnde een ordonnantie ende in-
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structie opt bewar,en- ende frequenteren van de Bibliotheque geconcipieert, [zijn daarvoor als commissie benoemd]
d'Heeren van der Hoo!Ck, Wijck, Duverden ende vVijckersloot,"

(Resol. Vr. Ulr.)
!-5 September !6-10 .

"Is goetgevonden per deputatos D. D. Gisbertum
Voetium, predicant in' de Kercke ende professor in de Academie tot Utrecht, seer ernstelijck ende vriendelijek te
versoeeken, dat sijn E. gelieve, benevens' andere hooghgeleerde mannen" te wederleggen den Catechismilm ende
ändere diergelijcke schriften der Remonstranten 1), die
dageIicx meer ende meer openbaren hoe verre sij tot de
Socinianérije comen te veryallen."

(Acta Synodi Provinc. Ultraject., 1-5 Sept. 1640,
Sessio octava, art. 3.)
7 September !640.
"De Vroetschap lastcl'Heer Officier ende desselfs Substitpu,t hun neerstelick, te informeren, wat ,borgers ofte inwoonclers kinderen deser .stadt te Leuven ofte elders in
vijanden landen studeren, contrarie de placaten van de
FIeeren Staten Generael eler vereenichde Nederlanden." '2)

(Resol. Vr. Utr.)
!4 September !640.
"Omme een orclre off accoord te beramen tusschen den
schermmeester alhier, ende 1\1r. Henriek van Galen,
') a:ie hierna, op 31 Aug. - 4 Sept. 1641.
12) Voo.r, het eerst was 12 Maart 1591 bij placcaat verQoden, te
gaan studeeren aan een der universiteiten, die onder de ,gehoorzaamheid van Philips 11 stonden. Dit. verbod -is later herhaaldelijk
opnieuw afgekondigd, maar nooit streng gehandhaafd: zif! Fruin,
yefspreid~

Geschriften, VII, blz. 274 vlg.
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schermmeester VaTl' Leyden hIer géc-om:(::n, waerhae sijhi)tden hun onderlinge in d'ex-er(~itie V<ln "wapendi' suJlen reguleren, sijn gecommitteerf d'H ceren va11 Jer Hoo1ck ende
de Wijckcrsloot.'"

(Resol. lIr. Ulr.)
12 October 1640.
7

nOpt rapport van de I-Iee;-en Gêcommittee rden., die 1nspcc:t~e oculaer genomen; mitpgaders 't v-ersoeck ende presentatie yan cJen Pedel Jû'~lan van Noordijclc gehaort had-:den, is hem ,geaccorde~rt sestÎch gp.ldcns. een~, d~çryoo.f;
hiJ- t'sijnen costen aen sijne woninge sai hebhen, te dQC1~
maecken een cmnerken, sulcx ,d'Heercll GecomIl1itteerden
aenge\vcsen is, ~t we1ck dan voorts in eygendoin acn 'de
stadt sal blijven, sonder dat hij, Noortdijck, iei.S sal mogen
pretenderen, 't sij, v~n m~erd,er costen ofte andersints."

(Resol. lIr. Ulr.)
2 .November .1640.

"Omrrie te besichtigen wa'i toorn aCH desel: stadts wallèri
ofte anders bequaemst soude sijn tot :,de Astronomische
speculatiën voor d'heer Professor J\Iatheseos ende de studenten, die sich in Astronomie willen ocffenen, sijn gecommitteert d'Heeren Booth, Duverden, van de Poll ende
den anderdcn Cameraer.'1

(Resol. Vr. Ulr.)
16' November_ I640. ,
"Uuttet rapport van de Heeren, den IIden des er hiertoe
gecommitteert, vcrstaen sijnde dat tot d'astronomische
speculatiën hequaemst geoordeelt:, worde de Sm:e-etoórn,
mits 'desebie een weynich daertoe accommoderende, is den
aIlderden Carrieraer daertoe gelast, beheltelijek dat daervan alvorens een modd 'gem'aeckt 'ende alhier vertoori't 'sal
worden."

(Resol. Vr. Ulr.)
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23 November 1640..
[Wijnne, blz. 42: Prof. _Sengverdius krijgt een vereering voor
6 exemplaren van de onder hem gehouden disputationes.]

30 November. !640.

"Is gearrcsteert d'Instructie:1) van den Custos Bibliothecae ultraiectinae, bij Gecomrnitt,eerden geconcipieert.
staende geregistreert int Instriictieboeck.
Ende sijn ,de gemeltc I-Iceren Gecommitteerden gcauthoriseert
nIet Aeft Knoop te spreeckcn,: ten fine Jan
1101man tottet voors. 'Custos-ampt in sijn plactse gesurrogeert worde; item o~me de tafel- ende heek in de voorschrev,cll BibliotheecIc te doen lllacckcll nae behoren."

omme

"Voorts acngemerckt dat tot deser stadts Bîbliotheecke
voors. een bequamen Bibliothccarius vereyscht wordt ,ende
gclaudcert sijllde den sOIiderllngcn 'iJver ende curieuse in~
dustrie, wacrmede Hccre Doctor Corne1is Booth, Schepen
deser stadt, de voors. Bibliotheeck in goede oDdre gebracht
heeft, is dense1ven Heer Schepen ,Booth versocht dese
eerlicke charge te willen becleden, twelck siju E. geerne
ten dienste deser staqt acnnam."

(Resol. Yr.Utr.)
Ir-',]anuari 16~p.

"De Heeren van den HeIm ende van de Poll sijn gecommitteert 0ll1m~ hun te informeren op de schermschoIe
ende personè> v'an Mr. Hcnrick Lang."

(Resol. Vr. Utr.)
I2 Februari I641.

[Wijno_e, blz. 42--44: Een commissie uit h~t. Leidsche Curatorium
verzoekt toe te staan, dat Bern. Schotanus naar Leiden beroepen
",rordt als Primarius Professor jnris of Professor Codicis. - Merk-

1) Deze instructie volgt als Bijlage ,Il.
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waardige rnotiveering van dit verzoek 1 ) ..
gehouden.]

-

Het wordt in beraad

[Wîjnne, blz. 44-45: Prof. Schotanus heeft verklaard, het beroep
naar Leiden reeds te hebben aangenomen. - De vroedschap za!
aan d~ Leidsd1e Heeren verzoeken, van het beroep af tf!! zien.}

. '5 Februari I 641.
[Wîjnne, blz. 45: De professoren zulle~ jaarlijks 30 gulden voor
tabberdgeld krijgen, evenveel als hun co~Jega's te Leiden.]

I6 Februari I641.
IWijone, blz. 45-46: Curatoren worden gemachtigd om de wedde
te verhoogen van' professoren, die zullen toezeggen niet van hIer te
vertrekken, als zij naar elders beroepen worden.]

Februari I641.

22

[Wijnne, blz. 46: Curatoren van Leiden, niet vetwacht hebbende

dat hun verzoek zoo plat afgeslagen zou worden, berichten dat zij
Schotanus gesommeerd hebben het contract, dat hij mef hen heeft
gesloten, na te komen en het professoraat te Leiden te aanvaarden.]

"De gagie D. Antonii- ',Aemilii;" historiarum professoris
in de Academie alhier, is geaugmenteert met twee hondert
gulden 's jaersj- ingaende Victoris 1640.': 2:)

. (Resol. Vr. Utr.)
I

Maart ,64"

"Proponeerde dJHeere Burgermeester Ruysch, dat alsoo
D. Schotanus de beroepinge tot de professie in de Academie van Ley<len aengenömen ende aldaer al een hu)',
:1) Zie ook hiervóór, blz. 92, noot 1.
2) VictorÎs = 10 October. - Deze verhooging van wedde zal

wel een uitvloeisel zijn geweest van' de ReS: Vr. van 16 Febr. 1641.
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gehuyrt hadde, ' de, Heeren -Geconlmitteerden opt sttJck van
de Academie alhier dienstich geoordeelt hadden, dat opt
spoedichste andere diclJ.den beroepeIl te wafcien, -9m waer
te nemen beyde d~ professiën, soo .i~l ] ure als in Mathesi,
die sijn E. alhier bedient, ende daerop gehoort hebbende
het advijs van D. Mathaeo ende ande,re Professoren, deselve geadviseert hadden dat men tot profi;!ssio~em J u~is
souçle ~ bero~pen p. Cyprian~m Rcg,ueri,- die tot· Leyden
al e.enig~Ii- :t,ijt particuliere col~eg~a ofte instit~tië1.1 in Jur~
geëxerceert heeft 1)., ,Doek door~~ijn schriften qek~nt is,-.el)de
tot professionem Matheseos M(agistrum) Jacobum Ray:egsbc;-gh, die,sich çenige, maend~~-alhier onthp:ud'en-eqde
!l1et sijp.,4ispl.\teren ende üp,ponerenj_n'd~ Academie a14ier
ende anders he,m bekend gemaeckt heeft ende de renommee
heett cVan daerinne te excelleren. Ende heeft de V roetschap
u,acr deliber<itie geauthoris;eert ·de Heeren BurgermeesteTen ende Gecommitteerden tot de sak en van de Acad!=mie
om met de vpornoemde twee personen respective te handelen sulex hare Ed. voor dese stadt ende Academie dienstichst sullen achten."

(Resol. Vr. Ulr.)
~'.

3 M",art r64I.

"Rapp~,rteerden:'dNH~ere ,~Burgerme~§iter Ruysch~ dat bij
occasie . da~ D. Cypt;i-anus Regneri alhier gecomen was,
cl'Heeren Burgermeesteren ende Ge~om~mitteerden den_selven voor Haer E. ontboden en met hem ingevolge van
des Vroetschaps authorisatie van den I en des er gehandelt
hadden, dat hij als ordinarius professor alhier expliceren
sal Institutiones Juris op een gaige van VIc gulden 's jaers,
'\vaervan men hem hope gegeven hadde van aug.mentatie
nae;'dat hij cl'heeren bevallen ende meriteren soude, des, hij
vier jaren alhier verbondenèsal s~ij.n, sonderJ~lders beroep-en
te mogen worden dan _ 111et· goetvitlden .van ~de, Vroetsçhap1~
1) Hij was daar dus wat wij zouc:ien noemen repetitor. In de
notulen van de Leidsche Curatoren staat op 21 November 1639
aangetee~end: "D. Cypriani Regnerj - -verso_~ck om iIl Açademia
eenighe, publifcque (cursiveering ,van mij: K.~ lessen ,exerçitii .gn,ltia
te' moghen doen, wert geëxcuseerd" (Molhuysen BroÎmen lIJ blz.
240).
'
J

Acta et decreta Senatus

J

10
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gelijck ook geconditioneert is, dat off hicrnae een dCf{le'n
Professor Juris alhier :beroepen '-mochte worden, die men
vermits _d'een of d'ander qualiteytcn ofte redenen goetvónde vóór hem te prefereren, dat hij denselven sal hebben te cederen en in sulèken gevaHe den derden professor
in diefaculteyt wesen ende dat den gemelten D. Cyprianus
aUe 't selve danckelick geaccepteert hadde; verhalende
voorts dat Haer E. M{agistro) Jacobo Ravensperghgeoffereert h'ebhehde extraordinariam professiöirem matheseos op
eë tl gaigevan IIIC'guld. 'sjaer;;, hijdeselve mede danckelick aerigenomen hadde;
,
De 'Heeren Burgerm'eesteren ·'ende Gecommitteerden
vborttoemt'sijn'geau.th6riseert om voór 't 'aen'stáende jaer,ingáeilde'den I6en' desèr,. te verk,iesen tot Rector Mag~ifi
cus ende Assessóres van de- Acádeinie soodanen ,personen
als -·Haer E. tot meesten' dienst'e van de Academie 'sullen
oordeelen. " '

(Reso/. Vr. Ulr.)
5 Maart 1641.
"Verhaelde d'Heeren Burgermeesteren dat haet E. met
d'andere Gecommitteerden tottèdsaken van de Aca.demie
volgens last ende authorisatie van den lIlden deser tot
R1ectbr Magnificus voor het aenstaende j~ër vercbsen hadden D. Voetiumende töt AssessoresDD. Matthaenm,
Stratenum ét -I;iraeum-."

(Reso/: Vr. Ulr.)
8 Maart 1641.
[Wijnne, bJz. 46: Curatoren gemachtigd orde te stenen op de
inauguratie,' van den nieuwen 'Rector Magnif. en de twee nieuwe·
Profes'soren. - Ant. Matthaeus, is- dankbaar voor de'fl ;hem gegeven
titel van Primarius Juris -of Codicis Professor.]

10 Maart 1641.
.Jiefereer~e noch ,d'Hee~e Burgermeester y()ordoemt
(Ruysch) dat den nieuwgecoren Rector Magnificits ende
Asessorës van de Ac'a-derilie alhier 'gisteravondt voor Burgermeesteren ende andere Gecommitteerden waren ersche-

147

nen, recommariderende 't bevorderen van de Privilegiën
voor de Academie, oock communicerende wa'nneer ende hoe
te doen d'inleydinge van den nieuwen Rector. ende van de
twee Professoren, opnieuws beroepen, item Wat lessen deselve professoren sullen aenvang~n, etc. Ende sijn d'Heeren Burgermeesteren ' ende' Gecommitteerden 'voors. gelast
ende geauthoriseert-om met communicatie van de Professoren op alles order te stellen naer behoren.','

(Resot. Vr. Utr.)

16. MAART 1641

16 MAART 1642.
J.

"ACTA ET DECRETA ') RECTORE GISRERTO VOETIO, Al~NO
1641 ET 42 2) ,"

16 Maart 1641.
nDie XVI Martii hora quarta pomeridiana in conclavi
renut:Itiatus ~st Reç.tor Gisbertus Voetius, cui

Academ~co

1) Hiermede wordt een aanvang' gemaakt met d'e publicatie van
het eerste deel der Senaa~notulen, getjteJd: ,,,Acta Academiae Ultrajectinae ab anno 1641 ad annum 1684". Dit deel begint met een
aantal 0f1besc.~reye1!, plad~ijden; ': alleel1 fol. 22" ,23, ,.25, 27, 29., 30,
35-~7 zijn gepagi,neerd; TIJen vinpt daarop verschiII~nde fármulieren voor pe bul,yan een li~,eQtiaat 'tm ee,n doctor (zie Bijlá,ge .Ipj,M ,~
De not~I~n vang~I1_aan op foL 39 r<>. Zij zuIien hier, telke~s_ voor
één academiejaar, 'in extenso of in re'gest, DJ excérpt, worde,n,
drukt; daarachter zal men de vroerls'-chapsresolutiën
dalJaàr
aantreffen, een enkele maal ook een resolutie van een ander çollege,
die op de Utrechtsche academie betrekking heeft. - Zooals in onze
"lnleiding" nader is uiteengezet, ontbreken de ,Acta et Decreta over
de '5 eerste: jaren, 1636--:-1641, toen B. Schotanus voortdurend :het
rectoraat bekleedde.
2) i,et 1642" - is later: bijgeschreven; toen is 'vergeten Hanno'" in
,13nnis" te veranderen.

voót

ge-
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adjunctiadsessores D. Anton. Matthaeus,D, Gul. StrateflUS, D_ Antonius Aemilius. Amplissi'mi et nohilissimi DD.
Consules,in',eoderri conventu D.. Bernhardo'Schotano un-a
cum Rectoratu professionem Juris et Matheseos deponenti
et Acaderi1Îae ac collegis ,DD. ProfesBoribus vaJedicenti,
quipp_e voc,ato ad pri,mariam J uris profes.sionem in" Academi a Leidensi,' una cum ·Professoribus gratias egcrû.nt
pro recte administrato :munere-- Rectoratus jam ,inde a
XVI Martii anno Cl:lnCXXXVI usque in hunc diem, et
pro operá fideliter Academiae huie navata in utraque professione."

"Statutuin est; concursum dispritatiolll.im admittcndum
esse, hoc modo; ut dies J\1ercurii J urisconsultis, Saturni
vero Theologis assignatus maneat, prout ab initio Illustris
Gymnasii, con,stitutum et usitatu fuit. Si Theologus cum
Ill
Juriscoiisu-lto diehus Mercurii horis niatutini~ concurrat,
servabit Jurisconsultus -s-uu:in auditorium, hoc est majus.
Quod si cum Medica concurrant duo Philosophi, alter
P-hilosophorum, qui posterior professione, cedat et auditorium et horas matutinas ei qui prior est professione,
süamque 'disputationem; ih horas p01l1;eridianas rejiciat.
Qtiod si- contingeret ex eadem stiperiori facultate tres concurrere, despiciendum turn erit de tertio auditorio 1), vel
choro templi, vel alio ,quovis."
'i"~,

13 September

I04-l ..

Wördt 111edegedeeld een besluit: van de vroedschap, "ut
Domi:ni Pr9fe's~orés:, i~_ s~sceptio,ne, ,~o11,egïorllm 'et :,disp~ta
tion~m, ,'a",-c?ll~gi~, et ~espd~dentipus 2) stip~lentur" ne
c0I?-viv;ia a,ut,~ympósia ?ac, o~ca,sibne celebrept" (zi_,e llÏerna, blz. 15.5, opp Serf. 11541). ...
. . . ..

:1) Versta: naar .~een'" derde auditorium; :er waren er toen: nog
maar: twee; eerst in 1644' is het derde auditorium gebouwd: hierna,

blz. 194-195, Resol. Vroedsch., 15 Maar! 1644.
2) De .. respondens~· is de student, die bij--een disputatie als verdediger van de stellingen optreedt.
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18 Februari ,642.
"De consilio DD. assesorum indictus fuit conventus
omnium Professorum - ~ excepto D. Regio - - et habitus: in aedibus D. l\:faetsii, qui exJanguore aliquo tune
dec~mbebat 1); in quo parib~s omnium suffragiis, statutum~ esse mature occurrendum contentiçmibus et dissidiis
eX prae~:umt.ae
~philos9phiae: intr;á~uctione (lrtis;' et
porro oriundis; imprimis cu:m jam ,in,pu~Jicas, scriptiones
erumperent"uti çqnstat ex libeIlo suppliçe ad.Nob.et ampliss. SC11-atum urbis ()!J1nium manibus sl1bscripto,: qui infra
e~hihet~r~). _,D-elegati .su~t in,~odem, conYicntu I).._Maetsius,
D, Matheus, D. Lyraeus,. ut DD.Consulibus hunc libellum
supplicem pri~um exhiberent cutiIque iis agercl1t: de xemediis hui,c ,ma19 adhibendis" ne q~id detrimenti, caperet
Academia; insuper ad uberiorem' explicationem eorurn,
quae in libello. supplice cursim in~icantur, excepta quaedam ex libello D. Regii aut-Ioc.a in eo annotata commönstrarent, dcnique consilium Dominorum Consp,lum de iis-

novae,

1.) Deze en eenige volgende: passages qit de Acta et decrefa, alsmede eenige later op te nemen Resol. Vroedschap, alle uit de jaren
1642 en 1643, hebben betrekking op den strijd, die aan çle Ufrechtsche ,academie gevoerç ~erd tusschen de ouqe en de -nieuwe philosophie, die van Aristoteles en DescartesJ \VeJke laatste door Regius
werd voorgestaan. Daarover handelt uitvo_erig DukE:r, Gisb. Voetius, 2de deel, 3de hoofdstuk, en De Vrijer, Hen'ricus Regius, blz. 33
vlg.; over de in de volgende noot te noemen "Responsia" van Regius
zie De Vrijer, t.a.p., blz. 113-124.
2) Dit verzoekschrift van d~n Senaat (afgedrukt bij Duker, ,t.a.p.
H, blz. XLVIIï~Uy is opgenomen in de Narratio historka ,(hierna.
blz. 1'62, noot 2),. De str~kkjng van, het' veqoek 'is: 'de: exemplaren
van Regius' boekje, getiteld: "Responsîo seu notae in apl1endicern ad
corollaria theologico-philosophîca", te doen ophalen; 'te verbieden,
dat in de academie iets 'ge1eèrd wordt, dat ~et de' oude -iJhilosdphie
strijdt,- en te gelasten, dat eén professor, die dit toch doet, daarvan
rekenschap zal moeten "geven aan den Senàat en atin de 'faculteit,
wie het aangaat, en zich aan hun- oordeel zal moeten- onderwerpen;
middelen te beramen, dat Regius geen college ineer geéft over philosophische vraagstukken; eindelijk: te- overwegen, hoe het geschrift
van Regilis het best kan worden beantwoord.
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dem mandatis In pleno' urbis- Sen"atu exponendis exquirerent."
19 Febnrari 1642.
"In converitti relatu'm a D. Maetsio, D. l\1atheo, D. Lyraeo se 'mandata apud Doniinos Consul es nOllntdlbsque
alios 'Seriatores "per'egisse respo'nsunique 'a: Domiriis Consulibtis se ad Sèn'àtum haec delaturos; relinquere se arbitrio
Doininoruni professorum ut e:adetn ipsi- in Scnatu 1.) propondnt;, petere etiam" ~t DD,_ profèssöres, rationem et 'm:odum exeogitaient; quo putarent libellum D. Regii eömriluni- nomine Academiae :çefi.ttandum~ Judicatuin- 'a conventu, praèdictos :Ddegatos mandat,'a sU,a seduia èt fid:eliter
execûtos esse, eo"que nomine ipsis actae sunt gratiae:
Coritepta "est in eodem éo~ventu formula judicii Academici de libeHo D. Regii et de causa novaephilosophiae '),
qua'e Sena:tui urbis exhibenda esset, cuipsque approbatio' et
editio ab eodem Senatu petenda. Delegati sunt iidern qui
supra, additusque ipsis D. CyprianusRegn( erus) ab 005terga, qui proximo die lunae 21 Februarii in senatu compare rent."
21,Februari 1642 ..
"F'ormula judicii in conventü releeta est et ultima manti.s
ei addita. D. C)~prianu's petiit ut quandoquidem necessariurri rion esset quartum delegatum addi, ip'se ab hoc on ere
liberari posset 3). Quod factum."
24 Februari 1642.
"Relatu1l1 est i~ conventu a dominis Delegatis ad DD.
Consl..!-les aliosque delegatos Senatores se vocatos fuisse;
ubique noniine Scnatus urbis indicatum, finem et rnO'dum
1) NJ: ."in Senatu urbano" i.e. de vroedschap.

Dit "ju,dicium" over de HRespons!o" van Re,gius is ook opgf;nom,en, in de hierna, blz.,162, n90t 2, Je. vermelden "Narratio: histo;ska",; m~n kan het ook lezen bij Duker" t.a.p." H, Bîjlage LVI.
3) ,ICypria,nus,was nl., hoewel hij het op,tS Febr. 1642 vermelde
verzoekschrift mede had onderteekend, eigenlijk geen tegenstander
van de leer van Descartes: Duker, t.a.p; 1I, blz. 1:55, noot 1.
'2)

151

huic philosophandi rationi D. Regii imponendum esse.
Praeterea haec tria DJ). professoribus deliberanda propooi:
1. An necesse esset ut lectioni problematicae 1.) D. Regii nune abrogandae alia medica substituatur;
2. Quomodo putent medicinam theoreticam in Academia docendam. et intra quos terminos D. Regii lectiones et
disputationes :continendas;
3. :An non possent verba quaedam in tertio membro
decretiAcademici de nova philosophiá D, Regii paululum
emolliri, re tarnen eadem manentc.
Conc1usum est per eosdem DD. delegatos DD. Consulib~ ",et SClla-toribus nomine -conventus': . respöndendum:
ad.- 1°: Satis prospectuffi" fore necessitati studiosorum
m~dicinae quaternis lectionibus D. Regii in- medicina theoretica habendis hora nona matu:tina, quibus tempore aestivo accedat una botanica, et forte altera, ,pro re nata.
Quod si D. Regius nimium se gravari sentiat, Iiberum illi
sit matutinam in medicina theoretica, iis diebus quibus
explieat 'botanicen, aut subinde. aut perpetuo intermittere.
ad. 2°: ]\fedicinam eam_ et quidem solam,publicis leetionibus ae disputationibus D. Regii explicandam ac def~n
dendam esse; quae in omnibus Academiis doceri et ab.
omnibus,recipi atque exerceri salet.
ad. Jo.: Pati se qüidem ut verborum 'quorundam permutatio fiat, hac tarnen conditi,one, ne DD. Professoribus h_oe
fraudi sit~ quasi a sententia sua, quae simpliciter atque
aperte ,hane philosophandi rationern condemnat, resilirent.
Se enim in hoc suo judicia perstare et paratos esse eiusdem apud Ampliss. Scnaturn gravissîma,s rationes reddere,
quotiescurnque ei visum fuerit illas postularc/'
I Maart I642.

"R~~t<?t:' A-cadçmiae decretum' de tlova phÜo,sophia, ad,
inandatum Nobiliss. et ampliss. D.Consulis Ruyschin
iatinum -ser:rrio~em ~ransferri èt in córiven'tu U,D. Ässessorum D. 1vfatthei, D. Strateni, D. Aemilii trailslationeril
examinari curavit eamque D. Consuli tradidit ut in Senatu
urbis exhiberetur."
1) Het

'col~ege,

dat Regitls gaf Over philC!sophische vraagstukken.
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Il.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECIIT.

29 Maart 1641.
-[WijnDe, ' blz., 47: Oe mathematische instrumenten, die. tot ,nog
toe onder B. Schotanus berustten, zullen voorloopig 'ten huize van
Regius bewaard :worde'nj totdat Ravensperg een woning heeft; met
B. Schofanus zat onderhandeld wárden,over den aankoop van eenige
hem toebehoorende instrumenten.]

. "Verhaelde cl'Heere Burgermeester Ruysch,datecnige
Heeren dèr twee voorstemmende' Leden van de Staten
's Landts ·van Utrecht dickwils verclaert hebbende haer
Ed. verlangen om alhier een excellerende Piqueur te hebben, die d'Edelluyden ende Studenten, soa inlantse als uyiheemse ende andere, fraey tè peerdt' soude ctmnen leeren
rijden, ooek nu een 'meester betomen hebbende, die acht
off negen peerden heeft, daerop bij 'sijne discipulen leert
rijden, m'et sijn E. gecommuniceert hadden- van- een bequame plaets soo tot de voors. exercitie als stalling voor
de peerden, mitsgaders woninge vöor den Piqueur. Ende
dat daertoe bequaemst ende best gelegen bevonden was
het Wittevrouwen-Clo"oster, alwaer dock een Schermmeester ende <Maistre de Langue gelogeert soude cunnen worden, mits dat bij de Staten 't voors. Clooster daertoe geapproprieert soude worden. Ende dat (tot) des voors. Piqueurs gaige d'Heeren Staten ende die van de Stadt yder
twee oH drir Ihondert gulden 's jaers contribueren 'sou den ;
waerover gedelibereert sijnde, heeft -de Vroetschap verclaert te mogen lijden dat d'Heercn Burgermeesteren ende
die Haer E. assumeren sunen, met ·d'Heeren der voors. Leden h~erover in conferentie cOlllen ende:,sien, als van Stadts
wegen ~en, beqlla~me plaets' end~ woninge g~appro:p-fie~rt
ende een goet Piqueur bestelt warde, wátha~r E. ·daertoe
jaerlitx 't6t subsidie souden "vinen contribtieren':"
12

A.pril I641.

"Refereerde d~Heere Burgermeeste~ Ruysch dat SlJne
Ed. affgevraecht sijnde bij een van de Heeren der twee
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voorstemmende Leden, "iat bij 'de"-Vroetschap ge resolveert
was acngaende,de PiqUCUf, ende sijIl Edt . verhaelt,hehbende de resolutie van den XXIx,n Martij lsstleden, daerop
geseyt ~as, dat de resolutie alsulcx sij'nde,. geen conferentie souae vallen."
'
"Verhaeltsijnde dat int Clooster Marie Magdalenetot
stallinge voor de peerden, Piqueurp~aets ende woninge
voor den Piqtieur ende Schermrrieester 'heqtiame plaets is,
endé nlct cleyne' casten _geapproprieert 'ca~ wordbi" soo
sijn tot deselve afcdmmodatie geauthoriseert d';Heeren
Commissaris"sen ende Rentmeest~r vàn den voors. Con-

venté."
i 5 April 1641.

"qmme volge'ns 't- model alhier verthoont te ordonneren
't :niaecken van ecn ,'huysken voor den Bibliothecaris achter aent choor van St. Janskerck sijn neffens' de Cameraers versocht d'Heeren Nijpoort ende ,Van der Hoolc~,
Outburgermeesteren."
19 April ::'1'641,

'is

rlanoens.

IWij'nne, ,J?Iz: --47:, Van"B. Schotl:!flUS zl}llen. jnstrpmenten en een
atlas gekocht ,worden.}
21

April 1641.

[Wijnne, blz. 47: Deze instrumenten en atlas aangekocht voor

f 350.]
3 Mei 1641.
[Wijnne, blz. 48: Verklaring dat B. Schotanus als Professor en
Rector zich vOQrtreffelijk van zijne taak heeft gekweten.]

'7 Mei 1641.
[Wijnne, blz~ 48: Voor' het drukken van elk der disputatiën, die
collegialiter publice onder het praesidium van Regius en Berckringer gedaan worden~ zal de stad f 5 betalen,' zooals vroeger toege~
staan is voor de disputatiën onder Sengverdius.]

>.
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2'4 Mei 1641.
"De V roetschap, ,ke,nni,se becomen hebbende van de
apparente, beroepÎllKc D. 11 (agis~ri') Pauli ,Voetii, zone
van 'D. Gisberti Voetii, Theol. professoris et p. t. Rcetoris
J\fagnifici in de ·Academie alhier, tot professpr in de lilus,tr,e Schole van Pevenier, heeft SOQ teil aerisien va"n de
suffisantie ende bequaeII)heyt des voorn, D. Pau\i Voetii
als omdat' sijn bijwesen de _Vader in studiis seer dienstich
ende ten h,oochsten, aengenacf!1. ,sou de ':Vesen, willende
mede den$clven, Sij.n. E. Vader in desen gratificer:en, ten
re'specte 'van de' sonderling'e goede diensten, die des.elve
de Kercke ende Academie alhier is doende, heeft goetg'evonden hem te vereercl} :met 9-Ç!u titel ende qualiteyt van
Extraordinarius profess'or metaphysices in de Academie
a~hier, met een tractemenJ van driehondert gulden '5 jaers,
des hij weeckelicks ,ten minste één lesse in Graeca lingua
mede sal hebben te doen, ende is den Secretaris gelast dese
resolutie neffens d'ordinarise professoren Philosophiae
den geme1ten D. M(agistro) Pauio Voetio te nqtificeren."

9 Juni, I64 L
"Is ?eresolve~rt dat men voor .Stadts Bibliotheque sal
topen deri-;Thalrillid' ende andere' rare 'boeeken in' Orientaelse talen, tegenwoordich t' Amsterdam' te becomen sijnde, volgens seeckere Memor!e alhier opgelesen."
6 September 1641.
"Louys d'lHSy, die met het institueren van veele groote
Heeren i!î. de F-ransche tale ende anders dese Stadt ende
Academie goede diensten gedaen heeft, is tot erkentenisse
van dien vereert de somme van dertich guldens. "
,;Verhaelden d'Heeren Burgerméeste"ren' ingevolge van
de authorisatie des Vroetschaps van -den XVlen Fe'bruarij
lestleden, D. Ant( anio) lvfatthaeo, Juris Professori in Je
Academie alhier, al over e<~nigen tijdt in presentie van de
Heeren Oud-Burgermeesteren Nijpoort, Velthuysen ende
Van- der Hoolck toesegginge, gedacn te hebben "an augmentatie 'sijner gaige met twee hondert gulden, "s jaers.
ingegaen den en Septembris I640, 't we1ck de Vroetscha-p
aangenaem was."

ts

15.5
[Wijnne, blz~ 4~9: Aan de professoren zal worden verzocht,
geen disputatiën of collegiën aan te nemen, tenzij 4e studenten Qeloofd hebben na afloop daarvan geen banquetten aan te richten.
Ook zal met hen worden gespro~el1-- over het modereeren van de
promotiemaaltijden. - De vroedschap houdt in advies het maken
van een grooter poort tot ingang van qe Acadel1lie aan het Oudmunsterkerkhof ; de waterloozing hjj -den ingáng van den Dóm, naast
het choor, zal verbeterd w~)1:den.]
20

September 1641.

"Den Heere Schepen Booth als Bibliothecarius deser
Stadt is gelast ende geauthoriseert om tot Leyden in de
auctie der_ :hoecken, naegelaten bij wijlen den vermaer~en
Professor Gomarus, te doen copen eenige rarc, ende, treffelijcke boecken ten behoeve van Stadts Bibliotheecq

alhier."
4 October ,64',
"Bij Christoffel Candelaer, die de Studenten ende andere alhier 15 exercerende int rijden te peerd~, ende tot
dien eynde met woninge e,nde stalli:ç.ge versÎ:én is int 1vlagdalenen-Cloaster, versocht sijnde ecnige provisie van haver
ende hOy,voor d'aenstaende winter bij leeninge etc., is verstaen dat men,.,ontseggcnde dat versoeek, hem voor eene
reyse geven sal gratieuselick de somme van handert guldens ende affsnijden de hope van meerder tractements van
de Stadt te becomen,"
"Grome den toö'rn \~an Hasenberch 1) te doen appropriëren tot d' Astronomische demonstratiën ende speculatiën van den Professor ende studiosi Matheseos, sijn
:1) Dat met dezen toren niet bedoeld is het torentje op het dak
van Hasenberch, maar de stevige toren,' die in 1546. op, een ruimte
achter het huis Groot Lichtenberch,',was gebouwd ter bewaring van
de stedelijke charters, en dat in, hovenstaande resolutie, de naam
.,Hasenberch" een verzamelnaam is voor het geheete' terrein, waarover het raadhuis zich ~îtstrekte (Hasenberch + Oroot- en KleinLichtenberch); is door mij betoogd in, mijne Geschiedenis der
Utrechtsche Academie, Vijfde hopfdstuk, § 5.
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gecommitfeert de Heeren Van 'der Woérdt, Booth ende
D-etiv'erden mitten ariderden Cametaer:"

6 October r(4r.
"N aer' ddiberatie is cl'Heer' TY. Gulie1mus Stratenus,
'rilediciilae practicae et an'aton1Î'ae p'rofessor in de Academie
alhier, vereert met den titel van Primarius medicinaè- professor en Archiatrus urbis _Ultrajecti ende sijn E. gaige
verhoocht tot duyserit gulden 's 'jaers."
8 November r641.
[Wijnne, blz: 49: Aan den pedel f 20 's jaars toegekend tot
ma"ntel- en tabberdgeld.]
7 December 1641.
"Verhaelt sijnde, dat alsoo van de geconfisqueerde Bibliotheqüe van ,den pretensen Bisschpp ,van Utrecht Philippus Ravenius 1), d'Heeren Staten Haerer Ed. Mog.
helfte vereert hadden aen Stadts Bibliotheque in St. Janskerck énde de wederhelfte, van dien d'Heer Officier deser
Stadt is competerende, is goetgevánden te committeren,
als gecommitteert worden bij des en, d'Heeren Burgermeesteren ende, d'Outburgermeester NijFlOort mitsgaders
den Bibliothecarius Booth, omme met den gemelten Heere
Officier 'te handelen aerigaende Sijn Ed. wederhelfte."
"D. Henrico Bornio, Ultr;:~jectino, sijn Theses de prae1) In Augustus 1639 had de Utrechtsche regeering kennis gekre:"
gen van een bijeenkomst van voorname Roomsche geestelij]{en, bijgewoond o.a. door den apostolîschen vicaris Rovenius (Philirs ,,-an
Rb'oveen), ten huize van de op de Plompetorengracht wonende jonkvrouw Hendrika' 'van 'Duivenvoorde, 'een zuster van den insgelijks
Katholieken Heer 'van Warmond" lid der ,ridderschap van Holland.
Bij de huiszoeking, die' de substituut-Schol1t daar deed, 1egde hij beslag op a1Ie papieren' en de boekerij vän RovenÎus (waartoe o.a. de
twee deelel1-in handschrift van Dusseldorp's:Annales, behoorden);
Rovenius zelf ontsnapte, evenals de overige geestelijken:ûe 'R. Frtiin;
Verspreide Geschriften VII, blz. 300---302.
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destinatione, die hij te Geneve onder- D-. 'Prederico-- Spanhernia gedefendeert hadde, aen de'Heereu' Burgermeesterenende Regierders deser Stadt gedediceert hebbende, is
daervoor ende ten aansien van de gr'ote casten bij hem gesupporteert, gratieuselijck ende sander dat sulcx in consequentie- getogen sal worden vereert de ·somme van ses
ende dertich guldens."
24Januari 1642.
-lWï}nne, b.lz. 49. . . .:-·,sO.:.;Aan Berckringer een-.ver~er.ing tqegekend
vOQr de- opdracht en: he~ geschenk van zijne ,.. Inst~:tutiol1es pccpnOimjcae" en v09r! de' diens,tf!n,. door 'hem aa,I1 de: Academie. bewezen.]

I4 Februari 1642.
"Uut het rapport van de Heefen Burgermeestcrcn ehdc
andere Gecommitteerden, ·die volgens resolutie van den
VII,n Decembris lesdeden gehandelt hebben met den
Heere Officier deser Stadt aengaende sijner Ed. portie in
de geconfisqueerde boeeken ~an den pretensen Bisschop
van Utrecht Philippus RovenGls, waervan d'Heefen Staten
Haer Ed .. Mag. gedeelte vereert hadden aen deser. Stadts
Bibliotheque, verstaen sijnde dat gemelte Heere Officier
siçh daerin gedragen hebbende tot discretie van,. de voors'.
Burgermeesteren ende Gecommitteerden, haer Ed. boven
d' oQ.costen, gevallen in de. saecke van den meergemelte.n
Heere Qfficier tegen den "Dors. ·Rovenius, bedragende
volgens spedficatie vijf! hondert drije gulden, 18. stuyvers,
belooft hadden noch ses hondert gulden aen sijn Ed. te sullen betalen voor de voors. boecken; ende heeft de V roet'
schap geapproheert de- voors., kande1inge euqe cl'Heeren
B:urgermeesteren ende Gecommitteer:den bedanct.";
'nIs g()etgevonden ensie geresolveert dat meH d'onnodige
ende 01.ldtilchtigeboecken, in de voors. Bibliütheque (nI.
de Stadsbiblotheek).:sijnde, metten eer,sten, sal vercoopen."
21 Februari 1642.
"Sijn na versochte audientie binnen verschenen ·de professoren Dematius, Matthaeus ende Liraeus, als bij den
Rectore Magnifico ende andere professoren hiertoe ge-
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committeert, vci-háèlden:wijtlopich· het 'voorspoedich begin
ende- den goeden jeKcriwoordigen standt van de Academie
alhier, mitsgaders de inconveniënten ende schade, die. te
verwachten stonden door des cenen professors schrijven
van boeeken tegens anderen, gelijck nu onlangs den Professor Regius in druck, uytgegeven hadt seker Responsio
op eenige Corollaria D. Professoris Voetii 1). rakende
eenige nieuwe philosophie ende dat daeromme d'Heeren
Burgermeesteren opt te kennen geven van de vorden:
professoren wijsselick 't voors. tractaet hadden doen opsoetken endc'intrecken, overleverende boven de memorie,
diens aengaende den XVlIIen des'cr aen ···de Heeten Hurgerme'esteren ende" Gecommitteerderi 'op 't stuck 'van' de
Academie geëxhibeert, noch een naerder geschrift, behelsende eenige expediënten tot voorcominge van sulcx voor
het toecomende.
Nae deliberatie'isgoetgevonden, dat de Heeren Gecommitteerden ter saken van de Academie 'onderlinge ende
met de Heeren professoren hierover naerder confereren
sullen."
22

Februari

1642.

"Verhaelde de Heere Burgermeester Ruys'ch, dat Sijn E.
gisteren hadde' doen convoceren de Heeren Gecommitteerden van de Academie oriIme ruette professoren onderlinge
te confereren over de Responsio' Professoris Regii, in' de
notulen-van gisteren geme1t, ende' dat van des-elve Heeren
G'ecommitteerden niet meer' dan vier -gecompareert sijnde,
door dit kleine getal in voorn. sake niets (was) gedaan,
maer dat int discoureren was -voorgeslagen, dat men de
Lectiones problematicas, die hij, Regius, is doende ende
occasie geven tot dusdanige quaestieuse 'disputen' zou laten cesseren
overleggen wat lessen Z.E. in plaets van'
dien sou doen~ Dat mede geoordeelt, worder!, in -'cas· -van
censure over de voorz. Respo'nsio, tllen moest 'letten op- de"
meeste' gerustheid en eenigh-eid van:,:de Academische pro:'"
fessoren, doch dat de Gecommitteerden hierover nader met
de professoren soud"en 'communiceren; al 't welck de
Vroedschap was aengenaem.'·

en'

1) Vgl. hienróór.. blz. 149, noot 2, en de Acta et Decreta op, 18 Februari ,1642 en volgende dagen.
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"In deliberatie gele)'t sijnde 't verso eek van de Heeren
Professoren van de ..:'\caclemie alhier, in de Notulen van
21 en 22 Februarii lestIeden vermeIt, is bij de Vroedschap
geresolvçert ende goetgevonden, dat men D. professor)
Regio zal aenseggen dat om facuitatem medicam te meer
v6ort,"te settell ènde t'exorhefen, sijn E. vcio:î-taen 'geen
andre publique lessèn doen noch collegia privata houden
sar dari alleen 'in mediCina; autihoriserende 'de Vroed~:chap
de voordere samentlicke professoren' Om over 't boecX:keri~
bij den \-oorn. D. Regio onlangs uytgegeven, sodanen oordeel te geven opt soetste~' a1s '}Ia'er E. tot minste lesie van
Sijn E., ~ame en tot meester dienst en !"cputatie van de
Acádemi~ in co~scieptie bevind'en sullen te behoren."

16 MAART 1642 -- 16 MAART 1643.
I.
"ACTA ET DECRETA RE<;TORE ANToNIO MATTHAEO, ANNO

.1642"(-1643) .
16 Maart J642.
"Rara IV"'poméridiapa in c,opcIavi academica 1) renUDtiatus est Rector Anton. Matthaeus, verba faciente Nobi~
liss. viro D. Ruysch~ Cons'll:l,C Primario '2): .A,derat et alter
Consul D. Van der UOülçk, ex consularibu~ D. Nijportius,
ex Senatoribus D. Deuverden, actaeque gratiae per Con":"
s1l1em viro reverend6 D. Gisberto V óetiQ prp. rede adminis~rato munere nava,tqque academiae opera.
"
, Eoderrl momento adferebatur decretum Ampliss. Senátus urbani 3)" quo clariss. D. Regio interdicebatur Profes1) :Conclàve 'academicum = de Senaatszaal (Senaatskamer is;
tot-de verbouwing in 'l686;"de 'betere naam).
2}" Hier, i's door den Rector verzuimd op
teekenen;' dat als
Assessoren voor het nteuwe 'acactèmiejaar (daarlóe door' 'Res. Vr.
10 Maart 1642 benoemd}werden geïnstalleerd: Gisb., Voetius, -Stra..;
tenus en Ant. AemiJius.
'3) Zie hierboven;' oe,Res. Vr.' 1S-Maart .1642.-

te
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sione problematica; sim uI Professoribus potestas fiebat
condendi decretum de retinenda in possessione vetere
philosnphia."
'7 Maart ,642 .

,,;t-Iora IV,. pomericliana congreg~ti in concla vi nostroj
frequen#9ribus calculis conclusimu,s _decreturn de retin'ència -in çlocep.do vetere phi19sophia typis p,ubl;capd1;1-ID esse.
Excusa,paulo pO,st exemplaria tr_~_centa. ex quibus.ducenta
distributa, cel1tum, relicta typographo."

• 7 .April 1642 •

"H6~a p6nieridi~na cqngregati in copc1!lyi 11-05tr9,' Cû.ni~
que Marcus de la PaJrha; -Selandus, promoveri a nobis veIlet, si privatim in nostro consessu de quaestionibus miscellis a se scriptis disp~tare sibi liceret, conclusum pluribus
suffragiis, si Consul es non refragentur, pos se non huic
tantum, sed ,et aIiis deferri. Ut de Consuium voluntate
constaret, missi ad cos Rector et D. Cyprianus. Responsum, sine .disputátione publica rieminem promovendum:1);
exterum, quo minus de quaestionibus a se conscriptis disputet, se non repugnare, idque propter summam festînationem, quum candidattis rebus suis necessarium esse
dicebat.H
29 Juni 1642 .

i

"Rora XI relaturit ad Sehatum .acadeinicum de episto]á
Cartesii ad pi~etiim 2). Nomiriati' quatuor viri: Rector,
D'. Schotanus~ D. Siratenu'~, D. Sep.gwerdius qui examinata 'epistola excerperefl:~ injurias Acadellliae factas" et 51
scripto confutandae yideientur, script~m componerent,
:1) De Utrechtsche magistraat heeft geruimen tijd er, op, aangehouden, dat ,de, ;,disp,utatio ,pro gradu" _(ter verkrijgt'ng van den
doctoralen graad) in het publiek zou geschiedep, en,llÏet.'priva_at, in
de Senaatskamer~ Te Leiden' kende men reeds private disputatiën
·en, promotiën-'in,het laatst der 16_de eeuw: Molhuysen, Over; de ,graden;-die oudtijds ,aan de ,Leidsche Universiteit werden verleend, -in
Leidsch Jaarboekje 1916, blz. 18.
2) Over dezen brief zie Duker" t.a.p.- 11, blz. 17;3-174.
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adhibitis pro re nata in :consilitün aliquibus ex collegis. Re
diu deliberata placuit tandem publicum totius academiae
~nomine testi'ffionium ,conscribetidum, ,quo. rerurn gestarum
,veritas -omnib.us innotesceret."
'5 Juli ,642.
"Per, totam -medicin,am examinatu~' est Jacobus Appleyard, Eboracensis, Anglus. Postridie themata sibi proposita explicuit. Habito examine convenit ut tresviri D.
Voetius, D. Stratenus, .',D; Aemilius a Consulîbus impetrarent ut huic Candidato propter pronuntiationis difficultatem~ privatim in consessu professorum -disputare lieeret.
Impetratum: ',ea tamen--lege, ne indultum extra ordinem
.fraheretu-r ,ad consequentias."
23 Augustus ,642.
"Rora XI recitatum in convenj:u ,nbstro _decretum
Ampliss. Senatus urbani, factum in eos, qui theses aut
corollaria, a Professoribus proposita, editis libellis impugnant ')."
26 Augustus, ,642.
"Concordlblfs s~ff~agiis ,:decretu~~, '~t; orones 'Professores, collegia priv,ata)nstit~tentes, ~~Ynorél;r~:uro initio cûl.legii accipiant., ,nee possint gratiam huius :,;deereti faeere
studiosis,' ne si alii exigant. alii exactionerri differant, invidia in ilIos, gratia ,in hos derivari possit."
4 Februari ,643·
"Idem decretum (n1. het voorgaande van 26 Aug. ,642)
repetitum: adjeeturn nominatim, obligari eo extr<).ordin'ari9s ae'que atque ordinari~s, eamque ob eausam, illis it;,sinuaridlJm esse. Recepit cl. D. Voeti ll s .se filio, D.. Berckringerus_ se D. Raverishergero indicaturllm 2)."
1)

Zie hierna, blz. 164, Res. Vr. 12 Aug. 1642.

2) P. Voet en Ravensperg waren toen, de_ eenige buitengewone

ho.ogleeraren.

Acta et decreta Senatus

II
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. 6 Maart ,643.
"A sexta vesper:tina ad' nonam 1ectum est: in conseSSll
nostro Testimonium academicum' una -cum' ·'narratione

historica, qua defensae, qua exterminatae novae philosophiae, opponendum Epistolae Cartesii ad Dinetum. Profes si
sunt omnes, quantum ad historiae fidem, nihil se habere
quo el afguant. Typis vero- edendum adfuncta n'arratione,
concIusum ph.lribus suffragiis."
7 Maart 1643·
"Hora XI leeta est epistola viri cl. D. Philippi Parei, qua
Tomum primum ,dperum parentîs sui -'academiae offerebat 1.). Censuere omnes. quoniam peculium acad'emia non
habet, consules interpellandos, ut academiae nomine honorarium dedicanti decernere vellent. Partes interpellandi
Rectori et D. Voetio datae. Sollicitus est consul Primarius
Tem sibi curae ':fore_,2}.'.I-

1) Zie hierna, blz. 181, de Res. Vr. 20 Maart 1643.
2) Nu volgen, op lol. 41 r°-42 rO en op lol. 43 r°-60 v O, resp.
de open brief van den, 'Senaat,,,'d.d: ___'! Maart 1643, naar aanleiding
v~n

den vroeger gen?emden ,brief, van Cartes_ius aan Dinet (deze

open' brief is-"getîteld"'"Testirnonium Academiae .Ultraiect~n-ae") en
dè' bovengenoemde ,,,Narratio histori~a qua-:'defensae, quá--' exter'rriinatae novae philósophiae"; -beze "Narratio" bevat het uitvoerig
verhaal van alles, ,wat er sinds 1638 aan de Ufrechtsche Academie
is voorgevallen ten opzichte van den strijd 1:usschen de oude en de
nieuwe philosophie. Beide, _uTestimonium" en "Narratio", zijn tezamen in 1643 te Utrecht iri',druk verschenen (zie ook Duker, t.a.p.

H,

blz. 196, noot 3); en daar9m, en wegens del! graoten omvang er-

v,an~' zUi!' z.ij hièr-riiet opgenoinen; het "Testirnonhim" is trouwens
ih zijn geheel -o~k te lezen b-ij Duker, t.a.p. 11, Bijlage LXV. ~

Alle_en het volgende verdient hier nog vermèlding. Bij de passage
v"an de "Narratio h,istorica", die luidt: "Quomodo autem oppositiones exceptae et atiditorio responsionibus satisfacturn sit, testim"onio
et judicio auditorum et secuto novae Philosophiae fastidio ac coiztemtu satis declaratum fuit", zijn in de "Acta _et decreta" de hier
gecursiveerde woorden met potlood onderstreept, en een latere
hand heeft er in rnargine bijgeschreven: "false hoc; nam etiam
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28Maartr&l2·

"Mr., Btuno ,Verdoès~ Chirurgijn",is' Op sijn Versoeek tbegeleyt voort' opinaeckeü' van een sceleton ende meercat,
staende in Collegia Anatomico, ses ende' dertich guldens."
2Mèi r642.
"Lbuys d' Arsy; Frit1içoise' leermeester;_ i's to~gert;!yt voor
dè dedicatie ende presentatie van ses exemplaren sijner
uytgegevene Logique Française d'~omme van vijftiCh
guldens."
r6 MeiI642.
"Is goetgevonden dat- riü:m' 'in' plaets van den toorn op
Hasenberch totte astronomi~che speculatiën sall acco,mmoderen -den'/Sm'eetor~:r{:L);~'- -.
3r Mei r642 .

.,,]oannes Cuperus, één mede deser Stadts tromper(s),
nune est in -pretio et honore". Dit- heeft vermoedelijk een- :Rector uit
het begin der 18de eeuw _:gedaan (misSChien Petrus Surmannus?),
toen met de benoeming van Serrurier; in 1706, de Cartesiaansche
wijsbegeerte haar intrede te Utrecht- hield: zie het artikel over
P. Burman in Verslag Algem. Vergader. Provo Utr. Gen. 1933, blz.
104 vlg.
1) Uit verschil1ende posten van de stadsrekeningen van 1641-42
en 1642--43 blijkt, dat op den Smeetoren een nieuwe spits, een
"toornken voor de astronomische speculatiën" is aangebracht, waarschijnlijk een achtkantig koepeltje op een met een leuning omgeven
plat; de stadstimmerman was met één of meer leden van de regee~
ring naar Leiden gegaan om op de sterrenwacht aldaar "Înspectie
oculair te nemen van 't toornken tot de astronomische speculatiëri"
(Dodt van Flensburg, Archief enz. 111, blz.' 295). Zie ook hierna,
blz. 193, Res. Vr. 20 Nov. 1643.

is voor sijne extraordinaris diensten, die hij aen de studenten ende andere, hun exercerende in de conste van Musicque, in h1.!nne Cqll~gi~p- dagelicx i~S' ,9.oellde ende vóór
des en gedaen heeft, ten tijde van de inauguratie der Academie ende alsnu ten Dp:ytsch~f1: h-q.ys, als de Coninginne
van Engelandt mette Princesse Royale, Hare Con. Majts.
outste doc!J.ter,. 'hier, is ,ge\V~e~t, e~,ns_ ençif! ~ond~r datsulcx
in consequt:!ntie sal worden. g~troc1(efl",~ toegel~yt d.'somm~
val} vijftich ,gjlldens." •

[Do,dt ",:rê:}ll, ,:FJ,ensburg. Arçhietvoor kerlçeL':ell',wereldsche geschd.
enz,.;IJI. :blz;-',29.5,: ui~ de K:irrieraarsrekenüûs van 1641-1642,:, (Aan
:Cor,n. -Spoth},ruiI11 ~3Ó, betaaÎd voor.dert aankoop van,',,~oeken~
ten behoev'ê van 'de StadsbibÎiotheek (op de auctie der boekerij van
Aernout van Buchell, die Mei 1642.heeft plaats gehad).]

A

pr:

12 Augustus lQ42.

1\V;h~ne', blz:-- -'V~~'bod: van dr~kken, e!l:,~erko,open yan,ges~hiiften, gericht tegen theses of corollaria, door professoren of studenten
voorgesteld.]

50-:

'7 September 1642.
"Sijn geaugmenteert de respective gaiges v~,n _de _ oage:noemde professoren in deser Stadts Academie, alsse van
D, Cyprianus Regneri, Jurisprof.,D.' Henricus Regius,
Med. prof., D. M(agister) Arnoldus Sengverdius en D.
M(agister) Daniel 'Berckringer, philos. professores, ijder
met twee hondert gulden 's jacrs ende van D. M(agister)
Jacobus Ravensperg endeD. M(agister) Paulus Voetius,
e.xtraord. professores, ijder met hondert gulden 's jaers."
26 November 1642.
"Verhaelden d'Heeren Burgermeesteren op gisteren gehoort te hebben 't advijs van DD. Schotani ende Dematii,
professorum theologiae, opt schrijvens van de Heeren
Regierders van 's Hertogenbosch, vermeIt in· de notulen
van den Xlllen ende XXP~n deser, ende dat deselve om
verscheyden redenen geoordeelt,hadden, dat men D~ pro-
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fessöris Voetii geschrifte tegens D. Mare$iiapolögiebeC
hoorde te laten int licht comen "), ende'dattet se!veó0ck
was 't gevoelen D. Riveti 2) ende andere vermaerde theologen hier te t~~de" als bij derselver missiven vertoont
was."
'3 Februari ,643·
"Den, and_erden Camerae~, Bor is g~last _der Pn:>f~ssoren
gestoelte in· iien -:D6riikercke -te d?,{!ll' toè:sltiy"ten: -m'et eeu
deur, waervan ijder Professor :eeu" sleutel sal hebben."
27 lF'ebtuariI643.
"De Vroetschap last ende authoriseert de' Letterdienaers ende Boden deser ·Stadt mltsgadersde Dienacrs
van de Justitie om-'de jongens/die sij bevinden colvende
oH de cldot mette 'voet stotende op deser Stadts plaetse,
de hoeden aff te nemen; is"'oock verstaen dat men bij ac te
verbiedensal int pandt van den Dom (de kloostergang)
1) Voetius had: _zîch -'sfreng -afkeurend -llitgel~lteri ;over:_ het 'o'~
nemen van lidmaten der Gereformeerde Kerk in de Broederschap
van Onze Lieve Vrouwe teni,:"Hertogenbüsch. Daarover geraakte hij
in peniIestrijd met Samuel Desmarets (Maresius), professor aan de
Doorl.,School en 'predikant bij: de Waalsthe gemëerttë:-:aldaai, 'die' een
"Defensio pietatis" etc. van de Broederschap in het licht gafr-waar..,.
op Voetius antwoordde met een .. Specim'en assertionum" etc. (geWóonlijk aángehààld aIs'''~,Confraterriitas JYl.aria'n'a"); dit is het geschrift. waarvan in' bÖvèristaande "'ieso!ûtie 'sprake 'is. T~en de
Bossche -maglstraat-'kerifiis kreeg va'n het voornemen van 'Voetius
om ?it geschrift in het lié~t te 'geven; wendde hij zich tot de Staten
\ián' Utrecht én de regeering van de stad om deze uitgave te" voorkoinen: van dezen laaisten brief wordt meldi'ng 'gemaakt in de fles;
Vioedscn;'van 13 en'21 Nov. 1642, waarnaar in de: ''Res. Vr:"vah
26- Nov~' 1642 wordt 'verwezen. Dèze zaak hàd een langen' nasleèp~
over dit onderwetp wordt uitvoerig geharideM door liuker. t.a.p.' n;
hoofdstuk 11.
.
'2) ,Ahdré Rivet, van :-162(}-1632 hoogleeraar i'~' de theo,Iogie t~
Leiden; daarna, terwi~r hiJ den titel professor honorarius' kreeg,
belast met 'de opvoeding en het onderw,ljs van Fredèrik Hendrik's
zoon, den hitereri Priris Willem II.
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te speJen, ,op de. ,yer;be:t1rte _van: 't oppc,rste cle;edt, -te redimeren m,et ~een .guJden 1 }."
16 MAART 1644.

16 MAART 1643

I.
"ACTA ET. DECRETA.RECTORE GULIIlLMO STMTENP
lP4~"(-l644);

"In. conclavi acad~1TI_ko a Nobiliss; / ViTO Domino
F. Ruysch, primario Consule, stipato nQnnullis deputatis
ex Senatu, gratiae fueruht,:ac,tac,daro. D .. Ant. Matthaeo,
Juris Antecessori -primario, pro graviter, ,et fideliter administrato Rectoratu; renunciatus est Rector Gul. Stratenus,
et Assessores D.. M. Schotanus, D .. A, Matthaeus, D. A.
Sengverdius.
Placuit iterum agere apud Consules causamD. Philippi
P~araei

per,.D.··,DematiuIP eCD. ',MatthaeumY

Door goedgunstigebeschikking.van Burgemeesteren zal
1) 'Een uÜ:vloeisel van d~ze_ reso~utie is>,de,.yolg~nde; ,publicatie
(bij V~n de Water,. Or. Plac. Boek lil, blz. 442):
- . "Publicatie "tegen hef spelen en getier maken: in de ga/erije
van de Academie:'
~ "De Reg,eerpers der stad Ütrecht ir~terdiceren ende verbieden bij
desen ,állen ende een iigeÜjk in ~e galerije van de, Academie ofte
',t pand van'
Dom te spelen ofte getier te maake!!. op de verbeilfte van, 't OPPerste kleed, te redimeren met een gulden, die
komen za! ten profijte van den bekeurder, tot wellce bekeuringe bij
desen geauthoriseert worden de Pedel van de Academie, de Deurwaard,ers, Letterdienaars ende Boden deser stadt, d'opsichters op
de vuylnis, o,Psichters ()p den armen ende dienaars van de Justitie;
die de inobedîënten ofte resistenten sullen hebben t'a~duceren op
den stadhuyse, om arbitralijck gecon;igeert te worden".

den
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Ph,. Paraeus200 gulden van den Senaat krijgen. VolgJeen
brief. van .den Senaat aan Ph. Paraeus om ,<:lank te betuigen
voor het gezonden boek
en :hem het geschenk vanJ 200
te berichten. ~ De eerste Burgemeester heeft aan den
Rector en D. Aemilius, aan wi,c opgedragen was voor elk
professor een sleutel van de bibliotheek te vragen, geantwoord, dat aan den custos der bibliotheek strikt gelast zal
worden altijd den sleutel op een. bepaalde plaats van zijn
huis te bewaren, ol'dat die ten elken dage en op elk uur
aan de professoreu,-;die er om vragen,kan verstrekt ,"fv:orden.
"Placuit convcntus menstruus 2) 4abcndus ad consilia in
rcm Academiae conferenda primo Mercurii die cuiusque
mensis - - exceptis feriis ~ - hora sexta vespertina,
aestivis mensibus - - hybernis mensi-bus mutanda - -~
sub muleta {) assium pro absenti-a, 2 prol sero, post vltimum
campanae icturn, adventu, 11i5i sontica excuset causa, pridie
tarnen vel eodem die per pedellum rnonendos. Collegas."

n

~,;Ob

implor<l:tam n1.}pe~ Clpem consiliumque Redoris in

c9.ritrovcrsi~s lp-ter nonnullos studiosos et eorurn hospites,

pJacuit per D. -pernatiurn,"D.,'Rcgium,et D. Sengverdium
quaerere, ex Dp. Consulip,us q:uid in talibus sit agcndurn et
quid de fori quadam sJ?c,cie _professorib';1s concedenda in
levioribus ,videatur."
,"
,
6Meir643_
Bovengenoemde Gedeputeerden berichten, dat. Burgemeesteren' gcncgen-'zljn "ad concedendum forurrt immuhitate::;que s~udiosis"; aan' Rector, As'sessoren en 1)~ Dematius wordt tiu opgedragen een concept .op te maken vari
wat aan de Vroedschal? in d~zen zal worden gevraagd. De
Senaat heeft dit cöricept .goedgekeurd; het zal aan de
Vroedschap wordet:t aangeboden.
") Zie hierna, blz_ 181, Res. Vr. 20 Maart 1643.
2) Reeds tijdens de lllustre School, op 20 April 1635, was tot zulk
een maandelijksche bijeenkomst besloten: hiervóór, blz. 74. Uit het
vervolg zal blijken, dat deze, op den eersten W'oensdag van de
maand bepaalde" bijeenkomst 'ITIaar zelden heeft -plaats gehad~
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"PetleIió petenti libello supplicea DD.o'professoribus
commendari a'pl1d studiosos recens' a, se instructam typo~
gra,phiam' ad theses imprimendas,- responsum plerosque
ipsi prae ceteris~ fauturos, quoad fieri potest, sed ciira
aliorum exclusionem et citra obligationem."
7 Juni r643·

Rector en de overige áfge-v-aardigderi van den Senaat
berichten,' dat Burgemeesteren over de zaak (zie 3 en
6 Mei) "serio cogitarerit."
22 Juni 1643.
"Visum fuit per Reüorem 'ihquÎreie iii partes m'andatas,
PedeIlo, quarum formnla per D. Secretarium exhibita ita
sonat" (volgt echter niet).
28 Juni 'rÉi43:
Burgemeester. Van, W eede,door den Redor herhaaldelijk geïnterpelleerd over de aan de Academie .teverleenen .
Statuten, heeft het voorstel van de Vroedschap daaromtrent
den Senaat 'ter onderzoek toegezonden.- De Rector zal privatim m'èt de Burgemeesteren spreken over enkele daarin aan te brengen wijzigingen :'en toevoegingen.

aan

5 en iS Juli r643·
'Aan d,en ,Rectqr, die do~)r'.de~ 'Burgemeester -aan de
Vroedschap verlof verzocht heeft om "publico program;-,
ma,te" bekend te maken, dat na de aanstaande vacanti~',
(omdat wegens afwezigheid van deri eersten burgemeeste:rRuys,ch de zaak vóór ,die vacantie niet kan hehandeld wo,i~
den) het privilegium fori en de immuniteiten verleend zul:"
len worden, is dit verlof toegèstaan; over de formule van
de bekendmaking zal met den Secretaris worden gesproken.

15 Juli 1643.
Daar, te vreezen staat dat, wegens de vacantie,

,enkele~
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collega's, 'wier r'aad men noodig zou-'-hebben, buiten 'destad zullen: iijn', is de' verd'ere zorg voor het ;;negotiuni
acadernicum" opgedragen aan Rector en -Assessoren en, -bij
hun ',afwezigheid, aan de aanwezige hoogleer~ren.
6 Augustus 1643.
"Dominis Consulibus scripto petentibus - - oh injurias
obvi'as in librtr R. Descartes ~) - --:sententiam singulorum
Professorurtl - - excepto D. Regio - . - de D. Voetii conversatione nobiscurrl,'de usurpatojn 110S dominio, tempore
rectoratus vel ante vel post, ut et an non sit fervidus propugnator ·-verae refbrmatae religionis adversus" omnes
heterodoxias et superstitiones etc., pro munere suo etc.,
responsum fuit tlnanimihus praesentiiln1 suffragiis honestissimum testimonium' esse perhibendum. D. Schotanus, ob
morbum ab sens, scripto idem censuit et postea in urbem
reversi D. Cyprianus Regnerus; D.Sengverdius, D. Berckringer idem professi sunt D. Secretario.. Testimonii formula haec erat: 2)
25 Augustus 1643 .
.. Om eindelijk de laatste hand teleggenaan·de privilegia
acad'eniica<hebben<Burgemeesteren die:aan alle professoren
ten onderzoek toegezonden; Dematius'.:eir 'Regius; die, afwezig zijn, zullen schriftelijk ontboden w~rden.
3rAugustus r643·
Allen hebben geantwoord dat alles. mefenke!e kleine
1) Bedoeld is Descartes''";,Epistola ad ,celeberrimuffi,,:vituffi:Gisbertum Voetium", waarov:er'zie Duker, t.a.p. Uj blz: 186':vlg:
2) Het nu volgende, :'vooi., Voetius, zeer loffelijk' testimonium is,
evenals 't voorafgaandedJesluit van: den Senaat ,van 6-' Aug. '1643~
in zijn geheel afgedrukt bij Duker, t.a.p. 11, Bijlagen LXII en LXIII,
pag. LXiV-LXVIII; men'vindt daar ook den, in dèn·tekst genoemden brief, waarin M. Schotanus een even' eervol getuigenis van'
Voetius geeft, en de, a-ttestatie"vari den kerkeraad ,der Oereform.

gemeente, te, Utrech t' ten :-gunste 'van Voetius.
L
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wyzlgmgen, hun behaagt; in aller naam zal de Rector
dank betuigen aan de Burgemeesteren en de geheele vroedschap. ~ Bovendien wordt aan ,den Rector en -aan Ant.
Aemilius opgedragen "ut cogitarent de numismatis donandi promovendis inscriptione et specie."
5 September ,643·
"Prima 'et solemnis_-privilegiorn-m et legum hiliuS'- Academiae facta promulgatio, promissa- oratione magnifici
Rectoris 'ex decreto- Senatus academici,",
LEGES ET STATUTA ACADEMIAE ULTRAlECTINAE.

"Quicunquc' ad hane' Academiam studiorum causa
venient et privilegiis,eius frui valent, s_ese' Rcctori-magnifico sistunto eique, data dextra pollicentor se Rectori et
Scnatui Academica d:ebitam ohservantiam honorernque
de1aturos, 'omnibusque' -Academiae" decretis et legitime
mandatis atque interdictis obtemperaturos, '"ac nihil se'
adversus Reipublieae aut Aeademiae bonum maehinaturos.
Insuper nomen suum Rectori danto et profitentor cuiates sint, cui se studiq., dedednt: daturive -si'nt,: nee :p.on:-ubi
habitent et: 'pro -inscriptione -Rectori ·duodecim --stuferos,_
pedellö trespendunto.
Quotannis sub novam Rectoris inaugurationem intra
XIV dies omnes studiosi sese "nominatim reeenseri curanto, et pro recensione stuferos tres in usum Rectoris et
Seèretarii, pedello: unU!n persolvunto.Studiosi ex Schola Triviali huius civitatis prodeuntes
Albo Academico-' hon iriseribuntor; neque privilegiis
fruuntor, nisi exhibitü' prius testimonia,' quo scholae Rector
eos dignos ,pronuriciaverit, ut ad capiendum uberiórem
ingenii euItum"ad- Academiam arriandentur.
-Rector, Professores, Studiosi, quiq:ue ali<tuö munere in
hac Academia fungantur, liberi immunesque a militibus vel
aulicis quibuscunque hospitio excipiendis sunto; praeterea
ab omnibus ordinariis tam--diurnis quam' noctu.mis excubiis
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iisque quae in publica~ ()pera ac ,·munimenta cçmferuntur
contrib:utionum oneribus.
Insuper, quod ad vestes ac libros reliquamque supcllectilem attinet, irnmunes quoque ab omnibus portoriis sive
vectigalibus habentor.
Professores , vin.üm;: honorarium annuatim, -:h;ahento.
Sturliösi .. jmmunitate .<iimidii- ·:vec-tigalis) quod .:cives Ultrajectini ratione publicarum: imp9sitiollm:n: totum persolv,unt, usqu,e ad centu:rp. vini cantharorum,-,quan-titatcm in
sing\110's annos fruuntor; itidem:. sexd~cim sestertii de
unoquoque sex vasorUffi_ cerevisiae, quod~,estJere dimidium
eius, quod cives solvere tenentur, ipsis remittuntor.

Studiosi quoque liberi et immünes $Ul1tO a sumptibus
imprimendarum Thesium,:-quae public~ in ,hac Academia
ad disputandum proponentur, ~j~xta ,-statutum statuendumve modum.
Quicunque, :in hac,:, ,Aca9.emia:-',eruditiQIü,s ',suae~ ,gradum
cOllseq u un tUf;: n umism'a te :~ urea ,:-colldec:orantpT'~ et imlll ün~s ab -excuhiis jux:t<i' decretll,m',annij640 :,pTa,~stantor.
Causis et controversiis studiosoruffi"ventilandis ',Senatus
Academicus semel unaquaque hebdomade vel pro re nata,
extra ordinern,;quoties: n,ec(:'!~sitas id exig~t, ,vacatQ.
'Idem Senatus' cognoscitode omnibus ;tudiosotum çiebitis
ex causa conductionis aedium musaeorumve, emptionis
vestium, et, quaeçunque eas concerntlllt, item librorum
alioruffi_qt;e, jnstrumentorurn, ad studia spectantium, ut
etiam eorum~ quae ad alimepta aut eius generis expensas
pertinent.:
Ita tarnen, ut priusquam in judicium vcniatur disceptantes ad Rectorem ,et Assessares vocentur, qui controversiam, quoad fieri--poterit, amice component. Alioquin
causa citra strepitum judicii, ,de plano, secundum,' Statuta
huius civitatis. eisq:ue defieientibus, ex jure scripto. a
Senatu deciditor.
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'i': 'Sententiae -veto 'siVe -res,juiditàtae',adversus ëontumaces
aut-oritate et jussu Praetorio per,' aliquem htüus -civitatis
apparitorum executioni rn~ndantor.

Controversias inter Studiosos hUl us Academiae ob 'injurias, sive re sive verbis factas, Rector et Senatus, si fieri
possit, componunto; sin minus, injurantem ad satisfaciendum condem'nanto, vel-:pro :re'-hata-:"mulctahtb} , Stu'diosortün~ quóS': res'cÎveriht---se',;iriv1cem- -ad dimièandüm' provöèä:sse~ conatus impedire adnituntor et, si neces se sit, in eam:rem ope Praetotis urbani utuntO:r; deinde
eos omn'i meliote modo conciliare 'canantor, mulctando
nihilominus' auctoreIjl rixae pro' merito.
Idem Senatus de minoribus etiam delictis, quae modicam' coërcitionern' requirunt, cognoscito et :studiosos 'delinquentes ',-pro arbihio, multtato'; ita tarnen ut poena
pecuniaria-, sumina:m -tenturn florenorum Carolinorum non
excedat.
Sed si -'poenam g-ravitlrê'm:: 'exigere' delictuni:: -censebit
Sena tus; --,- n'egoti urn' -, j udici ,ordinaria ": committi tór ;" penes
quem etiarirjudicitim'erit poéhar-utn quáe',con:tra pügnantes
aut gravius delinquentes statutae sunt, adhibitis in consilium- Rèêtàre :et As'sessoribûs.
,
Similiter' 'ordinaria j'udici' relinquitor "cognitio':dámni in~'
juria dati aedibus et quae inde dependent, manente correctione delieti penes- Senatum,Aèademicü~:
'.
Si 'quÎ ,studiosorüm 'saepius peccaveririt et admaniti
mulctatiqüe'- ,ad ':-meliorèm frugeirf revotari nolilèririt, ad
privatum judicium huius Ser1'atus ilieo discedt111to, ut' honari ipsorum et parentum consulatur, alioquin::'publica
authoritate relegantar.
Praetor vero' urbanus neniini- studiosörum vel alicui
memhro Academiae manus'jnjicitó, nerninernquC' sine pra:e~
vio decreto apprehendito, iis solum exceptis,: qUOg gravis
alicuius atrocisque facinoris reos: flagrante' et' recenti adhuc del icto deprehenderit.
.

J73
.:,Caeterum ju:dici :ordinari9 çQgnitiQ debitorum .cop.trai:tqrum ex aliis causis superius non expressis- reseryator
l

Quantumad suppellectilemlibrosqueFirt, auctionibus
:publids'(=!mptos,' speciale 'Sta'tutum ':ea: de xe factum observator.

N erno auto h~sce privilegiis :gaudeto;' -quam qui. uf studiosus 'Albo' Academico adscriptus est, idllue quoad Doctoratus aut Licentiae-' '''gradum:-''''-in~''Theologia, ;jure aut
Medicina adeptus erit, a quo tempore coram competente
judice convenitor; -nee" atnpliuS<'privilegiis Academicis
fruitor, ut nee is: qui" per sexennium.·-aut -diutius in hac
Academia haeserit.
Collegiá privata :fa,'èult~tu~rr, artium'_,"et Erigtiàrum." nemo
instituito, sine consensu -'-Magnifici -Rèct6ris et- -Professorurn.
Si~ut -JU:riscon~ulti rion~ hisi post"exhibît'as -'Cu:rlà:e literas promotoriales et praestitum solemne j urameiitum ad
eausasjn }oro ~gendas admittuntur,~ i~a nee, cuiquam nisi
j'usto diploma~e promot~Oi1is facultati~ ~fedicae ostenso
praxin me~icarh in ~ hac '-urbe ~xercère 1.ic~,turiJ. esto.
Quem~ quisc,tue jJrofessorum_ au~thorem~ aut librum sit
praelecturus vel quod argumentum docturus, Rector et
Assessores statuunto, adhibito,Consulum consilio, quorum
hac de re decretum Professores tam ordinarii quam extraçrdinarii, ;seq~untor.

Philosophi ab Aristotelis Philosophia non' recedunto,
neque publice neque privatim; propugn~tor~s absurdorum
paradoxorum, novor1.lffi' dogmaturn" ah Aristotelis doctrina
discrepantiuul, non feruntor. Profanae opiniones aut damnatae propositiones non defendunt9L Et ita Philosophja
docetor, ut ne ,doctrina Ecclesiae traducatur aut inutiles
reddantur qui adspirant a-dstudia superiorum facultatum.
Quodsi hic aut in qua vis aiia facuitate controversia incidat aut difficultas" penes Rectorem ,et Assessores ,po-

te'stas' 'estu,' adhibita in 'consilium iHa -facultate, negotium
istud detenninandi.
A disputationibus rixae absunto ,et ,verborum,: injuriae,
opponentes quoque com-modis a:f1gUnlentorum solutionibus
acquiescunto.
Theses non proponuntor publice aut typis excuduntor,
ne quidem inaugurales, nisi 'examinatae et probatae, a disputationis praeside aut moderatore.
Ha, nee declama,tiones a studiosis, publice recitantor aut
:impriinuntor sine consensu Magnifiei Rectoris ':et AssessorUffi.
Progra1!1m,a nu~llJm,! ,:quod, extr~ordinariae rel, p.liquid
habeatf 'publiçe affigitor,,' Rectore,' insdo.
Famosos libellos scribere aut spargere aliisve dictare
aut recit~re nemo, aJ;1deto, audentes, gravem ,poenatn:_ expectanto:",
"
"
"
,
Quoruin omnium, Statutorum amplifi'candi" 11?-odeàllldi~
immutandi atque ,:intt;rpretandi __ PQtestatem sibi.: integtam
reservat amplissimus huius urbis Scnatus. Actum VIII
Calendas Septemb~es Anni millesimi sexcentesimi qua dragesimi tertii, concordibu,s Senatus "Ultrajectini 'suffragiis."
6 September 1643.
"Placuit ut unus ex Assessoribus una cUffi'-Secte{a-iio pe'r
vices adsi.t Rectori in prima inseriptione ha,be:q.da 7,8 Sept.
et seqq.
"Tertium auditorium 1-) ut -iteruin petèrent a DD. Consulibus jussi sunt Rector" et D: Aemilius." - Aan den
Rector, Matthaeus en Seng'verdiüs wordt"opgedragen een
concept te maken "de thesium ederidarun1'et distribuendarum ratione" en dit aan den Senaat voor te leggen. "Decreturn fuit chartas, móriu'menta et librum actorum
Academicorum custodiri in capsa."
1-) Zie hiervóór, blz. 148, op 12 MeL 1641.
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:Daarjn opdracht van de Burgemeesteren het "Testimonium A:cademic:um"'; met de "Relatio historica" ;1) gedrukt
zal worden, hèbben Rector en Assessoren van den Senaat
de opdracht gekregen, den titel, proloog en epiloog van
dit boekje te ontwerpen; deze zijn later door den geheelen
Senaat goedgekeurd en hun is de volmacht verleend "expungendi verba ociosa-, manente rei substantia" .

'5-30 September en

H

October ,643.

"A Senatu Academica citati studiosi primum -Hollandi,
dein Trajectini, Selandi et Gel-dri; moniti jussique ut collegiis nationalibus 2) renuntiarent et pollicerentur se nomen non daturos, nee asservaturos libros legesque coHegiorum, sed statim tradituros Rectori, nee suscepturos
Praesidi-s, Assessor(is), Pedelli ullumve aliud munus, sub
'Paena expunctionis ex -alho Academica. Omnes Trajectini,
fere omnes Hollandi, ,plerique Zelandi, sed pauci Geldri
ad ca praestanda se obstrinxerunt; ac' proinde ex refractariis pertrnaciores -tres Zelandi, quinque Geldri ex albo
expuncti su nt 3}, 'ex sententia DD. Consulum et delegatorum Senatorum ac Rectoris et Assessorum die XI 'Octobris
idque iis renunciatum per ped-ellum.,~ In eodem conventu
conscripturn fûit 'decretum adversus dus' generis collegia
publicanduni in foro Palatino 4) postridie expunctionis
1) Zoo staat hier, in plaats van "Narratio historica:'; zie hiervóór, blz. 162" noot 2.
• ) Zie S. Muller Fz., Oud-UtrechtscheVertellingen, blz. 154 en
155.
-3) Hierbij staat in" margine, met een ,andere hand: ;,vide Atb.
pag. 1r et 12"; bedoeld is het Album Studiosorum, waarin op de
aangegeven ,bladzijden deze namen geschrapt zijn.
4) Hiermede zal bedoeld zijn: op "de ,Plaats", zooals het pleintje
voor het stadhuis werd genoemd; dergelijke publicaties geschiedden
immers van de pui van het stadhuis, ten aanhooren van wie op "de
Plaats" stonden. - Ook Buchell noemt de "Plaats"; Jtforum Palatinum" (Trajedi' Batavorum descriptio, Bijdr. en Meded. Histor.
Gen. XXVII, blz. 221); "Palatinum" is dan afgeleid van palatiurn,
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nominum et translatum in-: .Latinum. ,sermonem excusumque affigendum valvis Academicis aliisque locis solitis."
(Nu volgt de tekst van het decreet in hetLatijn,gedateerd 12 Aug. 1643; de afkondiging ervan geschiedde op
13 Aug. ; den Nederl. tekst vindt men bij Van de Water,
Groot Placaat Boek lIl, Hz. 490. De inhoud ervan,naar
den Neder!. tekst, luidt verkort : Sedert korten tijd herwaarts zij-n eenige studenten: begonnen -sam'en te' rotten.
"ende veele onbehoorlijkheden end_c insolentiën te plegen,
procedeerende hctselve meest uyt de praetensc genoemde
Nationale ofte Provinciale Collegiën" die-deselve gepoogt
hebben op te rechten ofte te foveeren," dewelke door wijs
beleid van Rector en Professoren,. op ernstige aan:maning
van den -magistraat, "bijnae alle gedissolveert ende vernietigt zijn." Burgemeesteren en Vroedschap der stad verbieden daarom -.-:- voorziende de onheilen, ,die men kan
verwachten als" het kruipende kwaad niet ;'bijtijds gekeerd
wordt, gelijk daarvan, God hetere het, in andere academiën
droevige exempelen gezien zijn - .~---:- een elk om "soo~
danige collegiëll te ,erigeeren; maintineeren,' -sig daarin te
begeven ofte andere daartoe te porren, ofte sig te bemoeyen om ymant daarin aan te nemen, hetzij bij geschrifte, handtastinge ofte mondelinge beloften, ende sonderlinge
,hun daerinne als Praetor, Assesso,r ofte. in --eenige andere
qualiteyt ofte ampte te laten .intituleeren ofte gebruyken,
ofte de boeken of- ,geschriften der·:voors._ praetense collegiën te ontfangen, -ofte bewaren, maar -deselve, soo haast
die haar ter handen komen, te leveren in handen van den
Heere Magnif. Rector, alles op poene van niet meer te
sullen :gaudeeren het privilegium fori: ende _andere praerogativen, immuniteyten ende beneficiën;·,die Lidmaten der
Academie genieten, ma-a:r,cmetterdaad van alle deselve vervallen ende gepriveert gehouden te werden"; wie eenige
functie zal hekleeden in- deze collegiën, of anderen zal
aanraden lid ervan_ te worden, ,of boeken, papieren' of munimenten ervan zal ontvangen, bewaren bI. aan, ,anderen
daartoe overleveren, zal "te~ken ,reyse" _een boete krijgen
van f.200, behoudens-arbitrale 'correctie; zij, die zich "simhier = g,ebouw, waar "de wet" ,zetelt, stadhuis'; (Mededeeling van
Mr .. Van Campen.)
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pelyk in soa danige verboden collegiënbegevenofte hare
namen verleenen," worden met f- 1.00' beboet, behàl ve de
boete van f2$;Aie zij telkens zullen·:verbeuren als zij bevonden worden in zoodanige ongeoorloofde vergaderingen
te -zijn geweest.
,Burgemeesteren, 'en' >Vroedséha,p van -Utrecht :hebben
goedgevonden d.eze publicatie van,_ -den'stadhuize te doen
publiceeren "ende voorts in- het-Latijn,getransfere'ert aan
<ie Academie ende elders (te doen) afligeeren, mitsgaders
jaarlijks bij de inauguratie van den Rector Magnif. neffens
de wetten en,'privilegiën :der ,'Voorsz. Academie te renoveeren en verkondigen."
40ctoberI643·
"In conventu men~tr)1o d;üa est M( agistro) Christiano
Ravio:1) licentia publica oratione celebrandi linguas
Orientales'.";; .

'_

"Iid,~m (~a ~:i~'{~t;eru_m p'~:te~tas ;~~nC~SS~t,~it~~~t9ratiV~ne

p;çoponendi ~a ql1ae~~up~,~~rant :dicenqa~," ,,',," ,_ _,
"De thesium disputandarum numero, mole,)m,pressionis_
et distributionis tempore statutae hae leges a-c"probatae a
Senatu Academico, ,quae p'er,Re!=J,qr~m adhibitae fuerunt
DD. Consulibus : Disputationes Theologicae diebus Saturni" Juridica'e, ,et-,_',Medicae dièbus:-::Meróirii insti-tuunt6r;
Philosophicae- utrisque ~:-diebus;' ita: tamen,'-nè, ,:Philosophica
Practica iisdem- cUni;Juridica- concurrat horis, _nee:,Theoretica cum Medica.
' :
Dua~ -disputatiQnes, eode,11?-': ,tempore, :noni:habenror nisi
forte Juridica et Medica.
In eadem, façultate 'bis""e~d,erp _,di~h:.n~s,i, for~e Philosophice ne disputél;tor, excepto Jeî-_~as->,'ma:{ófes praeceder~te
.octidup,
..
..... _
. ........ " , .
,pi~p,utaturu" 'lnte XIV dies R~CtciriMagnifi,co disputa'
tipnem futuram indicato.
-,
Co;: -

,: ,

'

1) Over Chr:istian -Rau-:aIs-,Oriëntalist,::zie Di'.--:\\LMJiC. -juyhboll,
'zeventiende-eeuwsche- beoe,fenaars van het' Atabisch- ,in "NedèrIand,:
blz. 217-222 __
Acta et decrefa Senatus

12
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In ,singulis facultatibus qui prior indic'arit; pnorem'
lbcum io',disputando_ ferto.
; Disputationes omnc's'__ q_uatriduo' anfe impressae 'sunto ac
distribuurttor~,
.
Theses unum et dimidium quaternionem vel ad summ'um
duos nc -éxcedunto~ Thesi-bus- a iStudiosis conscribendis.
non nisi unus conceditor.
Corollaria -pauca,
maxime: 'ex materia praesenti desumuntor, neque"propter ca·, neque prdpter carm,ina moles
char'tae augetor..
Exemplaria. singularum disputationum 200 irnprimuntor,
ex quibus 120 a Typographo studiosis distribuuntor; ex
residuo Praeses 20, Respondens 3°, Pedellus -30 In usum
Professorum et Magisttatus -'habeto 1).11

et'

27 Oétober I64J..
"N. N. petiit admitti ad examen Medicum ·prograd11'
Licentiae, et ut ipsi gratia fieret disputationis publicae~
sub conditione se intra ,biennium" ,sistendi hic ad gradum
Doctoratus p,etendum et deponendo hic trecentos florenos,
nou; iestifiibidoE;"-"p:i$'Fpt~-éstitïs :j)romissis. >Consensits a
Consule primario pet:ihiS :'et-'iinpettatus~'-fuit per Reétoreni
et D. Regi"tiin.'"
', .28N.ovember 1643 ..
'De ReCtbr en-:Voetius"zul1ën aanV'Burgémeesteren aanbevelert"emptionem Bibliothecae·N (icolai): Ansloo p(iae}
m,( embriae):, ,-constantis ',-ex v-ariis": voluminibus' Turticis,
Arabicis, Persicis, Graecis etc. 2)."
.. ,.Ab Abrahamo.:Fabroc) Mysnico(;?)petita et impetrata
1) Vg1. hierna~ bf~,.,:203,Ac_!a:)et [>,ecreta ö~ 20 Januari 1645.
,
,-, 2) Zie hierná/'"1Jfi-"jb3,'- d~"Res. V±-. van 22 Nov. 1643; hij_ he~'t

daar "Gerbrand, Ansloo, :c~?'pman, t'Arnsterdam". De gebr?eclers
AnsIoo: voorna~e" 'Amsteî'd~rrische kooPllfderi; beguristig~en :d~ be-,

oefening der Oostersche talen: juynboll, ta.p., blz. 185, 205, 216;.
244.
3) Misschien':dèZelfde Abr."Faber;',wien inJ'674 door-dep'iUtrechtsehen' Senaat' een;,'doctoraat h.c. in 'de"Techtèn, werd verieendi~ toen~
hij juridisch professor werd aan het Amsterdamsche Atht'naeum.

1,79
fuit··Jicentia_ :privatim interpreta,ndi intr04uctîont;m·· Geographicam Cluverii 1 ), historice ,et politiee, ,priüs tarnen
eons,ulto et as-sentj,ente -~ - modo non -Geometrice ,tractaret -~ -~- D. ,·M. Ravenspergiö. Itlque significatutn fuit
eidern }"""'ahro 'per Re,ctorem.'-'
21

DecembeE 1643·

Op de vraag van ,den Rector, of Sic Academie niet in

't openbaar haar dánkbaarheid zou toon en Jegens "D.'Joannern Lucam Francothalensefll:, a~plo legato praec1are de
5tudiosi5 et Academia meritum 2)" ",rordt besloten dat alle
professoren' den lijkstoet zullen· begeleiden, en dat alle
;;cives' Academia:e" zullen worden uîtgenoodigd den' stoet
te v~rgezellenen de lijkrede bij te wonen,' die doorD. Justus Lyraeus, wien dit doot den Acad. Senaat is opgedragen, -zal gehouden 'worden op '27 ,:Dec. a.s." ,,,in choro
maioris tempIi" (Domkoor ).
3' Januari ,644;
"Ad minuendos imprimendarum thesiuin sumpt~s decretm.ll, ~st" pe c,ui )ip:~ret ~aep,iu~ -qua!l1 ,sem,~l hebdo,madatim, d~sputat,e," v~t_ ,1I1esi1.,lm,:' molem' ~u1tra quaternionem
extendere, n~dum in' gr~tial'I! canninuin ,aut, coroHariorum
augere nisi, ipsus ult~riores. sumptus :'ferre yelit, exceptis
col1egiis Theologicis ,ip.m inchoatis quibus cêmtinuandis et
~ntra paucos _lllertse~ finiendis duo' quaternibne's tantisper
çcmcedercntur, ca in,terim lege, ut non nisi tertia aut quarta
qu?-vis ,hebqoniade habeantur."

'.0

Februari 1644.

'"Ju'ssu DD': Consrilum' rogati s'ûnt DD. professores, quom()do, ,D. J.,', Ravenspergero, JV!atheseos prof~ssori~' peteriti
a~mitti in numertl:ID professorum phikis9phiae ördinari'Û'1) Introductio in Universam geographiarn, door Ph. Cluverius.
2)" Johan Lucas 'van Frankendale had in 1641 25000 gulden aan

de ACademie vennaakt ten bate van studenten in de theologie: zie
het uittreksel. uit zijn testament, hierna, blz, 24.6, op Acta 'et Decreta
van 7 febr. 1650.
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rum·' q uam- ciptime s'atisfieret, :cum minima';iI?D~', profes'sorum' phi1ö:sû.phiae' ordiüarÎorum" 'ötfensione, et an non ad
stabiliend~rrif -cbncordiam' inter eos et tranquillitatem -Acad'emica-m- ,- c6nduceret 'ut singuli in collegiis priva ti5 et
disputationibus publicis subsisterent intra:'s'uae-professionis limites; pluribus suffragiis conccssa est cuivis libertas
tractandi in publicis- disputationibus -:et privatis collegiis
quamvis Pllilosophiae partcm, modo se contineant intra
limites perlc;ges academicas' constitutos':"
'
24 Februari ,644.

Rector deelt mee, dat de Vroedschap Arn. Sengverdius
bekleed heeft met den titel van "primarius Philosophiae
Professor", Jac., Ravensperg heeft benoemd, tot prof. .ordin .
in de philosophie,en D. M(agister)Christ.Ravius verlof
heeft gekregen H'publice ger 'aliquot menses profitendi
linguas orientales".
"Cum DD. Consul es et ampliss. Senatus huius urbis
nuper denuo transegerint '"Super; exercitio mensae fenebris '), tam aequis conditionibus quam in ulla alia Repu",1), In 1642 ha~{:de ~lj'H-echt~'al~ rrlagisftia<' die hçf: v'ó~.ti1emen
een "christelijke, ~I}_de onbesprokene:'-: b,?nk :~an :'léeni~g _op te
ri~~ten~: daarov,er ' adyies :gevraagd aan de, -,lede~_ der theologische
f~culteit. D~ze gaven,'in: dit advies t;erschill~nde _, maatregelen aa!1,
waánioor' woeker ;zou:,~:unnen worden tegeng,egaan. De m"agistraat
gingdaarop echter ni~t in; wel zag hijaf va!i' hèt plaIJtot s;tichtjpg
van een stedelijke "tafel van leeninghe", m,aar hij hernieuwde het
daarvoor in 1620 aan eenige lombarden verleende octrooi De theologische professoren, ook de jurist Ant. Matthaeus en de philosoof
Berckringer, alsmede de'-"piedikanten bleven in woord en geschrift
den strijd tegen den' ::door de banken, van leeniuK ,uitgegefenden
woeker voortzetten. Over, 'dezen langdu"rigen ~pennestriid zie Duker,
ta.p., I1, blz. 275:--293,; Van ,Rees, G~schied~l:lÎs _der, Staathuishçmdkunde I, blz. 344---362, en']. A. Fruin, De strijd tusschen het canonieke en het Romeinsche recht enz. (Jaarboek Rijks Univ. Utrecht,
1878-1879). Terecht merkt Duker, t.a.p. 1I,blz. 274, noot 3, op,
dat Fruin.in de ,aangehaalde redevoering aan -Voetius geen recht
laat wedervaren; Voetius, verzette zich immers niet tegen elk"leenen
op interest, maar' tegen de buitenspbrig hooge rente,' die doo'r de
Utrechtsche lombarden werd geëischt.

h:ad
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blica, adeo ut mutato consilio-,de ista mensa sibi retinenda
s,a~ius,:a,c ',~_ re !311~\ sll:1?diton~!l1qu~ fo~e judicaverint, aliis,
SUO nOl1;1Ïne, )d'_ riegotii legitiine -demandare,. ac proin:de
irtiquum existimertt"qU'empiam,'iu,_eo Jnunere, quo Sen~tus
nomine fungitur, -tradl.lcÎ, cum id fieri nequeat citfa 'injuriam ipsius Senatus, ,su,as hic esse partes profitentis, et
reciprocus contractus neutri possit vitio verti sine utriusqU,e -ignomini<,i; pr;opterea injunxerunt R~ç:tori" ut haec ad
universurp" Dl).: 'prQfessorum. CollegitlII1,reJerret, simulq.lle
expol;leret'pra,e,4ictis PD.-:placere ut in public~s privattsqt1e
exercitiis-,de ist9' nego,tio- sic age,rent,.ne qua Jurn arnpli~,$.
Senatum, turn. men,sam trape;:zeticam exercentes sugillan,di
oriatur deturve occasÎo."

"Placuit llt. Rector nov:us reriunciaretur per' Secretarium
et per 'eundern),;praelegerentur .Leges Academiae- statim a
recitata' ,oratione, ,'a; Rectoratu (defungen te' citra' tradi tionem
sceptri, ,sigiHorum etc., sed postea maluerunt DD. Coss. ac
Senatus, urbanus~ ;noyum ~Re.ctorein in':èonclavi':acadeinico
renunciari."

Il.

20. Maart
1643.
''', -,
',--

, "b~ Vroefsèhap,_ váör 'aenge'il,a"eril 'ho~dendè dè"-dedicatie
Philippi P:l'rael, Illustfis Gymnasii tlanovici 'Rectoris, van
:,sijn Za. ~tad'ers, _ d-es ' wijtverma'érdclf':~ Do<:toris ) Davidis
paraeiOperaTheol. Tom. I in fol. tot Franckfoort ge:druckt ende nominatim d'H'eeren Burgernlèestercn, ende
Vroetschap des er Stadt mitsgaders Rector; et Professoribus Academiae Ultrajectinae gedediceert ende geinscribeert, heeft tot erkentenisse van dien, irrede'-in considèratie
van den staet' ende gelegentheytdes gemelten D. Philippi
Paraei bij dèr jegenwoordige droevige constitutie ende
deso1atie van Duytslandt, Sijn E. vereert van Stadts ende
Acàdemie -wegen tesamen -de somme, van', twee hondert
guldens, ,te_ betalen bij ,den anderden Carner'aer;"
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4'Aprilr643·

[Wijrn~, blz._, 50 (\v:~ai _ibllsiev~lijk' i
s'~a;at)-: noor' 'hét verstrijken' van ~et octrooi van Gillis B?man wordt -het dtu,kken van
academische billetlen, theses enz. vriJ/~egeven.r

6:42'

'5. Mei r 643·
[Wijnne, blz. 51; Op een' verzoek van Rector en: eenige profes.:.
soren om de bespreKingen: ov(d aan den Senaát te: '.verleenen
jurisdictie te hervatten,"worden Curatoren (dat 'ziJn-: Burgemeesteren en 'gecommitteerden tot 'de academische zaken) verzocht' hier-over -met de professoren i-'n' conferentie te treden.-'- Ten onrechte is
deze resoL bij Wijnne gedateerd 15 Mei 1642.]

,;D'Heercn ,·Mrs ..>Fránçois"van---.de Pol ; ende ,:'Peter van
Leew.ven sijn 'vers'acht ende :gecoIllmitteed .omme 'm'ette
Heeren P-rofessoreir: I)ernatio ~ende :'M,athaeo·te:, examineren
seecke'r hoeckgen~ ;,'uytgegevep bij,. -D..' iD.escartes :tegcns
D. Voetium-- 1 ) ':ende de Vroetschap te';dienen -van.:·:advijs."
I

Juli I643.

"Is gelesen de beslote miss-ive int françois, ondertekent
Des Cartes,gedateert.(Egtll()Ildt op}e Hp~ff, den 6 J ulij
stylo novo - 1643, e~de- geàdd~esseert' aen" "Mijn Heeren
Burgermeesteren ende,Ypetschap der Stadt Utrecht" ende
't translaet van dien in 'pateriti 'gednickt - - daervan een
pUll del met ~xem'plaren:, m:ergeSOll{~J~R Was.:-;-;----1 geïntitu,leert: "Ant'Yoort van den
el Edelen .Heer Ren" des. Cart~s. Heere ~u Pirron,- op ,het gep-dbliceerde ya~l de' Heer,en
,-an de Vroetschap der Stadt Utrecht. den q/23 Junii des
jaers 1643," ende in advij.s.. gehouden tot de wedercomste
van dè lieert eers!e Burgermee~ter 2,)."

vv

,) Hiervóór, blz. 169, op 6 Aug. 1643.
") Vgl. hierbij Duker, t.a,pcll, blz. 191~192. ~Dein het bovenstaande aangehaalde Res. Vr. 13 -juni 1643 bevatte een uirooodiging aan Descartes om zich· mondeling Je komen 'verantwdo-rden
wegens zijn brief aan Dinet ·en zijn' "Epistola ad celeberr. 'virum
Gisb. Voetiutr)."-_(hiervóóx, blz.dOOi noot 2, en, blz. 169,-nooJ·l).
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"Bij d'Heere Burgermeester Weedeverhaelt sijnde,dat
in conformité van de resolutie van den XV Maij lestleden
't besogne op 't stuck van de immuniteyfen -ende privilegiën van" 'de Studenten deser Academie bijnae voltogen
was ende alleen wachtede op de weclercomste van de Heere Eerste Burgermeester ende dat, alsoo de studenten
,d,agdicx nae huys verreysen tege.ns d~aenstaende vacantie,
de ,professoren versQ,chthaddcn 1) dat vóór 't vertreek, van
de studenten bij affixie van billetten bekent gemaeckt
machte worden dat op. seeckeren dach nac de vacantie de
voors. privilegiën alsoock de 'i.vett'en van de Academie
solemnel int Choor van de Domkercke vercpndicht sO,uden
worden, is 't selvc alsitlcx goetgevonden."

7 Augustus 1643,

"Gelesen 't

advijs,,'-biJ'eenige:~der,

Professoren ter begeer-

te van de Heefen Burgermeesteren ingestelt aengaende
d~ ,geschriften ,van Des Cartes, tegens"g'HeerProfessor
VOl;':tius, als-';:oock d'attestatiën soo van,Ql,en Eerw.' Ker-ckenraedt als, van :de- P;xof~ssoren der'.Academie alhier
aengaende: D;,: Voetii- lev~IJ-, handel,endc::.>wandel ~), is eenstemmich goetgev;Qnpen: d'Hee1f~ Prpf~ssorem Regium)
daerop- Des :Cartes, '"sich ,hier"',ende -daer b~roept~ 'speciaHck
te hOI:eni'op:,~enig~,-:_poincten ofte il1tei-regatoriën, daertoe
te concipieren. Ende -'sijn v,o,orts 'gecomrnitteert om me met
d'Heeren Burgermeesteren ende andere voorgaende Gecommitteerden in te,_,stellel~""de ,censure over de voors. geschriften van Des 'Cartes _d'Bèeren Nijpoort, Eek, De
Goyer ende ;Van d;er: :W;()enlL o~te 't meerendeel-,' daertoe
connende vaeeren/'
_.-

14 Augustus 1643,
',',De p'rivileg~ë~ çnde ~m;mJnîteyten "die ,men 'd~ stiidbi:1)" Vgl. ,hiervóór:. blz. l68"Ada_-et Decreta op 7 Juni, 5 en 6

Juli

1643,
~), Vgbhiervó,ór, blz., 169, noot- 2. ~,-Zie ,bij het yolgende oole

De, VriJer, ,H,enricus

"Reg~us,

b}z.: 136--1.37.·
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ten alhier volgens voorg'aendèresolutie (zie 3 Juli '643)
sal vergunnen, bij de Heeren Burgermeesteren ende gecom-mitte~rifen:inef advies :der' Heefen professoren -bij geschrifte 'gèsté1t~-< _:sijit eenstemmkh gearresteert om i-in: ordrè
geredigeert ende met de,LegesendeStatut,a Academiaè
tesamen: int Latijn gepromulgeert te 'worden den V'" Sepc
tembris eerstkomende.'"
[Wijillie~ ,blz. ;'5'1: Cömmissié -benoemd 'vo'or het doen snijden van
den stetnp'el ;:vail de gouden :medaille voor de gepromoveerden.]

23 Augustus ,643,

,~Statuta 'et-'Pri~Üegia Academiae :Ulttajecti~ae ingevolge van de resolutie van den XIV deser maendt int latijn in
ordre gestelt, sijn met ~eFpat~ge stemmen gearresteert."

',- -\,ününe vbbr ;,hem' ·-tc' -:ontbied'en:- 'N. TauriniitÏi;-; 'Rèfuo'ri:.

'strants- predicant:;'alhier, met sijn' assistenten ,alsoock de
drije Studenten' der'Theologi'e,'die methen;luyden in conferentie sijn :gewe'est over :'t ,bewijs vtin,' 'eenige woorden,
bij den voorn. 'Faurino in sijne' ,preditátie den IVen deser
inaendt gesproken; sijn versocht ,':'èn-de gecommitteeit
d'Heeten Burgerrrieesteren"NijpóCitt,']atob Jans, van Bemmel, Deuverden ende 'Leeuwen." '

6 September 1643,
"Bij d'R'eeren 13'urgernl'eest'ere'n vér!i3:dt "sijride hoe D'.
Professor Regio, volgens last ende resólutie: van den
VII'" A ugusti lestleden, op gisteren voorgehouden sijnde
eenige interrogatoriën~ hij getergiverseert ende gerecuseert
Ijadde daerop te andtwoorden, met versqeck van copije
ende tijdt om te delibereren. Is' \rerstaen dat men hem geen
copije geven sal, maer dat voorgaende Gecommitteerden
sullen voortgaen ,met het conCipieren 'van 't, geschriff tegens Des Cartes volgens de voors. resolutie, Doek den
voorn. 'Regium noch eens voor~hem ontbieden 'ende ~vragen
off hij sich naerder bedacht heeft op <ie voors; interröga-
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toriën ende in cas vaà'~jtérátijf-f: refuys van categorijcq ant~oordt',_JJ:lisnoe~en -daerover te, toonen."
13 September' Ï6 43:

"Is gearresteèrt et,Ic1~ aenstonts geptihliceet't d'aéte 'van
de Ed. Vroetschal' , w~erbij twee brieven van Des Cartes
tot nadeel ende lesi-e ,,"art D. Voetii eere uytgegeven, ~wor
den' verclaertdiffamatbire schfiften ende fameuse libellen
:ét_c.; als te Sten is int'. publicati,cboeck 1. )."
5 October ,64.3·
"Is goetgevon&en dat men bij publicatie, aenstonts te
doch ~ - als gedaen is -;~, bel.oven sal een vereeringe
van dertich guldensdengeenendie aenbángeri sal dat in
~anden comen diegeene die gisteravondt soo gr,oote:p. on'daft ende insolentie gepleecht hebben met schreeuwen ende
'schrappen, stoten ende doppen bp' de deuren ende huysen
,etc. Ende alsoo groote presumtiën~sijn tegens eenige Gelderse studenten, is dienstich geacht: dat -d'Heercrr yan den
Ed. Gerechte voor ·hun ontbieden sullen de hospites ofte
hospitas der Gelderse studenteri ende' ondersoecken welke
de serven- nácht laet' ofte niet t'huys gecomen sijn, om alsulcx de handtdadige •.te acht~rhalen eude straffen nae
merite."
90ctoberI643,.
"D'lIeçre Johan, H6r e~de' bJydè: de _ç~m~ra'ers s~ii gecommitteert om te 'despiciereri a'ent Chûó'r' van den Dom
(een) bequaeme verheven plaets tot sittinge der musiciens
deser Stadt ten tijde der Promotiêti ofte andere solemnele
actiën; int voors. Choor fe celebreren."1-) In deze publicatie werden -de brieven van Descartes'aari:Dinet
en, aan Voetius verklaard'-voor "diffamatöire' schriften ende fameuse
;JibelIèn, daerbij n'iet alleen gemelte' D. Voetius enormeIick:in sijne
:goede, "aem ende- faerri -wort geledeert, maer ooek de academie ge-interesseert, de professoren: int' bijsonder. ge'diffameert': ende de
regieringe harer stadt gevilipendeed": Duker, t.a.p. H, blz. 194195.
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H October· 1643.
"Verhaelt sijnd~ diitt diR-eefen der twee-voo'r~temm~nd~
Leden murmureren;: oycL,de" ]?rivilegiën ende sonderlinge
't forum, bij de Ed. Vróetscliap acn de Academie onlangs
verleent, alsoff :t'selve niet en waer in de, macht._:_v~n de
Stadt ende daertegens iets machipercn, is go.etgev,ouden
dat cl'Heefen Burgermeesteren ende gecomriütt~erd'(~n tot
sorge van dc, Academie ~ets sullen concipieercl1 om Stadts
macht ende authorit:eyt in,desen vast tc.maken soo uyttet
oude recht ende privilegie deser Hooftstadt als exempel
van andere naeburige steden) minder recht daertoe hebbende, mitsgaders uyhet Diploma ofte Octroy der erectie
van 4e~ ,Academie _voorn. Ende daertegen;s _cl'Heefen: der
voors. twee Leden, boven ver1I1clt, voormaels acngewescn
onbehoorlijckheydenbij ha er Ed . gepleecht, Voo" oogen
stellen')."
.,.
, .
'
"Bij d'HeereR Burgermeesteren verhaelt sijnde de goe,de
devoiren, bij d'r~eerenl}ector ende ~rofessoren der: Acade'mie alhieJ;" aengèwe114t tot destructie van, de -Nation,ale of
provinciale collegiën, dewelcke ,grootelij'cks _veroorsaecken
de .il1so1entiën, een corten tijdt h~rwaerts des nachts langs
de straten ,gepleecht, is den Secretaris gelast een publicatie
te concipieren, tot wee_rirge ~~T ,vopr~. p~~tense cpllegiën."
12

üctober;643.

'.' Gelij ck mede gelesett endtf'g6áh;"onden is de ordre, bij
,d,'IIeeren Collonel ~nde I-IQoftmannen beraemt, waernaer
Hlj' provisie dn~ :,',üa~hf' suÜ~rî vV:aeckcri ,-ènde ronde doen
'1) Over het geschil:, tusschen Geëligeerden en Rid4,erschap
eener-, de stad Utrecht,andererzîj-ds over het door deze,laats~e aan
de Academie verleende forum academicurn, hetwelk hiermede eindigde dat dit forum moest worden ingetrokken, handelt uitvoerig
Mr. S. Muller Fz. iu-,czijn ,artikel ",Het forum- academicum -der
Utrechtsche Hoogeschool" (Rechtshistorische opstellen, aangehoden 'aan Mt.,S. J. Fockema Andre<E; blz. 219~238). ,Het Îs buiten
kijf, -dat de stad in deze zaak hare bevoegdheid hád overschredet;l;
Mr. -Muller, over.drijft echter eenigszîns, wanneer hij- schrij-ft- dat-de
stad Utrecht wilde, terugkeeren, "tot de:vrije en~bandelooz.e toestanden" van de middeleeuwen.
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45 sackedragers 1), tot 'weeringevan alle moetwillicheyt
ende insolentiën, die bij avont ende bij nacht soude mogen
wordengepI eecht,2)."
"Is gelesen ende gearresteert, de- geconcipieerde publicatie 'tegens 't erigeren :of -foveren ',der pr,etense N atiomi.le
ofte Provinciale Collegiën onder de Studenten deser Academie,- als te sieu is int Publicatieboeck 3)."
r6 October 1643.
[Wjinrif~:-)J!L sf:' D~'~'i{eikekainervan

den Dom

in

te 'richten tot

derde autlit~riu~, 4) en de VictofsKapel tot Kerkekamer.]
2I

October 1643.

"Gedelibereert sijnde nopende de recompense ende. gaige
van d'Heer Dr. Cornelis Booth als Bibliothecaris deser
:Stadt, is 't selve in bedeneken gehouden."
_
"Insge1ijcx is in ·bedencken gehouden" aft men in druck
saI] uytgeven de Publicatie, den XIII'" Septembris lest·
leden gedaen, waerbij .de twee Epistolen van Renatus des
Cartes verc1aert worden ,voor --fameuse li,bellen- e~de diffamatoire ges~hriften."
[Wijnne, blz. 52: ·De wedde \a~;;j)·:ioL iS'eiigve'tdius i. mef' f 100
verhoogd, ip:~, ,h~-p yetJr{)uyv~~_ dat hij, ZO?d~f ,?y_erleg' met" de V roed,&chap" geen b~to;èp"naar:,e1cl~~s 2al"aannemen.];"

ï;:, '

1) -Zakkedragers:waren :door den magistraat aangestelde transportarbeiders (voor'het, vervuer va~ turf, koren, :erwten, enz.): Van
:de \Vater, 'Gr. Plac. Boek Hl, blz. ,933 vlg. Ev_enals de houtschiiden
én de kraanklnderen, twee andere categorieën van dergelijke transportarbeiders, moesten zij, des vereis_eht, Dok bij brand- en onraad
-diensten bewij zen.
2) Deze rcsoluti-c is hier opgenomen, daar de verscherpte watht
wel het gevolg zal zijn geweest van de baldadigheden der studentelf,(hiervóór, blz. 185, op.5 Oc! .1643).
3) Hiervóór, blz. 115-177.
<) Vgl. hiervóór, blz. 148, Ac!a et Decre!a op 12 Mei 1641. - Het
besluit van de vroedschap van 16 Octobe-r 1643 is niet tot uitvoering
gekomen; niet :de kerkekamer is tot derde auditorium ingericht,
"maar daarvoor, is' een:-nieuw gebouwtje opgetrokken: hierna, blz.
194-195, de I~es. Vr. 15 Maart 1644.
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"D'Heeren Burgermeesteren sijn gelást ter::'Y~rgaderinge
van ·de HeereiLGedeputeerden van 'de Staten den Piqueur
Christoffel Candelae! voor de leste reyse toe te stacn e,en
subsidie vanhondert ende v~jftich guldens, met sukken
verstande dat men ,hem. de wonin'ge-ende stallinge in Marie
Magdalenen-Convente sal opseggen, soo haest hij weder
assistentie versoeekt."
Naar aanleid:!ng van het rappor:t OV~T h?~geen .itl . de;vergadering der.C;,dePllteerde. Staten was vOQrgesteld,name,
lijk: "Û'mme t'examineren 't privilegie, bij d'Heererl Regier:"
ders der Stadt Utrecht in haer particulier gegeven voor de
studenten, frequenterende d' Academie alhier, mitsgaders
'eenige considèratiën in margine van dièn 'gestelt ende
daerop te resolveren; doch dattet selve bij Haer Ed, (nL de
Burgemeesteren -van' de stad Utrecht) tegengesproken
ende d'Heeren Edelen persisterende, geseght was dat men
dan van Stadtswegen ooek ,eenige-poincten daerbij voegen
soude; stin alsnu bij de Vroetsöhap, nae :deliberatie goet'ge\~onden dm dierbij -gevoecht"te '-worden de riaebeschreven poincten, met last aen de Heeren Burgermeesteren' om
,in cas 't v,oor;L,))9i,t?-ct 1;1aegela~en wordt, ooek hiermede te

sup~Tsedei-e,?,1_! _:j,:,~,,:'. <: _,
:" ,_, :',' __ , _ ':
"Gmme te "exainip,eren_::4'~n,struc~ie; bij :4',J?:ee'-ren :Staten
op d'administratie van der Jufferen Cónventen-'goederen
gearresteert, daerinne bij d'Heeren Edelen ende Ridder..:.
schap' iu':ha'er'p-articulier :veranderinge gemaeckt ,is, sander
,kennisse van, ,Haer E,d. Mog., ende daerop te resolveren."
"Gmme te examineren 'de _pretense Statuten, bij eenige
der Capittelen gemá:eckt, mitsgaders ,d'onnodige ende
schadelicke 'alienatiën van' der Capittelen goederen,' in
prejudicie van de touren, d'Heeren Edelen ende Ridderschap' als- ooek die van de Stadt eompeterende."
1) De ntl volgende onderwerpen (beschuldigingen aan het adres
der twee eerste Leden) zullen dus door de Ufrechtsche'burgemees!e.ren alleen dan als punten van de _beschrijving voor de Staten~
vergaderJng worden ingediend, wanneer vanwege de twee voor':'
stemmende ·Leden het door de stad Utrecht aan de Academie, ver
leende forum, op, de agenda wordt gebracht .-met de bedoeling er
tegen te pro1es1eeren.
R
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-;,Ûmme,- te -letten,' op de 'beswaernissen; 'r:eëel ,ende personeel; ',;door particuliere "sonder 'consent "van.- d-e", Staten
tot haer eygen profijt gedaen 1) ende daerop te resolveren,
onvermindert de resgective 'Officieren haer actie."
"Item alsoo dOOf de venieelinge van 't recht van nomin'atie tot commissiën, officiën ofte aropten/die op de naem
vail de Staten, worderl';vergeven, dese1vc- bij de twee
v-borstemmcnde Leden aen particuliere ende haer erffgen'aemen worden toegestaen,- die deselvc' dan ten duyrsten
vettöp'en, -ooek jaerlicxe pensibenen daeruyt bedingen, tot
groot scandael ende prej:udicie' van d'e staef van regieringe
ende justitie, Dmme daerop te resolveren."

,_ "Rapp~rteerdet) \,_o-'Heeren l~urgernleestere!l, dat Haer
Ed.lestleden Vrijdach ter yergaderinge .van de Heeren
Gedeputeerden yan de Staten \-Toorgebr~cht hebbende de
poincten" _die haer, E. gelast, waren in de brieven van Beschrijvinge te 'doen insereren; goetgevûnden Vl~S deselve
alsoock 't poinct van de ,Heeren Edelen tegens de Privilegiën van de Academie ,daeruyt te laten ende verstacn dat
men ,van 't een ende 't 'apder ter :,Beschrijvirige ,bij monde
sal comm~niceren.'~
,
,

"N aer' delibèratie 'sijn d'R ee~cn Gec<lmrnltte'ei'den ter
BeschrijvÎ'llge gelàst, iiï cas ""d.'Heere:n Ed'e1en :iets moveren
tegens de privilegiën, bij dé' Stadt aen de Aéadcmie verleent, alsd:án medè te aoen opiesen Stadts poincten, 'hiervóór, bij de Notulen van den 27 en Octobris geregistreert;
ende het geproponeerde van de Heeren Edekn overnemen
om te, refereren aen hunne, priDcip~lcn. Ende bij sooverre
d'IIeeren de~, twee voorsteni~ende ,I.eden mochten, pogen
lets prçjudiciabels te resolyeren, alsdan over te leveren
enide doen lesen de haebeschreven deductiè vaIi 'Stadts
1) Versta: ,eigenmachtige bela"stingheffing OT dienstvordering ten
platten lande door ambachtsheeren:
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recht ende: Jurisductie,' ,gisteren. bij dc.: Geco-mmit-teetden
geconcipieert ende ,nu- alhier gelesen- en-de:gearresteert:1)."

3 November.1643·
"De Vroetschap uyttet rapport 'van de Heefen Burgermeesteren ;cnde andere Gecommitteerden tcr .BcschriJvinge
yernornen hebbende, dat alvast den xxvijen Octob. lestleden ter vergaderinge van de Heefen ordina-ris Gedeputeerden van de Staten, als bij de Heeren van de Ridderschap voorgesteIt was, om de .Staten mede. daerop te
beschrijven, dit poinet:: "ümme t'examiner,en 't privilegie
hij de Heeren Regierders der Stadt Utrecht in haer particuEer gegeven voor de stud(ènten frequenterende de Academie alhier, mitsgaders eeriigc' consideratiën in marginevan dien gestelt, ende daerop te resolveren,"
- "ende van Stadts 'wegen daertegens voorgehra'cht \varen
vier poincten om mede in de brieven van Beschrijvinge te·
insereren, door tusschenspreecken van de presente Heeren
vant Lith der Geëligeerden met eenparige stemmen' verstaen was dat men soowel 't' eene als de andere poincten
ter BeschriJvinge bij monde sou de communiceren ende
houden a]soff die in de briev'eJ). van Heschrijvinge waren
geïnsereert, om ',dan geëxamineert te wo relen. Ende dat
de Heeren der twee voorstemmende Leden' in plaetse van
't voors. poinct te proponeren ofte in deliberatie te leggen"
op huyden binnen gecommen ,sijn :'-1TI~t een vorens geformeerde schriftelicke pretense resolutie op de .naem van de
Staten, sOl);der d'selve 't ,d,erde Lit~.een~ gecommuniceert .
off der se1v,~copinle daerop gehoort:te hebben, ende niettegenstaende iterative1ick yersocht w;as hierqver te COffi'"7'
men 'in conferentie, HaeT Ed: evenwe1,·~aerbij gepersisteert
~adden/'

:1) Nu volgt een uitvoerige ,,Deductie 'fan 't recht end~ j~isdictie"
de Stadt Utrecht cornpeterende"; den voomaamsten inhoud daarvan
kan men lezen in het hiervóór (blz. 186, n()ot 1) aangehaalde artikel
van Mr. S, Muller Fz.; deze Deductie is ten slotte ter Statenvergadering niet ingediend en de stad heeft in de quaestiè van het
forum academicu11l ba~zeil moeten haleiJ,- zooals ,uit de. Res, VL
4 Nov. 1643 's nanO,ens zal blijken.
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"heeft, hare,; '-voörs-.' Geco'tnmitt'eerde,n ter~' Be'scllrijvinge
gelásf ende last. d'selve' bij'desentegensde voOrs, pretense
resolutie te'- ptotestereii, niet alleen van nullité,- m'acr 'ooek
van üsurpatie 'van dè Hoochheyt van 't-LandL"
'4 NOvember ,643·
"N aerder 'gedélibereert sijnde over 't geeue giste-ren ter
geinoveert ~as tegens de Privilegiën, -bij -:de
Vroetschap aen--',de Academie verleent, sijn d'Heeren Gecommitteerden ter voors'. Beschrijvinge gelast" nochmael
aen te houden dat d'Heeren der twee voorstemmende Leden hierover met die- van de Sfadt in conferentie willen
comen, anders 't geven van de voors. Privilegiën voor
dese tijt alleen tè funderen opt Diploma ofte Octroye der
Academie, waerbij"d'Heeren Staten d'selve geven sodane
macht ende Privilegiën, a1s' andere Acaderiüën hebben,
't welck de Stadt vrijstaet te restringeren, met cOll1municatie ende toestandt van 'de Professorcn',die 't Corpus van
de' Academie representeren. Ende -'soa m'eri dese reden
doek geen plaets geeft, sulleil de voors. -Gecommitteerden
overleveren des Vroetschaps ac te ''(an Protest, :gisteravont
gearresteert, a1soock de vier poiticten rakertde d'Heeren
der twee voorstemmende Leden, hiervorens bij de notulen
van den xxvijen Octobris ,geregist're'èrt, met verc1aringe
"an Stadts recht. in tijden ende wijlen diensaengaende te
vervolgen:' sult:x riieq)'-bevindèn :sal' te behoren'. Ende al i5t
dat de Vroefscháp<dé 'gegevene Privilegiën 500 op haer
eygen budt recht ials'f-op ,'t voors. ,Diploma volcomentl~ick
can justificeren, siende nochtans dat de disputen daerover
van ~e Leden' van de Sta:ten de lustre van de Academie
souden cunn'en comen' te verduysteren, heeft go'etgevon:....
den, dm 'alle inco'nv~niënteh ;ende' onlusten voor te 'Cbinen'F
hare meer: gemelfe 'Ceèonl'mitte'erdcn- te authoriseren, gelijck d'selve geauthoriseert worden bij des en, om vorders
in descn te doen pro re nata ende nae gelegcnthey~ van
saken.'-'
4 Nóvemb!er I643, 's'nan,Oens; ,
Be~chrijvin'ge

,~Rappörteerderî' d'Heeren Btirgermeesteren ende Geéorrünitteerden ter Beschrijvinge dat' huyden morgen na er
eenige andere besoignes, soo opt poinet van de'-"Beschrîj~
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vinge als, anders,' bij d.e, Heeren.. der tvv:ee ,\Toorstemmendc
Leden weder gecbntra<iiceert ende-in_dispute_"ge~ogen: sijnde eenige vrijheyden ende delatie van Jttris,di,tie"de Professoren ende Studenten alhier bij de V roetschap gegev~n
ende de promulgatie, daerop gevolcht, Haer E. in gevolge
van de authorisatie" van huyden "erclaert hadden uytte
naem ende vanwegen hare principalen tevreden te sijn, OlU
alle onlusten aff te wesen, deselve te -sullen doen, cesseren,
sQnder -:die vOÇ>rt'saen te practiseren, -_wiensvolgcI19-c de
Secretaris _' gelast is hi~rvan ll,otificatic, te doen . ~en d~n
Magnifi~us Rector ende "Professoren."
6 November 1,643.
"Bij <i'Heeren 'J3urgermeesteren ver~aeli sijnde wat
cl'Heeten G~committeerden deser Provincie ter verga,deringe van de Ilo." MO;. HeeFen Staten Gct.;lcract soo door
d'Heer Ambassadeur van Franckrijck als, Sijn Hoochey.t
d'Heere Prince van Orange was tegemoet gevoert aengaende de procedm'en, alhier gepleecht tegens De, Cartes
ende dat hier weder onder ,de pers, i~ een b.oecxken
D,. Schoockii tegens den gemelten Des Cartes, is voorgeslagen v;ant selye . qoexken·hier .niet ~e )aten d~l.).cken 1)."
. 7, N o;,:ember ,1643."
"Sijn gelesen. .copijen van de,N:~iulen:_d~~, .R~s~iutiën,:'bij
de Heeren Staten 's Landts van Utrecht op Haer Ed, Mag.
Beschrijvinge ge~omen, yan den" 2e~,: 3en .: ende 4 en deser
maent.
' " ' '
Ende gelet opt geannoieerde vaI1-, den "4 en voors. aengaende de po~ncten v,an 'eettige V rijheyden ende, delatie van
Jurisdictie, de Professoren ende Studenten bij de Vroet-schap, ,geg;cy-en etc.,; is goetgevonden -dat, 'men d~e nae-t4er
1-) Over de tusschenkomst van Frederik Hendrik en van den
Fransehen gezant De, la Thuillfrie ten gunste van Descartes vgl.
Duker, t.a.p. 11, blZ. 197; welk "boecxken" van Schoock in de Resol.
Vr.. van 6, Nov,. 1643 becioeld wordt" blijkt bij" Duker. 11.!et;; ,de .,Admiranda methodus:' was reeds in_ Maart 1643 verschenen (Duker,.
t.a.p. 1I, blz.. 178).
..
.
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sal examineren, omm_~ _t~_ :~Ü~~\_-_ we~cke poincten blijven
ende welcke cesseren'- sullen, daertoe gecommitteert sijn
I1~#Çll~-,_ ?_J:a~_~reA;, Bur:~~rPl:~_~:stt!re_n_ _ ,_9~ :JI~e~eA _~ijpoort,
~W) Vall d~r Woerdt; Rllis\,H,I?.euv~,d~n" d'Beèr, Pol
,~pde L,e,ev:w,~n, ,1 };~",

"""

-

'

2o'November',j643·
"Aert ]ansz., bewQQri'der-'van.-4e;-Smeetoorn, is voor de
diensten die Hij doet aen de Professor ende Studenten in
rtromenen?'vatiiha'er Ästro-nomiséhe speculatiën('aldaet,toegeleyt twintich,:guJ.àens 's jaers; soolange hij ,daer woont
enne de iVoors::!diensterii waerneemt.",
22, N"9vemberr(j43.

dr

, ,,,Gehoort
)ect1p;TC"yan d~ resp,ecti;ve /w,iss,iycI1 ,___ geschreven sqo ',hU' <:i'H~:er,!!n Regiefd~f~ J.et ,S,àl)it D.ev:e.nt~~J
;t)s d'Heere A'gçllt Bilderbeeck h)f Ceul'en, i~ faveilr Ja~
cpbi Hessdji, 'Trapsisulani, gewesene mona,c4~s tot ,Dus~eJdorp, e ll deIiu door Godts genade verl\cht, willende sijn
studium theologicu~ orthodoxum )n d.e· Academie alh;er
yo1tr~cken; is denselven Hesselius in goed'e,recom'mandatie
;lepge:qomep.
--',,!
;:",
',:'
,
_.
,',:_
;_"
- "Noch g'ehoqn ,,'de lecJure, yalf ée;t ,,'Latijn~,e ,missive
D. Christiani Ravii, Bel-linatis; Oricntalium liriguarum
studiosi, ten hoochst~~"recQmman,~erfnde dat tot meerder
lustre van deser Stadts Academie ènde Bibliotheque gecoft
l,Uoçhte-worden '3ee1e,r:are bgeckeTl' ~n d~ OrieIl~aelse talen,
met groate casten ende moeyten; ve:rsame~t end~ nagelat~n
bij-,:Gerbrand AnsloQ, coopman t' AtiJstevdam, b,innep.' weynich dagen overleden 2), is goetgevonden dat d'Heeren
Burgermeesteren end~, ,Ç-ecommitteerden tot besorginge
der Academie hierop verstaen sullen 't advijs D.D. Professorum ,Theologia.e ende, Bibliothe'carii,",
.

, , ' "

,

I '

, ,'
'; _ 1< ,'e -,: ;i> c: ..,', >' ;:; : '_'"',
1) :;:ie h)ern", blz .. 195, . Res,.Vf 15 1I\aa,r!Jfj4;t

".,-

2) Vgl. hiervóór, blz. 178, op 28 Nov. 1643.

Acta et decreta Senatus

13

t; Dec~;nb~r '.643.
"D"lre~rçn il~:rg~f~~e~ie~~h: erid~,',;G,t!conÎ'r#~:t'teerd~!fl" ter
'saken van de Academie sijn'- geauth6riseèrt tóf,begrotinge
der rccompense D. Christiani Ravii voo'r' vier "boeeken 'in
de Arabische, Turxsche, Persise ende Islamse talen, bij
hem de Bibliotheque ,;alhier,- v,eTeerf.""

"15 Januarr ,644;
"Op. 't Latijns discours Christiani Ra,vii.adSen"atum
,Trajectinum :dc' ,scribendO' Lexica '_Arabicb~La:tino 1.), is
verstaen dat men sal nemen advijs: van ,'deo' -Heeren Pro~7
fessores Theologiae alhier."
f

22J ~ht"l~i

,644.

; "Ch'risÜ~riu~ 'Ravit{i~:' rüic ,_ 've~s6'éhte\:: audieniie ,'_,;~itlncn
sta ende: dede een wijdtJopich dis,cours ;"an de weerdièheyt
~pde nutticheyt der 'Oriëntaelse .talen" 'b:ide wat bij hem
daeriIiln~ ~gepresteert soude cunnen worden, presenter~ride
~:laertoe sijnen äienst aen de 'Academie alhier, ende naedat
pij:_ ve~togen was, 'is ,den Secretaris 'gelast te schrijv:en aen
den Heere Van' dèr Hoolck,' ten eynde Sijn E. hiervan
~ore 't oord~~l ende 't adyijs van den Heer:e Haga, gew~sen
Amb;ass,f;1deur' weg~n 4esèn S~aet ~~ tons~<lntinopel~n.:"

'.9. FebruariX641,
[Wijmie,; blz". 52: BesIititeti- 'omtrent :Se'ngverdius', Ravensperg' en
Ravius (hiervóór, Mz; '180~ Acta et decteta op'-'24 Febr. 1644)< Ctira::..
toren nogmaals :verzocnt- een plaats të zoeken' voor het derde audi:'
toriuin.]

'S Maart ,644.
[Wijnne, blz. 53: De Kameraars gelast, op, he't erf tusschen het
') Volgens JuynboII, t.a.p. blz. 221 is Rau's kleine verhandeling
"de scribendo lexico arabico" in 1643 te Utrecht afzonderlijk uitgegeven. Vermoe?~l,ijk he~ft )lij, ~9it ,w.erkje a~n de, ,Utrechtsche
Vroedschap aangeboden" 'iér ,on4èrste~:n)n~5. ,vah _~Ijn~ verzóek op
22 Januari 1644.
."
."
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groote auditorium en het huis op; het Oudmunster-kerkhof van den
oud-Schepen Van der Egge een derde auditorium te doen timmeren').]

"Sijn voo~ts geatiesteer1: de Leges érideStatuta Academiae, gedresseert volgens rèsol1itié v'an~, deri' jen -Novembris
lestleden 2)."

LEGES
,

ÊTSTAfuTA.:ACAD~MiAE
uLTRÀJEc'fIl,'Ài
3).
-'-,"
-"
""

,,~-, ,',,-,

''''-

',-"

-'

,

,,,

I.
"Quicunque ad hane Academiam studiorum causa
venient et immunitatibus eius frui volent, sese Rectori
magnifico sist~l1to, eique" data dext:r:a pO,Ilkentor, se, Rectori et Senatui AcademiciJ débitam ob'servantiam honoremque 'delattlfos:p,tIlIiibusqpc ,Àcademia~ decretis et legitime
mandatis :atq~;e interdictis 'obtemp,e;raturos, ac nihil se ad"\rersus 'Reipublicae . aut'
Acadeniiae',bonum' 'macJ:Iil1aturos."
"
,
1) Het derde auditorium, auditorium medicum of theatrum chirurgicum genoemd, werd ten slotte niet op dit erf gebouwd. maar
bóv~nJöp; de': kiÓ'ostergallg~,: in','November 17,22"werd-- aan-·de 'studente-n uit' Honga-rijP en Zevenburgen::vergund:":er'::-Zondagsmorgens
godsdie'nstoefening: te:'houden;: zoo :kteeg; het:'later::,den:"naam van
"de Hongaarsche kerk". Het gebouwtie-"is"geslaopt'-bij 'de'restauratié
van de kloostergang.
2) Zie hiervóór, blz. 192-193.
;-;) Deze "Leges et Stat~Ita" staan noch in de Resol. Vroedschap,
noch in de, Acta et Decreta' v'ah den' Senaaf; hl' de'ze laatste zijn zij
v'ermoedeiijk ni~t opgeteekedct,: omdat de "Senaat het 'betreurd'e, dat
hem bij deze' nfeuv.i-e statuten van 1644 het foruiri'!ac'ademicum, dat
nem '-in de Statuten van 1643 was toegekend, w,as: ontn'omen. Wari~
neer dan ook later in de Acta et Decreta (bv. op 27 Febr. 1655:
hierna, blz. :-303) een passage uit de Statuten wordt aangehaald,
wordt er steeds bij gezegd: "de Statuten van 1643", omdat alleen
deze ïn, de 'Acta ,et ,Decreta zijn, ,opgenomen; çe aangehaalde ~as
sage komt dan natuurlijk letterlijk overeen met de overeenkomstige
in de statuten van 1644. - De "Leges et Statuta" zijn hier afgedrukt naar den tekst bij Van de Water, Groot Plac. Boek 111, blz.
486-487.
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H:"
"Insuper nomen suu~<·'Recto~{';:ia~'t~ -:~t p'1~~1it~nip,~
cuiates sint, cui se studio dederint daturive sint, nee non
uqi: hab~~:e~t, ;,:et:J),~n i:n,sq:iptiQn_e,,_:ij.._~c,tqri,.dupdeci,m stufero~; Bedellotres. (persolY;Blltp)."·
....

lIL
"Qp-o_tal1:n;i~_."SI!~b.-,,,l)qv~rp ,,_~~ct9ris __it}.ç.ugura#on,e~ intra
XIV èlie's
studlosr sese' 'nóm-inatim receriséri' curanto
et pro recensione stuferos tr~:s in usum Rectoris et Secretafii, Bedello Uilum persolvurito."

onuiés'

)1y,
I,;'Studi9Si ex Sch'oli' -Trivi~H hûitis civhátis p~o~_eunte~t
Albo Academica nbn insèrihûnto'r neq-~e iinm'un~tatibus
fruuntor, nisi ,exhibita p~ius testimonia, qu~-"schoÜie 'Rectpf eos dign?s _pro~.~-il~iaverii ut ad ,'capiend~_m ub;eriorem
ingcnii cultum:ad kcaäemiam amandenfur."
.

V.
"Insuper; ,i ,oInnes:::'~:êt singuli: ':CUiu~Hlue,:; o.:r,dinisó',; a,ut.,Joe;i
fuerint, ,:~artte"ihscrip.tiQnem.-,solemniter ;poUice.ntor, se,' non
daturos"unquam nome~, ,prohibitis::,collegii:s,',:quae nationa;:c
lia,_-vel:provitida)ia'i:VQ,~a'ntJ?--'
-

Vl.
,', "Re~tor",_:Pr~fesso;,~s.'§tudi9Si,:q:~iq~~ ~li:~ mUI}ere in ha,.c
Asadem!a (unguntu,r,:, li~er~_: j,tnm-1JUesqll(! ~b qrpnibps ordJ-:n,3:rii? tam_d.,iurnis, qua,m n0ct~rnis: eXC).lbiis iisqlle" quae i,:p.
publ-ica opera ac 'IIlfl-nimcn-ta., conferu~tur,; co~tribution,um
oneribus, SU!1to."

VII.
HP:ró~èssotes

vîntim honorarium 'ann-uatim ,habento.H'

VIII.
"Studiosis usque ad centum vini cantharorum quantita-
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téÎtf-iu-' s'iriguló:s-' anh6s -refunditor' praestatórve- :dimidiu:m
eins, quod cives Ultrajectini ,ratione publicarum impdsitio'num tatum persolvunt. ltiderri sexdecim sestertii de unoquoque sex vasorum cerevisiae - - quod est fere dimi-dium ·'eiüs: quod cives -solvêre tenentur:,--.:......
ipsis;remitturitor."

IX.
"Studiosi quoque liberi et immunes sunto a sumptibus
impriIlJ,cpgafUn;l"i ,T.l1:t::si l.p~, :qua~, (p}l1;>J~se \"n:".4~ç! Acad~mia

!ad disf>ljtilIjdurn. proponentljr, ju"ta
,4uIDVe;),11Psh,lm-. "

~tatptpw

statuen-

"Quicunque in hac Aca~emia eruditionis suae gradum
consequuntur numismate a:ureó- condecorantor et immunes
ab exc',lbi:is ivxt,,:decf.yt}'W. anniJy[.J?C;X~
R!a,~tantor."

.'1.

XL
: -;jCbtitrov:e~siàs-' hiter-~§f1idlósos,'-'hl1iils "Ac-áde-fuiae oh injurias, sive re sive verbis factas, R'e'dCit ,:èr~As:séssores,
quantum fieri possit, componunto.'-'
i-;-i :",'

XII.
,;Itid'em-~ :studiös01;um, '!quos' resdveript 2S:e-; 1nVlcem ad
-dimicandum ~'provoca;sse~"'c:onatus impedire adnituntor et,
si necesse sit;~in eam :rem ~.ope ':Praetbris.:rurbani "utuutot,
,deinde 'eos, oIill1Ï~ ,meliore:;inodo condli-are c±:onantor."

·XIII.
"Si quis studiosorum saepi~? peccarint et aliquoties admoniti reprehendique ad meliorem frugem revocari noluerint" horum nonl~na A-lbo;' Academica e~punguntç)f:."

XIV.
"N erna autem hisce immunitatibus praemiis'qu'e 'gaudefo,
quam qui ut studiosus A'bo Academica adscriptus est,

'rvgl. .hiervóór, blz:·138,op.23 Maait 1640,
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idquequoad oDoctoratumin JUl'eaut Medicina adeptus

erit:! ,

xv.

HColleg~a privata·Jacultatmrt, -artiu:q1 et linguar;um !1~mo
instituito sine consensu Magnifici Rectoris èt Pr:ofessorum."

XVI.
"Sieuf Jûri~é6~siiIii nón 'riisi 1)051: :e5Üiibitas;'èüriae lite;..
ras promdfoTià1'é; et :praesfitufri.:"'sól'em'ne~'-,-'juratrièrituru 'ad
causas in forD agendas admittuntur, Ha nee ctiiqûam rtisi
justa diplomate promotionis facultati Medicae ostenso,
praxin medicam in hac urbe' excrcere licitum esto."
~~YII;"
"Quemquisqtie PrMbdrumáuthoretn. "á'tiHiliium ~it
praelecturus, vel quod ar-gumentum docturus, Rector ,et
Assessores statuunto, adhibito Consuium consilio, quorum
hac de ~Ije:"c\~q:;~t~lm"J~~9fe~s.qres ,tam:pr;di~,<p~~Lq1:1'lW ~xtra
ordinarii; seq'1JUIlt()r/~

"Philosophi ab Aristoteles" philosophia non recedunto,
neque pu blice ~neq tJe' 'piivatim,;- rprQPugnatóres ;aQsutdorum,
paradoxoruin, nov.orpni dogmatum'i_ab Aristoteles' doctrina
discrepantiuni: ;nmbJeruntor; 'profanae opiniones aut damnatae propositiorres nom defenduntor. Et. ita philoso phia
docetor, ut ne doctrina Ecclesiae traducatur, aut inutiles
reddantur qui adspirant ad studia superiorum facultatum."

XIX.
"Quodsi hiC>atit in 'quavis aHa Hicultate cohtroversia incidat aut difficultas, pene Rectorem et Assessores potestas
esto, "dhibita in consilium illa facultate, negotium i:;tud
determinan,di. ".~

XX.
uA disputationibus rixae, absunto etfverborum hljuriae;

)9.9
opponente~: CI.~oq1fe ,comm9dis arg ttfUcntorufl:1:: solutionibus

acquiescerito. n

'

'

,

XXI.
"Tlr~ses_- ;noo "prOPWl untür ':puqlkc.-:aut; typis;_ exç:uçi,lJntor,
oe quidem inaugurale~Çni'si'_ examinatae et probatae à disputationis Praeside ant moderatore."

XXII.

,

"tt_~::n-,ec' d~'ç~~~atio~es

a st~d~o~~~:~,p~f).ij'c~~~e,cÜ~afÜçv-_-auit

~mpriWp'ntor ,_~i,?:~_ C~)ll:sensu: ;~1agr;uJkt ~edo.~h ~~ ,,~ssessorum~,_,

,XXIII.,
"Programma :p.ullum, quoa< e:Xir~o-r'dî:nari'a"e 't~i- 'áliquid
habeat, publice affigitor, _~eçtQ~e inscio,"

.JCXIV.
"Famosos libellos scribere aut spargere aliisve _dictarc_
aut recitare, nema audcto' audentes gravem poenam ex~pec~v~ntü.l'1:;- - ',': -;>~" '.
,-:<V:;"

',",,·····XXV:
,,-Quoru.m -öirinium';Statutor{trri"a'mplificandi:~ :thoderandi;
imm uta'ndi \~atque: intèrpretandi ipotestatem ,'sibl':-'integram
_reservat ampHssinüis-,,'huius ürbis Senatus,:t-}.;:(
..

Actrtm'in"eodem' Senatu·die'XV Martii CDLJ'CXLlV."

1} Bij vergelijking ya Q deze -stahlt~n 'van--1644 met d~e van 1643
blijkt~ dat uit de la,á~te zijn weggelaten alle -artikelen of_ gede~ften
"ah a~tikelen, ~aarbij' aan de~ Senaat rèchterlijke b~~oegdheid was

foegekend; alleen die passages werden bel{Óuden, -waarbij de S,enaat, beV?egdheid kre~g. ~iet tO,t ,het ultoèfeluin, 'vim _, rech'tspraak;
maar tot het bijieggen van geschillen of hèt voóikdmen van'- ctetic{én': Om een _vObrbeeld te gevel1:' bij,- art. )Q de,t statuten_ van' 1644
wordt:'aan 'Rector ,en Assessoren (in 1643: aan Rector ~n Setlaat)
,de:plicht op~elegp-~, ,'geschill(!U tusschen-studen'ten; wegehs' beleedi~
g:~ngen: :I11et woord of daad, Z?O mógelijk bij,:te-Ieggen; geschr,apt 'is
echter"\yat in h~t, overeenkomstige artikel vàn: 1643' er op volgdé',:
~,als dit niet mogelijk blijkt, mo:eten zij den ~eleediger veroordeelen
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~

IjMAART

1./
"ACTA' ET DECRETA' RECTORE' ANTONIO. AEMILIO
"1644"(~1645}: .

I6

M~~rt

,1644.

",InconclaviAcade1l1i~oAmpliss.

ConstH D .

d~

Weede,

pràeseniibhsqhi~Wsaafu' á:I!is ..exSenatti'{scil.urbano),

R'eétórem ienurièia:vit 'Antdniun1- A~n1'i1ium :èt ~Crariss. 'viro
D. Gulielmo Strateno graüas ,egit pro bene administiato
rectoratu. Assessores Rectori a'ajuncti sunt D. de Maets,.
~). Çypri~~u~;tt:,:q,·;:,9,t,:ç~~enus.':, '; ','.
j

IS Ar;il 1644,
"Vocatis in curiam

profes§6~i'bus,

actum fuit de contro-

",'!,'-~\-«'i';
;J;:}- j:f~~ ':::',:,,>:'_,> ,i-,n ,; _
" ,._,_" ~
om voldoenirig te gevèri of hem, naar
zaak vereischt" een bÇ).et~
opleggen", omdat deze clausul,e/a;'!-I?-<den Senaat rechtsb'èvoe'gdheid
verleende. - Andere wijzigingen, niet voortvloeiende uit het weg-·
vallen van ;heJ: {'fQtum: academiPJu:n,; 'kunrièn: _: wij: ~hier "'laten -nis~en.
Alleen op":ëénè:,zihnog:,de:.:aandat,ht· gevesj,jgd:_ in,tart.;-XI;V :van 1644wordt o.a. bepaald,.;da1;-'het ge,not van:~dedmniulJiteit~n. voor· een
student oplioüdt, iooctra:'-hij-' dèn,:,doctoraleij gI:aad ju de"Jechten of
de medicijnen heeft behaald. In het overeenkomstige artikel van
1-943 staat,:;i,zQQdr~:~hij q,en ,gr:1_~d;:: va~,- dpctor, lJf- licenMfwf in de
H

,

",

i~eologie~ dê r~ëf1ten,'9f de nied~,çiÛ1eri, h~_~ft behaa·l~.:_ In hei~e i,aren;
~9rdt n.ie(ge~Ï?,f;Ó:~en',.Yari de'n' do-çt~raleh ,graa4 'in de PhÜospphie~_

9!}1dat, naaf; vo(sJrflk~ Z~ll~Jl ,ziei1" aanyanke1ijk ip',deze f~c4ltei,t
alleen ,de, gra~(Î-;'v~n:"Magjster wer(Î verleen~.: Dat ~e t~eologie 'in·
fÖ4t n{et geno,e,Q14 ~ordt, ka'u het.'.~ge\'olg 'zijn van ,: de Omst:andlg-

qeid,~ dat efn,p~,ó~otie f~l de:_th!eq'logie. tàen n9gjtIaaI é.érima~1 w~s
voor~e~omeQ;,:h~(iR,e.chJer ook mogelijk, dat in 'den. tek~~, bij

ya'n

cl~ Water de 'f~eoÎ~gJe ,?:ii ye~Kissjp~: Îs ,w~gg,~vallen. --:- Dat in' 1643'.
v;~m, çlç~ graad ~ali. ,;do,ctoc9~ Ji,c,entiaar, ,i'n :164~ alleen ,van, den
d9cto_t;aJen graad;;wQrd,t ;gespr,oken" is ~isschièn e,en slorçljg~e~d;:

e,en.:, ~?c~or en ,éen,:li~entiaat hadden trou~ens
van practijk dezelfde rechten:

yqOt;

het uitoef~nen_
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versia, semeI iterumquéyàni:"&hte agitata, an candidatus
p'h,i19sophia~, ~t; P,fon:o,tione, ,eti."m J~signien.dus fo~et _titulo

Doètoris. Aliis""fem.aliud censetüibtis,D. Consulde
~li1sBergïae Academiis usitat.u.m
ésset, se' ex?lö,rat_~ru~ 'prom'i~it. ut, pro rec:epto aübi m'ore_~
hic quoquc"certiûs"quid statul posset 1.)'."

VVeed~ .deniq"e· <luidih

ir'Me{f644.

~j,n~{diite" 'profes-s9r:drrf:i'cOh~~htJ~ ,:~atiih elc,: "m'cj'do tl1e,~

süirh constantèr servandb -~ ..2:: -Th:éblog1~e 'profe-:S~o~es--,à?

ca lege se immunes esse asserebant - - et de 'lïbr·ariarum
auctionum tempore per çonsu1.es ita moderando, ut non
turbarentur lectiones.' Qt'tk. ;'èfé i" rè- paucis post dichus a
Recto~e com'p:el1<;tt~s~,pri~~riu,s Cons~!_~,D~ "Wee~e, se cum
auctionum
pra'ecónihus
super
ea' re 'actururrr'pollicitus
est.'~
,
:--,',--", ",'
,',
"
','

i) De 'tiit~ialVari di~(:gnHefz()ek ;,bÎij,~t 'h1é(hh 'Res. Vi-:"bf Acta
'et Decreta;' :\mádr'" het' rrió-'e\'~,dit resultaat -:,hebbe~, opgeleverd: te
Leiden was sinds 1631 de Ma:gister;~in' de "-pl1Üos';' faculteit wel in
rechten gelijkgesteld ~,et; de" _dO,cto_ren" in de andere faculteiten,
maar hij kreeg toch atI~-~Hidé'~/titèl Van''L1b; art. Magister; te FraIJ~ker :gaf_ ,m~n .-Dog to~_, 1663 ,alleen den, titel ,_Magister ~rtiuQ1; te
Qroningeü'-'k,é~:g;e men' a'ok ~al1ee~ d~i1 g~aad :van 'Iiagi,ster (Mot-,huysen,
,de graden;' die dudtijds aan de Lefds;che ':Univetslt~lt
,.werden ve~leehd, in Leid~ch Jaärbo'ekje 1916, blz. 31; Boetes, Friéslands~oo'geschool J, blz. 368,noof 4 en' jonckbJoet, Gedenkboek
de'r Hoogeschoql te GroniQge'n, blz. :318). Te Utrecht had men vóór
1644 bîj afwisseling den' titel_ "Lib. art. ac Phltos. Magister", "Ub.
art. Magister"" ,.,j'hÜos. Di., 'et :Lib: art. J~agIster", e'I1, "Phil?s. -et
'lib. art 'Magist~r" verleend: "erscheidenheid' geno~g! Hoewel bij' liet
0l1der~-oek
1644 - zoo 'het :"élo'or burgemeester:Van VVeede is
ingest~~ld - mo~t zijn g-eblekeh, 'dat aan geen; der· ove~ige' aéadeiniën
de doctorstitel in de philosophische faculteit ~erd verleend; (vermoedelijk omdat deze faculteit. slechts, als een voorportaal voor de
andere, de "facultates stip'e'fiores" werd beschouwd), heeft men te
Utre:cht toch van 1644 af, in den ,reg~l den titel:,Philos. Dr. er Lib.
Arf. )Aagister" verfeend, m~t dez'e va'riatie, dát in plaats van LA.M.
ook A.L.M:' wo'rdt ~ gebruikt,' wat in ;,de '18e eeuw zelfs regel wordt.

Ovér'

in
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.22 Mei, 1644.

"ReL~tu;m -ad séA~tu~ "~~'~demi:cum de .Ravii pètïti~~e
pro., irnpetranda potestate, ,serp.el it~rl1mgue'~ cte" praec~ptis
g(~mmaticae Hebraïca'e, Arabi.cae ,etc. é(:li~is ~the$il,:>us disputandi, quod' certas. op ratic)11~s" ei fuit _,?e~atPrn':'
Iz}u,ni; 1.644·
.",,,.,,D. P[lulMS y,oetius~; _ ~ha_c!,~~U~,,_;_~tq.~,q~d., J\{etaphysices
lJrbaiii d:ecreto iriter'-'ürdina~io~ adsci~~sJ-;~sL" " '"
,. ",
,; .
J)rofessor,:~ Amplis:~_.- S.enatus

.1

"D. He~H~us ~~~~else,-~hilÎus; :~~bis': S_cabi'~~s, non ita
pridem abAmp!iss: Senatu inter Ordinarios Juris Professores adscitus, orationem habuit inauguralem in maximi
templi chora, et prosequentibus duobus ex Magistratu
omnibusque Professoribus, domum reductus est :-- quod 'et

iJ? al~orum

p'rpfe~sorum _~~aug1l,raJ~9:ne 4e)i,~ceps:~en:andum

'~sse,_ ,eopse die" ip, co~dá'fi. A.éà.deiTIiso,;j,-1is$u ~agistratu,s,

!.e~u1it vir conspIAri,s}?;RqY;.sé!l::"

,"

-:~'i;"

-

,

29.S"pi"WbeY !644...

,,,Q~i~, Adv:b~.iti '}'~i,9i:'»su,n't stuiÜ~si'~:, ~t~ptita~di Jo~itm

;sae.rius praeripëre~ impriniis. in;, disI>u_tationibus i~augura~
libus, proprid;é Ka~endis_ Ç)ctobris, Curatorum r9gat~, in
:Fonventu Professorum actum fuit -de eius rei mpderatione,
_oecreturnque ~t a-dvocati quidem in tali concur:su p:J;"lIlJ-as
tenerent, sed st\,dioso serne! posthabito Rector bland;,
verbis spem fa~eret suçcessiónis, iterumque p,osthabito
quasi promitteret advoc~ttiin, un,o altt~rov~ ,argumento
brevite,r rrolato, focu n1 .ei, cessurum.. Hànc,. modera,tionern
PU. Consulibus p!acuisse a!~quot post diebus renunçiavit
D. Secretariu.s N)por,Hus."
20

Januari 1645.

:,Pri-marips Consul, convocatis in curiam Ctiratorihus,
R,.ectore et p~~I?1ari..is cu~us9.u,e fa,cult'atis 'Pro!,e,ssoribus, n?-

m,lp.e Mag,istrahlS monu,it, ne quis Professprum)n,lectio:Ilibus "a::ut disputationibus aliisque exercitiis;. Aca-demi~is
contentiosis·,au.t ·,contrariis assertionibus qi.Iiç(iuam: tr~~t,~;
ret, quo -alius Jacultatis sententiam palanl',et d,e,jndtistrià
irripugn,aret,- se~l de _:Fe. cOI1troversa ad Senatum Acad.eniicum r,eferret, ubi si cOJ;l1poni nequiret" ad DD. Consul-es
auto Curatores. Dein-ncquid doç:eretur aut publke tractaretUf-qUO: traduceretur ,ant sugillaretur regimen Reipuhlicae.
Quod Curatoruffi placitum Rector interj,ectîs gaucis dichus
convocatis Collegis e..xposuit."
'
"Eopse tem-pare prim,arius Consul de distriiQuti9ne thesium varie deseruit, placuitque uj: practer centum :exc rn plaria inter studiosos distribuen-da --~ -- quae quisque
acciperet, silgnato prius suo nomine in schida, ad Rectorem post deferenda _~n"a, cum,; t:;el,iquis, si qua supersint,
exemplaribus - - Pra.esidi dareiltur XX, Defcndenti
XLIV, Pedello. XXXVt,aut XL, ,si juridicadisputatio
esset 1) .,:De: cohi~~!l;do aut.em ,stlldios{)ruIn in distributione
tumultu, ampl!us,,}~elibera!1duf!1 ccnsui:t~;~"
.
11.
. ) •. :Îl~s~~UTlËN.V ROEDSCIl;'P{]TlIECIIJ' ..

,:isgeapl'~of,~~rtd'ael1~~st;,uinge.·~an. 'th~ut",!,"ck van
het derde Auditorium der Academie volgens besteck; alhier opgelesen 2)."
"Opt voordragen vaIr':de Freeren Burgermeesteren ende
Ge~{)m~itteerd"en ter zake van, de Aca~emje d~t lang gefeq1,1-Ire'ert sijnde een derde p'rofèssl?i'Juri$ in de Academie
alhier ende Haer :E. hun
d'ec'n eri'èle -d'ander;'osoo binnen
als buytens Lants, geïnformeer.t hèbbende, eyntelick met
advHs van de twee Heeren '-Professoren 'in' den Rechten best
gedacht was binnen dese Stadt een bequaem Persone te

op

') Vgl. hiervóór, blz. 178, Acta et Decreta op 7 act 1643.
Vit de ~ameraarsrekening,van 1643-164;4 (Dodt van FlensJ~_!Jrg, Arc~ief enz.lU, blz. 299) Qlijkt, dat ~~t ~otltwerk voor het
derde auditorium aanbesteed is vopr; i 31O(t
2)
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verkiesen. Eridé--:'dáf olider deselVc iiièesf iii cohsidér:atie

ge'd?IDcn: 'sijri:dé 'd'Heer Sthep-én Mr.

Hérîrick::Mör~~ls,

Hae,; E:desselfs genegentheyt daertoe verstaen lradden.'Is
bij de Vroets~hap, gelet op d'acte D. ProfessoriCypriäno
bij _sijn aerinem'eri verleent, eendrachtelijek 'goetgevonden
ende ver-staen dat m'en densdven 'Mr. Hentick Moreels' sal
dèf~;rere-n P~of~ssionel11_ Insti'tutibnüm 'Juris op een gaige
van: ses :hondert guldens ·'s jaers, 'sonder prejudicie nochtáns -vau 'prerogatiff -in toecori1e'n'de."
[Wijnne, blz.'53: Aan prót-Sengverdiüs"een-vereering van j.120
gé'geven voor de opdracht en ·de -present-exemplaren van ,zijn "Introdudiä"ád Physitam".]
-

'28 Mä"rt 1644.
,;Gehoorf't rapport:vant gebesoigrieerde tot noch toe
ter"Vergaderinge van de Staten'-sijn d'Heet:en Gecommitteerden ter Beschrijvirige gelast te segge'n:"
Gesien d' Aenteeckeninge ,der boecken in de Catalogo
librorum van wijlen den vermaerden Advocaet Bosch, die
publica aucti()ue :~oJ;çomende Ma~nd~,ch" en~e ,yolgende dagen in Den flàge"vercoft"sûl1en't wor den/is:'';gbetgevonden
dat d'Heer Dr. Booth, BibHothecarius, sich derwaerts begeven ende eenige goede boêcken topen sal, hem alvorens
op de prijs en<;le weerde derselver informerende met advijs
,~Tan ,~;"d'H~er' - Scp.epérf::'", Leeuweri ": ehde:; de'" J?toJess0res
Juris.T):'~

'3 ApólJ;644,.
"Hare
Ivt'og. is ooek j~gen~Bordigh' vobrgedr~gel~
ende'verhaeldt, hoe dat monsieur d(;; Chàvign~cq, vóór de~
sel1 al11Îer ge~otp.mandeert h'e'~ben-d~", de ,co,mpnle,. ca'~qibi]p:'"
ruyteren van ,del?- ,heere, H~rtoge ,van BO,uillion' etc., vyeI
genegen, ,zo~4e wesen bintJe!} deser stadt :(Jtrec~t pp, te
rechten een rnanaige ofte a~ademie, dienende 'amme te leeren alle Princen, Graven, lIeeren ende Edelluyden die ge-

Ed.

"1.)' UÜ ,de Kain~iaaTsr'ékening vàn 164'3-Üi44' (Oodt va~ Flensburg," Archief enz.lU, blz",298) blijkt, dat voor den' aoinkbop van
deze boeken 302 gld. 14 st. is besteed. '
.

2t)5
negell.-,:etI!1,~ -beg~~ieh soud~ m()ge l1. w_esen>i?Y~l t~ p~~rde
te rijden,ooek: teJeerl'll vele' andere h()ffelijcke exerçitiën
ende versch~yde;né-:lJ-yth~~msche, talen; -ende: sprake ll,(soo
wanneer hij capne. Chavignacq voornoê'mt, daertoc: m.ó~t~te
worden versien, geaccommûdeert ende gebeneficeert met
een bequaeme wooningh_~ ende· goede stallinghe, zoo voor
hem, zijn huysgesin als peerden, tot soulagement van de
gropte oncosten ende:lasten, de\"e1cke hij \>ovendicn desen
aengaende noch :z,ouçle moeter- $upportere~; "lJlet v~r_squck
dat Haere E.d. .Mog.' dese saecke. gelieffden t~ n""lplin
goede ad:~t ·en4e heàencken, .3;lsoq: dezt:lve z~ud~ ~tre~:k:e,n
tot meerder luister ende dienst voor dese, proyinti~ ep.p.e
stadt, alwaer sich dan vele van de Hoogh ende welgheruclte Heefen ende Ed~1en: SQ-l,ld~Il connen onthouden met
hare suiten, etc."

.

.

(Re;sol .. Stgten.. Utrecht.)

·'.I6A~rjG6~4,;

"D.e StafenheBbennaer ;aeliberaii~,ger\dmen (op hetgeen '3 April' is \rom-gedragen betr~ffende mans. de Chavignacq) goedtgevonden te authorisercn bij dese de heeren
Haere Ed. Mog. ordinaris Gedeputeerden Dmme desen
aengacnde te resolveren,', in' naeme van ,de ?taten, 'gelijck
deselve :_, zull~n _bevin'den:- te ,~behooren buyten" laste van
Hare Ed. Ma. comptoir van' de Generale--Middelen ende
zonder overstemminghe~"

. (Resol. Staten Utrecht.)
.. ' )o"Voprtsgeleth öJltgepröponeerde dcnXIII,n dezer·ter
Beschrijvinge van te appropriercn bequame woninge ende
stallinge voor Mons r. de Chavignac" etc. "sijn de' Heeren
Burg.erm,e:esterctL.,\ :versocht ende, geauthoriseert 't s.elve
werck 'te, vbeden, etide dirigeren, ten, meesten dienste deser
Stadt': etc.
"Weder.gedelibereert .sijnde over de recompense.ende
gaige van d'Heer Bibliothecarius D'. Cornelis Booth den
XXI'" Octobris verleden 2) in bedencken gehouden, is sijn
:1), Van,nu af volgen.we,er Resol.,VrQedschap, Utrecht; de_ eerstvolgende.is nog van denzelfden datum 1,6 April- 1.644.
2) Zie hiervóór, blz. 187.
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E.: é~nste'rn:~îch -yàór de ','diël~t~h tot noch -toe gedaen toe-

g~l,ejr1: ee}:t. .-vereeringe van'a,eht hondert guldens, ende ;voor

jaerlickse :gaige~

ingaende"IP';Ma~j'

toecomende, tw-ee hOll-

dert guldèlls."

"D'Heeren Gecom'ihitteerderi totte' saken vah de 'Academie sijn ,'geauthoriseert om niet Jor. van Rijsenborch als

eygeilaer sijner Ed. huysinge inde Oudemunsters Trans
te handelen van een gang' ~door sij-ri E:d. getimmer in de

wo,:,inge van den pedel')."

.

4'MelI644.

"Vêrhaelt'sijhdedit D. Hoornbeeck, Doctor Theologiae,
versocht werde tot predicant binnen Maestricht, oock bij
die van Harderwijek toti;PiofëssoT-ende dat in consideratie
quam oH J;l1en, hem hier niet sonde heroepen tot professor
thcologiae --in ,de plaets van' ,den overlede,n' pr0f~ss'o;- Scho~an~s, sijn de Heeren Burgermeesteren ende Gecommitteer-den toUe Academie versocht morgen nae de' predicatie
p.ierover ende wat personen meer tot dit beroep in consideratie souden,mogen ,comen, 1?1et de professores Theologiae te commui1iceren,end~ Maend~ch rapport te- doen."
6 Mei ,644.
"Gehoert het rapport van de consideratie, op gisteren
geheU'<len~ met de professcires'Theo1-bgiae~'-'is :goetg~vonden

1) De bedoelirfg van dit besluit was, een.::einde te -maken aan eten
ondragel1jken 'toestand; dat' de peddswoning, alleen- te ,bereiken: was
door het grootste van de beide auditoria, en den pedel een uitgang
te openen' n'aar den in 1642-, nieuw ,aangele'gden Domtrans. De in
bovenstaande resolutie hedoekie -' onderhandelingen hebben echter
niet tot·hef gewenschte:doet: geleid. Zie S. Muller Fz.,-De UniversIteitsgebouwen te Utrecht, blz. 23 en 41, en over het onhoudbare
vàn' den; toestand, dat hd a'uditoriurri als' doorloop naar de won~ing
van den pedel diende: vooral de' Memo'rie van den Senaat van
12 Mei 1651 (hierna, blz. 259--261).
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dat ll1endoordeselve profesS'ores.zal doen, s()traerenD.
Ho?rrrbeetk ofhijsich wel soude willen, !atetrgebr,:,ycke
tr
t6t, de ~professié jll' d~, Acade~ie alhier;-,vacerènde dopr
't ()verlijdell D.Meinardi Sehotani zal."·
8 Mei r644.
"Is goetg'~vondei1 te' cCmlmiÜere~;" ~is gecoulmitteert
w-ófden bij -des en, d'Heefen Johan ,van, der' Nijpoort ,ende
Peter Bor om hun te transporteren tot Haerlem' ende aldaer te versoeeken D. Joannem Hoornbeeck, Theologe
Doet., om aen te nemen de professie Theologiae in de
Academie alhier, vacerende 'dabr 't overlijden D. Professoris Ménardi Schotani ,zal. ende dat, op een jaarlicxe
gaige van duysent guldens, die met'twee hondertguldens
's jaers ,verhoocht sal 'worden als hij sal comen te trouwe'ti~
Des in' cas hijtottet predickatnpt binnen dese Stadt hier
namaels med~ vers'och,t machte wörden,. hij 't selve gehouden sal weserr aen te -nemen; in, voegen ende, op de gaige
als d'andere Professoren 't predickampf mede' -bedienen."

i3Meir644".
"R~lfi'pb~~eeidèÎr:d':~eè'ret{Nijp'6o:rf ende B'D'f, dat "Ha,er
te n.'Joanriem Hoornbeeek tot Ainsterdam gevonden ertde, ~é Prof~ssie Theologiae alhier volgende commissie van
de,n VIII'.' deset geoffereert hebbende, denselven Hoornbeeek getoont hadde daertoe niet qtialijck genegen te sijn,
doch dat hij aengenomen hadde "t predickampt binnen
Maestricht ende zedert noch versocht was tot de professie
Theolagiae in de IllustreSchüle tot Harderwijek, aen welckers,. Cu~a_tores hij gea~twoordt hadde, in cas men sijne
dimissie tot M'aestrieht coilde' te wege brengen, se facilem
se se piaebiturum, ende dat hij haer E. ·geseyt hadde, dat
bij d'Ed. Mog. Heeren Staten van Gelderlandt alsooek bij
d'Ed .. Mag. Heeren Staten Generael ten dien fine aen die
vah )vlaestricht ges,chreven was, alle 't,welcke ,g"econsider~ert sijntl~,' i~ nae' deliberaûe gdetgevond'en dat m,en. de
~'6órs'."dimissie op dennaem . van de Regierders deser'Stàdt
aen ,de Regieringe eMe Kerekenraedt tiJt M~estricht sal
versoeeken, Doek d'~'eeren-'Curatores der Hai-qerwijcxse
Schale daervan adverteren, 'teneynde ha er 'E. gee'n vbiaere

2Q8
pou"s,ui;ty,~p doen, ep1e"t:l:l':IeerVan, deF,Hoolcl<, 1) "anale
l!".~ei~i~\lgeILopd'!ttIá~r "fd. Mag. t:lC<CJr .s,ijnB!.hièr:vi'''
~eqcht; ;~lJr;t,~.e,_ ~_ ge~TI; :d,~vo~:r:ef1 ;meer iV0o. r 417~ y,_a11 Ha,,~der:;:
wijck, maar lst noot;_ voor,,;d~Academ,ie ;~~~ier(do,en." ,'J ';
"D'Heeren Peter Bor, T\1 r.' Corne1is' 'van Deuverden,
Johan van de Poll ende .:tV['.P~ter van Leeuwen offe die
van Haer E. daertöe sullen cunnen vaceren, sijn gecommitteert .,end~. geauthoris.eert .omd'Hee,rBibliothecaris
Booth met hun .raedt ende advijs te assisteren int cQpen
\~an h,~e,ckén- iIl_ de auctie die,Jap van D09rn jCKcnw,oor4ich
doet
van sijn
pQeckwinckç:l."
'
,
' '
", "
l
22l):i~i 1644.

"i~ gelesen, e;tr~ct;
de~ 116. jvIo.: Heer~n
Staten Generael der Vereenichde N ederlande(l, in. date
141.24 deser maendt, w.aerbij Haer Ho. Ma. D. Hoarnpeec~
ontshen van sijn predickafi}pt te .M;aestricht ende t'sijner
keu re stellen, .off hij wil ae(lne1(len ,de professie theologiae
afp.~e·~ off,te,H,arderwijck." ,',1' - <,' :;:;,;'
':/<_ :,

u;tte resolJtiën::.

~7Mei~.644
..
" ""--,
'

,

"

"_ ,_ ,,_,Is _geles~1J." eg,u ,missiye, :van, d~, KerckenraeLtot Ma~s
ti'icht,in date: d,~'n":Se? lUI;lÎ(stil~ ,,~QVO, ,~ij'nde r~sppnsivff' Of>
.qçs "\~roetscpaps schrijven" van den x:upn ,dezèr, oua~:q
stijls,waerbij.Haer R.,popende D. Joannis Hoornbeq11ii
dimissie hun gedrage,!l tot de resolutie van de Ho. Mo'.
Heeren Staten qcneraeL ?ie,~saeJ;1gaende." '
Ij

Juni 1644.

"D . .M (agister) Pa11lus Voetius, Extraorclinarius professor Metapftysices; is nu mec1e ae,n,genomen tot o.rdi,na;
1), Hij was ee-'1 der afg:e~aardigden -van Ütrecht ,in:,':,'d,e StatenOener~al (die hier nog a<iar Ed, M.og~" gen,o~md wqrden, h<?l:wel
sinds: het "~~stand de titel H'aar Hoog Mog.dn"geb,ruik )vas ,gekpmen en de Staten-Generaal in 163,9 bepaald hadden, ,geen, briev,ep.

te, ,zullen' "aa~nem.en,

di,e '",niet al~us waren geadress'eerd: Fruin-

Çol,en,brande~, S'taatsi~;;;tellin;gen,_ blz. 181 )_.
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:r:iu-s prof~" -so'nd:er: :augmen-tati,e; van gaige, __!TI_et e]S:pre,ssen
verstande dat hij ende D ..PrQL Ravet;isperg, {kn)(]X;Februarii lestleden,mede -tot ordinarius ,a,engçnO',tne,n,i~et he,m
beydi{ in examinibus ,etA:>rQmotionibus ,niet Il1eer -sul\en
genieten als een van de twee andere profes,s;ores,-,-p4i1Q?o-.
phiae."
[Wijnne, blz. 53: Aan 2h'~>R~vlus
vereerd voor de door
l'(ero, aan- de bibl-iotheek gegeven;- Ooster~che,<boeken;;: ,-hij mag' nog
e~~èj(;1a.r d~} OQstep3çlle ,tafe,n dpceerep.L-. ',-,

'F400

I

Juli 1644.

"Is gelesen d'acte waerbij die van"de Nederlantse ker<:kenraedtderogemeynte Jesu ChristÎ hi Maèstncht D.
Jöannem':·H'oornbeeck, alhier beroepen' tot ,Professor Theo'logia'e, öntslaen vail de acceptatie sijner:':::beroepinge tot
predicant binnen Maestticht."
'

··8 Juli 'I 644:
,;Is- vè-rsta:en: aat': men B: Profess'Ori-; V:uetio'/' sat laten
volgen'; ;-extrcictToffitef 'eopie a-uthentijck-, van,' de -publicatie,
gedaen detLxiij,nSeptembris·'643 tegerrstwee Epistolèn
van Renatus des Cartes etc.~)."

"Is verstaen ende ge~esblveërt:-(fáf--nier{varf de stémpêI
-der ,medaille, lest gesneden tot een, vereeringe dergecner
die in d' Academie alhier piibliquelick gepromoveert word~p:j_\ s~}_,lat_~J;l::slaen:,v90r ijder val,\d~,: Heeren. ,.van . qe, Regieringè . ofte· Magistraet .d.èser Sta~:t. een .rn.i'ciaille v. an
silver."
- - '
,',
' ,', '
~""yerhaelde ,d'geer~, _~erste_ Burger:meeste,r ?.at d'Heere
Recto'r Magnificus der Academie van Le)rden' sijn E. ge.communiceert hadde, dat op den voorslaeh, onlan'cx alhier
gedaen, niet-alleen d'Heeren Profess.oren vi3,.1),;Leyden-maer
Doek die ,van. Franeker geresol:veert w,aren:::niet dan ,met

1)

Zie hiervóór, blz. 185.

Acta et decrefa Senatus

14
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cörrespoii'dentie èh<ie cirC1.ÜllSp'eCÜe t'admittererf end:e
A'Îbo> Acadeinico t'immatric'uleren de SttÁdenten,' ,die- van
des~ Academie gere1egeert'-'sijh ofte· suUen worden,;':mits
reCip'roce '-in reguatde van de' ha ere alhier' 'Van gelijeken
ge-daen wordende."
29 Juli 1644,
[Wijrine;:bJ:Z: :5~54::-Met de vleiendste bewooräiitgen aan prot
Ant. _M~tthaeus f 600 vereerd' voor:: de::',óp.dràchf·'en i de' presentexemplaren van zijn bóek ,;Commentarius de criminibus?'.]

23 September 1644.

"Is verstaeri dat mend.en Agent Bilderpeeck, residerende tot Ceule'n, voor- sijn,'advijsen, die hij-.Jweemáel sweecx
d?Heeren Regierders;·,deser Stadt toesendt,_.sal recompenseren met vijff en tseventich guJ.d,cn 's'iaers, ingegaen
1° Martii r643, ende dat men hem daerenboven sal vereeren een goude medaille met Stadts- ende Academiewapen voor de moeyte, bij hem aengewendt int vernemen
nae 'een, vermaerti'Rechtsge1eerden ini<Saxenj-: genaempt
Benedictus ',Carpzovius 'j~) ;,';die. iri:" consi'Ûeratie:.,'quam, .;om
alhier_ tot ~rofessor,Juri:s>-gevoceert !_te'\vor~en.i':
21 October 1644-

[Wijnne, blz. 54: Het vInurn' hono'raÎ'iüm van de professoren zal
m~t. 24 gul~en 'sj~ars,bel~ald':"9r~en.J
",'--'"

;,'-,

"

,:'

.• 4 Nove",ber 1644.-.

_", [Wïjnri~~, tJJ{'~~:~::' Áait: d~nj)~~el<12 g~lde~i ;~_~:j~~j.,k toegek~ri~;
inplaats van 'vrIjstelling van de"actijnzen.l '

"Is versta,n dat

den Ofticie~

uesee Stadt

d.èn

B'oeck-

, :1) ,Benedict Cn-rpzow \-059s.-i666), rechter in:{je schepenbank
te Lèipzig, ii"(,l644 naar Dresden' als 'Hofrath bij d'en Keurvorst van
Saksen, in 1645 terug naar Leipzig als gewoon hoogleeraaJ:" in de

rechten. Hij was beroemd door zijne geschriften over de practijk van
het recht, vooral van het strafrecht.

drutker WiiIem Strick saI aenseggen dat hij . niet en· ·herC
d:rucke de aengevangen'procedurèn"hier t'-Utrecht tegens.:
Rëna t11S clès Cartes fer oorsaecke -van, twee sijne' diffariiatoire geschrifte:n I ) . " .
II

November ,644.

IWijnne, blz: 54: Curatoren zullen een- regIemenf op het getal
der professot:en ontwerpen.]

25 November 16+4.
,,-Es goetgevonden 'dat 'men D. Corneliü DuYerden~ on'langs alhier' geproinoveerd,e -Doctod Juris, vobrt drucken
sijner oratie;"te dier tMt gedaen, "De rest.ülratione ac'renovatiane :Bibliothecae lJltrajectinae", sat vereeren vijH en
twntich guldens ')."

9I)ecember: 1644.
, !:tWijnnei,bIz.',:54~;De: jaarwedde van-:prof.-MoreeJse. verhoQgd':tot

f 800.J
30 December ,644.
[Wijnne, blz. 55: Het advies van de theolog. professoren zal
gevJaagd _,worden :_ov-er" dejy,Rabbinische'~,'_,tessen ,-wan: rRavius:]

"Gehoort deilectu:J;'e der,'Requëste van eenige Studenten,
de Acad.emie deser Stadt frequenterende, te kennen geven1) Vgl: hienióór,bl".185en 192.
2) VgL Van'; Someren'; ,J)e Utrechtsche Universiteitsbibliotheek.

blz. 3.0, waar, ten onrechté staat, dat Van Deuverden op 19 April
1645 tot j.U.D. is,igepromaveerd, Dathif vóór 25 November 1644
gepromoveerd' moet zijn/blijkt reeds uit bovenstaande resolutie. Op
het titelblad van de oratie, die hij bij zijne promotie hield, welk
titelblad men bij Van Someren vindt gereproduceerd, staat bovend-ièn': "recitata ...... ';cum l.U.D.::..... crearetuT IV id. S~pt.
CRlI:JCXLlV"= 10 Sept: ·16+4. Het ;,Album Promotorum"· vermeldt
dan ook zijne promotie ö'p dezen datum.
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de .dat sij neffensd'exercitie .. der studien haer altemets
geerne aeffenen- souden int 'rijden: te peerde,'.als sijncie ,een
loffelijcke ende mede Voor de Republique dienstige conste
ende exercitie, ende dat Mr. Antonis -Hartrriau picqtieur
ende geboren borger deser Stadt, presenteert hem van
goede peerden te voorsien' amme Studenten ende Edellingen in de voors. conste te institueren, als hem ecn redeIkke jaerlickse pens;e machte. werden toegeleydt tot ,voedinge ende onderhoudinge van eenbehoorlijck getali goede
peerden ende tgeene daeraen dependeert, boven een civijl
salaris van degeene die s,i.}!};-,' institutie sullen begeeren,
versoeekende dat de Vroetschap dese Stadt ende Uniyersiteyt met de professie van voors. loffeli"ke ende. adeliçke
cpns,te" wil,de be~:eficiere~ ende:. tot di~n ,cyode . met ~~.
Anto.nis. vo,oru., handelen, sijn d'lIceren GecomrrlÎtteerd~n
tot de. Academische _zaken ;versocht hierop te -willen dienen van atlvijs 1)."
y -

'6 iJ amw.riI645.
'i' [Wijnriej"'blz;",-55':: Voorlo'Opig zál,men; Havi1.ts,\iIog"';',aanhouden"
en hem subsidieeren met f 150.]

'3 Januari ,645·
"De:Erffhuysmeestersdeser' Stad! sullen geen 'auctiëtr
van boecken mogen houden sonder alvorens acht dagen
vóór den'bestemden vercoopdach uythánden. wan den
Rectore, magnifico vercregen :te _hebhen ',een :-billet,,:,waerbij
blijcken sall dat de Catalogi van deseIve boecken de Heeren Professoren medegedeelt sijn."
"Opt rapport ende advijs va-n 'de':",Heer"en,'.Gecomt:nitteerden totte acad_emische saken-' is göetgevondcn ende) geres:olv,eert, :dat de "professoren deser Acad-emie -voortaen sullen bl'.stal'n in twaelffpersonen, alssl' drije in Theologia,
drije :in, ]urisprudentia, twee in' Medicirta ende ,vier soo ,in
1) De onderhandelingen met 'Chavaignac (hiervóór; blz. 204?05) hadden dus niet tot ,de oprichting van- een manege geleid:,'Zie
echter hierna, blz. 219, Res, Vr. 1$ A~g. 1645.
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P.hilosophiti:, ah]' in Literis, sOM'er eenige' éxtraordinarise
aan te nemen, veei min tractement t~ geven ~)."
[Wijnne, blz. 55: De doikkèr van' .de :theses der disputatiën zal
den Rector moeten aantoonen hoeveel hij _daarvan onder de studenten heeft uitgedeeld, en, de overige daags vóór de disputatie aan
den Rector geven. - Aan den Rector Magnif. en de vier eerste
prdfessoren; van: ·:t;!lke ;'faculteit zal voorgehQuden' w,d~d,:en., ct,at de
-vroedschap. heeft bepaald, -rl,at de professorel). ,bij coUeg~s-, disputatiën enz. niet het gebied: van, ee~ andere facuitej(~mog~Ii aanroeren,
,tenzij :met goedvinden van Reetpr en Sen:a,at. Bij vef$_chJl v,aQ :geV;Qeleri daarover ;zal diJ den magistraat moet~n word.c:.J:l beken& gemaakt. 'Zonder t,OesJemming :van ~en magh;traat 'mogen, zij 001<'.geen zaken aanroeren, ,die, de:regeering, val\;df;! stad betreffen.1

IIebruari 1645.
"De -~ saè:kè van' -den,; 'Picqtieuy,~:-ende ,d' exercitie, van te
peerdt te rijderi-~,.in',~de n.ottile' (VJan. den; XXXen"D,ecen"tbris
lestleden int breedt verhaeit. is goetgevonden niet in te
treden."
3 Maart 1645.
[Wi}hn~~l blz.,' '56: 'Ravi~~ wordt tQ~',', af~c,heid Y~re~:r:d moet ;"ten
hoogste?, ',;&00, gulden 'en, lçrijgt 'J~e~L Joffelijk ',getuigscJ}r;ift, voor ge
::diensten_;, "dooI>,hem:'gedurende~ J'i2''ja(ir: bew~zel);)n ',lIet ,_doc~er!!n
van de Oostersche talen, eOn voor de zeldzame boeken en manuscripgegeven enz.]
ten, door hem aan,qe ,bjpl(otheek ten geschenk~_'_> '_'?
c'

iY'Het aantal"

-

'",-, " "

_

;',

,,"

~~,qg~~~;a~renc'b~a~~eg

in '}64_5~: ~.êertiefl

d~t ve~~

geliJking diene, dafyplgeps art. J. der in 1631 h~rzi~ne St~t'uten va,n
de,'Iieidsche Acaderrii~)~t' aantal: "or'dinaris prQfessorenH op' 1,2 ~is
ge~téld, 3 uit elke ~fa~'uiteH, en dat dit gétal in,·geen' geva'l boven; de
15 zou mogen stijgen: Molhuysen, Bronnen 'n, blz. 251'*;" În: 1654
waren er echter reeds 16, "prof. HeinsÎus, die niet en- compareert,
mede gerekend~':'Molh~y;sen,;t.a.p. 111, blz. 9~91). "........·Ogdanks de
'boven vermelde Res. -V'(. werden er weldra, te Utrec-ht toch weer
buitengewone hoogleeraren,benoernp., werd hun. ook e~n weddt!,toegekend en werden zij' na, v:erloop van tijq' gewoon hoo_gleeraa.~.
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"ACTA ET DECRETA RECTORE ARNOLDO SENGVERDIO;
1645~'(-"1646) ..•

"Die XVII Martii, qui erat Lun'ae, a 'ni'eridie in condavi
"acadernîco; ah ampliss; prudentiss. viris·' D. Johanne de
·'vVeede, Con:.sule Priniario, praesentibus Qllibusdam ex
-Seriatu urbieo a:eputatis, Rectdr r:enunCÏ'atus est Arnoldus
Sengverdius, Assessores adj uuet; D. Joh. Hoorrtbeeek,
:D. RenT. _Mbreelse,: D'. Antonius -'Aemilius, et clariss. viro
D. Antonio -A.ernilio 'pro> bene ad:ininistrato Rectoratu
gratiae fuerunt actae."
"Eodem tempore ab Ampliss;'D: Consule et Senatoribus
proponebatur, Ampliss. Magistratui placuisse nullos albo
-Academico'-<l-· :Rectore esse'/inscribendos; :quÏ:"aliis·-muheri:bus v.acantes-,<nön toti studiis;' incumbunt."-- '
29 Juli 1645.
"Rectori traditae sunt litterae, missae ad Rectorem et
:piofessores:- hui us-,<A'éademiae--"a Clariss. ,'-:viro': D.;:" ,Matthia
Pasore,' A<:adèrtiiae ·GrOllingae :ef'Omrandiae áYSecretis'''),
Jussu et ~horriine'· 'Rectbr'Ïs r Curatórum'·'et.:-profèssorum. dictae
Acadenii'ae ,2) l·',"

40<'tober-"- 19 N ()YelUbe~1645:
"In conventu DD. professorum duplex decretum - hoc est distinctis chartis comprehensum - --ab A,mpliss.
lVIagistratu Rector:~,.tradi~ITl' prad,ectu~ .fu~t",Prioris formula haec est:" (hu. volgt de eerste Reso!. Vroediich. van
;22 Sept. 1645,. hierna, blz. 220). "Posterioris verb.ahaec
er,mt": (nu volgfdelweede Reso!. Vrgedseh. van 22 Sept.
;"Ï.645:' zie" çv-eneen~ hiernat blz,,' 22?),. ,. ,
1.)

Pasor was hoogleeraar te Groningen (hîervóór;' blz. 25,

'noot 2) .. Anders dan- te Utrecht, was, te Gro'ningen een hoogleeraar

secretaris ván de' Academïe: 'jonckbloet, t.a.p.', :blz. 226-227.
2-} Zie',hierna, 'blz.' 217~:'op 4' Feb'r.' 1646.
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"Cum-;, vero in -priorh decreto'~ (d,~:: eerste: ·der: ,'bovenbedoelde Vr. ResóL van 22.·Sept. 1645) "DD. prófessoribus
non - arrideret; q.uod._ eo:_ pra,ecipiebätur disptlt,ationem',.:,'yeJ
eius titulum, antequam affigatur Rectori ostendendum
esse, .super hoc negotio. I Nov-embris, conventlls iildictus
fuit, in quo concludebatur Ampliss. Magistratum compellandum- et rogandum-:cssc, ut legem cam abrogaret." Als
afgevaardigden daartoe worden aangewezen -de Rector,
Dematius, Matthaeus, Regius, Berckringer. - 3 November hebben deze heeren in devol!e vergadering van BUr'
gem-eesteren en Vroedschap' zich van hun mandaat gekweten;. zij kregen toeu: .geen antwoord,: maar den 1gen Novemlber heeft de magistraat- verzocht -dat op schrift,zou
worden gesteld het mondeling gedane verzoek .. Dit is
geschied. Het luidde aldus:
"Edele, Erentfeste, wij se, seer yoorsiénige Heeren,
"Omme UBd. te vertonen bij geschrifte de redenen,
dewelcke ons gemoveert hebben omme onlangs in UEd.
vergaderinge, te versoecken", dat) de ,resolutie, opt ,'stuck
van de disputatiën genomen 's Maendachs den 22 Sept.
1645 mochte geinduceert worden,
Staet .te letten, dat de :wooI"den van de voors. resolutie
"een exemplaer van dien Magnifico Rectori ' communiceren" gansch dubieus ,ende twijffelachtich: zijn" cunnende
soowel van :de geheele disputatie als·van de titul. van dien
verstaen worden.
Indien "sij verstaen worden van de geheele disputatie,
soo schijntdaermede Rector:Academiae geauthoriseert te
zijn Qmme alle disputatiën, -tsij van wat fa~culteyten die
mochten vV_esen, te door~ien :cnde te censureren, hetwelc.ke
ten deele niet pràcticabe1 ofte doenlijck, tendeele. oock ten
hQochsten praejudiciabel soude :wes~n, soo voor ,de geheele Academie alsmede de particuliere Led~n van. dien;
Niet doenlijek, omme dat noyt sulck een Rector sal gevonden _worden, dewelcke in alle faculteyten even w,el
geverseert zij; -ende, boven hop,e gevonden siJnde, sulcx
ni~t en- soude eonnen uytvoeren, dan-'J geheelejaer setve
sti~le',staende ende' van. alle exercitiën, 500 int publijcque
als int -'privee, supersederende, ende, willende, de, 'voors.
censure 'oH door -hem seIven, oH door anqere van sijnen
raede int werck stellen" nootsaeckelijck de herten yan sijpc
gecens.ureer:de colleg_en verliesen_'moste;
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Tenhoochsten" praejudiciabel, amme dat door deze censurè UEd; Academie,"dewe!cke door UEd." vaederlijcke
sorge ende-mild'e' dotatie,in:'corte jaren soo hboch geclom;...
-men is, -so'u,de ged'eprimeeIt~--ende verdruckt worden beneden alle Academiën, zoowel in dese Vereenichde als' ande're
Provinciën' ènde Làriden'} jp, selffs beneden de Gymnasiën
ofte IBustre· Scholen van Harderwijek, "Deventer ende
Amsterdam, dewelcke:·sodaene censuren int 'minsten niet
onderWorpen sijn: ';Bo'vendien' orome dat hier.door:, de Pro"fes,;oren van UEd.:Academie "uytgeteyckent ende gelijch
saemgebrantmerckt worden, recht oH sijl. boven allean"dere Professoren 'uytsteeckende waren in onwctentheyt,
onvcrstant ende ongerege1theyt,' ',ende daerbmn1c 'boven
d' opsicht van UEd. noch eeniCh 'besondere censure mosten
onderworpen sijn, daer wij toch,' sonder -roem te melden;
tot noch toe, onse' beste gedaen hebben 'omme, 500 niet in
geleertheyt, nochtans in diligentie" ende neersticheyt de
naburige Academiën te bov_en te gaen. Ende oH, het waere,
dat UEd. dochte bij één off eenige van onsein desen. gepeceee'rt te sijn, Sou de , het- evenwel hard ende vreemt van
UEd. goedertierentheyt schijnen, omme dieswillen het
geheele Corpus ende diegeene, die nietgepecceert en hebbeh~ van hare, vöoI'gaende vrij-heyt te priveren.
Indien nit' de :iroÖrs. woorden 'mosten verstaen worden
niet van de disputatie selve, maer alleenlijek van de bloote
titul, omIDe die acht daegen tevoren RectorÏ' MagnCo.:'te
exhiberen, soo eri çu.n'nen niet:wel.-besinnen, tüt wat' eynde
de VQürsz. Resolutîe--dienen m'ocht.
Want aengaende den çoncursum - ofte tsame:nstütinge
van verscheyden disputatiën,~is,'deselvè nu_ter tijt wéynich
olf niet te"vreesen, na"dien UEd. gelicHt heeft te ordineren
dat e\ck Professor maar thièn mael 's jaèrs op deser Stadts
casten sal mogen disptiteten, ende boven vermüeden noch
eenich verschil dö'ür de 'voors. concurrentie ontstaend'e, 'can
hetselve onses bedunckens veer bequa,mer voorgecomen
worden door onderlinge verdeelinge van "de weecken tusschende Professoren van de eeneende deselve faculteyt,
wetendè'elck sijn beurte ende weke, ende"willende"disputeren in eens aTrde'ren' beurte, tsel:ve- ,doende, -met 'kennisse
van die'n collega, die deseIve beurte toecomt, tot 'we1cke
verdeelinge de Professoren bereydt ende geneycht sijn.
Uyt alle we\cke voorverhaelde redenen wij nochmaels
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öötmoedelijckversoecken, dat ,t'f,Ed., gelieve de voors., Tesolutie 'te induceren ende d' Ac"demie haer oude vrijheyt
\wederomme te;,gonnen, belovende dêselve soo: te geb'ruy,tken~ :dat nieroant met redenen soude connen sustineren
deselve, van ons misbru,yckt te sijn." .,
4 Februari 1646.
: ,,.,Cu~, .:e.1~psis to~ _:~~m~iJ:)Us, fi9P ',- c:ompar~:~!?,S,~t", _d~_ .<} uo
agellanflitter;ie Gron'inganae mel)~e Juliciad Redforem
,detat(Le,: qu~ruQJ ,sU;prU: mentiq fa'ct,a' est,,:,proposit~_m~,'fuit 'in
Ç9nVel)wprot~ss()fllm, quod, littéris iIlisagendUnl esset?
ç<pnc1uStllll,,:_,aut,ograpnum littefarum s-ery"and}lm-~:es:se, ,lit,t.eras praete,rea' esse exscribendas int',egras et ihserendás
AC"tls' Academicis, nomine famen eius de quo' in illis agitur
non expresso. Earum ergo apographum hic subjicitür, quod
ita sonat:"
Nu volgt de brief (hiervÓór, blz. 214) van Senaat en
Curatoren ":all; ~Grop-in,ggn~ a~n,., den,. ::Ut{~~4ts,chen Senaat,
dd. Groningen, 9/19 Juli ;645 ; hij luidtaldus:
"Magnifice D. Rector, :Re"er:endi, Consultissimi Clarissimique, J)D~" Prof~,~s()res,"Dom'ini et fratres ~onor~ndi.
l) N; N ,Oirdàndus'· iiliquot ah· hinc "hehd.omadisgradum
Docturae in Facultate Ju:tidica a: rtoBis sibi conferri 'petiit.
Coepimus etiam eundem ex~mini tam publico quam privato subjicere. Tandem;aütem'iilur:'es ipsius tales deprehendimus, ut g"adu petitp indignus pubIicQ,programmate
pronunçifindus fu~rit. Quolliam vero f~et;i p~osset ut hinc
';~4 vestrá~ Academiam sese conferret, petltos9ue hono:res,; am~iret, . : ne disciplin,ae nostrae ~ac ratione aliquid
,decedat et praejudicium aliquot creetui, ut ilIum tale quid
moIientem ainandefis, obnixe rogamus. .
Hoc ut expectamus avestra aequitate, ita, simili occasione oblata, nos vicissim, ad vestram petitionem paria
facturos, ultra' recipimus ac pallicemur:,
Valete, viri celeberrimi et in Acade'miae vestrae flören:'"
tissimae bonum-' din feliciter' vivite."
" Subscriptum erat: "Jnssu et -nomine RectorisrCüratorurn
et professarum AcademiaeGroningae et 'Omlandiaei Matthias Pasar, 'Professor Philosophus 'etp.' t. Academiae a
Secretis, Groningae,9/19 JuIii1645".
"Eopse tempore" (dus 4 Febr. 1646) "sancitum quoque
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est, ~6mnia' :quae Actis' et decretis Academicis -inserenda
:'eruritr ,a Rectore in _' ipsö Cóllegio Professorum per notas
scribe~-da esse, pioxirilo sequentë conventu' resumenda et
.proxiino ·conventu a deposito, Rectoratu omnia relegenda
quae i1lo anno gesta, annotandà"-sunt, antequam ;albo')A<::torum et Decretorum Academia,e inscrilbantur 1)."

Februari 1646.

IQ
-""'c_

,~D:~-d~ra-fu~t';IiD: Ç9psules ~t D~Pt!~_à:1:i_-'á~</i~goH;~ Ac~:

:?"e~tca,_ seÎlsl1~:_ de~n!ti

de quo., quaesit}l,~, fL:ti.t", (h~_etvóó.rJ "esse: titulum disputationis Recton esse
ostenQendum_~aili~quam_ affigattir; legenl esse' persJ)tcua,m,
quae de tituló; hOl)dedisputatione tota intetligendà sit ;ita
Jit eo decreto Rectori censofia,,~ pqtestas in, disputatioriém
non tribtiatur:"
.
,

N ..215-217)

II.
.,.' RESOLÛT1EN

YRÓÊDSCHAP. U iRilclff.

liwijnne.~;bI~<5?: ,n~viu,s:~o~t d~ v'~pe~s~haJ?:,~~~~nke~ voq~ :d'~
hem be»:ezen

gun~t(hiervóór, bI.,213~,}

2 ,Juni 1645'
.. "De Vroetsèh~p int~r{JOi'ceert end!,· verbiedt wel scherpelijck de Boeckdrûckers ende Boeckvercopers binnen dese
Stadt ende de vrijheyt val) dien te drucken off te doen
'drucken. mitsgaders te vercöperi off doen vercopen eenige
. boeckens off geschriften pro ofte contii Des Cartes, op
arbitrale correctie 2)."
.
"
,
1) In onze Inleiding is oetoogd j dat qe Rectoren ,ût;h bijna nooit
hieraan. hebben,,'gehouden.
2) ~t dit besluit, waarvan, aan Descartes een afschr!ft werd
toegezonden, achtte de Utrechtsche· mflg~strai1t de"zaak-Descartes
afgedaan .. ,Vpe:tius bleef echter met woord en gescl),rift waarschu~
wen 'tegen. de Leer v:an d~n "onder het,gesternte'van Ignat~us Loyola

geboren" wijsgeer: Duker,- t.a.p. 11, blz. 19.B---2QO;

plz. {2,,-43.

,oe VriJ~~, ,t.a.p.,J

21'9
13 Juni <645
.."Geleseh e'en: Latijnse' missive .vaiv Des Cartes a'elI -:Burgei-meesteren ende Vroetschap' deser. Stadt, gedáteert
t'Egmond den XVlen deser, sti1ó':novo, die"den Sécretaris
gelast is te translateren 1)."
.22

JUIiI 6 45·

[Wijhne, :'blz;":57:'-BesJuit tot betaling

aan~de,pachters-der

wijnen

ván het bed:rag'van' den: accijns; d~t:;aafi' de stude-nten:is vrijgegeven;

op het bij Wijhne gedrukte volgt hog:]

"Ende sijh' d':Heeren ;'Collonel ende Hooftmannen Ivan
de Schutterije versocht de· Registers van de namen der
studenten te resumeren ende te letten oH de vrijdom van
wijn'-. ende 'bier-impositiën niet gen'oteu' wordt bij ongequalificeerde."
.':';
[Wijnne, blz;57-c58" Aan. de drukkers Noordijck en Strick zal
'voor, elke' disputatie J' 5, betaald,. worden; de rest' moeten zij eischen
van de studenten, 'die,:de,-stellingen verdedigd' hebben.]

"Yerhiielt,sijnddnj .deH"er put,Burgermeester Ruysch
dat monsT. Chavignac 2) alsnoch incli"eerde pmme hier te
1.) qustave Cohen, EcriVains :fràriçais ',en Hollande etc., p. 597,
.m~ent""

,dat deze L~tijnsche: brief ,,,ne fut pa,s,_ c01TIprise" :en dat
da~r<?'tn:-' d,e,,', secr~t~ris' igel~st 'werd' hem ,te v~rtale!1:' Dit de brief
",~'ayait',~~o4UIt ~uEttn _~~ffet'" zal echtêr'niet h~<gevolg;zij~ geweest
,:,an het '"niet begrijpen:', maar van den' wen,schv~n 4en_ UtTechtschen
magistraarom, de zaak :voorgoed te î~ten 'Fusten. In 1648 (zie hierna, blz. 235, Rés. Vr. 14 Maart 1648) ~~nd DesCfirtes- öpnieu~ dezen
bri~f, rna:ar,nu in hefFransch en in _hd Nèderlartdsch, aan de tJti-echtsche regeering toe., De brief, dd.21 Febr. 1648,: is in de wei~eri van
Descartes gedr~ukt onder den titer .,LetHe apologétfque'- de Mr. Descartes aux Magistrats de la ville ct'Utrecht cootre Messie-urs Voetius,
père et fils";"over den inhoud daarvan,-zie'CoheiI,,'t.a.p., p. 597 suiv.
2) Zie.hiervóó·r, blz. 204--205. _ Ook ditmaal ,hebben de,onderhandelingen met Chavignac tot niets geleid.

erigeren een Academie::v.an exercitie te peerde, soa is sijne
E. versocht ,de rn-oeyten te nemen ende schrijven om het
concept van de co.nditiën, waerop :men met ,hem' -,spude
.·handelen, omme mette Heer.en Gedeputeerden van de Sta,ten' alhiêr ,daerop te "delibereren."
22

September 1645.

[Wijnne, blz. 58---59: B~~l~i:teri ovei het aantal en de grootte der
·disputatiëR:;en over",:het::dis,triQueeren da,3tYanj ":QrQ te yoorkomen,
d'at, W~,e){)J meer disp,utatiën-,op hetzelfde' UUl:'_ vallen" zaL dc):pedeI,
alvorens de titels aan' te pl-a:kken" 'een exemplaar ervan, mJn~tens
8 dagen tevoren aan den Rector overhandigen; Cvaststelling van den
aanvangstijd en vaq de yolgorde;bij het opponeeren i,' wering ya~ het
'drinkeg yóór d~ dispJ.ltatie'cn :beperking V,an_d~n rtl<lal,t.ä4 daarna.]

"Ende ppdat· voortaen niet meer en geschiede dat onrijpe ende onbequame jongelingen te vroech uytte Triviale
Scho1e op d' Academie comen, sal men den Rector vermanen dat- hij ,sodaene geen attestatie ofte . ·acte: van, dimissie
'geve, ende --de Professoren ·der Academie recommanderen
dat de Rector Magnif. Albo academico.niet inschrijve '),
nochte d'andere Professoren in haer collegiën ofte private
institutiën ' admittecen.' borgers- ende. :inwoonderskinderen,
uyt de Triviale Schole comende,ten~ij deselve vertonen
'des ReètorsJ}l'estimonium dat sijl. "bequaem sijh"'om op
d' Academie :té' :gäen/~
.9 pctober . 1 645,

'

"W.ae;'·~ae') .' (~t na_ ,een,: 'qiider~Q~d,lfu20êt: de ;V,i-R'e4~til~p
oyet;::~·Çi~. ,be~oepip'g van e,en, predikant), "d;e~l v.ö?rn-o~mddl
Ou~~ling endeJ)i,aken uytgegaensijnde,û~ geIl1~ltl' twee
Predièanten (Teeckman eri Suavius) als D~putatiClassis
bIj moÄûe D. Teeckmanni vertoopt hebben dat in Augusto
1637 d'Ed. Vroetschap goe.tgevopdenhadde met deGede:puteerq~,n va,n d~', Classe alhier te, coIllen iIJ,' qniferen:tie
·nopende 'de revisie van de Th.eologische Schriften der Pro1.) Dit was reeds,-vastgesteld'in art. IV deL "Leges

J:'t'Statuta~'

van 1644 (hierv6ór,blzc 196); klaarblijkelijk werd dit ar!jkeldus
slech! nageleefd.
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fessoren volgens deu_ 5Seo : articule v'~n de gearresteerde
Kerckenordre ende eenige andere Gravamina dien annex t
ende dat in de hctste Classe, nu in Augusto lesHeden gehouden," daertàe op -nieuws last endè ordte- 'waS' gegeven,
versoeekende over, sulcxi'Gecommitteerde- uyt de,~Vtoet
schap, met ',dewelcke de voors. conferentie' metten eersten
gehouden machte worden ')."

'S October 164;5.
"Op deprbpositre :van Deputhtd{CClassiii is nae'"delibë"
ràtie go'etgevönilen de saëcke irr::b!edêné-kew'fê/houdèn "ende
te vernemen nae d'usancie van andere acädemîën."~"
~:..:
:io/October.:161; 5:·:

";-\V~ aër",'ve,rsöchte":,atidiëntiésljn f~t:!, v:érgdde,~inge ~:an de
VTüetSchap' géc.ompafeert Dàhiini-' Suavi us ende Flamaiï,
Ministri, Vau Royèfl, OuderlHîg ;en'dë':,;Van:-Be'eèk, diacon';'
als Gecommitteerden van de Eerw. Kerckenraedt alhier,
bij monde Domini Flam:an: vetbatènde dat die van de Kerckenraedt getreden sij,nde tot verkiesingc: van een ards.
Predîcani: in: d:è:"geniêente alhier, 'uyttè;,yièr :de meeste _stemm:engevalleïH"'arei1:op D. Joannetn 'H6ol'nheeck, Professorem TheolO'giae alhier~ :versoecket\de-:dat--de::'Heereri' desê
verkiesinge wilden aggreëren. vVaerover gedelibeert sijnde, heeft de Vroetschap-.deselvegeappwbeert, ende voorts
versocht d'Heeren Burgermeesteren en die Haer E. believen sulleiFte as'sum'eren Qm:rrié' den- vo6rn.~:D,> HObrnbeeck
te horen aengaen-de de diensten", die 'hij 'als Pred'ica'il't saf
hebben te doen; ende wat gagie -hij daervaor genieten~
saI 2 ).'1
'1) Vgl.:hiervóór, blz. 117-122. Evenals toen \verden, blil'keiis de
volgende resolutie,! ik afgevaardigden van "de classis weifer" met'
een kluitje in het riet gestuurd. Evenmin als Voetius (zie Duker,
t.a.p. lIl, blz. 12-18) wilde de Vroedschap zich er toe leenen om
de geschriften _van de theologische professoren onder de censuur
van de Kerk te stenen.
2) VolgensRes, Vr. 21 Oct. 1645 werd: Hoornbeeck op dien dag
tot predikant aangesteld. '
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GNovemberr645'
rWijnne;, blz. .' 5f}: De 'Rector_ ,Magn. "en vie(',professor:en yerzoek.en w,ijziging van>-ç1~ bepaling,. dat van.,_,eJ}{e disput~tie tev()r~n een

exemp-i,aai; ,aan den_', R~ctor moet worden· ,vertoond: zie h.i~rvóór,
b~z. 21:+-217.,en:,:de:Actp. et Decreta -op 10_ Febrgari 1646, hiervoor,
blz. 218.]

9 December 1 645.
tWijnDe, blz. 59--60: "Sfrafenus deelt mede benoemd te zijn tot
geneeshee» 'van: Prins',lfTe;de~i~ _Hendrik ::en <v~r_~gekt: _ ~aarover het
advies vaJl: d~-'Y~Ped~c9ap; dez~ laaf h~m v'Jij,-Ae,- be,no~m)ng al of
niet aan te~ r)~rnen.]
22

.Decemberr64S.

[Wijnne. bJz. 69: Jlfa ken_nis te hebbelY KenomeI}-.ya!1', de"m.eD10rie
vaQ d,e11 Senaat- (hjervóór,~_blz. 215--21-7) _wprdt·,\bes,l()ten)' -dat',Gllra~
toren hj~roYJ:r',met ~ de,"p(()feêsoren: z~ll~n ,:-sp"reken:-] ,

5 Januari 1646.
~ [Wijnne" blz.-60: Gelezen,-de,-.overgezonde;n Resl?J.;"St Gener. van
5",en 6 Januari-:,1646 stil9 noyo,:waar~ij aan Stratenus:,C9,lJ1Il1issie,is
ve,rleend ,als. mediçus,van~ Prins,frederi~,:H~p,rik.J

'29.J anuàd .r646.
[Wijtlne" blz. 6Q--6l: Gelezen een _mÎssive ,val! Prin$, Frederik
Hendrik"dd. p Fe!?r. '~64_6 stilü novo, verzoekende dat Strat~nus;
gedurep.~e zijn functié als lijfme9'icus- van d~n Prins, gehandhaafd
moge blijven in zijn am'bt van hoogleeraar en van stadsdokter; en
dat de stad helpe bevorderen de inwilliging van het verzoek, dat de
Prins tot de Gedeput. Staten van Utrecht heeft gericht, om Stratenus -'_,te han~haven in de I;lediening van de gasthuizen; - De
rescriptie_ op dezen brief is in, advies gehoude9.j

3 Februari 1646.
"Noch gelesen een missive van den Heer Van der
:fIooIck, gedateertjn den Hage, ,den lYl1 tleser maenf ende
geaddresseert aen de Heeren Burgerm'eesteren, aengaende
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'tgeene S~n Eebefegent was van de:HeerenCurateuren
va:ri:de--A-cademie van- Gi-oningen,--_die hun':seydén _ gelast te
sijil haer' te addresseren' :áen" dé _~ Heeren- ,Btaten:.:GeneraeJ

ais mede S~n Hooch'. ten fine Haer Ho. Mo. ende sijn
Hooch'. bij de Magistraet deser Stadt sooveel gelieffde te
~ege te ophngen, odat ingeh'luden mochte ""orden seker
boeckxkenvan D. Voetii Zone tegen D. Maresium; Profes.sorein Theologiae tot Grmüngen etc. ' ), .doch dat Sij:"
E. seiffs àengenomen hadd e dàervan te sphrijyen, ende dat
Haer E .. daerop geseydt haddeL! ondertl'sscliell te sullen
s4pers~deren met de ~Ot11m_uriicatie van dien' aen Haer .H9.
Mo. ende Sijn Hobch'.· endemetfen eersten .verwachte"n
bescheyt vant geene hierin gedaen zai sijn, daerbij voe.gende .dat D. aresius daertciegeheeliék getiegetiwas, dat
1I1
de saecke inynindtschap werd·e uytde wege geieydt, versoeckend e spoedige rescriptie. Ende is goetgevonden dat
d'Heeren ~urgerm_eeste:ren ende die Haer E~ assumeren
sullen D., Voetiuin"aenstorits 9.ntibieden ende hierop horen
sullen." .
.
4 Febru~ri J646.
HWed-er':g~l'~seh -d~---missiv-è 'van den 'lfee/-\Tan der
Hoolck ende gehoort het rapport. van. de Heeren die met
D. Voetio daetovergKommniiiceerthadden, doch aisoo
SijnR,nàdt::geen .bescheYdtJhadde"geseYt. opt.ogeen'" in
bedeneken genomen hadde, is ,hierop niet geresolveertY

Q. Fepruari }<546.

"Aengaende de verschil1en~ ;tusschen d'Heeren Professoren Voetium ·ende Maresium is goetgevonden, alsoo vóór
de, receptie lvant,' schrijvens "van';"dè H'eer Van :der Hoolck,
in -de notule van den 3.e(deser y'eiha:èlt, al was uytgecomen
't boecksken van D. Voetii Zone, dat den Professor Moreelsen met d'Heer Van <ler,;:Hoo1ck sal confereren off
d,'Heeren Curateuren der Academie van G~oningen,noch
,
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Bedoeld 15 'het: "boékje'" van Paulus'- Voet, /getiteld::' l',Causae

desertaè brevis delineatio'!~:,waarin heftig te'keer werd,:gegaan tegen
dè: Groninger hoogleetaren.· Schooc~ en Maresius.' --' Bij deze en
volgeáde: 'Resol. ,'Vi~ vergelijké' rnen::Duket,:t:a',p. 111" blz.: 25~252.
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genegen',blijvendè 'saecke in der vrundtschap ujt dewege
te Ieggen,:in'we1èken gevaHe D: Voetius ende,Derriatius"
gereet sijn'ortdiimdate!ijckin Den Rage tevervoegcri ');?'
24 Februarir 646. '
[Wijnne, ,~~z., ,,61'-;63,:, CÜ}atore~""zij!l met Stratenus ovei,ee~
gekç>meu, dà~ ';hii.;d'én diens'f:van HiflIl: 'q.icus van ~rins Fre,derik
7
He'ndrik ,zalaaÎ1v~ardeiI _en tegeJijk stád,sèlókter ~n pr9fessor blijven;
zijne j~arweddè: ,~}s _profe~sor ~arvaril 1000 tot f 600 'V{orden te~ug~
gf!bfaçht,_ mit~' hij d~n"
cl.ie 'henj, -ya~ zijp qi,~_I1,~t 9ii den Pr_i,ns
ov~rb_(iift, z,a' be~ted~n aan :4~' ~~noèmde a!ll,qten" e~ dal! ,,;door

tiN,

dage1ix~e ,~t1de fiegue~!eri o,ef~eJling~,Ir' Fen/ger pl~te.n _su'~pl~~e ,'f
functie",;, öij. het, verl,atep. van _d~n dienst
van Zilne' Hoogh._~al hiI :weer ,,~ds,professor e~njaarwedde vaIl} ,1000
'k'j-ijgeri. pe,v~oedschap keurt het goed; het'z,!1-gehe!nl worden geh:o~deI1\ Vplgt een btief aan Zijnè Ho~'gh~idJ àls resc,riptie op, ~je~s
brIef van 5 Febr. -st. navo 1646, berichtende dat zij'ri verzoek wordt
irige\.villigd; tege'n het advies van de "stad hebben 'de beide a~4e'~e
leden van de Staten de cot:QbiJ)atie" met. de bediening van het gasthuis
geweigerd; Zijne Hoogh. 'wordt 'verzocht te willen bevorderen, dat
d?z~ laat~te,,~ed~en!pK, n~et van ~"e~ "h0C!s:lee,ra,ar~,~h~p,"'Yprd~ gedef~ct ~ijner voorver~aelde

s'èheid,en.} ,_."'"
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,;AêcTA' 'ET DECRETA RECTORE, HENRIcoMoREÈLSE,

1646"(-1647) .
r6 Maart r646.
"Die XVI Martii, con'gregato senatu Acadèinico, vene") Volgens Duker,:ta;p .. m"blz; 252" gingen de Groninger Curatoren hier ,niet",op "in,': zoo,dat ' ':de :;conferentie-,:niet', plaats had. Over de voortzetting:valt-"deze qtiaestiè: kan men:,raadpleg:en Res: Vr.
4 Dec. 1646,7, D, 14,en_21jantiari, 1,.-8,'en·17 Fèbrîîari 1647.

225
runt in conclave Ampliss.DD.Consules De Goyer et Deuverden, comitati viris consularibus DD. Nijpoort r Weede,
Ruysch",scriatoribusDD. Bor,Vàn der Egge, Poll et
Leeuwen."; na .dankbetuiging aan den aftredenden Re.ctor
Sengve:rdius' wordt door de'n: eersten Rurgemeest'e:17'" De
Goyer Henricus Moreelse tot Rector geproclameerd;· als
assessoren zijn hem toegevoegd: Regius, Sengverdiu:s: en
Lyraeus.
9 Juli 1646.
"Ut in cDiiv~tiflb~uS:-"\Ä'ta(feniiÜs'?rieqtiè'ri'tius adessent
DD. Professores, decretu~ ~st, _~ut quotiescunque conventns sub muleto indicetur;; is qtiÎ ád punctum quadrantis
post distam hora Ill r:o:n a~erït 2 assibus,_ qlü yo,st semihoram 'verliet,' qüatuor:;','qui 'aberit, sex:assib~'s in'ûlctethr.",
"

iSeptE:ri1be
iI646 ..
-- .

-. ti

"Deli'betafu,m"d'e 'trari'siÜî per m~üus_a~èlitorium tempore
lectlontÎtn inh'ibend'6 :IJ)',;' d' 'èx decreto Si!natus" vocato pedeUo, ipsi injunctum est ,ut _serio 'dispiceret de eo impediendo~ addita commiria:fi'one;: Sertatum alias remedium
adhibiturum ... Pollicitus est pedellus se onmem daturum
óperam:ix-r;, -",;'
) ;.

~_.

)"'.'

'~Jn:':'(,'

:-:: ::;;-

:;:',";',_''',. .,- :

'r',

"Exhibitum Senaü,Ji fu~t ca,rmen,.-c4~us sub,sçriptio erat:
B. Pandelar,ius, M.(ed.) D., quoddistributam a pedeIlo
fuerat in auditoria PhilasophicQ; [lostdisputatianemphilosophicam, defensam a G. Joanne a Leesten, de quo D. Regius
referebat communite-r.. cir;c,umJ~rri se et existimationem
suam tecto nomine traduci. Placuit Senatui dictum a Leesten audiendum';esse~ eoque-"audito,.pro're na:ta in caus:a è;;se
statuendum; Et 'ut-.in ,posterum ,simil1s'oceasio praecideretur, decreturn est, ut nullum in posterum carmen t~esibus
subjiceretur, aJlt: post habit~m disputationem distribueretUf, quod non prius a disputationis praeside, aut post disp.utationem .-in_9:ug1.1ralem a pJ;"omotore- yisum- esset.;? ,
1) Zie hiervóór, blz. 206, noot 1.
Acta et decrefa Senatus

15
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"D. Justo Lyraeo, historiae temporurii:'ct humaniorum
litterarum pràfessori, qui~,pauds antc,diebtis natu.rae legem
a:ä1mpleverat, oratione '-f-unebri parentàvit" Do' Arnoldtis
Sengverdius;.' p'hilosophiae professor. prinmrius, ill- templi
maximi choro/',

Il.
C••

IlESOLUpiiN V:I\OIlOSCHAI'. UTi\EÇHT.

14 April

i(

il~4~_

,,Is goeigevotiden dat m,en d'lteer' p'r~fe~sciri, Matha~o
voor veele sijner E. advijscn, van tijdt tot tijdt
verscheyden Stadts- ende Gerechtszaken soa schriftelick als mondeling gegeven, vereeren sal! twee' handert ende vijftich
g~14ens, e11;,~e seggen dat,hij in toecom~n~e 4aerv~n -notitie
wi! houQen,':ûfl1,. g~sal,arie~rt tç :~u.l1ncn ,'f9:r:c!-en nae:m,erite. H

in

29 Juni.I616 .
"D'Hee~e Eerste':) Cameraer Corn~Ü~\ van Dom6~rch is
gelast ende geauthoriseert om ~an de Executeur's vant
Testament van wijlen ]ohán'Ltièasevan Franckendael ' )
op te nemen op losrenten, tegen den penning twintich, al
snlcke vijWen twÎntith duys·ent guldens "Is bi} den voors.
testamente geleg:ateert sijn' tot jaerli,cx on:derhoudt ;van
çenigeStudenten·'n de H. Theologie."
<

10 Augustus 1646.
'[Wilnne, blz.,64,': AaR de pachters van de' wijnen' vergoed wat
weinig hebben'ontvangen wegens de vrijsteUing van de stu-

~if,te

denten;l
21 D,ecember 1646 ':s- nanoens":
"D'Heer'en Gecommitteerden totte -saecken -van de Aca-'
1) Hiervóór, blz. 179.

227
demie desen StadLsijrUv~,r:socht,de Vroetséhap,te willen
dienen van advijs opt versoeck, bij de Studenten in de
medicijnen gedaen, ten eyncle':'ordre gestelt machte worden
op d' An,a,~Qmische, _ etld~ gr~stîs~p.{! __ lect;.?uCf31, d!c d'Recr
Stratèn,:' nu' m'edicû~;-;Y4n--sij.n; Hóoc:,ht :, plach' wa'er te nemen."
-, ,
-, - '
30 Detetrtbé/, 646.

"D~ Vro"tsC&~p g~eft ~pt eerJ1stich v<;rsQeck v~n;~en
Eerw. D. Gisbertus Voetius, Protess"r 'I'!)eologiae a!hï;er,
geleyde ende vrijheytaensodanigen Ro0tIlschen priester
als -M~. Bernp,rd,_ van .sutphen, Advo.caet 's,Booffs van
Utrecht, sal designeren, om sonder eenige molestatie:pfte
hinderinge te mogen den tijd;vp.n een maendt frequenteren
dese Stadt ende -de vrijheyt van dien ende in presentie van
de vdorn . -~ft. Bernard van Zutphen óHe' nèffens denselven
te confereren met geme1ten Professor-'-Voetio over sodanige
differentcn·d.er Religie ende op sukken tijdt· ende plaetse,
alsmede int bijwesen van de- sodanige toehoorders als de
confereritetl" ten.- 'wède'rsi}den geraden sulleri vinden, mits
niet excederende aen ,~jder ,siJde 't getal van 'twaelff personen, we1verstaend'e dat tot de' voors., conferentie niet
geadmitteert sal mogen wotden' iemaridt die onder eenige
cen'sure ofte spèciael.\verboth;'van de regieringe deser landen gestaen machte hebben ofte noch niöchte staen. Dat
mede sodaenen geadmitteerden persoon hem voorts in alles
anders sal hebben te·tegulerenrîaé:de<placcaten '),"

25 J~ntiariio,W'
,.'N,~, Blonde1 is -toL_exercitie Nan: sij.n-',scJ:ier;m'Coll'st ende
voltiseren provisicinelijck::to.egestaen de ledige plaets jnt
Magdalenen-clooster, <vóór- desen aen 'Antoni, Verbecck tot
dei d'rap'erije vergonstY

él) Duker"t.a.p. 11; blz;' XXIX, b~rîcht niet te hebben kunnen ont-,
dekken; of dit d"ispuut tusschen Voe.tius,.-en den Roomsehen priester

heeft plaats gehad.
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DECRET"Rii~T()kk(:1RQLO. DE. MAE;';,
ANNO 1647"(~1648). .
r('jM'lar:t,rJ'>4('.
De oud-bu"geme~ster ] oh. Flor. Nijpoort, in tegenwoordigheid 'vaiienI<elevroeds<::hapsledétC{"Corrsirles ab 'urbe
aberant'}},'{)etuigt dank aan denàftrede,,'dèn :Rector,Henri'<:irs'~oteelse' en procfameert ' lot Rector Carolus de
NI-~-éts~: Assessores worden: Moreelse, Regi~s' 'en Beh~'krit;l-

gerus:

, - C ' -

"9 ]uni'r 647.
"Leeta snnt acta, quae ,a Rectoribus .D. Arnoldo Sengverdio et D. HenricoMoreelse exceptafuerunt ') et placuit
ut in codicem Academicum- referrentuz:-, ut· qJlae flqeliter
excepta Professores indicarent."
"Seriem lectionum aestivarum .2) oh aqsentiam dar. viri
D. Gui!. Strate,ni adhuc differendam visumfuit, nee non
~gendum cum Consulibus ut constáret quid-pOiTO- faciendum esset: quoniam tutum non; videbatur viees' legendi
D. StraterlÏ ob absentiam eius a;ut,sedei,dîcta_e iIJ.ser~rt!,a,ut
ex _ëadem',-omittere."

2;3 September 1647.,

"Decretum fuit, quoni~m" _~, .~_ag~~tratu urbis de serie
, '1}" UithetTgelijktijdig,<op 19juni'I647,vootleienTvanTde.,Acta
tildens:":;"het~ rec.tora~t :',van ,Sengverdius~,'{i'64~t646)-'-

en'_', dat: 'värt
Moreelse (1646--'1647) blijkt, da!'riiet 'de'hand ':werd-gehouden;aan
het bepaalde in de Senaatsvergadering vánA;Febr:'--t646 (hjep/óór,
blz. 217-218). In het vervolg zal hier niet telkens de aandacht op
worden gevestigd.
2) Het academisch jaar was toen in semesters verdeeld. Voor elk
semester was er een series; die voor het eene semester hé-efte
"series' post ferias aestivas" ;üi-'"Sedes', lectiomim 'aestiv~rum'''/die
voor: hei 'andere "S'erles' post .ferias hib'ern'as" of :;;Ser-i'e-s lectiornim
hibernarum" .
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lectibnum °aestivarum nihil: statutumerat,et appetebàt
tempus edendae series lectionum hibernarum, illà<missa
hane excudendam, atque in ea omittenda quae professionern cl. vir; D. Lyraei p(iae) m(emoriae) spectant."
°30oSeptemberI647·
•• Retulit Rector se:vidissedispntationemqnandam ') in
qua comparerent '. dedicatio et ,corollaria .quaepiam 12 respoudentis; 'quae bmissa' ,maluisset. Petivit itaque ut: dar.
professores 'explicarent quid hic facien-dum censerent. R:e
',ergo in deliberationem adducta~ j-udicatum fuit, consen.tiente disputationis praeside, disputationem eam esse
'omittendam, quia id pad Academiae accommooatissimum
vi-debatur:"
° 6 ]annariI648.
,;Statuerunt cl. ·professores, .quandöquidem per mortem
·D. Lyraei desieranLcollegia bonarum literarum et oratoTiac; cum Benatu' urbano agendum et magnopere petendum
,ut ratio ineatur qua collegia eiusmodi restituantur, ne iis
'omissis ,barbaries ':,sensim~ invalescat." ---"" Daar bekend is
'gewordèn, dat Stratenus tot:professor in de medicijnen te
.Leiden beroepen is 2); wordt besloten, dat:de Rector, Mat1) Dit was de ónder praesidium'vau' Regius gehouden disputatie
van den' student Petrus Wassenaer, 'een leerling en geestverwant,
later groDt vritnd' van Regius (zie ook hierna, blz.":233, de Res. Vi.
1 'en 4 ·Oct. 1647). Deze, Wassenaer werd later stadsdokter' te
Utrecht; in ,1673 was hij één der gijzelaars,'·die de Fransehen medenamen. Aan hem vertrouwde 'Regius bij, testament zijn manuS'cripten
toe: De,vrijer; Henr~cus Regius;, blz. 44,74j 75,: 171-173, '176.
2) ,Geniimen .tijd heeft'men;teLeiden moeite gedaan ''Om Stratenus daarJleen" te beroepen:.', Toen de: Leidschei medische professor
·Schrevelius w.as 'overleden, schreef de Prinses-Weduwe Amalia van
Solms (dd. Spa, 20 Aug, 1647) aan de Leidsehe Curatoren'en: veizocht hen Stratenus in 'deze vacature 'te benoemen. Een van hare
b.eweegredenen ; daartoe: 'was, ,~dat -·hij, 'DocJor; Verstraten, die he:q~e1J.jnge: fot Leiçien bekleedende, oock met eenen de -functie. daertoe
hij ten dienste van den "Heere, Prince'~ van Grarige' verbonden is,
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thaeus;"en Aemilius
toep af te slaan;·

hem~;dringerid :zuHen 'verzoeken: _,dit' he':'

.

gevoeghelick soude konnen waernemen en sonder prejuditie van
eenighe van beiden aff- eride aeÎlrijdetti sul1Ç vóór desen bij anderen
in gelijck beroep gepractiseert is geweest". In hunne vergadering
-van

'2

December ;-'1647 bestoter1- ,-Curatoren ,·Stratenu's. te benoemen

op -een ordinaris-jaarwedde' van:' t 1000' en,.f ,;600 extraordinaris.
Stratenus hee-ft toen vodr deze 'benoeming bedankt in -Leiden gaf

men echter den moed. nog niet op .. Twee jaren',later, in . Deee'rober
1649, laten Curatoren dODr hun_ secretaris -StrateilUs polsen, of; hij
bereid is _een professoraa,t in de· medicijnen 'aar1' -té. 'nemen, klaarblijkelijk met'gunstigen uitslag, want op 8 Fe"bnia~i 1650 benoemen
zij hem, op dezelfde voorwaarden als in 1647, maar bovendien zal
hij f 200 trekken voor een "collegium pradico-medicum". In de
vergadering van Curatoren van. -1 April 1650 komt Stratenus mededeelen, dat hij aan den Prins en aan de Prinses-Weduwe zijne benoeming heeft .'_medegedeeld ,en _dat· Hare Hoogheden ;,hUh -advies
-nog in suspenso-;·'hebben\ _gehouden"; infusschen-; schijnt hij hnop te
hebben, dat deze zich -niet tegen de, benoeming -zullen, verzetten,
immers hij vraagt" inlichtingen over het aantal van de openbare
lessen, die hij zal moeten, geven en maakt bezwaren over de hem
Joegekende wedde. :Curatoren "verleenen hem dan' een uitstel van
acht dagen, om zich te, beraden of hij,' het beroep zal aannemen,
een uitstel, dat eenige malen verlengd wordt, daar Stratenus bericht, dat hij van den Prins nog geen beslissing he'eft gekregen;
in de notulen :der Curat9ren-vergadering van 1 Juni 1650 leest men
,dan tenslotte, dat Sttatenus voor ,de benoeming bedankt, omdat hij
~het met Curatoren niet 'eens is ge'worden over zijn jaarwedde (het
:voorgaande naar Molhuysen, Bronnen IU, ,blz. 8; 31',- 38-40). - Het
verdient opmerking, dat de 'Leidsche Curatoren 'noch' in, December
1647, noch in 1650 van Stratenus'spreken als hoogleeraar te Utrecht,
zooals, anders in dergelijke gevallen gebruikelijk is;' zij noemeit hem
alleen, ".Miediciii:Lvan den Heere- Prince van Orangiën" of. "ordin-aris
<Medicijn van' Hare Honcheden".; klaarblijkelijk meenden zij "dus, dat
Stratenus, do_or zijn' ambt 'als lijfarts: van den ,Prins en de Prinses~
.Weduwe,- reeds geheel los' was geraakt van de U trechtsche acádemie. Hij verbleef dan ook na 1646 (hiervóór, blz~ 222 en 224)" gewoonlijk in, Oen- Haag; in hoeverre hij in_ deze; jaren' -zijn hoogleeraa-rsambt te, Utrecht nog kon waarnemen,: blijft onzeker :(vgl.
hiervóór, blz. 226---227, en hierna, blz. 239).
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De b9veng.enoemd~. ,heeren berichten, çiat :zij p1~t S_trajenus.gesproken hebben en dat ,cleze,)ndien.eenig ·middel
daartoe kon...worden gevonden, liever te U tr.echt zou b)ijven; de Senaat besluit eenstemmig, dat de genoem:de heeren zich tot de stedelijke regeering zullen wenden om, zoo
eenigszins mogelijk, te verhinderen, dat Straten us naar
Leiden gaat, "ne, si procedat" (nI. de "vocatio Leiden$is")
"Academia 'no.st't;"a d,etrimentum inde,-capiat.'·

II.
RESOLUTIËN··

VROEDSC~P

UTRECHT,

"Opt gepropon~enJe :y:ç.11 d'Heer~' :,B,u~germeester De
Gpyer is goetgevOndf:':ll ,ende geresolveert dat des VOOfmiddachs, als 's middachssal wordengedaen Stadts madtijt over de huldinge (sic) van Sijn Hooch'.den Heere
~Jrince van -Orange als Stadthouder deser Provincie, tot
loH van Hoocl:lgemelteSijne Hoocht.,e.er van. de Sta.dt
ende \.uyster van de Academie sall een," Orati,e worden gedaen,door d'He,er Pf;of~s!?or: lyi·oreels}'
-,

"Opt g~pro.poneeDÇle dey5en ,aengaend.~,·,.is· verstaen dat
d'Oratie, die d'Heer Professor Moreels ,d~n 2~e~ deser toegestaen is te doen des voornoens, als 's middachs Sijn
Hooch'. opt Stadthuys gefestoyeert sal worden, gedaen
sal worden niet uytte naem van de Stadt ofte Academie,
maet uyt sijn partic.uliere naem" ende dat: men- 't ;:ten, de
keur v:an d,e Profess~ren -sallaten, off Ha,er .E. .sijn HQQcht •
sullen gaen congratuleren, off niet')."
:1) K~aarblijkelijk is dit niet ,geschIed, althans, gelijk ;tnen heeft
kunnen ziel.1,_ de': Acta et Decreta yan 1647 _makep. er geen -gewag
'van, eyenmil1 trouwens van ,de QraHe van Moreelse, die dan ook
met uit,naan: ,de,r"l\cademie was geho,Uden.
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rif hefkoàrvanden Dotn "reciteerdeD.Moreels, J. U.
Dr.èt Prc,{essor; orationem Panegyricam, op deirileydil1ge
van sijn Hohèh t gepast, ende deselve' geeyndichtsijndê,
ging sijn H. -\veder
voet" 'enz,

te

3' Mei ,647·
[Wîjnne, blz. -64'-: Aan Professor Regius een vereering van f 150.
toegekend voor de opdracht van zijn boek, getiteld: "Fundamenta
medica".]

"Omme de respective registers soo van de respective
pachters der impositiën op wijn ende bier als van de Pedel
der Academie te oveïsien~ ende te letten off Doek goede
ordre 'w:ördt g'ehouden irit genieten vafl-::de ,'vrij-doin,,,,de
stud'enten in de voors. impositiën toegesta'en,' sijn gecom-·
mitteert d'-,Heeren- 'I. -Bof, Dombür'-ch -endé de Beer."
"Bij d'Heer Prófes'sor Mr. Hetirick Moreelse gepresenteert sij'~de -eeriige- exemplaren van de Panegyrica Oratio,.
bij, sijnE. den 29,nMay lestleden int ehoor van den Dom
nae d"inleydinge van sijn Hooch t • d'Heer Prince 'van
Orange etc. intStadthouderampt desel- Provincie, ter presentie ende ter eere van HoochgemeIte Sijne Hoocht • gereciteert, is bij de Vroetschap goetgevonden Sijn E. daervoor te vereeren handert ende vijf ti eh guldens, wa ervan
dienvolgens" ordohrtantie: gedepescheert::is 'óP" i:le'n Anderden Cameraer Van "de>P-bl'l.'~
.
'30 Juni ,647.
'i'·

"Gehoort 't rap'port 'van de Heef'eh die. voige'ns Commissie vail' den ,XIxen deser haddeh geconfereert de respective registers, soo van de pachters als van de :Pedel -det
Academie, aengaende de vrijdom van de helft "der impositiën op de wijnen, bij de Studenten genoten, ijder tot
hondeit kannen' 'ten hoochsten int Jaet, van den- -i en Februatij r646 tot r O ' Februarij 1647,' 'belopende'over de bevondeIf 2'1336; kannen seven'tienhondert drije ende- derüch
gulden, lISt., als se in decsijs, ende impost H.333-7-8, in'de
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Generale middelen fl.:rI33:9-8'ende, in de nieuwe speciën
fl. 266-14-0, is verstaen dat den Eersten Cameraer deser
Stadt 't selve'~'en:'~e -re,spectivc-,Pa:c:hters goet:.doeri sal."
30'Augustus ,647.
"D'Heeá~n 'Vart der'·Woerd, De Leeuw ende Uittewael
'sijn gecommitteert 'Om: hun te informeren op de usancie
van,_ nabuyrige Academiën int :vercopen 'van boeeken in
'ptiblicque auctiënY -

1 October' 1647.
[WijnDe, blz. 64-65: Op het mondeling verzoek van den' med.
student Petrus Wassenaer :om morgJ;:n :zijn disputatie in de medicijnen, onder het praesidium van Regi~s, te mogen houden, hetgeen
hem door den Senaat-verhoden is 1), zullen"Curaj:oreIi-den Rector
Magnificus, Regiu~-en -den student hieroye( hooren.]

[Wijnne, blz. 65: Gehoord, het "rapport ,over(.evengen,oemd,e :co~.:
ferentie, wordt,de zaak jn a:dvies gehouden, m-aiàl W,assenaer; wordt
tegen 12 uJn Qntboden eIl:,zal doo,r: _den tweeden :B,urgemees!er en
;andere daarb,ij te;- assumeerep. lIeeren gel.ast wOI:den ,,,s!j~, tong~ te
,bedwingen" ov~r -he,~geen>de Rector, ,gezegd 'h,e~ft.-J

11 October ,1647.
[Wijnne, blz. 65,: .oe ,weduwe. \T'an prpt,- Liraeus zal een half
jaar genieten van- de 24 en,30 guldens, die qp',,J,,-;October jaarlijks
aan de professoren uitgereikt "worden VO,Of' wijn-:-:en tabberdgeld.]
2

December 1647.

JWij.nne, blz;,65: De aan ,de püblje~ gepromo-veerden,:,yere,erde
gouden medailfes zullen, voortfia,n- wO,rden gernaakt,yaJ]. "croonengoud!"; de waarde blijft dezelfde.]

, ':1). Dit_ verbod was :met -toestemming;,va-n,'_Regiûs: gegeven: hiervóór, blz. 229, Acta et Decreta op 30 Sept. 1647.

J Januari 1648.

"Verhaclden jvorders ;d:H.eeren _ ,-:Burgermeesteren dat
D. Straten us, Medicus van Hare Hoochheden van Orange
ende primarius Professor. medicinac: alhier, Haer Ed. bekent gcmaeckt had de, dat d'Heeren Curatores van de Aca(icmic van Lcyden beroep ende versoeek op hem - gedaen
hadden tot q.e professie medicî:nae alda'cr, vacant geworden
noor 't overlijden van D.Schreveling za!. '), ende is goetgevonden dat gemelte Heeren Burgermeesteren hem sullen
verclaren, dat d'Ed. Vroetschap aengenaem soude wesen
sijn continuatie ende verblijf alhier ten dienste van de studerende jeucht, sonder Voor -dese tijd hierop vorders te
resolveren."
10

Jan]1ari 1648.

"Sijn na'e vergonstc' audientie binnen' erschenen Domini
Dematius, Rector Magnificus, Matthaeus 'en ,-Aemilius,
Professores in de Academie alhier, bij monde D. Rectoris
voornoemt verhaelencle den':'grootcn voortgang ende fleur
deser Academie, doch dat daerinne deficieerden collegia
·oratoria sive" b6n'arurn: literarum, dewelcke sedert: 't -ovcr,lijden van den ':Pröfe'ssor Lyraeus z-a. stil gestaen hadde,
tot groot nadeel van"de jongeluyden, die dickwils vrij wat
onervaren-op de' Academie comende,-',-sodane exercitia ten
hoochsten van node ,hebbe-ri, versoeekende 'dat daerop ordre gestelt mocht worden, daerbij voegende, alsoo cl'Heeren Curateuren der Academie,van Leyden den Prof. Straten alhier waren beroepende tot de plaetse, aldaer vacerende, dobr w'iens: vertreek d' Academie deser: Stadt groote
schade soude -1ijdèn/soo door 't derven van 500 weerdigen
persone als om>d'e consequentie van ,ptofessoren van hier
daer te vaceren, dat daerinne mede voorsien machte worden. N ae deliberatie' is goetgevonden dat d'Heeren Burgermeesteren ende Gecommitteerden totte sorge van de
,Ac-a-deinie'over'de voors. sake met de voornoemde éomparariten sullen èonferereu, ende' daervan alhier, rapport
doen."
1) Zijn Latijnsche naam was Schrevetius of Screvelius; hijzelf
onderteekende: Ewaldus:'.Screvelsz. -(Molhuysen, Bronnen UI" blz.
34() '.)
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14 Januari ;1648.
"Bij d'Heer Burgermeestér Deuverden gedacn sijnde
rapport van de conferentie, bij sijn E. ende andere Gecommitteerden ,tötte Acädemische s:ikeri," itlg-evolgc' van de
resolutie van den' ~Xef1-:äeser gehouaen met d'Heeren Dema cts, Magnif. Rect., mitsgaders Matthaeo ende Aemilio,
professoren, acngaendè :.zbo de collegia oratoria als 't houden van den Professor Straten alhier, sijn de Heeren Burgermeestereri- ende Gecommitte'erden voors. gèl<tst nàerder
te horen, gemelten Prof. Straten, -alsoock aengaende ,de
voors. collegia.-oratoria den prof . .Berckringer,- ende ván
aU~s rapport te doen.'r
28 Februari 1648.
"Opt voorstel 'van' éd'Heeren Burgermeesteren dat D.
M (agister) Arnoldüs "Sengverdius, Primarius Professor
Philosophiae alhier, haer E. gecommuniceert hadde, dat hij
was heroepen tot Professor in de Illustre Schole t' Amsterdam in plaatse D. Batolaèi zat ende dat hem bij d'Heeren
,Burgermeesterel1 ende C~ratores aldaer goede ,conditiën
waren: geprese'riJè'ert, doch dat hij suICx',,"iliet hadde wiHcp
accepteren zonder alvorens veieregen' t~' 'hebberi eerlickç
àfscheyt ende di:mi-ssie van de' Heeren Regeer(fers des er
Stadt, aen devvelcke, hiJ sich, van' wegetl" de genoten eer
ende beneficiën vonde verobligeerf. N aer deliberatie heeft:
de Vroetschap in de voors. dimissie geconsenteert, eride
den Secretaris gelast da~ervari acte in forma in te stellen."

'4 Maart

1648.

,;Ontfarigen "eiide gelesen "'ecn missi~è van Mdris'. des
Cartes, ged'ateert t'Egmond van 2 Ie ·'Februarii~ lestleden,
waarbij hij aen de Ed. V roetschap "üversendt twee geschreven exemplaren, een int François ende een int Duyts 1)."
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'5 MAART'1648 =.I6J14AART 1649·

I;
"ACTA ET DECIiETA RECTORE DANIELE BERCKRINGERO,
ANN0.1648 ET 1649INEUNTEi'

15 Maart 1648.
"Die 15 M,artii',. hoc ,est: pridie -mataletn Academiae, in
quem incidit renunciatio Novi Rectoris, -quam tune anticipavit -neces$itas' peremtoria,l)" heeft burgemeester- Van
Deuverden, in tegenwoordigheid van de' oudburgemeeste::ren Nijpoort en Ruysch, en van de vroedschapsleden Van
der Egge, Bor, Werchoven,_ 'Van "der Leeuwen en den
Secretaris Nijpoort, den aftredenden rector De Maets dank
betuigd en tot Rector geproclameerd Daniel Berckringer.
Assessoren werden-: De Ma,ets, :Antonius Matthaeus en
Henr:icus- Regius-~ ,
23 Maart 1643."
"Indiçitur co'nv,en;tus ad' '~etii:iop-e~ -_cuiusdam candidati
Medicinae,: eaque,-,ocçasione actum "de suppf~nélo q_yantoci~s
loco ,D. Sengver:dii. abiturientis." ,Met algemeene sterp-men
wordt besloten, .dat de Rector, Hoornbeeck en Aemilius
hierover ten. stadhuize zullen gaan sprekên. )-litis 27 Maart
gebeurd.
20 April 1648,
De vroedschap heeftmy>CBerckringer) benoemd tot
prof. eloquentiae, welke leerstoel vaceerde door den dood
y~n Lyraeus,:.yerd~f,.Jacob~s ~avensb~:rg. tqt.:,pfpf:es$or in
dephysica,enPaulus:Voet tot:professor inAe logica, wee
g,e:p.S het aftre9-en V<:U;1 S,engverdiu?
8 Augustus 1648.
"Homo Anglus in ipsis feriis aestivis desideravit sibi
1) Welke dwingende reden de overdracht van hef 'redó'ráat- 'óp
15, inplaats van op 16 Maart de~d; f)t~ll~n; '"blijkt nietv, . -

copiáh1, Jieri, examinis- m:ediéi et 'promofionis-' pnivatae, .intra
triduum aut ad summ'um;octiduuin ,celebrauda:e; D,eç:retum',
ne, q'tiia, ,'igno'tus,--:'-ad" èxamen "ad:mitterétur' absque praevio
tentamine, eiusque rei cudi_com'mÏssa:Clar. DO~ -Regio:, Cum,
vero periculum ex mora causaretur, eo quod ventus operam
daret tendurienti in Angliam" et bidui spacium poneret,
supersessum tentamine, gr.atiisque actis discessum re iofecta."
"Ds. Rutgerus Loe,,~us;M.~d!: Doctor et Philosophiae
in Athenaeo Daventriensi ProÎessor, per ami-cum petiit gztdtim' M:àgistefii ,apud ,nos., D~cretu"" a, S~iiatu
Academica" re ultro: '.citraque ve_otilatai' ut ipsi 'éxaminis
necessitas ob munus, 'quod obitat, remitteretur, etia-m 'dis:"
putationis publicae,_ habendae ex superiore cathedra tectÛ'
capite, siquidem e,am 'detrectaret;: yerum Consulis m'andato
exploratuin a Rectore inante indi-cium et judicium, quo
loco,:domi esset aPlld suós, acceptoque hon-orifico' responso
de inoribus et ·doctrina viri" Senatusconsultum factum, ut
ah- -onere examinis im,munis esset, pro gradu vero consequendo publice sine praeside ex superiori cathedra disputaret, t-hesesque.inaugurales ipse cuderet. Verba Senatus-;
consulti sic conceptaerant." (Volgt de ,Resol V roed,sch.
van I3 Nov. I648: zie hierna, blz. 241.)
: 6 Maart I649' ' n ;
"De,Rectoratu suo,retulitveitandemR'everc. D. Carolus,
de Maets, partim praepeditus morbo Rectoris '), partim
curis publicis plus quain semestr-alibus,": qua'e necess_ariam
absentiam secuni fereharit ab urbe. -" E,odem consessu de
auctione defuncti peregre in Zeelandia studiosi; cui:!Js libri
etiamnum "hic hospitabantur apud nos, tractatuffi. Placuit
Patrilbus Academicis petmitti eam ob causae aequitatem
-et casus recurrentiam, verum nOn absque consulum concessu, qui interpretrati decisionem casus remiserunt ad ttes1-)" Bij ziekte van den Rector, Lc. Berckringer, trad de Assessbr:,
die het vorige jaar Rector was geweest, i.c. P,e' Maets, als proRector. .op~
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viros, D~'<ván der Wourden~,_,D.;_;van .L,euven,:; et-·D. Uytewael, , quL coricesserunt jn- auctionisdnstitutum, et __ ipsi,
vérum sine malefido::insthuendum,: ho(>~est~,' fraude bipliopolatum; :admixiis:.,aliunde libris.~'
..H.
RESOLUTIËN\NROEDSCHAP; ;UTRECHT.

"Sijn in de Ntöetschalf'erschenen;D.D.:Bèi-ckringer, p.;t!
Rector '-Magnif.,; Hoörrtbeeck en' -Aemilhis, professoren in
de 'Aca>demie'· alhier, verhadende door mönde van' den gem,eiten R. M. dat haer E. van de-tsamentlicke professoren
deser- Academie v"aren gecominitteert, bmme dit coUegie
vonr te dragen, dat vermits de demissie van D. M (agister)
Sengverdius~ primarius' Phitosophiae' professor, desselfs
plaetse tot luyster'van de Ac'ademie weder diende, becleet
te worden, met versoeck dat 'Su1cx mochte geschieden :vóór
het .druckèh van de Series lectionum ten eynde de Studenten in deselve faculteyt daervan kennisse mochten hebben
ende geen oorsake nemen ,omme ·dese. Academie te ver"'".'
laten.
,
Verhae1ende vorders gelast te wesen omme voor te dragen dat de tractemente'RNan ''eenige'' haere collegen waren
te weynich, mitsgaders te·versoecken ende recommanderen
dat d'selve ter discretie van ide Heeren: mochten worden
genugmenteert.
Naer haer E. vertreek ende' deliheratie is dese 'sake, vcrmits' d'absentic' van de Heeren Gecommitteerden in den
Hage, gehouden' in advijs."
A

, "Geresumeert sijnde' de notulen,' v-án den '27 en ,'der' voorleden maendt aengaende 't versoeek, gedaen wegens de
tsamentlicke professoren, zijn Stads gecommitteerden totte
zake'n van:de Academie geauthoriseert.omme 't voors. versoe'ek te examineren, ooek/,ist noot, de, gemelte professoren
dacrop te horen ende de Vroetschap te dienen van advis,'-'
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!Cl April 1648;

"Conform- 't advijs van '-de- Heeren B-urgermeesteien
eitde andere Gecommitteerden tot d'Academîsche zaken,
is verstaen, alzoo D~-: professor. Seng:verdius, "die Physicam
ende Logicàm tot nClch toe alhier gedoceerf heeft" alsnu
vertreckt naer Amsterdam;. dat D. Ravcn'sperg Professor
Mateseos,mede Physicam ende P. Voet neffens Metaphysicam .m'ede Logicam doceren sal;- ende dat Graeca lingua'bij
hem vöortaen in collegiis privatis- geleert sa! worden~
Itein dat D. Professo Berckringer, po' t. Academiae Rector,
èoUegia-'Ûra-toria sal'houde'n ende voeren sal den -Titel 'van
~hîlös6phia:e practicae;et Elnquentiae :Professor."
29 April ! 648.

"Verhae1den' d'Heeren Burgermeesteren, dat Haer E.
ende vorden;' Gecoommitteerdcn tot -hescirgen van de Academie "alhier gisteren bij den -arideren sijnde om te horen
van d'Heer' Professor Straten, wat Sijn E. voortaen ten
dienste van de: Academie' soude' 'cuhne pr'estercn, deselve
gecleduceer.t hadde, dat hij" considerende' dat sijne charge
als Medicüs van IHirc Hoocheyden niet toeliet de continuatie ih sijn ordinaris diensten ,alhier nac sijn wensch,
ge~~jck hij nu nO'eh ,buyten- 'verrrîà'eden v'erhindert was in
sijn voorgenoriieh exercitiën alhi'er dooi', de teyse die 'hij
met Mevrotlwe' de :Princesse moeste doen- náe Cleve, ten
reguarde van 'de aenstaende cráem van Mevrouwe de
Churfurstinne, 'ende aenmerckende dat noch sijne geboorte
alhier 'ende affectie tot de Academie, noch sijne charge in
deselve ende veel min de mcnichfuldige· van de Achtb.
Magistraet deser Stadt ontfangen eer ende beneficiën toelieten, dat hij sijn particulier voordeel soude prefereren
voor 't publijek, gelijck hij mede uyt insichten als voren,
vooi"bijgaende ;secr eerl~jcke ende 'profitable conditiën~ ·hem
onlangs bij de Hèeren CitrateHren der A'caclemie van Leyden gepresenteert, sijn 'falent liever hier als elders had de
willen aenleggen, dat hij derhalven goetgevonden hadde
de Heeren te bedenckèn te, geven oH haer E. niet sou den
dienstich achten, hem een bequaem persone t'adjungeren,
die door gestadige institutie de Studenten ende .Academie
volcomen'der soude- cunnen "dienen, ,met:!pre-sentatie dat
y,
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sooveel bij hem sal cutihen ged,aen worden, 't sij met anatomische -demonstratiën ofte eenige bijsondere lessen bij
gelegentheyt,voor te stelrenten dienst ende luister van de
kcademie,'.:,h-ij- geerrie tsijne dä,ertoe'·sal:contribuereu; en'4t;
de renumeratie-~vàn diendaten ter ,discretie van; de ,Ed~
Vroetschap, Datevoorts diensvolgende gemelten professQr
Straten 'g-evraeGht siJnde nae bequaeme p'ersoneu, ,om -als
voren beroepen te worden, hij geandtwoordt hadde, dat
d'Heeren hadden ie overleggen ofr H, Ed. liever hadden
een' ordinarium affe- extraord~narium. Dat in een ordinaria
werde'"vereyscht geieertheyt;, erv'arenheyt in de Prilctij,cq
ende hequaamheyt om publiee teedoceren. Ende <lat men
in een extraordinario hadde te_letten ten minsten. QP. tameiicke ervarentheyt in de practijcq ue, maer vooral op goede
fundamenten van studiën,- continuatie van deselve ende
arbeydsaemheyt. Dat de goede qualiteyten van de me dicijns hier inde St",dt d'Heeren sqo wele bekent;.yaren als
hem, voorstellende van huyten :0. joannem ,Walaeum,
jongste Professor Med. tot Leyden, D. Alh. Kiperum,
Professo Med. tot Breda, D. Theod. Schut, Rector ,ende
Doet. Med., practiserende tot Amersfoort ende D. Joannem
Ansta, Dr. to.t Harlingen. Tot, extraord. achtede hij dat
men meer staet- n;lOste r,naken op -degeene die h,ier ,gepromoveert sijn als eld;crs, volgens 't exempel .van andere
Academiën,,,-daertoe _llpminerende D. Ant. -Muydenum,
eerst gepromoveerde Doet. Med. alhier, practiserende tot
St. Meertensdijck in Seelandt, ende gaff mede goede getuygenisse van D.- Bern.- Pandelaert, practiserende tot
Dordrecht. Na deliberatie. is, goetgevonden dat d'Heeren
ha er sullen hebben te bedenken op een bequaem persone,
die men als voors. is- soude mogen beroepen."
17 Juli 1648.
[WJjnne, blz. 65:' Een'- vereering van: f 250. toegeken~ aan CYPfia,..
nus. voor de -opdracht en: present-exemplaren van zijlJ. ;,Censura~
BeIgicae" of· "Notae ad lnstitut!onem .juris" d

f~Opt rapport van 'de:-Cametaers ende· Secretaris: van :haer
gedaen:e- visita1~e .,ende collatie der- respecti:ve r.egisters ,so.o
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van de pachters als van de Pedel der Academie ten~,es
pecte van:de'vrijdOffi, van de hel(t, det;impositiën op de
wijnen, bij de,;Stud'ènten 'genoten, ijder' -tot;' hondet:"t k:~nnen
ten hoochsten int jaer, van ra Februarij 1647 tot Ia Februarij 1648, belopen de over de hevondene 24898Yz kannen
twee duysentdrij~ ende twintich guld., ,a.1sse in de excijs
e:,de. impost f 389'0-12, ende in de. Generale Middelen
(ende) iIièu " speèiërr f I633-I9-4, is verstaen dat den Eervv
sten Cameraer Vereem 't selve aeu' de respective pachters
sal goet doen;'"
'i

-'

, .

'

•

6 Nqyember :t648~
(' :·'[WijilO'e, ;":blz;>'66'=:: OVét "dèif st:èfu~el- váii:: dé ;'fuèdaillervbór de
!'4bliek geprómovèettdeif'èrl' a~' 1ieelt~nis':--daathp; :-~ari>dêh;"':slémpel
silijder' Roelor\'áÎi : Cuyleriburch wo'rdt opgedragen" een:' riiètiwen'
sf'fmpe1 te snijdé'ii? voIg'en's :de.' dóor herir~- gemaakte teekenirigi'
medaille zal gemunt word én"' van -"pistoletten' ofte cro'oneng-'out";
voor het makeif'vàn den s,tempel wordt hem f 100 toegekend.]

de

"3 Novenib,r'r64 8:
"

'

;,~

[Wijnne, blZ-::-66"; Op':verzoek van den senaaf:öm. advies,:,over·het
veï"zoek "van :LO'èn-itis 1) wordt' hij 'vrijgesteld van','hef. 'examen, maar
hiJ zal publice, sine p;aeside;--'iri superi.ore ca-th'edia- theses inaugut'àles'moeten 'vérd,edigen ter verkrij'ging van dert gra,ad van' Magister
.à'rtium:)

27F ebi-tiari 1649'

"In plaetse vant Corpus Juris, twelck gestolen' lsuyttet
-casgen in cathedra Ma~o:èis ,,:Auditorii in de Academie alhier, is goetgevondcn dat men bij provisie gebruyckcn sal
"t Corpus,']uns, twekk.;ten dÎenste:-Man;;de_ :Heeren van den
Ed~Gerechte in de Raet-Camer alhier is berustende."
I

Maart 1649.

LWijnne, blz. 67:- De,jaarwedde van, Berckri,nger, ,Cypr-ianus,
Moreelse, Regius en Ravensperg ieder met ,] 200 en die van Paulus

Voet

m~t

f 4()().verhoogd.j

iL) Hiervóór, blz. 237.

Acta et decreta Senatus

16
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, (Hierop volgt,)
"nr voorts, gediscoüreert .ende gecommun-iceert dver:'t beroepen van n(~éh 'een professor,.medic:inae."
5 Maart 1649.

"pe saele int _,M,3:gdalenen-~l'oost~r,_ v_ó~~: desen tO,t exercitie van de schermconste gegonst N. Bloj1del, vertogene

scherlllmeester, is. provisioneliçk ten

se!veri,,-f~:ge

toegestaen

Johan Nicolaes Bruch, mede sohermmeester."
'SMaart'T649:;
"Weder·gedeli]>er,eert'§iinde overhetbe,9<'penvan noch
een, prof{!JisO,r -jl11~'d-içi~ae ~s goetgevond:ep.'ifdat, -d'Recr,cn
Burg~rme~esteren- ende ,andere -G,ecomtp.itteerd~p, ,:van de
Aca.qemisçhe s~ken daerover communicer~lL ~.p.l1;en met
den .,Rector ~nde Assessores Academiae.'(" ::
','.
"Den ped~l~ hinncl1 (mtboden sijnde, ~s oyer v()9.rgaend~
negligentie bestraft ende belast d' Auditoria van de Academie voortaen op ~ijn tijt, te:. sluyten ,ende te ontsluyten"
oock te reynigen conform de instructie;~- hem' voorgelesen,omme w:elcke met-.:communi-catie van de ~H:eere;n I?.rofessoren te r~sumeren gecommitteert sijn d":ije~t;:çI. Nijpoort~
De ,Leeuw, Leeuwep ende Deuverden.~'
,;; _'",) :.;
_
"Omm~ met d'Heer Magnif. Rectore, van,d~ Academie
alhier te -confereren aengaende d,e versochte auctie- der
boecken van een overleden ,stu(ienL,!yt Seelandt 1), sijn
gecommitteert d'Heeren Van ;der Woèrdt, De Leeuw ende
Uittewael.':' ,
,zMaart 1649.
,;Gehoort 't rapporLv:an de communicatie van de Heeren
ende verdere Gecommitteerden mef
d'Heeren Rectore ende Assessoribus Academiae aengaen-de 't beroepen van noch .een Professor medicinae, is goetgevonden dat haer E. spreken sullen met D'. Tijman van
Gessel, als Dodor vantCatrijneïr-Gasthuys ende uyt'liem
verstaen~ in eas sijn E. schoonzorre,'Dr. Diemerbroeck töt
dese professie geroepen mocht WOrde-II,<iii wát :Yoegen 'hij:
Burgermeesteren(~

1) Hiervóór, blz. 237.
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int

'voors.,,~,;Gasth'ijys

er,nploy.,soude

he~ben

-ten dienste

van: :d.e._ studenten}?
16 MAART

1649 cc 25

MAART 1650.

I.
"ACTA ET DECRETA RECTORE HEl'lÛCO'
Ao,J~49':(cc'65,°) .

R~Gl:ó:

• ,6 MaarL}649.

:', :_B1.frgeni~es't~f, "C.oindis vab-;' ;be~ve'r4en:_' ,~praesent~b,~:s~
quibus dam Senato,ibus"; bedankt den aftredenden Rector
B~rck:ri'nger en ,pt9chim"eert tot R~c,tor Heilricus Regi'~s._
Zijn assessoren'

Ra vensperg.

z~llen

...

zijn: Hoornbeeck, CYpria-nus· :en:
..

'9 Maart 1649·
In' opdracht van den' Senaat 'verzoeken 'äe Rector en
Cyprianris aan Burgem'eesteren "subselIiorûm Professoribus in tem plo max'mo olim datorum libertatem ab aliorum
dvium i~gressu vindicandam. Consules petitioni Deputaforum an'nuentes jusserunt- subselliis Professorum j-anuam
sera instructam securitatis çausa addi singulisque Profes";
sbribüs 'clavern exhiberi."
3 Juli 1649·
"Quaesiturn: in Sen'atu academico: an liceret Phi16sopho
cui'dam Gronitlgano, 'hlc commorari volenti, collegia Pbilosophica ha:bere. Responsum., non Heere, ob damnum -'academicum' inde: metuendum."
10 Augustus .,649.
nConsules et Senatores ad res !AC4demicas Deputati
cum Recto;re et Assessoribus,: 'secundum Academiae nostrae leges 1 ).deliberarunt et qonstituerunt quas lectionesC
:1) Zie art,XVItvçtn ~d~ ,Leges, et ,Statuta;, 'lüervóór,' bl:t;., I9~,~
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D'. Diemerbroeck; nuper Medièinae extraördinarius'-Professor designatus, turn in Academia, turn-' in'.- Nósocomio
esset habiturus."

6 September 1549:
IJsbrand van Diemerbroeck houdt zijn inaugureele oratie in he~])omko9' ...

'D~c'emb~r' 1649.
"Die XV Decembrisin 'Si;i{attt' Academico fuit proposit.).ln?;,;l\1e~i(()s no~t;I\1,~los,}pu!f){,ectorem:_,fuis,~_e conq:u"~st()s,

nie~ïcin~,#I:, n<jm i~!ltum' a M;edicÎs, sé,(i etiám ,_nor~ul1is

im-

ph~r~ac~é~ei?, D?-'ûli,:eri~,us anlsq~"e_ re~4.!n meqicar,u,in,
p,e'ritis ,In iiost~a iU':,b,8 ,exerceri, ~tlfi?,-tameà,' ex legib:us nóstris
Aèadeniicis nemirii,' ni5i -diplomate promotoriali facultati
nostrae medicae ostenso, Medicinam hic facere liceat. Item
jam a longo tempore !lullam in th~atro publico dissectionern cadaverum, ob défeêtum"Profèssoris anatomici, fuisse
exhibitam. Item .D. Diemerbroeckium, I?rofe~sot,em. extraordinarium, "insciis reliquis 'Professoribu's a S-enatu urbano
imp~;tfa_sse_l) tIt. sibi sqH ,practica" D. ,Reg~~ 'tantum {theoretica liceret habere collegia, ac. praeterea, ut cand,iqato.. rum medicorui-n examen cum Regio, donee alter Meclicinae,
j)rofessor qrdinarills, a Magi$tratu esseL co'ns,titutus, perageret, cum tarnen hactcnus collegi'iL ,practica et theoretica
in omnibus facultatibus promiscue a professori,bus fuerint
habita et Professores extraordinarii hactenus ad candidatorum examen non fuerÎnt admissi, ac D. Ravenspergero,
cutu. Philosophiae. et Matheseos Professor esset'extraordinar-ius, 'exain"Ïnis ;:peiactio: a Consulibus fU,erit n,egata. D,ecrevit ~Senatus Academicus rem, in>SeIiatu urhano a: D.
Horenbeeck, D. Moreelse et D. Berckrin.ger::esse'proponendam decretumque a Magistratu petendum.
Paucos post dies Senatus urhanus' tale Senatus consulturn ad Rectorem misit": volgt Resol. V roedsch. van
10 Dec. 1649 (hierna, blz:25I").'
Daarna volgt de Resöl. Vroedsch"3ïDec. I649 (hierna,
blz: 25'"'--252) en (zooalsihdeze tesol. werd besloten aan
»

Zie hiernà; blz. 250, ReseL Vroedsch.'27 Aug. i 1649:
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de:,-profesSOf,en:te geven) d~ copie van_,çie ,;ampJi$lti~-,ende
interpretatie,op de V' ende X', item VII', oock
ende XXVlle mitsgaders :XV e art." van de ordon~antie van
't Chirurgijnsgilde, tot welke ampliatie en.. in,terpretatie
de Vroedsch"p van Utrecht "op d,e doleantiënende versoeck" van 't genoemd gilde heeft beslo,ten.
Bij deze ampliatie wordt aan leeken vep):JOden,te
Utrecht medische of chirurgische practijk uit te oefenen,
op boete van 4 Cara!. gld. bij elke overtreding; alleen doctoren of licentiaten in: de medicijnen mogen het doen, -mitsgaders/zij, die, "in de chirurgye -haer proeve hebben gedaen
ende het Gildts gerechticheyt voldaen." Aan burgers of inwoonders van Utrecht, die ,.brandtsalve, ooghwater off
diergelijcke hebben nae lange experiëntie goet gevonden,
welcke edoch egeene professie en sijn doende, o~me iC,twes ,voor haer selven, directelick ofte indirectelick te
profiteren, veelmin- hare neeringe- daervan te maeckcn,
nemaer uyt vrundtschap ha~r evennaesten helpende, en
die hen dan ook niet meer laten b~talen "als de
juste weerde ,van deselve hare brandsalye, ooghwater ofte
diergel.'~, "\vqrdt toegestap.n dit te hlijverL doen, welverstaande "dat soodanige personen niet vermogen sullen hun
vorder te'. ondcrw:ynden als intgecn dacrinne haerluyder
salve, ooghw;ater ofte dierge1jjck~ bij 'experiëntic-, goet ge-vonden $ijtl" y op( ;straffe van d~e; boete, "hierbo;vcn genoemd.

x:nIH

:il

'"Consules ~t Sen'atores ad t:es ~cade~ic~s deputati signifiçarunt Rectori et Assessoribus,in curiam vocatis,Senatum
-qrbanum veIle" ut proJ~ssores examini: candidatorunl fre.quentes ap-sint eonirnque responsiones post tertium examen, a,ntequam ad, s1,1ffragia de disputatione inauguraIi
praescribenqa a:ccedattir~ pensiculate (sic), praevia dissertati9n~ familiari, expenda,rit."
7 Februari

I

(iso.

"Quan?O<luidèm vit nobilisslnius ]ûh:tnnes Lucas abhinc
aliquot annos vita' defunctus' est 1), relicto Academiae
1)

Vgl. hiervóór, blz. 179.
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~ostra~ ;ihsigrii legato. cuius' nuUum 'monument-um hacte-

nus actis Academicis fuit": inscriphim; ,decrevit -"Senatus
'Acadeniicus' iPsius testameritum -hic ',esse adscrihe'ndum,
'quod ita habet" :
Ni! volgt, op foL
vO.-1I7 voo van de Acta et Decreta, het testament, met' tàl van bijbehoorende stukken,
V'an Johann Lucas- van Fra:nckcndael, verleden voor no'taris
Nicolaes Verduyn, te Utrecht, op 8Juni 1642; hij overleed
14' December ,643. Bij dit testament legateerde hij O.a.
2'5000 Carolusguldens voor de studie van 'a.s. studenten
en -~ttide-nten 'in de theologie, wel te verstaan van de Gereformeerde religie. De jaarlijksche rente ervan zal gebruikt
worden voor de studie van 4, 5 of 6 jongelieden,op' de
wijze, uitvo'erig a:angegevcn in het straks te noemen
aanhangsel van het testamenL Administrateurs van het
bovenbedoelde kapitaal zullen steeds zijn 2 geestelijke en
2 wereldlijke heeren; voor de eerste maal zullen het zijn
de vier executeurs-testamentair, n.L: Andries Pels (een
zwager ,van Van Franckendael, die gehuwd was met vrouwe Johanna Pels) en een neef, Peter Pels, verder prof.
Gisb. Voetius en de Utrechtsche predikant Johannes
Breyer; 'bij het overlijden van Breyer zal deze worden
opgevolgd door den Utrechtsehen predikant Teeckman; na
het overlijden van Voetius en Teeckmatrzullen altijd de
twee eerste professoren in de theologie" van:. de Utrechtsche
Academie deel uitmaken van de commissie van administratie. ~ Achter het testa:riient. staat een "Document,
instructie ende aenwijsinge" voor de administrateurs van
het legaat. Reeds leerlingen .van'·de Hiëronymus-school,
tlie later theologie zullen studeeretr, te beginnen met die
van c1assa quinta, kunnen een beurs'uit dit legaat krijgen;
~en jongen uit classa. quinta zal jaarlijks
een uit
c1assa quarta f SS, uit c1assa tertia f 60, ui! c1assasecunda
f6s en uit c1assa prima f 70 ontvangen. Als' zij' student
zijn geworden, krijgen zij in de 2 eerste 'jàren telkens
80 rijksdaalders, inde 2 volgende telkens 90 of 100 rijksdaalders. Na afloop van hunne studie te Utrecht mogen
zij I· of 2, hoogstens 3 jaa,rbuitenlandsche hoogescholen
bezoeken; zij genieten q.an jaarlUks .(20 tot I40: 'rijksdaalders.'
.
.
...

8"

tso,
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I1.
RESOLUTIÊN VROEPSÇHAP UTRECHT.

'9 Maart 1649·
"Gehoart 't rapport van de verclaringe bij D'. Gessel')
d'. Heeren Burgetmeesteren;tende aridere G-ec6nimitteerden· gedaen, nop'eu'de 'r employ van sijn schoolIzonc
D'. Dienierbraeck int Gasthuys in cas sijnE. mochte ge!roepen worden tot: de' professie medicinae -alhier, is" goet'gevohden desc saecke uyt te steUen tot corts na:e Paeschen,
-ende,' ondertu?sschen naerder te informeeren op den voornoemden Diemerbroeck ende andere."
\robr

27 Maart 1649'
"Voorgaende Gecommitteerden (nI. die tot de academische zaken) worden versocht te, voltrecken haer E. commissie ende te beramen een goede ordre tegens 't occuperen,
in de kercken der gestoelt~n van_, Magistraetspersonen ende
Professoren."
" ,

"Bij d'R'eeren Burgenrteestèreii 'geCO'inmUniceêrt.' s'ijirdé
't geeue haer E. vernomen hadden van personen, daeruyt
men één 'beroepen soud~,'-.tot,.Professor medicinae in de
Academie alhier, zijn da"er'"ov'er"eenige discoursen gevallen."

[Wijnlie. blz. 67'::; De";;beióeping van een prot mèdicinae nog
'eënige' dagen 'in advi'és g.eI1bûden; ondettus'sch:en"zal nadèr geïnforfueèrdiword"en naar Dr. Väri (d"er) Linden, med; prófesshr te Fia:"
neker.]

.,Is gelesen een missive van den Heer Van der Hoolck,
gedateert Hage den 6/16 deser, contineren<;le"'t ber;cht
~)

V gl. hiervóór, blz. 242.

248

van

ende goede getuychenisse
d'Heer André, mede-Curator Academiae Franequeranae, van de qualiteyten D. Lindani, Medic~ :Pràfessoi"is·-aldàer.'-'
-

8 Juni ,649·
",Om·pe

doleerendg studenten niet, laI1g~r
'benoemd tot extr'aord.,'prpf...op
een jaat:w:edde~Van;r:300; daarqij aang~nOIJ1eh dilt zijn schQon,ya,der
(Dr: ,Va:n_'Be_ss~l):-,}~em;-jn het:'Cathrijne-gasthpis geJegenl:teid~,zal
geven:,toJ oefening--der 'studeQten. Niettemin/zal men de~ F-raneker
prof. Lin,danus (Van der Linden) doen pplsen, of hij -op eenja~r
wedde van 1000 à 1200 guJden; bereid is -als_'ordin. medidnae--'praç:; [:Wjjnne,':blz'.·Ji7-;:::-6S':

op":te"-houden":W:Qrdt5Diemei'bro~ck

tkae et anatomiae professor naar Utrecht te komen; hiervan zal
men Diemerbroeck kennis gev~n. D,o.or' het beroep van Diemerbroeck
blijft in haar geheel een vroegere resolutie, dat tot ambten alleen
benoemd' zullen' worden z-ij, "die notoirlijck'-'bekent-'sifn te wesen
van de :,ware Christèl." gereform. religie.1) ."}

ISJuni ,649.
[Wijnne, blz. 68: Geh,o?rd het:}apport van den oud-burgem.
Ruysch, die te Amsterda~' dé sèhoomrioeder van Lindanus gepolst
heef~;;,:: d_eze"zàak.-noK:voqr ,S d~g(!tl_Jn 'a4yies"gehoitden:]

[WijnDe, blz_. 68: Gehoor~, het. rapport van Curatoren, die aan
Dr. Diemerbroeck en zijn schbörivadëi Dr. Van Gessel de resol. van
~; Juni)l. ljebben!lled.egedeeld,;isb.esl~te9·.dat: Di.~merI)roeck· als
,è,:xtraqrd. prol ",,~~~jjk:s _t'Y~e,;:(ess~l1 __;zal g~v:~n-:in qe A~f!_g.~J!l!e)~~
byee les~el1, of, dem,~:)fi~t~att~n in,' het ,gasthuis~_ :, tegen eeJ:1. -ja,,~l1Y~<!~.e
van f 400. - Aan Lindanus zal worden aangeboden een :b~!oep
tot tweeden ordin. prof. medicinae, ,tegen een jaarwedde van' f 1000
à 1200.]

1) Deze clausule was het gevolg van de omstandigheiq, ,dat D~e
merbroeck Remonstrant was: zie C. Burman, Trajectum eruditum,
p.88.
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16 Juli 1649.
[Wijnne, blz. 69: De oud-burgemeesteren Nijpoort en Ruysch.

die te Leeuwarden aan Van (derLLinden het beroep hadden aangeboden, rapporteeren 'deit hij";:Üi-'in bedenken heeft gehouden; als
hij p:ij mi~s~ve:-_tot pro~ess9r te Utrecht.,~~~oepen w<?~dt ~n :d.~~rbij
b_erj~ht :z;al--J<:rijgen,_, van de -"emolumenten, die de _p:r:ofe~ore,I1_ hier
genieten, zathil zijn besluit'.-_~óen ~eterL - Er z~L:w,?rd!!~ g'eïnf()r~
:meeid, of. het',éen vaste gew~,onte is,- d''l:t ,een prot m_è~. p:~act. ,altijd
dep. ~Qor;ang heef,t' :bpven, et;n' prpf. (med.) theorÄti~:aeJ~'
.

"Opt rapport yan den Cameraer Quint, :out-C,ameraer
Vereem ende· Secretaris Nijpoort van- haTe geda~ne visitatie ende collatie der respeçtive, registers, 800 van de pachters als van de Pedel ten respecte van de vrijdom van de
helft der impositiën op de wijnen, bij de Studenten genoten, iJder tot hondert kannen ten hoochsten int jaer, van
Ia Februarij 1648 tot Ia Februarij 1649, belopende over de
bevondene 29282Yz kannen..twee duysent drije hondert
negen ende seventic1;l guld., vÎer stuyvers, twee penningen,
alse in dexcijs ende impost f 457-IO-I4ende in de Generale
middelen ende Nije Speciën f ,192I-13-4" is V,erstaen dat
den voorn. gewesenen Eersten Cameraer Vereem 't se!ve
aen de respective pachters sal, g~et doen."
.

rWijnn-e,~:,~bIZ;. 6~,-;: 70,: ~uá!toren 'wór'den, ve'rzadi( de" ;resoltitie
over de commissie' van', de heefen', die namens de' vróedschap de
examens 'biJwonen,' le",'resÎlrneeren; zij iuIleri o~k:'-informéeren 'wat
aan de professoren voor een promotie wordt 'betaaJct.}

I:\Vljtlne;' bIt. 7o.=..-.7l:' Ee,n 'missive -aan: Lindanus,igezondèn;'::-houdende': ,"1 o,~_, bev~stiging>van.' bet attnbod' der<benöernin-g,~ ,hérn ,doór
Nypo'ort'en Ruysch gedaan; op een,jaarwedde>van:J l200;" '2°. heticht,::dat :,na ónderzoek' is ,gebleken~, -dat het ',geen: vaste' :'gewoonte
''VI{as:''(zooals Lindanus had gemeendY dat-de 'prof: med.,',pracL rang
lÎeéft: bdven den"prof. "(medic.) theoret.; 3,0::: mededéeting~ dat de
professorèn' ,boven ,:'hun -jaarwedde ;jaarlijks 30 gld: kdjgen 'voor
tabberd- en 24 voor wijngeld. - De vroedsChap ver~.Iaart:;;dat door·
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het bovenstaande aan Regit1.s geell praerogatief _wordt toegestaan
van primarius med. prof,}

27 Aiigu~tus 1649·
~Wijniie. blz. 71': Hesluit' rivet· het iiul' ctèr lessen ~'a:n Diemerbroeck; hij i'al' -zich irl zijne' pti~~të colleges aUeet( bezïg houden
met -de praCtijk, 'Regius mef de ;theorie der rriedièijhen; hij- zal
tabberd- en wijn'geld genieten, bij promo'ties 'enz. achter de ordi'naris
prof. in toga äanwezig ;zij'n, geen zitting hebben in,-den Senaat,
maar voorloopig, totdat er een tweede ordin. med. prof. is benoemd, de a.s. med. -dodoren 'mede examineeren en van de e'xamengelden evenveel trekken als Regius;i - Olf het verzo'ek van 'den
Senaat om advies over 'het verzoek' van iem'and, die kennis en
practijk van de medicijnen heeft, maar geen Latijn kent, om examen
te doen en dan' verlo'f te kriJgen tot het uitoefenen van de medische
practijk. wordt besloten dit niet toe, te staan. - De ,afdruksels van
den nieuwen stempel (zie hiervóói", blz" 241, Res. Vr. 6 Nov. 1648)
worden vertäond, één van dU'caten-, één van ,,,cronengoudt" . Besloten ze te do'en munten van ducaten-goud; elk lid van den m'agistraat zal zulk een medailJe in -zilver krijgen; aan 'den,:stempelsnijder
zal ten hoogste 1150 betaald worden.]
I

October 1649.

.,Alsoo men tot noef?' r~'~ g'e~'n ;'~escriptie becomen heeft
yan,.derLip,den,:;1:otFraneker,pp: de
tnissive van beroepingegedepescheert den, XX'" Augitsti
voorl., is,-"goetgevoncl,~1?- bij na~rder: ,schrijy~ns siJn.e,:":_ ,E.
antwoort te- vorderen.-"
yan<i~n, Profe~sor

---"/:i,)Gelesen twee,-:distincte missiven: van -DL _Van, der,,,'Linden, Medie; Professor tot Franeker, sijn,k.d'eene respön~
sive· op:die van :de Vroetsehap .aen Sijn R van den.xxen
Aug. lestleden, d'ander op die viln den· I,n deser maendt
Getobris ende eontinerende dat hij de gedaene beroepinge
met d'Ed. Mog. Heeren Staten van Vrieslandt ende·d':Ed.
'Heeren,:,Curatores Academiae: Franekeranae maste-: communiceren etcY

25.1

'3 October 1649· •
"Ontfá'ngeri ende gelesen: "e'en naèrdei- missive van Dr.
Van der Linden; Professor Medicinae:' tbt Franeker, gedateer"t den Ix en,' deser maendt; excuserende de ,beroepinge
op hem gedaen tot Professor alhier ende d'Ed.Vroetschap
hoochlijck bedanç:.kendc·van 'd'eere hem in desen !hewesen."
'u

Ia

December r649.

f\Vij.qpei.':'blz~ 72: Hnornbeeck,,' MQreelse en Bere:kringer komen
de vroedsc,hap:':'..verzoeken, straf' te bed(eigen, t~geJ:1 mannnep en
vrouwen, die medische practijk uitiJ~fenen zonder-:daartoe bevoegd
te zijn. Zij vragen tevens, daar de med. stud. in dezen wintertijd
gaarne zich in de anatomie:zouden willen oefenen, een besluit door
wien dît gedaan moet worden; zij betuigen, dat Regius bezwaar
heeft tegè'n; het besluit, wáarbij h'em- de, private coiieges in de theorie, en Diemerbtoeck die in de practijk worden' toegewezen, daar in
de andere faculteiten zulk e'en, 'onderscheid tusschen practische en
theoretische ,cölleges'/niet wordt gemaakt eu'-de ,sttldenten soms
gaarne bij één en denzelfden professor hun studie in .de medicijnen
willen voltooien; ten slotte verklaren ;zij,,_ dat aan Regius en de
andere professoren vreemd voorkomt de beschikking, dat Diemerbroeck:mede'-mag ,examineeren; daar --dit aan 'andere.'acadeiniën niet
gebruikelijk -is ;en:: het: vroeger ook aan-, -,RayensFierg~ toen hij nog
extraordinari-us was,'_<is geweigerd. ;......,:. Curatoren; ,zullen hierover
'advies uitbrengeI1.l·:'

·2rDecemberr649'·
"De Gecommitteerden totte saecken aengaende deser
Stadts Academie sijn versooht bmme op papier te brengen
't g~~r-e_ s~, (jienel'l:_: ,,90r d:~ HeeFe~, die bij de V roetschap
'Yorden g~çó:mmitteè'tt o~1!1e, bii ,te wonen 't exanlell, der
geerier, die sullèn worden:'- geproIl1-pveer~" (vgl. hiervóór,
blz. 249, de resol. van 2S Juli 1649).
.
3 I December 1649..
[Wijnne, blz. 73: Gehoord het advies van Curatoren over het op_
10 Dec. dOOf de,' professoren_ a'an'gevoerde, wordt ,besloten:: 1". aan
de professoren :copie te geven van: - een; artikel uit- de -ordonna-ntie

2:;2
van het chirurgijnsgilde (zie- hiervóç.r, blz." 245); 2°. dat Regius en
Diemerbroeck bij beurten op een "subjectum" (= cadaver) anato
.mische, demonsfratiën: zullen doen;: 3°. :dat elk: -van _be~~Ien ·zoowel
practische als theoretische college's zal, mogen geven; 4"., dat D,iemerbroeck mede mag, examineeren,"'zoolang eI~ maar:één,:ordinar.
med. prof. is.] •
w

TO ]anuarLI6so.
,.Is goetgevonden ,dat -nien-:tef: ,B.eschrijvinge van de
Staten sal proponeren, dat eenige alumnen in den Rechten
·ende MediCijnen studeren ende somtnigeal te lange jaren
!genietén: -haer 'tracteniènt, -dat oversulcx daertegens, ordre
lberaerilt: behoort ,'tc' worden."
"24 Januari 1650'''-

"M(agistro) Joanni à Leus-den 1) is gegeven Ecentie om
int cleynste Auditorium van de A~ademie te· doceren
d'OrÎentaelse talen, ten eynde,: gesien ;specimen van sljn
:bequaemheyt, verder hiero-ver -geresolvee_I;"t w.orde."

u Februari 1650.
"Op- 'Vvoordràgen 'van~:dcn Heere Eerste B:urgermeester
is verstaen d;;t,lji( agister) ] oanne;s.à .Leusden .,.c....- die den
xxiiij Januarii,'vom:;leden-gegeVèn,-is licentie onl-.int deynste Auditorium van de Academie te doceren,O-rientaelse tale
- - sich t' Amsterdam bij de Joden sal gaen aeHenen in
de Talmudische tale.ende . tot dieneynde hem gegeven
sal worden bij provisie een subsidie van hondert guldens."

4,Maart! 650.
_ :"Geh,oor,t de lec'tp:r~: van ,die --L_?:tijns~~. yeinorist~,~ntie
Il. Aeneae MeneJar.dis, HarJingani, L~ A.M. et Med. 1)oet.,

presenterende s~in - diens~ tot \'oor:<;le:~l v~n, de Academ'ie
deser stadt - - in dewe1cke hij sîjne studiën voltrocken
heeft - - in d'Orientaelse, landen, daer hij van meyninge
was na toe te reysen, heeft de Vroetschap goetgevonden
:1) Leusden had: ·Ooster'sche "talen' :gestudeerd;: eerst '-onder Voe1:ius, --la'tet onde"r"Ravius':: -juynboll"t.a:p., .blz." 204'_fn 220.
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hem te:versoecken; g'elijck hij ver_êocht wordt bij .-desen, van
daer.- te. -willen ov.ersenden ,:Catalógus' van ~o~cken in verscheyden talen ende facuiteyten, "diealdaer te vinden
ende alhier onbekent sijn, 500 mede van rare .planten en
saden."
25 MAART 1650 -

18 MAART I65I.

L
"ACTA ET DECRETA RECTORE JOHANNE HOORNIlEECK,

. 1650"( ..1:651).

-Burgemeester E>euv:erd~n, "pr:a-esentibus",etiam ex Se:",
natu" (uI.: ex Senatu urbano) "qüibusdam aliis", bedankt
den aftredenden Rect0LRegius; en proclameert tot Rector
Johannes Hoornbeeck, wien als Assessoren zijn toegevoegd
Cyprianusab,Oostefga, Regius'cen ·,Paulus. Vo.et."

Er zaleeridijkrbde worden gehouden, op· Ravensperg.
Berckrirrger"heeft.dezetaák o])<zickgeuomen .en vervuld.
'4·,Juni ,,65'0.'
De Rector "en '-Regius. worden. :'afgevaardigd naàr den
magistraat om-' aau.-te dringen op 'spoedige vervuUing van
het professoraat in philosophie, physica en -mathematica-,
o])engevallendoói- het .overlijden van Ravensperg. De gen.oemdeheeren hebben zich in' de. voHevroedschapsvergadering van deze. taak gekweten; Later is door· den magie
straat,! bij monde van deu_ secretaris der -'academie, geantwoord, dat door den Senaat. eenige geschikte candidaten
voor die vacature moeten worden genoemd.
25 ]urth650.

De-Senaat, v'o"ör"-bovèrtgènoeinde :aangelegenheid bijeengeroepen, besluit aan den magistraat als geschikte: candi-
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daten,<te noemen: M(ag.) Dame! :Voet,«Nieustacl,De
Bruyn,M{ag.) Alex. de Bye, Luneschlos, "praecipue
autem celeberrimum> mathematicum -D. -: Pelliurn, -profes~
sorem- Bredanum:"
2 en 6 Juli 1650.
JohannesLeusdenL. A. M. is benoemd tot "p~;'f. extraard. linguae sanctae"; 6 Juli houdt hij zijn inaugureele
oratie "De vi~a Judaeorum."
I

Septèinbä îuso.

Gelezen een brief van:den<Syriodus Ecclesiarum Bergensium (in het graafschap Berg) ter aanbeveling van Luneschlos. Beslóten de'zen-over te leggen:aan Burgeme.esteren.
24< Octobent6so;

"Quia Reetor,-·praeter :collegam D. ,)3,erckringerum, VQca;tus cfat ad Curiae Provincialis Senatorem, ut sub jurisjurandi religione fidem',:D,1atriculae':Academicae assererent,
_, propter contraversiam studioso alicui motam, videreturque
ca res- 'paruin decere;_;ut·jn tali -lite a;_Rec:tórihus/,·vocatis,
j uram'entum .'::a.: ;',: -Curiae ---Commis;sario ,,: :-,exigeretur;: ' neque
,aliter fides haberetur albo nostro, convocari 'Senatum
necesse duximus 1). Ver;tim :ant.eiboram advenit Senator
nunciavitque Rectori, re attentius considerata, atque cum
aliis Senatoribus. communica-ta; remittère::se _quod paulo
ante postularat. Interim Professoribus,. 'quia advcnerant,
exposita res' fuit.
,
Et quia saepius antea_ agitatum inter ProI.essores fuerat
de Catalogo· Bibliothecae publicae tandém, ab Ampliss.
D.Bibliothecario postulando 2), tumetiam de legibus
PedelID praefigendis, quas a tem'pore _erectae Academiae.
null-as, quum -Gymnasium esset quidem aliquas, sed et eas
,i) De Rector Hoornbeeck,_spr~el<:.f hier dus in de lste persoon
Pluralis.
.:2) Eersf-jn l610 ,_b~_eft Dr. ,_B()()tb)',.een ,.catalogus van::dç>boeken
in folio uitg'egeven.: '
<
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pro tempore tantum scriptas;habuit '), visum hac de re
nune agere, decretumque ut primo D. Bibliothecarius, tum
DD. Consules proiml'etrandö: catalogo per Rectorem et
Assessofèm D, Regi urn: cornl'ellarentur, et ut 'de legibus
Pedelli; ad morem -aliarum Academiarum formandisj.
Rector' per otium cogitareL ,Quae postmodum conceptae,
prelectae, coml'robatae et Ampliss. Consulibus oblatae,
fuerunt hae:"
(Nu volgt, op fol.

,
vo., de "Instructie voor
de twee pedellen der Academie van Utrecht", vastgesteld
door de Vroedschap, op 21 Juni 1651: zie hierna, blz. 265,
op 21 Juni 'r6S1 'g' hanoens; men vindt,deze Instructie.,hierachter, onder Bijfage I.)
121 VO.-I22

RESOLUT1ËN VROEDSCHAP UTRECHT.

29 April 1650.. '
'-!"~:

" , ,-,

"Tot continuatieA'an M(ag.) 'J oilimis;à' Leusden studie
t' Amsterdam in de Thalmudische tale is hem toegevoecht
noch eens hondert guldën;subsidje.~)."

: "Gel'esert d'e=-niissiven,' van -de- Heeren -,Curateüren der
Academie van Groenirigen ';Ao 1646 en 164'7 geschreven
aen de Regierdets deser Stadt, ende derselver -rescriptiën
aengaende-, 't beslichten van" de tWfst tusschen de HeeTen
Theologische professoren Vöetio et Maresio; die den Secretaris' gelast is te- cömmuüiceren ende däervan copie te
gevèIl;den Ge~eputeerdenvan de Synode alhier, aen dewelcke die van de Synode van' Groningen diens aengaende
gèschreven hadden 3)."
') Zie hiervóór, blz. 84, op I Febr. 1636.
0) Vgl. hiervóór, blz. 252; op: 11 febr. 1650.
3) Over deze nieuwe en wederom vruchtelooze poging tot het

bijleggen -van het'gesc:hil-'tusschen Voetius,.-:en'--·Maresius"zie ,Ditker~
m, blz. 253'-254;

t.a,p.
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r5Juni}65 0..
,,,D'Heeren Gecommitteerd~n totte Academis,che saken
sijrr:versocht,< (adviseren aeng~ende 't surrogë~':et;l tot de
professie Mathes.eos alhier, vacerende door dode Do Meagistri) Jacobi .Ravenspergh zal. Item hoe mrn D.
M(;<g,) Joannem à Leusden int doceren van de Hebretjse
ende diergelijcke talen employeren ende tracteren sç>ude
mogen."
:r.Juli .65°.
,;Sijn,geleseil de 'namen van eenig"e;: die in consideratie
comen om beroepen te worden tot 9-,e ProJessie Matheseos,
vacerende door 't overleyden D. M(ag.) Jacobi Ravensperg zal. ende is dese saecke in advijs gehouden."
m:Juli::rB5°··
"M(ag.) Joannes à .Leusden isaengenomen tot Extraordinarius Graecae et Hebraièae -Linguae Professor, op
een:-gagie:_-,van_-D.riehQIld~~t K~lde1J ~~,ja~rsp- -

"Opt rapport van de Beeren. Cameraer Quint ende OudCameraer Vereem van hare gedane visitatie ende collatie
det r,csp,cctive r~gistefs soo :van -de -p<!c::l1ters ..als ,;van, _de
pedel der Academie, ten reguardl'.vande;vrijdotn van. de
helfte .der impositiën op de. wijnen, bij de. studenten der
Acacl,emie alhier genoten, ij der:: toJ hOI).dert kannen ten
hoochsten int jaer, van I~ ,Februarijl649 tpt I,~ Februarij
r650, belopende over, de bevpn!i~ne349r9 k",nnen, .twee
duysent achthpndert seven ende derticlt guldens, drije stuyvers,.. 'J1sse chijs ende impost f 54$-r2-3, ende in de Generale middelen ende nieuwe speciën j-2291-II-2, is ver~taen
dat gemelte Cameraer Quint 't selve aen de respective
pachters sal goet doen."
12 Augustus 16$0. ;,
,;N ae deliheratie is·, gercsblveert ende verstaen dat ..men
tot de Professie Matheseos et PhysiCes, in de Açademie ale

25'1,
hier vacerende,_ sal.d.)et::o~p~Pt .:P~·:~L~dlium, sijnde Professor in de Illustre Schole tot Breda "). Ende sijn om
sijrh>E:~Î

aJ;vor:c'ns.:it-e sonderen,:,yer~,O~J1J _end_e;:ge$F!_!l:l:f1:l~tt~ert

d'heeren Ruysch.el1de De l,eeuw,.''l1ct lastel1de,a",thorisatie om sijn, E. -;d~ v;oo~s.- qeroepirigc_ tç Pf,esent.eJ;cn op
c_en,·,gagie van duyscnt,guldep 'srjél,ers."
- -Ti

._ 2,5 Septl''l1ber,16SO,

<-

"D'Heeren Ruysch ende De Leeuw-hebben rappgit gedaen van haer E. we4~rvaren,._ ,SP(t,-.to_t\:Breda. alwaer haer
E. D. Pellio gepreseriteert hadd'én cló beroepinge tot de
professie Physice~ et Matheseo,s".ii1 .(1.1', A<:adl''l1ie alhier
vacerendej'_ al~. in_ Den,' ,Hage,:_ ,a,lwaer,M'd'.He_er"
·Leeu~
hadde' yenlom'en' "yat - appareóÜ,~'; ~oi _,sijl:l (Üth~ssie soude
wese l1 bi] Sijn Hoocht etc. 2)."....
..
"V~rmaendt sijndc:.daf D. _Dem~Ji1.ls, Dr. ende Professor
Theologia~ alhier,gesolli,iteert worat. om deselve prof~s~ie te com.en bededen tot Midde1burgin Ze,landt, "alwaer
in 'sulcke gevalle óock een Academie geërigeert soude worden, sijn d'heeren Burgermeesteren geauthoriseert om sijn
E. te persuaderen alhier te verblijven."

r>e',

hl ,October: ,,650:"De Boeckvercopers Direkt van Ackersdijck ende Gijsbert van Zijll is voor de presentatie van vijftich exemplaren ,_xa!k:~lçJl-;:;'ifI9P.tgs ,Ac,ad,'~111isI_U~rsUJ~p9-j'~_-9#P u?:.i e~Hltt~,_ _f! b
Henrico RegioJ,J,\1:~,d:. .-Prof~Eisore 3);;.'l;",?(~rl~~nt ordonnantie
op den anderden Cameraer- ter somme van vijftich gulden."
1) Vgl. hiervóór, blz. 254, Acta et Decreta op 2~ Jum 1650.
:iié 'hlérnä/ blz. Q58;" de:, Hès.' Vr. 1-8;' Noy.~',;W50:~!'.'.d :~{ .
;D3f
boekj~~bevat:, een vboiberi~bt-van'-'Re_giU~;t~lf'beschrîjving
iä-n' -ilé" ihdeeling~'va'l1- -den liorths. in;' 83, 'va'kkeiw m~t ,bijb:ehoorende
;~:;;t.l}:

mt

plaà-t,::"'d'è );Leges''' horti acà'demici"-: en ": een:j':;iCata.tog-üs plarthlru-m
quibus hortus academicus ultrajectj:rius'-anÁ6;:1'650'èrät-'~:onstru€ttis',;'"
Tusschen de "Leges" en den "Catalogus" zijn 83 onbeschreven
bladzijden, welk aantal overeenkomt met dat der vakken 'van" den'
hortus ;.d~i bedQ,eling js blijkbaar, qat de"stl..tde{lte,ll-hie-r zelf,{ie ,na11len
in~ch'r~ve~. ~an_ d:~_ pianten .'~~ :~ru(d.eq, ~'!e)~ 'de_,83>:~~kke~ V(~~~;
komen. Zie,:yer,-cl~r BH.l9-g~:.:IY·!>
- '·-.-1 '.
_>, _,
Acta et decrefa Senatus
17

\i

,I

Ir
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. ·4 Novenibètï65°···
;;Sij11 aengènomen tot Stadts Ord',' MediCijns

op d'èmö-

ltiinenten· etide ,éxeii:iptiën', 'daeitoe -sta:ènde, neffens den

fegenwoordigên StadtsDoctor d'Heer·Professör M'. Henriek de Roy, Dr. Corne1itis 'de Göyer; _Dr. Cornelius van
Gessel, D'. Cornelius Van deVoordt, D'. Frederick Teeckmann, we1cke vijff versterven(sullerfdp:'t voorgaende getal
v~n ~ier."

,,~dJHeereri Gecommitteerden tot d~ :Academische saecl;cen siJri ve!'socht te àdviser·en op', 't v~rs_oeck van Dr._

Dierrieroróeck om in 'plaetse van Extraor'dinarius te wor":
den 'Ordinarius Medicinae Professor in <fe Aéaäerriie déser

. Stadt,mitsgáders olf m\'nbij dese <:onstItutie van tijden ')
nief dient te-hervatten 't beroepen van D: Pellius, Profes-

sor tot Breda, tot Matheseos et Physices
hier."

profess~r

al-

18 MAART)I65r~I5'MAART 1652.

J,
"ACTA ET· DECRETA HECTORE CVPRIANO HEGNERIAB
... , . OOSTERGA,Ao. 1651"(':""1652);

18 Maart r651.
Burgemeester, 'Ruys~h, "assidenüb,us q.u:ihgsdatrl aliis ex
S~natu

UltrajectinÇl"i', bedankt den". aftredenden Rector
Hoornbeeck,prodameert tot RectorCyprianus Regneri
ab Oostel'ga en yÇleg,t· hem als Assessoren. toe: Hoor.nbeecki Regiusen"Paul. Voet .

. fy Dit dcièlt oP' het 'ovèrlijden van Prins \ViIlern 11 op 6 November
(st.' n'oro)',l'650;' ziln tbesfemming"was noádig geweest om -Pel ontslag te geven als professor-"aan de Doorl. Schóof te Breda..
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14 April r651;
IJsbrand van Diemerbroeck, tot nog .toe bnitengew(>on
hoogleeraar in de medicijnen, is volgens besluit' der V roedschap (iiehierna, blz·, 262, Res. Vr.7 April 1651) onder
de gewone hoogleeraren opgenomen.
25 April r651.
Hoornbeeck zal in het Domkoor een lijkrede houden op
Carolus de Maets.
r2 Mei r651.

"Memorie van de consideratiën, aen .de Ed. Achfb; .Heeren
Burgemeesteren ende Vraetschap der St.adt Utrecht met
behoorltjcke eerbiedinge geremonstreert van wegen den
Rector ende Professoren der Universiteyf alhier,
,denXIJcnMay 165/')."·

"Ed~leAchtbare Heeren
Terwijl. het Godt Almachtich belief, 'heeft den dienst
der, Profe~soren -' deser .,Aca:denüe met 'soo _consid'erabilen
aental ende toeloop van studenten te segenen, dat deselve
~ae:rinne I11et,de Academie va~ Leydén", de vermaerste,
contenderen ende ontwijffe1ijck alle' d'andere van desen
Staet, ,als ;yan Ha'crderwijck. Franeker _ende Groeni:t:tgen,
is te boven gaende, tot eere van uwe Ed. Achtb. loffelijcke
fundatie ende continuerende liberale voorsorg~J ende merckelijck support van de Borgerije deser stadt int beneHeieren \Tan derselver rîeeringcn, han~wercken, ende, h:uys'huyren, 4ebben (~en rector en profes,:;.orcn hun verplicht
gevonqen Uwer .Ed. Achtb. devorderinge van de luyst"r
ende nutticheyt der gemelte academie met alle rever:en,tie
op het -serieuste te, re_c0IIl:mand~ren ~nde qij o~casie van
<Ie :tegenwoordige .vácature van het pedelampt
uwe Ed.
Achtb, teg,emoet te voeren, off niet ten .fe~pecte. van de
voorsz. frequenne e~deJot eere vàn de Acade_rn~e dien~.tic~

2r

1) Deze Memorie komt niet voor-in de ,Acta et Decreta; zij berust

in het Gem. Arch. Utrecht, 2de Afd., onder No. 1025,
:2) De 'pedel Noordijck was kort te voren overleden-.

260,
soude wesen, dat in plaei:}3e: ván; den :overleden, twee pedellen wierden gesurrogeert, sulcx als in de Academie van
Leyden :wórt t gedb.s;erv~ed ..ende tlaerväIi ·in /dë::,:Sta,t~ten
der- server' Aèaäernie'_:art. 12', :gestatueeFtjs(l) ;:pr:incipaFjck
dobrdien 'uwe: Ed. Achtb. in alle soléf\Ine!e acten de~er
Aca,demie dese\ve altoos'door twee pedéUen laet ,bedienen '2), ende geoordeelt wort dat (le emolumenten vant
pedelampt over twee personen \rcrdeylt sijnde, voor ijder
competentelijck naede gelegentheyt vant selve ampt suffisant souderi wésen:;}':;\
\>"
Item of! uwe Ed. Achtb. niet l100tsaeckelijck :soude oitdelen, dat voor den Pedel ofte Pedellen -een instructie wiert
geformeert, daervan alreede- 'een project ofte advijs overgelevert aen, d'Heer Burgermeester Ruysch, vermits in
de provisionele instructie bij, uwe Ed. Achtb. tcn tijde
van het gyrriiJ'asium:'è (= Athenaeum lIlustre) "beraernt 3), geen regard ge'noriü~ü is op d!aca.dcmiscn-c acten,
ende diensvolgende :daerop geen ordre gestelt is ofte docnmacis heeft konnen 'worden, door manquement van welcke
ordre verscheyden inconveniënten niet ·cn hebben C9nnen
wo,rdçn gerem,~dieert.;",' '" "
I~etn oH de plaetse,bii.uwe Ed,' 'Achtb. tot 'de'acaclemic
s,che verg~deringen geqrd6rineeri ende nhederhan:dt bij den
oye~le9:en: pedel tot een,woni11ge acngeriornen,,4), niet privatelijck tot hetselve puhlijck geI:rruyck behooräè te blijven
ende d~ plaetse van de vergaderinge metge"ringe oncosten,
als met het doo'rslaen van ,een binnenniuyr, alleen, ,vergroot,
tot eere, van de publijckc' examina ènde 'privé promotiën,
die; in deselve, p~aetse w~rdcn gehol1den,,: alsmede tot .vrij-':'
h'eyt van deselve exerciti:ën ende bUe'enc'oin'sten, ende
vo()r:namen#ijck orrida~ ,:door deselve privé" ,,'\voriinge ,de
publijc)<etheologische en'de juridische les:"en ende disputatiën. die i~t gr,oote ~aüdiiQrium wbr4;en g~houd,en, -dageIij<:x

v: ' '__ , ,'-',

-.

c

:t,) Art. xiI dèr St,atuteri der-LeiClsche

aêademie:'~a-n 163:1 bepaalt

~at er' twee -p;ede~len,' zulie~ zîj~:" te ,b,enoemen en -te o~tslaan dóÄr
Ctir"tàie~; op v06rdrac~f van i:len Senaat'; de,,,een'e' pedel zal 'den
R~ctór, 'de tweede- den g-ezamenlÎjken' proféssorerr- van' ct'ienst ziJn";'
Molhuysen, Bronnen 11, blz, 259*.
e) V gl. hiervóói, blz' 102;- noot 3: ,:
0) Vgl. hiervOór; blz'. 84; op 1 Febr;:>1636.,
4) Vg1. hiervóör; blz:'73; 'floot 4~'

26:1
Wàrden" getul'b:êe'it:,methet .door.loperr'yan: all erley,: per,sQc
:ri'en, arbeytsl,qyden;:-"s.omtijts_: fl?et' ;packen ofte coopwa~r~p.
geladerij:ioock 'vrouwen;;_meyssj-ens.-ende ;kinderen, 't"'.sij' Jam
briefgens te halen ofte ijts anders bij den Pedel te verrichten, daerdoor dan dickmàels tumultueren ende stampen
van studenten wort veroorsaeckt, alles streekende tot disreputatie, v.ilip'eüdi8 ende,:merckelicke:-'verminderinge van
den publijeken dienst der Academie, die in de twee eerste
facuiteytcn, Theologieende':Re'èhten, aldaer wort geëxerceert') .
, , 'I\velcke.:-d:en,;:Rector.:;.e11de professoIicn der academie. pir'baerlijckhebben gev:onden,:uw,e:Ed; Achtb. dienstelijek te
:remónstreren,<omriiê daerop~, bij? uwe, Ed. Achtb~_ uae (hare
'wijshèyf en'de->discretie ten dienste van de Academie: geres"O'lveert terwot;'den, daertoe de remonstranten ha~er.- in alles
'sijn gedragende.:Ilit doende etc."

"Decretum est ut in::_doc:u:mJ:,d~functi Pedelli Joannis
Nioortdijck duo alii p.eterentur substituendi, cui petitioni
:annuit'magistratrrs::urb"nus:ef':duo$'substituerunt ,(sic):
H enricuni" .v:a:ir""Fockéhburgh !-et<N~'",van Campeil 2_)~~{:;5_"
Ii" ;februari 1652.
.-~~,

,~,Dêcretum'<

est>1it

in,:L;:Jordaens-:~;,B~.1gicae>co1ifQ,edera

:tae arct-iore ,I U.nione''--";-;'canriine quaedam; expungereh-tur,: let

rin p.übl:ica: eiusderir '·reci.tatione, :omitterentuT;' :oe Sènatus
::Academicus.·-'ca:usae Pi~rtdpis contra ~,Amstèlodamerijies
caeterosque patrocinari videretur a). :'UIl?i; autem::.ppst :de>

1) Over- een vroegere.pQging,·um-\het',door dezen doorloop veroorzaakte ongerief weg te nemen, zie hiervóór, blz. 206, op 29 April
'1644.
<:~)Hierna,

w.'

blz. 262;:l!eet hij 6errit'Camp. ,;
' ..
3) Jordaens 'had.. bllj-kbaar'iu_;zijn' gedîcht padijo',gekozen v.oor-den
Prins, tegen Amsterdam, in de quaestie van 1650. In het eerste
stadhouderfooze tijdvak, .wflàdri,:_m~ri io. 1652 verkeerde, zal de Senaat het minder gewenscht gevonden hebben, van Oranjegezindheid te ,worden verdacht!;~Jo,rdaens_ heeft, oV.erigen_s, Nijkens het nu
-:.volgende,-'den Senaat ~,ar-dig 'b'êetgenomen~-
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c1amatioriem, interrogatu's est, CUf prohibitós ,'yer:-sus; redtasset,<excusavit se, ,quod"vix impressa jam ,praeterire
-potqerif et insciu's in -eorum' recitationem' incideret."

H.
RESOLUTIËN ::VROEDSCIiAP UTRECHT.

; "D?Heeren -vàn',de,'-anderet Leden'-:van de·,Staten te bedertokert gevènoff mende tractementen der .alumnen deser
Provincie, die ieffective .studeren in Theologie, oock niet
en behoort t'augmenteren ende geen: nieuwe in plaets: v'an
de 'affgegane surrogeren, maer deselve penningen em·ployeren tot verval van de oncosten der predicanten,,'alsoo
men vermeynt dat jonge luyden genoech hun buyten costen vant Landt tot de kerçkendien~t bequamen sullen."
'7' April" ,6 ST;
IJ

-j'-

- :' ~',~D. Lsbranaus Di-emerbrueck;;(jExtraordin:,;." tllcdicinae
Professd,r~ :isqtlsnû, aengéildmel:l tot;0tdÏliá.rius:'~;;
.;I4 Aprikr6s

I, '

"';;;De Vroetscha.p·verstaet, dat den Perle\:·.v:a11iAe Academie alhi:er,c0pform· voorgaende gewoonte,de,Studenten
ofte.'Ledematendeser Academie de vrijdóms-billetten van
~wijn' ende 'bier' èlcke vierendeel j'aers;alleenlick--yoor ee'n
'vièrdepart ,sal: mogen geven."
21

April 1651.

"D'Heeren Gecommitteerden tot d' Academische saken
sijn versocht te adviserén over ,'it- suppleren' van twee va'cerende professiën: in Theol-ogia et Mathësi/'
24 April 165 I.
"Weder g_ediscoureert sijnde van de nootwendige sup'pletie der vacerende prófessie Theologiae in de Academie
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alhier, vermits 't subit afsterv;ep. D .. Caroli Dematii zal., is
goetgevonden dat men äaerover' sal horen 't advijs der
jegenwoordige, twee professoren in <iie Jaculteyt.':

"G~hoort 't rapport'va'n-de 'co'm.municatie, gehouden met
de. jegenwoordige Profes~ores Theologia~, van noch een
-te'-beroepen in plaetse v-au D. Dematii zat, is naeT 'eenige
-1isc"óursen'cnde,,'delioeratiên.ide saècKe geh'ciuden:in advis."

3 ~eiI6S1'S !1anoeps.

. ,,,Vah de .v~~erençle professie Theologiae iri dç A'~àdemle
al~i~T te sûppler~p is' weder gedi~couree'rt en in ~dv:is -ge11O,ud.eq... "
'

. 's

Mei 16S1.

"Nae 'ddib-etatieÎs 'goetgevonden ende verstaen dat
men tot de PrdiessieTheologiaè, in de Academie alhier
vacerende door Goode D. Caroli Dematii zal., bij missive
beroepen ende versoecken sal den vermaerden Theologant
D. Samlldem Rectorfortem, Predica!1t ende Professor tot
St. André in Schotlandt '), met opening van' jaerlicxe gaige
ofte tractement bij sijn' E. te ge!1ieten ende belofte van
contentement te' doen voor d' oncosten van sijil eride sijner
'goèderen transport vandaer hc!waerts, mitsgaders instantie' dm ~athegoriscli antwoordt op 't spoedigste, tot Consideratie varide jegenwoordigé' fleur van de Theologische
faculteyt ende- v-oorcominge van d~cadentie ofte verloop
van desel ve.'"

"1) Hij heette Samuel Rutherford of Rhetorfotth en was predikant
en" hoog1eeraar te "St.:;A,nd~ews. Volgens .sepp, ,He,t>gpdgeleerd on~
derw,jjs ~ti,N~derian,(rged~r,ende de 16de en lide,e'eu-o/, liJ blz.:i75.
gaf- RI:tetorforth~ zilne"y~r,bazing te ,ken"-en. dat., men ,een theoloog
uit hè! buite~la'nd ~aàr 'Utrecht wilde halen, da~r m'~n, toch.iemand
als Essenü~s v!,a~~" bij"Ae::;h~f1~.had. ,E~-s~îus Yi!ls tpe l1,:, predikant te
Utrecht.
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[Wirnne, bli:.lQ3: Cyprianu's, "Hóórnbeëtk en 'Regius komen) een
memorie van den Senaat aanbieden (hiervóór, blz. 259--261); Curatoren zullen er advies ove~ ;u~t,pre,qg.~!l'.l.::;:,

:';1'7 ;Mei::1165:I':-}s ,nanoen~.

"Verhaelde fI'Heere ,Eerste BJirgermeester \Mij~~;"d~"t.
V,en. deser, :w;·aef9,ij>g9:~.h
gevonden was tot de professie Theologiae, tcgenwoordich
in de Academie alhier vacc:rende" te,.,v0ceren D. Samuelem
Rectorfortem, Predlcant ende Prof,;ssor te St. André in
Scpotlanflt, ,dess.elffs broeder, sijnde Serg', der Coml"\ van
C~pn. Hençy Brçauw;, in; garriisoen binnen Dc:Graeff,;ont:boden en alhier 'geccimen sijnde, verclaert hadd'e tot sekér
overbrengen der brieven sich wel te willen laten employeren en<ie een keer der\y-aerts :~e -dpcn, mits, om veylich te
Teysen '), pas port hebbende van de Ho. Mog. Heeren
Staten,Generael deser landen, alsmede ,van de Heeren
Extraord. Arnbassafleurs van de Republique van Engelándt,
alth.ans in nen Hage sijnde, ende dat. d'Heeren Gedeputeerden der fut Mog. Heeren. Staten alhier op sijner E.
:vqorstel huyden goetgevondc1?-,;hadden 't procurerc~ vat:It
.p~sport vaIl Haer ~o. Mo~ ,_t~ qevelen ,dt~eereq Gecom-mitteerçlen: des~r provincie, jegen~oor~ich_ in Den, Hage
sijn4e.Vlaerbij de, Vrqetschap ·mecfe goetvonden dat van
de ,Ambassadeurs van Engelandt te "doen versoecken door
d'Heer Outborgermeester Van der Hoolck, aen dewelcke
tot dien eynde ae~stont~ ecn IIlissiv~, ,~ffgev~erdicht ,~s.
"ê

in:gevolge vah-<:le, resolu:tic','van den

En9c sij;n vQorts d'Hecren

,Burg~rmeesteren

enele: Ge--

committeerden tot d' Academische saken geavtl:lOriseer~
om met gemelten Sergeant te accorderen over sijn'te doene
reyse etc."
~? ~ei 165I.

_uIs gearreste~rt ,den 'brief v~n :ber~~eI)i~&"è :D: Sanl'tlèIis.
Rectorfortis, Predicant ende Profess(}, Theologiaet'è St.
AndTé in Schotlandt, tot gel1jcke professiè; alhier 'va'cèren-

' - ,

1.) 'Cr'omwell voerdé foen

en de Schotten.

-

,,"

--

J

In 'Schotland clfiilog::tegen Karel 'Stuart
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de, bij den'Seèrelarisgèèoncipieettende i11't latijn' getra.nsc
la~7~rt:<'ETi,de:-;-"~it~ -d'Heeren Burge~meesteren~: geatithori'seèrt oin" -sij'n-<broeder James- Retorforf, Sèrgt.,~,inet de- bri'e~~ri 0':, eridé":: oescheydeh" dèrwaerts' :'gaende, 'van' -re-ysgelt te
:vóóT~ieri?'ètc."
21

JUrii,6SE

,,' ;;]f~~-; 4~1:ib,:çra:ti~ ,epde) 9:lP::Y[<ilg~,:;is,_ ve:r;sJ§len, :da:!' mep. te
.i:Q_qno~n;:-,w~.der:,\,_sê:l _~y~rgilçI~r.~p. :-9-t;n:; te ~9!~~, 't, ra;ppox.t V,an

.de r~u""l\tie der"ljl:structiç"y.ogr., de pedellen van de Acac
d_en;lÏ~ alpier.~!'
- \' c", ,
,~i::N;ah9'en,s.

HI~' gearre'steert ;A'in~tr~Ètie -_~ooi- :tweê, p,e:dellell, ,'aen
te nemen ten 'dienste 'vaIî\r:de Àèademie alhier. die men
,'verstaet -dat -:'hrHl" ,ran eyge~ 'woni:rige' stilten h'ebhen' te
voorsien ende voor\ gaige jaerlicx ;genieten sullen ijder twee
',hondert gulden~ mitsgaders voor' wijn- ~nde 'niantelgelt
xxxij' g~ldcn. Ende is, :voorts geresolveert 'dat men' overnio,rgen de t~ee ,Ped,dampten ,sft! vc~geve!1."
.. 23 Juni 165< ..
"Sijn na'e:',f'efsáëht~: ~~diëJüie biiulèii e'rscheiièrt d'He,e:ren Rector eifEA-ssëss:ores van de'" Acade~ie alhier,:uyt de
:nae,ni v~ui'-":"sainentelickè 'professores ,de Vr?etschap be'dänckende~ dafte'-desèlve:' op .haer comparanten vefsoeck
'belieft hadde te resoIv~reri tottH aenn'emen van -twee pe'dellen, dienstelijek . recommanderende dattlaerop gdet
moèhte worden~ d-~t:teri :minsten' ,é'én van- deselve twee in
''de latijn~e tale mochte ervaren sijn, tot accoII1modatie, van
de'uytheemse studenten'), ende dat sijnjede eedt mochten ~dàen ';aen Gen Re'ctor 'Magnific-us, mit-sgadèrs -jaerHcx
1.) Een aardig bewijs alweer, hoezeer het Latijn toen de internationale taal was, Uit de benoeming van de pedellen nog in deze
'zetTdè vergadéTirig en uit de bmsta'rièfighë'îd, dat de cÜintieveting' van
:den Senaat om,'aItha'ris één pedeHtair te sleHen, die Lafijn"kori SDre'ken,', door "de' vroedsdiap ;~îji bedenken'" werd "gehó6CÎen, beh~eft
'tnen "nret-_af -'te ,lei<ie'rÎ~ ~àt :de magistraat, dit een ,dwa'as' ver1a'ngen
vond; er b1ijk~' alleen uit, dat ~eedsvastsión~ wie;tofpedellen zau,den 'worden "ben6dnd voordat 'de Senaat zÏ'ch daarmede' bemóeide~

~.6

haren dienst nederleggen ende.. stellen inha,nden' van Ac
versoeek vaJ)" c0I11inu~1:ie""w,~lck le;;Je
poinct toegestaen ,ende de twee, an.dere in. bedenken geno,mcn,-.-sijn tot pedellen van de Acad,emie aengen0trlcn He~
riek van Fockenbergh en Gerrit Camp,' Aeser. Stadts
borgers."

.VToe:tsch,~p. me~

/,'I::f géleseri';'een' latijhsè -missive,:vàü 'DL~'cAJèixander:·.Pe
'tteius, Schots Ptèdfcarit tot Rotfer.dam, aen' D. GisbèftuS
Voet, Predicanferide Professor Theologiaealhier;èótiti"
oeren de, dat den Sergeant James Retorfort,' die onlangs
met brieven aen sijn E. broeder D. Samuel Retorfort, Prerli~ant end.e Professor tot St. Anpré in. Schotlandt, bij
rl'Heeren Regièrders van dese Stadt ende U niversiteyt
perwaerts was affgesonden met behoorlicke pasporten
::ende briev.en van: heroepinge sijns voornoemde b'ro.cdcrs
.totte vacerende Professie Theologiae alhier, dicht onder
't landt met andere;die int schip ware~, yan 'de Engelqche
was gevangen, met affneminge van sijn bijhebbende brieven ende bescheyden. Ende is nae deliberatie bij de Vroetschap goetgevonden dat men ,copie van de voors. missive
sal sen den aen de Heeren' deser Stadts gecommitteerden,
jegenwoordicil sijnde,op de Groote Çeneraliteytsvergadering in D'en Hage, qm v;;md~er te doen, sch:rijven bij d.iegeene het hae.r Ed .. be~t. salduncken aen"den .Generaal
Cromwel offe .andere,. ten eynde den voornoemden affgesanten. niet langer geretardeert wo:rde ,in sijI). reyse,
'streekende tot een goet eynde"gelijck uyt sijn bijhebbende
,bescheyden can blijeken, met versekeringe dat deselve
.autentijck zijn, ende hij in der waerheyt tottet overbrengen
van dien. affgeveerdigt is, vertrouwende dat hij daerop
,datelijck 'gerelaxeert $,at worden, spo 't niet algeJ;"eets geschiet is."
is er, weer eep,Resolutie Vr. over het geschil
Wij ,nemen d~ze, :~venals taJ va~ reso,lutiën uit
volgeç;de jaren over deze z,aak, niet meer op, da;ar zij ten slotte :niet
de geschiedenis. van ,Academie, of ~ Senaat Q~treffen. De~.'afloop van
het g"schil kan men lezen bij Duker, t.a.p. lil, blz, 25!>-262. In 1~69
w,erçi, eindelijk de _;v~,ed,e. tus~chen.: Voetius ,en ~resius, get~,eke,?~.
'1), Op 24

Juni

165~

Voetius-Mar~sius.
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Juli 165'"

"Op'trapporJvan de HeerenOudt,Cameraers Quint
ende Vereem;,-van haer g. 'g~dan~ ,visitatie .,ende collatie
van de registers van de pachters ende van de pedel der
Academie, aengaende,de vrijdom van de helfte der impositiën op de wijnen, bij de studenten genoten, ijder tot
-hondert kann~n' ten hooç,hsten int jaer van Ia febDlarij
1650 tot I ' februarij 1651 bedragende over de bevonden~
46806);.4 kannen in de chijs 'ende impostsev,enhondert .eel'
ende dertich guld., ses, stuyvers, XlIII penn., ende in de
generale middelen ende nieuwe: spc,ciën drije d,\lysent" é~n
ende seventich guld., <iertien stuy;vers, 3 penn" Is ve<Cstaen
dat den -voorn. gewesenen Cameraer' Q:!lint 't .selve aen ,d~
respective pachters sal goet doen."
1

18Juli 1651.
"Is gearresteert de missive aen ,de ;Ho: - ~o. -Heeren
Staten Generael, volgens last van gisteren bij den Secretaris geconcipieert" q1_çt- bijga~nd~ aen de Heer Van der
Hooiek, om deselve -te secunderen, om te becomen' open
voorscht,ij-v_cns' '_aen -.d;eR,,_Gouverneur:;:van.,J~Aeth i,n- Schotlandt encie ande:çe, daer~;_!'.t;:,behoqrt, t~n ~ynde ge:r:ela-xeert
.mochte worden. <len· g~V'lngen Sergeant,Retorfort,~gaende
,na St. -An-dr:é' miet brieve:Q:,aen sij,~ bfoed~~.91'ga,er; !>eroepen
tot Professor Theol",giae ajhier." ,
4 Augustus, 1651.
~,Verhaelde de, :iHeer -Burgermeester' Ruysch,- dat den
Sergeant Retorlört" in Maio lestleden affgeveerdigt met
brieven aen' sijn broeder, p,."dicant ende Professor .tot St.
André in Schotlandt, dienende tot beroep: van deselve ,tot
de vaceretide 'professie Theologiae alhier, in"sijn gevanckenisse tot Lieth van alle sijn bescheyden ende geldt, Doek
ten deele van sijne cleederen berooft zijnde, aen landt ge,
set was in 't Noorden van Schotlandt, ende alsulx bij sijn
gemelte broeder gecomeh wesende sonder brieff, deselve
op sijn aendienen desen aengaende geschreven hadde aen
de Ed. Vroetschap een missive, dewelcke alhier gelesen
ende daeruyt affgenomensijnde dat hij de beroepinge niet

was affslaende, is goetg-evori:de~n ~-(:lat men daerinne contin~eren sa], ,met., I,ast _~nde commissie, op <fheer Burger~èester -VoOTlioemt e'nde die' sijn Ed'. sall'àssum'eren, om
t?advlscrèri hoé' ril'en 't 'beroep bèst zal uytwerken;'~

7 Augustus i651.
"Is- gea'rresteerf de geconcipieerde missive' aen·, den Heer
oudt-Burgermeester· Van der Hbolek aengaende respecifive pasporte-n \rdór" den Professor Retorfort: o'm- veylich
·fuet sijnboecken ende familie uyt Schotlandt ·te tonnen
'ov-eFcomen/ als te si:eil is, àen, de 1iache der., minuten.
Na' deliberatie is-'goetgevonden te hëI'vatten ende con~tintieeren dè :-bétdepinge" D. -P-eIlii, sijnde. Professor in 'de
Illustre Schole van Breda, tot de Professie Matheseos et
Physices in de Academie alhier, volgens resolutie van den
XII'" Aug. 1650. Endesijn daertoe gecommitteert M'.
Dirck de _Leeuw, Oudt-Schepen, -ende Mr. Cornelis van
'Deuverdeh; 9utitDbrgerrt1eester.~~"
:., "

;, I

6 Augustus 165 I.

"Nöch geleseri'-eerf;:,mi'ssive v-atf':de :H-eer:'Ou:dtborgermeestèrV.an der HoolCk, gedateert Hagelde 13/23 deser
:'maendti J met copie' _vall b'ijgaetide schrijvens- vah de Ho.
'Mo. Heèren" State'ri :Geuerael deser getmieerde:,:Próvinciën
aent Parlement van de Republique van Engeland1:, 'gevende te beden eken, oH niet goet soude wesen, dat den Sergeant Retorfort self'.f""'ersochtepasport tottet halen ende
overbrengen van sijn broeder, Professor Theologiae te
·St. André, tot deselve professie alhien beroepen, bij 't
hoochgemelte 'Parlement bevorderde ende dat' hem mede
g'~geven werde brfeven van; addres- aen -den~ H'e:er Schaep,
~1ot "~onden residerende 1), ende d'JIeer ,-,:Rosiri; gewe'sene
-Secretaris 'van de Engelse Amba'ssade alhier. Ende iSr'nae
deliberatie geresolveert:ende verstaen, dat men den: voors.
Sergeant van De Grave sal ontbieden ende: op nieuws verloff :van sijn Capn. verso.ecken, ende_ dat den selven Ser-

1) ,Gerrit .Schaep

Pîeti;:'_r:s~ ..

vertoefde Rinlls 165.0 "in Er(geland

"commissaris" :van -de Staten v.a:n '.l1olland.'

:a~s
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ge~9-t,:dé,lnffl:1:e4eg~geyen, ?~1 w9rd..eJ~,'-t:vq9rs. :s,cPlijy'~n~, .v:an

HqJ;c fIQ.:")\q:o., alsoo~k,rrûssive; V4ll de VrD~tsc4ilP>~a~~,,9,e~.
vQ()rgemelten HeereSchaep, waerbij hij in Den.· H~ge. "an·
den HeeJ;. Van der-. Hoo1ck vüorn~emt ',meer brieven _van
addres cflode- ~ecom:ma~Idatie, becomen sal, ende dan, sich
voort;s.op reyse begeven' n<l;'cr Lond'en, ende aldaer ·'t ,yogrF"
pas port geobtineert heb1;>en<ie,vandaer voorts na St . .André
in Schotland varen.
.
.
. . . . . ".
Item, p.at' m,cn 0fl<1:e~tllsschen-,met_de post .nae~, Londe~
ende .andere gelegentheyden van . Ijler op Schotlandt sal
schrijyen aen voorge.dachten .Professor Retorfort, datalje
<iese .moeyte. gedaen ende int werckgestelt is. op de goede
h()pe, die men heeft; dM sijn E. d'a.engebode!)professi~
alhier accepterct;l; sal, w_aerinne ~en.oo,ck çlpqr 't rapportsijn,s ~rpeders is ,-geconfir~eerti doch ,indien hij- va~ andere
resolutie machte worden, als- m,en v~rtrouwt neen, dat hij
dan op 't spoedigste daervan adverteren wil.""
"
18 Augustus 1651.

, "D; He~r~~ 'i)e ·t_e'e~~l>e~'~e ",:6'e~verd~n dederi::~mstande,
lij,ck rappor~--:van' '\<iç ':nIf!t'iges~ccedeerde --'i?~r()epinge D,"
Pellii tot Professor: Matheseos ende Physices in de Acaqemie al;hie:r:,. ~nde_ ~ijn: p.aYf ;E. :,bedanckt ::V90f:,de_' ~oeyte,
in desen, -aengewengJ.';: '
3QA'ugustus.r65I.,
"D'fleeren Burgermeesteren sijn versocht 'te>'wil1~n
recouvreren uyt der ~(i.:, M:og~,,:,:Hee.rtt:-. Staten Caroere een
pertinente lijste van Haer Ed. Mog. alumnen."
10 Oct;'bé~ 1651.
"AIsoo met de nederlagelier . Schotten in Engei~ndt i)
ende 't innemen der Engelse ~an de steden ende havenen
in Schotlandt, specialoock de stadtende universiteit van
St. Andries, de sak en seer verandert s'ij'n,soo acht de Vroetschap genoech te sijn d,at D .. Samuel Retorfort, vandaer
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alliierbe~o~pbltof Professor Theologiae, r"'èhttoe herw",erts (antwoordt) op't schrijvens, hem voördesen toegesoriden: ende noch- toe te-' seriden; met open voorschrij:"
vens van de Ho. Ma. Heeren Staten Generael deser land-en aen' dè;'Generale Moncke-: ende au'dere, aldaer nu 't
gesach hebbende. End, dat sijn broeder, den Sergeant
Rètorfort, die eenigen tijdt heriväerts dlhier heeft verwacht
ende sich gereet gehouden om sijn voornoemden' broeder
~e 'ga;en áve;rhalen, bij,-;dese vera:ri.deringe van saken voor
de 'schade, 'hem door 't roven van de Engelse ter zee aengedaeh, ende voorts-' voor sij-ne gedaeile rèyse vèrlee-ht sal
worden ordonnantie van hondert ende vijftich guldens op
deri gèvesene" anderden -èamera~r deser stadt, ende dit
boven de twéehondért. gulden, hem bij sijn broeder vbornoemt op sijn-'vertreck vandaer geleent ende vóór sijn acricamste alhièr geco'n'sumeert."
2oNove~ber

1651.

}10ntfange~ ~nde gele sen e~n latij~se missive p._ Sarr1]ièlis Retorfortis, gedateert teSt>JAndté inSchotlindt
den rEten d'eser"vèrsoeckende VIer à, vijf maendèn tijt? óiri
té:; deliberereil-; 'Over d' aengebbdene :'-'professie Theologiae
iii'de Acaderiüe"'alhier'eride daerover'te commtiniceren met
de broederen ende Synode Nationale aldaer, waerdpgoetgevonden is dat d'Heeren Gecom-mitteerden tot cl' Academische -saken de ~rofèssöres' Thèologiae horen ende adviseren sullen."

...• 22 Nóv~pber ,651"Gehaart 't bericht van de Heefen Gecommitteerden tot
d' Academische saken, dié de missive D. Retorfortis hadden
gecom~uniç:~ert met d'heeren Professoreri in de Theologie, is t~è1ve in" àdvis 'gehouden."
25 November 1651.

. ";,Op de mis;;;"e D. Retoffortis, geannoteeitop den XX"
deses, is den Secretaris gelast aenstonts met advijs'van de
Heeren Burgermeesteren te rescriberen" da~ _men vóór den
len Febr. r652 toecom-entl'e' sal verwachten'sijn- -finale reso-

i'il
fufièende. peremptoir antwo()rdt,· endedatnieohijfa ute
van -dien genóotsaeck~ sal<wesen- om -te '-s,ieri- 'na 'èen ·ander
bel.Ï-uaem peisone, ()In: te vdorcomen' 't -vêrloop ':'"ari' de
studeriteri etc., als breder bij de-- re'scriptiê/'
26 Januarii6S2.
"D'Heeren Gecoinmitteerderi tot d' Academische saken
worderi versocht t'adviseren, wie' men hest zal beroe:pen:
tot Profèss()r Matheseos et Physices in de Academie alhier, in plàetse
Professor Ravenspergh."
, van de ave'rIeden
.
2

Februari ,652.

"Tot weeringe ende voorcominge van 'de insolentie ende
ondaft, die gepleecht wordt bij geboefte int pandt van de
Academie, is g()etgevonden':dat men de Pedellen bevelen
sai 't voors. ,pandt 's morgens fontsluyten een halff uyre
,,',.óór d' èérsfé lessè' ofte disputatie, ende 's- avonts een -halff
ure n:{ de: leste· 1esse<öfte ûisputatie weder 'te sluyteri ende
aHijt 's mWdachs vántwaelff tot één· uyre gesloten te
hátide'n.",

i:

iQ 'PebruariI6s

"Opdehomina.ti~bijd'H:eerenGeëligeerden den Vld,.
deser ter Beschrijvinge' geda.en van' :den "pèrsorie van Mr.
Henrick M,oreel:::;e, Pr?fessor in ,den, Rechten in de Academie alhier, tot Raedt'ordinaris '·s' Hoffs van Utrecht, in
plaetse van wijlen Mr. Jacob de Wijs, sijn d'Heeren, van
Stadts wegen ter Beschrijvinge comparerende, gelast te
verclaren d~" pe~sqp.e mede ,_ te ho~d~D, voor "aengenaem
ende gequaHfiéeert; volg~nde_ d'_ordre daervan sijnde."
12

Februari 1652.

!,Compa~~erde, na :rersochte audientie d'Heer _Mr, FI,~n
rkk MorèelseiProféssor inden Rechtè'ili'ndeser Stádts
Acadêniie,vedl~lende hoe sijn E. sich'getràcht hàddéhec
quaem ·te maken om sijn vaderlijcke Stadt"dienste te doen,
é-erst 'als Ad~ocaet, -na Schepen ende' d'aerna, ais Profes'sor,
()ock d'eer gèhadt'haddeván in vérscheyden besoignes
ende commissiën geëinployeeit te sijn, etlde--'n-u <bij' d'Hee~
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r~n J';eë)igeer}ien'ge'lOAüIlcert ende bijd'E;d,)',1og, Heer~n
Staten gccommitteCl[twas t(jt Raedt ordinaris inde" E;d,
H:ove Provinciael,-ende datsijn E., siçh d~eE,oyer IT!ef~~ a.cn
de Ed, Vroetscbap deserStadt. verobligcert houdende,
alhier was erschenen, om deselve van alle ontfangcn eer
ende gunste te bedancken, toeYY'ensc~lende d' Academie in
sijn Professie een successeur, die neffens de premisse van
cic .Roomse rechten oo;:k eryarenth,yt.van de .practijcke
machte hebben" ende presentere:nde sijnen., dienst, sop .jnt
generale als- spe.ci,alick va:q te contin!-tcren in ,dc,-_ b~die
ninge sijner profes~ie, gedurende, de. ~eliberatie. over den
te vaceren successeur. Waerop sijn E. bij d'Hecfe Eersten
Burgermeester over sijn nicuw;c, 4~gniteyt gecongratuleert,
ende voorts met complimenten ten propooste bejegent
sijnde, wedeT;t,uy~gegaen is.~'

'~4 Febx:uari, 165~_,';s'~a~oens.c
'"Den. s'eçr~t~i:~'is'geJ~st d'Heèr Ra'etsheer 'lV!oreelse uy~
den naem :van de Vroetschap te versoeeken" 9;m in conformité van sijner. ,E. gedaene offre, Px:ofessi.otl(;!ffi-- J uris-,in
de Academie alhier noch eenigen tijdt te vvillen contin~eren
ende is goetgevondel1 "dat :d'Hee~_en"Gecommitteerd.en tot
d' Academische saken"inet ernst ende 'ijver sullen omhoren
ende ,uy;tsieJt__,na: P~,q;u.~\ern:e ~,e(s0I?-;e11: ,.tot; ~~'iY~,9,r~.::p,rof,~~sie
en?e _de.-_ Vr?,~~s~h<;).p:~dl.enen ,,van ,a,dvls"H
,
.
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ÁU~.V~ET.;
.....
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IS Maart 1652."
': ~~llrg~~~~s~er '--R~yscp" ",praesentiJ.)'us._ alii~', '~.il:i~,:;'CO,PSHl~",
ri:bus:: ~t ,-_;sena_t9ri ?:,US"" :ad -{ n:eg9tia qenl-ltél.tis :"ft~~g~}·p5ca"
heeft den ..aft..edeIlden R~,torCyprianus R,egIl"ri,ab,·Oosterga. bedanJ<.;, tot):Rector, geproclameerde :Paulus y peten
be~; al-~;,,<t\sse,ss9rep, toeg~voegd: Hoorl1beeçk, -ÇYP!i~n.u~
Regved :a;b, Oos,terga \~rl l)iern~t:hroe,ç,k.
~,
1

>

•

'
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3 Januari 1653·
Johannes: ,Leus,den"."buitenge",oon professor in de
lil;1guae sanctac, is, volgens besluit der ,Vroetschap (zi~
hierna, Res. yr., 3 IanuariI65.3) .In den academischen
Senaa(opgenOlnen (daar hij gewoon hoogleeraar was geworden).
'
.
. lP Februari 1653.
,.Statutum est tla+i'ssimo"fum, Professorum: suffragiis, ut
aucto Pr9fes?ü7tlm nU,mero~)"seriatt.ü AC'ademico in posterurn; pro.' disputatione inaugurali canc1,idatorum d,octorum
suprem'arum facultatum 2) sölvcretur '70 florcltotum pretiuiri.',.'
,
,__ "
,"
'
"Qui sequuntur viri clarissimi ad Profcssiqn,is munus
el~cti seriatus tirbis decreto. inaugurati fueruilt:
Anllo 1652, 3 Junii, D. Johannes de' Bruyn, Physicae ar
Màtheseos extra ordinem Professor,
Anno 1653,8 Febr.,D .. Gualterus de Bruyn, Theologiae
'" Professor ordinarius et urbis ecclesiastes,
D. Andreas Essenius,_, Theologiáe Pro-.
"
"
"
fessor ordinarius et urbis ecclesiastes,
Anno 1653,9 Febr., D. Daniel Voet, Philosophiae extra
ordinem Professor. lI

II.

BESODui~

VROEDSCHA:I' UTRECIIT;

·25 Maart 1652.
,.Voor de dedicatie ende presentatie van vijftich exem_plaren van 't ""Examen Bul,lae Papalis qua Innocentius
se abrogare nititur Pacem Germaniae, institutum a Johanne Hoornbeeck, S. Litcrarum in Ecclesia et Academia
Ultraiec-tinaDoctore""1 is, sijn Eerw. vereert de sotnme
van twee hondert gulden."
1), De 'verklaring :ervan volgt onmiddellijk.

2) Dit zijn de drie faculteiten der the,ologie, rechten en
<cijnen.
Acta et decrefa Senatus

medi~

18
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30:Maatt' 1652.

, "Di: Vroei~chapill deJibèratie g~leydt hebbende de propositie, bij Gecommitteerden van,'de Eerw. K.e~tkem:aed
ende Diacohen d~r: Genleynte Jcsu, Çhristi alhier d~n
XXlle n deset maent mondeling gedaen"'eride schriftelièic
overgelevert, ten fine 0IP- te mogen procederen tot' nominatie van eenige beqüàme person'en -daeruyt men één soude beroepen t9t het vacerende pn;:dickamptt end~ daerbij
éönsiderercn4ë_ den swareri last P; ]oa!1,nis Hoornbe~c.kJ
een volle Predican{s- end'e :Professors-plaetse in de ~erçke
ende Aca:.demi~ a]hie~ ,bedienende, soude incliüe:(en en?c
geerne siCn. dat de~selven Heer Professor H'oórnbeeck
voort<),cn te- samen met Do: Voetio een predicantspldetse
beclede, gelijck D. Dematius zal. met denselven D. Voetio
gedaen heeft: Ende gelet op 't geene desen aengaende ter
vergaderinge 'van, gemelte Kerckenraedt ende Diaeonen
den XXVIIen deser genotuleert is, consente_ert deselve bij
desen te mogen uytsien na personen, behoórlick gequalificeert tbt het voors. predickampt, ende deselve alhier voor
te ste1len, om dan.yoorts tot beroepinge geprocedeert te
worden, yo]gende"d:e Ketckenord~ning."

"Nae rijpe deliberatie ende ;onderlinge communicatie is
goetgevonden te beroepen D. M (ag.) Joannem de Bruyn,
wonende toCGötîtic'hein;'-,die:.iróÓr 'des:eá:.:in'-:<fe Academie
deser Stadt gestudeer! ende sijn gradum in Philosophia
becomen heeft, tot Extra:ûrdinafius Professor Physices et
Mathese~s, op een gaige van vierhondert gulden '8 jaers."

:'[Wijnne blz. 73-74: Gelezt~n een Latijnsche rnissive'van-D; Samuel Referfort,. dd. St. Andrews 2 Maa.rt 1652, waarin deze, met een
opmerkelijke motîveering, bericht, dat hij de benoeming 'tot professor
te Utrecht niet kan aannemei1~ Eveneens -gelezen een nog uitvoeriger 'brief van hem-:aan prof. Gisb. Voetius, waarin hij dezen zjjn
besluit mededeelt.]

27S

"D'Heercn ,Burgermeesteren ende_, G,ecommitteer:den' tot
d"Academische:saken sijn,versocht b-,esoigne, te _willen ma,
ken ende met de -professoren van de respective fqculteyten
van 'I'heologie ende Rechtsge1eertheyt communie,eren" wie
men best sal beroepen totte vacante professiën in deselve
facultevten. H
"Ende sijn d'heeren:'Vari:dèr'Wo-erdt,- SelI, Uittewael. De
Goyer ende Hamel gecommitteert om met d'heeren Rector
ende, Ptofes~o~en, te com~,unicer~n, orf men -'de promotiën

ende andere soléinnele, actiën, die inf choor van de Dom
gedaen' worden, niet beqtiamelicker sóude 'c'Dnnen dden int
groate A udi-tóritim van de Acade"mie ende daertoe aent
èynde van deselvc' opc1imrriend~ baneken stel,len."

22 Juni 1652.
[WijDne, blz. 74: Het pri~Üege,'~irt'-vr-îjdom van contributie voor
de _kosten Y~p, ":~e,, ~~r~eJ~a~~t, ~~" 2:?,,,Maar~_ ,~an _d~ alhi~r_ gepro-

m?y~erden véite~hè(za( ~i-('iî)1i~t ~"itstrekke~" tot hunnê-~~duy{_en.J

.28

].uli 1652.

'~<;':b:;Héere~' G~~~niidi;tteei-den "tot d~Acad.~mi~~~,' z~ken z.ij:n
versocht t'adviseren met d'Heer Rector Magnificus ende
andere professpren a~gaerrde>de,:,extraordinaTis professie
D. M(ag.) Joannis à Leusden."
:'20

Augustus :r652.

[Wijnne, blz.':74-75: B,urgem. Ruysch deelt, mede, c,iat de extraard. prof. Van L,eusden- beroepen wo'rdt" tot PJ;edikant te Slui~ eij
vraagt, of het niet wenschdijk is hem -voor de' Academ,ie te b~hou~
den. Curatoren,-zuHen, hierover ,spreken met den,,':Rectpr en' de Professoren.]

-l,Wjjnne. ,bl~. ]5: ,:Na::rapport ove~ dit -g~sprt:k:wor?~ ~,~loten de
jaarwedde :van, Aen e;tr;3.ord.: prof. Van Le,llsd,e'n ~et f 6(}p"te verhooge~: ~ (?p v~f~ó~lf_ van proL DielJlerproeck wor~t çok zijfl: jaarwedde met f 200 verhoogd. J
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20 September 1652.
"Verrnaent, sijndc- te' suppleren, de twee' vacante Professiën sooin de Theologie als in den Rechten in de Academie
alhier; lS-''goetgevonden ende verstaeo'dat-men huyden in
XlIII dagen daertoebequame personen sal 'Voorslaen."

27. September 1652.
"De respectiv~ ,Reu;tmeesters van deser St~4ts BagijneConvente~ is geordpnnee:çt eerstdaegs alhiér,:_ qv;er t,e leveren pe.rfecte staet vant in,comen ende' lasJen haercr. respe.ctive comptÇliren, om t~,sien wat subsidie daerûyt)aei-lix tot
onderhoudt, van de ÀFadem,ie alhier, ende anders aen den
Eersten Cameraer deser Stadt gefurneert sal- connen
worden."

4pctoberI652.

,,:o.'H'eerèn"-:g&ÏJlt:_,:.VereeIri:

enÇ1~" V èlt4~ys,~n êU:p. _,,'vet~

socht ende gecommitÜ!èrt om hun 'te informeren aengaende

d'abusen, die de huysvrouw vande Pedel Gerard Camp
geseydt wordt te committeren. int geven van der studenten
briefkens van ,vriJdqm van wijn ~nde bi.er in." ~en excijs
ètc."

"Bij den Cameraer gec1aecht sijnde over den qua den
stant van Stadts Comptoir, is bij provisie goetgevonden,
dat in plaetse van XVIIIc gulden 's jaers, die uyt den innecommen der Conventen,van Bethleheni; Hiërusalem,"ende

Brigitten gefurneert worden tot subsidievantónderhoudt
deF Professoren;' jaerlixdrije duysentses hondert gulden
gecontribueert 'sullen- worden, ingegaen" I -October 1651."
IS December· 1652.
"Is wijdtlol'ich gediscoureert ende gedelibereert over
't beroepen van Professoren in de Theologie ende Rechten
tot suppletie v,an de vacerende plaetsenende dit besoigne
uytgestelt tot ovennorgen na noen."
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20

-Decemher

,1652, ''S nanoeIi~.

;,De Vroetschap geeonvoeeert sijnde om finaliek te resolveren' over 't beroepen van de professoren
de theologie in plaetse van I). _Dematius zal. ende in de Rechten in
_plaetse van d'hr. Moreelsen:"gecom-mitteert tot Raedt ords.
in den Ed. Have provinciael,-Îs naer,neliberatie.goetgevonden dat men D. M(ag.) Gualterum de Bruyn ende D. Do"m.
Andream Essenium" beyde RredicaiLten alhier, sal versoceken met hem beyden te willen heeleden de plaetse v.an
een ords. Professor Theologiae, ijder op een gaige van
twee hondert ende vijftig gulden 's jaers, daervoor haer
E. sooveele ende soodaene lessen sullen hebben te:, doen,
als men met advis van de theologische faculteyt sal goetvinden, ende sal bij versterff van één der prof~ssoren in
de Theologie de Vroetschap vrijstaen een ander te sur~o
geren ofte .de volle professie de voornoemde twee te laten
toecomen."
"Waerna gedeliber.ee~t sijnde ovec"de vacante professie
in den Rechten, is na verscheyden voorslagen goetgevonden en geresolveert ,.dat:-men daertq~., yoceren sal D. Mensanem Alting, J~ris Professorenlin de IllustreSchole tot
Deventer."
~.
.
"D. Paulus Voet, JP.D.et.L.A.M., Philosophiae Professor et p. t. Rector Magniflcus in- de Academie alhier, is
geauthoriseerLtottet houden vanPrivata Collegia Juridica,
ende sijngaige geaugmenteertmet twe.e 110ndert gulden
's jaers."
"
_
"Ende is D. DanieLVaet, Meçl. Doctor et L.A.M., aengenomen tot extraordi-narius Philosophiae Prpfessor op een
gaige ,van drije hondert .gulden jaerlix, daervoor hij sal
hebben te doceren in sukken gedeelte van de Philosophie
-als men sal best achten."

in

27 December 1652.

"Bij de resumptie van de resolutiën van de xx en deser
maendt is goetgevonden dat d',Heeren van de Vroetschap,
indertijdt ouderlingen van de Kercke sijnde, d'Eerw. Kerckenraedt communiceren sullen de resolutie van date
voors., waerbU de predicanten De Bruyn ,ende Essenius
beroepen worden oni met hem beyden ,te beeleden de pro-
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fessie Theologiae in de Acà:dernie alhier, 'vacerende door
dode D. Dematii zal."
"Ende sijn' d'heeren, Burgermeesteren endc··,Ge'com:mitteerden tot d' Aca,demische. saken vers()Cht te<wi-llen adviseren over de forme van: beroep en gaige van den Professor
Alting, mitsgaders te communiceren met de Professoren
van' de respective faculteyten. over ·de lessen te doen, soo
,biJ de hvee nieuws aengenomen professoren in de- Theolugie, als ·den Extraördiriarius Professor Philosophiae' T)r.
Daniel Voet."
3 Januari 1653.
"Gehoort het ra'ppoft ende advijs van d'iieeren~ Gecommitteerden tot d' Academ'ise saken, 'is verstaen d;at men
D. Mensoni Alting, J uris Professori in de IlIustre Schole
tot Deventer, sal presenteren de professie, die d'Hr. Raetsheer Moreels alhier becleedt heeft, op een gaige van duysent. gulden 'S jaers, ende sijn tot dese berpepinge gecom'mitteert d'heer oudt~Burgermeester Wijek, De Gruyter
ende Hamel."
'
"D. M(ag.) Jaanne" Leusden, Linguie Sanctae ProfesSor Extraordinarius, i~- alsnu gemaeckt ordinarius."
13 Januàri I653.
"Rapporteerdè d'H'eère bildt.:.Burgetnieester ,Wijek, ffi'et
d'Heeren"-De- Gruyte'r éhde' Hamel-Volgens ''CommissÎe v~n
den lIl,n deser gereyst te hebben op Deventer omD. Alting tot Professor Juris alhier te bero'epen: ende dat sijn E.
'Vrijdags voor Haër E.'>a'encomste was' vertogen na Gro-ningen. Ende hadden niet te min d'obrsaeck haerder coroste gerr'otificeert aen sijn suster,' de\-velcke zeyde de geruchten deser vocatie aldaer al gecomen te -sijn, (jock ter
Qoren haers broeders voornoemt. vVienvolgende goetgcvonden is de beroepinge voort te doen bij missive, door een
expresse?- bode af te veer·digen, als gedaen is."
25 Januari 1653.
"Is gelesen' rescriptie vari den Professor Alting uy:t Groningen, den XIxen des er, continerende difatoir antwoort op
des Vroetschaps missive vau'den XIIIen."
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"Op 't "gepropoheerde-'desen aengaen'de, is-_V'er~taen dat
de predicanten De Bruyn en Essenius, die volgens resolutie van den xx en Decembris.lestleden met hun beyden een
professors-plaetse in Theologia op de Academie alhier souden becl.eàen, jn,-:c'onventu Academico"ts'am,en -maèr ééne
stem sullen hebberf ende- voor leges op' ·de examina candidatorum met hun beyden sooveel als één van de andere
professoren."

.

[W,ijnne, blz. 75,: A~_~-,6eorge Csipkes, ~H Kom~n~, in Hongarije,
die overmorgen privaat zal promoveeren tot TheoI. Dr. en zjjne
ii1augural~ stellingen a<i11 den )l1agist,r-aat heeft opgedr~gell, za~ de
academ)sche medaille in goud en zilver vereerd, worde!!, omdat hem
.,d'uytterlijcke pompe" van een publieke promofie was afgeraden en
hij in verre landen,den roem dezer stad en. Academie ,gaat verbreiden.]

24 Februari: 1653·
"Is gelesen een missive van Nfenso ,Alting, Professor
Juris tot Deventer" van den "XVII,n deser; b,eleefdelijck
excuserende de ',y:ocatie ,:tot deselye, professie alhier, ende
daervoor d'Ed. Vroetschap bedanckendei'
14' Maart 1653:
"D'Heeren Gecommitteerden totte Academise saken,
sijn versocht te dencken"op ,een middel om 't beroepen
van den Professor Alting tot effect te brengen."
"Ende~sijn h:aer E. geauthoriseert voot, dese rèyse 1) om
te kies en Rectorèm Magh'ifiéum en Assessores Àèadetriiàe
voor 't aenstaende jaer, ge1ijck dienvolgens gecosen sijn
tot Rector "D. Antonius MaJthaeus ende tot Assessores
Domini Hoornbeeck, Diemerbroeck en Paulus Voet."

1) Anders, deed de vroedscbap :dit ze1t
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IS MAARTI6S3- 31 JANUARI 1655

'l.

1.
"ACTA ET DECRETA RECTOREANTONIO MATTHAEO,
1653 ET 1654"(-1655).

'5 Maart 1653.

"Actis pro more graJiis viTo tHliissimo D. Paula Voetio,
renuntiatus est Rector Academiae Anto~ius Matthaeus,
AssessoresD;Hbonlbeètk, D. Diernerbroecket D. P.
Voetins."
'
.
"Magister Jóanllès Bertling habuerat aliquamäiu collegia
philo-sophica' absque perniissu academica. Crimque ea de re
q'uàestus esset in conventu' acadeinica vir 'darÏss. D,.
Daniel Berckringer, die VIII Martii 2) omnium pene Professorum suffragiis placuerat ei interdici non solum collegiis novis, sed etiant jam inchoatis., Ille non solum non
paruerat luterdicto n05tro, sed et opem Magistratus urbani adversum :uos imploraverat,·' 1ibello' supplici exhibita,
sub nomine studiosae j uventutis, vernacule:, "der gemeene
studenteh~\ clim,:,tamen' qtiattuor dumtaxat studiosorum
subscriptionem libellushaberet. Senatus igitur arnpliss.,
animadversa petitoris inequitat~,_ ita decrevit": volgt Resol. Vroedschap 21 MaartI6S3 (hierna, blz. 284-285).
- Op 24 Maart is deze Res. Vr. in den Senaat voorgelezèn.
'
5 Apri1r6S3·
HRecognita"sunt atque concordibus suffragiis apprpbata
acta, prioris anni, aD,: Paulo, Voetio, cOl1scripta.,~'
1)_, De -verklaring 'van dezen langen duur ván het rectoraat volgt
in de Acta 'et Decreta op 3'1 Januari 1654. - Het"rectora~t iran Ant.
.Matthaeus duurde eigenlijk slechts tot 11 December 1654, toen hij
overleed; gedurende zijne ziekte en na zijn dood is het rectoraat
waargenomen door den Pro~Rector Paulus Voet; eerst op 31 Januari
1655 kwam er een nieuwe Rector, ol. Diemerbroeck.
~) Dit was dus reeds gebeurd onder het vorige recto,raatj daar
de zaak echter eerst afliep onder het rectoraat van Antonius Mat~
thaeus, is er hier melding van gemäak't
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IIMeir6S3.
Aan den Rector is door den Secretaris de Res. Vr.
9 Mei 16S3 (hierna, blz.. 28S) overhandigd, ter mededeeling aan de professoren.
IJ

Juni 165.3.

Rector en Assessoren _~,jjn"op 't stadhuis geroepen om
met een commissie uirdé:-'vroe'dschap er over te beraadsl~g~n, "que:madmo?}l:l1:l", 9c~urrendllm,' Jraudibus" _quas
mll~tas ,_~,t graves ati.PQ, ,_ p~aeter:ito ,q1mi~s_as ostendebant
DD. Deputati 'circa 'scheduHis immunita.tis acadenIÏcae."
Rector en assessoren.hebben. da,!rna schriftelijk hun meening hierover uiteengezet, waaróp de Vroedschap 4 Juli
1653 heeft vastgesteld een "Reglement op de exemptie ende
vrijdom _yan de student,en in den bier: ~nde wijnexcijs"
(hierna, blz. 286-287).
. ..

"Post ,_d~sputationem "inallguralem - Re<:tor'-:retulit ad
Senatum AC,adernicum de ,Pr,ogrammatis, -quibus studiosi
ad exequias._ inyitari _>solent,:,- petiitque definiri,- quibus is
honor habendus negandusve. Et definitum. est frequentioribus calculis, non. esse .progratpm,a affigendum, nisi
aut civis academicus defunctu;;,- .sjt,,; auL u;wr liberive
allcuius professoris."
ï, '3 en '4

J uli16S3.

7 Juli ov.erlijdt Guàlterus de Bruyn, "S. S.Theologiae
D. et Prof. nee non Mag. Phi!. et Ecdes. Pastor". '3 Juli
wordt hij begraven. Volgens besluit van den Senaat heeft
Essenius den 14'n Juli een lijkrede op hem gehouden.
3' Januari ,654.
"Pridie Kal. Februarii conventus jussu CO'nsuluril ,indictus èique signifièatuin Amplissîmo Ordini placuisse,
mutationem Rectoris ·in posterum .non- die na:taIi Acade-
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mme, sed pridie Kal. ":F:ebruarii' fieri 1). Placuisse item
Antonio Matthaeo in sequentem annum hoc munus prorógari,"
24 Aprilr654;
"D. Henricus Moreelse nobis valedixit 2), oratione in
chora maioris templi ha):>ita, ~aql!e peracta honoris causa
a nobis deductus domuni.'"
. 3~ei r654·

" "Orationem haHuit D. ,I-Ioornbeêck, ac rèlicto Tr~iecto
Leydam profectus est ad capessendam profèssionemTheölogicam Sj."
..
.. . .
... .
"In locum D. Moreelsi; substituttis est Vir Clariss. D.
~) De reden hiervan "\vordfih het .,RegI'emerit op d'exemptie ende
vrijdom van de studenten in den bier- ende wijn:"excijs" aldus aangegeven: "ten eynde confusie in de saisoenen werde geweert". Met
deze schijnbaar duistere woót-dtm wordt dit bedoeld: om fraude bij
het geven van "vrijbrief jes" voor den accijns tegen te gaan, was
het wenschelijk,' het-iambtsja:ar- -van-:den Rector tè doen<samenvallen
met het jaar, waa~ove('de verpachting van ,de accijnzen,liep, nl. van
1 Februari tot l 'Februari; zoowel' de' Rectór-toch als de pedellen
en de pachters :"moesten aan' het 'einde vàh; elk vierendeel- jaars
registers ïnlever~n m'et de"nanïen van 'hen,';aan wie "vrijbtiefjes"
waren gegeven en, :de hoeveelheid dran'ki waarvoor vrijdom van
accijns was verleend; ter vergemakkelijking -van de, contróle nu
achtte de Magistraat het noodig, dat de vierendeelen 's jaars van
Rector en pachters dezelfde waren;,' daarom moest dus voortaan het
Rectorsjaar op 1 Februari beginnen. Daar Ant. Matthaeus nog geen
vol iaar Rector was geweest, werd er in 1654 niet op 31 Januari een
tüeuwe Rector benoemd. maar werd zijn rectoraat verlengd tot
31 Januari 1655.
2) Zie hiervóór, blz. 271-272, op 10; 12 en 14 Febr: 1652.
;~) Men heeft zich te Leiden, blijkens tal van later te noemen Res.
Vr. Utrecht, veel moeite gegeven Cl!ll Hoornbeeck daarheen te halen;
ook de Staten van Holland werden verzocht hun invloed te laten
gelden _bij den magistraat van Utrecht, opd,at 'deze zich, tliet zou
verzetten, tegen het, vertrek van .den hoogleeraar. Zie Resol. HoU.
Hl Maart 1654 en Molhuysen, Bronnen lil, blz. 68, 76----81..
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Paulus Voetius, qui'--.novam-,"provinciam auspicatus est die

.. "
. . . ") M all.

26 Mei r654.
"D. Matthias'N ethenus adprofessioneniTheologicam
,'evocatus', solemnem habuit -"orationem." ,:
30 Mei ,654.
"Idem" (Nethenus ) .,pro gradu Theologico disputavit
30-_eiusdem' mçnsis;'>ac concofdibu$ suffragiis reilunciatus
est S. S. Theologiae Doctor a viroclarissimo 'D" Andrea
Essenio."
22 November ,654.
"Rectorc' D. -;l\rlaUhaeo Harderovici aegtotante, darissimus vir :D.,-Paulus;,Voet,:,p.- t. proTectdr,~ senatum" eonvocavit, coram quo comparuit _D. ,Alexander Hymmen 2),
Senator et quaestor civitatis Imperialis Duisburgensis,
qui petiit in Medicina Licentiatus gradum, ita tarnen ut
ratione altioris aetatis et munerum suorum, excusari posset
a disputatione'.publica.è"DeSeriaatbesluit" dat Voet en
Diemerbroeck hierover de Burgemeesteren zullen raadplegen; deze hebben geantwoord, dat in Juli 1642 om een
andere reden iets dergelijks was toegestaap. aan den Engelschnian Jacobus Appleyard 3 ) , en .dat ook nu het verzoek van Hymm·en kon worden toegestaan, "ea tarnen lege,
ne 'indultum -extra,:;ordinem traheretur ;ad .consequentias,
et ut bulla ita- :'conscriberetur, ne per '_eam quip'piam detraheretur honori academiae, eiusque copia actis nostris
insereretur ad memoriam."
1) Het dagcijfer is' niet-ingevuld. Volgens Loncq, t.a.p., blz. 75,
had de ,inaugureele oratie van P. Voet plaats op 21 Apri1. Daar de
"Acta et Decreta" door den Rector gewoonlijk eerst geruimen tijd
na -de door hem beschreven gebeurtenissen ,werden opgemaakt, kan
'men op ,de, data erin niet'-'altijd vertrouwen.'
2) Zie 'over hem ook h~ern:a, blz. 311-312.
3) Zie hiervóór, blz. 161, op 15 Juli 1642.

28.4

27 November ,654.
Alexander Hymmen is "coram Senatu" door de professoren der medische faculteit geëxamineerd; de graad van
licentiaat in de medicijnen is hem, "consentiente Senatu",
verleend. door Regiusen Diemerbroeck. Den volgenden dag
is hem een bul hiervan gegeven, die aldus luidt: (deze bul
volgt nu ')).
II

December ,654.

"D . :- -Matthaeus> Academiae Rector;- :,aegrotus lecticae
impositus,Ha'rderovico,huc nave delatus"est, ac "êum morbo
suo postmodum graviter conflictatus, tandem 25 Decemhris hora nona matutina pius e vivis excessit. Bonarofice
elatus et sepultus est 3 Jan. aO. f655, eique postridie in
chora iempli maioris sermo parentalis habitus a clarissimo
viro D. Daniele ',Berckringero,: Phi16s. practicae -et eloquentiae prof:~ cathedra nigris pannis' jussu-·Magistratus~)
undique investita: existente."

IL
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECIIT.
21

Maart ,653;

"De Vroetschap, in -,ervaringe gecomen sijnde, dat
M(ag.) Joannes Bertling, contrarie het StatutumAcadeinicum'), medebrengende, dat niemandt alhier collegia
privata:- facultaturn, artiuffi et'linguaru~_4) '·mach houden
1.) Men kan deze bul, die van de gewone aan een licentiaat verleende bul verschilt, hierachter aantreffen onder Bijlage 111.
2) Zie· hier-na, blz. 301;:de-RE-s. Vr. 2 Januari 1655.
3) Art. XV daarvan: hierv6ór, blZ. 198. ;- Zie ook hiervóór, blz.
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. 4) Met "facultates" zirn:de "facultates superiores", de faculteiten
der theologie, rechten en medicijnen- bedoeld, ï.1et ."artes-' et linguae'!
de philosophische faculteit; die als -minder in rang dan de :andere
gold (vg!. hiervóór, blz. 201, noot 1).
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sonder consent-. van', den- Magnif.' Rector -ende Professoren,'
sich onderstaetsodaene collegia te houden, interdiceert
ende verbiedt hem bij desen'sulx mèer,te doen hiáhen dese
Stadt ofte de vrijheyt van dien, directelijck of indirectelijek, op de verbeurte van vijf ti eh goude N ederlandsche
rijders 1.) ende arbitrale correctie."

4 April Ï653.
"D'Heeten Quint, NeUesteyn junior, Velthuysen ende
Hámel sijn gecomrhitteett om' na te sien de 'lijste van: de'
gerecen'seerde Studenten deser Academie -ende -tot -voorcomirige van' fraude, die gepleecht wordt met de -vrijhriefgeus van bier- en··wijn:"impositien, naerder ordre te beramen ende van elcx rapport te doen.'"
25 April 1653.
[Wijn'ne, blz. 75---:76: Michael de Haes, ,uit Deventer, -die morgen
in -het: Domkooc·tot J;U.D~ -zou promoveeren, -heeft, dO,nr een zijn
vader overkomen, ong~val. ;,d'uytterlicke pompe" van eeil publieke
promotie moeten ,;afsnijden" en zal he,den, in de Senaatskamer privaat promoveeren. ,TQch zal hem de gouden medaille vereerd wor~
den, die anders' alle,en aan', de publiek ',gepromoveerden wordt ge-

geven.]

9 Mei,,6S3'
[Wijnne, blz.,'76';'Vastgesteld de"titulatuur, die,:bij opdracht van
theses en?:. ,aan den magistraat moetworden gebruikt.1

4 Juni ,653.
"Gehoort <het rapport van de Heeren, die hun volgens
resolutie van den' 4'" Aprillestleden geinformeert hadden
aengaende d'abuysen, die gepl<:echt worden met cedelkens
van exemptie der Studenten in de bier- ende wijn-impo1) Een gouden ',rijder, van het gewicht -der Engelsche Jacobijnen
of Souvereins, werd in 1610 op f 10.- 2 st. gerekend (MutJer, Onze
gouden eeuw 111 blz. 134). - De boete was dus wel buitengewoon
hoog gesteld!
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citiën,<: is goetgevonden, dat ,-d'-Heeren- Burgermeesteren
ende Haer E., ,daerover communiceren sullen',met d'Heeren
Rector _Magnifièus ende Professoren."

4Juli 1653.
[WijnDe, blz. 76-80; Na communicatie met Rector en Senaat 1.)
'is, om de misbruiken bij de ~,vriibriefjes" tegen te gaan, een "Reglement op d'exemptie ende vrijdom van de studenten in den bier- ende
wijn-excijs" on-tyvorpcIl, ,dat door de' Vroedschélr wordt goedgek;eurd. Dit reglement bevat allerlei bepalingen pver de inschl:ijvi~.;
der studenten,;"opnieuV'{:-wordt voorgeschr:even dat .-de studenten.
d~e van de Hiëronymus-school komen,.- een dopT del): Rector ,dier
sch~}QI afgegeven- testjmoniQffi' van rijpheid moeten v~rtoonen;, wie
dat willen ontgaan door te zeggen, dat zij de Hiëronymus-school
wel vroeg hebben' verlaten, maar hun studie voltooid hebben bij
predikanten ten platten land,e of bij huisonderwijzers, moeten hiuvan voldoende bewijs overleveren; niet mogen worden ingeschreven:
,;doctoren ofte. licentiaten, noch Doek die in diensf.:vant landt, staat
ofte kercken.sijn, n·och.oock militaire personen nochte suppoosten
van den Hove- ofte"Oerechte deser stadt" insgelijcx geene 'dereken,
knechten van' eenige Heefen, van>-Apothecarissen, van Chirurgijns
off diergefijcke, noehte ooek die eenige borgerneringe ofte handtwerek doen,.-alwaert schoon deselve eenige in'strumenten màecken-.·
tot de studie dienende, veel min taelmeesters, schermmeesters:.off
diergeIijcke." Ook zullen voortaan:niet mogen worden ingeschreven
"die haer noemen studiosos matheseos ende nochtans geen lati,in
connen -spreken/oock d'Ac'ademie noyt frequentereii;.-noch oock gequalificeerde luyden<kinderen~ haer pretende.rende 'te .'sijn studenten
in de philosophie ofte historiën ende nochtans ipso actu niet studerende" (al de hier opgesomdt;. categorîeën lieten zich dus inschrijven
als student, of trachtten althans dat te doen, om van den vrijdom
van accijns .te genieten).:_~ Het reglement bevat verder alle-dei bepalingen om het bedrog: met .,vrijbriefjes" te weren; het is in zijn
geheel gedrukt bijWijnne, blz. 77-79; op blz. 79-80 IS daar afgedrukt de ,,,Eedt, bij de Pedellen Foekenberch ende· Camp gedaen den
ten Sept. 1653", welke eed speciaal de belofte inhoudt om allt'
fraude, die onder voorwendsel van vrijdom van accijns op bier en
wijn wordt gepleegd, tegen -te gaan en.zelf· daaraan ge.en deel te

') Hiervóór, blz. 281, op 11 Juni 1653.
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nèmen:_--:- Verder wordt-bêsloten, dat de:voor deze aangelegenheid
benoemde commissie de-- regisfers,'van de. pedeHen~ en de pachters
zaL onderzoeken en uiLhet kerkeboek'de namen van. de studenten,
die-,bij hun vertr~k onlangs een kerkelijke ,attestatie 'hebben verzocht,
zal doen extraheeren 1).]
I

Augustus 1653,

[Wijnne, blz. 80: Het op 4

Jûji 1653 vastgestélde Reglement zal

in de Academi~ en_'.teh h~ize van, de pedellen' ~orden-:'aangeplakt;
áan de pectellein zal dé toen' vastgestelde eed woràen :-aJgenom~n;
ter stadssec~etarIe zullen bewaard worden de ,'stempels ,',,'an de "vrijbriefjes~:;' ,bi{ het drukken' dezer briefJ~s zuIlen de substituut-secretari!:(' of de klerk tegenwoordig mo~!en :Zijn; deze 'zul,len dan de
gedrukte briefjes en den stem'j:>el ohder hUrlne bewaring nemen.]

rSeptember 1653.,

"D'Heer~ri Oudtburger~eesteren Weede ende Wijck
met de Schepenen N ellesteyn ende De Cruyter sijn versocht ende gecommitteert _om, ,:d'He(;!r Professor 'Hoornbeeek - - die men 'ver'staet dat bij d'Heeren Curateuren
van de ,Academie van Leyden' tot ,professJOr Theologiae
aldaer beroepen ende, versocht wordt 2) '- - met alle
l?,edenckelic}{e tedene:çI te persuaderen om,: -deselve beroepinge af, t~ sl~en ende)n sijn functie:"soo in de Ker~k als
Academie alhier te continueren, gelijck d'Heere Burgermeester Wijckersloot ver ha el de, dat de Kerckenraedt oock
tot dien eynde ge committeert hadde."
12

September 1653.

"D'Reer Oudtburger111eest~r Weede rapporteerde, dat
sijn E. met de andere mede-Gecommitteerden volgens commissie van -den:, ren deser gesproken hadd'en met d'Reer
Professor Hoornbeeck ende dat denselven, haer E. gemo1), Dit laatste, opdat niet langer ;,vrijbriefjes" zouden worden afgegeven 'op den naam van reeds vertrokken studenten.
2) VgJ. bij deze en volgende resolutiën betreffende Hoornbeeck.
hiervóór, blz. 282, noot 3.
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veert hebbende sijnredenen van deliberatie;. geseydt hadde
sich' 'niet te sullen ,verclaren-. :opt beroep ·:vau': de Heeren
Curatcufs der Universiteyt van"c'_Leyden,sonder vnorgaende naerder communicatie met'.dc-Heereu"'Regierders deser
Stadt."
'9 September 1653.
"Op 't rapport van de'He'eren Quint, Oud-Cameraer,
Velthuysen, cI"l:çJe,. }r~nder:e: C;amer~er Ve~~er.n vag :_haere
gedacne visit~tie,):'~"néle ppl1ati~ der rc?pe.cttv:e registers SOo
van de pachte,salsyandep~del der Acade:nie .ten regarde
"au de vrijdo,:, Van.de helfte,del' l!)lpositiën op de ~ij.uen,
bij .de Studenten der Academie alhier genoten, ijdel' tot
hondef"'t kaii~en te~: hoochsten int jaer, van I~ Febrharij
1652 tot
Februarij 1653 belopende over de bevqndene
90393~ kannen seven duysent clriehondert vier ende veertich guld., acht stuyyers, veertien penn., alsse chijs ende
impost I412-7-13 ende ih de generale,middelen ende nieuwe speciën 5932~I~r, is verstaen,da~ gemelten Ol;ld-CameTaer Ve1t~uysen ~t, _selve aen de respecti~e p?-chters sa~
goet doen."
' i
"IQ October 1653 ..

,a

i

"Verhae1t'sijnde dat d'Heer Professor Hoornbeeck sijn

E. beroep tot Leyden geëxctiseert ende affgeschreven

heeft; ingev(;Jlge,' van de versoecken, ·daertbe gedae~, als ~e
sien is bij de Notulen van den "n ende XII,n Sèptembrrs
verleden, ende dat sijn E. daerover bij d'Een". Kerckenraedt 'was bedankt, sijn d'heeren Oudtborgermr. Weede
ende andere vorige Gecommitteerden' versocht van
's Vroetschaps wegen insgelijcx te, doen, ende sijn E. int
selve goet voornemen:~ te coilfirmeren."

24 October 1553.

"Gelijck noch d'Heer Oudtborgermeester Weede niet
sijn E. mede-Gecommitteerden rapporteerden, dat Haer E.
den Predicant ende Professor Hoornbeeck volgens last
van den x en dezer bedanckt hebbende over sijn refus vant
beroep' tot Leyden,:·m:et verso eek van continuatie:.daerinne,
sijn E. geantwoordt hadde: "ick heb het absolutelijck alf.
geschreven, ende vertrouwe . niet, dat 'naerder' instantie
gedaen sal worden."
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5 Novemberr653·c;

,.Bij de Heeren Borgermeeste,ren- vermae:nt sijnde;:;dat
alhier gecomen waren ,d'Heeren Prof. Heydanu;s: ende
Pensionaris Wevelinghoven",·om van wegens d'U:Qiversiteyt. van, Leyden te continueren ende bevorderen de vO,catie- van· D. H'Ûornbeeck, sijn d'Heeren voorgenoemde Gecommitteerden versocht alsnoch devoiren aen ,te 'w,enden
ten:eynde sijn E. continuere int gedaene refuysY
7 November 1653·
i,d'Heeren, die volgens commissie- van den ve~ deser
hadden, gesproken met Hoornbeeck, rapporteerden ha"r, E.
bejegening, sonder absolnyt antwoordt."
8 November ,653·

.,Verhaelt sijnde dat, ,gisti?:r:e1ynae noen ter vergaderinge
van de Eerw. Kerékenraedt D. Heydanus, Theologiae
Pr;o.f~''!S,sor:J:În _,d5! Univ;:ersiteyt -val)" LeycJ-en;: en4~ d'Heer
P-erisionar~s ,W <=velinclIov;~n,;,a,l,S: Secretaq.s '~3:n de Heer;en
Cu~a~euren }~~UJ deselye,: JJn~y~!siteytJ,,'4i~er E.- proP9sitie
gedaen hadden aengaende 't beroep J:),. Hoornbeeck .tot
mede-Professor Theologiae in de voors. Universiteyt ende
't dimitteren van depselvetlLyan,:siju_,E.- Kerckendienst alhier, ende dat te nanoen daerover souden vergaderen Predicanten enc:J.,t; ,P~l1d~rlingen>~etd~ Dia~onen, sijn d'Heeren
van dit C",llegie, ouderlingen sijnde, versocht aldaer te
segge:q, dat de se s,aecke de Vroetschap vreemt voorkomt.
daer sijQ. E. aen d'R_eeren Gec9mmitteerden-.-van de Vroet"'
schap geseght hadde 't voorberoep absolutelijckaffgeschreven te hebben, ende niet gelooffde dat naerder i!lstantie gedaen sO,wie w'orden. ,Dat oock, de, voors. _Vroet~
schap eendrachtelijek ,vertrquwt, dat desdve bij sijn E.
~oor,dt persi$teren s~lj; sonder, te 'cu,nnen verstaen, dat
~i':eeJ).e acadelI1-ie,üver rl'ander eenig~ prerogative,h~eft dan
iU; ijver ende neersticheyt.'~
IQ

November 1653.

,Jn n~erder consjderati!! _ende delip~~atie; g,e~Q1lle~ -s~nde
Acta et decrefa Senatus
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't gecne voorgecomeil -is -ter;' vergaderinge van de Eerw.
Kerckenraedt aengaende 't beroep van D. Hoornbeeck tot
Professor in de'Universiteytvan Leyden,heeft de Yroetschap goetgevonden door d'Heeren van" dit Collegie, mede
ouderlingen van, de Kercke sijnde, tc,·do'en 'segge'n, dat men
verwündert is, daer alhier geen ,kerckelicke beroepinge "iso,
dat men aen politique Gecommitteerden sonder credentialen audiëntie geeft ende met deselve verscheyden conferentiën houdt, met versoeck, dat daerin niet vorder gedaen
ofte gecontinueert worde sonder communicatie ende kennisse van haer Ed."
"Ende is d'Heer Oudtborgermeester Weede versocht de
mbeyte te willen nemen van gemelten D. Hoornheeck
ilOchmael met alle beweechlicke reel enen enele toesegginge
van erkentenisse ende-' gratuiteyt te' dispone'ren end'e devin eieren tot verblijff alhier, ten dienste van de Kercke
ende Academie deser Stadt."
'12 N ovenibei<16S3'

"Verhàelt sijiide 't :we_deryareir\raIFd'He-~r_'Otidthárge~
meester Weede bij D,'Hóorilbeetk ende siJn E. huysvrouw,
sijn d'Recren 13örgerriièest~reil gèauthoris'eert, orri de gratuiteyt te begroten."
' - 14 Novembeti653.

"Sijn nae versochte audien'tie binnen' eischeheri d'Heeren Abrahamus Heydanus," Professor" Theologiae in de
UiIiversiteyt van Leyden, ende Johan van Wev-elinckhoven,
Pensionaris derselirèr Stadt, als Gecomniitteerden vari de
Heeren- Citrateuren der 'voors. Universiteyt ende Burgermeesteren der voorn. Stadt, volgens haer E. brieH val1
credentie,' aldaer gedateert den 12/22 deser.
Nàer wenschirige van des Heeren segen over de deliberatiën 'ende resolutie deser vergaderinge ende aenbiedirig~
van goede ende academische correspondentie wijdtlopich

deducerende de redenen, die rl'HeeTen -Haer- E.' comÖ1it~
tenten genootdruckt ende bewogen hadden omme tot suppletie vant defect in de Theologische faculteyt aldaer te
beroepen D. J oannem Hoornbeeck, Predicant ende Professor alhier, veelemotieven allegerende om de Vroetschap
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te-persuadere'nJot-dimissie van denselvcRD. Hoornbeeck~
ooek v'ersoeckende spoedige resolutie ende corte expeditie
ende dat tot dien eynde D. Hoornbeecks eygensentiment
hierop gehoort mochte worde", De gemelte Heeren COllie
paranten- vertogen ende :'Haer E. -propositie 'ende ve'rsoeck
in deliberatie ende omvrage gebracht sijnde, is bij de
Vroetschap, eenstemmigh 'verstaen, dat men HaeT E. neffens aenbiedinge-van reciproque',goede vriendschap .doo.r
monde van den.- Secretaris tO'f'.,antwoordt 'sal laten toeco,
men, dat men de redenen,' bij haeT E. gededuceert) niet
eau bevinden te wesen pregnant om daerdoor bewogen- te
worden tot haeT E. intentie, niet cunnende deselve in desen
accomocleren als met groaten ondienst van de Kercke ende
Academie deser Stadt. Dat men Doek onnodich ende ondienstich acht D. Hoornbeeck hierover naerder te horen,
daer sijn E. aen d'Jleeren Gecommitteerden ,deser vergadering-e onlangs vercIaert heeft dese v:ocatie geëx'Cuseert
ende absolutelijck affgeschreven te hebben ende :t selve
met dancksegginge<' geaccepteert, sijnde, daerinne' geacquiesceert heeft.
Ende sijn -d'Heeren Borgermeesteren versocht D. Hoornbeeck voornoemt te.:.genloet te' voeren; dat sijn E. geen dimissie heeft te verwachten ende -daeromme weU sal doen
te, persisteren biysijnR afsIagich'antwoordt.1 ." '
Voorts uythet'rapporfvanxlé Héerenvan ditü:>lIegie,
mede ouderlingen ~'sijnde,' ,,?",ernoln,en wese'ndè dat ·cl'Eenv.
Kerckenraedt. haereenpaerlijck .hadde ,geçonformeert met
des Vroetschaps 'resolutie',ende· 'Raer E'. :-Gecqmmitteerden
gelast sulcx aen de Heeren Gedeimteerden"van 'Curateuren
der Universiteyt van Leyden bekent te maken, met versoeck van Dn. Hoornbe~ck }l,i~t verder daerover te inquieteren, sijn gemelte H'eeren ouderlingen versocht d'Eerw.
Kerckenraedt te communiceren ,'t voors«des ;_Vroetsçhaps
antwoordt op de propositie der meergeme1te Gedeputeerden van Leyden."

en

IS November 1653.
,,,Den, Secretaris Nijpoort relateerde sijne last ende
commissie bij d'Heeren Gedeputeerden van de Universiteyt van Leyden punctnelijk geëxploicteert te hebben,
d,och dat deseIve Heeren 'versocht hadden, dat ,D., ,Hoorn-:-

292
beeck, bij, de ,HeerenvaTh de ,Ma'gistraet gehoort machte

worden.

.

,

Ver'haeldenoeh de Heer Eerste Burgermeester Deuverdoen sijner E: .bejegening gisteren nanoen bij D. ,Hooïilbeeck', ter secretarie, in pi"esentie van den voornoemden
Secr.etaris.
Gelijek ooek d'Heer anderde 'Burgermeester De Wijekersloot rapporteerde wat. gisteren nano~n nac gedaene
propositie' van de voorgemelte lieeren Ged-eputecrdcn van
de Universiteyt van Leyden ter vergaderingevan de Eerw.
Kerckenraêdt ',was, omgegaen."
24 November [653.

';,'O,p de Requeste:van Joannes van Se uIen, versoeekende
alumnus te mogen worden, -sijn d',Heefen Gecommitteerden
ter Beschrijdnge gelast gratieuse-lick toe te :staen een subsidie van hündert gulden eens~ des hij siCh voortacn sal
hebben te behelpen ende onderhouden met, eenige pedagogie, Heerendienst ofte handwerck."
)1

[2,Decemher '1653;
"De Vroetschap, gehoort;het. v:oor~ragen van de Gecommitteerden;,yan';de Eerw,. ,K:erckenraedt.rakende D.
Hoornbeecquihheroeptot' 'Leyden,; :heeft; verclaert haer
aengenaem;· -té~sijn:, de'se corresponq.entic"cnde: communicatie ende eenpaeflick gepersisteert 'bij. haecvoorgaende rcC"
solutie desen-, aengaende.l' 'i.;

[9 December 1653.
"Sij-n -_,v~der tet verga'deringe vaft" dè Vroedschap erschenen d'Heeren Abrahall1us Heydantts, pr6fessor Theologiae -in de Universiteyt van Leyden ende Johan- van
Wevelinckhoven, Pensionaris derselver stadt, als Gecommitteerden voors., inhe'rereride vorige gededuceerde redenen, notificeerden 't gedaene beroep vau D. Hoornbeeck
tot Predit:ant .a1daer, ommc nae uytgewerckte -dimissie bij
de' Kerckenraedt alhier bij de Vroedschap t'obtineren
approhatie" ende. vordere ontslaginge, is eensteinmich ver',staen dat de nochmaels ..,-gededuccerde: rede'nen,'<.niet preg-
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nant en sijn ende derh?-lveiLgoetgevonden te persisteren
bij de resolutiën van den I4en Novembris ende 12 en Decembris lestleden} ) y"
2

Januari 1654.

"Sijn ter vergaderip.;ge yan- de ,Vroedschap erschenen
D. Essenius, als predicant, Mansfélt,' ouderling, ende Suylenburçh" diak~n, ,-:reJater~nd~i dat.~oG~com:mitteerden ..van
Leyden onlaI1gs in haer g. v:ergaderingegerenove.ert hadden "haer E. voorgaende v~çrsoeck tot dimissie van D:
Hoornbeeck endedaerbijgevoecht een anger beroep tot
den kerckendienst binnen L.eyden. Ende ,slat, gemelte
Kerckenraedt daerover difficulterende, de sake, vermits
d'aenstaende Corsdagenende Avontmael, uytgestelt hadden ende goedtgevonden daerover met d'Ed. Vroedschap
te communiceren,-oock met gemelten D.:Hoornbeeck naerder conferentie te., houden, exhiberende de schriftelijcke
redenen, van die van Leyden met de contra-redenen, daertegens- ingestelt om, D. Hoornbeeck 'voorhoemt voor te
houden, voor-'welcke:communicatie HaeF E.~,hedanckt ende
vertogen wesende, sijn d'Heeren Oudborgermeester Weede
ende and,cre .voorgaeride Gecommitteerden versocht de
voors. cnntraredenen: naerder l'oversien ende "t- geen haer
E. dienstich -achten daerbij te, voegen, ,OIn-,dan met ,ende
neffens Gecommitteerden van de voors. Kerckenraedt alle
tselve den meergeineJten .D., Hoornbeeck,tegemoet te
voeren."
'l.) Op 19 December (st 'n(>VÖ) 1653 w'erd' in de:'vèrgàderihg van
Leidscl~e Curatoteri ràpPorf, uitgebracht over ,'dèh': -uitslag van de
ieîs hunner 'gedëp:uteerdèn naá'i" Utrecht';: klaarblijkelijk ontmoedig~e dit, hen' niet, wariY'nog' op- denzelfdèn dag oesló'ten :zij OptiÎ(~uw
hun afgevaahiigde'n ':ni:l.ar-' Utiècht te zeridt!D <fm ~ 'h'et ontSlag -van
Hoornbeeck te verkrijgen. Voor de c~riositeit zij hier medegedeeld,
dat Heydanus en Van Wevelinckhoven vóór hun eerste reis naar
!-Jt~~c,bt. ,<ii~ _ )6_ ,dage:n ,geduurd haq, voor ~ej~ ~Il ,~eerk.osten van
hen qe,iden ',e~: 1üln' kièrk'f 281 ~n 13 st. ~n" rekeni~g br:ac_hteo_, buiJen
de vacatiegelden, die voor elk der beide heeten f 4 en voor 'den
klerk f I per dag bedroegen (Molhuysen, Bronnen UI, blz. 79,
noot 2)~ En. op deze ;reis vdlgde nog eeR tweede. Het beroepen van
een professor was toen niet goedkoop!
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9 Januari 1654;;

"D'Recr Oudthorgermeester Weede ende andere voor-:gaende Gecommiteerden deden rapport van haer wedervaren bij D. Hoornbeeck:'-'

30. Janua1-i 1654·
,,'Ingevolge 'vaü' 'de' resolutie, -bij -'t a:r,resteren vatit regletn;ent -'Op' rl:'-exeniptie en~e vrijdom vart~ de Studenten in de
bier- 'ende wijn-exCijs' deri 4 en - Jülij 1653 genomen, is
verstaen dat 'men _9vermorgcn den 'Jen Febr. sal verkiesen
den Reètdr ende Assessores acad"erriiae:t)."
1 Februari 1654"Sijn vermidts d'incortinge 'van den dach der verkiesinge
van den Rector ende Assessores academiae 'voor 't aenstaende jaer gecontinueert ,de-jegenwoordige Rector ende
Assessorcs ende:is:daerhij 'verstaen dat D. Professor Dierrierbro.eck toecomende jaer tot Rector -gecommitteert sal
worden.
Is, noch, ~offi:Tedenen ende goede insichten, de gaige_van
D. Professor Essenius gelijek gestelt met die van den heer
Professor Voetius, ,mits weeckelicks oock sooveel lessen
doende.
Gelijckoocknoch del.galge ·vaw derrHeef'Professor
Matthaeus verhoocht is tot 1700 guldens 's jaers, ende sijn
de heeren Borgermeesteren geauthoriseert om -sijn E.--rnet
'noçh mee(der. henefici~"Je Qbligere,n,'-:
~o Ende is daerbij versta:en, d;ü men bi}
nClti~icercn van
de voors. respecti"e atlgme-n,tattën ,van gaige sal- sien te
becpmen toesegginge, van ni~t, te: volgen bero~pingen, op
apdere,acade,miën, sander c9n?~nt van ,de E.d: Vr.oetschap."
20

Febru.ari 1654.

twijnn~", b~i. 80--81: Het: reglement van 4 jtiH i653-_~otdt
. V:l!ld ,~et de bepal~ng,: dat de st~denten 'hunne "vrijbrlefjes" binnen

dánge-

,i) Voor de reden vau' deze'vervroegd-e- benoem-ing vgl. hiervóóf;
blz. 282, noot 1.
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drie:4agen,ten'kantore van de pachters mo~ten brengen, op p()cnedat
zij. ,ánd~' niet zullen geJden;;,aan het einde :van elk. saisoefl ~zal qe
pedel zijn :register, ter _secretarie,' mO,eten brengen, op~~t het vergeleken worde met het register van de pachters.]

6 Maart 165+
;,Gehoort de,::IDondelinge notificatie ende communicatie
der R_eeren Gecommitteerden van de Eerw. Kerckeriraedt
van de naerdér instantie" biJ Gedeputeerden van de Universiteyt van Leyden in_ de voq,rleden weecke .,ter vergaderinge van: geme1te_"Kercke.nraedt gedaen tot- 'qimissie
D. Hoornbequ,ii ende 't persist~ren v,au ,deselve biJ siJne-·E.
voorgaehde vercla.ringeJ Hl_ct versoeek -off ,de Vroedschap
iets daerover 'hadde te adviseren, is nochmael eenpaerlijck
gepersisteert bij vorige rc;:;olutiën van den 14cn Novembris
ende 12 cn ende I~fn Decembris I653-.)
Noch gelesen'een 'missive van d'Heeren Staten van Hüllandt end,e vVest Vticslandt, gedateert in 's Gravenhage
den IOen deser st. ,novo, reCO,lilm41lderende, de dimissie van,:
gemelte D. Hoornbeec1c '
Rapporteerde_ noch d'Heerb Botgermee$ter) De Wijekersloot sijner E. wedervaren bij D. Essenius, mede-professor
Theologiae -alhier, bij: 't 'IlOtificeren aen sijn ,:E-:, yan de
augmentatie sijner iaerlickse: gq:ige.",

"Compareeidenden .predicant Van de ,Velde, ouderling
M ansfelt ende diaken Warmvliet als Gecommitteerden van
de Eerw. Kerckeriraedt, communicerende alhier, dat d'selve
K,erckenraedt haer hadde geconforrneert met des V roctschaps resolutie van den 6 en de-ser maendt. ende alsulcx
m.ede ontsey,dL,'t ,versoeck van dimissie p,. tfoornbequii,
oock g.ecorrimitte~rt_ om de sake wa er tç ne_men, 9p"de
Classe,alwaer bij,d'Beeren Gecommitteerden van Leyslen
gedoleert sijnde, dat .ha er E. niettegenstaende yerscheyden
instantiën tot, noch toe de voors. di-missie niet hadden connen ob:tineren, ,was daerover conferentie g,eyallep. door
Gedeputeerden Classis met de (fecommitteerden v:an de
J<erckenraedt ende,D. Ho()rnbeeck" (\ie bij sijn E. alle devoiren aengewendt hebbende om te persuaderen tot de-
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sist~ièrrva.n sijn

E. v'Oörnemen; dóch"te veige'efs',_ 'eyntelijck
bij de Cbssicille Vergadering geóordeelt was, als int vole
gende extract, alhier overgelevertende gelaten bij de cOmparanten."
"Extract uyt de Acten des Classis van Utrecht, gehouden den 9,n Martij 1654/'
"De saecke wederom ter hant genomen ende in de vreese
des Heeren rijpelijtk met alles daertoe'behorende overwogen- sijnde, ',heeft de' Classis; in, aen'merckinge vatr hèt gewithte der redenen, bij de E. Broederen valt Utrecht iûhier
schriftelijck ingegeven, geoordeelt datD. Hoornbeeck
bèhoorde in dienst van de Kercke ende Academie alhier te
verblijven, edochbeswaert te sijn om sijne E. tegen Wille
ende soo hoogelijek gedaene verclaringeop te houden,
nochtans niet te kunnen ve-rstaen, in sooveel het haer aengaet, dat sijne E. soude hier vandaen gaenanders als bij
forme van leeninge voor seeckeren tijdt."
Onderget. : ,;Antonius Heldius, Classis Scriba."
"Waerover bij de Vroedschap gedelibereert sijnde, eenstemmich verstaen. is, dat men sal blijven persisteren bij
voorgaende weygeringe van dimissie, geapprobeert niet.
alleen bij de Kerckenraedt, maer oock bij de Classe selve"
voorbijgaende~den,voorslach~ bij (te voors. acte gedaen, van
gemelten D. Hoornbeeck te laten gaen bij farme van leeninge voor seeckeren tijdt, als sijnde dispositie buyten
conclusie ende' versoeck, oock niet in de macht van de"
Classicale Vergadering om sulcxfoe' te staen. Ende is den
Secretaris gelast de voors. resolutie meergemelten D.
Hoornbeeck bekent te makeri'ende'oSijn E .. alsrroch· te
versoecken 0'111' d'selve: te' willen acquiesceren, ',met iterative
toesegginge van ,danckeHcke ,erkentenisse."
14 Mi'art 1654.

"Bij den Secretaris verh~e1t' sijnde, dat ,~hij- gisteren volgens Jast van de E: Vroedschap gesonden \ hebbende aen
't huys 'van de HeerProL Hoornbeeck,' geantwodrdtwas,
dat sijn E. weynich tijts tevoren vertogen was naer Höllandt en deese weeck uytblijven soude, ; is goetgevonden.
sijn E. aenstonts bij missive door een exp-ressen bode toete senden des V roed~chaps reso1utie V?-fl gisteren, alsoock
d~acte~ gisteren nari'öèn bij- de" Kerckenraedt gearresteert;.'
geIijck gedaen is.
ft
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{Wiinne~ blz.,',81:· :De drie: theolog. profe~sore,n hebben geadviseerd,-in plaats van ,den overleden, prof. Gualt.·de -Brityn te beroepen
D. M(ag.) Matthias Nethenus, predikantte Kleef; prof- Gisb. Voetius
zal hem 'daarover -polsen.' - De jäarwedden 'van Cyprianus, Diemerbroeck~ Joh. de BTujn en Daniel Voet worden verhoogp elk met

t 200.]
24 April ,654·
"Vèrhaelt -sijnde hoe d)Heer Professor Vo-etius _gesondeert had de D. N ethenum, Predicant ende Rector tot
Cleve, -sijn d'Heeren Borgermeesteren geauthoriseert om
te committeren die hem souden gaen presenteren Professionem Theologicam in de Academie alhi~r.."

25. April ,654.
"In deliberatie' geleydt sijnde wat jaerlixe gagie men
beloven sal D. Netheno voor d'ordinaris Professiè Theologtaè 'alhier, daertoe men hem sal beroepen, is verstaen van
800, 900 à, 1000 guld. pro re nata, :ter discretie van de
HeeTen Gecommitteerden, die- Doek sijn E. dimissie op
't spoedichste sullen vorde'ren, daer ende sulcx 't behoort."
"In plaetse van d'Heer Moreels '), Raedt ordinaris des
Hofs van Utrecht, 'gisteren met een 'oratie int choor 'van
den Dom affgelegt hebbende sijner E. Professionem Institu'tionum Juris in de Academie alhier, is gesurrogeert
D. Paulus Voet, Juris et Pbilosophiae Doctor et huius
academiae Professor, op. sijner E. jegenwoordige jaerlixe
gaige, mits alvorens verlatende sijnër E. Raetsheerampt in
de Carner van Justitie tot Vianen.""Ende is nu verstaen dat de Ph-ilosophia Theoretica
sulcx sal worden verdeelt, dat D. M(ag.) Joannesde
Bruyn doceren sal Physicam et Mathesim ende D. Daniel
Voet; 'Med. DT:,- Logicarp et Metaphysieam."
I

Mei 1654.,

"Is na versochte audienti~,hinnen ~rschenen D. Johan-:') Zie hiervóór, blz. 271-272 en 282.
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nes Hoornbeeck, als Professor ,Th~ologiae in de Academie
alhier, seggende dat d'eer ende vrundschap, bij hem gedurende- den'- tijt sijns' ,dien-stes alhier 'genoten; hem· verplichteden ll"Heeren:: da'ervoor 'tc' bedancken,. ende" dat hij,
sonder bepalinge van tijdtr·'ende plaetse, in sijne diensten
wilde continueren ende Godt ,bidden voor de personen
ende Regieringe van de Heeren; mitsgaders welstandtder
Academie. In de vertreckcamer gegaen sijnde, is na deliberatie hem door den Secretaris uyt last ende name van
de Vroedschap aengeseydt, dat d'Heeren contentement
hadden in sijne goede diensten ende vertro:u-wden, dat hij
daerinne soude continueren 1)."
12

Mei 1654.

"D'IIeeren De Gruyter 'cn:cie Kct'ckraad rapporteer'den,
dat haeT E. met d' Heer Professor,Voetius in gevolge van
haer E. commissie van- deri 25 April voors. gevoceert hadden D.M(ag.) .Matthiam J',fethenul"r)' Predicant ende Rector van de ,Schok tot eleeff" ,tot de oruinaris professie
Thcologiae in de Academie alhie:r;, op -,~en ja~rlixe' gaige
van duysent guldens, "dewelcke sijn' E., hoe~el' ~ld~er ja~r
lijcx meer treek ende van sijne voors', tw_c_e ampteri, badde
ge,accepteeft~ op hppe .ende vertrouwen, dat sijne die~,sfe:n
alhier: soo aengena,em ,souden w9r~en: bev~~mderi, déi.i deselve behoorlijck sou den wordc.n erkent. Wacrop haer E.
van qe Eerw~ Consistorie aldaer hadden" geobtineer~ sijrier
E. dimissie, dewelcke haer E. overleverden ende deden
lesen; waeroyer l-Iaer 1;,', be4~nckt sijn,;"
.

,.29 Mei 1654.
"Is om goede redenen verstaen -dat de gaige van D.'
M(ag.) Nethenus,' Thèologiae Professor, sal wesen elf!
hondert gulden "s jaers."
1) Hoornbeeck's vetklar:i'n'g-,- dat hij ,);onder bepálin~W ivan/tijdt
ende plaeise" in zijn diensten wilde continueeren, was, al zou men
dat er niet terstond uit opmaken, een aankondiging van zijn vertrek
naar Leiden. Twee dagen later (ltiervóór, blz. 282) hield hij zijn afscheidsrede en op 7 JUni 1654 nam'-· hij zitting in den Leidschen
Senaat. Vgl. Molhuysen, Bronnen lIl, blz. 81, en Duker, i.a.p. UI,
blz. 146.
r
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29 Mei .,654 's nanoens ..·
,·"Stondt binnen 'na versochte atidientie ,:D. I-Ienr. Regius,
Medicinae Professor in d~ Açademie alhier;,. de Vroedschap
offercrcncle twee exemplaren vaa_:sijn h,erdrucktc "Philosophia Naturalis", 'versoeçkcnde,. dat desel:ve in Stadts Bibliotheque plaetsgegeven machte worden, ende daerbij
500 mondeling als bij nieuwe requcste recommanderen de
sijn voorgaende versoeek om-Je hebben augmentatie van
sijn jaerlickse gaige ctc. De yoorz. exemplaren aengenomen sijride, is 't'vorder in àdvis gehöudeil-."
I2

Juni 1654.

"Op 't diffèrc'nt,' ontsta'Cn tusschen: de hoeckvercopers
alhier ierîde'; d'He~r: Professor· de Roy (Regius), over
't verhandelen --va:n 'de' exemplaren va'n sijn herdtucktc
;,Philósophia N aturali:s", aen sijn, E. bij dcn','drucker vereert, sijn gecommitteert om partijen te horen ,ende daervan
rappoi-tte dben d'Heeren Quint, Uuttewael, Ram ende
Hamel, ûffe' 't :m'eerendeel van Haer- E. daettoe connen'de
-v'aceren. Ende; w'ordt de· boeckvercopers -' bij: provisie geinterdiceert den voorn; professor daerovet te molestete:n',
totdat" gehoort,'t rapport, anders gedispótieert sij;'~
uOp'de--re-queste \van de Professoren ende Stadts Doctoren alhier tegens de dochter van de Lopickse meester, is
geappoincteert:
De "Vroetschap inte~dice,ertdie,yrou~e, in de requ,este
gemert, ,des Saterdaghs alhièi comend~, 'haere meesterije
ende waterbesien t'exeá:eren binri'en> dese' Stadt ende dê
Vrijheyt van dien, bp poene \ran hón,'deft guldens t'ertken
~eyse,: te verbeuren 1)."
'

. 4 Augtistus 1654,

in

. - ,;Op1de Requeste'van' D'. Paulus Voet, Prof.' Juris
de
Academie alhier, versoeckende alteratie ofte remissie 'van
de clausule, gevoecht bij de resolutie van den 2S en April
1654, waerbij ,sijn E. tot de voors. Professie is-aengenornen,
1) 2 December 1654 wordt dit verbod'- herhaald.
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met prc'sentatic' van 'sijner ·E. 'Raetsheerampt in de Camere
van Justitie tot Vianen datclijck te sullen verlaten, soo
wanneer bevon'den soude~ mogen. 'wor-den,-- dat daerdoor
êenich 'belet gegeven wordt aan' de bedieninge van '5ijn
voors: professie, is geappoincteert;
De Vroetschap accordeert eenpaerlick den Suppliant
sijn versoeek onder de ~gedaene' presentatie.'-'
<) Augustus ,654.

Nader ampli(Jtie lJphet reglement van 4 juli '653 ..
"Sullen mede de respective pachters, soowe1 van de
bieren als wijnen, elc1,<:e 'vierend~el j acrs ter secretarye
deser Stadt leveren pertinente staetgens van de genoten
vrij,dom, dCJ; studenten in het gepasseenle -saisû:cn, om bij
d'Heeren Gecommitteerden geëxamineert ende .vervolgens
d'Recr Cameraer aHgeschreven te worden.
Gelijck oock den Pedel voortaen op decedelkens van
der studenten, vrijdom in -de wij-n-impositîën sal expresse-,
ren derselver woonplaetsen; ende sullen de crael):kinderen :1). op poene va:n -suspensie ofte privatie,_ van haren
dienst. na gclegentheyt _van saken, niet. ,vermogen sodane
wijnen elders dan ter gedes,igneerde" woonplae.tse, der stu-'
den ten in, te brengen:"

(ll)structie-boek C.)
23 October ,654.

",,,:O.~~eeren,,Kerck~aa:d ende, H~mel"voor dë~,en gecom:-:_
iriîtteer~, om t'adviseren ,op 't verso eek 'va~ den Profe~sor
Anata~'iae aengaende de reparatie ende:_,_pehoorlijcke: a,n;
derhaudinge van de Anatomie, leverden _pvcr een perfecte
notitie vant geene daertoe nodich was, waermede de
Vroedschap haer heeft geconformeert ende tottet effectueren van dien hare Gecommitteerden voarnoemt met den
Rentrn,eester ende C~meraeJ," ;versocht ellde geauthqrisiert
bij desen."
.
~) Kraankinderen (zie ook hiervóór, blz. 187, n,oot, 1) zijn' werklieden, door de stedelijke regeering aangesteld, belast methet transporteeren en in f1esschen tappen van wijn enz. (Van de Water, Or.
Plac. Boek lll, blz. 972'-976).
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2jNovember. r654:
De Vroedschap "interdiceert alle schermmeesters, van
buyten hier komende, hare konst binnen dese Stadt ofte
de vrij~eyt"v,an_ d~~n,-t'exe-r~ere:p. ?f~e __ andere te, lee~en sonder behoorlicksçhriffelijc,k con'serit," op stpffe van telken
keere hun schermgereedschap en no'g drie gulden daarenboven te verbeuren. ,,,Tot executie van welke pene, met
assistentie van een deur\vaarder, letterdienaer ofte bode
,d,eser :stadt" hij provisie ,geauthoriseert:~<yvordt Peter van
;Bam bergen,' geaq.~ltteerde schernj~eest~r."
"',2 Januari 1655.
(Wijnne,. blz. ,-81--82::. VaststeJling, in zeer'vleiende bewoordingen
voqr den overledene, van he,t ceremonieel; bij de ,begraf~nis van
prot Ant. Matthaeus en biJ de lijkrede, oP' 4 Januari in het Domkoor te houden: "diLaî1es ten aensien den VOO,Tn. D.-Matthaeus was
Rector Magnific~s in der ,tijdt".]

26 Januari 1655.
"Sijn voor den aert§táend~lfJaere, ingaende ra Februarij,
gecosen.cndegestelttot Rector magnif. van de Acad,mie
alhi~rD. Isoranilus de Diemerbroeck, Med. Doctor et
'Professor, ende tot Assessores D. M(ag.) Andr. Essenius,
Theol. D'. et Professor, D. Cypriantls Regneri ab Oosterga, J. U,. D. et Professor, ende D. M(ag.) Joannes Leusden, ~ingûae sanctae Professor 1). '
End.e 'sij'n' d',R'eeren Burgermeesteren ende vordere Ge.:..
f0m,m'itteerd~n tot d'acad~rilische saken' versocht ende geauthoriseerfom te dispicieren 'een bequaem ende' vermaert
;Rechtsgeleerde, dewelcke dienvolgens soude mogen beroepen worden tot de Professie in den Rechten~ alhier, vai::~rende d09f 't a:fst~tven D'. Antonii Matthaei zál."
i

1) Hoewel in d.en regeld,e Res. Vr. tot beno~ming van ,Rector
en' Assessor_cn, hier niet worden opgenom,en, daar v~n deze benoeming blijkt uit :de A,çta et 'Decreta, wprdt ditmaal een uitzondering
gemaakt, .daar blijkens de Acta et, Deçretaop 31.Januari 1655 het
bes.luit van 2() Januari lp55 gewijzigd lm9~t zijn; op den eersJgenQe.m~en dag tpch werd 11,iet,Le~s!:Ieq, maar Regius. -tot Assessor ,aan':'
gewezen.
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3' ]ANUARLI6S5 '~I FEBRUARI 1656.
L

"ACTA ETDËcI\~TA.RECTOI\E D.

lSBRANDO DE
DIEMERBROECK, AO.~655"(-1656j. . .

3' Januari 1655,

d'e

"Rota nona thatutÎrla iI! conclavi, Acadethico n : heeft
eerste Burgemeester "Vijek, in tègènwoordigheid:~van den
tweeden burgemeester N ellest~yn, den oudburgemeester
Wijekersloot en de Vroedschapsleden Booth, De Gr'\1yter,
,'De Goy·cr en Kerckenraet, tot -Rector geproclameerd Isbra~'dus de Diemerbroeck en hem als a'ssessoten toegevoegà: Essenius, Cyprianus :Regneri ab -Oosterga en
-Regius. (Aan deil ':voorgaanden Rector ·Ant. Matthaeus
kon geen dank betuigd worden, daar-deze op 25 Dec. 1654
was overleden.)

C~iton, eeu" 'E~ger'~t!itnariJ dbct0f 'ik de 'theo{b~i~'; h'eeii
àan den Academischen Senaat verfof gevraagd "in pr,ivatis
'collegiis domi suae studio.s()s in lingua graeca instittlendi."
Met algemeene stemine~l toegestaan, wanneer de Vroedschap het goed zal vinden; "simulqqe ~i concessu14 est, u,t
affixa Academiae scedula id ips'Um sttidiosis ln,dicaret."
"Eod~m -tempore, a Rect9re Magnif. pro'posi~um, an non
p,er libellum supplicem a Magistrat tt expetcti,dum, foret, ut
illis, qui diehus Dominicis in conclavi nostro catechisabantur, qua occasionc" illud valde conspurcabatur, alius
10cus assignaretu~ et conclave nostrqID in hOtlOr:e!ll Aç.ademiae Profess'oribus liberum servaà~tur." Beslotén dat
Rector en Assessoren hierover met de Burgemeesteren
z"ûllen spreken. Deze' hebben' geantwoord: "se ,-eius rei
curain habituros', 'quod postmodlim ah iis factu"m et ,conclave- -nostruul ab isto conventu liberaturri esL"
., Tunc te:tnporis H heeft de -Rector aan den Senaat voorgelezen het besluit van den Magistraat van 7 Januarlr6so
(hiervóór, blz.· 245), waarbij den professoren gelast
wordt ,Jrequentius ad eSSe examini candidatorum"; ,de
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Rector -heeft de pröfessoren aa:ngemaand,--~hieraan:inda-chtig
te zijn~
"Monuit etiam Rector ut in -posterum'DD. professores,
antequam theses disputandas-imprimi curarent, 'de futura
dispufatione per studiösos responsuros Magnif. Rectori
indicarent atque secundurn- statutum antiquum titulum
exhiberent, ut jUc de hora et 'tempore disponere ac dispu-,tationum COllcursum impedire poss'et; ut etiam theses
tempestive imprinii
distribui curareht juxta leges hac de
re datas aO. 1643', Rectore D: Strateno, et aO. 1645, Rectore D. Sengverdio IJ, qui pdstmodum: easdem :etiam Professodbus extraordinariis insinuavit. H
"Rehovatuin' etiam est decretum· Acad'emicum" van
26 Augustus 1642.2) betreffende de inning der gelden va,or
private colleges: met,'algemeene stemmen wordt 't zelfde
weer besloten:.
"Praeterea :etiam:-:-;:decretum est ut studiosi sub
praesidio disputantes; Do. Praesidi, ,:si in superiore
aliqua facultate disputaüo-fuerit, ad minimum:sex florenos,
si veTO in Philosophia aut linguis fuerit disputatio, ad
minimum quinque florenos, sblvunt." Besloten wordt, dat
de heide iJoorgaande ,besluiten' bindend zijn :'zoowel voor
ordinarii als voor extraordirfarii prbfessores, "ca tarnen
cohditione, -'ut ,cuilibet Prbfessorum: liceat ,:decretorum
immunitatem concedere iis, qui 'bb ratiönem' illam seorsum'
a Professore- petere'volent. Ac-prbinde Rector ha cc decreta
postridie per Pedel1un1- ,ProfessCitihus extraordinariis in-sinmiri cl.1favit."
, ,',Eodem tempore praelegit etiam -Rector :rl-/lagnificus"
uit de ;,leges' Acad'emiae" van 5 S-eptemher -1643 3 ) de
passages, luidende: "Profanae opini-ones aut damnatae propositiemes non defenduntor. Et ita Philosophia docetor, ut
he doctrina Ecclesiae traducatur aut inutiles reddantur qui
adspirànt ad studia superiorum facultatum,. Quodsi hic

ac

') Vgl. hiervóót, blz. 177-'-'178 en 220;
2) Hiervóór, blz. 161.

3) Let wel: uit de "Leges" van 1643, niet die van 1644, hoewel
de bedoelde passages daarin -,gehee('gelijkIuidend waren met die
van 1643. De Senaat scheen dus de "Leges et Statuta" van 1644 nog
altijd, cifficieel niet te kennen: zÎe hiervó.ór;':'b1z.-~'195, noot ,3:
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aut In, quavis ,aHa,: facultat.e contrövcrsia: incidat",aut
difficultas, penes Rectorem et Assessores potestas ':I=5tO,
adhibita: in consilium .illa facultate, negotiu:m istud determinandi." ,Daarna leest de :Rector uit :de _~cta et Decr:eta
de vermaning voor, die Ope20 Januari 1645 door den Eersten Burgemeester gegeven is (hiervóór, blz. 202-203)
om te vermijden, dat- een: hoogleeraar, de meeningen van
een andere faculteit, a';élnv,alt enz.
"His praelectis, Togavit Rector Magpif., an non hae
leges imposteruru forent 'Ûbservandae' omnesque qU,aestiones et contrayersiae -academicae in nostro Senatu examinandae et, si fieri po:sset, componendae, aptequam -ad
alienum forum deferrentur. Nonnulli responderun-t hane
legem existere in· praejudicium . Synedrii (van den
Kerkeraad), utpote cu; .1iceret de actis membrorum
Ecclesiae et per consequens etiam de Professoxum propositionibus ac quaestionîbus judicare, non p,raemisso aliquo examine ant ,judicia Senatus- academici. Nonnulli
humaniter a $y~edriQ petendJ.lm, esse existimarunt, ut
quaestiones<' et controversias A,.'Cademicas examinandas et
dijudicandas non. susciperent,,· nisi -,praemisso ~t audito
prius examine'ct- judicio Se,natus Academici. Alii dixerunt
in Synedrio ,pauciores-csse in ;Contrayersiis juridicis, medicis aut Phi1ûsophicis satis '_exercitatos,,'-atque hin_c praelectas leges absolute 'observandaS, esse, et quaestiones seu
-controversÎas:·Academicas- necessario,in Senatu Academico
omnium,primo esse examinenclas a fac:ultatis in qua controversia est Professoribus, .hine a toto Senatll, dijudicandas et, -si fieri- posset, f:omponendas: quod si vero ibi, componi non- possent,- -tune non immediate ad Synedr~um, sed
primo ad 'Senatum urbanum quaestionem esse deferendam.
Inter has -dissenti.entes opin:iones a, Rectore Magn. quaesi:..
turn- all igitur cop.sultum non foret ampliorem dictarum
legum explicationem a Senatu urbano petere. Id aliifaciendum, alii non faciendum arbitrati sunt, cumque collecta suffragia utrimque aequalia numero essent, conclusum est illud negotium usquc_in a;1iud tempus: in medio
relinquendum."

e2 Maarte ,655.
"Praelegit: Recto_i" acta-"novissimL anni-. Domini· Matthaei
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RectoFis defuncti cum supplemento, ase, ad4iton~aqu"
n05tro libro adoruril' tali" modo inscribenda censuerunt
omnes' Professbres.",

, 4 Maart 1655"Cum Professores nonnulli conquerercntur publicas
lectiones saepius interturb~ri ob'maximos c.1amores, cantus
aliasquc turbas in pottiéu -a pueris et scurris excitatas,
nomi-ne totius Sep;:ttus"i~;col1cl?ve vocati; et s1:1-per ha~ -!c a
Rectore :MagniL.increpati suu;t pedelli simulque,officii 'sui
admoniti iisqu~ _s-tricte inj1.mctum ut durantibusJectio!l~bUs
in porticu deatllJ:)Ularent, _scurras ~bigerent, et, vocife'rationes aliasque- pUerOfl:1ffi illic ludentiu~ tur1;>~as, avertererit.
j\dhaec ut :i1Il:posteru U1 omnibus Professoriqus~ theses. d~s~
putandas, nullo ex~epto, deferrent, nec ea in párt'e adeo
negligentes esst!nt ut antca fuerant."
. 20.

Maart. 1655.

,_' nA sena:tu,,,'po~tr() petiit Ja'cobus Hoisingius, RecJor
schülac (riyi_alis:"W/}erdensis', ut ad examen -Medicu'm admitteretur, ea'_ c?ndjtiohe ut_ ipsi liceret post du,os. tres
quatuorve mérises ab examine" atcedere ad disputationem
inauguralem publicam:L causatus quod medio illotempore propter munus suum 'sdi61asti'cum ipsi integrum non
esset Ultrajecti deger,e. Responsum, _,si.-, p,raerrlÏsso i,entamin~ ilIum Medicinae Professores aptt1m Judicaren:1: _, gui
:admitti po,sset" id ipsi licitum futurum" _ca: conditione :ut
faç;to tertio exami,ne 3), praeter examina,~ionis;hoh~rarium
1) Voor den: tijd na het overlijden of na de ziekte van Ant. Matthaeus.
2) Gewoonlijk volgde' de" disputatio vlak 'l1a, üf, althans bi,nnen
een maand na het examen.
3) Het examen bestond uit drie gedeelten, waarvan hef laatste
_schriftelijk was; deze scriptie lieP bij de tlJ.eo~ogen over t,we,e--teksten, één uit, het Oude en één t,lit }let -N.ietlVV~ Testam,ent. bij de
juristen over een wet uit den',Codex Just~nianeus,en één uit de Pandecten, bij de medici over een geval u,it ',de medische ,practijk, en
een aphorisme van hippocrates,_, bij de philosqphen over, twee teksten uit Aristoteles. Dit laatste werd' in 1701 ,veranderd;, de alleenActa et decreta Senatus
20
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P-róféss6ribtis' -facultatis debitum~ etiam dimidium;-~ scolarii
totitis Senatilsapud Rectorem MagniL deponerei, et materias disputandas tribus 'quatuorve septimanis:·ante futuram
disputationem peteret. Hoc examen postea institutum est
8 et 9 Maii, subsequeritè disputaiione inaugurali et siroul
promo~ion.~ ,~5 Se1?tembris."

28 Maart '1655,"
"In Senatu academico, consentiente é1arl~siino. viro DO,.
B'erckringe'rd, eonclusuin "est, si aliqui Philósophiae cand:idali graduni dodoratus in ea facultate- expetererit, Blos
subituros examen non tantull1 D. Berckringeri, Phil. prof.
oi-din;arii~·..verum eti<im D. Joannis- de Bruyn et D. Danielis
Voet, prof. philos. extraordinariorum, eosq~e tres examinationis statutum honorarium inter se aeq'ualiter divisuros, relicto honorario promotionis :soli D. Berckringero qui
prof. ordinarius candidatos salus promoveret. Atque huiusdeereti insinuationem per Rectdrein Magn. dietis extraord.
professoriQu$ fa~ie~dam esse. ,', ,,' , ',', , '_ _, ,": ,_
Postrnodurn illud' ipsurn Senat. Academici decretum
placuit Magistra1u,i ':qui illud'- :sequente scriPto con firmayit": (volgt. Resol: Vroedsch:,9 April 1655; zie hierna,
blz, 315). .
.
.
.
20 " ApiÜ,655.
,,-"
,
',,'

"

"Obortum' est dubium,,'~~ne dicti ,p-ibfessbres_ extraord.
post inaugurales di,sputati'ones Ph,ilosophicas etiam Senatui
Academie()_- adju'ngerentur de habita disput~tione ~t :candidati aptitudine una cum professoribus ordinariis judicium
et sententiam laturi, simulque habituri aequal'eril parteul
horiorarii promotdrii - toti collegia statttti:· Hoc dubitim
sequenti decreto decidit magistratus urbanus": (volgt
cResol. Vroedsch. 30 April 16SS; zie hierna,blz.3'S).
'heerschappij van>-de "oude" philosophie was toen ,uit; voortaan
moesten twee philosophische vragen of vraagstukken (ons niet specî'aál aan Atistoteles' ontleerid) worden 'beantwoord of opgelost- In de philosophische faèulteit werd het examen VOOi' den doctoralen
graad alleen afgenomen door de eigenlijke 'philosophen,' niet door
de- p'fofessoren in', de "IingtJae.'~'

"E~ "quia R~~tor -aIiCJ.~a :or:p.~P-1enta, pre' cpndayi nostrs)
p,etierat, subjunxer:ant, ,haçs',':: (volgt. de Res. Vroe<;lsch.
betreffpnde de versiering van~,e Senaatsk~m(';r:zie hierna,
blz. 315).
.
1 Mei 1655.

"Vegens het vermeerûerd .aantal professoren wordt .de
s,om van f 40, die candidati, philosophiae vroeger moe_sten
betalen, voor het "honorarium:promotorium", verhoogd tot
f.5°'
.
16. Mei~) 1655.
Aan
der p;ofessoren en ook aan de' ~:Ir~klFers is .z;nedegedeeld de Resol. Vroedsch. 23 April 1655 betreffende het
drukken van disputaties (hierna, blz. 315). . .
.
.

elk

19 Mei

1655.

"Supe;'hicre"(nl.' over de.Resol.'yroedsch. 23 April
1655) ."con'{ocavit Rector Magnif.Senatum et propo,
suit an non rogandus foret Senatus "Urbanusj- ut antehac concessam immunitatem Academiae relinqueret. ConcIusum est Consüles e,t"prim-:arios Senatores per Rectorem magnif. et Assessor-es esse ;compellandos iisque demonstrandum q-p.arn parva utilitas urbi hin~, redundare et
gU<l;ntum, detrirpèntum Àcademiae inferri, ,posset; qu,a:r;n
turpe etiam futurum esset si in star stigmatis thesium tihtlo
subscriberetur haec ,'notuia :' "sumptibus urbis" ~ quasi _studiosi thesium solutionem instar elemosinae a Magistratu
'emendicassent; quam aegre studio'si novam _hane r~fornia
tionem laturi essent et qualia huius rei experime,nta ia,m
'appa,rerent, cum theses hac notuJa inscriptas et Acadeniiae
affixas mox detraherelll et ipsi etiam respondentes ad
displJ-tationem accedere vel nollent, vel prae pudore non
allderent.. _atque, hinc ,!l?-etuendulp esse, ne, multi prae indignatione a!i alias Academias· confugerent sicque mala
nobis fama contraheretur. Item demonstrandum eSse quales limites 110pis a,ntehac, a Magistratu fuissent ~onstitut~,
1.) Er ",staat 26 ,M_ei.;; daar de v.olg;enqe _:~pteek~pingen, de àata
19, 23 e~: 25,_,':~,ei, ,4rag~n" ~al 2~, een ,sçlIrijÜout NOO:! '16.. ~iln:"
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-Scilî'cet quod' singulis Ptófessoribus tantum annuatim ·ad
deceni disputationes' iUa thesiii,ffi lmmuriifas cQnces'sa
esset: reliquae vèro iiltra decimarri" dis:putandae' théses' ab
ipsis studiosis respondentibus solverentur, intra quos terminos remanentes professores nullos magnos sumptus nrbi
inferre possc. ~ddendum etia,m quia imm u~~tas vectigalrum exigua esset, si-jam accederet hUlus quàque immunit'à'tls ablatio, multos 'pro'cul dubio- studiosos, hinc dls~essu~
Denique Togandum 'et uniee com'mendandum esse, ut
antiquam immunitatem nobis rclinquerent atque impriinis
ut odiosam iUam claustilam ,·"sinnptibus-----urbis" thesium
titulo subjungi non mandarent. , - Hoc negotium eadem
et- seq llcliti die a Rect'ore magnif. et As'se'ssotihus magna
diligentia füît' peracttim.n '
,

rös.

2.3. Md Ió55.
"Senatus, urb~nus .clausulam "sumptibus urhis", abolevit~,', en- 'heeft aan den :Rector. 'magnif. eu; aan alle drukkers

door den pedel doen wèten de ResoEVroedseh. 23 Mei ,655
(hi.erna, blz. 3 5 ) ' ·
.
'

2.5

Mei ,655.

"Cum in tliêsib ll s inauguralibuscandidiiti Jacobi eoe!'
in'au 1.) quaedam scommata' et contumeliosa dicta reperta
essent quae a" ca'ndidato respond:ente et aliis nontiullis
studibsis, in Professores aliquos intorqueri videbantur,
monuit Rector in pleno Senatu post habitam disputatioriem
ut Professores omnem opem conferre vellent ad defehsionem auctorÏ1atis et gravitatis' nostri cóHegii Academici,
:utque cum in finem omnes' contunielias, inaledicentias,
:scommata et dictèria e thesibus tam sub praesidio, quam
rnaugu'ràliter disputandis, postrilOdum ar-cerent atque etiam
<lui in' quacunqtie facultate promotQr futurus 1 esset, the'ses
èandid~ti, antequám imprimerentur, diligenter 'perlegeret
e~ examinaret, nee quicquam' 'quod scomm,àta aut -maledicentiam in nostros' aliquos Professores óleret, in iis re'1) Over dezén-Jaèobus Koelma~!, e~n- lee-ding 'en "aanvànkelijk
geestverWant van Voetius, 'zie Dtiker;' t.a.p. lIl, 'blz. 2~229,
"

;\09
l~PJl~,~rt!t, s~d .(PRp.i~_ J:gptumelJ9sa 4içt3;.(cxpu11:geret: Qu~e

Reet. magnifici admon;tio placuit Professoribus atq~_e ita
imposteru,m faciendum esse omnes un,animiter censuerunt."
12 Juni 1655.
-"Petiit Jaco}:JUs, eoelman, llJlper Plûlosophiae poctor
prQmotus, licentia Ill hah.end1 collegia privata Metaphysica
et pneumatica. Quae licentia in pleno Senatu omnium
Professorum suffragiis ei est denegata et mandatum 1.1,t
Rector ei praelegeret statuta Academica hac de re tradita').
Co.nclusum deniql:l~: talen;t licentiam nemini in qua.cunque
fa{:ultate esse, concedendam, ne indultum -traheretur ad
c'onsequent~as.",
_ _
"Eadem die petiit D. Hobius Joannes van der Vorm,
Med. Dr" licentiarn,' habendi :publ~ce in auditoria majore
orationem "De Emporiis aromatum." _Quac ipsi _conccssa
est, ea conditione, ut oratiÇ) antea ,ex?-minaretur aut p,erlegeretur a Rectore Magnifico, vel D. Regio aut D. Berckringero; hane -autem habuit XX Junii hora undecima. Adh'aec q1,lia innotllerat eundem, Van der Vorm clal1culum
privata collegia medica habere, censuit Senatus eum per
Rectorem monendum esse, ut imposterum ab iis abstineret, ue graviorem muktam' ,incutreret."
20 Ju.ni 1655.
,~D. "Johanrtes~ :Posahàzi, :Uhgarus, 'pridie'--Phi-lósb-phiae
Doctor -'privàtim,-'in'-'èohèl-a-vi "nostro 'prom'otu's, a Senatu
uibano -pér'<Rec't., magü: _petiit --'p:ro: dono extràdrdinariö
numisma aureum, quale iis 'quipublice'promoventtïi donari
solet, sed a Senatu denegatum fuit, propter consequentiam 2)."

. :t) Bedoeld is art. XV (ll:ier~Óór, blz. 19,8/: ee~_ verbod van private coJIeges zonder toestemming van den Senaat.
2) ,Zie hierna, b!z. 310" op 14, Aug. 1655, w?ar een dergelijk ver-:zoek wordt toegestaan, mits de aa~vrager zelf de:, k;oste~ draagt.
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frivialisVesali\,nsis· Rèctorem; fra:dita'êstint)iteraeSena,
t:us uibis Vesalia'e, qitibris dictus 'Senatus édnquei-itur de
gravi 'dissidio per invidi'am exortö inter'dictum 'D. Foecklerum, scholae Rectorem, et Nicolaum SellÎ'\lffi, conrectorem,
et quod Sclliils Foecklero exprobasset ineptitudinem ad
Rectoratus munus, obeundum, co quod in lingua Latina,
Giaeca et Hebraïca, nee n,on i:q. Logicis et Ethicis non satis
peritus fóret atque hinc auctoreS in sua' dasse ventilandös
bene -explicare nequiret etc. Ac proinde per easdem litteras
p·etiit Scnatus V csaliensis ut dictum D. Foecklerum in
praenoniinatis partibus examinaremus et de aptitudine
eius inqtiiremus. Ad hoc examen' deputati fuete 'DD.
N,ethenüs, Aemilius, 'Berckringer, Leusden' et Daniel Voet,
qui facto _' examine retulerunt ilIum in praefatis partihus
satis vers~tum atqüe-hinc ab iis aptum- 'et dignum judicaturn fuisse qui in quibuscunque scholis trivialibus Rectoris
rnunere fungi posset. Quae res, nomine totius Senatus
Acadeniici per Reet. magnif. epistola responsoria, minori
Academiae sigilla consignata;, Senatui Vesalensi fuit indicata atque sic~' ut postmodum ex aliis iritelleximus, dissidiumillud inter Foecklerum et Sellium consopitum fuit:·
14·.Augustus" IP5S··
"Henricus Bokinham.i' .-Ang,eIus,;,:_ postquam privatim in
conclavi nostro ante meridiem Medicinae Doctor promotus
esset, postmeridiem perRect.magn;petiit.a$ellatu urbano
numisll1é.l aureUID, publiçe ,pro11J-ptis \conç:edi- _soHtum" :quod
~mpetravit ,s;uis, $umptj,bus,: id- est "s.oluto- dpretio, ',eoque
~xornatus ,di-sce!?s,it ,in patr~aJll."18 September 1655.
"Rectorem1I)agn .. ac~essit D. Godefridus Spinaeu~, prolessor Philosophiae inillustri Gymnasio Steenfordiensi,
petiitque ut nostrae Academiae professores Theologiae et
Philosophia~ judicium ferre veIlent de corollario . quodam
apud Steenfördienses a se proposito et publice ventilato,
cuius nomine heterodoxus audiébat. Ut: autem melius mentem suam petitis: jtidicibus explicaret hane êpisfolam per
Rectoi-é:m ipsis' fradi curavit;"

Fit.den. hrief~), die nu volgt, hlijkt,dat:hij he.t o()rd~el
der theoL en' philos.' professoren vr,aagt "p.c seA~enJ!a ,in
corollario quodem, .quod. disputationi phik>;lophiqe"iSuhjimxeram, hisce verbis propos;ta: "Creaturam, ,q1,1~e ,sit
ubique, dari non repugnat." Hij. noemt dan. de vier argumenten op, die voor zijn 'stelling pleiten, en vraagt: :I 0 • of
de stelling heterodÇlx is;. zo. "an citra periculum tale coroJl~Tiuril absque omni distinctione ponere licuerit" en 3°, "an
illi, 'qui novissime a Papismo defecit, integrum fuerit hane
sententiam Îta n'ude proponere."
I

Octoher 1655.

"Sequens responsum D .. Spinaeo a 1'heoL et philo;. professoribus per Rectorem Magn.·,min9re Academiae sigillo
consignatum redditum est:"
Nu volgt dit "Responsum" 2), dd. r Oct. 1655, ondert.
door Gisb. Voetius, Andreas Essenius, Matthias Nethenus,
Daniel Berckringer, Johannes de Bruyn, Daniel Voet. Hun antwoord op de Iste vraag luidt ontkennend (dit
wordt met argumenten toegelicht); op de 2de vraag
luidt het: "non vid~mus periculum siquidem. in lectionibus
et disputationibus, gublicis aut coUoquiis ,privatis ortho-:doxum SUUrn· sens urn explicuerit, praesertim 'cum primus et
salus non sit qui inter orthodoxos· itaJocutus sit"; op de
3rle vraag: "Ex ;praeceçlcntibus-liquet, quid hicTcsponden,;.
dum existimemus, __ sententiam auctoris-. ita explicatam a
Papisticis' et ilbiquetisticis errorihus, tot9,ca~1ü': distare."

1,5 en6November;655·
"Postquam MedicaeJa,cultati",I'rqfessorihus iam dudum
innotuisset Duisburgi' Clivorum 'privata latere dissidia
inter Medicinae Do~tor:es ~et D'. ~JeJÇandrpn:;t;,;~ymmen,
antehac in nostra Academia Licentiatus m e dic,il1ae. titulo
dQnatum 3),- quorum ratione d"ict~s D. Hymmen suam
1) ,Hij is in zijn geheel gedrukt bij Molhuys,en, Brofll?-en .nI~ p.
66*-67*.
.
2) [n zijn geheel gedrukt biJ Molhuy:sep, Bronnen, lIl, p.67*-68*.
3) Zie, hiervóór, -blz. 283,..--28,4.
.
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buJiJ!àm-

facult-ati -·Me'dkae -Duisbtirgerisi :inspiciendani-',éxhibêre i16hierat, sed·"eande'm_ solu'mmodo Magistratui Ieg,enûam 'éóntesseràt", tan'dem: :}".'ohannes Bernhardus Dhniefins;:' Academiae Duisburgens'is Professor, -nomine facultatis medicae sequentem epistolam sigillo facultatis
n:redicae consÎgnata'tn;:senatui n'ostro academico transmisit,
qtüim' Reet,or accepit et Senatui praelegit V:Novembris:"
Nu volgt'deze'brief, dd. "sexto idus novembris (8 Nov.)
anno salutis 1655", ,·-waarin -Danielius verzoekt. daar
"Alexander Hymmen, pharmacopola haud ita pridem noster" ons zijn bul niet wil laten zien, inlichtingen te geven
over den graad enz. dièn; hij te Utrecht heeft gekregen.
Volgt het antwoord hierop \'an den Utrechtsehen Senaat, dd: 6 Nov. 1655: wij begrijpen niet, waarom Hymmen
zijn<bul-niet wil toon'eh,'"nisi forte privata inter vos' dissidia huius rei causa sint": "asserimus didum D. Hymmen
- - ut· etiam ex bulla 'eius patet - -, praemissis consu'etis examinibus prorn:ótum e'sse titu10 Licentiatus medicinae, eique concessam esse' 'Jacultatem praxim: medicam
ubique terrarum exercendi, HE insuper ttibutas esse omnes
iinmunitates et praerogativas medicinae :Licentiatis tribui
ac -concedi solitas. Atque sic illum potestate practica non
putamus distare ab a1iis Medicinae Dottoribus, sed solo
Doctoratus, id ":est potestatis' docendi titu10, quo nemo
Mediconim eget anteqüam, ad, 'cathedram Academicam
do'cturus voêetur. Interim iri praxi exercenda 'ubique'locorum aequales habentur Doctores et Licentiati, idque in
quacunque facultate Theologica, J uridica aut Medica neque
ulla inter eos est potestatis differentia, quod ipsum etiam
in Repub1ica vestra in 'USt.!' esse non ,dubitamus."

22 Jan11ari' 1656.
"Praelegit Redor in Senatu epistoJam D. Alexandti
Hymmeu, mediçi Duisbé'J,';gensis, Facu1tati Medkae, scrip:-'
tam, quo rogabat an non loco 'grad11sLicentiat11sposseta
nobis impetrare gradum Doctoratus per novam bullam.
Co~clusum est istum gradum in cum conferri posse si
modo hut -adveniens,' vel Imblice, vel in conclavi nostro
coram Professoribus_ disputationem aliquam haberet ef
Curatores Acadèriiiaè illud ipstim pe'rmittere' vellent, ac
proinde- ea de re per Rectorem Magnif. et<A.-ssessores'com-
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pella:ndos -: -esse consules; iisquc\ consentientibus,- illud a
Rector'e per epistolam: D~- I-Iymmen,,:cssc,jndicaridum.: j
Praeterea quia Magisfratus:de nóvo quaestionem move~
rat typographis de solutione thesium, rogandos etiam esse
consules, ut in disputationibus ea thesium immunitas relinqueretur, quae concessa fuerat mense Septembri 1645
et novissimc,,"rèiiov'àta 23': Maii.ia'rîno 16SS)-}, ha tarnen ut
etiam ad non collegia1es disputationes extendi pos set.
Postridie, utrumque-,-per~ Rectorem et Assessores ConsuliQu,s. fuit prop;o,situm, qui responderunt, se de 1:~s cum
S~natoribus ad neg9tia Academica clep1:ltat~s quam primum
actUf9s."

28 J~nuari 1656.
"Tra'ditum est Rectori Magnifico hoc Senatus urbani
deq-etUln super_, prima ,'ql1aestione, quo,cl Rector postridie
per epistolam significavit Domino Hym-men:" volgt een
besluit. niet van de Vroedschap (..Senatus urbanus"), 200als in de'Acta et Decreta staat, maar van Bürgemeestercn en
Gecommitteerden tot de academische zaken, dd. 24 Januari
r656, waarbij het ,voorstel van qen Senaat wordt goedgekeurd.
.
I

Fepruari 16562).

~,Qu,i:a'i:i1.~tem ConsuI'esef deputati:ad negotia Academi(:a
nimis tardi videbantur in consensu antedictae irrimunitatis
thesium, monuit Secretarius ut primo': Februarii die, quando' ,novus Rector, Magn. 'renunciaretur, ca res in, pleno
collegia Consulibus et dictis deputatis proponeretuT et
unice commendaretur. __ Quod dicta die a Rectore factum,
cui nomine Senatus urbani respoildit consul D. N ellesteyn
~ - annuentibus etiam cacteris QD. deputatis pra,esenti~) Vgl. hiervóór; blz. 220, en hierna, blz. 3'14 en 315.
2) Hoewel met dezen datum reeds een nieuw rectoraat begint,

nL -dat van Essenius, heeft Van Diemerbroeck het nu volgende nog
in -zijne Acta et Decrefa opgeteekend, omdat het' daarin verinelde
onderwerp onder' zijn, Rectoraat aan de orde was gesteld, _maar
eerst op 1 Februari, bij de RectoraatSoverdracht, de beslissing van
den ma"gistraat in dezen werd medegedeeld.
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bui;~ ~antiquam

immunitatem,decem thesium singulis
Professoribus:;,'annuatim" rema:nstiram, {.Heet ',:ctiam· non
forent disputationes -collegiales."
-

Il.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP'.UTRECHT,'

'. Ik Februari 1655.

" "Gehoort 't rapport van de Heeren Hamel, Foeyt ende
Van Voord, die gevisiteert hadden de registers van de
pachters ende pedel der Academie ten regarde van de vrijdom van den hoppen-e:i<;cijs ende van de helftte der impositiën op de wijnen, bij de studentèn der Academie alhier
genoten, ijder tot ses vaten biers ende tot hondert kannen
Wijns tenhoochsten int jaer, van den Ia Februarij 1654
totten
Februarij 1655 belopende over de bevondene
1778Y-/ vaten biers '422 gl. 12 st. ende over de bevondene
38426 kannen wijns f 3122-6-4, alsse in chijs ende impost
f 600-8-2 ende in de generale middelen 2521-14-2, is verstaen dat d'Heer oud-Cameraer Rudolph van Sijl 't sdve

,a

aen de -respective pachters sal goet

dOClL"

6 Maart 1655.
"De V roetschap heeft opt versoeck van eenige Duytse
Graven ,ende Edelen .mr. GeorghBroeck gepermitteert
s~jne schermconst bif provisie publiq)iclijçk t'exerceren
ende leeren, voor den tijdt van drie rnaenden, designerende
hem daertoe de corps de guarde vant Bisschopshoffi)."

12 Maart 1655.
"Jan Jochümsz., hoverHer, is alshá voort waernemen
ende onderhouden van den hoH van de Academie op Sonnenburch toegeleydt een ordinaris tractement van 24 gld.
:1)" Een "corps de· guarde" zal in het Bisschopshof zijn gemaakt,

toen 'het bewoond werd door den militairen gouverneur van Utrecht;
in 1655 woonde er de weduwe van den Graaf van SOlms, den--_vorigen
gouverneur, aan wie door de Staten het recht was verleend daar- te
blijven wonen (5. Muller Pz., Oude huizen te Utrecht, blz. 1~).
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's jaers, ingaende r Januarijlestléden, mits dat hiermede
cesseren zal 't extraordinaris arbeyt~loon."
9 April r655·
[Wijnne, blz. 82: Oe exfraordin.l'rof. oeBruyn en O. Voet mogen
i,bij provisie',' ,mede exam.~I1,s', afnemen, daar er in de philos. faculteit maar één ordinar. professor is.]

23 April r655 .
goetgevondendat rn~n de re~pective 1:>oeckd~uckers
binnen dese Stadt sal insinueren, dat de vijff guldens, die
de Stadt is lastende ;van.t.drucken van ijder disputatie in
de Academie, van nu voortaen alleen betaelt sullen worden van coHegialedisputatiën, mits op deselve stellende
~;sumptibus urb~s'" .;"

. . "Is

30 April 1655.
[Wijnne, blz. 82: In aansluiting aan de.-l~~so1. v~n,,,:9 ·,April 1655
is bepaald, dat de extraord. professores philosophiae mede zullen
oordeelen over inaugurale disputátie$ ,ene,deel zullen hebben aan het
dopT den candidaat te bet~len geld.}

,,'Den anderden Ca~-era'er Veltht1ysen is'gelast' in con.
davi 'Professoftim' "tot cieràet te' hestellen ten meesten
oirbaer eenige caertgcns'- end;e -een tamelicke groote ley tot
de mathcmatyke demonstratiën, item met de Heeren van
den Dom te spreken van 't repareren van ae vloer int pandt
voor d' Academie."
.

23

Mei 1655.

[WijnDe, blz. 82--83: In :plaats van de op 23 April 1655 genomen
resolutie wordt weer van kracht de Res. VI. 22 Sept. 1645 (hiervÓ'ór, blz. 220), inhoudende,- dat elk professor hoogstens 10 collegiale disputaties op stads,kosten mag laten drukken, niet grooter
dan een katern. De Heeren Ram en Van Voordt zullen aanteekening
houden van de disputaties van eiken hoogleeraar. - Verder is besloten geen vereeringen meer te betalen voor de opdracht van 'stellingen aan Burgemeesteren en Vroedschap; de professoren 'zullen
verzocht worden dat ter- kennis te brenge'n van· de disputanten;]
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"Voor de dedicatie van de orationes van d'Heer Professor Matthaeus zaL, bij"$ijne E~ çmtste sane in één volulllen te~a.tp.e~l in druck uytgegeven,,, en~e ,:presentatie van
35'éxemplarenvan dien, is bij de' V Foedschap geaccordeert
een: vereeringe ,ian hondert rijcxdalers fen' behoeve van de
weduwe."
22 October 1655.
[Wijnne, blz. 83: Aan prol. Paulus Voet f 200 vereerd voor de
op,dracht van :Z:ijn 'bo'ek, getiteld:: "Theologia:"naturalisd:reformata".]
2

November 165'5.

"Alhier vertopnt sijnde een ,Latijns Jractaet, genaemt
"Prae-Adamitae", inducerende "primos ,'homines ante
Adamum conditos", gedruckt aO. 1655 sonder expressie der
namen van den autheuL :afte qrucker, is goetgevonden
daerop te nemen advis van de Theologische faculteyt in

de Unive~sîteit alhier."

5Novemberr6S5·
"Gehoort de lecture van 't advis van de 'The~logisèhe
ingevolge val} de_ res_ol:utie v~n ·clel1 2 den deser
gegeven qver ';t tractaet, genae~t "Prae-r\damitae" etc., is
goetgev()~lden door den Heer Officier 't selve te doen pphalen ende informeren ,oH 't hier gedruckt is, met verbot
van alhier',meer te vercopen, ofte te distribueren, op. poene
als in de placcaten daervan zijnde.
.
Ende is daerbij noch goetgevonden, dat uyt de naem
van de Heercn ordinaris Gedeputeerden der Ed. Mog.
Heeren Staten aen., de Heefen deser Provincie Gecommitteerden ter Genèraliteyts-vergaderinge,., ende op de naem
van de Vroedschap particulier aen de Heer oud-burger,
meesl-er ·Van der Hoolck geschreven sal- worden om,te be-;vorderen, dat bij' Haer Ho. Mo. daertegens iets gestatueert
worde.';
f~culteyt,:

[Wijnne, blz. 83: De prof. in de Oostersehe· talen Johannes L~us;
den krijgt een ven-:ering van f 150. voor ·de opdracht van zijn boelq
getiteld: "Jonas illuslratus".]
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13 December 1655.
;,Ende sijn Haer Ed. ( de afgevaardigden van de stad
ter Statenvergadering) noch geauthoriseert omme bij
inclinatie van' de twee andere Leden d'alumnen' te doen
cesseren, sonder vbortaen in plaets'e-van de aHgegane and'ere te surrogeren."
7 Januari 1656.
. Voor de:iiedicatie-'-ende presentatie van 40< exemplaren
van "Pharrn-acopea "Ultrajectina", door Stadts' ordinaris
Do'ctoreri in ddick uytgegeven. is Haer' E. geaccbrdeert
een vereeringe:van hondert ende vijfftkh guldens. Ende
sijn alsnu deselve Stads medicijtis geadjungeert Dr. 15brandus de Diemerbroeck, med. prof., ende Dr. Lambertus
van Velthuysen."
I. FE13R"[J.A.RI .I6Sp --c.I6MA,t\RTr6513.

"AcTA ET DECRETA SENATusAcADEMICI ULTRAJECTJNI,
A 0. 1656. ET SEQ." (165~1658), "RECTORE ANDREA
EssEiiIö "); S.THEOLOGIAE DOCTORE."

i Februatir6s6:
Burgemeeste:r' J ö'an"nes- van:' N ellesteyn :;;et'-con'sulares ac
Senatores nonnulli" hebben den aftredenden Rector Van
Diemerbroeck en den aJtredenden Assessoren, (deze worden nu ,voor het .e.erst genoemd bij de dankbetuiging)
dank betuigd en tot Rector geproclameerd Essenius, tot
Assessoren: Paulus Voet, Isbr. van Diemerbroeck en
Da:niel Rerckdnger.
;:,D. Isbiandus de -l?iemerbroeck, superioris anni Rector
1) Essenius îS"fUiin twee' jaren' achtereen' Redor :gebleven; waarom
dit geschiedde, wordt iróch "in', de Res. Vr."--Î1(x:h: in de' :Acta et Decreta verklaard.
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Maguif., praemissa dissertatioue.') "Au Literatis Magistratus Politicus sit demandaudus?" Ampliss. DD. Consulibus
et Senator. ,Academia,e huius Curatoribus gratias egit pro
honore sibi per annum, lapsum habito."
"Quoniam vero nuper mota fuerat difficultas super immunitate disputationum a Professoribus intra praestituturn numerum, sed extra Collegium aliquod/,:habitarum,
rogati sunt Ampliss. DD. Consules et Senatores, ne ista
immunitas ad solas disputatioues Collegiales restringeretur: quod etiam concessum est 2)."
"Deinde monueruut N obiliss. et AmpHss. DD. Curatores, primo, oe quis Professorum collegia priyata susciperet
vel haberet iis horis, quibus in ista ,saltem Facultate lectiones public~e peraguntur; ac 'deinceps, ne series Lectionum Academicarum recuderetur, nisi consuJtis primurn
DD. Consulibus."
April 1656.
"Mense_ f\prili .,Ordinariis Profess~r~b~s adscripti sunt
clariss. viri D. JohannesdeBrilin,L.A>M.,Physices et
Matheseos Professor, et D. Daniel Voet, Med. et Phi!. D'.,
Logices ac Metaphysices PrOf."

'12 Aptil i656.
"Decretum;:', ut, D p.', Pt~~essores ~~n~~r;n,,_,F~~Ûltatum,
qui deinceps ex ordine examinibus Candidatorum debebunt
interesse, vices suas quiqp.e,sedulo-,observent; si cui autem
impedimentum obveniat, is mature' Rectori Magnif. hoc
indicet, ut proxi:rnus)illi.: collega ,sur~og,etu~:,'!_"

14 J uH 1656 .
"Senatui Academica innotuit, Doctores rl:onriullos ali1) Dit is de eerste maal, dat de aftredende Rector bH. ~e pverdracht· van het rectoraat een dergelijke redevoer!ng, houdt. Welke
reden hij had om het bovengenoemde onderwerp te kiezen, is niet

duidelijk.
2) Zooals wij za-ge,I1 {hiervóór;_Mz.:313""n9.Qt ~},had Van Diernerbroeck ,dit ,oo,k ieecis,;oI?geteek~p.d ,in>d~"Act'a::, ~t-,pecreta ya.n 'zijn
jaar.
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quamdiu promotos DD; Pramotoribus suisdebitumhonorarium',nondum,persolvisse, nequè adeo Promotionis sua~
Diploma petiisse .. Decreturn vera, ut iHi per Pedellum
moneantur de petendo Diplomate, atque in posterum, ne
titulus ille conferatur, nisi eodem tempore DO. Promotori
satisfiat."
6. Juli 1656,
'"DD. Curator~'m ~ict~ri datum, et per ipsum in, Senatu
Acaqemico recitatum est ~ecretum qUQd' sequitur:" (nu
volgt een in Res. Vr. 2 Juli 1656 opgeteekend besluit van
Curatoren: .zie hierna, blz. 328):

25 October 1656.
"In S~natu propositum, an ~on deineeps cpmbi-qatarum
Promotionum 1) ·inter Professores, cuiusque· Facultatis: vices dlstinguendae farent, quemadmodum publicarum et pri:"
vatarum Promotionum '\rices jam .distinctae ,sunt? Rationibus quibusdam ultra citraque pralatis, ad suffragia ventum
,est et p.er plura conc1usum, servandum adhuc ordinem
qualis hactenus obfinuit, ut singuli suas vices in promotionibus publicis retineant, sive 'singuli, sive _bini, vel etiam
terni veniant promovendi."
"
'3,LfenI5 Janu~ri I657.
.

.

"Rector et Assessores a Nobiliss.et A,mpliss.DD. Consulibus et Senaioribus ad negotia Academia deputatis in
curiam vocati sunt iisque propositurn, jam per aliquot
annos multas e,t varias' fraudes commissas ,esse, in ,percipiendis vectig~~i~lll iml1}unitatibus, qqa~ studiosis in hac
i\cade~~a slluf concessa; sic excrevisse ~umm<l:m ex schedulis i~tarum i'mmunitatum nomine per,_plurimas Ira~des
traditis, ad VI, VII imo ado XI i'liquando florenorum millia. D~liberatum -<luide,m antehac seiio, q'uomodp istis
fraud~bus obvia~ iri posset et leges in cum. finem latas;
verum novis artibus cas iterum fuisse delusas. RationeS.
:1) Combinatae promotiones = promoties van twee of meer candidaten tegeJijk" wat- meer "dari' 'eens ~voorkwam. [' _"';
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autem .:incly'táe ·huius' R'eipublicae nón: permittere, ut: tanti
sumtus' quotannis: sustineantur et· :quidem cUm 'utilitate
tam ,exigua singulorum studiosorum. Videri igitur- abtogandas istas iinmunitates aliasque potiq.s surrogandas,
quae ,civitati minus graves, fraudibus minus- obhoxiae, _ct
tarnen sic satis ex re studiosorum essent futurae, ut si
plurium disputationum _,concederetur immunitas, et aliaquaedam similia. Nihil autcm voluisse Nobiliss. et Ampliss.
D,D. Curatores in hoc negotio concllfsum, _nisi communicato prius consilio cum DD. prcifessqribus.' Rector et Assessores retep'crimt se istud negotium ad Senatum ÁcademiCum relaturos,'quaequc vidercntur brcvi rcsponsuros:.
Postridie (14 Januari 1657) indictus fuit Senatus
Academicus, exposita causa et plurimae -rationes prolatae, CUf non videretuT futurum e: re huius Academiae,
si rescinderentur istae immunitates, potissimum vero hoc
ipso ,tempore l.}., Allegata etiam sunt varia media, 'quîbus
tutius omnes istiusmodi- fraudes praeveniri et evitari possent. Placui! 'autem Îsta omnia scripto c6mprehendi."
Rector en Assessoren (na eerst overleg gepleegd te heb,
hen met de Bürgem. en 'de Gecommitt. voor de iaken van
de academie) zullen dit geschrift in de volle vergadering
van Burgem-eesteren en Vroedschap voorleggen en aanbevelen. Het is den volgenden dag (15 Januari) in den Senaat
gelezen en goedgekeurd; het luidt aldus:

"Motiven en redenen,aeEa. en Achtb. HH. Burgermeesteren .en. Vroedschap der slildt Utrecht tege"!oetgevoert
over het weghnemen vande imÎnunîteylelI, aen de Studenten
.
alhier vergllrid."
"Praemittereride' met beh'óorl'icke en schuldige dan ckbaerheyd te erkennen, dat het hare Ed. Acht!:/. gè1ieft heeft
in desen deele ~,iet te disponeren, :voor én al~er te: -heb'ben
ge'~ad en gehoord de, considJ;!rátiën van de Senatus Aca-deplicus ontrent de voorgelIlelde, 'sake.
Sou de dan - _ . onder eorreetie - - de Senatus Academicus oordeelen,en dat eenpariglick; dat het weghnemen
van de immuniteyten zoo tot groot nadeel van de Acade:t) Deze woorden, vinden:'hun :-toelichting, hierna" ~blz. 3-21..
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mie; en' bij gèvolgh ,van de .. inwoonderen ·deser Stadt, alsoock 'tot· eenigh disrespe.ct van haFe Ed. Achtb. soude
streeken.
En dat te meer bij dese. conjunctute van tijden, daer wij
hebben een nabuerige Academie "), dewelcke door den
voórtganck en luister 'van de QllSc,rri:et aemulatie ingenoni-cn sijnde, alleen wacht om met eenige de minste schijn
en bij occasie onze Academie verdacht te maken.
En daer sommige trachten met, vreemde resolutiël1 i~
hareClasse de studenten der H. Theologie, op onse Academie gestudeert hebbeitde, te keeren en te SIuyten
uyt die, plaetsen, die in hare provincie zouden -mogen vaceren 2).
Gelijek ooek dickwils veel -gestroyt wort, van degene,
die hier in andere, faculteiten' gepromoveert worden, in
andere provinciën niet te erkennen noch :aen te nemen 3).
Gelett de studenten door eenige weynige immuniteyten,
tanquam specie- qua -Iibertatis, waerdoor zij van andere
mochten onderscheydenworden, tot dese Academie haer
mede begeven; die-anders'elders zouden gaen, ,alwaer haer
meer vrijheden' dan hier vergund worden.
Sulcks dat onse Academie alleene van dese. privilegie
berooft zijnde, noch het selvighe getall van studenten,
noch-eenige inscriptie, noch goede ordre daer annex zoude
behouden; en _zoude alsoo geïgnoreerd worden wat van
den aenwas ',derzelve en wat dies meer is" te vex::wa,chten
stond.
1) Hiermede kan- alleen b~iden· bedoeld zijn.
2) Vermoedelijk doelt dit op de Classis Utrecht, die herhaal-

delijk een minder, vriendelijkc_',gezind:h,eid tegen de- Utrechtsche theologische faculteit, too~de~ Zij'. gaf ook het voorbeeld, door' andere
Classes later gevolgd, -om het ,.~praeparato1r"- examen (waardoor
een candi-daat de bevoegdheid 'kreeg oin te preeken; ,maa'r n~g niet
beroepbaar werd) aan de Academie te ontriemen en, aan de Kerk
te trekken. Het recht om het '"peremptoir" examen af te nemen,
waardoor een candidaat ook beroepbaar werd, had' de Academ,ie
al- spoedig verloren. VgL eramer, De ,fheolog. -.faculteit te Utrecht
enz., blz. 24-32 en H. H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des
Woords bij de 'Gereformeerden, blz. 5-13-522;:
') Gelijk later zal blijken, heeft men te Leiden in 1670 en ,1671
de' ee'fste poging daartoe gedaan~
Acta et decreta Senatus
21
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Daèrbij kom,;nd<>,'dat de wegnemingederimmuuiteyten
ohgèlijk rneerdèi:nadruk gevèn··soude als otdezelvighe
noyt vergundt en waren geweest; doordien het toestaen
van een, vtijheyt -noch zoo aengenaem niet co.' is, als wel
het wegnemen derZelve onsmakelick.
~ Welcke vërmindering van studenten. alsdan veroorsaken
zoude -een mertkelkke verslappinge, zoo in ,huysen als
anders in de-- gemeene neeringen, 'dewelcke nu doo~ het
getal der studenten verwakkeren. Alsoo kennelick is, hoeveele 'cameren' nu voor vijffich of zestig guldens, d'eene
doof·d'anderej van studenten gehuurd worden; behalven
noch' verscheyde huysen, die van geheeIe treffelike familiën, van buyten aencomende om hier de sonen te laten
studeren, gehuert en bewoont- worden; die, anders' misschien ledig. sou-den staen 'off immers voor minder prijs
verhuerd worden.
Behalven dat Doek :hetgene nu- aen- bier en wijn te" fileer
geconsumeert wort door het genieten van die' immuniteyten bij studenten, die' veeltijds geen wijn en zouden inleggen, zoo daer ;niet eenige :_vrijh-eyd, ware, bijna, zooveel
voordeeIs aenbrengt - , - de frauden buitengesloten zijnde - - aen de,-accijsen en borgeren, als, derzelver, iininuniteyten voor Stadts comptoir lastig ennadeelig zijn.
Om nu haer,; Ed. Achtb. niet te gemoete te\weren, hoe
deze wegneming en a:ffschaffinge aenandere bedencken
zoude geven,off den ijver tot de onderhoudinge der Academie in de Regenten mochte verslappen;
of nu niet zoo wel als te voren de Stad suffisant'ware om
de kosten, volgens overslag,idaervan gemaekt, te ;dragen;
of hare Ed. Achtb. oyt 'een werck zouden begonnen
hebben, en dat niet sodanige' solemtiiteyten, promul-gatiëri,
affixiën ,etc.'; 't we1ck zij. niet en konden uytvoeren;
en wat diergelijcke gedachten meer ontsta en mochten
bij degene, die dese Stadt met hare Academkvrijnijdigh
sijn'·en ooek nadeelig zoecken te weS'en.
Zulks dat de' Senatus A.<:ademicus wel wenschte, dat
hare Ed. Aûhtb.geliefde deze consideratiën in· goede opnierclànge,te ne.men 'en die tot noch toe vergunde,iinmuniteiten 'alsnoch ,bij provisie te continueren,-inimers biJ deze
conjuncture van tijden, eh menées en pra'ctijken ,der nijdigeri, zoo binnen als buyten deze Stadt en provincie; en dat
hare Ed. Achtb. geliefde veeleer te denken ,op middelen
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tot voprcominge ;'C,ll _weCl:'Înge van, alle fraçdc ll ,_- -in dezen,
eu, alzoo tot vèiminderinge der lasten, hierui,t ontstaende,
als tot wegneminge van hetgene ,eens sa loffelick is vergund.
En zoude, ondecverbeteringe, achten, beneffens ander,e
middelen deze wel de voornaemste te kannen wesen:
1°. dat de studenten bij hare recensie zullen hebben . t.e
vertoonen een schriftelick testimonium van een Professor,
onder wekken zij collegia houden of de lessen frequenteren;
2°. dat desgelijc,ks de nieuwe aenkomende studentçn
zkh alvorens, bij een _Professor Linguarum, Eloquentiae~
Flistoriarum, Philosophiae, of der. andere Faculteyten,. n~
gelegentheid, sullen aengeven om daeronder te studeren en
daervan alzoo mede testimonium vertoonen bij hare inscriptie;
3°. dat de vrijbriefkens, alle vierendeel jaers voor de
studenten te bekoinen, bijhlter personelik uyt handen van
den Pedel gehaelt zullen moeten'worden en dan noch
gebracht bij ecn Prbfess9T, elk in zijn faculteit, dacr die
studenten de lessen of'co11egiën actüelick frequenteren, om
dezelvighe mede -te onclertckènen, en zullen anders die
briefkens sonder 'zoodanige onderteeckeninge van geeuer
weerden sijn; zulks dat degene, die personelick niet en
compareren, sonder andere exceptie als van wegen zieekten hier te decumberen -,-~ --waeröp de Professores zich
dan informerenzunen ....,..-.:..,:- _geen immuniteiten en zouden
genieten, noch de hospites, dacr dezelvighe mochten gewoont hebben, -of herbergiers, of andere, -acn dewclcke de
briefkens vereerd, ~ermangeld of vercocht souden mogen
worden van vertreekende studenten,_ haer (daarmede). SQUden. connen behelpen; door welcke moeyelickhedcn de Senatu,s Academicus Doek vertrouwt dat, den titel der vrijheden blijvende, 't gebruik derzelve bij vele .).lagelaten sal
worden en alsulcks de kosten en lasten v.ln elien merckelick
vermindert;
4°.• dat de Rector en Assessores alle drîe maenden de
registers der pedelIe:t1 zullen visiteren, en letteq of d;;ter
geçn nam'en op en s,taen van studentcn, die reede yertrocken
sijn;
, "
.
5°. dat de pedellen, indien Zij, o( door haer selven, 'of
door den haren, bevonden wierden: in het Il1inst~ ,de privi-
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légië~ te :hehben ntis'?fllyckt/ nIet 'aIs:etting~,- 'eh -,'da'erboven
noch met andere arbitrale corrèctie/sond'èr eenige con niventie~ zouden gestraft' wordeif';'
6°. dat zoo" ecnige naem mochte gevonden worden op
het boeck van de pedellen, ofte op eei:lbriefken,bij deselve
gegeven, niet geregistreerd staende op het boeck van den
Reètor Magnif., dezelvighe gehouden werde in fraudem
yàn het ,privilegium gesteld te zijn, en de Pedellen daerover
strafbaer als hoven.
Welcke consideratiën de Senatus Academicus vertrouwt,
dat hare .Ed. Achtb. overwegende, volgens hare wijse
~iscretie, zulks in desen zullen handelen, dat niet de reputatie en nutte van de Stadt, of de luister en voortgang der
Academie eenige prejudicie cri lijde."
I7 Januari ,657·
Rector en Assessoren hebben bovenstaande memorie
voorgelegd- ,aan Burgemeesteren. en Gecommitteerden tot
de Academis.chezaken, die beloofd hebben haar te zullen
overleveren aan en voorlezen in de, vergadering der V roeuschap. - (Blijkens de Res .. V L 22 Januari 1657, hierna,
blz. 330; waarbij -de vrijdom van wijn- en bier~accijns werd
opgeheven" heeft de Sep.aat. aan doovem<lns,?o~en gepre~kt.)
20.

JanuariI657.

"In 'conv'entu extraordinàrio" DD. professorurii'- Theol. et
Philos. exhibita est Disputatio "tlper in Academia Leidensi a Cl. Viro D. Adriano Heereboord publice proposita,
cuius corollario' postremo, maxim'ë' autem cum duobus
proxime antecedentibus collato, gravis injuria videbatur
facta utrique isti in Acadeinia nostra"Facultati. Deliberaturn ergo, quid :in hoc negotio' esset agendurii? placuit
'autem maxime, ut literae darentur' ,'ad N o'bilissos . et Ampl1ss. -DD'. Academiae lllius Curatores; non consentiente
interim CIc. V. D. Joh. de Bruin, qui quidem injuriam
utrique FactiHati nostrae illata'm dicebat, et se omriino
petsistere in Responso a DD. professoribus dictarum Facultatum conjunctim dato ad Quaestioiles Cl. D; Spinaei,
Philosophi Steinfurtensis '), quod istic impetebatur, seril} Zie hiervoor, blz; 310-31!:
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bendum tameJ;l';non putare ob:_ ratiol,1e{$ q~~sdam;' <l:d ~llas
vero r:espon,~-un;f .est, et conc1usum-_ '<ieinceps, scribendum
tamen"a Theologis omnibus et Philo$óphis caeteris; cumque D. de !}ruin urgere.t se igitlIf..· cuper~. ut protestatio
sua literis istÎs insereretur, decretum tandem, ut suscriptio
fieret hoc modo: "Professores Theologiae et Philosophiaë'.
additis singulorum inscriptionem, consentientium nominibus, praetermisso Facuftatum titu10. Scripturn igitur sic
fuit:" (deze:, nu volgende, brief aan (Je Le,i51sche Curatoren
is in zijn geheel gedrukt bi} 1vlolhuysen, :J3ronntn lIl,' blz.
6S*~66*~) ).

18 Juni 16Sï.
"Placuit ut Nobiliss. et Ampliss. DD. Consulibus per
Rectorem et Assessores conimendaretur causa clariss. coll~garum illorurn J qui jam aliiiuandiu augmentun1 :-:;tipendii
sui petierant, itemque de communi augmento annui
honorarii virtalis et plurium Disputationum immunitate:
quorum omnium a Nob .. et Ampl.. DD.. Curatoribus
spes erat factá, cum nuper aliae"Studids'orum imrnunitates
'abrogarentur. u " '
nDecretum ins~p,er ut a candidàtis "non amp1îus ad
1) In dezen brief geven de Utrechtsche,.philosophische en theologische hoogleerar.en te kennen, qa,t proL-Heerebooid in zijne disputatie te kwader troU\v hun heeft toegedicht, dat' ,'zij, door hun
antwoord op de vragen. van Spinaeus, "der Papisten gevoelen de
corporjs praesentia in' ,pluribus Jocis seu de penetratione dimen-sionum wilden· drijven 0# favoriseren"; hij mist volkomen het recht
te beweren" dat door dit antwoord de philosophische en de theologische faculteit van Utrecht zijn gekomen "in heterodoxiàe suspicionem justam." Ten bewijze hienran laten zij hun brÎef vergezeld
gaan van een copie van den brief van Spinaeus en hun antwoord
daarop. - De Utrechtsche heeren bereikten dit succes, dat de Leidsche Curatoren, na ken~is te J:tebben genomen van hun brief, prof.
Heereboord voor zich ontboden (8 Febr. 1657) en hem deze schrobbeering gaven: "dat hij te verre \vas gegaen, doordien hij twee
fa-cuIteyten soo onfatsoenlick (had) derven,taxeren, hem waerschou:wende dat hij sich voortaen van diergetijcke saken saI hebben te
wachten, oft dat anderssints daerover tegen hem soude moeten
effectivelick werden versien": ]\:1,olh,uysen" Bronnen Hl, blz. 1~&--127.
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l'rcimotionespublifas darentur chirothecae ' :),: sed'pro
tmoi:fû'oque earum pad potius biiii solidi :·;exp'enderetitur
inter praesentcs DD. professores distribuendi, salvo' in:...
ferüi! similiter jure et consuetudine Di,. Secretarii,et Pedellorüm."
25 Juni ,657.
nDe -Mandatis stfperioribus; relatum, DDos. Consules
prom:isisse se quatripfimum hoc acturos, :ut DD'~ 'professores potiantur turn augmcntis isti8 peculiaribus, qui' ca
petierant, turn etiam omnes i110 Fommuni, atque initium
fore a mcnse Martio jam' lapso, ac' simul constituendum de
immunitate disputationum.':
:' ,
"Propositum etiam Nobiliss. et Ampliss. DD. Consules
monuisse ut, ad evitandas aemu]ationes et _coritenti'ones in
Promotiollibus aÎiisque eiusmodi actibus, abstineretur
potius -a titulis "Professoris- primo loco", aut "Praecipui",
.et similibus.",
"
,,_
'
"Per idem :Jemp,l1s ob, lu~tup_ dottt~sti,cum a publico ahstinebat CIar. Vir D. Henricus Regius, Med. Prof., , ad
qucm" i-nterim,yicc"s pr()p1ovendi Jurn ,priyatim.. turn' etiam
publicc perveniebant; eoque delibeó:tum,"quid de oreline
faciendum? Placuit au tem, ut iste non turbaretur, sed
Clar. D. -Di'crrierbrO'eck per absentiarri,"s-ui tri eadem Facul'tate collegae vices suppleret, 'yerum -deihde proprias suas
:nihifominus servaret, honorarium autem/ pro -actu' Proriiotionis solvendum ipsi DO. Regio- cedetet,---ea tarnen lege, ut
'si quod simile impedimcntum Clar mo . Viro D. Diemerbroeck aliquando obtingerct, -D. Regitis similiter esset
'faèturus, atque itidem in reliquis D'Dis. Collegis pro re
~11-ata fieret."
1) Chirothecae = handschóe'tien. Oorsptönkelijk werden, bij' promoties, door de candidaten handschoenen àau 'de professoren gegeven'; later gaf' men ih piaats van handschoenen een zekere-'som gelds,
hèt zgn. handschoenen'geld:' zie Mcilhuyseh, Over de . graden, '-die
oud1:ifds aan de Lefdsche' Uriiversiteit VJerden verleend (Leidsch
Jaarboekje 1916) blz. 30. - Biijkens bovenstaand besltiît -van den
~trechtschen Senaat werden te Utrecht eerst in 1657 cle h:uldschDenen door h'andschoenengeld' vervangen.
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7 Deèembe,.16S7·
"Clariss. D, CyprianusRegneri ab'Oosterga in .$enatu
Academico expos!,it. du?~ esse juvenes ,Nobiles Hollandos,
qui in hac Academia insigniter Jurisprudentiae studuissent, atque adeo apprime idonCÎ' forent sustinere et peragere omnia a Candidatis Juris requiri solita; attamen illos
in animo habere"ut grad}1m in ista Faculta.te ab ho.c Senatu
pet9-ut, ea conditione. ut a public!l di~PHtatione, possent
eximi, quemad,modumin aliis qu~busdam Jaçt~m etiaID: est
anteha~., Senatus negotium illud ad DDÇ~. ,Consules 1,'_eferendum ce!lsui~, ,q,1:I0d factum, ac" deinde nomine :qporum
Consul,um et Senatorum, actAcaçle:qlÎca de1egatoruITl.xesponsum <:5t, .plac<:!~e. ipsi?, u,t :i11 ,duoh~s')ll~s dispensatio
ista 'eüaul Jiat."",

II.

RESOLUTIËNV~~EDSÓ,l.,.

UTRECHT.

I§,Ff'biua1!i~656.
"Exhibeerden ;a:l~ter: de "}ièefen Ha~el '''tihcie, yordere
G,ecommittecrd~Il d~~r~sfen y"~n ;de gec04'~umeerde-w1jnen
-ende bieren biJ 'dl.': ;}stud'cnten, 'volgens d'ersélver vrijdom
over 't jaer, geëxpireert den 2 den deser, ende'is daerop de
resp'. pachters Ürdonna,üie ;ya.n afschrijvinge ende betaIinge verleent, alse ten tegarde van de bevondene 40007
kanneIl,_.wiiJ:l:s"t~r ,,~Q,mmc:!. v_~-tl, 3~§p,gHld:,,:-,~qnte~end_e ,vQor
de Chijs ende Impost J 625~2-i ende vóor degeneiale mid-

.delen ende nieuwe speciën f 2625-3-2; ten regarde van de
bevondene 2264 vatenbiers ter sOJIlme van f 18II-4-0.
Ende sijn bij die oeca'sic' d'Heet:en -Gecommitteerden tot
.d' Academis~l?-f __:~~cc~(ep versofht met c~~,ml:1nicatie _van
Profcssoren' t oy~rlcggcn, oH :niet _sonder ,,~,~enckinge v~n
·de Academie der Studcntcn vdjdom in wijn 'cnde bieren
_Sou de connen worden affgelast."
-.' ' 31 Maart 1656.
,,0. M(ag.) Joannes de Bruyn" extraord'. Professor
Physiccs ,et Ma-theseos"is alsnu-acngenometl tot-ords. pro-fessor."

328
.. sApril16S6.

tót

Ords ;::" professor" aengéI-romen D'/,-'Danief
Voet, Med. et Phil. D'~, Logices et Metaphys, Professor."

"Is" medê

2

Juli 1656.

"D'Heeren Borgermeesteren ende- GeèominiHëeiden tot
d'Academische saken hebben goetgevonderi d'Heer Rectori
Magnif.de voors. árticulen, geëxtraheert uyt de Wetten
en Statuten der Academie van Utrecht, gearresteert bij de
Vroets~hap derselver Stadt den IS Martii 1644, te doen
insinueren -ende -toe, te ,senden, opdat -de Professoren hun
daernae strictelick regUleren, tot wekken eyride Sijn Eerw.
de Professoren specialick sal doen convoceren ende d' observantie der voors. articulen .,serieuselick voorhouden 1):"
3Iuli 1656.
"Conform 't advijs der. HeeTen Gecommitteerden tot
d' Academische saeckéû-:is 'CHristianus' Graevius, Alendorphensis, .Hassus, .geauthoriseert "bij _pf(p~isie, om alhier in
de Latijnse, Hoochduytse"Fransche,I.taliaense ende;
Spaense talen Edelluyden ende ande~è.studerende jeught
te institueren,"
-,',','
"
,','

'4 Juli

1656..

[wiin~~, bl~,. 8á:',Dèj,á:a;fw,e;4d~ ~~n

tot IODq gulden.]

prp'i. Di~_l!lê!brbe~~k ~~rl;;(WRd

. ..

.

25 Augustus 1656.
"Apothecarisen Calff ende Anschut, die hun Doctores
M"edicinae hebb~n laten creëeren ende eenige jaren binnen
dese Stadt gepractiseert, is bij. dispensatie cndè sonder dat
1.) De hierbij toegezonden' artikelen waren art. XVIII en XIX van
de "Leges et Statuta~' van 1644, bij welke artikelen verboden werd
van de philosophie, van" Aristoteles :af
wijken enz.'- (zie hier\'óór~

te,

blz. 198).
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sulex' iniconsequentie getogen--sáf niogen .wordëii; gepei:;
initteert~te contiriueren:inf Noors. practise'ren:ende houden
van apothekerswinckel tegelijek."
22

September I656.

"Bij.~occasie van de beliefftenisse van ;Ci~, spcc;ifkatie vaI1
d~en Professor; Diemerbroeck, d:Anatornip aengaendc 7 is

'! advis" van de Hee,ren Gec.ommitteerden tot
directie van Stadsfinanciën versta en) dat gem el ten Professor voortaen alles selfs salhebben te becostigen ende
ten ,'aensien ~van ,dien van ij,der ~spectateur der Anatomie i:q.
plaetse van. ses, yoortaen tienstuyvers sal genieten."

q:mfo~m

27 September 1656.
,;Verthoont sijnde 't;nieu~s gema:~,fkte groot segel deser
Stadt mette! contresegel, waervoor Roeloff van Cuylenburch;,stempelsnijder, waseyssohende vierhondert gulden,
sijn d',Heeren ,BQrgermcesteren geauthorisct;rt ,met hem te
handelen ende daerin mede te bedingen het veranderen
;van Stadts wap,en aen 9.e eene l3.ijde v,al}- den -stempel vant
Numisma ofte 'fl1edaille1 die men de gepromoveerde in
de Academie alhier van Stadtswegen vereert; die naderhand gerefereert "hebben met, hem overcomen te sijn op
de voors.' vier hü'ndert,gulden"ond~r ge~elte conditie."
8 November 1656.
"Op 't bericht ende':advijs~vàn:' de-"Heercn Burgermeesteren,' ende Gecommitteerden "au:, de Academische saken,
is niet goetgevonden p. Christiano Gra(e}vio, die <len
III Julij 1656 was geauthoriseertom hÁer collegia te houden in de Fz:ansche, Spaet:lse, Italia~ns~,:" cf,lde ander~ talen
voor edelluyden ende andere stud.erende jeught, daervoor
eenieh tractement -,ofte gaige toe;-te kggen" maer all~en
eens ende voor dese, reyse een gratuiteyt van hondert end,e
vijfti eh gu1den ende daervan ordonnantie op den Rentmeester van Nicolai-Convent."
IONovember 1656..
[Wijnne, blz. 83----84: De Vroedschap, bevestigt haar: resolutie, van

J30
23,M~i 1655 (hiervóór, blz, 31 5--3 IJl) .om nietmeeqlanlO coilegiale
disputaties in het jaar,' voor elk prof.essox op; s,tads kosten te doen
drukken.]

29 November 1656.
"Gehoort 't rapport van de Heeren Schepen Velthuysen
ende,' vordére :/ Gecommitteerden, is .:ieti" scherfu-meester
Tibault 'de Lange 'tot exercitie van sij!'! scherrrikohst pro'visiondick toegestaen te gebruycken Abramdolij'kerckgen,
des hiJ tot verschoninge van de steene;v!oer over de· grafsteden <ildaer, söb verre hem aengewesen is, sa:! leggê1i
tsi}nen' costen een plarié:kerivloer, ende ten tijdeü van ,'t
anatomiseren ende vergaderen van der Apothekers- ende
Chirurgijnsgilden aldaer L) geen incommoditeyt ofte hinder deselve sal toebrenge;'l~H

.22 ]a.nu,:Lfi

1057. .

"Gehóort -'t rapport oef;'-:·He'eren Gecommitteerden tbt
saken' val?- d'e" communicatie, -bij Haer Ed.
ingevolge' van des Vroedschaps resolutie, vàn: den XVlcn
Februarij 1656 met den Rector ende Professoren gehouden
over 't -affschaffeii van der studenten exemptie end'e -vrijdom in wijn- 'ende bier-iinpositi-ën, is in consideáttie."van
den jegenw'ödrdigeti 'staet van Stàdtsfinanciën' eri de fniuden, die -'onder dèx-el' van' de voors. vrijdom' worden' gepleecht, bij desen goetgevonden de~dve te doen cesseren."
(i' Academische

:. ,\,

-

.7 Fe.bruari ,657·
"Is 9P 't !hippór~ van.' de Heeren Fäeyt- erid'e' Van :der
Voordt, Commissarissen, die der pedel ende pachters boeeken hadderi' geconfereert nópende der studenten vrijdoin
over: den jare I656, goetgevon~en ordonnantie te depescheren alse ,over 4S85d kannen wijns ter somme van
f 3725-6-4, sijnde voor de middelen f3008-18-2 ende voor
dechijs f716-8-2 ende vaar de 2312 vaten biers ter somme
van f 1850-4-0."
:1) De anatomie en ~: xer~~derzaal van het apothekers- en het
chirurgijnsgilde waren -óp' 'de 'bovenverdieping van "Abramdolij" :
'voor, de anatomiè-' zi~', hiervóó.r;.:blz. lü6.
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27 Juhi1657·
,,,Alsoo hU 't resolv,crep to~_ --cessatie... van de ,cxemptiën
ende vrijdom der Studenteninde wijn- ende bierimpo~i
tiën geseydt was, dat men den Re'ct. Màgnif. en de Pedeljen
te, goede soude comen, ten a'ensien
de emo1ume'nteu,
die deselve daerbij qtfamen te missen" ende pock dispbn~ren op de verhoginge van der samci:Itlick~ pro,fissoten
wijngelden, mi~sgaders op d'augmentatie van gaig'e, bij
een~ge van hemhiyden versocht, soo IS daerover als:q.u gedelibereert ende na gedaene _omvrage verstaen" da't den
Rector voortaen jaerlix sal worden gecreëert als vóór
uescn op den XVIen Martij, sijnde Dies Natalis Academiae,
ende dat dcriselven 'Rector in' plaetse van de nu .cesserende
emolumenten 'van- de inscriptie ende recensie der studenten, jaerlix" beginnende met dit lopende, jaer, sal hebben
een tractement van hondert en-, vijftich _gulden.: Dat de
gaige van ijder pedel ten aensien vant derven haerder
emolumenten geaugmenteerLsal. worden met acht en sestich gulden /s jaers." Dat deL Professoren wijngc1t van
24 guld. verhoocht sal worden tot 0500 guld. o's jaers, mede
ingang nemendeomet odit lopende}aer.
-I tem dat de Professoren D'e Roy, Leusden, De Bruyn
--ende Dan:ieL'ViOet,ijder haer gaige geaugmenteert sal worden met tweehondert gulden, ~s-jaers, ingaende met het
lopende vierendeel jaers."

,Tau

~9Juli1657.

;"Op de requeste van den Schermmeester );:'eter van
Bambergen, :;exercert:J).d~: sijn _Const: in l\1a.rie-MagdaleneÇlooster, vefsoeckende tot sijn wOllinge te lTIogen hebben
de kelder aldaer, ledich oende onbewoont sijnde, is nae verhoor vant advijs van ,de Heeren Commissari~scn-, ende
Rentmeester des VOOT$~: Conv~nts geappoinctee,rt:
De Vroedschap; gehoart 't voors. advijs, permitteert_den
suppliant de keh~erf_ in des en geroert, tot een woninge
t'appro.prieren t'sijnen costen, des men hem daerinne te
goede, sal comen met de somme van sestich gulden, te
betalen bij d'Heer Rentmeester Van der Voordt, mits dat
bij sijne, vooraflijvicheyt sijn huysvrou haer leven lang
daerinne sa! blijven ende' daernae niets 'van ,vei-heteringe
sal mogen worden gepretendeert."
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"Op 't voorstel

v~m

Se,ptember16S7.
dêReer Burgermeester Haniel

v~n

de tractementen der Professoren ~ deser Academie mett,eri
appendentie van" <li'en te repa~tiërèn op de comptoiren van

de resp. Rentroees~ers van de ~'agijIien-Conventen, mits
dat daertegens sullen cesseren de subsidiën, die deselve
RentIlieesters jaerlix furneren' aen dep- Eersten ,Cameraer

tot oiiderhoudt van de Academie, is suh Dij de Vroedschap
dienstich ge;:tcht e'nde de naevolgenrle repartitie geappfoheert ende gearrestc'ert, alsse:
D'Heer Splinter, als Rentmeester: vant Bagijnhof, Agnieten- ende Arckels-conventen sal
continueren int betalen·jaerlix aen,den ,professor Diemerbroeck .
f rooo-o-o
Ende voorts tot sijnen laste "nemen den' Professor Rcgius met .
f I200-0-0
Noch over derselver wijnc ende tabbertgeldt . f !60-0-0
Ende 'f jaerlix 'tradement~' van:: de ReCtor
Magnificus
f '5 0 - 0 - 0
Johan Molman, Opsichterop de Biblioteeq
-'1 80-0-0

f 2590 - 0 - 0
D'Reer Mr. Johan Ram, als Reilt'i~.eester van-: . '
de Conventen Ceciliën ende Nicolai, sal con-

tinueren ~n de betalinge

van den'Professor De

f

Bruyn niet
Ende op nieuws tot sijnen laste te:nemerf den
Professor Cyprianus met
den Professor Paulus Voet met .
cl-en. Profess6r Aemilius m'et
Voor dersehier wijn- ende tabbertgeJt
Den Pedel Fockens - - wijn- ende tabbertgeit daerinne begrepen - .

f

3 00-Q-d

Sonima

f

4820-0-0

De Heer Mr. Jacob Lieftinck als Rentmeester
der Conventen van Hiërusalem, Betlehem ende

800-0-0·

/'200-0-0.

frooo-o-o
/I200-0-0
32 0-0-0

f
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Btigittensàl 'voortaen betalen aen den Pro"
fessol-.-'Giibertius";'Voètius _ ',','; Item den Professor Essenius gelijcke
Den Professor N ethenus
Den Professor Daniel Voet
Voor wijn- ende ta,bbertgeltder.cvoors>Prof.
Den Pedel Camp ~ ~ wijn- ende tabbertgeldt
daerinne begrepen ~-.,.....- .

Somma
D'Heer Do' Cornel;s van der Voord als Rentmeester van Abramdali ·ende Marie Magdal.Conventen sal continueren int bètalen van den
Professor Leusden .
Daerbij noch van den Professor' Berckringer .'
Voor wijn- en tabbertgeld van 2 Professores
Item van den Bibliothecaris
Aen den Böde van 'den Domcapitfdle' voor:
huyshuyr .
Ende aen· den Opsichter van den Astronomische tooren
Aen °dén<Hóv~n'ier ,va:n--~deh ,Hö'rtus',Atade'mi.:.-cus
Somma

f1700-0-0

f

f
f

'7°°- 0 -0
1IOO-O-O

.f

7°0-0-0
320-0-0

f

300-0-0

fS 820- o-o

f

f
f

f

800-0-0
1000-0-0
160-0-0
200-0-0

f '5 0 - 0 - 0
f

20-0-0

f

24-0-0

f

2354-0-0

Ver'staende·vdorts-dat voortaen alle andere lasten;' d' Academie 'raeekende, alse 't drucken van de rfheses, becostigen
van de goude 'penningen ende vereerde wijnen voor de
gepromoveerdens, hèt becostigen van de astronomischè instrumenten, -ende alle andere van diergelijcke natuyre sullen worden betaclt bij de resp. Rentmeesters~"

? December 1657.
"De' rn:issive' van de Regeerders der Stadt Nijmegen,':om
te ',hebben bètichf o~er den'_ -rarig der: Preditanten 'ende
Profèssoren, publice eride privatim" alhier' gebruyckelick, is
den Secretaris belast- te bearlhvoorden, dat daerover 'bij
deselve nOft eenich dispuyt oH questie geval1en~- inimers
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de Vroedschap' voorgecornen is,,-Oversu1cx, hem1. dien

-~en

gaende geene ordre ofte reguien te sijn' ,gepresctiheert."

9 December 1657.
j,Gehoort de 'verclaringe: -van den Rector Magnif. ende
Assessores 'Academiáe; : dat -·Theodorus Heereman van
Zuydwijck ende Nicolaus van Vlooswijck, beydeAmsterdammers, haer studiën in den Rechten sooverre hadden
gebracht; dat:-Bijluydcn bij de Professoren geoordeelt werden bequaem te wesen om -gradum Doctoratus in die
faculteyt te consequeren, doch dat deselve ongenegen
waren Disputationem Inauguralem publice te sustineren.
presenterende 't selve, privatim te doen, hebben ,d'Heeren
Burgermeesteren ende ~",Geconimitteerden. tbt: d'academische saken op de voors. gedacne vercIaringe ende presentatie ,'t se1ve voor: dese,reyse-toegestaen."

. ,6 MAAR'I\IQ58~16MAART,659· .
,L

·CY~R1ANO.REGJ;ERl

. "ACTA ETDECRETA·REcTÛRE
OOSTERGA, AD. 1658"(---c1659).

AB

,6 Maart 1658 ').
, Burgemeester: Booth; 1icom-itatus; quibusdam aliis: ex
Senatu Ultrajectino",heeft den aftredenden Rector.Esse-.
nius, die ruim twee jaren ·het Rectoraat bekleed had,. bedankt en tot Rector geproclameerd Cyprianus Regneri ab
Oosterga en hem als Assessoren toegevoegd Essenius,
Regius en Aemilius.
1.) De overdracht van het Rectoraat geschiedde volgens Res. Vr.
27Juni Hj5'7(hiervóó" blz. 3.31) nu niet meer op 31 Januari 011 februari, tJlaar· weder~ op den van ûmis gewanen datul;11, daar w:egens
de opheffing v,an den, vrijdom van ;accijns de reden voor de verschuiving van den dag der overdracht naar ,~e _genpemde, data very-allen \!as (~~e I?-ic::rvó,ór. \)I,z. f1?2, noot 1). -
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.. 21 Juni 1658.
'l's voorgelezen ResoL Vroe.dsch. 7 :,Juni 1658 (hierna,
blz. 337).
'4 September 1658;

Is voorgelezen ResoL Vr;'3ö,Augustus 1658 (hierna,
blz. 337).
2s··Septeinber.:L6s8;
"Joannes Strickius 'J, J( uris). C( onsultus), petiit in
Senatu Academica, ut praemisso,programmate Professores
vellent 'togati inter:esse- publicae decantationi quorundam
heroicorum carminum "de excidio Antwerpiae" 2) etc. :cumque Rector nonnullis tune praesentibus collegis exposuisset, praefatae petitioni adnuendtim videri ex suffragio ConsuIum, 5tatuto die quibusdam aliter placuit, sed tarnen
Po~ta in chorum;'maioris templi a Togatis 3) deductus
Suit, -Jeinde domum; sed -sub hac conditione postea COmmuni calculo decreta" 'ne· .'hoc trah~retur,_-in -exemplum in
aliis imitand1.,1m.'~

'3 December:'16s8.'

.<

"Senatu'-,'Academico 'convocato'_;öb ,corollaria~.) quaedam
Philos'Ophica" 'Cánclusum fuit, ;u-t :_Professores - cuiuscu~que
,) Mr. Johan Strick was lid van de Utrechtsche Vroedschap;
zie, DiJker, .t.a.p: lIl,. blz. 119; noot' 5, .en' lil, blz. XCIV en XCV
der Bijlagen.
2) Over den,',vál van Antwerpen in 1585? Dan. verwondert men
zich eT' over; dat deze gebeurtenis Mr. Strick J).og in 165R tot'ucarmina h~roka" bezield heeft.
3), Niet ane 'professoren hadden dus aan hef dnor Burgemrn.' ondersteunde verzoek van Mr. Strick om in toga te verschijnen, gevolg
gegeven. Uit het slot van deze'aan-teekening blijkt-trouwens" dat de
geheele Senaat weinig ingenomen was met 'deze gedwongen fraaiigheid;
4)' Corollaria beteekent dik.J,vijIs eenvoudig "stellingen"; soms zijn
het echter "uitgewerkte" stellingen; zie eenige voorbeeldèn van-hei
laatste bij Duker, t.a.p. 11, Bijlagen Ll en LXVII.
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etiam Facultatis in posterum' :ai;>stinerent istis disputationibus et corollariis, quibus se invicem studio et de industria' provo:carent;--a,ut~ impugnarcnt; 'aut, si· oècasione >materiae aliquid contrarium diccndum foret, omitterent
dicteria sive alia vefbá aspe'ra'ct ,öontumeliosa."
.,

"Primis Kalendis,-~::Februarii"~eri-a~ui praelecta fuerunt
haec verba a Secretario tradita"1):_ ,,,De IIeeren Burgermee'steren recommandeeren,"é d';t{e'er Magnif. iRector, de
:Heeren p'roféssoren:· te willen voorhouden, de resolutie,
;vóór des-en genomen,2),: van geen ,collegia te ho.uden-op die
urren, als andere- Professoren lesen.','

12 Februari ,659.
"Senatu ex .petitionc D~ Pauli Voet convocato, protestatus est idem D. Voet,Tontra doctrinam D. De Bruyn, quam
hic in serie, lectionuffi' promiseratjuxta ductum Cartesii 3)
in meteoris et animi passionibus, addebatque:, idem D.
Paulus Voet hane suae petitionis ,rationem, quod Cartesianae Philosophiae,professi6 pmhibita in Academia Ultrajectina eademque direeto pugnaret cum decretis et statutis
nostris", Aeademicis :4); ';, Contraf 'vero ," confendebaf" D. ~ de
Brnyn. Sènatusvero;'postquam D?de,Bruynfrustra expunctionem nominis Cartesii persuaserat,. judicavit inter, 1) Dit is dus .eèn door ',de!1:' Secretaris- overgebra<:hte, schtiftelijk~
of mondelinge boodschap' van Burgemeesteren. Zooals .. in onze Inleiding is medegedeéld, ,zijà er 'geen 'TIotulèn ,van, Curatoren (= Bur-

gemeestereh + ,Gecommitt tot de, academische zaken, soms ook
Burgemeesteren alleen) bewaard gebleven!; vermoedelijk zijn zij
nooit. gehouden; ,slechts 'enkele beslûiten van, Curatoren zijn' opgeteekend -lIT' de, Acta et Oecreta';' -zie bv. hieivóór, blz. '313" op 28, Januari 11)56, en blz. 319, op 6 Juli 1656.
,2) Zie hiervóór, blz. 318, ,op 1 Febr.. 1656.
3) Ook de Kerkeraad was hierover geschokt: zie Duker, t.a.p~ U,
blz. 200, n'not- 2, en~,de'daar aangehaalde Notulen Utr. Kerkeraad,
22 en 28 Màart 1659, 13 febr. 1660.
4) Zie hiervóór, blz; '198, art. XVIII der Statuten.
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pretationem petendam-esse a Sena,tu

Urbanop:t:;r,R,ector,~m

et'Assessores. Coeterum Rector ante·evocatus per D-.'::Co~;
sulem N ellesteyn admonitus fuit, ne praefatum litigiu!ll de
interpretatione ventilaret co ram universo Senatu urbano,
sed denuo moneret Dm. de Bruyn, ut saltem in posterum
abstineret nomine Cartesii, ,dixitque O. "consuLs~ interim
acturum cum suo'collega.Consule Van vVijek."

Ir.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

7 Juni 1658 .
lWijnne, ql?:. 84:. jaat:Wedde,van,:CyprÎ'é1:fl,US met} 200:.'verhoogg.
Vrijdom yan burgerwacht en drukkosten van"dispufatiën, benevens ,de gouden :1A~dail1e en de stadskannen '(wijn) voor publiek
gepromoveerd~n ;lullen niet genoten worden door, hen, die in het
Album academicumc' niet. ingeschreven" Df gerecenseerd z~jf1.1

-:7

[Wijnne, blz. 84: De professoren in de theologie en de philosaphie zullen ieder jaarlijks 12 disputatiën op stadskosten mogen
dru!<k~!1;, ,va,ar ?,e professoren in de reçhten en de medicijnen blijft

dit getal' op 10 bepaald.]
"Is noch verstaen dat :'me:ti' d'~Êd. Heeren van den Dom~
Capittele sal insinueren, dat Raer Ed. ordre stellen ten
eynde de vloerende'j dack van de galerije orri'j V rijthoff
(de -kloosterKilpg) roettell' çersten gerepareert' worden nae
-behore'n."
'
6 December 1658.
"Opt versoeek van Jan ]oaohimsz, hove'nier van den
,HoH van de Academie alhier, is sijn jaerlixe gaige van vier
ende twintich guld. verhoocht tot ses ende dertich guld."
2 I

Februari 1659.

"De Vroedschap heeft D. Andreae Essenio, S. Theol. in
1t:cclesia et, Acad. Ultrajec.t. Düctori, voor de dedicatie
Acta et decrefa Senatus

22
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ende presentatie :-vall VIer exe,mplarcIl-' prioris partis ,,.Systemat~s Theologiae (dogmatic;:i-e)'," vereert tvliee hondert
gulden~"

7 Maart 1659.
"Borgermeesteren ende Vroedschap ordonneren bij desen d'Heeren van den- Dom-Capitte1e binnen acht dagen
behoorlick te doen repareren 't dack ende wulfisel van
't pandt van de Academie, op poene ·dat d'Heer Officier
't selve sal d?cn op sijn gewin yan den derden penning
meer 1)."

r4 Maart r659.
"Sijn_ d'Heere~, die, de Redorem ende ,Assessorcs, sullen installeren>versocht alsdan --d'e samentlicke Professoren te recommanderen, dat tot -'conservatie van de goede
renommee ende luyster deser Academie doêh gecontinüeert
worde in de precise ordre opt examineren 'ende admitteren
dergeener, die geprornoveert \villen wordén.','

r6 MAARTr659 -- r6 MAART r660 .

.• 1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE ANT.

(

','

"

AEMILI01659~T;6(»'
',:'

,

de

;

"D.' CypriauQ ',gegneri.,ab Oosterga"aéti~
rnore gratiïs,
Academiae Rector renunciatus est,j\nt. ,Aemilius, Assessores D. Gisb. Voetius, D. Cyprianus 'ét D. Diemerbroeck.
Eapse hora Senator De Leeuw", . nomine Anlpliss. Senatus
(urbani), DD. Professores 1110nuit de candidatis minus
facile admittendis ad examen,'·'
1-) Dit beteekent, dat, ZOG het Domkapittel verzuimt deze reparatie;
binnen den aangezegden termijn van acht dagen te Jatrn verdchten,
dit karwei dan zal worden uitgevoerd op last van den Hoofdofficier (Schout), maar voor rekening van het Domkapittel, en dat dan
bovendien, aan dit Kapittel een boete wordt ,opgelegd van 1/3 dezer'
kosten; welke boete :ten bate van den Hoofdofficier komt.
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"Cum nonnulli Professores. et Pastores apud Rectorem
conquesti essent de non traditis sibi thesibus, placuit Consulibus -'et l\1:agistratui isti incommodo incufrere hoc debreto; quod sequitur1 ', (zie hierna, blz. 34o~. Res. Vr. 6 Juni
1659).
.
"Cum Pedelli eopse tempore expostulassent de non exsoluta a disputantibus mercede, puhlice constituta; Senatus
Consulta cautum fuit, quod sequitur:" (volgt Res. Vr.
6 Juni 1659, hierna, blz."34i).·

31 Augustus 1659'

"Senatus A,cadeinici de contr()verso casu sententia."

"D.

Professores, dlltellecto casu. qui,<:non ita pridem
Veteraquini (Oudewater) accidit.. censent D:." Tobiarrl
de Frcns à Lostadt, Medicinae Dodorem, ex aequitate compelli non posse ad",restimonii dictionem, prbpter
jurisjurandi reverentiam, quo jam ante in hac Academia
sancte se obstrinxif- nihil ;yulgatiirum; si:quid in aedibus
aegrorum vel viderit, vel audierit, silentio supprimendum '). Quod Senatusllom;neattestor Ant. Aemilius, p. t.
Rector, pridie Kal. Sept. 1659."

'sOcfobe r 1659.
"DD. Consules, Rectore in curiam evocato,cuna·>cttm>CL
Viris DD. Cypriano et Paulo Voet, dixerunt sibi placuisse
Ant. Matthaeo, recensa.d Dottoralem in J( ure) U (troq~e1, çlignitatem promoto, extra ordinem potestatem faeere
i~stitu:endi privata collegia~ idque'patris potissimum c'ausa,
4~ Academia bene meriti; id tarnen in exemplum 'trahi non
debere" (zie hierna, bb:. 342 en 343, Res. Y1. ]0 en I j Oet.
1659).
. '7 Novemher 1659.
"Dec.reium ftüt a Scnatu A'cademico ne quis in posteruni
sine praesldedisputet absq:":Ie ,eiusdem Sen,atus consensu. n

1.) Deze eed moest- doo'r de. medié:" Doctoren bjj _.hun,ne promotie
worden afgelegd.
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26 November '1659:
"VI Kal. Decembr.: -Rectore, una cum paucis Professoribus in curiam evocato et communicato nobiscum 'consilio
de legenda commodiore loco pro Meldero, ubi suos exen.
cerct in re nülitari, supremum auditorium.1) ei concedere
visum fuit, Do. autem De Bruyn auditorium Medicum."
4 Februari 1660,
"Melderus petiit a Consulibus,' ut ::nomen suum in publicam lectionum seriem reciperetllr et isagogicam oratiunculam nabere posset-' in primario auditoria' XI, Febr. lUi 'rem intcgram remisere ·a:d- Professores/,'quorum: <':onsensu utrumque-obtinuit."~

11.
RESOLUTIËN VROEDSCHA'P UTI\ECIIT:,

18 ApriLr6S9.

"Is Peter van Bambergen, g~'~cimitt;erd:e scher~~~ester
alhier, die tot exercitie, van sijnconst heeft gebruyckt den
reven ter 2), alsnu provisionelijck da'ertoe geassigneert de
Pau\s,ker~ke."

, 6cJunil6S9·
" "Burge~eesteren ,ende Vroedschap der Stadt Utiecht
ordonne~en bij desen de boeckdrué:kers alhier;, van Tljeses,
qij hemluyden gedruckt, over te leveren in handen van
den Preses der Disputatiën, ten' minsten '5 daechs vóór
deselve, 40 exemplaren, om tijt te hebben tot de distributie
van dien aen de Heeren van den Magistraet ende Professoren ,cloor de Pedellen1 mitsgaders aen de Predicanten
door den Camerbewaer9.er van -den Kerckenraedt, die de
Pedel daertoe thien exemplareri sal hebben te leveren,"
1) Zie echter hierna, blz. 343-344, de Res. Vr. 1 Dec. 1659.
2) N.l. de reventer"ln het Magdalena...:klooster: zie' hiervóóT, blz.

331, op 9 Juli 1657.
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"Ende' wort bij desen gebrdonneert ende verstaen, ,dat
de Preses de studenten niet en sal toelaten totdedisputatiën, vóór ende aleer sij de Pedellen haer loon sullen hebben betaelt."

27 Juni ,659·
[Wijnne, blz.,'-S5: Jaarwedde van prof. Nethenus' ve.rhoogd,;van
De""act{! reconciliatoir", waarbij de pr(~fess,.
Gisb;,' Voeting, en Cyprianus Regneri ab.posterga hUTI:geschil, wegen!::?
~en door Cyprianus uitgegeven,_geschrift, hehben bijgelegd, is in de
"Secreta, casse" der se'crctarie gedeponeerd ,1.).]

i llOO'tot f 1200.- -

13 Juli ,659·
"Tot opsichtopden Academischen Roff ende d'Anato1.) In den' strîjd over "de geestelijke goederen~.?" 'die -in -deze jaren
te Utrecht woedde, had 'Cyprianus eenige geschriften-,.uHgegeven,
sommige onder den schuilnaam Petrus Philonorous, waarin hij het
opnam voor de toenmalig~"'kanuriniken '.e'n trachtte te bewijzen, dat
de eigendommen van de kapittels ,geen "geestelijke" goederen waVoetius, die" deze" goede:fen
pios _usus 'öpeischte, .voerde de
pen voor' de tegenpartij van :Cypri~iilUs en noemde een van diens
geschriften "ee#; vuyl en 'bitter' s·chetltschrift".' '·Cyprianus van zijn
kant maakte het hi' zijn laatste brochure, ("Defensio vàn seker conti'arij advifs" enz:)' zoo bonf, dat de Utrechtsche magistraat den
verkoop ervan begon te' stuiten. Daarop diende Cyprianus bij 8urgerneesteren en Vroedscha'p een "Memorie" in, waarbij hij- tegen dit
verbod protesteerde, zich beklaagde over de' v,ijze, waarop hiJ door
Voetius en dîens geestverwanten werd beschimpt, enz.: men kan de
memorie in haar geheel lezen bij C. Burmàn, Trajectum Eruditum,
blz. 256------260. Ten slotte verzoende hij zich met Voetins bij de hierboven genoemde Hacte reconciliatoir". - In de notulen van den
Utrecht.schen kerkeraad staat op 1 Juli 1659 aangeteekend: "Van
d'heer Cyprianus rapporteert d(ominus) Gentman, dat hij in de
huysbesoeckinge aengesproken sijnde over het ergerlijd~ schrift bij
hem uutgegeven" (de' bovengenoemde "Defensio" enz.), "daervan
berouw, getoon't ende gaet contentement hadde gegeven. <Wort gevraeght, wat hier verder in te doen? Is geresólveert, dat men hem
sal aenraden, als hij immers ten a-vontmael gaen' soude, dat te willen
doen ergens buyten dese stadt": Duker, t.a.p. 11, blz. 305, noot ·3.

ren.

ad
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mie ,.deser ,Stadt, mitsgaders". d'-exercitie ,ÇlCL studenieii int
Catarijheri.:..Gasthuys, sijn':bij ,de Vroedschap- gecümmitteert
d'Heerel1 Van der Voord ende Van de Poll."

25 Juli 1659"Op de requeste van 11'eynardus van Druenen, boeclc"\'crcoper ende drucker":alhier, n'arrerehde dat den' boeckdrucker-Jan van- 'vVaesbergell' v~ul'rneyninge ;,vas sich van
hier t' Amsterdam m'etterwobn te '-begeven ende versocckende iri su1cken gevalle in de'sselfs plaetse gesurrogeert
te worden om als drucker van de U'niversiteyt- tot Stadts
eosten te drucken de Theses ofte disputatiën, IS geappoincteert:
De Vroedschap surrogeert den suppliant in sodaenen
gedeelte· ván dé druckerije, dJAcademie:rakeride," als Jan
Tv-an \Vaesbergen vóór desen gegonst is geweest, houdende voorts,in,;:we'erde -H'acr ,Ed:. resoJu,tie ,Van, den "4cr:: April
I643" (hiervóór;blz.182)'
'5 Septembert6S9:
.

,

'

-

.

Vertoont s~inde,' ,dat- :ln de Catalogus v'al!- hüecken, die
flen ,12/22 deser op.de, Gruote Sael:1-) in~:D.el11-_bgf:-bij auctie vercoft ~!illcn worden, mede gestelt sijn twee: manuscripten in folio, met, tee,ckeningen' in, miniature, 't eene
van viervoetige dieren, vogelen ende vlsschen, ende ft ander van cruyden, bomen, bloemen etc.], is goetgevonden
.d'Heer Johan van Blanckendacl, ~v1:edlCLlIn, ahIaer practiserende, te authorisen:n, gelijd-::: sij:n E. geauthoriseert
wordt bij desen, deselve voor de Bibliothequ~ deser Stadt
ten meesten oirbaer te copen. "
n

IQ

October 1659.

"Borgerll:ccsten:l! ende Vrocdsc_hap,

~eer ~lcngenae111

i) In de tegenwoordige Ridderzaal', vroeger "de zaal" of "de
groote zaat:' ,geheeten, stonden destijds' allerlei kramen met snuisterijen; de Haagsche boek"i,ferlwopers hielden ec ook hunne aucties:
Haagsch Jaarboekje 1-889;, hlz. 90----92, en Tege'nw. Staat van Hol-

land lIl, ~ blz. 29.
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houdende; .de. dedicatie wan; Antonii Matthaeiinaug!Jtale
disputàtie, die hij met ongemeene;ge1eertheyt ende wackerheyt van verstandt inde Academie. deser Stadt gedefendeert heeft, ende dienvolgens met groote eere publice
Juris utriusque DoctoI:_ is ge creëert 1), hebben tot bevorderinge sijner studiën ende om hein te-meer t'animeren tot
vervolgen -der voetstappen van sij:nc vportreffelicken
Vader ende .Grootvader zal. 2), in .haer Ed. leven gewesenc seer vermaerde Professoren in den - Rech~en in ve:r~
scheyden Acadeniiën, hem bij -desen vereert de somme van
hondert gulden tot het copen van een goedt bQeck."
'7 October 1659.
"Bij d'Heefen Borgcrmeesteren verhaelt sijnde, dat Haer
Ed. opt versoeek van. D: AntoniusMatthaeus, onlangs alhier met graate eer ende reputatie 'gepromoveert tot doctor in de Rechten, gehoort hebbende d'Heer Rector Magnificus ende beyde Professores Juris in deser Stadts Academi,c, .'deselve,; vqor. sOQvee1 ',t haer_,;aenging, toegestaen
haddenJiat hij;alhier ,Collegia privata.in Jnre sonde mogen
houden, heeft de Vroedschap hem 't selve geconsenteert
ende daertoe geauthoriseerl -biJ --des:en."
T

[WijnI}e~

December. ,,659.

bl,z. 85: :Óerflr4'; Meide,~s, J,~a~aiU~n~':-;~l1dé

~or,~ificaÜe-

:1) Hii w~~ op<4 Octobcr'J659,-tot J.U.D. gep;o~oveerd; het onderwerp van -zijne -dïspl1t~tie staat in het Aibum Pfomoto1"um niet
opgeteekend.
2) De Antonii Matthaei vormden een geleerden-dynastie. De eerste in de rij is Ant. Matthaeus, te- MarQurg hoogl. in de welsprekendheid. Zijn ZOOn (met hem begint de nummering, omdat hij de eerste
vap dien naam was,' die ,aan cen Nederl. hooges,chool hoogleeraar
werd) is Ant. .M;atthaeus 1, hoogl. in de rechten:, resp. t~, Ma,rbufg
en, van; 1625-1637, te Qroningen. Zijn zoon, Ant. .M.atthae~s, "11,
w,as van :1629-1634 jurid. hoogt te Harderwijk, van 1,634--1654 t~
Utrecht. De zoon van dezen (de jonge man, van wien in ,bovenst.resot sprake is, later AnI. MatThaeus III .geheeten) was van
166Q-16.72 jurid. hoog!. te. Utr"cht, van 1672-1710 te LeideQ.
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meeste!'!·, der :stad,,:UtI-echt, mag Woensdags en:Zaterdags, telkens
te 11 uur, in' hef kleinste á:uditorium- les,'geven~,'hl hef Nederlandseh)
ten' dienste van' de studenten "ende andere liefhebbers".]

r6 ]anuarir660.
"Gelijek ook verstaen is dat voortaen geen boeeken,
groot noch dein, meer gelevert sullen worden tot Stadts
costen' in de Raetcamer, Secreiarije, Bibliotheeck, Academie ofte andere Collegiën,· dan op sehriftelieke ordre, geteeekent bij den Bibliothecaris, Secretaris olf sijn Substituyt, waarmede de leveranciers haeT specificatiën sullen
hebben te verifieren.'~
y,

r6MAÁRT,66o'- \8 MAART,66I.

"ACTA E"fDECRETARECTORE GISBERTO V{)ETIO À"

XVIMARTIl'1660uSQUE XVI MÀRTIiANNI 1661;']
16 Maárt ,660.·
"Ampliss. DD. Córisulares et Senatores eorn. Booth,
<:orn., ,Duverden,,,,The?d,. de L~euw, cum Consultisso., proseerdario JoanneQuint, ineollegio DD. Professorum
nomine inclyti Senatus comparuerunt et gratiis Clarisso.
DO. Aemilio pro fideli Rectora~us func,Hone actis, eidem
substituerunt Gisbertum Voetium, adjunctis '-Assessoribus
D. Cypriano ab Üosterga, D.Tsbrandode Diemerbroeck,
D. Antonio Aemilio."
r3--'14 April 1660.
"Otto Mauritius, filius Consiliarii Holsatici, qui in variis
G:ermániae Acacleniiis studio jûridico per ann-os aliquot i11cubuerat, obtulit se ad examen et publieam disputationem
pro gradu Doctorattis, sic tarnen, ut intra paucos dies omnia .absolvi possent, quandoquidem hesterno die literis
parentis domum revocatus esset. Examen itaque eodem
die inchoatum' et 'p"Ostridie finitum, quod- excepit,disputatio
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de

selectiE> quaestio'nibus. In' ömnihus talem se:-praestitit,

at silmm'is in jure honoribus apprime dignus git judicatus.

Quia autem ob c'ertas rationes' et 'disertum patris mandaturn, -quod nU'nc demum i11i innotuerat~ mutato. consilio,
non gradum se-u titulum Doctoris, sed licentiati sibi COllfeITi petebat, demandata est D. Cypriano ab Oosterga provincia, gradum liccntiae modo et more solenni ipsi con ferendi. Quod factum est. Ipse nihilominus ex abun-dantia se
obtulit ad publicam -de praefixa 'quacunque materia disputationem, post instantes ferias habendam, siquidem ipsi
hic -liceret subsistere."
25, 26 en 28 April 1660.

"More et modo 501ito exam'Ï.natus fuit pro gradu in
Mcdicina -Petrus' 'Phelten;l), Sneeanus, ,eique materia disputatiCinis, intra mensem publice habendae', tradita. Ad
quam cüm se pararet, al1atae :et in conventu DD. professorum 28 Aprîlis iectae fucrunt litterae DD. Professorum
Academiae Harderovicenae, "'quorum exemplum hic exhibetur:" nU'-volgt,deze brief,,;dd. "Harderovicî, 25 Aprilis
stilo loci 1660", die, ontdaan van de plichtplegingen, aldus
lnidt:
"Dies fuit~,'Veneris, qUo"ob 'duplex:·idque 'diversum crimen, cuius insimulatus. erat, :Arresto Academiae nostrae
detentus Johannes Velten, $neca-Frisius, urbe hac excessit. Non, o'pus' :judicamus' facta eoram' exponere, prae se
ferunt vim illatam cum privatam, turn publieam. Recens
ad nos accesserat Leida, unde, '<Juod n-obis certa constat,
relegatus ob simile fere facinus. lam fama fert cum se
recepisse ad Academiam vestram petitum et impetratum
hönores in medicina summos:. hic ipsi eo usque denegatos,
danec satisfecisset accusationi contra se institutac. Cum
itaque sit ex honore omnium Academiarum eos demum ad
gradtis dignitatum evehere, quos vita probe gesta juxta
cum studiis commendat, existÎmavimus nostrarum p~~T
tium esse, vos, viros celeberrirnos, eeu vicinae et Ortho:1) Volgens den eersten, straks te vermelden brief van den~ Senaat
van Harderwijk heet hij Johannes: Phelten of Veitenj in hun tweeden
brief ,noemen ook. deze heefen hem Petru'S.
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doxae Academiae; Professores~ imprirnis:",Facultatem medicam/hortari et obnixe rogarc, ne' praedictuhl' juvenem' ad
examen, aut co forte instituto ad Disputationem, vel si
illa praeter spem quoque habita sit, ad promotionem et
honores admittere dignentur, donce Academiae nostrae
satisfecerit et criminis _culpam vel innocentia su_a, vel aHa
quo legitimo pacto amolitus fuerit. n
y

~

5 en 8 Mei 1660.

"Audito D. Petro Phelten, decretum est rescribendum
esse hune in madum:" volgt brief van den Utrechtsehen
Senaat aan dien van Harderwijk, cid. ,;Ultrajecti, postrid.
Non. Maii r660." Deze brier van 8 Mei luidt in hoofdzaak
aldus:
Toen wij uw brief Dntvingen, had Petrus Phelten al
examen gedaan voor med. Dr. en waren -hem, "quatuor
materiae more solito designatac, -ex, ,quibus unam publica
disputatione intra mensem-,-ventilandam seligeret." Toen
uw brief in onzen Senaat was gelezen, hadden wij terstond
Phelten voor ons willen roepen, maar hij was -'naar L'eiden
gegaan. Zoodra wij vernamen~ ,dat hij ,vandaar terug was
gekomen, hebben wij hem voor ons gedaagd. 5 Mei is hij
"frequenü Senatu ,auditus,"ubi praemîssa,-aliqua facti narratione, et non' ,paucis in $ui, defensionem' prolatis, ad extremurn, petiit ut -accusator,_ aut _accusatoresi si qui -essent,
sese sisterent, aut saltem qualitatem' et quantitatem facinorum descriptam",'debitisque documentis munitam huc
transmitterent, :ut hoe praestito, ad legitimam defensionem
se comparare posset, aut non praestito, aä disputationem
inauguralem intra praefixum tempus habendam admittL
Decretum tune parihus, suffragiis; gratias, vabis habendas
pro fideli monitione atque una postulaturn D. candidati
signifieandum, insuper officia nostra in similibus aliisque
casibus inclytae vestrae Aeademiae vicissim deferel1da."
11 Mei 1660.
"Huie reseriptioni reposuerunt DD. professores Harderoviceni V Eid~' Maii"; deze brief van I I Mei volgt nu;
de inhoud :ervan is in hoofdzaak deze: in onzen Senaat is
besloten u, in antwoord op uw brief _,van, 8 Mei, te be-

rie,hten:' "cluplicem--.actio1.1em .in j udicio nO,stro cot}.tra praedictum' Petrum Phelteü institutam esse, ac :proinde Senaturn nostrum non debere considerari tanquam actorem
aut accusatorem, qui necesse habeat ulla documenta ad
forum aliud transmitterej praesertim _cum litis contestaÜo
iam facta sit actionesque institutae hic finiri et tcrminari
debeant. Atque ut constare hoc vobis possit, visum est his
adderc decretum 3 diemaii datum 1), una cum formula
edicti, quo, cum ,·Scnatus Academici arrestum sine consensu discedendo'-violassct,. publÎce jubetl1r ut ,intra certum
tempus se sistat ac coran1 nobis compareat" apographumque deniqtie,legis nostrae -de 3is._ qui arresta violant. Ex
illis, qua" cstis prudentia, faciIe, j-udica.bitis quem exitum
haec res sit ,habitura, si autoritatem· judicii nostri P.~trus
Pheltenus ,contemnere pergat." Daarom herhalen wij ons
verzoek van 25 April om Petrus Pheltenus niet toe te
laten tot den graad, dien hlj verlangt, ;,antequam se apud
nos purgaverit Academiaeque satisfecerif'.
"Tandem concessum D. Phelten, ut in disputatione in
dictum diem paranda pergeret, atque una hunc in modum
DD. professoribus I1,arderovic~nis_ ~q.,4 posteriores literas
responsum est." (Deze brief had nu door den Rector
ingelascht:imo_cten<worde.rt: QP de,,-vo.Igertde:fol. 160 vo.161 rP., maar:',d,eze zijn blanco!_" Dit is: ,wel j-ammer, 0111dat
wij nu niet de argumenten'voor, de,z'ünd,eriipge handelwijze
in dezen van ,den Utre.chtschen Senaat kennen.)

29 Juli, 3 enA Augustus 1660.
"XXIX :f ulii,. qui erat dies D01uinicus, Daniel Voet,
Logicae et Metaphysicae ordinarÎus Professor, obiit" cuius
funus datum die Veneris proxime sequenti (3 Aug.);
eidem parc:1tavit Do'-- Danîel, Berckringerps, Philosophiae
practicae et Eloquentiac professor. D. Ant. Aemilius 2) hoc programmate studio'sos ad, iuneris dçduetionem
1.) Npch dit decretum, noch het daarna genoemde edictum 'en het
afschrift van de Harderwijksche wet zijn in:'de Acta et,Decreta opgenomen.
:2) Deze verving hierin, als Pro-rector, den Rector Gish. Voetitis,
den vader van dei).'-'(:lVerIedene.
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invit~vit':" volgt dit-- "prograrrfm-a" (_:. gedrukte , uitnoo'digin'g aan alle- "cives Academiae" cim 'het "fu'nus" 'bij te
'Wonen); daaruit blijkt tevens, dat Bcrckringer de ."ora·tio
lunebris" zou houden op Zaterdag 4 Aug. (dus den dag na
de begrafenis).,- "hora undecima. in primarii templ'i choro."

24: Augustus 1660.
"Quaî!doquid'em ab AmpJiss. urbis nostrac ScnatU' D.
Antonio Matthaeo et D. Abrahamo de Wijckersloot Juris
professiones dema'ndatae ,CTant, actum fuit: in convcntu
DD., professoTurrf de höris, quibus- singuli binis lectionibus;
partitis operis, Institutiones explicaturi' essent. In eodeni
conventu decreturn, ut 'ratio curandi hortum botanicum 1.)1
dectio Professoris' philosophi, indicium materiae lectionum
duobus ordinariis Juris profèssoribus -- - quorum alter
Pandectas, alter Institutiones hactenus' explicuerat - quamprimum faciendum ampli.ss, Senatui serio com'mendaretur."'·
-

29 A:ttgustus 1660.
"D. 'Àntonius Matthaeus et D: Abrahamus deWijcker"
sloot solen'niter intrödücti éoram frequentissimo, auditoria
brationes habuerunt, ille "de' Studii juridici difficultate",
iste "de Leguril'Rörnanarum:praestántia.'" Programma,' quo
studiosi aliique literati invitabantur, erat tale:" nu volgt
dit "programrüa"" -(uithoödiging" tot bijwoning der oratie,
onderteekend door den Rector Gisb. Voet); er blijkt uit,
dat de belde oraties gehouden w,erden "in m,agni templi
choro. H
i2,. 20 eOn 21 N oveinber 1660,.
"Hora quiritá matutina" mr'erleed Antonius Aemilius,
Politicae ultra XXVI annos Professor." Op
20 November werd hij begraven. De lijkrede wepd op
21 November,'},in magni 'templi ehoro, hora undecima",
gehouden door',Berckringer. Het ,programma", de uitrioo~
"I~Iistoriae

,) Zie hierna, blz. 351, de Res. Vr. 20 Aug. '1660.
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diging tot bijwoning wowe! van het funus .als .van de lijkrede, is in. de -Acta et Decreta- opgenomen,_
27 November 1660.
"D. Regnerus.à Mansvelt ab afilpliss. Senatu, po?thabita
consilia DD-.' Professorum, ael of(linariam Logicae et lVI etaphysicae professionem 7 Nov. vocatus" (zie hierna, blz.
3'52, de Res. \ir. 7 Nov. 1(60), "solenniter morc' lTlOdoque
solito introductus, coram frequentissimo auditorio p,eroravit "de Philosophia"et Philosophiae stnçlioso"." Volgt l1C,t
"pIDgranlma."

20 en 27 December 1660.
"Obiit D. Gerhardus ']VIelder, praestantissllDus architecturae militaris, castrametationum et acierum instTuendarum artifex et magisJcr earundemque artÎurn publicus in
l1ac academia' Lector. Cui,us [unus datum, XXVILDccembris, deducentihus illud, praeter' cives Academiae, Professoribus modo et more ,solenni, nec "non studiosorum
frequentia,"'qui programmate, typis, excl.lsü,et titulos supr8,
positos praeferente, invi(ati erant." ,
"Sub hoc Rectoratu al6 MartiiI660 ad 16.Martii 166.1
promoti sunt in universum JO 1); ,in' Jure 14, ,in l\tledicina
10, in P,hilosophia S' in Theologia UilUS, quorum nomina
infra scripta sunt:" (maar'ditjs weer niet gebeurd, de rest
:ran d~ze bladzijde is blanco gebleven 1).

11.

2I

Juni 1660.

"AIsoo corts vóór de resölufic 2), daarbjj' versta'-en "vas
1) Dit" is vermoedelijk hier opgeteekend, omdat 30 het hoogste
aantal promoties in één jaar was, dat sinds het begin der Academie
was bereikt: vgt Loncq, t.a.p., blz. 157.
2) De toekennîng van een gouden medaille aan de (publiek) gepromoveerden was opgenomen in de Leges et Statl):ta van Sept. 1543
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dà:t' men' -de'-studenten van de A'cademie deser Stadt, dïe
publice souden gepromoveert worden, ijder soude vereercn een goude penning, daerop staende Stadts- ende
Academie-wapen, mitsgaders verdere figuren ende inscriptie, ter materie dienende, met een snoer van silver
ende rode sijde door malcander' gevlochten, nac voorgaen··
de' gegeven'proeven van haer' Ed. meer· als gemeetie geleertheyt ende bequaernheyt met groote eet:" ende acclamatie publiquelick ·int Chobr van de Domkercke alhier
Doctores Juris gecreëert sijn d'Heeren Johan van Nellesteyn, nu Borgermeester, ende Nicolaes Ham'cl, Oudtborgenneester deser Stadt, ende dat deselve sijn geweest
d'eerste, die twee tsamen in deser Stadts Academie publice
gradum becomen' hebben, sonder dat Hacr Ed. als doen
de voors. medaille om den-hals gehangen is, gelijek andere
na die tijdt; derhalven meermaels voorgeslagen sijnde,
gelijck ooek nu tegenwoordich, dat haer, Ed., daervan niet
behoorden gefrustee'rt te blijven, haer Ed. 't selve sochten
te excuseren, ofte die -anders -liever seUs:, wilden betalen,.
500 1st dat de Vroedschap alsnu tgeene 'voors. in bèhoorEcke consideratie nemende, ende sOl1derlinge dat haer Ed.
d' eerste sijn geweest,,' die, beyde tegelijck alhier gepromoveert sijn, goctgevonden heeft, haeT Ed. bij desen te honoreren ende begiftigen ijder met een :sodaenc medaille, tot
een gedachtenisse 'van ,haer ·Ed. voorverhaelde,: promotie.'"
16 Juli 1660.

"Op 't voordragen van d'Heeren Burgermeesteren, dat
Mr. Abrahamus de vVijckersloot, sone van wijlen d'Rt.
Borgermeester vVljckersloot zal., onlangs alhier met goede,
reputatie ende "eefe tot . Doctor in den Rechten gepromoveert, versochté gelijke consent' als 'D. Antonio Matthaeo·
den xvij,n Get. 1659 bij de Vroedschap verleent was '),
om_ ten dienste ende gerieve van de studenten van deser
Stadts Academie collegia privata in.J ure te mogen houden,
(hiervóór, blz. 171); de verderop 'in bovenstaande resolutie van
21 Juni 1660 genoemde gelijktijdige promotie van Joh. van Nellesteyn
en Nicolaas Hamel had, volgeri~s het Album Promotorum, plaats op'
6 April 1641.
:1) Hiervóór, blz.-343.
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sijn bij de Vroedschap "ersocht endegeauthoriseert d'Heeren Gecommitteerden tot de Academische zaken om, D.
Rectorem Magnif. ende beyde Professores Juris daerop
gehoort 'hebbende, op dit versoeck te disponeren sulcx
Haer Ed; bévinden sullen te behoren."

6 Augustus 1660.
"Opt geproponeerde van d'Recr Burgermeester N ellestejrll is met ,.eenparige stemmen .D., Antoriius I\1atthaeus~
filius - - 'die," soa vermits sijne' 'geleertheyt ende bequaemheyt, als ter- go'ede gedachtenisse van de aengename
diensten, bij· gijn Vader D. Professor Ant. Matthaeus zal.,
d' Academie deser Stadt gepresteert, den I7'nOctob. 1659
gea uthoriseert was om Collegia privata in Jure te mogen
houden - - alsnu aerigenomen-tot 'Extraords • Professor
Juris op ecn. ,gaige van vierhondert gulden 's jaers, ingegaen den)'I en julij voorleden,_ daervoor hij gehouden sal
wesen te
twee lessen' s wcecx."
'

doen

'3 Augustus '1660.

"Naê deliheratie-' op ,de memorie, :'dese'n áéngaende gepresenteert bijM". Abrahamusde Wijckersloot, die onlangs bij de Vroedschap was ,gegeven gelijcke consent ende
authorisatie als D. Antbnio'Matthaeoden '7'n Oetob. 1659
yer1e~nt was, <;,m t,en ,dienste ende gerieve van d~ stl1denten in,de Aèademie alhier te mogen houden privata'collegia
Juridica,.is deriselven alsnu mede aengenoinen' tpt Extraordinarius Professor Juris, op een gaige van vier hondert
gulden 's jaers, ingaende Ia Oetob. toecomende, daervoor
hij mede gehouden sal sijn te doen twee lessen 's weeex.
Des D. Matthaeus sal hebben de préséance ende preferentie t"sijner tijt int beroep tot Ordin. Pro.fessor vóór gemeIden Wijekersloot."
20

Angustus

1660.

[Wijnne, blz.'85: De Vroectschapsleden Van der Voordt en Van
de Poll' zullen met pmf. Regius en Dr. Hendrik van Gessel naar
Leiden en Amsterdam gaan en daar f 100 mogen besteden voor den
aankoop van planten en kruiden voor den hortus academicus.]
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27 Augustus r660.
[Wijnne, blz. 86-; VI egens: het overlijde~l van prof. Daniël Voet
zal prof. De Bruyn. en" hij alleen, college oy~r Logica" geven, tptdat
een ander daartoe zal worden benoemd; hij zal hieryoor geen tract~
ment ontvangen.]

5 November r660.

.

.

"D'Heeren Geconimitte~rden tot d;·Academ~sche saJ<en
Sij11 versocht, nae verhoor van" den Rector Magnif. end~
Assessores, de Vroedschap .te dienen van advis, 'wîe men
best sal beroepen tot de professie Philosophiae, vaceren,dt
door dode van D. Daniel Voet zaL"
.
7 November ,660.
"Gehoori: ',t rapport van d'Heercn Gecommitteerden tot
d'Academische 'saken, die ",met d~Hceren Rector Magnificus ende Assessores desen acngaende hadden geadviseert,
is in plaetse van de:q.,pverlede~ Prof.; Dr. Daniel Voet zal.
gesurrogeert ende aengenomen tot de ordinaris professie
Logices et -_M::etaphysices, _Jvi (ag.) Regn~rus,: a,; ~Mansfelt,
.op een gaigt:yzp.,?es: ho~deü,Rtllden Js-j~ers 1):.,"

J7'D,~c;'mbeé ,[660••
"D;Hee~en _ _ Geco'n1initteerden"toi de -Academî~chè sakert
sijn versoçhfmet d'Hecren Rector Magnif. ende Asse'ssores van de Academie te confereren wie nIen best sal be-roepen tot de Professie Historiarum, alhier vacerende
.dOOft overlijden van D. AntonÎus Ae~îlÎus zal.'"
1.) Hoezeer ,V oetius zich gegriefd zat hebben gevoeld door het
besluit .om t.ot .opvolger van zijn zoon Daniël te benoemen Van
Mansvelt, een aanhanger van de nieuwe philosophîe, blijkt uit het
verhaal van zijn vriend, den Utrechtsehen predikant Oentman; toen
deze bij hem kwam, onmiddellijk na het overlijden van zijn zoon
Daniël,! was het eerste woord van Gisb. Voetiris een verzoek.om tot
B'urgemeesteren te gaan ,en te zorgen dat aan zijn zoon "een van de
oude philosophie", tot üpvolger zou worden gegeven: Duker, La.p.lI,
blz. 201.
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9 Februari '1661.
)'!

"D':B!eeren Gecommitt. tot ,de 'Academis.che saken sijn
versocht nochmacl met den Rector ende Assessores: van
dc', Academie te 'confereren ende 'voor te slaen bequaeme
personen tot de professiën, door doode DD. Acrililii. ende
Melder 1) vacerende."

l.
"ACTA ET

DECRETA'~llB

RECTÓRÊJOHANNE LEUSDEN,
A~, .1661" (-1662).

;(MaartI66L ..
'"Lunàe;'-liora d'rciièt 'quarb, ' iri -,'cbnd~vi ,,~cademico
renunciatus est Rector Johannes Leus'dcn; -lingua:é sanctae
Professor, cique adjuncti sunt, A-ssessores DD. Gisbcrtus
Voetius, Cyprianus Regrieri ib Oosterga et Henricus
Regius, yerba. f,ac~entf;",co~spJti:ssinls;Y~rO, po. ;!3ooth" exConsule"','p_'raesen#bus',_1!D.,, peuyerderi :et ,Nellésteyu, exConsulib'~$." ; '.>:,;" ,:_ '>~i':': _',,, , ,-"', ",' "",' "-:., '
;. "OccasÎcme ,q,uatuqf ca~~ida~qr~m ;P)iiLos~,phia:e quaestio
mot a fuit, an' Proté~sori reeênter electo, _s,ueeedenti i~,
IQc4m defV,I1:cÜ~",C.!1~US vie:~s prorp.9vçIl,d~.,~s,~ent si viveret,
~tatiln eo~?ef~if j'ns proniovendi?'·.Ço'&~u~ibus suffragiis
conclusum ruit 'eum non suceedere in' ilIas viees, sed eas
delabi ln f>ro~~~~Rr:~-w;:-" ?n:l~11,e ,}~:r:él~fY4,:enterp/J
23.~mt~Q!5!.
"Rector et Assessores a DD. Consulibus et Curatoribus
vocati sUilt' in Curiam, :uLquosdam nomiIiarent ex quibus
noN'US- Professor H-istoriarum in locurn, dariss. et celeberr.
D. Antonii Aemilii" et novils Lector sive l\.1agister, rei n1il-itaris' in locum defuncti D. Meldèri eligeretur. DD. profes:-sores commendarun-t 'D-. Nicolaum Blancarclum 2), Histo1) Hiervóór, 'blz. 348---349 en 352.
2) Nicolaas Blancard',was de 'candidaat van Voetius;' reeds vóór

het overlijden van Ant. Aemilius correspondeerde Voetius:,met hem

Acta et decreta Senatus

23
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/"-.<

riarum et Eloquentiaè.' :Prnfessorem in Illustri Schola
Medioburgensi et historio!,'Taphum DD. Ordinum eiusdem
pJ::.ovinciae; D. -Crelliuin,:. 'professorem .Teittohurgensem ;
D~ Schildium, Rectorem·':Flissin'gia:num et D. Gruterum,
Rectorem Neomagienserrr 1 ):: Et loeö D·. Mekleri co-mtncndàrunt ChristiaU1UU' Melderum, L. A. M., fratrem defuncti~
et Hugonem Ruysch. Hic posterior a Magistratu ipsis Kal.
Aprilis est electus et 15 Maii in auditoria Theologico orationen1 introductoriam. belgice- habuif, 'ad- qu'am Auditores
belgico programmate sunt inyitati."
j

2.6 ..iI1:aart 1661.
"Rector et AssesscG~~';{--dep~tati; sunt'ad DD. consul es ut
impetrarent nova sedilia. in,templo, Catharinae vel Johannis, utque sediEs in té:li\)loJ dVlum; ~ - vulgo de Buur},<:erck ~, i q,:L1?d"P,rofessqribus fere_, in ~otUp1 _~ripitur1
restitutiot\etp_ J?;e!_~f:e?t.~; , \ie,r

.:!9~piilJ66I.
"S-cna'tus Asademiclis-1,~,',:-ltfandhÜS':~ ;d'~d'ït "R,ectori: et Assessoribus ui'adirchi Im:· Consul es . ,,{D. Tinthof, praefecturn architectu,:t;"~e: u~bi~, p.~tercntq~e ,!tae~ ~eque-ntia:
1°. ut aedes, ''iu" ,qulhlls, $,eÎlatu,s A--,ca.d,:,:sol~t co~grega:Ti,
restaurarentur;;, - ,'" __ ,' ,',," ,'_',' '--'_,_,_ (;
,"
'"
'
2°. ': ut tectun{'ieg~:ns utrufu~ue'-:au9-itoduhi rcn;ovaretur;
3°.' ut' area' il1á:" :viligo ',t yrH,~~of 4icta, ,l~pidibus sterne2
retur ) ;
_ .-'.- ,-"-",',, ,',,-,- _ : ' ,,' ",
-'",
:"',,
,,'
4°. ut scamn~'lri àuditofiis -fórmar~~tu-{-grád'atirn asceridentia;
_;; " _" ~,',," _,
5°. ut clathrum aliqu'od ferrëuri1~- vel sepes aliqua ex
>

over diens successie', maar' gaL tevens te kennen, dat hjf>en zijne
geestverwanten, geen invloed m:eer Imdden bi'j de'U" Utrechtsehen
magistraat;' .,;videntur nunc. commendationes peti 'debere a Remonstrantibus ant neutralibus, qui riuIto relig-ionis aC' pietatis zeIo' Î-nfames sint:' s-apienti dictum satis" (Duker, t.a.p. lIl, blz. 19, noot 1).
1) Geen van deze candidatcl1 werd de opvolger van Ant. Aemilius,
maar (zie hierna, blz. 360---361), Graevius, die geen Voetiaan was.
2) Zie hier-vóór, blz.,64, noot 3" en hierna, bIz; 361, Res. Vr~
7- A.llg:ustus' 1661.
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ligno -cir:ca cathedram :Respond,enti,um,~-formarètur""ut_ iUi
libere thes,es suas;defendere, et:'auditores singula c'clmmodius intelligere possent.
6 G ., Ut filiuspedelli Camp in locum.patris, ineptipartim
propter senectut,ern, 'pé,lrtim ,proptet' ffi-entis imbeciHitatem~
substitueretur.
'rl'ia priora sunt fact~. Duo :sequentia quoel attinet, promisit D. Tinthof se curaturum',' ut rilla etiam propediem
effiçerentur. Pos-tremum vero hactenus non 'placuit DD.
Co:nsulibus,; lqui tarnen {ei concesseruilt ut sceptrum Acad.
portaret ,aliasq;ue functiones loco patris obiret.'"
J M ei':r66I..

,;,In Senatu: ;Acad-.-,;fttetunt tecta,c-'lite-t";ae;'nobis ','a ,Scliatu
Acadern. Franequèrau-o,',_missae~.;bccasiöne Johannis Gele,
Debrezeni, Ungari,,_,:,,_qui, ,8;1;, florenos :mutuo, "acceperat a
D. Valkenier '). Rector 2S Julii respondit Ungarum illum
ante traditas nobis lit.{!ras-:hi,ncjn -Ungariam discessisse."
.,

2
-'-',

SépterirbeXr66'I.
"-:'-

"

.;,J ussu pdmarii:'co,Iisulis ,Senatus' Acad,.' fuÏ-Léongregatus,
cui Rector nomine, \D. ;Consulis.-:prDponebat publica-s oratiünes :iny:,ectiv'as _:PröfessQr:um.-,iil ,'se mutno, DD:. Cnratori~
bus non pl~ceI;e ;-,propterea 'p,etehat.me ampEus-,tales -orationes haherentu p 2).'J

27,Septembèr.r66~.
"PèclelW dliquüties cciriquesti suht se:prö trib'u~-,bxamini
bus, pro distrihu'tiéme 'thesium înau-guralium.':,pro publica
disrnitatione, p'to 'invitatione convivarum '-alibrumque au ditorum ad pTomotiones, publicas et pro ipsa publica promotjone tantum tres fJorenos Ct pro promotione privata
]) Joh. VaJ'ckenier, van '1654----1668 theohYg. prof. te Fr;'lneker.
2) Den volgenden dag, 3 Sept., voer 'Cyprianüs in' een oratie
hevi'g tegen Di'emerbroeck ':uit (hit-rna, blz. 362)'; 'men zou' daarom'
vermoeden, aat bovenverme]dè vermaning niet'op 2 Sept., maar riä
3 Sept. is gegeven; de data in de Acta zijn niet altijd ';:lccÜraat. Zie ook hierna, blz. 364, de Res. Vr. 2 Dec. 1661, en 111z. 357,
Acta et Decreta op 15 Januari 1662.
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talltum, triginta'<sestertios açcipere,' quum> an:tec:essor'
N oordijck acceperit pro -unaquaque publica promotibne sex
fiorenos, et extraonlinarius pedellus, qui. tanttfm i in vita bat
cOllvivas,'-tres. Ideo ilUs'- singulis concessa est licentia petcndi pro:qualibet.publica prOlllotione sex, et pro privata:
tres florenos."

Sbaob~rt66I .

.'

"Decrettim 'cst ut a candidatis "publice pto-mbvendis
semi"':imperialis singulis Professoribtis":'solveretu'r loco chirothecarum 1) olim·-Professoribtts' ,dari solitarum."

18 0èfub"i .Ir 66 1.
.,',D. 'Joh.- Georgius-::Graeviu-s, -proL ;Da~'en:tTiensis, votatus
ad eloql.l'cntia'é et:chisto-riarum :'profeSS1'011Cm ordinariam,
habuit"-orationem; in laudenr, hum:iIiioruhl litt:erarulU."
~S

'Decemoerr66r.'

"In conventu DD(;,':Pl!?fessorum,_ duplex amplissimi
Senatus urbani decretum; distifictis'chàrtis coroprehensum,
a::'Rectore fuit 'praelectiltn~::quo:rum prius:ittl;~rol1a:t :-:'- (:volgt
Res. Vr. 28 Nowir66I"hierna;blz.364)/"
"';,Posterius contirret tituluffi' 'quem J);'RegÎus'ad petitio ci
nem suam a lT1X1gistratuobtinuif' ; daarop' volgt 'de Res. V r."
2 Dec. r66r (hierna, blz. 364). (Het gecursiveerde;s
doorgeschrapt en "D~ R,egiu(', iS,v:eranderd in "Di. Regii",
zooclat er alleen nog' -staat: "',',Pûsteiiüs continet titulum
Di., Regii." _pc redeniyan, de' doorschrapping is misschien,
dat Regius'ê bezY\[aaIf,;.,had' tegen, een nO,tuleering, waaruit~
zou, b1ijk~'n,' ~at- het ~;,èslJ1it op zijp verzo~k was g~nomen.)
. 6 December 166r.
"Acta D. Gisberti V octii Rectoris l\1agnifici sunt praelecta in ,eoque conventu. -- Jlaec duo sunt clecr~ta:
1°. Ut leges: a Rector:e, conciperentur, sçcundum quas
typographus nuperrime electtlS (zie blz. 394;, Res. Vr.
28 Nov. I661) disputatione,s JJrof~ssorurn irnprimeret easque studiosis_ distr~bueret.
:t) Hiervóór, blz. 326, noot 1.
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2°. Decretum est,,,,quoniam 'multorum Professorum nomina in Actis Academiae non inveniuntur, ut Rector
omnium Piofessorumj qui::a,die 'ülatigurati6nis: Scholae et
Academiae hUlUS hic fuerunt, 'nomina pósLinvicem' recenseret et tempus quando vocati essent adderet eaque omnia
libro Academica inscriberet ,1) ;','

Io,December 1661.,
"Rector praelegit leges' Typbgraplio praescribendas,
-quae a Senattl Aéild; -suat appröbatae, qui,'?Rectori in'man>'
'natis' dedit ut ilLorum approbationema DD. ConsuHbus
'peteret." ,
'
"Leges Typograplio praescriptae ')."
IS Ja,rymi .1662.
/,Comparue~unt

in Senatu Acad. a Rectore jussu DD.
Curatóium;,é c6n\iocato;.'·; D D. -Bootli;'>De-trverden, N ellensteyn, -cx-C9'nsules, 'et<Foeyt, Serfatör, --·pète'ntes nomine
'magistratils' 'ne' Professores orationes 'invectivas in collegas
'publicc habèr-ent,;'quod Di.--Professores'receperunt. "
"Eodem- tenipóre Rector 'riömîrie' Se-ilatus Ae<id. petüt a
stlpradictis Dominis perfectiorem catal-oguul Bibliothecae
pu~blicae. Respondit· De BoOlh: se 'catalàgum 'perfectlorem
-Ïam' dimidia ex 'p'arte compb,stiisse':seq-ue velle continuare
'et propediem eündem absolve~~ '~fJJ
:1) Dit is--nooi,t gebeurd.
2). Deze hadden: fin mO'eten volgen op foL'166 r~;'en--116 v". van
tIe Acta et Decreta, maar:"de, da-arvoor bestemde--ruimte is blanco
-gebleven! Men vindt deze instructie in een: afzonder tijken omslag
f(Catal. Gem. Arch. Utrecht, 2de Afd., No. 1027). Zij wordt hier
niet afgedrukt, daar men haar -kan vinden b'ij G. A: Evers, Gegevens betreffende Utrechtsche Staten-, Stads- en Akademiedrukkers
(overgedrukt uit "Het Gra-fjsch Museum", Jaargang J~V, 1930~
1935), op blz. 77. - Blijkens Res. Vr. 25 Juli 1659 en 28 Nov.
,1661, in verband met Res. Vr. 4 April 1643 (resp. op blz. 342, 364
:en 182} had Van Dreunen alleen het monopolie van. het drukken
·der rechtstreeks van de Academie uitgaande drukwerken; de stu.dehten bleven (tot 1685), vrij, hun dissertaties of stellingen bij een

ander dan bij den acaderniedrukker te laten drukken: Evers, t.a.p.,
blz. 78.
3) Zie hiervóór, blz.254, op 24 Oct. 1650.
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3 Februari 1662.
"Consultissimus vir D. Joharmes Nipoort, Secretarius
urhis et Academiae" obiit/:

6 Februari 1662.
"OHaestio in Senafli' Ac'a(f-' veritilata est, an non con,sult;m foret adir;e DD.: ,Cons~les p.b,,,,iisque '-'p~ter~ ut
deineeps SecrctaI'Îl1s ambit:Îatorius ex R.ollegio Pror,essorum
ordÜ-'.;ariorllm elig:eretlJr ,,' siçuti in; pler,isque aUis,: _'academiis
fieri solet. Rector et Assessores illuei a DD. Co'nsulihus
petierunt."

15 FebruaiT 1662.
"Rector ~t, AS,s,essores s:unt- deputati ,aç( S~~atum ' urba.num ad petcn;dum-YL$ecretarius ambulatori~s ex collegia
;Ordinarinrym, Professorum -dige:retur__ D~ip.de ut ,quaererent an nomen Secretarii"c-?;-;- ....:...- îIlo iam roOftuo - - in
hu~lis Doctorum exp~il11eretp:r" {zi~ ;hierna,-: blz. ,364, Res.
VI. q.FebL1.662)., • • . .
. .
"EauetTI"clie Olivar~;us, Ip~J;J.er, j1,lris candidatus, prope,diem profectuïus in"ÇalliaPlj:,petiitJitteras _,a Senatl1 Acaçl.
quibus ostenclere posset s~·::hiç,-,satisf~çisse examini Juris
seque dignum esse qui gradum in illa facultate alicubi in
GaUia ~ - ubicunque placuerit ::-;-:::::-7-:-:- adipisci' ;,posset.
Senatus: Acad. annuit petitioni ,ipsius sub" hac conditione
ut legibus academicis solvenclo',"7o:,florcl1os pro disputa'tione publica satisfaceret. Quibus solutis ,accepit testimonium manu Rectoris"et Professorum facultatis subscriptum
et sigilla minore Academico ,subsignatum."-'
13 Maart 1662.

,,] udaeus ,quidam, nomine Abcndana, .petiit exanien
medicurn. Plerique Professores -'-- -'quia nunquam in_hac
Acaclemia aliquis Juclacus titulo- cloctoris fuerat -conclecoratus' - ~,judic:arunt rem hailc esse deferendam ad DD.
Consules, qui Rectori responcluerunt licere, si Professoribus ita visum sit et si nullas rationes sufficicntes in C011trarium habeant, oh quas judicarent Judaeos hic non esse
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examinanclos. Senatus :Aèad. ":atidito hoc responso, judicavit Judaeos deineeps esse admittendos ad examina."
"Circa hoc tempus' quereta a multis studiosis delata" fuit
ad "Rectorem occasione vasculórurn vini;'-:quae;, Zêlandi~
Hol-landi aliique 'studiosi a parentibus suis.,:domo.'accipiebant, quia omnibus civibus et inealis huius urbis, et per
conseq uens etiam studio sis, su h paena 50 florenorum interdicebatur, ne yascula vini c.ontincntia minus quam 70 cantharos- ultrajectinös-' aliunde extra jürisdittio.neni 'huius
urbis, neet orhne vèctîgal solvant, áccipiant. Rector jüssu
Senatus- Aèàdemici detulit hane qüaerelam ael DD. Constl'les, qui postea Rectori indicaTuht a- lege. ,illa exemtös
esse sttidiosos, earnque tahttrril-obligare ca'eteros 'cives :'et
incolas qui studiosi non sunt, seCtmdum decreturn amplissim i magistratus quod- it<i soriat: ~ }:"

xAprili66i.
'."[Wijnri'e, bl-z',;;S:6:','. Bit ;d6or RecJ9~,:'~,~,~>As.~~ssor~n- geripemFI.e
§a:i1didaten VOÇJr d~ va,çat1fre,:on.tstaa~Ao9r he(.óyerlijden van p,r:of
,Ant: Aemilius (hiervóói, blz. 353--354)"h~bben de Heeren van','cté
Yro'edschap nog ,r'enige gevoegq., "votgens d'aeit~ee~keninR~n, daer'van' ter Secretarije berustende". -:::-; GeiJ,oord het ,a,q.vies van Rector en
Assessoren over de vervulling de'r vac:ature-Melder (insgelijks hiervóór, blz. 354), is Hugo: ~~ysC?"çl,~artge benoemd, op de ook door
zijn voorganger genoten j'aarwedde'van f 150, mits dat, vóór hem de
commissîe wordt _gegeven" "hlL~Un p~oeve vertoone van sijn bequaemheyt."]
, .
,

de

1.) Dit had nu moeten volgen, maar d'e daarvoor bestemde ,ruimte
in de Acta et Decreta is weer blanco gebleven. Misschien echter
hebben Burgemeesteren, het ;bete:r .geyQn--qen, het bij een mondelinge
belofte te laten en niet op schrift te zetten, dat voor de studenten
deze uitzondering werd gemaakt'.' Ook in 1706 (zie Acta et D'ecreta
op: Juni en JuIt 17-06) hebben Bur-gerneesteren eerst<gezegd "vÎx fier.i
pbsse, ut expr'essum et: sÏngulare ea de re decretiim fiat." Toch is
dit ;toen"gebeurd: zie Van: de Water, ,Gr. Plac: Böek m, .blz. -849,
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16 April 166r. ..
"Is goetgevoilden ende verstaen, dat men.den:Cameraer
vanS!. ]ansCapittele zal ordonneren behoorlick te doen
repareren 't dack vant·Choor"daerin Stads Bibliotheeck
is;"
29 April .r66r.
'",Opt gepropon:eerde, dat op d' Academische ,promotiën
bijna niemant van: de Vroedschap compareert,. verscheyden
voorslagen gedaen zijnde, sijn d'Heeren ,Burgermeesteren
ende vordere Gecommitteerden over de saken van de Academie versocht de Vroedschap' hierop te dienen van açivijs.H

24 Juni 166r.
"De Heer Van der Voord! ende Van de Poll zijn versocht te dispicieren een bequaem persone tot Hovenier in
den Hoff vap::4~i.4c,acj~,~ir',:~~;J?lae~~~,V~r,;9~, :overledene."
.'5,·Jul\196r.
[Wijnne, ~lz. 86-c-81:. De op 24)uni1661 benoemde Commissie
il'éeft ,gesprdk-e~' rileiPa~cilièr B~l~rt~die"bereid;cfs hbv,enIer van den
lfortlÎs Acadernicits-',t~ woriien,' op,',eel1 Jàar"o/,edd~ v~mJ 150. De
'Com:fuissfe _wordt ge'ma-~hti'gd mef' 'he,m een ,:,definitief ,-accoord t~
,~luiten~ gelijk zij ~P 126 ,Augustus heeft beric~t te ~hebben gedaan.
':fiern zal nîet het burgerscI~ai) w<?,:r9,en verleend.] " .

3 A ugustlÎ,; 166 I.
HNaer omilfäg'e' is -gûétgevoriden:eride geresolveert, dat
men toecomende Woensdach zal vergaderen om te resolveren, wi e te beroepen tot de -professie Historiarum et Politices. in d' Academie deser Stadt vacerende door doode
D\ Antonii 'Aemilii zal."

? Augustus 166r.
"Tot de professie Historiarum et Politices, in d'Academie deser Stadt vacerende door doode D. An!. Aemilii
zaL, is nae,deliberatie bij de Vröe9-schap goetgevonden te
.voceren D. Grevium, Professo tot_Deventer, :ende sijn dien-

36:1

"yolgeris:daertoe gecommitteert ende-geauthoriseert d'Hee:'"
ren O,ud-Borgermeesteren Booth" ende Deuvéiden, Schepen Lidting ende Raetsheer Foeyt ')."
,;Is goetgevondcn ende verstaen, dat ~mcn in- plaets· van
't vergaene leydack van d' Academie, vóór desen geweest
zijnde 't Groot Capittelhuys van den Dom, deselve sa!
deeken met goede blauwe pannen ende de naelt van dien
met loot. Gelijck ook geresolveèrt is, dat men 't Vrijthoff
aell. de Academie sal plaveyen met harde mondt{?)klinekers op sijn kant."

'9 AugusHts 1661.
'"RtT- d'Heeren Ob.d-Borgenne'ester Booth ende sijner Ed.
mede-Gecommitteerden (zie ResoL 7 Aug. 1661) .verhaelt
sijnde, dat D.; Grevius :uyt Holland_ alhier gecamen was om
voorts na Deventer te reysen, zijn Haer E:. versocht hem
in sijn herberge te gacn: vinden 'ende met hem te handelen
volgens last,' Haer E. nu:gegev:en, dewelcke, wederkol1lcnde in dese vergàcleringe, rapporteerden eyntelîck, dat haer
.Ed. hem hadden geoffreert de voo"s. professie op de gaige
:van duysent gulden 's-jaers boven :d'ordinaris emolumen:ten ende 't recht van, borgersdhap voor hem ende sijne kindercn,:endedathij·daerop.·versocht hadde tijt van deliberatie voor 3 à 4 dagen, om middelerwijlen da:erover te
communiceren met sijn huysvrouw ende vrunden."
2Sept"'UÈ\eT: :1 156 r.

.'",R<l:ppprteerc1c", çl.'~eer _:Q1fd-13()rg~r:r;nee,ster, ,Booth, inge'volgevan de notule van den XIX,n Atigusti lesdeden, dat
D. Grevius op de jaerlixe gaige ende emolumenten, daerbij
verhaelt,. hadde. aengenomen .d~ pmfessie,: doqr doJe D.
Aemilii in deser Stads Acaclemi-c v'a,eerende.'"
1661, kort na 3 Sêpt<'rûber 2).

(Het nu volgende verzoekschrift van prof. Van DiemerGraev~us

was niet door Rector en Assessoren aanbevolen
pIz., 353--354), maar'zal_door de Vroedschap op de lijst
van candidaten,zijn gebracht (hiervóór, blz. 359,:op, lApril 1661).
2) Dit verzoekschrift is niet gedateerd. De datum is echter
uit het volgenpe ,af te:;leiqen:, ~~. deze moet van vóór 6 Novem:.1)

(hi~rvóór,
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broeck (alleen van eenig belang voor, de kerischetsing
-dcL.:geesteliJke gesteldheid \~an' I7de:..eeuwsche hooglceraren) staat niet in' de Res. V r.i: maar komt voor' :in een
omslag met 2 brieven van zijne -han(b Catal. Gem. Arch.
lhrerht, 2ueAfd. SuppL No. I Ld
_-\cn d~ E>L' lleeren B()rgc1p-cesterc~' e~de Vroedschap
der Stadt Utrecht,
"Geeft revercntelijck te, kennen Isbraht van Diemerhroeck, der medicijnen Professor, hDC dat voorleden' Dyns'dach den 3en SC}Jtember ,den profe~sor Cyprianus -- nicttcgenstacncle het ernstelijek vcrl 'ot van den :Heer Bor~
gemeester, De Leu ende den Rector Magnificu's' Leusden
~ ~ in den Domskerck publieck met 'een seer schandelücke, ·injurie-use oratie, gepro11t 'vol calumniën endc_-injurietise scheldwoorden, alle, 'de toehoorders' genoechsaem
bekent, tegen: hem is uitgevaercn; tnt groote,_'quetsînge van
sijn eer, vermindering van sijn ,'respect ~ende" dîsreputatie
v-an de geheele Academ-ie. Soo ist 'elat hij, suppliant; van
-TJEel. Tersoeckt, dat U:Ed. niet quaelijck gelieve te ~nemen,
dat h~l tot, maintenu ,_ende verdedinge (sic) van 'sijn
eer ende reputatie 'den voors:,,'atroccn ca~umniateur met
een apoligeti.sch geschrift':-ende; .oratie' nac behooren beantwoorde.,
Welk· doende
etc."
7 Novêmher 'i66i.
[Wijritie,
"

'

hh-, ..87\ ;Gelé~èrtéeh_~mi~sive der ~tiài~n"\ra:~'
ö~6:i1ihgen,
,',,"
,

"-','

-',

'

''''

,-

,''',

'

.-

her 1674 zijn, derf"~ag v~-n,'he(?ve,riiJdèri:'\yà~:'::bie~~rbrpeck; ~\ er
wordt in het verz'oekschrift gesproken van Lèüsden'als Reétor; het
eenige rectoraat van,_ Leusden, vóóx DiçlTI_erbroeck's dood, îs dat
van 18 Maart 1661-18 Maart 1662; hinnen die tijdsruimte moet de
datum dus vaIlen;<-l°. er wordt in het verzoekschrift gesproken van
Dinsdag 3 September; ook dit klopt: in 1661 viel volgens den ouden
stijl 3 September' op een Dinsdag. liet verzoekschrift 'moet dus :zijn
.geschreven in -het'jaar 1'661', en wel kort na 3 September.,-- 'Welke
publieke oratie van CypriamlR hier hedoeld wordt, is mij on'bekend',
ook, of Diemerbroeck nog zijn ,',apolip;etisch geschrift" in het licht
heeft gegeven,' dan w-el 'of :de ,'Magistraa:t, hem heeft- gesust.
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dd. 1 Nov. 1661, met kl9-d~ten:,over de ,dOUf'.PfOf. Nethenus 't) uitgegeven "Necessaria defensio concordiae Pastorum Ultrajectînorurn",
met v:erzoek .Netbenus_,' daarvoor "te:;reden ·{te}<stellen _ende 'èorrigereo' nae behoren", daar in het genoemde geschrift :zoowel de Staten van Groningen als de Groninger hoogleeraar Maresius worden
beleedigd; ook bij de ,Staten -van Utrecht hebben zij hierover geklaagd. - In advies gehouden tot a.s. Maandag .,11 Nov.).]

!I Noverriber 166t.
[Wijnne, blz. 87':""'-88: De Heefen- Wîjck, 'Dèi.tverden, Nellesteyn
'en 'l-Iamel; Oud-Bu'tgemeesteren, benevens de héeren Foey( -Sánièren en Moreelse benoemd als commissie om te onderzoeken of,
waar, de Staten van Groningen.:of prof. Maresius in het bovengenoemde geschrift zijn beleedigd, en daarover rapport uit te brengen,
:met overlegging ~á~ èen vertaJ}~g ,der geïncrimiri~er:de passages 2)..]

en

1) Sinds 1656 was e~ri" hdtig~'-p~~nest~·ijd gaande tusschen Ma·r,esius ,~n NethenttêF ~ëarjn cle-,:g~r~st~':h~t".J)pnarn.: voor:-:çle wijze,
,waarop in Utrecht,)Jgsc:hjkt :was_:,()ver.":de <K"apitteIgoe4e.ren, en
Iqatste de rn~ening:y~~:çIE;digq~" d~-t,de~jn_kQm,st~_n-",daarvan,.gebezigd
moesten worden ad pios usus. Ook Voetius is herhaaldelijk voor
deze meening in het krijt::g~tçeden._(zie.D?khiervóór, blz. 341, noot 1);
de meerderheid der Utre'èhtsch~- 'prèdikant~n stond daarbij aan zijn
zijde.-cIn J,66ü:'was de:.strij<Lhier-ovef"zoo heftig:;gewórden~ dat de
Utrechtsch'e:- predikanten Van::de Velde- ewTee.ling, die",ûch -op den
-kansel ze,er kras:'.. hadden, uitgelaten 'tegen;;.de<houdiil'g van den
·Utrechtschen mägistraat in, deze quaestie, door de stedelijke rege&ring uit de stad, en' door de Staten ·.uit de provincie werden verbannen . .Kort daarna,: in 1661, verscheen het in de Res. Vr. van 7 Nov.
'1661 genoemde geschrift van Nethenus; :'ovei den to.o.n daarvan kan
men oordeelen uit de passages; aangehaald 'in de Res: Vr: 14 April
1662 (hierna, blz. 377). ~ Over deze geheele zaak vgl. men Duker,
t.a.p. il, blz. 31P-334 elJ. P. de, Jong, De strijd voor de vrijheid der
Academie (jaarhoek Rijks-Univers. Utrecht 1880---1881), blz. 123126. -- In de Res.-Vr. Uh. uj:t'deze jaren vindt m.'en' tal van resolutiën over deze aangelegenheid en over de quaestie Maresius-Nethenus;, daarvail' worden hier en in het vervolg alleen' de belangrijkste
'medegedeeld.
2) \Vat hierop bij Wijnne'_ t.a.p._'_voJgt: ,';,de vordere proceduren
ende sententie vide fol. 69, 72 r en va., 73 et seqq:, 77", behoort
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. 28 N'ovember r 66r.
, [Wijnne, ;blz. 88: De boekdrukker ,Me,ynard-us' ,va'n DreHnen bij
provisie: aangenomen -tot ordinaris drukker van de"Academie.]
2

December r661.

[Wijnne, blz. 88-89: De Gecommitt. tot de academische zaken
zullen de Professoren ernstig,_vermanen- zich te onthouden van elkaar În woord en geschrift te bestrijden. - Prof. Regius zal voort-?an den_ titel Primariul" Meditin;;te Professor _ voeren: - Volgt de
inst~uctie voor del1. hovenier van den Hortus
;BaarP)·L

,~cademkus,

Paschier

9 December r66L

[W~j~~e~ :'blz . .8~: Op ,-herhaald.' verzoek van prof.
Bruyn' wordt zijn jaarwedde verhoogd tot f 1000.] .-,
.IO

Joa~n:es :,de

Februa.ri r662,

[J\Vijhne, ,'hlz: '89-c-90::" Geco'riimitt. tot';öe' acädêm. 'zaken ztlUen
'advies 'uitbrengen: :nver -?llet-', verzoek 'van~i:,den!; :föftifica'tiemeéster
lRuyséh' om: zjjn~twe'é':pltblieke"l~ssen in ~het 'Latijn 'te: 'mogen geven.]

··I7Feb~uäriI?6i.·
[\Vijnne,: blz;-~~O:~ Rector: en', twee-Assessoren -koméri';namens den
,senaat v.erzoekel}j,'daLvoortaan een-van'--de ordináris,'professoren tot
secretaris der Academie_worde gekozen en 'dat--dit':ambt'a-mbulatoir
-zal zijn; ver:der' verzoeken zij -order te ,stellen;'Qp de onderteekening
Nan de promotiebullen,: : nu: de secretaris Nijpoort is overleden. Op de twee eerste punten zullen de Gecommitt. tot de- academ. :zaken
advies ,uitbrengen; op het derde wordt de substituut-secretaris Quint
gemachtigd tot ,bet teekenen -der ,bullen.]

24 Februari I662.
"I}.apporteerdcn d'Heeren

O\l(l-Burgerm~es:ter Wijck

niet bij ,de resolutie van 11 Nov. 1661, maar --is, een lateT' aangebrachte verwijzing naar volgende fol. van het Resolutieboek, waar
iets over deze zaak staat- O-pgeteekend.
')Zie Bijlage IV.
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ende vordere Gecommitteerden, dat Haer Ed: bije geschrifte
hadden gestelt het geëxcerpeerde 'uyt hetibewuste boeck
van den Professor' Nethcnius:, hetwe1cke '_'in duitseh; -getranslateert, alhier vertoonden, gevend de Vroedschap in
bedeneken,: of met, ah:orens 't seIve in verder,· deliberatie
te brengen, het geëxcerpeerde aen 'gemelten :Professor ter
handen behoort ges telt te worden, Qlume daerop vervolgens sijne defensie in te nemen. Is nac deliberatie verstaen,
dat d'Heerel1 Gecommitteerden ,vo,orgemelt 't voors. geschrift D. Nèth'enio ter hande suUen stellen, met last OIllme
sijn def:nsie daertegens; i~lt :Nede'rdu:yfsbij geschrifte _Kb':..
stc1t,binnén XIlII dagen in te brengen. \Vaermede.H. Ede
CommIssie bij de se wordt geamplieert."
'

·.,~~TAE:rriECRETA RECTORE iH~N~IGo.lill!lIO,i'
•.A0

•

1{\6~':.(-ic161)3)i')

I8.l\1.a.arLI662·i
"Actis pro more gratiis viro c1aris~i~o D. Johanni
Leusden, Rector Academiae >r'enl1ndatus est Henricus
Regius, Assessores D. Gisb, Voetius, D. Cyprianus ab
Oosterg,~'
::

eh D: )):>'ha#-p.es 'Beusder!:" ,
-,:

( ( 1 , ' , _':

',' ' ; '

)'"

,

,,Intra r"2 et 22 Aprilis per'solverunt Vi,ri c1aii,s'simi' Gishertus Voetiris, Essen,i,us, Nethenus, Cyprianus, Paulus'
Voet, 'Regius, Diemetoroeck, Berckringer, Leusden, De'
Bniyn, ,item fili'Üs -Antoriii Aemilii et vldua Da1)ielis Voet
singuli tri gin ta- quillque florenos ad redimcndàm sortcm
quadringcntorum et usuras quadraginta trium flotenorurn, propterea quod pro'-duobus Ungaris,"Francis-co Sz aki:
et Sauluele Sammarae 1.), rei ipsorum angustae miseres1) Zie hierna, blz. 48:1" de Acta et Decreta op NQvember: 1669.
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centes.;: trienniö: ante spopond-erant, 'Ungariéfue sine creditoruni satisfadiotie solum verterant: :Imm1u1cs ab hac
sollltione fuerunt .:rvlansvelt' et -Graevius','-' (omdat die
nog geen- professoren te Utrecht waren, toen "hoc sponsorium fuit -contracturn"). "In hui us rei fidem· servatUf apocha apud Academiae Recrorem."

14 April 1662.

et

~ ;nFrofes?ióne theq16g'ica 'a Nohilips.
amp(is~imo hu~us
urbis, Senatu TIt0tu:s ,ct: j)ri\"a~us ,est M9-thias N ethen:us, ut
patet ex ,hoc sequcl1ti flecreto, _~l_d _ _ Rectofe~n ex cpria
inisso :" volgt Res. V". 14' A pril r66z(hierna, blz. 3ï3 vlg).
'5 Mei 1662.
"Cum 11J.e:irsis-!'e~~fe( :~:x--'(fuo~--n43i{hia's-JNeth'ên:tis munere
professorio a magistratu ultrajectino privatus, tertium
inter professores Theologos,Ilocum fecissef vacuum, rogavit in Sen<üu ,~cademico, ad id,,~OnY9cato, "Rector an
non, uti\anteha:C~Iaftum~; in' 'lo'<;:is yaèantibus':Rávensbergii,
Aernilii et pedelli, essent'ad -Senafb:m urbanum aliqui delegandi, qui locum professionis the910gicae vacantis supplendum desiderarent.: Resporfstim~: :-aliquantis per adhuc
esse expecütndum.",

'26JuniI66z;:
"Ilost"'sex" septimanaru,rri~_~ -,pi'10n~~, XQg;l,tlo,ne nl.Onl_~~ Îterum rogavit in Senatu Academico Rector, nunl. aliqui ad
Consul es vel Senatu11l , urban,um, e,ssgnt mittendi, qui loci
theologici vacantis cömple~entuni, ,;'ël saltem quam complenûi spem Magistratus stu:diosis, Ja,cien,dam, vellet, _deside,rarent. Vol~ntium et "nolentiui1l: _-p~ria . quidem numero;
fu'erupt suffragia;~ sed: quia 'vol en ti bus assentiVebatur Ree-::
tor, ,idepgue 'commendavit ~lle ue_ rneliore '"1?-ota tot:Uffi'
negotium Consuli prilllario, qui cum in, pn)ximo Senatorum ~onveJ!.,tll: ;rem propos,u~sset, tribus rerum acad~mic~
rum i) fuit mandatum" ut de ",)rD ,piD, erudito, padfico,
1) Aan drie van de Gecommitt. tot de academische zaken werd
dus opgedragen een opvolger van Nethenus te zoeken, zonder eenig
overleg' met Sena'at of theologische facuJ:teit.
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locoqu:e vacante digno, :adipiscendo -curam':;gererent. 'Ijqu'e
I.;cÎ>cl<im seroel atque iterum'/p-rofecti. adepti sunt· virum
Reverendum D. Franciscum Burmannum, -'cöllegii Hollandici sub-regentem."

: 9 Octoberr662.
"Decretum- fuit in Senatu- j\'cademic(j Doctorem Hoboc.cken rnonendum ess.c, ut ab ,institutione- collcgiali
qU<ili Jam uteretur, abstineret in posterurn, ne quid 5tatucndum in ipsum, "q-uale .:in ;alias antehac statutum fuit.
IBe vero per pedellum ex rnandato acaclemico m()nitus~
promisit 'se münitioni pariturum. H
J

"Dccretum est monendum esse D. Bommert), ut abomni ·institutione',> etiam singulorum;'_'hl -suis-:, aedibus abstincret, -decrettimqUiè- ipsi 'scripto',,:sigriificàtum."

"Sepultus est Do:ctissirrius," Pr'aestantissimusque vir
Vitus Henningus Schuneman, Croone dictus, Ephorus
genérosi"l1obilissimiqu'è;Bomirii.;D. ]listi 'H'enrici-,de Steynbeieh,} ,Haereditarii,,-~;in' :,Westerburoh ,.',e~è-.~,~)! ';"""'-Rectór:

:1) Zie over hem hierna, de Acta et Decreta op 29 April 1665~
4 Febr. en 13 en 140ct:A671, resp.' op blz. 395, 500 en 504.
2) Deze -Schunemän;::gezegd Crö'ne', '\~ias :dus ,'de gouverneur van';
Justus Hendrik van Steynberch, erfheer van Westerhurg, Bomhau..,_
sen en_ Bodenburg (zoo:wordt hij betiteld,' in het straks in den tekst:
te noemen ,;Programma"). Volgens datzelfde, "Prograinma" was
Schuneman ,of Crone" "juris et historîarum peritissimus." Noèh
Sdiui1eman,,(gezegd Cron-e), noch Van Steynberch staat ingeschreven in 'het Album Studiosorum, op: één der jaren 1656 tot 1663; daarmede-is echter niet gezegd,' dat ,zij geen studenten waren; onder het
rectoraat van Ant. AeniHius (1659~60) zijn er, maar 5 ingeschre~
ve-n;' onder dat van Gijsb~ Voet (1660-61) maar 4; toen in Januari
1657' de vrijdom van accijns voor de studenten was opgeheven,
daalde het aantaI.inschrijvingen, da:t in het academiejaar 1656-----1657
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reliq uique "Professore.s et· -aca:4emiae, cives;i 'Program:mate
Academica publice a.,:Rectore invitati, po.mpam funebrern~
unó' ex pedellis Professores ; praecedente, praesentia 'sua
frcquentes condecorarunt. Postridie parentandi officium,
publica orationc funebri, in auditoria Academiae maiore
praestitit D. Justus ,Druffelius, lIildesiheimensis." Volgt
het "Programma invitationis funcbris." Daaruit b11jkt o.a.,
dat de lijkrede door Druffel gehouden werd op den dag
na de begrafenis, dus op I Nov",662,
" ,November ,,662.

"In pleno Senatu Academica decretum fuit, illos:'Professores, qui a publicis promotionibus post horam undecimam auditam abfuerint, nOn fore participes pecuniae, quae
pro chirothecis dari solet, nullamque excusationem esse
admittcnäam;~!'

"Eodetn, die et hora-: dec'return esf d' Senatu ,academicÛ'
convivia si qua':ä:;Dpctoriqu.$,.promotis;.exhibeantur, a:.ccU-,
bitum ad mensam ultra dimidiam secundae pomeridianae
non esse differendum? )Sl

;,.Ad' ord:înariam _Theolögiae·<profe.ssioriem à· ::viris,-',:Am:7'
pliss. ;,D.- Theb.doro de' ,Goyer,: '-cbnstilaii, ,D. :Foeyt, ctiria-e~
provincialis Trajectinae Consiliario Extraordinario, intro-

nog 202,ltad ,bedragen, in 'de-volgende';'vier jaren resp: tot 16; 39;
5 en 4 (Loncq, t.a.p., blz;d,54).:_:Toch moet Schuneman student zijn
geweest, anders z.ou hem miet de eer van een "Tunus" zijn hewezen.
Heringa,'-Oratio, de auditorio, p. 203/ spreekt bij ,d~"vermelding van
het "fuJlus" ,en de "oratio funebris"', die. door' een' landgenoot van
SChuneman" ni. -Druffel,:·uit Hildesheim, 'gehouden~ werd:; ,van een
"exemplo 'admodum raro";-'daarmede zal hij bedoelen,dat.:-niet bet
"funus", maar ,een :lijkrede op een student iets zeldzaams was.~
'1) De promoties: hadden· 's morgens' plaat,,; de, bepaling, dat de
pro.motiemaaltijd niet later dan 's middags~ half, twee mocht. begin~
nen,. zal dus bedoeld,hebben niet te veel tijd te laten verloopen tus~
schèn -promotie en maaltijd, opdat bij den aanvang van _den maaltijd
de "feestv.reugd.e_ niet reeds ten top ·zou zijn gestegen!, .
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ductus est D. Franciscus :'Bármann'us, S. S. Theologiae
Doctor, orationemque inauguralem habuit "de Doctrina
Christiana" ,-in ,'sumini templi thoro;" ~,- Volgt het "Programma."

26 November 1662.
"D. Antonius Matthaeus, lectiories Paridectarum ausjJicatllrus"{ zie hierna, blz. 383, Res. Vr.I4 Nov. 1662)
"praemisit priclie in Auditoria 'mafore 1.) orationem'pitblicam "de j\'lagnitudine Romana" , qua Pandedarum utilitatem demonstrabat."

4 Feqruari 1,663.
"Hura secunda P?merjcliana clecretum fuit in Scnatu
AcadcrniCö:
'
1°. a Rectore 'èt''-Assessoribus, tunl,'>"i\',-a voce, tU'ni
scripto, 'petendü:rri/les:se ut Magistratus nöbis perpetuam
potestatem proinovendi candidatos; re'hus,ita' exigentibus,
.:rbsque puhlièa disputatione pracccdentc, conccdat.
2°. Omnes candidatos, -antcquam ad examen Academicum admittantur, ab omnibus facultatis pro,fessoribus privatim ,et 'singulatim esse' tentandos, numeranclosque, ante
initium tentaminis, -pro' sîrigulis professo'ribus -tentam-en
facturÎs ,duos numnios Împeriaics.
3°. Acqua]c prCtium promo'toriaTe a ';candidatis, sive
privatim cum 'disputatione publica, s~vc cum privata, sive
absque ul1a; item sive magis, sive "minus' docti promoveantur, professoribus esse l1umcrandum, eundernque ordinem
in omnibus istis promotionibus ptivatis inter prdfessores~
vkissim esse servandum.
4 0 . Ordinariam testimonii prombüoil,is' academîci fotmularn esse servandarri, nee quicquam ih ca, nis!- deèreto
Rectoris et Professorum in judiCio ferendo praesentium,
esse mutandtfm."

'1) In afwijking van de 'toen nog bestaande gewoonte, dat zulke
oraties in het Domkdor'werde'n"gehouden: zie Heringa-, Oratio 'de
aUditorio, p. 203 vlg.

Acta et decrefa Senatus

24
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,9 Februari 1663.
"Per libellum supplicem ,et vivam vocem Rector et
Assessores, "ad hoc ex decreto 4 Februarii delegati, perpetuam libertatem sine publica disputatione candidatos
promovendi, coram in 'pleno urbis Senatu petiv~crunt J.).
Magistratus per suos Deputatos libertatem illam in praesens ad quinque candidatos, jam turn ad examen ,subeundUID se se parantes, promovendos professoribus 'concessit;
in ,futurum ea de re despccturus."
Nu volgt het bovenbedoelde aan de Vroedschap overhandigde verzoekschrift. Het luidt aldus:
"Acn de Eedele ende Achtbaere Heeren Burgermeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht,
Geven met behoorl1jcke eerbiedicheyt te kennen den
Rector ende de sae:çnentlijcke Professoren van de Academie
alhier, hoe dat sij, supplianten, ha er ,selven tegenwoordich
~loor de sollicita~iën ,van ve.1e ende verscheiden personen
benodicht vinden om ac:;n Uw Eed. Achtb. te remonstreren,
dat het, haçrs oor(jeels, tot avancement van çlese Academie
ende <;Jock tot" bevordering van de nering cleser Stadt,
hooch nodich is, dat de Professoren :derselve eene gestaedige macht en vrij.içheyt ,hebben om alle, die behoorlijcke
ende genoechsaeme gcleertheyt hebb,cnue, haer voorkomen,
ooek sonder voorgac1)de publij,cke disputatie, gelijck op
alle andere Academiën gebruyckelijck is, te ,mogen promoveren, alsoo der veele Geleerden, bequaem sijnde om geprOlTIOVeert te worden, worden gevonden, dewelcke, ofte
om haeren ouderdom of sta et ende waerdichevt, ofte omdat
sij sich meest in de practijde haerer kunst hebben,geoeffent,
ofte omdat sij .. de vrijposticheyt of .welspreeckentheyt om
pUJ:>lijckelick te disputeren ende voor al de werelt van
scholastiecke saeckcn te redencaevelen niet en hebben, alhoewel sij nochtans met genoechsaeme kennis en fundamentele wetenschap s~jn voürsien, haer de publijcke dispu1) In de Res. Vr. van 9 Febr. 1663 staat niets opgetcekend over
dit, bezoek van Rector en, Assessoren, npch, qver, het. naar aanleic;iing
daarvap .genomen besluit. ~ Over -het toestaan,yan private disputaties vg1. hiervóór, blz. 160, noot 1.
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tatiën ende :hd oordeel van dien niet en bègeereri', te
onderwerpen':ende 'over sulx onse Academie en Stadt,,,tot
naedeel derselver, 'schouwén: ofte 'van hier naer ändere
Academiën, daer sonder publijcke disputatie de promotie
wordt vercregen, commen te vertreeken. Daerom versoceken de voornoemde Rector ende Professoren eerbiedelijck,
dat uw Eed. Achtb. geliefte sij. de Academie alhier soo te
begunstigen, dat de professoren van dien, gelijck als de
professoren van alle andere Academiên, :die sij in vV'aerdicheyt niet en behooren te wij eken, macht mogen hebben
om bequaeme luyden, niet alleen.: met voorgaende publijcque disputatiën, ma er ooek mede sonder deselven te
moghen promoveren. Versoeckcnde- \Tordets dat uw Eed.
Achtb. niet' en gelieve te vermoeden, dat de p1·ofessoren
voornoemt de voorv-erhaelde macht met onbequaeme personen te promoveren souden moghen ofte willen mi5bruyeken, a1500 döor',de tegenwoordiche)rt van de Heeren, soo
uyt uwe Eedele vergaueringe, als uyt het collegie del·' professOl·cn tot de examina gecommitteert, sulck,misbruyck
se er qualijc1..:: te weech sou de kunnen worden gebracht, ofte,
indien sulx qua'em'gedaen,te worden', soude hetse1ve door
uw Eed.>wijsen, raedt Jichtelljck 'kunnen 1-vorden geredresseert ende -herstelt. ,Welcke· eer,,'en gunst' sij,. suppleanten,
met alle behoorlijcke danckbaerheyttallen' tijden sullen
trachten ,te -erkennen,"',
Onderstandt:
"Rector ende Professores Academiae
Ultrajectinae:',',
17 Februari 1663 .
.,Venit'acl Redorem V.Clar.Abrahamus' de \Vijckersloot, lluper ex professorum in Senatorum huius urbis
numerum adscittis; significavitque Colisules nobis 'permittere ut D'. Rogerum Schot, Juris candidatum, ad Doctoris
in Jure 'gradum sine praevia disputatione promoveanuls."
",Eodem momento petivit ille V. Cl ar. '<1 Rectore ut publico programmate sigriificaretur, sibi in animo esse publica
ora:tione Academiae nostrae, in 'qua jam aliquamdîu Juris
professionem obiverat. valedicere. Rector petitioni eius
annuens, tale invitationis prograu1ma excudi et publice
affigi curavit."
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Dit "invitationis programma" vo]gtnu. Er blijktuit,dat
de afscheidsrede van Abr. :van. Wijckersldot plaats,·-had op
.... Febr. (Jatum niet ingevuld) "in summi templi choro,
praecise sub horam undccimam 1).'.'_
Il.
RESOLUTIËN VnOEUSCHAP UTRECHT.

24 Maart I662.
J"D'Hecren, voor dezen gecOlu t • rakende·de saccke van
den ProJessor Nethenus ::!), exhibeerden desselfs defensie,
in conformité van des \/ roedschaps resolutie van den
24 en Febr. eerstledcn oV,erge1evert, omme 't welcke nevens
tgeene (laertegens _dient te lese11 1 (leng-cstemt is morgen te
vergaderen op deu_Eedt 3)."

1) Nu volgen in de Acta 'eLDecreta twee foI.;:,'dje aan 'elkaar
gelijmd ï'i.'aren, maar lateczijn "losgeweekt; van'_-de>vrpegcJ aan elkaar gelijmde folio's,·is -de tekst door vette doorschrapping onleesbaar gemaakt;: verdèc:ziju-' vier_'foIio's'-uitgescheurd;-Op den achter-kant van de vroeger aaneengelijmde folio's_staat:, ,',Nomine Senatus
Academiae folia praecedentia:, _consentienti 'D. Regio, exemta sunt,
de quo vide acta' die 'Z8,Febr; 'et 1 Martii 1676, Rectore Gisberto
Voetio." - Over_:dè ,reden van dit alles vgl. de Acta et Decreta op
17 Maart 1663 (hierna, blz. 384) en op de bovengenoemde data
28 Febr. en 1 Maart 1676; '-zie:' verder, De-:,Vrijer, Henricus r~egius,
blz. 48-50.
2} -Jn- de Res . .' Vr. staat: gewomiIijk, ver~eer:de1ijk: "N'ethenius"-' i.pl.
v. "NethkflI1S."
3) Een "op den eed." belegde vergadering is vermoedelijk ,een
vergadering, waarin een ondcnverp_ werd behandeld, dat geheim
moest worden gehouden. Uit de notulen van zulk een vergadering
valt dit echter niet op te maken, daar de, geheim, te houden resolutiën in het gewone resolutieboek óf niet werde,n opgeteekend, Of
althans niet met de v.ermelding er hij, dat zij- geheim moesten worden gehouden. Een Se.creet Resoltltieboek van dezen tijd ontbreekt;
het Secr,. Resol. Boek der Vroedschap- DP, het Gem. Arch. Utrecht
begint met het jaar 1753.
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25 Maart r662.
"De Vroedschap hiertoe op.·den Bedt g-e1aden wesende,
zijn vervolgens gelesen: ele missive van de Heefen Staten
van Groningen etc., ',t geëxcerpeerde uyt het bewuste
~oeck vaf! den Professor N ethenus mitsgaders sijne defensie di-enaengaende.'"
26 Maart 1662.
"Sijn noch geleseil in :Nederduyts d'extracten: uyt :Maresil boeeken ende schriften, ter nraterie· dienende. H
"

April ,662.

"Totte opsicht ende-directie van de Hortus academicus
sijn versocht ende gecommitteert d'I-Ieeren Burgermeester
De Goyer. Dr, Van de Voord·· ende De Goyer, Raeden."
"Oràme op de saecke rakende het -bewuste boeck van
den Professor Nethemis te disponeren, is goetgevonden te
vergaderen na Dundérdach 'acht ,_dagen.'!
10 April 1662.

"De Vroedscnap' althans" :op ',den ,eeclt 'vergadert zljnde
om te disponeren in'_,dcr saecke van den Professnr Matthias
J\ethenus, "-heeft, m'eL:meerendeer-van stemmen verstaen.
denselven uyt sijne -functie' ende -professie te verlaten, ende
dat daervan een geraisonneerde resolutie bij Commissaris;sen, uyt haer Ed. te committeren, sal \vorden ge concipieert.
Ende s~jn daertoe gecom t . cl'Heeren Oud-Burgermeesteren
\Vijck ende Hamel, mitsg'aders d~Heeren Foeyt, Someren
ende J\foree1se."
J4 April 1662.
"Is gelesen de Requeste, b\j D. Matthias N ethenus gepresenteert, luydende als volgt:
Aan de Edelachtbare Vroedschap der Stadt Utrecht,
Geeft re\"erentelick te kennen :rvratthias Nethenus, Professor 'fheologiae, dat hij, suppliant, door UEd. Achtb.
,goetvimlt'TI van eene hono'rabe1c, bequaeme en niet min
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vorderlicke plaetse '} is beroepen tot de Professie in de
Theologie alhier. Dat hij, suppliant, int uytvoercn ende
bedienen van 'dit sijn- ampt tot dienst- van de studenten
ende de Academie sich conform-sijnen plicht cndcTespect,
U Ed. Achtb. schuldich, gedragen heeft. Dat den Professor
Ivfarees veele ende voornaeme _ Theologanten alsoock andere voortrcHclijcke mannen, soo binnen als buytens lands,
blijekende bij de extracten aen U Ed. Achtb. overgegeven,
lllet verscheydcne gedruckte boeeken schanclclijck bejegent, scherpeJick acngetast enele voor de gantsche wcrelt
ten toone gestelt heeft. Dat hij, suppliant, ter occasie' van
clesselvcn D. Maresii schrift tegen 'sijn suppliants ,vredeconcept ecne schriftelicke defensie van dat sijn vrede concept met nodige waerschouwinge ende bestraffinge nopende D. I\{arcsii voornoemt manieren van schrijven heeft
doen drucken, oordeel ende daermede, dat hij de Christelicke
sachtmoeclicheyt niet en soude te cort doen, maer daerin
nakoniende de bevelen Godts, Provo 26: S, Tit. I : 13, I Tim.
5 : 20 etc. met der Propheten, Apostelen en Christi eygell
exempel hevestigt sijnde~ In "\yelck boeck hij "Suppliant verstaet, Jat ijts geschreven ofte geinflueert: soude, zijn, dat
bij U Ed. Achtb. voor injuriën ende tot lesie van hare
personen ende regeringe sou de" _worden opgenomen, ende
daerover iets tot nadeel en beswaringe van sijn suppliants
persoon gedecerneert. 't:We1ck heuL suppliarit onverwacht
cri tegen hoope voorcomt; alsoo hij -noyticle minste gedachten, veel min intentie off:meyninge-gehadt heeft: om U Ed.
Achtb. personen oH :haere -regeringe directelick of indirectclick te înjurieren, oH in_ haere behoorlicke reputatie te
quetsen, betuygcnde sulcx voo!" den Heere, voor wiens
Rechterstoel wij alle sullen verschijnen; jae, dat hij altijt
daervan geabhorreert heeft. Ende soo ymant echter sijne
woorden soo cluyde, tegen sijne meeninge, 500 soude- hij
sich moeten bedagen, voor God en de werelt, vant groot
ongclijck, dat hem in des en geschiede, ende in conscicntie
vcrsceckert sijn, onschuldich daerin te wesen.
Bidt den -Buppliant U Ed. ·Achtb. gelieve te -consicleren,
oH \vel de Curatores van Groningen met D. Maresio, nu
1.) Hij was te eleef predikant en Rector vaI1 de_ Latijnsche school
geweest:. hiervóór:, blz. 297, .op 24 April 1654.,
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een gansehe. XX jaar soo':seet' hebbendè gc'ëxorbiteert tegen allcrley stants personen en op sodanige wijse; die van
vri'cndt ende vijandt pu:bliqüelitk wordt tegengesproken,
soo handelen als U Ed. Achtb. om iets, in ecnig schrift
casuelick influerende, niet den suppliant souden doen, jac
off wel hier soo' gehande1t zij met andere Professoren over
pure Îameuse libelIen tegen hare Collegen, jac met D.
Schoockio ende Maresio, die soo notabelick de reputatie
ende trecht der Stadt hebb'en te nae gesproken.
U Ed. Achtb. believetebedencken, wat nadeel aen de
A'caClemie, droefheyt aen de goede gemeynte, vreugde' aen
de vijanden der waerheyt en godsalicheyt bij dese gelegentheyt,soude komen te öntstaen. DesuppHant ~ -- soö
ymant - , - heeft si eh altijt gewacht, van ymant 'te' injurieren, veel mee'r sijne Overichederi, daervan alle sijne
lessen, schriften en tsamenspraken getuygen sijn. Soude
het U Ed. Achtb. 'wel ChrÎstelick, jae redc1ick achten, een
man sch111dich -'te maken om een ',',wordt, dat misschien
niet smakelick en mochte sij.n?
Jacobus se)Tdt: :,;Wij struyckelen alie" in veeie; 'ÎIl'dien
ymant in waorde11' 'niet en struyckelt, die is eén volmaeckt
man", Jacobus 3 : 2, ende Paulus seydt: "Broeders, indien
oock een mensdîe ~overvallen---ward door eenige misdaedt,
ghij die geestelick sijt, brenbrt den sodanigen te rechte met
den geest der'sach:tmo'edicheyt, siende"bp'-u selven, opdat
ghij niet versocht'en ,\-voFdt", 'Gal. 6:: 1. Deze Apostolijcke
onc1errichtinge behoorden hie-r plhets' te hehbeh. h1aer daer
sulcx niet geschiet, daet worden 'v'oor Godt de Heer' schuldich gehouden degeene, die ee11en mensthe schuldich maken' om een woordt. Hetwelcke hij suppliant oock vertrouwt verre van U Ed. Achtb. gedachten te wesen. Ende
indien hij, suppliant, naerder mochte onderricht worden,
wacrinnc bijsonde:r die vermeynde injuriën ende laesie van
U Ea. Achtb~, souden bestaen ende d:aerop gehobrt worden, en twijfîelt hij' niet; of sal U Ed. Achtb. daerop sodanige satisfactie;geven, dat U 'Ed. Achtb. claerinne' stillen
nemen contentement.
Soo versoecktdán hij, suppliant, dat U Ed. Achtb, hem
door- Gecam den • uyt U Ed. Achtb. ivergadcringe of ander~
sints hiervan naerc1er geIi:even te bèrichtcn ende sijne defensie op de voörs'~ vermeynde inj'uriën ende laesie riaerder
te hooren, ;on1mc claervan rapport geàaen sijnde, voorts bij
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Eel. Achtb. g~disponeert moge worden rrae behoren. Dit
doende etc."
was and t . "Matthias Nethenus."

,,\Velck~ rcoueste ende verso eek, daerb~i gedaen, met
pluraliteyt van stemmen afgeslagen sijnde, is van wegen
gem,elte N ethenl1s gerxhibeert de tyv-cede Requeste; hiernac volgende:
Acn de Edele Achtb. Vroedschap der Sta'd Utrecht.
Vertoont reverentelick -Matthias_ N,cthenus. Professor
él'heologiae, dat hij aen U Ed. Achtb. gepresenteert hebben(le request, ende daerbij nyt redenen, in deselve -vcrhaen, versocht op- de geseyde injuriën en laesie, daerbij
gededuçeert ende sijne defensie te mogen worden gehaart.
't Welek alsoo. U Ed. Achtb. niet en hebben believen
goet te vinden, als hij suppliant nochtans ·hadde verhoopt
ende vertrouwt van jac, soo keert hij sich nochmacl tot
U Ed. Achtb., versocckende, dat in sijn prejudicie ,bij TT Ed.
Achtb. niet machte worden geresolvecrt, maer dat hij,
suppliant, jn sijne~defensie lnach worden gehoort, ende sijn_
sake in justitie,voor Çl:Cll_ ordinaris. :Rechter affgedaen. Dit
doende etc. n ,.
was ol1d~.:.t1Matthias, N ethell.t1s"-._

,,\VcICke requeste mede gelesen sijnde, heeft d.e Vroedschap, latende~,:aen ,de ,Qrdina-ris, ,Justitie tgeene hares
Ampts iso, bij. meerendeel" van stemmen' ,gepersisteert bij
haere resolutie, den: IO en ideses, genomen,_ waervan d'Eeeren, doenmael ge committeert om een geraisonneerde resolutie te concipieren, haer concept hebben overge1evert.
Ende is· tselve naer iterative lecture, deliberatie ende om~
vrage, daerop gevallen, bij meerendeel van stemmen gearresteert als volg!lt:
. De Vroetschap der Stadt Utrecht, ontfangen hebbende
een missive van de Ed. Mag. Heeren Staten .van de Stadt
Groningen ende Om'melaliden, van date-den len NOV.--I66I,
door deweleke hare Ed. Mog. ons bekent maken, dat zij
met, groote indignatie hevonden hebben, dat Matthias
Nethenus, S. S. 'fheol. doct. ende professor in de Academie
alhier, in seker bij- hem uytgegeven boeck, geintituleert
"N eC,es'saria defensio concord:iae Pastorum Ultrajectillorum", welgemelJe hare Ed., 1'Iog., voqr de gantsche \verclt
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i1iffameert,- als sou den sij ofte hare" vóursaten- in- ha·ere pu~
blicke vergaderingen. he-bb en gecollsenteert in kerckrov:e~
rijen ende onderslaen van -gesechte geestelijcke goederen,
die- possesseurs van deselve genoech~mem daertoe authoriserende endc'maintencrende. Dat ö()ck Samuel Maresius,
S. S. Theol. Doet. ende Professor Primarius in Haer Ed.
I'do. Academie, int selve boeek seCf schandelijck ende ergerlijck wordt getraduceert ,als een valsch propheet ende
een prophaen mensche, beyde in leere ende in leven, ende
verleyder der zielen, vcrsoeckenc!e, dat "\vij-gemelte ProfesSOl; N ethenus daerover wilden te, reden stellen ende oock
naer behooren corrigeren; opdat het m-oge strecken ande.ren ten exempel, ende de -reputatie van ,haere ,E<i .. .Thrlog.
Provincie alsoock van haren :professor Primarius publiquelick moge werden gevindiceert, hebben wij ,niet connen
stilsta en het voors. boeck te ondersoecken, ende hebbt:l1
Jaerinne bevonçlen, dat die voorn. Nethenus, verhaelt hebbende uyt een brieff, die van .r\.cronius aen Conradum
VOfstium soude sijn geschreven, dat s~ker Rechtsgeleerdehet ondersoeck van de ,kerckelicke goederen, in :de V001-5.
provincie door ordre van den ,Stadhçmder'gedaen, niet wel
en so,ude sijn b_ccomen, ende gesuccedeert, daerop onder
ancleren voeght, dat de vyc1gemelte Heeren Staten van die'
provincie, in haere publijdce ,Landtdaeghs-vergaderîngen~
in die -\<erckroverijen tsamep. bewîllicht ende geconspireert
souden hebben, 500 dat sij m'alcanderen onderling, absol,veerden van de sonde. Gelijck wij ooek-hebhen bevonden,
dat den selven professor JY.[aresius ,alclaer wordt uytge:maeckt VQor een valschen propheet van de :Christelijcke
wacrheyt, een hater ende vijand van vreede ende van de
reformatie, eeu waren Bileam, een instrument van den
Duyvel, ende een slave van de giericheyt, die den Prince
d,e.L duyst.e,rnisse door het vertonen van het, lockaes des
bedriechelicken gelts,-leydt ende drijft, waerhenen hij wil.
ende in sijn geduyrige slavernije verplicht,houdt; voor _een
verleyder der zielen, bederver van de waerheyt ende' Godsalicheyt, een "instrument van den Satan, om het ConÎnckrijcke Christi te bevechten ende bet rijcke van den Satan
te beweren; voor een Advocaat van leugenen ende yan
godloosheyt; voor een Balaam, ,Simei ende Doëg,- sich
vertonende uytterlijcke een Yeynser van het Christendom 1
van hinnen eeu vijandt,'een bespotter, een bestrijder ende-
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een verrader,' van' wie alle, die ha er 'zalicheyt.lieff hebhen,
haer hebben' te wachten, 'enue wiens'vele--valsche schadelijcke ende ergerlijcke ende voor de- zielen d'er mcnschen
dodelijcke schriften niet en sijn Yoortgecomen van den
geest des monds Gods, macr die voortgebracht sijn uyt
een krengige ende stinckencle Theologie van een fral1sn1an,
Beëlzebub daertoe medewerckende.
BovendieIlhebben wij oockbevonden, dat gemelte N ethenus, traeterende van -'t geeue de Ed. Mog. Beeren
Sta teil' deser' provincie ende' wij in den jare 1660 tot conseryatie van de ruste, yreede ende welvaren van -de politie
ende kercke genootsaeckt sijn gew'eest voor te nemen m'et
het uy-tseggen van de Predicanten Abraham van den Velde
ende Joannes ''.I'eelinck, hij het selve noemt een' boose
cönj-ul1cture van tijdt) een' 'Vers'eerde ofte verwonde staet
van ,de kercke, een, geëxaspereerde geval van saeckell, een
tempeest, dat C:otts uaernae was uytgebuyt ende de twee
uytgeseyde predicanten in dat tempeest uytgeworpen te
sijn; ende occasie nemende üyt hetgeene hij seyt vernomen
te hebben, dat 'Maresius alhier sou de hebben geschreven,
dat de voors. twee predicanteri w'aren als twee Gazaseëls,
in de woestijne gesonden, daerop niet alleen voeght, dat
deselve met eeren souden hebben geleden, verdient: heb1Jende vergeleeeken te worden met' het :voorbeeldt van
onsen gesegenden Zaligmaker, -maar :oock'dat sij gemeriteert hadden den 'Zalichmaker, se1ve buytende stadt uytgeleydt zUllde ende --geleden hebbende, gel:ijckformich te
worden, ende dat haere üytwerpinge bij God glorieuser
soude sijn als het 'verblijft va'n anderen, ende dat die met
Christo leden, oock met Christo tsijnder tîjt -vcrheerlickt
souden worden. Beschrijvende voorts de vo'örs. uytgescyde
Predicantcn, dat het mannen souden sijn in: geleertheyt,
,velspreeckentheyt ende uytterlijéke gaven, neersticheyt
ende geduyrsaemheyt, ende, dat het' principaelste- is, in
ijver van sineere ende- levendige Godsalicheyt uytsteeckencle, ende aen oproerîge predicatiën, ánschuldich; mae'""
ckende alsulcx sijne wettige Overicheden dacrdoor voor'de
geheele wer.elt vèrdacht -'van een ongerechtige, tirannijcke
ende ,godde1ose daet, daer nochtans 'voor de goede ingesetenen dezer Stadt, ende die 'deselve eenige jan::~n- te.roren
hadden gefrequenteert, notoir was, dat veelc rechtveerdige,
wettige ende hoochdring.encle redenen, nacr langduyrlgen,
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te vergeefsgepleechde patiëntie ende veelsints gebruyckte
verdraechsaemheyt, welgemelte Haer Bd, Mag, ende bns
deselve resolutie hadden affgepersL Van alle 't welcke
ende noch andere acnstotelijckheden wij de passages van
-'t voors. boede gemelte Nethenus, voor Commissarissen
uyt het midden van ons ontboden ende gecompareert zijnde, ter handt hebben doen stellen, ende noch daerenboven
op sijn verso eek copie van de voors. missive ende da-ertegens van hem ontfangen ende ingenomen sijne defensie,
bij geschrifte gestelt ende die mede bij ons gelesen ende
geëxamineert sijnde, clewijle wij niet meer ter harten
nemen, als dat de -ware ChTistelijcke gereformeerde religie
met alle mogelijcke vlijt ende goeden ijver gehanthaeft
ende gevordert werde, ende dat tot dien eynde in de Academie alhier door -alle aendringende devoiren de studerende jeught onder Godes genadigen zegen werde ingescherpt de wijsheyt, die ~ suyver", vreedsaem~ bescheyden,
geseggelij ck, vol van barmharticheyt ende "an goede
vruchten ende ongeveynst is" ende daerentegen geweert
ende gedetesteert die wijsheyt" ,die partijdelijek dordeelende, bitteren nij.d ende twistgiericheyt int harte baert, die
met opgeblasenheyt, rasende örntrent twistvragen ende
woordenstrijdt, meer';'nijd" twist, lasteringen ende quade
nadenckingen, verkeerde krackelingen ende verkeeringe
der toehoonleren iS'Noorthrcngende, da'n' nutticheyt, leeringc' ende-- stichtirige"Gocls, die in het gelove is, 'ende dat
dese1vige jengh-t met, alle ':viericheyt van geeste 'werde
aengeset om met 'gereyrtichde zielen' in de gehoorsaemheyt der' waerhcyt, - deselve waerheyt, dîe na de godsalichevt is in liefde te betrachten, ende met alle schriftuerlijck~ argumenten ende redenen te beweeren, s011der
schelden voor ,schelden ende quaat yoor quaab te vergelden, veel min onder de broederen, die even dierbaren
gelo\-e verkregen hebben, maer onder deselve te houden
de ccnicheyt cles gelooffs, door den bandt des 'vredes,
ende met alle ootmoedichevt, sachtmoedichevt ende
lanckmoedi~heyt 'malkanderen -ül lieffde te vei-dra~en ende
te vergeven', 50.0 ymant 'tegcps yrnant ecnigc clachte heeft,
immers die te brengen voor-victtelijcke verga4eririgen ani
bij ;il1e bctamelijcke :middc1en beslicht ende ncclergeleyt te
worden, sonder door publijcke twist ende lasterséhriften
malkanders, goede nae_m te, schenden ende occasie te geven,
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·dat van d.e djanden ende.tegenpartije deL heylige. reformatie gelastert, de Ge1oöffsgenooten bedroeft e'nde door
aenstotelijcke ergernissen den aenwas van Gods kercke
ende _de uytbreydinge van de Christelijcke waerheyt gestuyt ende verhindert werde, geJijd,;;: meele Ol1se eernstige
intentie is, dat tot bevorderingc van de Christelijcke vreede _ende eenicheyt in de pülitie ende kercke in deselve
Academie worden opgequeeckt Herders ende Leeraers,
die allc, zielen leeTen den Overicheclcn ende M.achten, over
haer gestelt, onderworpen ende onderdanich te sijn ende
de gantsche Gemeente vlijtichlijck ende oprechtelijck inscherpen de-gehoors_aemheyt, lieffde ende _eerbiedinge, die
zij den :Magistraten schul di eh zijn, ende deselve daerinne
met ha er goed exempel- voorgaen, ende dat geweert werden, die de heerschappije verachten, die stout, eygcnlieffdich, hoveerdich, laetdunckcnde ende onversoenlijck sijn,
die haer selven behagen ,ende de heerlijckheden niet en
schromen te lasteren, ende; alsulcx allesints beooght ende
betracht werde het eynde des gebots, de lieffde uyt een
reyn herte ende uyt een goede consciëntie 'ende uyt een
ongeveynst gelove: Soo 1st dat,wij in desen: niet kunnen de
ledichstaen onsen schuldigen ende Christelijcken plicht te
betrachten" de:sake met rijpe deliberatie van rade hebben
ovel-wogen, ende willende daerinne,' voor .sooveeL onses
arnpts is, poJitijckelijck voorsien, vinden ,wij ons om redenen ende goede consideratiën, ons daertoe moverende,
bevoeght ende verplicht'den gemelten professor Nethenus
uyt sijne functie ende professie te'verlaten, derhalven wij
hem deselvc bij des en opseggen ende interdiceren de exercitie van dien, verstaende dat, dese resolutie aen gemelten
·Nethenus sal worden bekent gemaeckt ende copie daen~an
behanclicht,.' om hem daernaer te reguleren.
Actum dçn xiii jen Aprilis r662.:'
Önder stondt: "Ed. Heeren, Deze bovenstaenue insinuatie is door' mij ondert., Deurwaerder, op den xiiijen
April 1662 gedaen aen den Professor N ethem!s, dat persoonlijck, ten fi?e als in deselve, die ick bij het doen van
de insinuatie hier o?ck val) hebp,e ,g:elev.ert copie, relaterende etc."
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21 April 1662:
'.

.

"

pluraliteytyaIl , stemmen goetgevonden a'èn de IIceren Staten van Groningen in civile
termen te rescriberen op Haer Ed. Mag. missive het geresolveerde tegens D. Matthiam Nethenum, ende sijn om
dese1ve te concipiereu; versocht d'l-Ieex:en voorgaend~ Ge"Is nac,C,oIDy:ragë

hij

COll1 dcn ,"

28. April 1662 ..

"Is gelesen ende bij :tp.eerder,heyt van stemmen gearresteert de concepte missive aCH de Heeren Staten van Groningen, in voorga ende notulen vermè1t-/'
.,Verhaelt sijnde dat de resolutie tegensD. lVIaUhiam
N ethenum se er vitieus gedruckt onder 't vo1ck wierd gespargeert, is bij pluraliteyt van stemmen verstaen, dat men
deselvc sal laten drucken.na een copic autentijcq" (=Parn-

f1etKnuttel No. 8(76).

39) ugi .I6(i2.
"D'Hcc'reü ,'Brfrgërfu'e~stefen-' e"~dé' v~rdere 'Gecom den tot
d' Academic-sakeri:' 'sijiFvérsöcht te dispièiereri bequaeme
personen tot de pr()fes~ie' S. S. Tfiêologiae, in dè- Academie
alhier vacerende."
·7· Juli',662.

,-"

,

~'

"Exhibeerden d'Et~er~~l ~ G~c0mden. ,voorrnelt·".'~en lijste
van personen, die 'Haer Ed. bequaem oordeelden tot de
professie S. S. Theologiae in :;de Academie alh1er, ende is
goetgevcmden dienacngaende ter naesteJ; vergaderingc te
resolveren."
"
,6 JUli ,662.

"Achtervolgende de resolutie van 4eH 7en deser maendt
getreden sijnde tot de suppletie van de vacante professie
in de H. Theologie, sijn naer omvrage (l'inclinatiën van de
I-Ieereri van de Vrócclschap gevatten np de persoon van
D. Frailcis'cus Butmannus, pro-Regens vant theologische
Collegic tot 'Leydcn, ·ende verstaen dat sijn E. door Gecommitteerden daertoe sal worden' gesondèert en d'eselve'
professie "aengeboden op een gaige, van, du:ysent. guldens,
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een hondert gulden of twee ter discretie van de Gecommitteerden onbegre1?ep; tot uyhycrckinge van di~n sijn geco:mmitteert d"Heer'en' Oud-Borgc'rmeester I-Iamel, Foeyt
ende I\,ioreelse."
'
21 Juli 1662.
"Philippus Matthaeus, Antonii fiEus, pro gradu met loH
hebbende gedisputeert, is voor de dedicatie zijnder Theses
vereert met vijftich gulden 1),. om ·sonderlinge redenen."
. 1[ AllgUstÛS 1662.

"D'Heeren Oud-Burgermeester Hamel ende' vordere
Gecommitteerden, om D. Burmanno te presenteren de professie S. S. Theologiae alhier, deden omstantelick rapport
van haer wedervaren ende sijn Haer Ed. bedal1ckt, ende
d'uytwerckinge van dien verder aenbevolen."
9 Augustus 1662.
"De Vroedschap ten dien ."yude" op den eedt vergadert
~Unde, ~efereerde d~Hee,r, ,Eerste Burgerq.t,eester dat d'Hee:ren Gecolllmitteeroen ~ ----; op,.de notificatie" der Curateufen van de ,Academie, ,tot.' Leyden,,>~ ',- ,van meyninge

waren alsdan de beroepinge van D. Bur,tp.ann,us uyt te
wercken, gevende in bedencken, oH ge-melte Gecommitteerden niet naerder dienen gelast, in gevalIe het daerop
mochte staken, een off 'twee hondert gulden sich verder
t' eslargeren, 't w'elck ni,{er'Othvrage "gbetgevónden eride verstaen is."
Il Augustus 1662.
"Gerefereert sij~d'~":d~ goe'de" d:evoiren, 'bij' de Schermmeesters ingevolge van des Vroedschaps resolutie van den
XVlen Jllnii lestleden gedaen int exerceren van de burgerije 2), is yder tot een jaer1ix: tractement toegeleydt hvintich gulden,' mits -h'l1n strictelick regulerende na de instructie, dicnaengaende gemaeckt."
~) In afwijking dus van de Res. Vr. 23 Mei-1655, hiervóór, blz. 3-15.
2) Dat de schermmeesters ook dienst deden als "drilmeesters" oni
de burgers (de schutters). te oefenen voor den jaarlijkschen "optocht" of "de wapencieringe", blijkt uit posten, van de Karneraarsrekeningen pij Dodt van FleIl,slJUrg, Arc~ief enz. lIl, blz.,314 en 316.
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6 .o.ctober: 1662.
"Rapporte~rde

d'He.er_Eerste

Bo~gernle~ster

I-IameJ,- dat

sijn Ed._' nevens d'IIeeren vordere Gecom den . nacr veele
devoiren hadden uytgeLracht de beroepinge D. BurmilJ1ni ') tot de Theologische Professie alhier. onder toeseggitige, van favorabelick te s,ullen voordragen desselfs \Trsae"ek om te hebben een jaarlix tractement van 1500
gulden. Hetwelck bij cle Vroedschap is geaccordeert ende
sijn geulcJte 'Heeren _Gecom den • bedanckt voor de devoiren,
irt desen aengewendt"

14 No.vember 1662.
[\Vijnne, blz. 90: Ter belooning van de goede diensten van deri
extraord. prof. Ant. Matthaeus en ám hem tot voortzetting daarvan
te animeeren, wordt hij benoem'd tot prof. ordinarius en zijn jaarwedde verhoogd tot f 800, mits hiJ boven zijn twee wekeiijksche les~
sen "in In'stîtutionibus" er twee' "in Pandectis" bij" zal g,even.1

I6MÄARTcI663 c .6 MAART 1664.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE.JOH. DE BRUYN,
ANNO

16
- ,

1663'; (~1664).
Maart1.66.3~

"

,

-

"Rcnunciat~~ e~t Academiae Rector J~hannes de Bruyn,
Assessores FranciscusJBpnlJ:annus)_ Antonius Matthaeus,
Henricus Regius."
1) Toen Fr. Burman tot, theol.-,'pro,t te Utrecht-: benoemd 'was,
verleende de Leidsche Sem:.'at :hern:,- op -zij:n' ,verzoek; het '-docto-raat
(honoris causa) in de theologie. ~ De Leidsche Curatoren verleenden hem eerst alleen ontslag uit zijn ambt van Sub-Regent van het
Staten-'College op de voorwaarde, dat hiJ geen beroep: buiten Utrecht
mocht aannemen dail meLhun goedvinden. Toen Burman tegen- deze,
voorwaarde bezwaar inbracht, werd hem.8 Nov. 1661 een gewone
açte.\.'an ontslag gegeven, zonder de genoemde restrictie: Molhuysen,
Bronnen lIl, blz. 175, 178 .en ,noot l'::aldaar, 297*.
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"D. Pau1tls Vc;ét in Senatü~'Academlco ex Î'psitiS petitio~
accusavÎt D:, 1:Ienricum Rcgium; anni pra~:...
cedentis Rectorcm, qnoel, ,contra .Aca'derniae leges, quae
sub ipsius Rectoratu decreta erant non -expectata recensiême retulisset in Acta Academica, quodque praeter
morC111 adscripsîsset orationem, quam cum Rectoratuin
suur;n deponeret habuit 1); ac pctiii ut de ils Rector Senatus' academici sententîam rogaret. V"erum, CUm D. _Regius
negaret se illa velle Scnatus academici judicia subrnittere
adderetque sa lis Curatoribus de talibus judicancli jus competere, Rector, qui in caderh erat sententia, vota calligere
r.ecusavit ac -retuEt .-se, cum alia occasione au eouem
D .. Voet esset ~tccusatus, .quod contra Academiae leges
pee cas set, iJçnl, responsum dedissc atque ita quaestionis
decisionem ad Curatorcs fuisse de1a tam. Cum, pon-o urgeret D_ Voet utjlla saltc111 questio inter professores ventilaretur, ct hoc quoque ipsi denegavit Rector, addcns se
paratum ess~ :,ut, ,cum A~,sessorib~s quae:stionis ,~ecisionem
petet ab AnrpL -'euratoribus. 'Verum "'Consilium hoc non
pbcuit ideoque, cum aliud nihil proponendum restaret,
senatus est dimissus."

ne convo-cato

"Decreta est muleta dimidii imperialis non mlUUS candidatis quam Professóribus''''póst höram undecimam advenientibus, cum publica promotio celebranda est."

"Occasione quaestionis ortéle de CQncursu disputationmri
renovata esf lex de titulis' disputationum Rectori exhibendis et petenclis disputandi 'vicibus 2);"
1.) Deze redevoering, waarin Regius' vermoedelijk, naar aanleiding van, het aan -NethemIs' vetIeende ontslag, zich scherp' bad' Uitgelaten tegen de Voetianen, zal gestaan hebben op de bladzijden,
die -later i)'nleesbaar zijn gemaakt; zie hiervóór, blz. 372, noot"· L
2) Hiervóór, blz. 215-217,220 en 303.
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"Eodem die decretum;'est, ut,nomine Senatus academici
per pedellum typograpllO omnino interdiceretur disputati0ll1:1m atfixiö,:-itetn disp:utationum ;impres'sio'''-ante- concessum Rectoris exhibitum."

"Cum accidisset ut e duobus candidatis, quLpetieraIÜ ut
simul promover-entur,., alter '-70'- ~ peracto utriusquc: examine adeoque promotbre jam designa~o- - ' - incideret jn
diuturnum morhum, ita ut :aHer' sol"üs: gradum 's~uscip(!re
coactus ess'et, -quae"sitiim 'cst an adf eundem Promotorem
p'ertinerent vices,secundtim etiam promovendi, cum r~con
valuisset.;: ac:pro ,affirrnatiya parte:decretumJecit Sen_a~us/'

,;Decretum':est ut.:jmposteru~ honorarium Promotoribus
debl'tum, ,'solvátur:iinmediate post disputationem inauguralem,"
H.
"'<!;,

">"j;

HESOLUTIËN 'VROEDSCHAp UTRECHT.

23 Mei 1663.
"Gclijck dan vorder tot sublevement van de':,dienst'ider
PreiJicariterigemelte"( Geref.)' Kerckenraedt bif'<iese nb eh
gepermitfeert wordt D.' Franciscum Burmannum; Professore1TI 'trheólogiae alhier, tot den halven dienst. van ~t Predickanipt
mogen ~beroepen, gemerekt; men bevind sijri
persoon ende gaven 'd-e' gemeente aengenaem te wesen.- Alles met serieuse "recommandatie; dat, Soowel fot de voors.
supernumerhiren dienst, als'de: supplietie der drie vacerende plaetsen ten spoedichsten werde geprocedeert."

te

I JüniI663'
[Wijnne,' blz. 91: Op'- het verzoek vari 'den ordin. 'prof. in de philosciphie Van Ma:hsvelt tot verhooging ',ziJner- jaarwedde, besloten
dez:e met f 200 te verhoogen:]
Acta et decreta Senatus
25
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9 Juni 1663.
"In -advis gehpudcn;,',' na leeture, de ·volgeride r'cmOll,strantie 1) :
"N opende den supernumerairen dienst, waervan in
UEd. Achtb. resolntie van eden 23'" Maij 1663 (wordt
gesproken), erkent de Kerckenraed danckelijck de vergunninge ;van vermeerderingh der Leeraren tot sublevement 'van den /Predickdicnst,' ende .sou de d'selve oock
dan'ckelijck hebben geaccepteert, indien daer niet en wacr:e
ingevoecht sodanich eene . limitatie 2), die geheeLijek is
strijuèndc'tegens die liherteyt int dispiciercn van een p,cr:soon, welcke de Kerckenraed volgens Gods Woordt ende
de gearresteerde·: Kerckenordt;'c- gewoon is te: geui,eten 'e,nde
te gebmycken."
Onder stond: "Uyt'·JasL'cnd-e ,name des Kerckenraets
onderteekent~
.
joanne~ van Heymenbergh,
Consist.':,p~t:t._:sc_riba.':~

2S Juli 1663.
"Magdaleentgen Peters, bedienende de catechisatie van
de Competeu!tM!")in, d,,·CaIl1erfVall,de !Academie, is bjj
1.) Het eerste gedeelte

is

d'a~1"van,

al;-"hier niet ter zake

dienende~

weggelaten~

2), Bedoeld, is de ,aal1wijzing, dat prof. Bun11.an moest:W0f,9-en be-roepen;' deze was' _den,' Ker~eraad niet. aangenaam, -omd<it hij gold

voor een Cartesîa_an. Geruimen. tijd heeft d~ Kerkeraad.izic~_,'tegen
het besluit der. Vroedschap· v~rzet; ten sJotte heeft hij,. BurIl).an als
supeFnumerair predikant: aangenomen: Duker, t.a.p. 111, blz. 11,8,
noot 2. Dat de Vroedschap later haar:- besJuit van 23 Mei a,Is ni,et
geheel in den haa~ beschouwde"blijld ~ierna,-blz. 387, uit de noot
bij Res. Vr; 10 Aug. 1663.
3) Onder "competenten" verstaat men de mannen en vrouwen, die
eerlang Avondmaal wenschten- te houden, maar "in de stucken des
geloofs" weinig ervaren waren. Te hunnen behoeve werd er Zondags na de _middagpredikatie catechisatie' gehouden, waarbij de_ Heide1bergsche'-catechismus minstens 4 maal moest ,worden ",overJ()pen"; eerst dan ontvingen zij, als .,comp,etenten" _, tot Àe: openbp.re-

38.1
provisie ende tot
's jaers 1)."

~,i\r~p~rst(gg~l?-.S

:Jpegestaen tien gulden

[Wijnrie, blz.'-91'; Prof. Leusden krijgt een"vereering van

f

150

vDor de opdracht va'n,:iijn' ,,,Philologus Hebreo":'mixtus".]
10

Augustus 1663.

"De Vroedschap, gehoort de lecture vim de schriftelijcke
remonstrantie, bij de E. Kerckenraed ende DHtconije alhier op huyden gepresenteert, heeft in consideratie van de
verclaringe ende toesegginge 2) 'aengaende de persoon van
D. Burmannus" Professor Theologiae alhier, daerbij gedaen, bij vûldoeiünge van' de'selve geconsenteeit de E.
Kerckenráedt met de beroepinge der drie gedespicieerde
Predicartten, alse D'. -Thomas- Pots, ''tot Vlissingen, D. :Grifonius van Ravesteyn, tot Dordrecht, ende Hermannus van
Halen, tot Cleyn-Ammers, te mogen ,voortvaren."

:b.elijde~is in ,de'3,pro,è:f;~'~di~~~i~;j) toe~ei~!énJ y~il~(~an h~t AvoQd-;-

maal deel te -~emen.: )ili~en)e }Jtrechi:,be,stond ;dit gebruik;"):t"e
.çlassjs A~ersfqprt k~~rd~ hr;:t~~f,,_qmdat ~~ze,langdurigè voorbereiding de menschen meer "benauwde", dan:Aa(-,~ij _I~en,hi~lp,: Dllker,
. . .
t.a.p. 1lI, blz. 130.
1) De Senaatskamer ("de Camer van de Academie") diende dlls
weder ook ~9or,catec;~isatieka_tper: zie hi~rv;óQr, blz./302, op 27 Febr.
1655.
2) NI. om Burman tot supranmperair predikant aan te nemen. In de Kerkeraadsnotulen van 10 Aug. 1663 staat opgeteekend: "Hebben mede H~erenj1COmmissariss~,n'.: (nl.:' deo, _c0y?:wissarissen-poiitiek,
de vertegenwoordYgers 'van de ,Vroéd~'çhar i~{ den'Kerkeraad) ,;mondelingh voorgesteIt, dat de Heeren van.' de Vroetschap bereyt waren
de acte van recommandatie D. Burmant:IÏ" (zie Res. Vr. 23 Mei
1663) "te lichten" (uit het Resol. goek te' sehrappen), "mits dat de
Kerckenraedt u~t ,haere acten ooçk sullen, lichten, tgeen dies aengaende is_aengeteeckenJ. W;aerop g~seyt'is biJ de vergader~~Jge, dat
de ,meyninge is geweest, dat, de Heéren al~een haer acte so4den ÎQ.treeken; tv.;elck soo alleen niet
can rallen, heeft,!ie 'yergadèrin,ge
liever de acte-" ~ed_erseyts, lat~n staen": Duker, t.a.p: In, blz. 118,
ooot2.

en

<

,

'
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"Opt voorstel van" .d':Heer::-.Burgeqneester Hamel heeft
de Vroedschap D. Philippo Matthaeà, SQne van den Heere
,Ant. Matthaeus,' in-·',sijn)even· Professor Juris' alhier, ecnigen tijd geleden met loff gep.romo,veert·tot l)!.)Y[edicinae,
daerinne hij zedert alle neersticheyt heeft aengewend,
sulcx dat hij bijsondere hop~ geeft van in die faculteyt te
sullen excelleren, geaccordeert en toegestaen privatîm
<collegia, te houden, i,n Medicina .et J'h1lpsophia ende pu'
blice',În M;edicina t~. disputer,en."

2.8 September, 1663.
"In plaetse van d'Heer Schepen Camelis. de Gayer, die
sijn, plaetse als Stads ,Do'. vrijwülicil hadde believen, te
abdiceren" is gesurrogcert Philippus ,1vfattllaeus, medicinae
Dor.n

_', [Wijnne, blz. _ 91: ,Geco~mitt., tot de ac~demisch~ zaken zullen
dè Res, Vr, 13 Jclntiari i64S'tliièrvóór/blz, 212'L213)'over'l1et i getal
der ilOog1eeraren 'naèl'er ov~f~~gen :~'n :'advies, e'f'~ovet ui'tb~éngeri-, bf
liet aantal hoogleeraren ni'et"'kán worden verminderd en hli'n wedde
op een vast bedrag gebraclit~,]
,

1 (,'MAART

t664"--'-' 16 MAART i66S.

r.-"
"AcTA ET DÈéI!ETA ROCTORE FIDlNÓSCO BmIMANNO,
','
. 1664" (-'1665).'
.' .
';

.

"nCb'rppatuertmt: In Sen'ahl ~~cad~mico' aITI:~1iss. viri ~.
De Goyer, Foit et Lidling, giatiisquepro more Rectori
Assessoá[ju,sque _dece'dentibus acti's, e;X decreto' A~pliss.
Scnatus' urhici Rectore'm pronu~ciarurit Franciscum Burmannum, Assessores DD.' Antoniutn Matthae'um, Henri:'
cum Regium et Johannem de Bruyne. J1
-
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"Recognita- et approbata sunt acta academica superioris
anni gesta"sub D. Rect01-e ]ohannç de Hruyn, et dec:return; eos qui in postcrum praesc-ntes;se noh stiterint privatis candidatorum examinibus, ad quae suo ordine ex singuEs facultatibus delegati fuerint, in'cursuros in mulctam
solidi pro unoguoque examiIüs' actu neglccto, solo morbo et
absentia ab urbe, tanquam'.so'nticis causis, exceptis. n
"Renovatuffi simul est àec.retum de petenua a studiosis
hora disputatiemum in academia habcndarum a Rcctor( 1 )."
"Decretuli1 etiam, OpCrtlm daridain esse Rectori, ut impetret a magistratu cancellos infigcndos parietibus circa
Academiae valvas, quibus more,<iliarum Academîarum affigi' possÎRt,disputationum tituli,:ne dilacerationibus aliisque petulantiae-actibus obnoxiae sint. A,gendmll itidem de
legibus typographo praefigcnclis; órca abusus, quosdam
invectos, .quibus maturaco,thesÎlun publicarum ,impressio,
affixio et pra'ecipue praevia: ear:um ',distrib,Utio, negliguntur.",
I 66!V.( zon der' datum),.
"Renovata sunt ex liberalitate Ampliss. Mag'istratus
sceptra seu fasces ac<;<;l~Il1~ci ditl,t~.rno usu detriti 2), suppeditatum novumatriLlnên1aic'iurii(inktkoker) et obductus panno cindi 8) paries mensam conclavis academici ambiens.::Cancèlli itidem- juxta AC'ademiae fores a pposlti sunt."~ ;..
. 6Septembefr664..

"Injundum ab Ampliss. Consufibus typographo acade111iae ut munere suo circa thesiuni_: im.pressionenl et divulJ) Hiervóór, blz. 303;' op 27 Febr. '1655, en',blz. 384, op 24 April

1663.
2) In de Kameraarsrekening,16~4----1p65 staat een post van f83
voor zilverwerk aan de pedelsst6kken: Dodt van Flensburg', Archief
e117. lIl, blz. 316.
8) 'Met "pannus cindj" is -oiîjkbaar bedoeld: een zijden, doek. Wel
is waai" is'- het wü'ord "cindus" niet bekend; maar wel, "cindalum"
(cendalum'of cendatum~ ook met sof z geschreven) = zîjde (MededeeIing v,an, prof. Wagenvoort).
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gationem sedulo fungatur, quod recepit. Et ut in posterum
theses in tempore distribui possint omnisque confusio,
qttae:·c distributione ,eX. cathedra ipso' disputationis, momento facta (oiietur}, tollatq.r,' imposihim ci est, ut praetcr exemplaria thesium XL, Ampliss. Magistratui, Professoribus ct Ecclesiae Pastoribus - exhibenda, LX insuper
exemplaria ipse pridie disputationis habendae studiosis
fideliter distribuat, ut simul maturum ad 'oppositiones se
praeparandi tempus studiosis -concedatur."
21

September 1664.

"ComparuiLin',conclavi academic.o D. Ludovicus Wolzogen," vocatus ad 'cxtraordinariam. Historiae Ecclesiasticae
Professionern; post quem 'cüdem etiam' 10eo comparuerunt
viri Consulares: DD. De- Leeuw et De,: Goyer, a quibus,
comitantibus simul DD. Professoribus, deductus fuit in
chorum Templi maioris,_,·in quo 'nrationem ,habuit inauguralem "de Sole justitiae, academiae nostrae insigni", qua
peracta domum reductusAuit ,a ,Pedellorum altero, a quo
etiam domo sua in conclave academicum adductus fuerat."

26 Se,pteniher 1664.
,

•

• I '.

•

"D.-HugoRuysch, Phi!. Doct.,_ab _Ampliss. magistratu
constitutus est extraordinarius geometriae lingmi.' vernacula Professor. Cumqu~.)dem notp.en SU:l1ID reliquorum Professorum nominibus' in serie lectionum sua hora intermisceri pete:ret, 'senatlii ';academico constiltius -visum' est,
euro vernacula utatur, etiam in ipsa lectionum serie, lingual
nornen eius reliquorum Professorum nominibus in fine
subjungi. Quod DD. Consulibns quoque placuit."
1 December 1664."D. Philippus Matthaeus, medicinae Doct., exhibuit decretum Amplis5'. magistratus, quo 'ipsi venia 5it habendorum collegiorum privatorum in medicina ,et philosophia
el publice in medicina disputandi" (hierv66r, blz. 388).
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H.
RESOLUTIEN VROEIlSCRAP UTRECHT.

23 Mei 1664·
"Op cle Requeste van Paulus Voet; Professor Juris in
de Academie alhier, vertonende hoc dat ten tijde als sijn
Vader, Gi:sbertus Voetius, tot de Professie in de Theologie
alhier -werde' beroepen, aen densch,cn ende' sijne kinderen
onder andere mede 'was belooft het borgerschap des er
Stadt, versoeckende, om redenen bij. de requeste' gededuceett, 'dat hiervan "in. rei memoriam alsnoch eenige aenteyckeninge mochte worden gehouden, heeft de V roedschap, gehaart 't rapport van ele Heeren Oud-BurgermeesteT Booth ende Raetshcer Foeyt, naer gehoudene delibe-

raHe verstaen, dat den Professor G-isbertus Voet ende sijne
kinderen hij den acnvanck van sijnen dienst in ele Acaderoie alhieT' sij-n·'geworden bürgers' deset~ Stadt;" ".
[Wijnne, blz;.,91-:;-92: Aan .prof. Berekring~r· f,200. vereerd voor
de opdraeht en' eenige presente~ernplaren :vanl'Zijn,e,."lnstitutiones et
exercitation~s et~ü:ae".]
.

"Opt gepropou·eerde:·.v-an.':d'Heer::Eerste 'Burgermeester
Harne!, dat de Magistraet der Stad· Middelburch alsnoch
blijft difficulterende in de dimissievanD. Louis Wolzogen,
predicant der' W'alse gemeynte "aldaer 'cn' jegcnwoürdich
tot desehre Gemeynte alhier beroepcn, heeft de Vroedschap, OlU de voors. dimissie te faciliteren, goetgevonden
gemclte rleer Wolzogen mede te vereererr: met den ,titel
vati extraordinatis ,Professor' in dese Acadeinie ende dat
sijn 'E. in die cjualite saJ dben alleenliek eene lesse ter
w'eeck in Historfa Ecdesiastica, sonder' meer 1), ten eynde
1.) Zooals ook uit"dit .besluit blijkt,- werd de (vrijzinnig.e) Waalsehe gerneente - door de rechtzinnjgen de "pruyl-kerk" genaamddoor de' Utrechtsche regeering' zeer 'begunstigd; vooral toen W61zogen er predikant was, had hij den;toeloop van de' aa,nzienlijke burgerij, voorzoover deze althans niet Roomsch was. In' het pamflet
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daerdoor desselfs dienst tot' stichtinge van de Walsehe
Kercke in geenen decle cu werde vermindert, sonder dat
Dock gemelten B-eer \Volzogeu:ten respecte vau dese Academise dienst baven de jegenwoordige predicants-gagie cu
vrije woninge eenige al1gment~itie .5al hebben te pretcnderen, ofte hem nu ofte hiernae sal worden tocgevoecht."
"Ende i8 verders geres'olveert dat, ,in conformite vau de
resolutic cOlllmissoiiael in ,date:. den 26; Octübris I663,
eerstdaeghs, sal worden beraemt ende, vastgestelt -cen reglement :nopende ''1 getaL vau, de professoren' in dese Academie, 'omme voor altijd 'onverbreeckelick te 'worden geobserveert, ten welcke'n eynde d-e He,ereu, daertoe te
committeeren, ,bij desen worden versocht haer met "den
eersten te wIlleri bequamen om deiVro:edschap:dienaengaende te -dienen, van haef advis.'?

"Exhibeerde _de,H_eer Burgermeester,;HameI een Ordre
eu Reglement, blj de Heeren Gecommitteerden tot de
Academische s'a'~ckeh viermogcns resolutie van i den':21 Julii
laestieden geconcipieert, waern'ae':'het getal der "ordinaris
professoren deser Academie, in ijder faculteyt na,,'descn te
beroepen, souden worden gereguleert, welck concept gelesen ende in considerqtif!, geno111~n sijnde, -dat door dit
redres en middel het incomen, tot onderhoudt en subsistentie' van'i,;de" Acad'emie :thet,; iden i' ,aendeven,-~,yap_ dien
gedestineert;:,sulcx sal :-worderi gec,onserveeÜ cnd~ gesubleveert, dat ,:voortaen ,dese wel, gelegene, Un,iversiteyt met
geleerde ende- vennaerde mannen s:al voorsicn,' ende alsoo
~uit den koker;van een -Voetiaan) "R-ehabeams Raedt" van Utrecht"
(Knutte! No .. 10973) lees! men op blz. 4, da! de U!rechtsche regenten
"maer met den naem Gereformeert waren, en in ha er hert Armioi~
nen, B,p,rneveldt(s}, ,Wits·en vijanden_ van ·Sij,I) Hqogheyt de Prin~~
van Orangi~n; want die niet gequalificeert en waren, konden in de
V:roetschap; niet' komen, en. waeriil, sul.je vnigen, bestont des"e qualific-aci? ;'Hierin: sij mosten eerst langen ,tijt in de Armini-aens,e
schuür, (de Remonstrantsch,e' kerk) gegaen,hebben en eenige jaaren
in de- Franse .pruylkerk, en ,dan konden,:sij geprom:oveert worden
tot de :Fegeringe."
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bij haercj,egenwoordige,:luyster co renommee cunrieü'worden behouden,.,heef-t,dc_'Yr:oedschap conform 't voors. advis
eenpaerlijck goetgevond'en ende verstaen, dat'na desen, -bij
't heroepen vau- de -ordinaris professoren, idet -faculteyt
omtrcnt het getal eu functie derselver 'besteH: würde in
vocgen navolgende:
In ,·Theologia twee ordinaris ,professore~, in Jurisprudentia insgelijcx twee, in;.1\.1edicina mecle twee professoren,
wacI.""van den cenen PhysiLam saI daceren, in Philosophia
Practica, Logica; et Ivlathesi, BistoTEs, Elo,quentia et
Linguis insgeliJ,cx vier, ordinaris Prpfessoren 1:).", (bedoe1d
is;: 2:in Ph~los. cnz. en 2 in Hlstori-is enz.).

26. S,pt~lllb,e" .• r664.
"De Vroedsch~ph."e(topt,ver.socc!,:;yal1Bugo Ruysch,
Philosophiac, Doctor,-,.die.- I1U omtre~t _drie j.aren acn den
anderen als publ~cus- Lector de .const van}ortifica~ie in
dese Acadcmie hadd:c gedoceert, _.dense1ven, in consideratie
vall sijne neerstichheyt en gedacne diensten," begonsticht
cri vereert met dc~_ti~el 'Y~9- pJ:ofessot;:E:xtr.aordinaris in
d,c ,Meetkonst.",

r~October r664.
"Opt geptopd;;:-eercle /des:en -ae:rigaeri~fb "i5 ~i'ell" Professor
Franciscus Burmannus, nu mede bec1edende een halven
i)' Evenmlrlals'inl.645 ihierv66r, blz.?12......:2(3) l1eeft deze PO"

ging om het :aan't~ü'-hoo'gleeraren-- dat in 1664~:d'ertiE~n bedroeg:
3 theologen, 3 juristen, 2 'medici en 5-philösophen en Iitteratoren - te
beperken, resultaat opgeleverd. Het in 1664 bepaalde maximum 10 1S
nooH gehandhaafd; het aantal hoogleeraren sehommelt voortaan om
d~.13, 14 of 15; het ho?gste aa~tal is ,!8 gew~.est (in 1755). - Van de
"fixatje~' 'der jaa'rwedderi is evenmin' iets .gel(Qrne~; _bij de reso,lqtie
van 26 'Octo-ber 1663 was ami ode eommissie opgedragen, ook ~an
advies te dienen over het "reguleercl1" van de professoren "op een
sekere gagie'~;' bij- de resol. van 21 Juli en ·15 Aug. '1664 hoort men
niet meer daarvan;' de ervaring"had dan -ook,kunnen leeren, .dat er
zieh telkeos ornstandigheden voordeden, waardoor tot verhooging
van een jaarwedde moest worden, besloten";:
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predickdienst,: daervan: tot ;'cen jaerEcx '_-tracteri;IenLfo:eg(:\,oecht vier hondert eu; vijftich: gulden boven de vijftien
hondert gulden, die sijn 'R'als Theologiae Professor bij
't aenveerden van sijneri dienst heeft bedüngen ende zedert
bij hem sijn genoten, tesamen bedragende negentien haudert ende vijftich gulden."
"Ende: is wijd.ers verstacn~,";dat ·de respective gagien, di-=
DD-. Gisbertus Voetius ende Andreas Essenius ider als
Professor ende Predicant genieteq,o'insgelij,cx tot negentie11 handert eu vijftich gulden sullen worden verhoocht,
welcke :verhoginge inganck sal nemen nac·; expiratie van
iders lapende vierendeei, jaars j egcnwoordige tracternent 1)."
T70ctober' 1664:

',;Op cle reqt{estevan ]osinaCanlpheeftdeVröedschap,
gehoart hei schiiftelijckg"b'eticht ':-~rai1' d'e heere'n - Rector
ende Professoren deser Academie, tot Pedd vercoren H'enr'ick Camp, in- plaetse 'van Geraret'" Camp', desselfs vader,
simpel geworden sijnde 2};, ap- de -instructie, 't selve, ampt
c:ollcernerc:nde, riIits dat 'het tractement, !da,ettae staende~
gedurende het leven van de suppliante ofte -haren sinnelosen man sal comen te1:1 behQcve van dc familie."
16. MA,ARTI666.
I.
"ACTA ET Df:CRETA AMPLIss. SEN,ATUS ACAD.Er,lIC1.TJLTRA.JECTli,r,

R~J.Ol~6~!.'t~~~~.MANsvEi:r,
16 Maa,t 1665.

,,,Nobiiiss. et_A_IDpliss. [)D~ Consulares_et Senatores Reipublic.ite Traj-ectipae, i~1 acad,emico conclavi gratiis acds
;:1) Behal\re dit ,tractement van f 1950 genoot Voetius sedert
20 April 16-35 (hierv66r, blz., 74) :'nog een ja'arlijksch'e gratificatie'
van f 300,
::.!) Zie hierv66r, blz. 355, sub,6.
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D. Francisco Burmanno cum~ suis Assessoribus, subsequentis anni Rectorem renunciaverunt Regnerum a
Mansvelt. et adjunxerunt -Assessores DD. Franciscum
Eurmahn;um, Antonium Matthaeum-, Henricum Regiulll."

"emu ab' extraQrdinariis Professoribüs 'salitum additarnentu'ni Ext'raordinaritis ex lectionum serie omitteretur,
decrefum, in :posteiti"m Oiclillariis'. -titulum Ordinarii, dis,tinctiopis ergo, superaddendum."
"Simul decretum, professorum ii.omina -'sine prefixa litera
D. exprimenda.'"
'7 April ,665·.

"Duobus ·-canclida.ti~ in meciicina~_ qua:mvis per errorem

simul non _petiissent, examen, Scna~us decreto tarnen ,concessum fuit ut simul promovcrentur ab unico, Promotore,
eum simile quid in Jure contigisse narratefur.'"
,
26April r665.

,._;,D~i(ib,u,s __"ßtJd!osi-~:'-, _~Tc~iam '.-, pe.t'~n~ibus _ .~xtraotdi~'ario.
quodam die,_fIaben.o.i p-uas .d~spl1tati~cin,~,s juri'dicas,subi-,praesidio Cl. V. Pauli Voet, Senatus i<I concessit, scd simul
decrevit, in posterum id"n"vlli fadl~\::oncedendum."
29 April 1665.

"Cum SCllatui Academico innotesceret D. Bommart,
non ohstante Senatus decreto de ,intermittendis collegiis.
ipsi aO. 1662, die XVI Octobris, scriptis significato 1), irt
ijs hapcndis perseverare,' idq,uc.' in surnmum Acad., profess.qrurnque vilipel1diunl, d~cretu.m per Re,ctorclll et Juris
Asscssorem adcundos DD., Consules ct rogandos out nobis
sua potestate, juxta ,leges ct A!2ad. Statuta, v:e1int adess,c;
quod ,accepenmt ct, polliciti sunt."

"Rectori per pedel1um exhibitum fuit et in Atad. Senatu
praelectum höe' Seriatüs-urbani'·decretum :'," ,( volgt Res. Vr.
r Mei r665, hierna, blz. 403).
~,Onderstondt: Eel. l-Iecrcl1,' dese bovenschreven acte
heb iek, ondcrschreven, cleuHvaercler, op den 2 en May 1665
g~daeq acn D. R.onlma(!ft, dat persoonlii<:k, ten fine als in
deselvc) -die Lek _oock hi.ervan ,gekvert hephc_ copije, relatee:r;-ende e,tc" Eu,_ ;\va:s .voort$; ()nderteeck~nt: "G. Schoonderoort."
'_
__
--",EodclTI die Re,etot' . , ,cum Juris Assessorc -ret~ierunt,
quod nuper -ex Se~atus decrc·to -priniarium :po _Con~~lem
adcuntes, i5 inter ceteros discursus indicaverit, se inteIlexisse nonnunquam Di?_putationes Inaugurales ex compacto candidatorum et"paucorum quoruncla.m opponcntium
hapcri, scque velle)d -a Rectore" cav~_ri . et jndicare convacaI!-dum esse Senattii:p_ aca~el~i~~lj-(,,~t :,commupi ap'era
ceftuin exquircnclum r~medium -!1~9c rv:inus apt~ a pfomotioriibus arcer~ntur.~_'_
< ;

,

'"

23' .Mei I665,
. "Propter plurimas 12rpfessorum,abs:enti~s in disputationihus- ;jhau~,i:ii-alibu$ ;;a~:c'retuni, "quemVi~ "abschtcrn;,;-:sine
e:x:ceptl,0l1e, '4'ti~bus '~o11ßis-rriulta'ndum" (-~~c) ,'esäe.
ll

.

22

Juni r665·

"Adrianus Rossum in;:publlca inatigurali disputationc, ad
quam cx gratia Senatus Academici fuerat admissus ~ .~
quohiam a Juris professcitibus privatim: tentattis, oh:minorem, aptitudinem' remissus, in exaniirie, quod ipse,: üt
dicebat, s'u6 'tjericuJ-'o petebat, non satisfecerae - - semel
atqu'c herum, tarn a Rectore qua-m p:romoto're, propter
suaID imniodestiam repreh'ehsus,,! Rectori~ 'ex 'Iiluribüs -oppönehtibus unii-m" tempoire priorem admittenti', magna cli'm
itripudentia pertinaciaque s'e opposl1it, tl1ultis clamoribus
oggannicns (= keffende, schreeuwende) suum 'esse 'opponentes eligere, non vero Rectoris, se designatum a
Redore admittere noUe aliaquc pluri:rp-a., _Quibl,ls, finita
disputationis hora, in Senatu Aca-demico idatis,' a multis
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~professc:iribus'

'omni 'promotione indign-us 'judicattlSi_ fuit;
scd tarnen plurimorum vatis (lec-rctum',- ,clnn',,':non . ,quidem
prornotioue dignum, sed ad eam admitti posse, non die
lunae XXVI Junii, ut desiderabat, sed indefinite post subsequentes caniculares ferias, ca conditione ut interea certa
quadam hora;-a Seriatu Acadcmiac:designanda, in conc1avi
"nostro, coram omnibus Professoribus,- :im·modestiae ct inohc.dientiae culpam agnosccre teneretur, ct veniam depreean.
'Deinde .quaesiturn," an ,non hoc ,decretum :et hbium- omnium historia noroine Senatus. A'cadeiniae DD:. Consulibus
esset cnarranda? Sed plurimoium vatis -negatum ,·fuit;
quod: tarnen cuilihet ;SÜO, nomine liherum judicatunt. ~
Curn' autenLhic actus, DD~' Consulibus jnnotuisset, postri-dle Rector-,cuffi: Assessoribus ct D. ,Promotore in -curiam
evocati sant;' ubi Primarius, D. Consul, praesentibus qui:busdam Consularibus ct Senatoribus ad -res academicas
-deputatis; icl quod inaudiverat enarravit ct a _Rectore ,petiit,
ut totam enarraret historiam, quo fa,cto~ Professoribus
aliquantisper- ..discedentibus, decernunt et reyocatis indi,cant se decrevisse ,hoc ,dccretum; quod scriptis postri9.ie
per Apparitorem Rectori tradiderunt, hisce verbis concepturn:
':
; '.';,
t:~
"Hebben d'Heeren Borgemeesteren ende Gecomm deu • tot
d~Academische saeckehi" gehaart :'?,t 'berichti;V'aur'-d'He'eren
Rector Magn. ,ende Assessoren-,,'deser Acad:emie~ ,naer: gehoudene deliberatien ,goetgevonderr ende 'verstaen, dat
Adrianus van----,Rossem, -candidatus juris,- bij den. Senaet
{leser Academic,tot :gccne publijcke,ofte, private promotie
:"al \-vorden toegelaten tot naerder ordc. Actum -den XXIII
Junii r66s-." Ollderstondt: ,~:Mij ptescnt"_"cllde was (mderte ecke nt : "J. Nieustadt 1)."
Quod decretum Professores evocati reccperunt ct gratiis
"1 y, Dit b'esluit staat niet :in de Res.' Vr., want het ,is, geen ,beslui1
van {Je Vroedschap" maar van Curatoren ;.(Bur,gemeesteren, + Gecommitt. tot de academ. z-aken) -.eri- wel-' een der weini.ge besluiten
van,Curatoren,-die schriftelijk zijn overgeleverd (zie ook hiervoor,
bJz. 336, nootd,,'en hierna, blz. 400, ,noot 1~. Het verkeer tussehen- Curatoren C!1' Senaat 'had gewoonlijk ,,;'mondeling plaats. j. ,Nieustadt is de naam van, de,n- stadssecretaris~ die tevens, Sectetaris van de ~Acadernie was.
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pro-' Dm. Curatorum zelo erga 'corum et-·Acad'. 'honorem
;peractis, dimissi sunt ex',curia'."

4 Juli 1665·
.,eum Rector circa disputationem aliquam:inauguralem
vota collecturus" p_rim'o rogaret sententiam promotoris~
quaesitum an non prima 5it roganda sententia senioris
facultatis i11iu5 in qua candidatus est promovcndus, ct post
varias deliberationes conc1usum ct decreturn, in posterum
seruper 'prima rogandam esse sententiam Promotoris, 'ante'quam Togaretur Senior Facultatis."
"Eadern die D. promotor; Adriano. Rossum 1} designatus;: a Senatu _Axademico consilium petiit, num ei redditurus 'esset honorarium, pro habenda promotione soltitum.
Responsum·-id nece'ssarium_non esse, quia Senatus Acadern.
ei non dcnegavit promotionern, sed distulit post ferias
habendam; quod si tarnen repeteret'et urgeret,Teddendum
esse. Hac occasione a'-Rectore in Senatu Acad. praelectum
est supradictllm deeretum DD. Consulum" ,( nl. het op btz.
397 afgedruktebesluit van Curatoren. dd. 23 JuniI66s)·
30 Augustus ') I665·

"D. Bhilippus ,WilhelmusWeidnerusi Batavus.petiit
Jacultatem habendi orationeffi''-'iide ---pacando. ffi'arL Anglico
bello turbato" et'Obtinuit,:eamque, more solito. in inferiore
cathedra maiorisc:auditorii; aperto capite, recitavit, auditoribus ex speciali- Senatus'~onsensu invitatis, hoc impresso.
programmate :
"Regnerus a Mansvelt; Academiae Ultraj. in praesens
Rector, L. S.
~) Over deze quaestie-Van Rbssum zie _flOg hierna, Acta ct Decreta op 8, 11, 13 en 14 Sept:, 16 Oet. 1665, 8 Mei cn 1'1,27 en
28 Juni 1666 (resp. op blz: 399, 400 en,406).
'2) In de Acta, et Decreta s-taat "XXX Oet."; dit is een schrijffout voot 30 Aug.; -in het "Programma" wordt i-mmers als dag der
oratie genoemd ;;pridie rionis Septembris" (4 Sept.) en dat dit geen
schrij-ffout-is, blijkt uit de'toevoeging "qui erit proximus dies lunae"~
volgens den ouden stijl viel 4 Sept. 1665 op een;Maandag.
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QuandO-q)uid~em yi:r:::g:epcre, ~_vü;tute:)~t, 9;octrina eximills~
Philippus \Vilhelmus "Weidnerus, Batavus, pridie" nQnas
Septembris (4 Sept.), qui erit proximus dies IU1me, hora
undecima in acroaterio ~) maiore orationem habebit de
"pacanclo mari Anglico: hoc bello' turbato ct clauso," ad
eam aucliendam Proceres, Cives Aca-demicos ct bonanun
,artium studiosos Invito/'
J

8 September 1665.
• . !

'

",Resumpta' fuerunt Acta ,et Decreta praec~clcntis Rectofis Cli. Di. B'urrnanni. Simul decriturp, l1;~llis ~,tudiosis
declamationes vel orationes habituris, concedcrrdum impressum programma,' sed scriptum ab eloqucntiae Profes,sore, conscio Rectore.~'
'
"ltelll:" ad saepiu,s propositam petitionem 2) Di. Consll1is
de non 'promovendis minus peritis, decretum eos in ten-taminibus sedulo .removendos- et ad examen non admittendos."
, , ' _ -' _, ' , "', ,:_; ,
"Item, eum innotesceret Senatoribus in Ecclesia maiore
parari pulvinaria (kussens}"e~:p~aJ~I?1:"Um libros, decretum_
ea ct nobis petenda."
'.,-"I tem c~m i pri 1l1_ariu;s-" D. __.coqsuL:~ectoretr1" per Adrianu~ Ross11m,
'jl:ocasset et inqicass~t",$e inconsulto
Sen. Acad. circa 'promotione1ll'ei~s nihil voluisse decernerc r
petiissetque sententiam Senäfus Academiae an non de nova
esset examinandus, aptequC!:trl ,ad ,promotionem, earnque
privatam, foret admlttendus, decretum D. Consuli respondendurn, praestare _~um disputationem, :_quam publicc emu
insoleniia ct ineptitudine defcndera~~ vel defendere non
IJotuerat,. repetere ~n pl~no Senatu Academ~ae coptra .oppositiones, 'professorum juris."

ad _se

I I

September 1665.

"itector primario D. Con~u1i rett~.lit: sententiam Senatus
Academiae circa promotionem Adri'~mi' Rossum~ qui recepit
se eam sccundario D. Consuli communicaturum ceteris1) acroaterium "'' '" auditorium.
2) Zie hiervo6r, blz. 338, op 14 en 16 Maar! 1659, en blz. 396, 01'

17 Mei 1665,
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qu~ :a;d'res Academicas deputatis;: SimuI :tbntessit'psa.l~trlo

rüm' 'libro$ ct 'petita pulvinaiia.' 'profess'orum sedilHbas' .in
ml1iore tcmplo 'intponenda.""
,
1;3 September 1665-

"Di. Consules, per virum a secretis Dm;,']: Nieustadt,
demandarunt ne Adrianus Rossum ad repetendam in acadcmico conclavi suam- inauguralem disputationem admitteretur, nisi, convocatis etiam duo bus deputatis senatorihIls,-: eodcm; \lie scripto ,pe'r: apparitdrem Rectori' tradito
indicatis, cdius haec: ,s'unt verba:'
,,;D'Heer~n B?rger'mc'csteren aer stadt 'Utfecht cbm,mit~
teeren d'Heeren Mrs'. :Antoni van Mansvelt _cnde Van der
Dussen amme te compareeren ende waer: te nerrien,"het
ina'ugurael disp'uyt vati 'Adriantis van 'Rossum, hetwelcke
IJr'ivatitp in Sen'atu Academico' sal worden' gehouden.
Adu;m den 13 Sept. '1665 1) ,'" Ondetstont: "mij present,"
ende was onderteeckent: ,,J. :t:Jieustadt."'-';';'N
,

r'

_'.'

'''14 September 1665_'

:; "Cum Recfbr"h'6'd- tori~iil~m' ;decretlinl,;:Adtianb ;Rossum
'significaret, respüri,dit se ':hoc ":i-ri6do" eam' disi:h1titionem
repetere' nolle, efita diseessit."
"," .

".AJiqüis Pr'üfes'sdTuiri; riomine' Adi-iani Ros51.1m,_ petiit,
nunl veUet S'enatus Academicus a~ud Consu~es inter'cedere,
ut ei remitteretur ea disputationis repetitiQ'? Rectore eum
Assessoribus et quibusdum a1ii5 professorib'us ,id negaritibus, p1uribus tarnen yotis id concessum eaque provincia
duobus primis Juris" professoribus fuit demandata, qui
(an,cn ad hunc usque diem Y Aprilis 1666,2) se, aliquid
obtinuisse nön r~tuler\lrit."': "
1.) Ook dit (zie hierv6or, blz. 397, noot 1) is een der wellllge
schriftelijk overgeleverde besluiten: vah' Curatoren' (in dit- geval
.alken vaIi-Burgemeesteren)-:
'2) 5 April 1666 is dus de dag, waarop Regnerus a Marisvelt" die
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3 Januari 1666.
"Ad \conservandum ,et propagandum honorem Academiae, a Rectore. propositum fuit, nonne. communi Professorum consensu passet inveniri ct statui remedium, qua
prima: turbae, in publicis, tarn in'auguralibus quam sub
tiraesidio . habendis disputationibus, multis opponc l1 tium
clamoriblls 'aliorumque strepitu cxcitari solitae, impedirentur ct sedarentur? Secuna6: qtro qüi:vis pfader p'rofessareSt in templo Dominic'o ct Vicino:1), ex eorum cathedra
excludei-entur? tertia: 'qua TcstitucTctur Anatom,ja publica, quae jam tertia 'anno llo'n fuit habita? .post varias
deliberationes d-ecre'tum: circa prilllurri, ipsorum' Domino'rum Praesidtnu in p'rivatis, ct' Rectoris officium esse in
inauguralibus disputatio'nibus, ut in posterum , speciali
,cura, per opponentium designationem ete., turbis" i11is obS1'11t; et adeundos esse DD. Consules et per Rectorem et
Assessores ab iis petendos esse cancellos, quibus opponentes a eathedris academicis modi ce removerentilr: circa
secundum, similiter a DD. Consulibus peicndam aliorum
exclusionem -ex' cathedris nostris ecclesiasticis; circa terti um, audito c1arisso. vira Diemerbroeck, Anatomiae professore" decretum' petendam restitutionem sumptuum circa
anatomiae subjecta faciendorum, -sine quibus absque
damno Profess'oris publicae iUae denionstrationes fieri non
potuerunt."
,
"Primarius D., Consul 'suscepit' se duO' priora ex nostro
vota pracuraturum; sed t,ertium voluit scriptum exhiberi,
quod cum in Senatu' Academicü- relatum esset, com'muni
COl1sensu hoc a Rectore conceptum ct exhibitum fuit' rcscriptum:
'
rector was' van 16 IvJ:aart i665--f6 Maart 1666~ deze Acta heeft geredigeerd. Op denze1fd~n dag (zie hierna; 'blz. '405) legdei 'hij
zijne Acta et Decrkta aan den Senaat ter bekrachtiging voor':' een
nieuw bewijs, dat de Acta e,t D:ecreta eerst definitief werden opgesteid kort voor, of 'op den dag, \vaarop zij in den Senaat werden
voorgelezen eo goedgekeu-rd.
1) Ternplum vicinum (virus = wijk, buurt) zaI-wel de Buurtkerk
zijn. Bij Buchelt heet de Buurtkerk "templum civile" (Trajecti
Batavorum Descriptio: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVII, p. 196);
hierv66r, blz. 354, op;26,Ma,art 1661,'heet zij-;"ternplum civium/'

Acta et decreta Senatus

26
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Memorie, den Achtb; Heeren Borgermrn. ende V roedschappen der stadt Vtrecht overgegeven bij ofte van
wegen den Reäor magnif. ende, professoren inde
Academie der selver stadt."
"Ed.

A~htbare

Heeten,

"Den Rector ende professoren in UEd. achtb. academie
alhier, gesien hebbende, dat nu eenige jaercn herwaerts in
desel\re geen publiecke anatomie .gehü-uden is geworden,
ende uyt h<l;ercn collega Isbr. de Diemmerbroeck, Anatom.
prof., verstaen hebbende, :dat sulcks was spruytcnde 500
uyt gebreck van subjecta, die hem alhier van den Ed. Hove
Provinciael, op sijn versoeck, vers;cheyp.en malen geweygert waeTen, als, Dock voornamentlijck uyt gebreck vall
restitutie der onkosten, ontrent desehrc subjecta ende
Anatomie te docn, 500 ist dat sij, bemerckcnde hetse1ve
voortaen tot' gcen kleyne verminderinge vau de luyster
Der - Ed. aehtb. Academie -soude strecken, achtervolgcns
ha eren plight het~e1ve rnondeling door haere gecommitt.
aen de Ed. Achtb. Heeren Borgemeesteren, ende nt1 Dock
schriftelijck hij memqrye aen UEd. Achtb. Heeren Borgemeesteren cn Vroets~happen hebben wiflen rernonstreercn,
versoeckende UEd. Achtb. beliefde-,;oock haer Academie,
gelijck als andere geschiet, met s09danige subjecta Anatomiae te, versorgen ende te dccerneeren de restitutie der
onkosten, daerontrcnt te docn, ende bij specificatie aen
UEd. Achtb .. over te lcveren, of .op eenich ander middel
na~ UEd. Achtb.." hooge wij'sheyt, daerin te voorsien, opdat
alsoo de c1aegelijcks aenwasscnde rellOInee ende reputatie
van UEd. Achtb. Academie meer ende meer bevordert
werde. Dit doende etc.'" Stondt in Inargine geappointeert:
~,Sij dese gestelt in handen van de Heeren, tot de Academ.
saecken gecommitteert, ,omme na er ingenomen bericht de
V roeqtschap te dienen van advis. Actum den 17 Januarii
166t/' ende was, onderteeckent: ,,]. Nieustadt."
"Hinc postea St;natus urbanus hoc fecit decretum idque
per apparitorem Rectori exhibuit, in senatu academico, ut
factum, praelegendum:" volgt Res, Vr. 5 Febr. 1666
(hiema, blz. 403).

26 Februari 1666.
"Deli-beratuin fuit de', impendendis nostris mulctis, et
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conclusum:-,de iis instituendum conVlviUm inter cöllegas
Professores, ',sed hoc"calamitoso tempore illud differendum
usque dum vel inita pace, vel gloriosa victoria, belli ardor
quodammodo extingueretur l. »)'

11.
RESOLUTIi';N VROElJSCHAP UTB.ECIIT.-

r Mei 1665.
"De Vroedschap,_ in ervaringc 'gecomen sijnde dat IvIr.
Bommaert 2) contn:trie het Statutum Acaclemicum, meqebrengende dat niemant alhier collegia privata facultaturn,
artium aut linguarum mach hauden son-der cansent van
Jen Rector magnific'. ende professoren, hem ondcrstaet
sodanige' collegia te hüuden, interdkeert en verbied hem
met desen sulx meer te docn binnen dcs'e Stadt ofte de
v~ijheyt van dien; directclijck ofte indir~ctelijck, op de verbeufte van vijftich goude N ederI~ndsche Rijders~ eli arbitrale correctie."

To Juni 1665'
"ls' N-. ":Pieck, Jootsmeester van den'- Dom'; 'geauthoriseert
omme H "pand, van" de Academie, 'achter ende ;voor,' des
morgens "en'de 's,avonts, ter, gesetter'tijd' te openen ende te
sluyteni 't selve te "reynigen "van :alle' vuylicheyt, VQorts
alle ondaft te weeTen, "daervoor :hem' ,j'aerlix van ,-Stads
wegen toegeleyt:wordt-uyt,'t incomen van den Convente
van Brigitten de, sornrne van, twaelff guldens."

5 Februari r666,
[Wijnne, blz. 92,:, pe spbi~cta an:atomi~a, d~,~' do?r Rector en

Professoren van liet Gerecht' 'dezer stad, 'het Hof Provinciaal of
andere rechtbanken zullen worden verkregen voor de publieke demonstratien van de Anatomie, zullen op kosten van de stad in het
Th'eatrum AnatomicutrI wo!den gebracht; de verdere onkosten zullen alleen dOOf d~n Prof.,-Anatomiae worden gedragen 3); hii zaJ
1.) Zie hierna, bIz. 460, op 20 [)ecemb,er 1667.
2) Zie hierv66r, blz. 367; noot 1.
8) Zie hi~ry,o.6r" blz." ;32,9, "op 22" ,Sept" :165.6.
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zorgen bij voorvallende gelegenheden subjecta'an,atomica te:bekomen
en _daarvah aan,BlitgemeestereJ;lAijdig kennis geven.]
I2

Februari .r666.

"Gehaort de lecture .der requeste van Nicolaus Hartman,
deser Stads Borger, remonstrcrende dat haer Ed. Mog.
hem, suppliarrt;. 'o'mme:,,'dc'jonge jeught.:alhier in -ele Rijconst te exerceren haddcn toegevoecht een jaerlix tractemcnt van twee haudert 'gulden, des dat hij daervoor ten
dienste van $ijn~"q_i.scipulen continuelick ten minsten twee
gedresseet:'de"iojjpaarden soude hebbgn te ollderhouden,
vers.oeckende d"fhem (fe huysinge en stallinge int Magdalene-Clooster, sulcx die, lestmael bii den gewesen Piqueilr
Pomere is bewoont en gebruyckt geweest, tell des'en eynde
mede mochte worden toegestacn, heeft de Vroedschap
hem, suppliant, 't voors. versoeck ,geaccordeert, ordonnerende d'lIeer Brevelt, als rentmeester van descn Convente, de voors. "'vvoninge cu stallinge acn den suppliant te
doen inruYlnen ende van nodige reparatie,voorsien."

,,,eI

12,

Maartr666.

··"Gepr'opon~ert zijnde:'bij 'de'HeecEerste, Borgermeester
Nellesteyn,.dat deHeerenwegens haer Ho. Mog. te·velde
gecOlnmitteert· verso'chten-.ümme D.:· Lodewijck van Wolzogen, Bedienaer. des Goddel. wo orts .inde:Walsche gemeente alhier" (en extraord. hoogleeraar:-,' _zie hierv66r,
'blz. 39'; Res. Vr: 2L Juli ,664) ."tot haren,predicant gedurende de aenstaende v.eldtocht- -te,'mogen "·gebruycken,
heeft de Vroedschap daerinne bij provisie ende tot wederseggens geconsenteert."

1.
"ACTA ET DECRETA BECTORE ANTONlO M.UTHAEO,
AO.

1666"(-1667).

',6l\Iaart r666.

"Jussu ConsuIum: 'c'onvöcato Se'nato 'academico Rect:or
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renunciatus ,est Antohil,ls 'Matthaeus, Antonii filius. Antonii Nepos "), praesentibus Senatoribus Ant. de Goyer
et' Joanne Strick" Assessores ,adjuncti, Fr. ,Bunnannus,
Regnerus a -Mansvelt et Joh.: Georgius Gracvius."
5 cl pri!. 1666.
"Acta ct Decrefa, !Se Recto,re,' recensuit' darissirn. _ColJega Regnerus a l\i[ansvelt."
23

el;

29 MeiI666~

"Decim6 Kalendas Junias !:!Y' '(23' Mei) "ohiit vir illCOlUparab,ilis, optirne de Republica et acadeinia meritus, in qua
jus olim civile summa eum, laud.e fuerat professus, Henricus Moreelse, cui prapter ingcntia in Rempublicam et
academiam m:erita Senatus' -ac,ademicus. more majorum
parentandum decrevit eamque provintiam demandavit
Eloquentiae professori D. Johanni Georgio' Graevio; decreto quod iactum est quarta kalendas Junias (29 Mei)
subscribere" noluerunt Gi'sb. Voetius, 'Anelr. ,Essenius,
P. Voet, Dan. Berckringer et loh. Leusden 3).'"
1) ,;VgL,hie'rv66r, blz;-343, noot 2;-'
2) In hef ,<,Programma",.::v;oor de ,;lijl!:rede van_ Graevius- op Mo~
reelse (hierna,- 131z.,.,407) staat' echter. als -sterfdag van Moreelse o-p-

gegeven "XI! KaIendas- junii" = 21':Mei (1666). '·Ook het grafschrift in de Buurtkerk (C. Burman, Trajectum' eruditum,- p. 233)
noemt als sterfdatum "X!I -KaI. junii."
3) Het i5 mogelijk, dat deze heeren gemeend llebben, -dat op een
profesmr, die zijn. ambt vrljwiHig bad. neergelegd (Moreelse had dit
immers rteds in 1654 gedaan) geen lijkrede ·11l0est worden gehouden_ Maar l1et trekt de aandacht, dat de 5 tegenstemmers allen
Voetianen waren en dar Moreelse lid was geweest van de -taadscommissie (hiervoör, hlz. 363 en 373), die tot h'.:t ontslag van prof.
Nethenus had geadviseerd. Zie ook Val1 Asch van \Vjjk, Levensschets
van Henrick Moreelse, blz. 69 vlg. ~ Duker, t.a.p. HI, h!z. 84, noot I,
schrijft bet teg-ensteml11en hieraan toe, dat aan den Cartcsiaanschgezinden Graevius het houden van de lijkrede werd opgedragen;
Daartegen zij echter aangevoerd, dat qit llet Senaatsbesluit niet
voldoende Guideli.ik blijkt, Ol Voetius eu de zij-nen stemden tegen
het houuen van een lijkrede, dan wel tegen het hauden van die rede
door Gr<:.evius; het eerste lijkt mij-hct waarschijnIijkst.
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8 Mei en

II,

27 en 28 Juni 1666.

"Rectori ct Assessoribus vocatis in curiam ad academiae
Cu ra tores praelectus est libellus supplex Adriani a Rossum,
petentis ut publice summis in utroque JUTe exornaretur
hOlloribus, quod ipsi jam olim propter ignorantiam eum
impudcntia. conjul1ctim, Senatus Academicus, accc,4ente
Curatorum Academiac decreto, censuerat denegandum.
Ideoque eurn Rector ct Assessores Curatorihüs id ipsum in
memoriam revocarent," I I Junii Rectür accepit aliud decrctum" (bet straks volgcnde besluit val1 Curatorcn,
dd. 9 Juni) "qua Academiae Curatores justissimis rationibus ll10ti eundem A:drianum a Rossum non- ad _publicam, sed ad privatam promotionem admittendum rescripserant, sed ille, ;rc per Rectorem intellecta, fieri sibi
summam injm-iam conquestus, conditionem collatam
accipere recusavit_ ldem tarnen,_ eum aliuc1 obtinere non
passet, mutata sententia quintp kaJc-ndas Julias (27 Juni)
ad Rectorem -;accessit, decreto_ CuratorullT 'se -pariturum
significans, ideoque postridie (28 Juni) privatim -in con~
da vi Acadeiniae _promotus est.
Decreti, cuius facta est mentio, exemplum hoc- est:
"D'Heeren bij de Vroedschap'der 'Stadt, Utrecht tot
cl' Academi-sche saecken' ,g,ecommit-teert~ :geho'ort het bericht
e'n advis "v'an -den Rector-- ende Assess'äres 'deser a'cademie
op de ,requeste :väi1 Adriäen van' Rossum, versoeckende
niet de, gewoonlicke -solemniteyten te 'magen worden gepromoveert, heb ben naer", gehoudcne, "cl-eliberatie goetgevanden cn versta'en~ 'dat den voorn. Adriaen van Rossum
bij den Semtat -deser Acaden"lie privatim tot Dactar utriusque juris sal worderi geprOffiC)\Teert. Actum den IX J unii
1666." Onderstont: "mij present", ende was onderteeckent:
"J. Nieustadt".
28 e11 29 September 1666.
"Frequcntissimo auditorio D. Hcnrico Moreelse parcntavit vir clarissirims D. Joh. Georgius Graeviüs. Affixum
erat a Rectore huiusmodi programma." Dit "programma"
volgt nu en luidt aldus: "Antonius 11atthael1s, Academiae
ultrajectinac pro tempore Rector, lectori Salutem. Ql1ancloquidem vir illustris;:amp'lissimus, spectatissimus, doctis-

407
simus, 'juris divini, ct h:umani peritissimus, optime de
Rcpublica ct Academia' ,meritus, ac claritate sni norninis
per. omnium seculorum memoriam victurus D. Henricus
Moreelse, olim in illustri hac Academia Juris antecessor,
Curiae Provincialis Senator, ct urbis Patriae Consul, alii5<Jue splendidissimis ct magnificentissimis honoribus egregie functus, maximo eum bonorum omnium maerore,
tristitia, Iuctu, conces.sit in fata ,XII kaI. Junii anni 1666,
senatus academicus laudabilcm majorum ,nostrorum consuetudinem aemulatus Vira Incomparabili, cuius,maxim1.lm
ct admirandum beue merendi de Republica studium ~oque
tur oronis posteritas, recitatis virtutibus, ct rebus ,ab ipso
summa eum laude praeclarissime gestis' 1) parentandurn decrevit 'carnque provinciarn demandavit Eloq. Prof .. viro
clarissimo D. Johanni Georgio Gracvio. Quapropter ornnes
.omnium ordinum viros literatos literarurnque fautorcs,
imprimis Academiae nostrae cives "ad hunc actum solemnern, crastino die saturni, ·qui incidit in 29· Sept., hora
decima, in, templi majoris chöro -publice 'celebrandum,
Invito."
Jt!ni~October 1666.
"Mense ] unio de sacra caena disput~tionem; habuit Absalom Malecoot ::'),' praeside 'D . .'Fr., Burmäimo. Inter caetera disputationi,'.-ad j-unxerat ·'haec' .duo ,coro11aria':
Primum :,·,Socihianorum- errüri imprudcnter; :velificantur
i11i, qui dicunt sub· Vetere Testamento plenam'.peccatorurn
condonationem fuisse, ·quoniatn ,ad' 'illa~ oeconomiam
1) Hoewel in dergelijke "Programma's" vafl-" een lijkrede den
Qverledenc steeds veel laf wordt toegezwaaid, vallen de uitbundige
loftuitingen in dit "Programma" - het werd altijd opgesteld dOOf
den I~ector, in dit geval dus door Ant. Matthaeus - foch op. Mis'Schien had de oppositie van de vijf collega's (zie blz. 405, noot 3)
-den Rector er toe gebracht hoog van den toren te blazen.
2) Over de geruchtrnakende zaak van Absalom 1\1alecoot, en den
nasleep van dien, zie het uitvoerig verhaaI (v.raarin aole allerlei aanteekeningen uit de notulen van den Kerkeraad) bij Duker, t.a.p. lU,
'blz. 87-102 en Bijlage IX. Zie over deze zaak ook P. de Jong-, De
strijd voor de vrijheid der academie (Jaarboek Rijks Univers.
Utrecht 188G-1881, blz. 128-135).
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ij;tXpf.~iq, sell ,praetermissio, id ,est:- non punitio peccatorum,
seu :'remissio tant'um, ael N. T. &,q;ETl~ quoque pertinet.
Alter'um: Observatio diei septirnae, qualis nune est, sub
Novo 'Testamcnto nOI1· introducta est per speciale aliquod
divinum praeceptum, sed per politiam ct 1) E0TCt~f~v ecclesiasticam, quae certum ordinem cultus divini ita observandum duxit.
Peratta' disputatione cum idem 'ille respondens dis cessurus imminentibus fcriis a Synedrio peteret testimonium
ecclesiasticum, vix tandem id impetravit:et non aliter quidem quam- adjecta hac dausula, 'quae est actis' inserta-:
- "Absalom rvIalecotius, student, versoeckende kerckelijcke attestatie,' is-eerst gehoort ovci" een corollarium etc."en
daerover acn de vergaderinge genoegen -gevende, met bctoninge' van berou\.v, is' deselve hem toegestaail."
Qüamvis' autern multis utrirnque disc:eptationibus habiti5 ieIern illud paulO' post aliquantulum fuerit mitigatum
jusso ut in acta Teferrentur hacc sequentia verba:
"N,~ N.,. versoeckende kerckelijcke attestatie, is' eerst
gehoort over een corollarium etc. en daerover aen' de vergaderinge genoegen-'gevende, met bekentenis van onvoorsichtelick die maniere van spreken gebruyckt te hebben !!),.
is deselve "hem ,t6egesta-en.'.':
'
Re tamen;-;delata ad Scnatum·;- Academicuffi-; <dun iili,,:quissimum':viäeretur Aca'Ciemialn: in -~eiusirrodi quaestionibus Synedrio, subjici ,et :ak':eodem-_ -stringi :'censuram in
disputationcs,"'quas- omnes :i11i-; qui Synedrium_consti-tuurit~
intelligere ,vix'- possunt, plerorumqu'e- _suffragiis 'decretum
est, intenlicerent Synedrio, nequid eius modi in posterum
faceret. Factum est decretum undecimo Octobris, absentibus _Andr. Essenio, P. ':Voet-'et Dan. 'Berckringer, dissentientibus autem Gisb. Voet -en Joh. Leusd'en 3);"

"1) In plaats van "et" staat "id est" in de straks te noemen' memorIe -va.n den S'enaat, dd, 13 October 1666, waa-rin- ook deze beide
steHingcn zijn opgenornen.
2) Bii Dukc~· -- die eil' HotuJen van den Kl'rkcf8ad citeert -,
t.a.p. m, 'hlz. 89, !uidt deze passage <11dus: "met bekentenis, onvoorsichtdijk 't scIve in dil'f voughe gesteH te hehben:'
:1), De 3 thui.shI-ijvcrs en de 2 tcgcl1stemmers zijn dezelfde 5, die
tegeH 'c!e lijkret:e op' Moreelse hadden gestemd (biervöör, blz. 405,
noot 3).
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12,

'3 en

22

Octoberl666.

"Die sequenti, 12 0l:.touris, referente viro clarissimo
D. Dicmcrbroeck, a Senattl decretum,' est eadem opera
pctendum a <:onsulibus; ,inhiberent vVestfrisii projectam
audaciam, qui jam aliql:lüd tempus '1'heologiae et ,Nfedicinac Doctoris titulum nllI10 jute vindicaverat, urgcntibus
autcm huius urbis Poliatris,: ut ostenderet .diploma, euro
ostcnclere ncm po_sset, flarderovic;um profectus bullam, uti
loquuntur, 'oblatis peculll1s mercari non eruJ.:Hlcrat, jam
pridcm in theologia se ,promotum mentitus. Decret~!ll
praetcrea rogandos es;sc Consulcs asserere dignarentur
SUU111 jus academiae, quae 501a potcstatClTl habet ab Ordinibus concessam confcrendi i11.o5 titulos, quas usurpaverat VV estfrisius; cle remedio cogitarent, nequid in poste~
rum CiUS1110di fieret, ncve Westfrisius, per subreptionem.
ct obn;ptioncm Harderovici, pTomotus, admitteretur acl
praxin. Factum est ;hoc decretum nullo contradieente,
excepto. qUQ{~ D. Berckringer )ampliandm.11 censuerit et
ampliücanc1um. Abcrarrt, Gisb. Voetius, Andr. Essenius,
P. Voet et Joh., Leusden" liceL bis· per Pedellum vocati ut
decreto interessent. Temporc autem qua haec acta recen~
serentur, hane allegabant absent~ae causarn, quod interfuissent Synedrio l ) . " ;;"
."
.'
:
"J\1is5i sunt ad ,Consu1es 'Rector et Assessores, qui re
coram Consulibus,.;copiosius cnar:rata,jussi sunt a prirnario
Consule, ut sumn1am eorum, quae verbis expresserant,
seripto comprehendcrent. Jussui paruerunt et Consuli 1ihelium intra dies paucissimos obtulerunt."
Nu volgt de l)pvenbcdoelde mcmorie (vgI. Res. Vr.
22 Oct. lG(l6, hierna, Llz. 453).

"lvlcmorieJen diefl~te V~!1 Ed .. Achtb. Heeren BorgermeeslereH der Stadt Vtrecht, bcvaltende hetgeell den Rector eil
Asscssorcs van de Academic aldac( uyt last ende commissii.?
van de Scnatlls Academicus aen dtzelve mondelinglz hebbcll
v<oorgedrap;en op den 13 en Gcfober 1666.'"

"Edde .Achtha.re Heeren.
] )cn l\:cctor ende professoren

y~t1l

de Academie alhicr,
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verstaen hebbcnde, ·dat op den 16en Junii deses lopenden
jaers 1666 Absalom Malecotius, student der H. Theologie,
praeside Fr. Burmanno, achter seeckere disputatie Theologica gevoecht ende' ·'gedefendeert hebbende bnder andere
dese Corollaria" (l1U valgen dc twee, op blz. 407~408 afgedruIde stellingen, cu wat daar ver der staat over ele twee
redacties van ele kerkelijke attestatie).
,.\Velcke (laatste altestat;e) alsoo ooek tot noch toe
int Kerckcnboek is blijven staan, "verelende hiJ, Malecoot,
hiernü:de' in het eerste (in ele eerste redactie der' attestatie) beschulclicht als vau een notoire zünde- off vau
een grove dwalinge, OVCf we1cke hij berouw had moeten
toonen; in het-tweede, over onvoorsichticheyt, daar nochtans een ortyoorsichtige maniere van sprekcn geen censure
noch weygeringe eener kerckelicke attestatie weerdich
was,' streckende dese beyde tot groot nadeel ende verhinderinge in zijne bevorderinge, dewijl niet teerder is dan
den naam van een pr~'ponent, die on der sulck een pretext
'lan in een' Kerckeraad gell9teert te zijn, van malitieuse
tongen seer kan gelastert worden. Soo verstond de Senatus,
dat hierin gehouden was een gansch onbehoorlijcke maniere van' doen, omdat:
1°. geen:Kerckeraad 'oyt was rechter over 'de disputatie
off manieren van spreken der professoren in' 'de Ai::ademien,
aengesien desdve alleeiilick onder haere Magistraten stonden, behalven dat' de; 'jüdicature over ongedecideerde
q uestH~n alleenlick töeq uam een Nationaal Synode, edoch
geen particuliere Kerckenraden, als hebbende noch gcen
recht, noch bequaemheyt dm te oordeelen van dese off
eenige' Academische questlen, vermit5 dezehrc Kerckeradcn ürdinaerlick bestonden 'uyt'veele leden, 'die dacrtoe
geen capaciteyt en- haddcll.
2°. Soo wast It zehre btiyten alle gebruyck van alle academien.
3°. Soo was het van een seer quade consequcntie, konnemle a1500 alles on der dien schij.n voor den Kcrckcraad
gctrockcn ende hijsondere eerIijke studenten, ja, professoren na descn off gecnc sijn driften genoteert worden.
4 0 . 800 hebben andere professoren alhier in hare disputatien v6br <lesen ende llU noch zulcke, ja harder manieren
van sprceckcn met meenighte gcbruyckt, zonder oyt vall
den Kerckenraad da-erover in het minste gemoiesteert te
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zijn, daer het professoren immers so wel past als de studenten, sich van alle onvoorsithtigheden te wachten.
S°. Zoo heeft v66r desen in den jaere 1637, valgens
blijckt uyt DE. Achtb. resolutiebaek (hierv66r, blz. Il7-J22), de Academie ende in dezelve bijsonderlick D. Voetius
met den hoogsten iver ende reden tegcngestaan, dat ncvenS
de politicque l-Ieercn Curatores Academiae geen deputati
Synodi mochten inspectie ofte exalucn hebhen yan de Theologische dispuytcn, cerclat ze gedruckt waren, eu l1U wierd
sulckcn macht, ja groter, als zijnde over disputen nadat ze
gedruckt ende gedefendeert sijn, met censure vergeselschapt, geusurpeert van eeu particulieren Kerckraad.
6°. Soü -was aeu: I\i[alecoot na zijn disputatie het 11.
Avondmaal 'zünder eenige verhinderinge 'tüegelaten, welcke verhinderinge nochtans hadde moeten geschieden, 500
hij niet weercligh was .-eeu' kerckelicke attestatie.
Boven dit i5 noch nopende 't eerste 'acn, te mercken de
onrcchtveerdigheyt -der zake selve:
1°. want eerst soo:is'dat hetzelve, dat,oock de aensienelickste Gereformeerde 'I'heo-logante-n: .,Calvinus, Pareus,
Bullingerus, Cloppenburgh 1.) endc'-,vede-' andere klaerlick
leeren, waerom h,ct niet heterodox,of e,cnige censure' weerdigh kau, geacht. worden.
2°. Dat hetzelve-· tc- loo:chenel1':de Soi::inianen door onvoorsichtigheyt tot v09rdeel',streckt;" zjjn niet .de_-·woordcil
geweest -van Malecoot, maar yau, _D.. --Coccejus, professor
der 1-1. 'rheologie _tot Leyden," die,hetzelve veel krachtiger
ende, scherper bewijst,. we1ckers woorden_ Malecoot ten
saghsten hier gebruyckt heeft, sonder op iemants persoon
int particulier ten-minsten iets te hebben of voor te nemen,
si ende maar alleen op de opinie ende niet op de personen.
3'),- Dat noch dese leere, noch de expressien van D. Coc.cej us hierover vall eenige Kercke beschuldight, veel min
geconclemn~ert zijn, zoo yoeghde het veel minder aen de
particuliere Kerckenraad van Utrecht.
4°. Behalven dat dese expressie niet soo seer en is eene
1.). Johannes 'Cloppenburch, van 1641--1643 hoogleeraar in de
theologie te Harderwijk, van, 1644---1652 te Franeker; Bu1linger
(1504--1575), de voortzetter van Zwingli's werk te Zürich; Pareus
(1548--:1622), sinds 1598 theol. prof. te Heidelberg.

412
accusatie van",diegeen, die' anders gevoelen, a1s macr een
retorsie tegen haer, alsoo sij diegeen,' die so gevoelen als
Malecoot ,'plegen huyten :waerheyt -te beschuldigen van
de Socinianen te favoiiseren', daer zij onwetende het se1fs
doen. Eu'- clit is het alleen, 't \velck l\-1alecoot geseyt heeft.
5°; Te meer, daer de Praeses, clit corollarium niet gesteH hebbende, hetzelve nochtans op hem nam ende betuyghde opentlick dese leere- in Kerck ende Academie te
leeren.
Nopcnde het tweede, so stact acn te mercken, dat het
gevoelen van de Sabbath is van het -Synode Nationäel voor
middelmatich gehouden ende van de treffelijckste Leeraers
met deselve woorden vau dit corollarium uytgedruckt~
't welck derhalvcn in ~desen' -j ongeman niet konde genateert worden.
Ende alsoo ,daerdoor onrechtveerdelick geüsurpeert
wierd het rechLder ,Atademie, ende geschapen stand, dat
deselve, daer se nu door Gods segen was florerendc, in sodanige wijse bedorven ende te gronde gebT<1cht zoucle worden, vcrmits, de professoren n'jet alleen sou den gedwongcn
wesen a11 haer leeringe' te -regulercn naer het göetdunckcn
van dell-:lZerckcnraacl, wiens ,mcestc' leden clickwils in de
selvc t'cenemaal onkondigh sijn, ma'er'-oock daerdoor aBe
studenten scnipuletis gen1<leck:t worden; om off op clese
Academie of oncler -"die professoren, :wlcris disci!:mleri soo
worden gecensurecrt,'- te' studeren, soo ois bet 'eerbiedigh
verso eck eIer ,(sie)- -',Academische ,Senaets, dat haer Ed.
Achtb; -helievcn sulke exorbitanticn te bed-vvingcn ende in
het todwmende te beletten, volgc:hs het loHeEck exempel
val1 andere Regenten: ende. Curatores 'Academiaruffi.
Nodl hebben den rect'or ende professoren daerenbovcn
verstaen, dat J\rfatthias vVestfrisius voor lange jaren geassumeert heeft titulum 'Doctoratus, in lVfedkina et Theo]ogia, sich daervoor uytgegevcli ende op verscheyde \vijscn
die tittilen geprofiteert, zu Ix dat oock de gansehe vvecrelt
dat gelooft heeft, j<1, heeft oock met valsehe instrumenten
z11h: andere getracht te duen gcloven, ende <11500 na uytwijsen van verschcydcne c!ocumenten 'begaen openb~tre
ende langh gecontinucenle' leu genen, beclrigerijen ende
crirncn '[alsi, hecft endeling, als sulx begon nrchtbaer te
vlorden, door ,ecn bedrigelijcke, "\-vijse sub- 'ende ohreptive
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tot ll'arderwij-ek, sonder ,ecnigh examen, gradum.'doctoratus in Medicina verkregen, cnde-dat niettegenstaende:even
te voren tot Franiker, als onbequaem ende onwetcnde,
oock seIffs in de eerste' beginselen der medicine, terugh
gesonden. Alles met een ongehoort bedrogh, zijnde van
grote consequcntie, tot nadeel ende verachtinge van alle
behoorlijcke acadcmische eertitulen, kleynachtinge 'Van
alle doctoren" professoren ende studien, schade ende ongemack van sieke ende ellendige menschen, die ander sulken
dcictoren' handen geraken.
.
Versochtcn <11S00 ode Scnatus atademicus, dat van haer
EE. Achtb., als fundateurs van cene Academie, 'tot
mainctcnue derselveri 'ende aller Academien, op sulck cen
singulier bedrogh mochte geiet, hetselve gecorrigeert,
order gestelt, dat het niet Jneer en geheure, -ende voorsien
vvorde, dat sulk een verkregen pennissie van practiseren
niet tot nadeel cler"ellcndigen_l1ytvalle. 'Dit doende" enz.
24' November ,666;
"Rectoz; .~.na eum b_ss~ssorihus v,oeaius est:ill Curiam ad
Academiae· ,Curato;re3, jussus, ut exhipcret literas et instrumenta .ad v.erificandam intentionem_ Senatus academiei
contra \Vestfrisiurn" ,J~xhibuit ,-D. .Collega Burmannus.
Recepit COllsul omnia se praelecturum in pleno senatu, a
quo causa tandem dise:u~sa Westfrisii"negotium, Praetori
commissum est" t.uius _proprium erat offic:ium inquirere in
delinquentes :1)."

~

,:'

" '

"

'

"Pra.elccta fuit in Senatu A.. cademico Synedrii responsio
ad nostrull1,libellu'm jam prid~m Consulibus oblatum, cuius
exernplum Synedrio cOl!-cesse-rant, quae eum pleraqu~ coniineret absurda et _a rei veritatc multum aberrantia, breves
quasdem notas et animadversiones, ad dictarn responsionem a Rectore et Assessoribl,1s factas, Rector obtulit Primado Consuli ex mandato Senatus academici, disscntieritibus Gi?b., V üeti,o, qui istius actionis contra S).'nedrium se
1) ,Zie hierna, Res.' Vr. 19 Nov. eu, 24 Dec. 1666 en 7. Januari
1607, blz. 454.
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nullam faeere partern- respondit ct -eandem esse retulit sententiam' D. Essenii -absentis ct ex mürbo decumbcntis Dan'.
Berckringeri, qui dixit se versari in castris abstemiorum,
Joh. Leusden, qui noluit ferre suffragium·. Aberat P. Vactius, sed postea Rectorem privatim allocutus dixit sc
assentiri dissentientibus."
"Responsio Synedrii erat huius modi:

AntlVoordt des Kerckeraeds op de Memorie, bij den Rector
ende Assessores van de Academie aen de Ed, Achtb, Heeren
Bllrgermeesterell der Sladl Vlrecht overgegeven ende ler
vergadering van de Ed. Vroedschap ingedient op den
xxijm Gctob. 1666.
"Edele Achtbare Heeren,
De Kerckenraad, in kcnnisse gekomen zijnde van seeckere klaghte, door den Academischcn Senaat aen UEd.
Achtb. op den 13 Octob. deses jaers geschiet ende 22 dito
schriftelij ck ingedient, nopende des Kerckenraeds handelinge in hare vergadering,e,' 'voorgevallen op den 16en en
23 en J ulii laetsleden, in het ,getuyghnis gev,en acn seker
'student, ende -'deselve copieEck 'hebberide bekomeli. ende
gelesen, --heeft,' sich amptsharvcn- genootsaackt gevondcn
tot hare ontlastinge, en UEd. Achtb. nadere ende nodige
onderrichtinge, lJEd. kürteL tegemoet' te 'brengeri, als
volcht:
..
Eerstelick dat 'het -hirn~e, zijncfe het fondament van
klachte, niet in 'alles na 'waarheyt en is- gestelt, werdende
VQnr des kerckenraeds besluyt opgenomen "t geen d' een
of d'ander in sijn advis üf andertsins gesecht mochte hebben, of 't geen men presumeert;"daf zünde hebben kuunen
geschieden, daer men alleen voo!" bcsluyt te houden heeit,
't gunt met 'ineerdcre stemmen in actis aengetekent en per
Pra'esidem nomine Synedrii 'den persoon voorgehouden is;
als bij exempel dat dit geschiet soude zijn over beyde die
Corollaria. Item dat dien persoon daeroni de attestatie
geweygert zoude hebben geworden; welcke noyt vau den
Kerckenraedt beslaten, eu alsoo een enkele presumtie iso
II. Daarna komende tot de sake zcHfs. De klachtc van
de Senatus gaet eerstelijck over de _onbehoorlickheyt van
des Kerckenraads handelinge, trachtende te bev.teercn, dat
de Kerckenraadt onbevoeght is sulx sich te ,bemoeyen met
de saken, in de Academie ümmegaande, als in desen, ge-

de
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schiet is., Ende ten tweed-c, over de' onrechtveerdigheyt
van dezelvc.
N opende het. eerste: seer vreemddunckt het den Kerckenraadt, intwijfel getrocken te zien, off haer de opsicht
toekomt over de leere en het leven van de ledematcn der
Gerneyntc, die ,hare zarge zijn:'toebetrout cu voornamentliek, die onder haerluydcn: werden opgequeeckt tot der
Gemeynten dienst.
111.- Oycr dezelve ondersoeck te doen, te oordeelen, die
aen te spreecken ovcr 't geen den Kerckenraadt doof meerdeTe stemmen zoo verstaat, dunckt haer haers acnbevolenen ampts cu machts te zijn, ,volgens 't H. woord, haren
richtsnoer, seggende: "Soo hebt dan wacht op u selven 'cn
op degeheele kudde", Act. 20 :28; ,,\Veydet de kudde Gods,
die oncter u is, bebbende opsicht ete.", I Petr. 5 : 2; "Sij-waken voor uwe zielen,.als die rekenschap sullen geven", Heb.
I3 : 17; V'olgens onse belijdenisse Art. 30; de Catechismus.
vrage 85, de gearresteerde Kercken-ordre. art. 72 etc., ende
de vermaninge en last aan, 'ende' de 'beloften van predicanten en ouderlingen in"hunne- bevcstiginge, 500 statelicken
en als' onder eede geschiet. Seeckerlijck:, ,uit dese gemeyne
regulen iemand onder eenigh,'voorwends.el te willen uytnemen, is deselve ontzenuweh' -ende de _wachte benomen
den'gecnen, die reeckenschap zullen moeten geven.
IV. Doch' boven maten vreemd is, -gemelte opsicht ha er
te weygeren. wanneer zij _ van een der,ledeR-Oln getuygenis, 11a haer wetenschap eil oordeel te geven, gevercht worden. Hoe is, 'verstaenlick, dat een Kerckenraadt sich in
desen, niet opsicht oeffenende eu .oordeelende, en zonde
dragen? wil men gctuychnis- eyschen nopende de qualificatie van iemands leer en leven, cn den getuyge blinddoeken en verbieden te oordeelcn? VVat pcrsoon so geringh
isser, verstand 'er! conscientie hebbende, die sullende getuychnis geven over de slechtste sake, het geen ge\veld
zouGe rekenen,- woude men hem verbiedcn ze1ve uyt de
ogen te sien, al bekende hij sich noch macht, noch recht
tot ecnigh oordeel - - buyten dat geval - - over sijnen
mede-mensche toe te komen? verstacnde dat den eyscher
van getuygenis -sulck :recht \Tan self hem gewillichliek opdragende, eu sich aen het oordeel des getuygen gedragende is, hoe soude mcn dan dcn Kerckenraadt, dien buytcn
dat geval oo,ck opsicht en oordeel toekomt, dit recht"om
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getuygenis geverght zijnde, met ,'eenigen: schijn kunnen
bedisputeren?
V. Hieruyt· en volgt:' geensins; dat .. den Kerckenraadt
sich rechter stelt aver de disputatien en Inanieren van
spreccken der professoren in de Academie, verder als de
-opsicht over Je rechtsinnigheyt harer ledematen vereyscht
en sij vall no den heeft, om niet blindelings getuygcnisse
- -- des versocht zijnde -- - te geven.
VI. Gelijck oock int minste niet en volgt, dat hierdoor
eenigh recht der Academie of supcrioriteyt der 1vlagistratell' over desehrc onrechtvecrdelick soude worden geusurpeeft; want 'of wel dese opsicht en aenspraak (is) QVef
een sake, in ele Acadeniie: omgegaen, 500, en heeft evenwel ele Kerckenraadt die niet "anders aengemerckt als
voor sooveel die haar opsieht is r-akende, evengelijek deseh~e dagelijx veele daden der Burgers ooder UEd~ gebiet
berispt, ha-erluyden vermaant, bestraft,' kerckelick tuchtight, sonder de minste 'sehijn te geven"van ,sich eenige
superioriteyt over gemelte burgerije aen te -matigen.
~Iaar doch, ·hoe soude het in iemand ku-nnen komen, van
rechts- ,eil maehtsusurpatie,te betigten dengeencn, die geverght zijnde om affermative,getuygnis'van iemands qualiteyten te geven, ondersoeck, oordeel, aensprake daerover
aenstclt, alware' den attestant geen collegie ~ ~ als hier
~ ~ noch ecnigh oordeel 'andertsins' eompeterende, eil den
(vrager?) des attestantsOverheyt, jae sijnenKoninck of
Prinee selve.
VII. Nochteendoet onses erachtenshiertegen het voorwendselvan de onbequaamheyt des Kerckenraads tot het
oordeel over, Academische questien. vermits deselve ordinaerlick bestacn uyt vee1e leden, daertoc gecn capaciteyt
hebbende, want eerstlick, dit en kau met waarheyt also
van (tc Kerckcnraadt niet geseghtiworden. Voorecrst, het is
een collegie" bestaande uyt-verscheydene predicanten, personen, die de Theologie hare voorname studie van joncks
op gemaackt hebben, onder welcke oock eenige Theologiae
Professores sijn.
Daerenboven zijn onder de Ouderlingen verscheydcne
Raadsheeren, soo in de Ed. V roedschap als in den. Hove
Provintiael, professoren, Theologanten, rcchtsgeleerden,
en andere a:ensienlijcke Ampten bekledende.
Ende zijn; de, anderen, 'hoewel ongestucleert, noch tot
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·gedey:e~.t:t, d10Fhtans doo.[ /Ondeni~-,ijs,-" het
1escn ,\Tan C~o9gd:eerde boeckeq. in onse'H_tale CI], atl4~rsiQs,
~"ülx door des :H-eeren Gcnade eick in, zijn,e mate:luet kcnnisse der 1vaerheit cn het oordcel des onder,scheyds ge.segcnt, dat zij 'ff:kCnschap. van de hoope harer zaligheyt
gcycn, en in soo\rerrc, als hare gemeene .eu bij?pnder,c
,teestelijcke beroepiug,c ,vereyscht, m,et. eu oncler het V;ertn)l!\vcn up de gevvisse beloften van des H. Geests gelexd~:
Joll. 'je), :--13· Vv'ekke oo~k ·den g,e6ngstcn bcloo[t ~s:"Act.
2;;, 1/.I8,Lcnde ._-- -_.. na,'t seggen:val1 de~1 Mord der Waa:.;heyt ---:-----meer/.len.kleyncn dan den -vcrst:andigcn gegevcn
werdt"Matth. I l : 25,omdat het Gpde beJ;raegh~door ·F pn;
wij'Sc het w~jse t~ b~schamcJl; 9P~at ~i,e roemt, ro~rrie, i,n
den Heel'c:'l Cor.-;l,,:, 2,6, '27.
Ende tcn-tweeden,: waboock waer zij vau!Kerckenraeds
bcquaamheyt üf onbequaamheyt, ,het is kcnnelick, dat het
Techt yan' een collegie niet ;Cll ':'ii':c:t;"d benollWl1 üm de voor"':
:gewende m-1nder b,equaamheyt van ,eenige -ledeu' desselfs ;
.andersins souden: :de ,exceptieu::oneyndigh zij_n, tf!gen dc
,:onnissen der ri,phtbanckc-n, .ap, yeele plaatscn tell platten
lande, of in kleyne steden, in, welcke dickwils ,ongeletterde
·{:n in de rechtsgdeertheyt oner_vareqe, oock in de practijke- ongeoeffende sitten, en_ van alle sa,ken te Nonnissen
]lcbben; ja, soude_'sulx een vvcg-h ,ba:n;cn Qm' alle besluyten
vaTI' welgest-eldc' c.ollegien ;eencn krac~ t~'gevep-,'1T!:et YOOT-wendsel yal1; imahts onbequaamheyt.)
VIII. Soo. houdenwij het Dock .daarvoor. dat het den
E. Heeren- ,Professoren, zoude on9-ang~naam zijn, zoo
ielnand,tegen derzelver do]]egie,_ ef! dit haer .bcsluyt soude
willen cxcipieren met pretensie, dat in 't zelvc,geen-meer,der, personen eu waeren, in Theologische quaestien -'~-,--
-hijsonderlick die nieuwlix, beginnen te rijscp- ~ ~ erxarcn
dan, in de vergade6nge des Kerck-enraeds, inzonderlijck als
vijve ,harer ,afwesigh waren, ,of;niet en stem(ien;.
IX. En hoe is hetbegrijpelick, dat de E. Heerep. Profes.soren in goeden ernst ,reppen, van questien in, $_yno,dcn
te decidercn? Vermits _een i-der, cn Hflcr Bd., als 't behaeghde,op desen van Hacr Ed. 1111 gesteldcll. grondt altijt
sonde' kllunen excipkren;! want oock op dezelven s()danige,
.als b~l haer E. one-tvar.ene en onbequame genoernt worden,
verschijnen eh besluytende, stenuncn-. g;even.
Ende in, ,allen 'gcvallen, ,kolll~n4e, dicn, peJ;sppn tot pet
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CrJ~leg~e des

Pröfessoren'

Kerck'enräeds, 'in, de' meeninge der Heeren

-aill-

oribequa,em
eene getu>:gcnis nopende
zijrie leere en leven te vereyschen, heefthet gemelte Collegie~ :en desselfs Leden: de bequaamheyt, van den Heere
haef·\>erleent, 'möeten ö'pwecken ende aenleggen in het
ondersoeck cu oördecl daarover; alsoö die persoon. van die
sooronbequamen zulx verstaen- maet ~orden sehre tc- be~
geren.
'Eer wij hieraf; scheyderi, künnen wij niet 'nalaten· UEd.
~:\chtb. noch tn bedencken te geycn, of wel niet dOOf dese
gründen _..........:. des wel '-'-""::'" eeil van;de :hooghste M-achten
vastgestelde' ordre :ons~r; kercke - - van bene-,~ens de
Godsgeleerden< "oock Ouderlingen~ ·uyt den volcke genomen, in qen raed der Kercken te plaatsen, om in'alle'voor..,.
vaUeh, de leere, ordre, Tege'eringe,' attestatien enz. 'aengae-nde, hare stemmen te hebjj.el~ ---'- , - h~i t~jd; en wijle
SOl1de kunti"eri worden ondermijnt, eri gerenverseert, onder
vö()rwendsel 'varf' eenige bpgenomene- onbequaamheyt.
ende alsoo dfe paleü -\rerrutk( welke ans -voorouderen op
göede gro-nde~( oyt '~es J:Ieeren- \\f o'ord- se'er' heylsaam voor
de Kercke 'geoordeelthebben.
X'. Dat tegen 'ons'e h-ande1ingh>ingebracht:wo'rd"t on gebrüik -desselfs in alle Academien,- dient tegen ans niet, en
strijd(t) tegens de historische waarheyt.
Het·eri:valcht geensiris, ingevalle; de Kertkenraden v66r
descu geen ,acht eu mochten gehomen hebben op 't geen 'destüdenteri', ledl~triaten der Kercke zijnde, in deo:Academien
te verdedigen, '\'oorgestelt 'hebben, dat deselve daerOlll
sulx niet cn soude verffiogen of behüten te doen, waertoe
z~j1üyden doof des Heeren \Voord, Belij'de'nis, Catechismus 1 Kercken-ördre, eeden, oeloften in hare bevestigingh
gedaan, recht, macht en verbintcnis haddcrt, als boven ,bewesen is; 'ja,- waertoe zij van gemelte Ledematen zelve
door uytdruckelijcke stipuiatien - - opwelckcnsij tot de
ge~ieenschap ~er Kercke 'aengehom,en -sijn _ : - bemachtight zij,n; irtsoiiderlijk als dieselive tot haar komen :om
affirmative getuygdriis te hegeeren.
XLStrijd(t) :oock tegens de historische waerheit. In
den j-are·, -1'.60'5',' als eenige academische, questien in- de
Leydse Acadernie begonden te zweven, heeft den Kerckenraad van die plaatze door'Gecommitteerden D. Arminium
~'aerover clben aenspr-ekcn 'eu tot conferentie 'nodigen ...
500'
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;,omme hieri~, intijts'te' voörsien,',dat-de-,Kerck~ g~cn:scha;.
den en lijde",>seggeu'.hare acten:van:den 26 Julii dies j'aers)
ende schreeff de Classe van Dordrecht een gravamen uyt
over 't verSchitin de Leere in de :A:cademie toiLeyden '),
XII, Als D, Macchovins in de Academie tot Franicker
A 0; 16I7 eeile· disputatie ,,'de Traductione peccatoris ad
vitanl'" ha,dde voorgestelt, is dae'rover in de Classe van
Franicker gehandelt, eh is de sake eindeliek 'in de N ationale Synode tot Dordrecht geoordeelt en afgedaan 2), sontier -dat De Academie' van Franicker, de Curateuren of de
Ed. Mog.Heeren Staten van Vrieslandtdaertegenhebben
geexcipieeit: gelijck: mere specialicken soude- kunnen bevvijsen uyt de eygen wOOl'uen WelEd. Heere Donia, Curate ur ,van die Academie, eh doen ·als ouderlingh in die
Synode com'parerende,- als 'de sententie' over D., MaccO"\Fii
disputatie genomen wiefele.
XIII. Üp de disputat;e van D. Veclelius "de Magistratu",
in de Academ,ische, Schoüle . tot: ',Deventer, ,voorgestelt :~),
") Bij Molhuysen,EforinenA, blz)160~162'en'Bijlage No. 358,
kan 'men ,1ezen, dat'-de::Leidsche: CUftitorerr; gehoord hebhende van
het door de c1assis vati;. Dordt:uitgeschreven' gravamen en van "fgerueht,_ dat, om ,soedanegen; uyrserift :ende gravamen te justificeren,
bij enige wyerden gestroyt van de gescillen ende oneensheden, die
bndet den' PröfessorelflThi'ologiae' söud-en",:-wesen", deze de 'theol.
prof. en den Regent:vah,h'f-t Sta-ten-College'hij,'zich'onfboden eri ge110cgen namen met hunrie verkHfting, dat er' ;;ge'ene geseilten int fondament van der leere' onder heil' waren.'
2) Hoewel de Frarieker -:hooglceraar Maceovius-' 'een vurig Calvinist was C,Calvinista tarn rigidus ct parodoxus, u1, et aHis rigidis
displiceret"), lag hij in theologische quaesties overhoop 'met zijn
everieens ,streng-CaIviIristiscH gezinden coI1ega t.ubbertus cn bestreden zij de ste11ingen, die elk van heiden cop zijne disputaties' liet
trerdedigen~ Vooral de hierboven in den' fekst' genoemde, steUing
over ,:,des zondaars bekeering tell leven" gaf aanstoot.· De cIassis
vao' Franeker veroordeelde Maccovius' wegens onrechtzitinigheid;
deze liet he-t daarlJij 'niet zitten; ten slotte werdide-zaak aan het
oordeel, der Dordtsehe "Synode, bnderworpen; de- meerdetheid' van
de door, haapbenoemde commi8sie spnik Maccovius vrij.' Zie'Boeles,
Friesländs Hoogeschool, I blz. 45--56, 11 bIz. 92.
:::) ;Bedoeld i8 de "Disputatio theologica de magistratu adversus
Beliarmini Iibrum de laicis" (1638) van den Deventer,hoogleeraar
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wierd bii- dcn- Kerckenraed;,;yan Deventer; soov;errc acht
gcnome~, etat diensaangaan:dc in andere kerckelicke verga~
deringen; soo-in dc provintie, als nock i'o (le Suyd-Hol1ant~
sehe Sy,node tot Gorin'chem veel,geh;indclt wicnle: jac,
wiert 90ck uyt name van die Synode over seker boe,ck Tan
Vedelius tot verdedigingivan gemclte disputatie aan ziin E.
gesrhr,evcn. Ji-ehalven ·dat D. /\pollonius tot l\1"iddelb'urgh
döol' last des E. Classis.van \iValchcrcn tegcn geme1te,disputati~ CD BQeck Vedelii geschrev_cn h_eeft.
XIV., Den Kerckcnraed alhier heeftAo. ,(jS4seker
professor ,q~ngesp~oken ~)yer zeker corollarium bij sijn E.
gestelt: .,Anim,ae orutofl1m ;aeque imnlQrtalitatis.:capaces
s,unt 'ac)VJminUll1 1.) ."!

-

XV. l~at in cle i\cademie-tot Leyden in seker clis-putatie
,,:<le Ihlb.itatione": dopr, d~n student onder het praesidiurh
-van D. Professor de Raey gesteH was: ,,«at die ernstigh
philosopheren z.al;: -moet twijffe1cn off er een Go,elt is",
heeft-zich.Je n. 1'\;0:OTthollandse Synode des jaers :166--!- .leu':'
gctrocken en daarvan g-ehandelt.

XVI. Als de tweeProfessores l'hiltJsQphiaeirt. cle Aca-

demie vaTI:, Leyden;;.~ Stuartus:::en::.Heereboord, met\publicqe
disputatien tegen-"elckandereti twisteelen :2), is dese sake
door eenen' Prufessor, Juris,! ouderlingh der KeI_cke aldaar.
Vede,lius, waarin-- ;hiLzi-ch:; een ;vOo1;$tander "van' ..llet O,ppergezag :der
o-~'crheid i,n kerkelijkeizaken beto9!ilde (Van_Slee, Oe Iilustre School
te Deventer,; blz. 74). Daarover geraakte hij In- twist met Deventer
predikanten cn den kerkeraa-d;,de magistraat ünderdrukte ten sIotte
de uitgave van, het boek. ~ Ov~r de bemoeiiQ.gen, van de Zuid-r1ollandsehe Synode (Gorinchem, 1642) md de ge~chiUen"verwekt door
eell geschrift: van. Vedelius, van dezeHde; strekking ,als -het ev.engenoemde. zie Knuttel, Acta der particuliere, ,Synoden van Zuid-Holland 11, blz. 379-3S0,423.
,1-) VgL De Vrüer, Iienricus Uegius, bk 46. Voi-gens het, pamflet
"Het collcgie der: Sca:v~nten van UtrechC werd prof. Oe Bruyn- hiJ was, het, ,die de büvs;ngeno,emde steHing ,liet- verdedig,cn ,- door
den Kcrkeraad ZOD hard -JJierov:er aangesproken" d'at hij- "sijn affscheyt genomen:_ heeft va!l:de Duytsche Kercke enjs Qvcrg.egaen na
de'franse, die alhi_er aver lange jaren: de Pruylkerk genaemt is."
2) Stuart' bcstreed . _ Heerehoort verdedigde- d_e philosophi.e van
Cartesius: Siegenbeek; Oeschiectenis; der Leidsehe ,hoogescbool I,
blz. l63-165) ,U_:t-175.
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inAden Ketckeiipj;ed :gehr,acht. ehcIe eeh 'subjet~- harer handelingcn geworden .
. Uit we1cke alles hlijckt, dat abusiveliek lJE,L Achtb;
ti)cgedient l's, "d;lt dit V\'<lS bu):ten alle gebruyck van alle
]\ caclemi'en-."

XV 11. De qtiade C{)J1sc<lucntien, "'vvelc-ken het de E. Heeren profes:;orcil gelieft tegemoete tc sien e11 te vresen in
en üyt dese harülelillge des Kerckcnraeds, zÜn twee:
De eerste, dat ',;öncler die,l1 schijn eerli.fcke studenten, ja
professorc~ 'VOOT" <ren l"e'r-r kenraed getrocken kuhnen
tvorden. " " '
.
In desen _cn kau dcn Kerckenraed gecn ohgerij-mthe)tt
aeng-eschreven :,'worden, "want zijnde ha-er gel ast acht te
nerr;-en 'np -eIe' leere, de üpsicht te hebbcli öp de :gansche
kuddc, eivcr ,,,-clcken de Hecl-e haer tot opsicnders gestelt
heeft, ats die zulx in baxe' bevcstigingh:hebhcn helooft cn
rekcnschap daen-ah· zll11cn '111öetcll gcven,' soo C11' kunne11
sij -niet verstacn,; ho(~ ce:r\ijcke studenten, j~lC professoren,
mede schapen der kiHlde sijnde, daarvan sou'elen 111oetc11
\\1on1cn g-cexime'ert:; nieen:('ri~le (htl des Jleereü-' Voord doorde gansehe kudde alle ,en irler der lidmaten ver-staat; totcht
studenten, of ander'e, Ü'are exe'll1tci'e uyt!~t: z:elv"e \Vuord zulIen-hebheri bevvesen:
Ende en ~trijd( t Yhjer;riiet,:teg~ri',"(fat d'e studenten oock
ieden der,:.-,\ca'Clcm1.e zij:n, v:al1t,zij in desen niet anders dan
~lls )eden der:'l-\:en.'ke cn-!i",'o:hJcn aengemertkt;,"op vvelck:er
belijdcnis en -'levcn' deli,) Kerckenraed altijt :,toebnnt :Z:l Jede
()psjcht te houdl'n~
.
N emaar i~ dacriii <dc grobtste: bctameliekhcyt Ni no()t~
sakelickheyt.
\Vant gelijc.k 'de ()psicht over '~t1rer helijdcn'is cn le-';cn,
~oo ]eght haer hijsonclerlick die der sttidcnteh in rJc Thco~
logie te laste~ gemcrckt. het goed-e of het <-luade, "\vaarheit
(lf ol1\-va-erheit,- ergern1s 'of stichtinge in des lTeeren Ge'meinte \~an h~cr bjj tijd.~ eIl ,vijle'nleest te.. -tvachten staat.
H6c,"ve1 ,het ooci( niet tc begrijpcn is, öp wat \,,"ijse' hij
gesucht kan worden -VOOT den K'erckenra'e(~ ;"l~·etr()cke'n te
,\Tordcn, die:mn getüygcnis te eyschcn -self' bij" del1seh'cn
komt en versb_cl1 rno'et werden sieh op nieu,,'s e11 vrij\vl1lieh des 'Kerckenraeds ondersöeck cu -oordeel 'te ondcnver~
pen in die sake, in welcke hij getuygcnisse begeert, tell
ware ruen woude seggen, dat dc:c;c attcstantt'll alleen van

diecouditie zijn, ,datzij blindelinghet getnygenis, Jat ge7
<,"seht wordt, altijt moeten geven, of dat sijluyden sich na
de A.cademische Senaat ---; -~ onder welcke den -student
stact ----- - begeven, cu vragen moeten,. w:at haer E~ ,gclieft.
dat zij \'an soo een harer Academischer ledematcn uyt last
eTI na'em des Kerckenraeds ~ ~- want,soD luyden de attest,atien, --;---sulIen getuygen; 't geen immers boven matcn
ungerij,mt cn llicmant te vergen en is, overm,its de getuygenissen -",." --- 'uyt eygcn ,naem gegev~n - --;-, altijd op
eigene i genoechsame wete,ns,chap, cn - - als sij van
iemands qualificatie siin - - op cygel1 oordeel' moeten
gegr()n~et ,rz1jn.
XVIII. De twcede qua'dc consequ(1)-tie züude zijt;L: "dat
ol1cler ,dien schijn eerlijcke studenten, ja. projessoren nae
dcse off geene s~jne driften gcnpteert kunnen worden."
J)ese conse,quentie en volght ,niet uyt ,het I-echt des
Kerckenraeds. Inaar uyt de fauten ,der perzonCI), indien
icmant clit recht misbruyckte, waertegen ,genoechsaem is
yorsicn door,de ordre der Kerckcn, van de l~. Mag. 1-I. H.
Statcn g~~rresteert, -\vclcken:,wij in>,ane~ gevalle on der,\'orpen ZlJn;"

Maar om ßOQ: ecq sW<laxhoofdige: vreese sonder gründ
upgenOluen, en tegen welcke so praesent"een remedie is,
~cn collegi~"ja eenigh persoon :sijn,macht 0# recht te, beh'\-~isten, i_s .aJler: ongerijm( s)t,; te ,dencken: ,want, op wat
Collegien irt,-poli~ie, Gcrichten en"Scholen CH soude men
aldus niet l<::onn,en excipiercn, :soowel, als op ,de Kerckenraecl, kunnende wcl lichter, maer niet met meerder recht
dan andere Collegien in {l~~e .beschuldight off verdacht
gchouden werden.
XIX. Als het soo ware, ."datalldere professoren alhier
in hare clispt~tcri etc. su~ke, Ja harder manieren.van sprckcn
gchru)'ckt hebben" sonder oit van den Kerckenraed (iaer'--Üyer in 't minste gemolesteert te zijn" ete., 50.0 soude daar,..
uyt we] volgen,des Kcrckcnraeds vers~ym, we1cke haer tf
verbeteren soude staan, ~aar geensins het verlies yan haar
recht tot 't ,sehre, waero-\:er nu alleen 't verschil valt.
XX.' Dat de- Heeren professo~en in den ja!"~ r637" om
yerscheyde'ne rC'den~n, de voorgeslagen visitatie van alle
haere disputatien heqbcn afgeweert 1), dat is waer; maar
'1) Vgl. hiervpor,- blz. 117:--:122.
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dat 'sijluyden . sich daermec!e; de ordiuaire opsic4thaers
Kerckenraeds, als .leden cu vfoorgangers"der kerck~n, SO:U'7
den hebben willen üntrecken; cu is niet waer; eu was- ,4et
waer, 't was qualiek gedaan geweest, -eu bij ons ;niet te
verdedigen.
XXI. "Dito ~ - rn-eenen ode Heeren Professoren - is noch graoter niacht gebruyckt"; ;do~h sijn geabuseert,
onder. verbeteringh. lIaer eerste reden i5: :"orndat het gro~
tcr is, aver gedruckte, dan aver, .angedruckte disp'ij,tatien
inspectie- te nemen.":
Maar wie 'zal oordeelen, -dat eene speciale opsieht van
eenige Gedeputeerden, daertoe gesJelt --. - ander welke
Inen ge"v:oon 'is cenen sich misdragende of verdachten te
geven - - minder is dan cene ,ordinaire: 'opsich,t des Ker:ckenraeds,-:Classis of Synodiiover alLe leden en lcerarcll.
Of Dock; dat het minder- _macht is iemands schriften
yoorslaghs te eyschen en te revidercn, ,dan deseb,Tc, naderhand int ipublicq zijnde gecomen - - als ider mensch
sijn bijsonder discrctif oordeel daerover beb ben kau eil
mach volgens I Cor. 1'0 :-I6-~',-nade macht hetn compe-tcrende te OOI:!ice1en, eu rla,:deselve int -geven van" getuygenis als andersins sichlte ,dr-agen. Sekcr"een sich,wel dra-gcnde _predicant, advocaet;:,en ,'gcneesmeester, sal -,--" snndeLover meesterschap, te -klagen",--t- lijden mogen,
dat sijne 'predicatien,--:schrifturen,',Tecepten,,-dien,-hij' _gedaen,
geschreven, ,gegeyen ,heeft van een: ider, daartoe eenige
111acht 'hebbende, werden geoürdeelt na behüren; die' nüchtans met recht ongcnegcIl; soudc,sijn,te lij-den, dat alle sijne
predicatien, schriftüren, recepten, eer hij die zoude ,mogen
predikcn, of ter hulpe van zijne ',dienten cn patienten a-enleggen, eenige -Gedeputeerdcn. ter hant gestelt 'en van deseh-e gerevideert" verandert en' ge-corrigeert'zouden, moeten: werden. Eu wie- zal niet, oo~-deelen de- conditi'e der
proponenten in dese provintie minder -te sijuf'als die, _der
predicanten, uyt dien hoofde, ,dat die 'hare predicatien, cer
sijse doen, aeu' den predicanten :vertonen moeten, 'en <lese
na gedane predicatie het ,opsicht, oordeel ~n acnsprake v.an
de kerckelicke v,ergaderinghe onderworpen zijnf ,
XXII. Hare ,twe.ede reden. is: omdat· cle, macht van een
particuliere Kerckenraed nünder is" dan, \~an de, Gedeputeerden des E. Synqdi.
Maer roeh rooet weten:~
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deri geeile speciale-last CU hebben van ode Synode, ,niet'\'\.'cl
geseeht en kau: worden, gemerckt den: Kerckenraed· oor'spronckelick een '-kerckelick collegie is, c~de de Gedeputccrdc:n eenigc gemachtighcle van cell ~ - hoewei honger
::.. . -. . - 'collegie, aUeen> ter uyt\-oeringc -van- eenigc 'sak<:n,.
haerluyden in laste 'gegeven;' wel bij elckander kÜfficnde,
om sich ,te bcspreecken over gerucHe 1l:ytvoeringe, duch
geen .bijzonder' col1egie makende tcr verhand,eli-nge "an dc
kerckelicke saken, als in collcgien plachte te geschieden.
'2. D'at in desen de aenspracck 'aan -een student, sijnde
lidm-a'et vall dese particu1iere Kel1cke, '-niet ,ae:r ·een: profes'50r:,: he'bbende sijn- 'reflexie op het gansehe Landt en kCT-cken ini't 'gemeen, geschiet iso
3- Dat oock ----'~ al w'are' die ,a'dl1"Cen pn)fessor gesehiet
~ den Kerckenraed 'over dien;, als o",cr ccn lidmaet
der Kercke en ,tnede-dienaer, sowel,opsicht en recht tot
aenspraeck 'ete. 'heeft, 'als .de_' Gedeputeerde, ja' dc Sy:nof.!e
sehre over densehren "heeft, als -reflexie, hebbende -bp ,bet
gansche lanelt eu Kerckcn in 't gelneen.
4. Dat öock hier ge'en:;Hoochcyd of leegheyt,- gelcerdheit cn bequaamheyt.-of- ongcleerdheit cu onbequaamheyt
der' Gedeputeerdert 'of':des Kerekenraeds _in 'cacnmerckinge
comt;- macr de ordre, - -welcke: Gods, 1-:1'. \\/ (lord ende ge-arresteerde Kercken-ordre: wi!:, clat 'van de: bcghste af saI
'Opwaarts gaen, a1s(Matth. 18 --: I5:16. 17,'-I ;Cor. 5 : T.2.3:4.5~
etaer -'d' Apostel wil, dat de particuliere Kerck opsicht (leichen sal, of een hager vergaderingh in -casu negligcntiae,-- 1211
onse Kerckenclrdre, --'-art. 30, \villcnde, dat in meerder
vergaderinge- niet gehandelt, werde, dan dat in mindereniet afgcdaeh is konnen werden, in erachte van \ve1cken
het opsicht op een particulicr lidmaat Stili rechtsinnighe.vt
err bedrijf ter eerster instantie nlet en behoort tot de Sy'hoden, i-'eelmin detselver- Gedeputeerdcn, maer- tot - den
'Kerckem-aed,-,tot-- welck{~n ,het oock souden moeten werden
geevoceert en -terughgesonden, ,\-vare :het--bij misslag-h aen
hager vergaderingh gekom'en, gelij,ck daervan noch eCl1
merckelick exempel in de laaitste' gehoudene Classe van
November voorgevallen eu gepractiseert i5.
Behalven datdese gehee1eredcn hier niet applicabeI en
i5, want den handel yan geeyschte getu:ygenis: te gevcn
over imands qualiteyt al hier in aanmerckinge ,ko:mt,: en in

verschii,. of daar~oe yan dc attestanten, praete~:ita}pu~ljca
nloget) ondersoch-t eH geoor-deelt worden~ doch int g.~alle
geerde geval i$ ,qucstie over ,-verancleringcn en (,':o-rrectien~
mitsgaders ondcrsoeck eil! oordeel over futura ,Occuha" aldus hier- t' ecqm;:te\ niet gehorende; i.-yanf- wat oock dese
reden mocht schijnen te besluyten den Kerckenraecl niet te
competeren, ,dat cn, kunnen haer altoos -----::--,- stdlcnd;: affirmative getuyg~nisse gevcn na conscienti~ - -,- söndei~
de conscientie gcvyelg ,'aen te döcn, niei weygeren., '
XXIII. Aenpüpcnde het t:weede, in; welckc~ het de _E~
Heeren professp:ren belieft den Kerck<;nraed ~e beschuhligen van onordentlick ende met usurpatieyan de macht van
hoger kerckel~j{:ke vergacl,eringen,daa( ,cle saack ceTst sciude moeten -gehapde1t ,:;;ijn geweest~ onfatsgenl~ck, sonder
alvorens den, persoon af ,te houden vau het Avo'ndJl1ael, U1
nnrech-heerdelick geprocedeert en geoordeelt, te hebben,
brcngenue daertoe bij vcrscheYlkne reuenen.
E[ierop eu: heeft dert Kerckcnraed tegenwoordigh UE(L
Achtb. niet nadcr,s te gemoete te:voeren, als dat den kbgC11.Ue o-YCf des Kerck~nraeds pro<::ederen, e~ :rJes\.\laer~1 CF
door desselfs uytsprake open staet, sich aen gemcltc veTgaderingh wedero.m', :te ~:v,crv;D,egen",/bm contcntenlcnt te
\rersoecken," 'welke',den Kefckcnraed t'al1~r tijt ,--- ,-- doch
tot behoud vau zielen en kerck - -,gen~gell is_te gC";Cri:,
e11 ingeval1,~ van 0Il'ler~enoechtheyd sich op hog-c1" vcrgaderingcn: 'te; beroepcll_',volg'chs:: 'den' VI,:art. :'lall l1TCC::-ge110enFle ~Kerckenhrdre, 'seggeride: '",Soc): irn:a-rtt hC!l1 iJeIdaeght deur de, uytsprake van';~ minder' vergadu-irJ.!?:e
\:crongetijckt te ZJjh, die '·zelve" zaJ h'em~', tot eeH l'l1cc.:rder
kerckelicke vergaele'ringe beroepcn mügcn."

Blijckende clan,," Ed. '"A_chtb. \Heere~, uy~ bet ,bovcng:cste1de, dat hij- den ,Ker;ckcllraed het recht eier ;Academie
geensins is gcusurp.eert,:, n~ma(lr dat hij deselve bcho()TIid~
opsicht uver hare ledematen, insonderheyt ovcr d~r jongclied'en . extravagante wijsen van spreken gcpleccht, Cil
sorge' gedragcn is" dat de conscientie in hct gevcn ~'an
affirmative getitygenissen niet. blindelingh te 'VI!crckc cn
gae; alle 't; wekke streckende is niet alleen tot salig:heyt
der sielen, hare üpsi-cht tocvertrouwt, daaryan sij' seJvc
reeckeningh zullen moetel), g,cvcn,: maer oock tot -COIL,:-Cfvatie cn bevorderingh van UEd. Achtb. florlsante ...:\G!.sk-
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Ihie~

die?liet';,;lfeen m~,t' den
stg-<:n" ~ich lleb'be te beloven

ganschen;;S~ad: aes -Heeren
over ele _tf0UW~ toeversicht
de~~ Op'siendereh, maer oockte verwächten hedt, daf Godyreseride eIl '\vaerheydli~vende lieden, die voar hare kinderen ele \vare vvij'sheyt,' die van boyen' is', vergesdschapt
met sedigheit cn GodsaligheiJ, heogcn', deselve derwaerts
~uncn senden" daersij merken dat, nevens andere Academiet!, l1auw;c opsicht op beyden genomen werd,e, ende' dat
de Kercken van' ans' sich 'meeste bewaert 'zullen achten
niet ele onder-We~encn ap' sulke Acadeinieu; daer zij sullen
ye~'nemen, dat' tot het 'ge\'cn' 'lau' attestatien naukeurigst
onc1crsoe'ck geschief
'
'
. S?O 15 h,et eerbiedigh versoeck des Kerckenra'eds" aen
lJEd. Achtb., dat. de klaghten vanmeergemette Heeren
daer gelatcn, cn sij in dese hare oefeningen' riiet verhindert,
nemaar van UEd. Achtb., als V oesterheeren 'der Kercke,
.g:eprotegeert en "beschermt mogen werden. Blijvende altijt
verplicht enbesich den Heere des Hemels Dm cle behauderiisse 'eu protcctic \Tau UEd. perzonen cu voorspoedige
r'egeeringe odtmdedeIick 'fe s111'cken." (Hieropvolgt indeActa·'et· Decret,,):r
"Animadversione:s i ad pra'edidam"',rcsponsionem erant
~ae, quae sequuntür."
"

I.'Aenmerckingen ,d'es'Ac~,d~~'i~cheri'$~f).aet;,op. h~t antwoord
des E. Kerckellraeds, gegevell opde.j'4elllorie. hij. de Rectdr
ende Assessoresilon de-Academiealhier aCIl de E. Achth.
H.H. BllI:germ.eesteren ;!Jer ;Stad ,_;U't'recht ',overgegeven op
den 22.0ctobcr 1666.'" .
"Edele acht1,<!]"e H ceren.
1-. Fret 'oper cu se ;:mtw;oot'd;' V~l11 den E., Kerckenracc1
tcgcn de korte memorie v~Hf cl'cu Rector ende professdren
Her _ Acad~ri1ie alhie-r 'Stoot zijn yoet ,datelick aen de drem~
pd, beschuldigcnde hH - narrc~e der professoren "als niet
in alles na waerheyt .gestelt", lochenende dat dit bes1uyt
des -Ke'rckenraeds geschiet soude,; $ijn over beyde die
corollaria; item dat di,e perzoon daetom; de attestatie ge~
"Tcygett soude hebben gewe)1--den, Maar die een ander van
onwaerheyt bcschuldight behoorde sich yoor :alles van die
tc \\'achten; wie 'nu ,-"an beycle hierin tc 'kort komt, is haast
te sicn.
J
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Lerst, de'professoren verhaIen wd al" degrond der sak",
hoe beyde ,die, corollaria den xvji~n JunH gedefendeert zijn
op de Acaelemie, hoe oock dien XVI'" Julii daerop den
defendcnt sijne attestatie .gedifficulteert is, en wat daafyan te hoeck gestelt i5 bij- den E. Kerckenraed, :maar nergens (seggen) sij,·dat Qvcr beyqe die corollaria Jat besluyt
genomen iso Nochtans met groote reden steHen sij in harc
Inemorie beyde -die corollaria cu taonen, dat den :defcndent
,uver geen van beyde kau gcnoteert worden, dewijJe beydc
die ,coroHaria in den E. Kt;;fCkcnraed met 'alle lllacht gehekelt zijn, eIde in een ,besondere sessie; Dat,llu den Kerckentaed {l'attestatie spude,geweygert hebben acu 'd,en .studen~,
seyt het schrift der profes;soren niet, ;maer alleen" datse 1).elll
,;~gedifficu1teert-is'~!,,_ende,dat die maniere van spreken geen
vicygeringe van attestatie weerdich<"vas; maar al seydcn
:sij dat, sij souden niet; dan de waarheyt seggen, --want,des
:E. Kerckenraeds besl-uyt was, dat men hem geen attestatie
geven soude, dan na voldoeninge over sijn manIe re van
stellen, seggende oock hare acte '_zehre, :<lat hem "sijn'e
attestatie toegestaan ;'is; nadat hij ·berauw ,betoont heeft
over zijn corollarium;' _ete., wekk klaerblijckelick wijst, dar
hij se anders niet krijgen konde dan hierin voldoende, gelijck hem oock" in ele_ vergao.eringe binnenstaende,; \.-vel duy,.delick geseyt ,is,::dat..:soo hij niet bekende; zijn o,nvoorsiehtigheyt, ruen ,hem ',geen, attestatie soude konpen geven,
lvelck alles te llOoeh opgeheven was·am nu 500, te ontkcn11cn, cu daarenboven' noch :ander~ v-an ,onvyaarheyt te be~chulc1igen.
2. 'Vat nu, ,acngq.ct het 'schrift des ,E. Kerckcnraeds
se1ve, dat sonde rn'cn 111et eene antwoorde 'wederleggen
kannen, seggend~, da t het begaet ignorationenl Elenchi,
of mistastihge in den st,aet d~s geschils, waardoor -alles"
'\vat daerin bijgebracht \vordt, buyten propoost is; {le prof essoren seggen in haar schrift: ,,<1at geen Kerj.::kenraed
rechter is over de disputatien off manieren van, sprekcn
der professon~n in de Academie-; uat (lock ele j.udicatufc
over ong-edecideerde questien alleenlü:k ,.toequam een
Xationael S'ynode,;m-aar geen particulierc Kerckenraden"_:
.(Jit was de staet deos g-eschils en; daan-'an hadden sij het
tegendeellnog~n beweeren.' Maar hoe gaan sij- te werck?
Sij: verhaien eerst de m,eeninge der, professoren' selve, dat
de Kerckenraed ,o.nbeyoeght is zulx zieh te bemoeyen m,et
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deo saken, in de' Academie ö!i11rt'egaa:nde, als' in<desen geschiet is, c-nde dadeli'ck daerop -'het: selve sullende-:wederlc-ggcD, stellen zij 'het soo voor: "clat in twijffel getro'tkcn
wo1'<1t, of haar de opsicht toekünit over d:e leere cn het
1cycn \Can cle ledematen der Gemeynte" ete.; waerht s~j
nLitolre ycrc1rayen den staet des' geschils.
Pe professören Leswaren sich niet, dat den E. Kerckenf,ted opsicht hehbe över leere e:hde leven der ledematcn
der Gemc)'ntc, eil voor· sooveel Dock der professoren ende
studentc:n, :die lidrnatcn sijn, ·'maar sij klagcn,\dat sij icnrandt
ccnsureren o\'er disputatieli etüle:m'arlieren \fan -sprekcn in
de Acaclcmien, dat sij nordelen ov,er bngedecideerde questien;, we1ck haer niet toe en komt.'Laat sij oordeelen' ende
attestatien .ge'ieri aen aUe IdleliJder!Genleynte volgens de
gemeene belijdenissen" des -geloofs ende formulieren' van
eenigheyt, volgens welcke m'en oordeelt, dat icmand gesund is in 't gelove ete., maer niet over, Academische manieren vän spr'eken, ende dat.över cil1gedecidcerde questien,
die met gecn attestatie der Kercke gemeynschap hebben.
Dit h<ldden sij hioeten bewijsen~ <lat sij daertoe gevoeght
sijn, maar daarvan is niets te -s'jen . in dat gehecle lange
'Schrift; -sij seggen sdv-e in het eynde ,des -selven, dat sij
ll1aer ",op-sicht hebben ' genomen over' der' jonge ,lieden
extravagante wijse van'- spreken",' 'söodan ,niet over- leer.e
off leven; maar over- rnaniere van' spreken, die sij extrayagant oordelen'; waarin- haer' -beslnyt 'niet "overecnkomt
met haer begin en Jondament; :"vant haer begin en heele
schrift loopt daerop, dat zij opsicht hebben -"üver leere
~cT1de le-vcen" der ledematcll,der Gerneynte, oock professoren
ende studenten; en haer besluyt loopt opt opsicht Qvcr
manieren van sprekcn, in- de "i\cademie gepleecht, dat een
heel ander dingh' is, welck sij in, haer ·schrift üiet hewesen
hebben ha-er' toe tc- korrien nachte oyt bewijsen zullen.
3. D'at sij ·clan hiertoe brengcn schriituerplaetscn, het
He:rderampt betreffende', kOl11~t 'riie-t te -passe, want; wie
treckt hae1' sulx in gesehil? Sij haddcll met beter':gratie
(brer mogen bijdocn de plaetse I Petri 4: 15' van hem "niet
mct ce'n atiders- dbcn' te'heh1.0eye'n", ende:Jacob. 2 :'1 ;,van
het gelove orlses }-Teeren'-]. Christi,' des'Heercll der Heerlickheit, niet te hebben' met acnneminge des: perzoons."
4. Sem komt het ootk niet ten'- propoöste, dat "sij 500
breed bijbrengen" dat een -ieder, die om, getuygenis ge-
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vergd woru",hetzdyc rilet k~n- geY(~-n;, als na sij-n oorclecl,
\'ceL meer den KerckcnraeJ,- -clie, ot):<!:k buyten -dat gcya:l
opsicht en aordeel tockomt, \v,ant sij hebbeh gecn recht
noch machLöm getuygcnis tc geven uvcr iemands leer ,cn
lcven, als, -na de gemeyne belijdcnissen e11 Jormulieren van
ecnighcyt, 11a -welke ,over leere ende ·IcvcrI; van aUe ledematcn ,geoordcelt 'würd ende attcstatien gegeven, lll'aer
niet'over -Acadcmische manieren van,sprekcn; daarvan te
getuygen is haer niet gevergeJ., cu komt haar oock- niet toe;
want dat de, gemccne .Kercke niet veroprc.leelt in ieluand,
kan o:ock -niemand tot -beswaernisse strecken- vo.or eenige
besondere Kerckenraed, eTI komt ,als(io bij de attestatie
niet tc passe.
5. 500 strijd;t het"Dock ltegen sielt selfs, dat sij vüorts
seggen, dat 'i,de Kerekenraed .sich niet ,verder en stelt tot
.Rechter over de disputatien en manieren vall spreken der
l)fofessorcn in:de,Academie, ,als de, opsicht over de rcchtsinnigheyt har,er, ledem-aten ~ vereyscht" C[iZ.;;, want de
rechtsinnigheyt der Ledematen!'bestaat niet in ,,AcacIenjisehe manieren, van spreken, -maar in' de leere selfs, sooals
die in de GcrcformeercIc Kercken bel)aelt is; _ende bijgevolgh, 500 zij maar. opsicht,:hebben 0ver de rechtsinnighcyt
(ler ,leere, :gel~ick :sij scggen, SOO, heb ben zij haer, niet; te
moeycn,JTIet maniercIl·,yan-,spreken der~ Acadcmicn, alsol)
:sij' ovcr ,de' leden der Acaclemic geell'.:.opsicht hehben verder
.als over gemeene Jedematen der iKercken.
'6-. Dat sij' ontkcnne-n geusllrpeert te hebben "het recht
der' Academie"of superioriteyt der M,agistraten, dewijl sij
een saeck, in' de Academie ominegaendc, niet -anders heh~
ben aengemerckt. als vOor sooveel die haer opskht is- raketiele", is buyten. reden, alsoo _sij hier een saack. voor soo~
\,ee1 die puur Academisch' is, heb ben aengen1erckt, namentliek of jemand met secckere steHinge iüet onvoorsichtelick
-den: Süci:nianen vdordeel doct, welck gecn questie is van
een quaat Jeven; ,noch oo,ck vari ca-rumnie~of injurie" maer
vau h!2ti gevo1ch 'eener stellinge, die, hoewel- se de religie
betrefft, nochtans, aboo se v~tn -geen Synode -gedecideer-t
i5, -puyr Academisch is, cn 500 tüt haer .niet ,eu behoo.rde,
a1500 het geen Kerckcnraed toekomt wetten te makcn omtrent ongcdecic1eerde questien, maar alleen als die van
Syn'OtJen gernaackt-,sijn, dcselve ,uytte '\Toeren ende te handltavcn.
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Sdö kOil.' dit oock niet- vergeleecken 'worden bij d'actiel'1
der Bürgercll, die sü kerckelick tuchtigen sonder 'schijn
vau superioriteyt; Qver de burgerije, want hier is noch af~
w-ijckinge vau de'formulieren des gelqofs, noch quade <letie
des Levens,- die in burgeTs alleen van -ele Kercke getugticht
worden', maCT laet sij eens gaen oordeelen over de stel1in~
gen eu manieren van spreken der Burgeren ende- aller burgerlijcke Collegien en handwerken, elCk in zij-n kunst, 'voor
sooveel die noch leere, noch leven raken," geliji:k .sij _hier
doen üycr een 111aniere van stellingen, in de- Academiegebruyckt omtrent een,ongedecide'erde questie, -eu laet-sij
da'n siell; o'f siji,sulx sonder superioriteyt ende usurpatie
sullen doen konnen; dat sij daerbij voegen van,haer recht
om affirmative getuygenisse van iemands q'ualiteyten, de~
geverght sijnde (te geven), is' maer -een onnodige redite.
yan het voorgaende.
7. Dat sij nu soo breet gaen weyti'emiomüent ,de bcquaemheyt des· E. -'Kerckcüraeds om te oordee1en yan desc'
off ecnige Academische questien,' en kari ha er geen yoordee1 docn, alsoo ode professoren dit argument niet eu s.epareren "an het eerste, maar'voegeu het bijeen, seggende~ dat
de Kerckenraden ,daertoc/noch recht noch, bequaemheyt
hebben, steunendec het laatste lid op het eerste; anders.
\.-veten.:de professoren wel,.' door Godes-:genade, _dat eene.sen:tentie, uytgesproken bij eell legitime; ,rechter, of hij
schoon onbequaem 1110cht zijn, nnchtans::'.effectum juris..
heeft, 't- weIck doch in: kercke1icke .oorde1en ni.Ci behoorde:
te zijn, '-die; niet geschieden praetürio juditio, 't welck men
moet nakomen in de republique, a1 was het onrecht,· (berin ode kercke alles 'geschieden moet door overtuyginge van
Gods woordt, en a1soo daeLniet verlier behoorde te gelden"
dan 'het nae \vaerheyt ende bequacmheyt gestelt iso
De breedeuytstrijckingedan vande <bequaemheyt des
lZerckcnraeds ende, der:particuIiere, Leden desselfs raeckt
(te professoren niet, die alleen in het generael van Kerckenraden spreken, niet in het besonder' vari dese off g'eene •.
hoevlel niet 'we1 te,' zien is, hoe het eerste en laetste van
dese "hare retlen overeenkomen, want. w'aartoe- in de beginne gepronck-t met sbovee1 ampt- en: eertitulen <i.er leden
des IZerckenraaus, die sij 500 breet uytmeten, 500 5ij geloy'en, dat de bequaa·mheyt_ om te"oordeelen over stücke verschilptlntcn, die buyten het fondament der zaligheyt sijn;--

<f31
g~lijck dit s?_danigh; iS j m~cr deq gerillK~ten, dC ll ~leYl!cI1;
en'i?nwijsen, gegeven 'Y:QrdtJ .gelijclc sij ~prek;ens;_;;a~s_: ~e
aqderCf~; of~ ,500 sij dent;:J<:cp, dat die b~JufteIl_~ gedaen in
Gods, \\loord, aC Il den geringen cu oll\vijsen meer sien O?
dc;.;saligmakende kel1uis, als op _beqJlaenlheyt _0111 yan aUe
strijdpuncteu. te oordeeJen, so, moeten zij; _bieke,~lneriJ <lat
die b.eqpacmheyt om v.al\ strijdpuncten te :oord;celcllJ selden vaIt, ip_ personen, "v~lckers geI"egeptheyt ,noch herncpinge, _gdijek sij sehre sprek;cn,. het niet meucb!cnght UnI
sic,h- _te ,oefenen buyteq de kennis$c,' valI:; c(e h01>~ har~r
saligheyt" weidec niet er~ ga~t ,over ,.A.ca,deil1ische disPL:t;:ttien off manieren~ ':'illl sp-r~ken;_:hpedan:ige:;pel~zpnen datter
ten, go,eden 'deel e ,in harc)(erckcnra~d sijn, sij ,. gelon:n wii
niet supen loo<;:henen.",;
,
.' : . '
':
.
&. Dat in het Colleglc Jer professoren gccn mcerilcr
personen Cil mo'gen sijn,' die in Theologische ql1est~eir ',cr·-'
va ren ,sijn,_ dan in cle vergaderinge dj::s Kerckcnraad's zijn"
cu duet niet tot \"oordeel -des' Kcrckcnra.eds" a1soo' \"an
thcologiscf1e. dittgcn onClcr professoren niet alle ele leden
der Acade'mie oordeelen, gelijck in den Kerckcnraed geschiet, maar alleeI!c de Theologen" die door, studie' erde
oefeningh daertoc Le<Jllaemheyt hebben, ,ende.,,_d'anderc
professoren oorJee1en in, haer schrift' niet yau 'Theotogidingcl~, ma;u";l.lleenÜck
het ongelijck, d'Academie
in desen val1;-,~le :.E. CiKerckenr:2:~d :ac~g:edaall; ,-:.waarvan te
oordeelen .(lf sij ,_ ,~e(lt1aal1)..heyd )le.bbcn:" dc (lae_Ci ,sdve .,uyt~vjjst.
' ; ': ,"~ ',' T',_",>,_ ,"
. ,:.,",'
T
9.: O\Jckycn, ,i$ ;)let, geen ,gevolgh" ;gelijck elen Kerkcnraed seyt, sqo _,d;onbequa_erp.heyt ?,~eler leuen. des Kcrckenr:aeds haer __ '90r~eel iu,.- dese di:t;lgen belct, "dat op
d,enselvcn grOlletpp, :de ßeci,siell ~er '-Synoden sau ko.qne)~
geexcipieert wo.t;den~ alsöo oO,ck qp desel,\"e sodal1ige liedet) verschijnen ende besluytende stemmen hebben" ; want
eerstel~~k soo pl.egen de Synodf211 ,süo voortbarigh niet 'te
zij,D:, d~t. ziJ ,over .~al1ieren van ,spr~ken cu questien; van
kleyn pe1angh -of nootsakeliekheyt oo~d.eelen, maer\,plegen
seer ~ijse1ick die ongedecideerde open te laten, gclijekJ~lct
v(!ele exempelen soud,e ,konnen bewesen'worden" .sqodat
hierin J?iernandt van deo Synod~n:soo .Echt en~ge be;swaernisse krijgen soude als van sulke besondere Kerekcnraden.
Daerenbovell is de sake gans eh ongelijck; \-vant in ~er
ckcl1ra~en qestaet. het _.l~inste getal der led.c~n a1tijt in
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Go"d~geicerden:' h,~t m~,estc' gct<il' , da~rbrrtege'Il:- b~stdet::in
oude-ding-en'" \velck, id'_'::Öe Synoden liee1 anders' is 'Sijnde
"
hct ;alsob vOOr een<liefddoos'c cbhsequentie te houded~-,\tls~
off düör "dese grdiiden cl'ordre der Kcrcken van (le s't:ssie
der' Oudd-l~ngen
d'en racd der Kerckc' solide kÖrnen
werden onderrnijnt en ger~nversecrt"~ gelijck de E: ."JCerckcnraecl in haar schrift 'a1500' belieft rc 'paratragccHeren.
Dat daerbij gevo'cght ward,' clat'dc leden d,es Kerckenracds :versoc'ht zijnde om getuygcnis 'van -die perzoon,
"har~ ,])cquaemheyt in; h~t ondersoeck ende, oordeef ehrer
sijn- lee'r c?de lev-cn h:ebben "ulOcten ,dpwecken ende aep.l'eggen", ,hadden "meer' dan reden ge:wees~, 'dat sij 'sulx
deeden, dis sij i'mtner's' dver Acadeinische' manieren van'
spreecken hadden willen oordelen, in eene questie, die SOIJ
nau,"ve luystert en tot \;v:elkers' cl'ecisie de' kcnnisse van
sooyccl dingen yereyst word,' en daer sonder g,rondj'ge
kcnnisse der' sake 'scHs van de billickheyt of- dn,biUickheyt
der manicre van sprckcn niet kan geoonlcdt worden; hoe
suIx nu' gesc11ict !sij' in' dat 'CoUegie, daer dese' questie onYCf\vacht is ,-oorgcstelt Cl1 yoor de vuyst 'afgedaan, sonder
ondersoeck yan de sake seIfs, sijnde alleen, soo sii selfs
yoorgeven, gehandelt van de rnai1iere ~van J spreken, die
nochtan's o'p dc s'ake gegrond is" kan al de' 'weerelt oor-
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reden :';crer'.i'ptdfesso~cn;'\vas;,; 'dat spIke

handelitige des E. Kerckcnraeas was Duyten"alle gcbruyck
van all~ Academicn;, <lae-rop seggen sij .eerst" dat zulx
"tegens haei, niet en diene; "'lant ofschoon de "Kerckenraden voor <lesen geen acht mochten' geriomen hebben op
hctgeen de studenten in de Academie voarstellen om te
,~erdedigen", :' dat 'nochtans ;daerüyt niet eri'\rolght. dat"sij
snlx" ni,d eri' sonden vermogen 6f behbren te 9.oen'.' Maerwie kan tYegrijpen, dat' al1e"Ke'rckenrad:eri, zukk' een reckt
hebbende, hdsClve 11o')-'t en' isouden 'gehrüyt~t' hebben?
Soude alleen dese ",Kerckenraed met hare vigi1antie' ende
wadrerheh d';:inckre Kerckenradert fesamen hebhen mo-den
leercn, wat zij "(:-ermoch'ten 6f behood:leri tC' <Toen omt~ent
Academische sakeri? of'soticle wel het 'r'echt aer"Kerckenraden: in' sulke \Jingcu' 'va11 hier 'hehber moetett"uitgaari tot
an'dcre?"
.'1 I. M <lCT daerbeneY,(~11s seggen sij, "dat sulx strijd('t)
te gens de. 'historische viaerheyt", waarto'e sij verscheidene
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exempelen: bijbrengen, wlelck, höe sij na waerheyt seggen,
blijcken sal uyt dese kürte aenmerkinge.
Vooreerst op het<:exernpel vau D. Arminius seggen wij:
a. Dat hier allereerst üp het tüoneel wordt gebracht. D.
Anninii exempel, nevens andere rcdenen, alsof Arminii
maximen, daer sij quaad sijn, vau ode pr:ofessoren hierin
wierden nagevolght, om dezelve a1500 hicrdoor als na,.
'volgers Arminii te nüteren, gelijck bchoorlijke redenen zijn
om zulx van dit antwoord te dencken, is een inju,ri,e ende
laster, die God de Heer diegeen, die sulx tegens de professoren so 0pllcmen, vergeven wille.;· b. Het waren niet eenige Academische questien, die Arminiu,s moveerde, gelijck
sjj ,seggen, ,maar gevoelens. van hem, sJrijdende tcgens
pluraque in Ecelesiis Reform.atis recepta dogmata, gelijck
breder ex actis bliJckt, eu sulke· dwalingen, die al voor
yeele eeuwen in de oude Pelagianen en l\tfassilienses, pf
Senüpelagiancn, van de algemeene Kercke veroordeelt zijn,
eu wat gemeynschap. heeft sulx met dese questie van
Malecoot? c. Datde Kcrckenraad van Leydcn D. Arminium door gecommitteerdcn claerover heeft doen acnspreken, gaet niet geheel vast, want- alsoo sulx alleen geschiet
1S door twee: ouderlingen, sonder dat eenigh predicant
daarbij was; 500 geeft dit nadencken:.- dat zuJx meer geschiet zij <,ran die ouderlingen 01TI D. Arminium te bewegen tot een 'conferentie,' als dat sulx door expresse last
<les Kerckenraeds. soude geschiet- zijn. d.· D,at sij hem nocligen tot een vriendelicke conferentie, was wat anders, als
dat zij oordeelden eu cen_sure hiclden over sijn leere of
lllaniere van spreeckcn, gelijck hier geschiet; conferentie
kan toegestaen worden tusschen meerdere eu mindere.
c. JVlaar waerom' latcn sji uvt het antwoord van D. Arminius welck onmiddelick volght: "quibus respondit, se sine
Curatorum academiae venia id ipsum-' facere non, posse"?
f. De woorden, die sij daerbij -voegen, <lat de-K.erckenraad
sulx deede, omine hierin in tijds te voorsien, dat de kerc;::ke
geen schade en lijde, en :stacn niet in actis, als. gesprokcn
van de Kerckenraed van I.,..eydcn, gelijck hier geposeert
1vordt, maer staen in een ander jaar, als gesproken van de
Hüllandse Kercken, die zulx deeden. doorhaer Geclepnteerden, om in de naeste -Synoden bijtijts toe te: sien, :dat de
Kercke geen schade en leede. g. Dat sij seggen- sulx te
staen in hare ~ - nameli<:k des Kerckem;-aaus van Leyden
Acta et decreta Senatus

28

434
..:..:.- ~'acten va:n den 26 Julii '160'$', v-erstaeu' wiJ;niet, -hoe
sulx na waerheyt',zij~,'calsob d'acten van die Kerckenraad
tot het jaer I6I9 toe van de Remonstranten uyt d'archivcn
we,ggenomen en gelieht zijn, macr alles wat hiervan bekeilt is, is te vinden in die groote voorreden, gestelt VOOi"
cl' Acta Synodi Dordracenac. h. Eyndelick, dat de Classe
van Dordrecht een gravamen uytschreef over 't verschil in
deleere in de Academie tot Leyden, behalven dat sulx ooek
nIet volkomentlick word geciteert, so was het eell ander
werek, dat de Classe dit deede om de sake ad Synodum
te brcngeri, HIs dat eer{ particulieren K'erckenraad daervan
oordeelde, gelijck hier geschiet. Macr waerom laten sij'wederom' 'achter, hoc dat op dat -gravamen vau' de Classe
,,-an Dordrecht de provintiale Synode: van Rotterdmll- wel
belasteden aan alle predicanten van haer ressort, dat sij de
belijdenis der Kercken eu den catechismo' onderteykenen
sonden, maer omtrent de professoren van Leyden niets
deede dan door haer 'Gedeputeerden te' versoecken aen de
lI.H. Cu ra toren, dat door haer autoriteyt aen de Professores Theologiae -mochte bela:st worden Dm hare rnecninge omtrent de'articulen des verschils -openhartich ende
sinceerlick te 'Verklaren, welck,haer versoeck -uochtans bij
de H.H.Curatoi-enwicrd afgeslagcn. Toonde dit ecn
autoriteyt of judicature van de Synode over de professores,
wij swijgen vau, particulieren Kerckenraed? uyt, welck alles
blijckt~ met wat een bequae'mheit, 'waerheyt cu trouwe dit
exempel D. Armiuii hier werd' bijgebracht.
12. Wat 'het exempel 'van D. Maccovius aengaet, geloyen w~i, dat d'E. Kerckenraedt sulx merle voor de professoren heb ben willen bijbrengcn, alsoo omtrent sijne gehou-dene disputatie van geen oordeel des Kerckenraeds gewagh
gemaeckt wordt, maar alleen is, 500 de Kerckenraadt seEs
secht, 'daerover in de Classe van Franicker gehande1t~ eH
alsoo is endelick de saeck in den Nationalen Synode van
Do-rdrecht geoordeelt en afgedaen, welck den rechten
wegh is, die de professoren oordeelen, dat in sulke dingen
behoort gehouden te -worden.
I3.. SOD isoock impertinent en archlisteliek gestelt het
exempel van D_ Vedelius in zijne disputatie' tot Deventer
,,.de Magistratu"; want wat besluyt dat, "dat de sacek b\i
den Kerckenracd vati Devcnter soo verre in acht genomen
wienl, dat diensacngaende in andere,ckerckelicke vergade-
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ringen, soo in de provintieals oock inde Suyd-Hollandsehe Synode tot Gorinchem gehandelt wierde"; want 'wat
hande1'inge was dit? cn hoeverrc gingh die? in welcke' Kercke1icke vergaderingen geschiede di'c? vVas de Synode van
Gorinchem oock rechter aver de disputatie, tot Dc\'cnter
gehoudcn? "Vat doet Jit aU es tot de saeck? Hetgecrlc
yolght,is van deselve alloy.
14. Dat sij ten derden bijbrengen, "hoe de Kerckenraad
alhier anno 1654 seker professor aengesproken heeft over
seker corollarium, bij sijn E. gestelt: ,~animae -brutorulll
aeque immortalitatis'· capaces sunt ac hominum", daerin
heb ben zÜ, soo in ele sake selfs - ~ wel verstaen sijnde,
uytwelcke gründen die professor sulx stelde - - als in
de maniere van doen 5'0'0 cene ongeregelde procedure gehauden', dat sij die beter nlet schaemte ende stilswijgen
sonde bedeckenJ als ·dat sij door 500 eene aude injurie op te
haIen een nieuwe souden sbecken te verschoonen.
15. Dat de Noortholl. Synodus aO. 1664 sich becft aengetrockcn en gehindeH van sckere' disputatie tot Leyden
"de dübitatione'l, dat is even 500 oprechtelick gestelt als
het voorgaende. Het-is waer, dat 500 eene disputatie al da er
gesupprimeert is, niet van eIe'Synode, maar -door autoriteyt
van den Rector der Academie, met weten ende acnradinge
des Theologischen facultijts, over welke suppressie de
Gedeputeerden des Noort-Holl.Synode de voorseyde Rector ende Professoren 'wel'bedanckt hebben. Maar wat yoor
cen antwoort sij kregcl1, en hoc qualiek ,die professoren
het namen, dat gernclte 'Synodus haer moeyde met cle
saken van die A.:cademie, voornamentlick daer de sake 3.1
afgedaen ,vas, wetcn die voorseyde deputati het beste 1).
r6. Even archliste1ijck 'Vi/orden hijgebracht de twistclispl1~
tatien· der t\.vee Leydse professoren Stuartus en Heercboord. Het 'is wel waar, Jat seker "Professor Juris, doe
tel' tijd ouderliügh, die in den Kerckenraad aldaer gebracht
heeft"; rnaer het is 00ck waer, dat den schrijver, die dat
vcrhaelt en--,uyt wien sij clit hebben, met eeneti adern daerblj
gevoeght, dat dien Ouderlingh "earn sollicitudinem ad
1) Hiervan rnaken- de notulen ,\,an den Leidsehen Senaat op het
jaar 1664 (Molhuysen, Bronnen lH, hlz. 18fi.--------.188, J92-Hi4) gl~t'n
gewag~
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Senatum Academicum vel Rectore:m Magnificum deferrt:;:
debuisset, qüia negotiu-m erat mere academicum'~" seggende daerbij: "q:uo_ .facta, an non aIiquid detraxerit hOllori;
auctoritati, juri ac majestati Scnatus: Acade'mici,.ipse viderit"; sij voegen daerbij, dat a1500 die disputatien "een
subject harer - - des Kerckenraads van Leyden - hanclclingen zijn geworden", macr van wat voor een handelinge? dien schrijver verhaelt dat Dock, dat namentliek
de Kerckenraed door. hare Gedepd,n. bij den Rector Magnifictls 1iet versoe,ckcn, dat ele disputatie mocht uytgestelt
worden, doch so, dat den Rector betuychde ",Deputa,tos
nihil ex auctoritate praescripsisse liee egisse ex JUTe, s,ed
humaniter petiisse ete," Sijn dat handelingen, die, gelijckheyt hebhen met dese hande1ingen des Kerckenraeds?
MaeT dat, gelijck meer,hebben sij wel wetcn te verswijgen,
sijnde het onlijdelick, dat zij exemplen bijbrengen uyt
cl' AcaJcmie, van Leyclen, voor welckers liberteyt ende
hoogh'cyt tegcn alle diergelijcke usurpatien van Kerckenraden, besonder-oock in, bet: geven van Kercke1icke getuygenissen, d'Ed. Gr. Mag. H.H. Staten "an Holland soo
vigoreuselick gesorcht hebLen, dat niets meer tegen haar
is als het exempel van die Academie, gelijck sulx uyt het
bijgevoeghde annex ( dit ontbreekt) blijckt. En wat .sal men
van het oordeel deses- Kerckenraads verdeT derven verwachten, die alle dese-exemplen soo qualiek allegeren, dat
ll1en twijffelen moet, of oorrleel, of ,waerheyt, of trouwe eu
oprechtigheyt haer het meeste ontbreeckcn, ende 110ch derven sij besluyten, "dat DE. Achtb. abusivelijck toegediend
is, 'dat dit was buyten alle g-ebruyck van alle, Academien."
17. Dc derde reden der professoren was, "dat dit was
van een seer quade consequentie, alsoo on der dien schijn
alles voor den Kerckenraed konde, getrocken worden eil
besonclerIijck., eerlijke studenten, ja professoren na dese oE
geen sijn driften genoteert worden." ])aerop antwoorden
sij: 1. "Dat studenten ende andere ledematen der Gemeynte behoren onder het opsicht der Kercke, totdat zij haar
exemtie 'uyt het \Voonl Gods sullen bewesen hebben""
weIck onnodigh is te beantwoorden; 2. "dat sij niet konnen geseyt worden voor den Kerckcnraaclt getrocken te
worden, die om getuygenis te eyschen seHs bij denzelvcn
kamen", alsof het niet klaer en was, dat iemand, die komende eyschen een getuygenis van leer ende leven, naer
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gewoonte der Kercken, als aen die moeyte gema'eckt wort
ovc'r- Academische manieren van spreken, noch tegen leer,
noch levell strijdende, daermede buyten recht ende wille
in sulcke oordelen getrocken werd voor den Kerckenraed,
tot wien hij in desen niet en behoart, noch oock tot dien
md 800 cen meeninge niet komt; dit is een subtiliteyt, uyt
de lucht gevat.
Dat sij dieshalven daerbij voegen, tell ware men "waude seggen, da t dese attestanten alleen blindelingh het getuygenis,dat geeyscht wordt, altijt moeten geven, of dat
sij den Academischen·Senaet vragen moeten, wat Haef E.
geHeft, dat sij van zoo een harer Academische ledematen
uyt last ende naam des Kerckenraads' sullen getuygen",
sulx is cell bedenckinge, die niet cn voeght voor hare geleerdheyt, cen maniere van spreken, die niet en past voor
hare deftigheyt, 'ende ecn onaerdige spotternie, die niet en
betaamt VQor hare eenvoudigheyt nochte Godvrughtigheyt.
18. Ten derden seggensij, dat de consequentie, als dat
alsoo eer1ijcke~studenten, ja professoren na- dese of geene
sijne driften genateert künnen'worden, niet eu "volght uyt
het recht des Kerckcnraeds, maCT uyt de fauten der personen, indien jemant:dit recht-misbruyckt", welck voor 500veel waeT is, a]soo-sij hierin geenTecht cu hebben, maer wel
fauten ende misbruycken in haer'_geimagineerd recht, ende
met welke driften -sij in", desen gedreven worden, blijckt
onder anderen genoeghsaem hieruyt, dat, dacr sij over
deese eene: maniere van stellingen soovee1 gewoels gemaackt hebben, sij veel _acnstotelicker _ende swaerdcr stellingen, die zedert in de Academie verdedight sijn, met
cuckel stilswijgen aengemerckt heb ben, alsoock dat 'sij aeu
een onschuldigh, eerlick ende sedigh jonghman een attestatie gedifficulteert 'hebben, die aeu eenen gepretendeerden
dubbelden Doctor ') een ongemeene ample attestatie gegeven ,hebben, ende als sijne' angerueene' leugens, bedriegerij'en en falsiteyten voor, a1 de weerelt geopenbaert sijn
geworden, deselve hem nochtans ,gelaten hebben, soodat
eene van de grootste bedriegers ende falsarissen on der
lieden van studie met eerie van de alderbreedste attestatien
1) Westfrisiils is bedoeld: hierv6,6r, blz. 412--413.
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des.E.erckenracds pronckt;· 500 voeght het namelijck te
,doen (teil sielsürgers, die, soo sij spreken, "opsicht moeten
hebbcIl over de gansehe kudde, die zulx.in hare bevestinge
hebben be100ft ende reeckenschap daervan sullen moeten
gcycn ."
19. De ,vierde reden der professoren 'was, "dat andere
professoren alhier in hare disputaÜcn v66r desen, ende 11n
noch, sulke, ja harder .manierc V;ll1 spreken met meenighte
gc-bruyckt,_,hebben sonder eenige ll101estatie des -Kerckcnraeds", welck sij niet cu derven ontkennen, alsoo -voarhanden zijn. zulcke documenten van soo onverdiende, ongehoorde,: .cmlijdelicke ende voor professoren, insonderlijck
'l'heologanten, on-betamelicke scheld- ende lasterwoorden,
111 opcnhare- disputaticn de jonge jeughd voorgestelt, dat
het te verwonderen is; alleen seggen sij . dat daaruyt wel
~()ude yolgcn des Kerckenraeds versuym, welck haar te
verbeteren zoude. slacI1, maer geensins het verlies \Tan haer
recht, """eIck versuym, alsoo het zedert eenige jaren bij
ktcr 'Tel gebruyckclicker 15 geweest als·:_eenigh recht, son
schijnt het, dat slj 't,'selve,versuym met 'dese censure Qver
ckscn studcnt.verbeteren, ende: haet recht,,'t welck sij niet
heLben, a1soo betonen hebben willen:
20. 0]) de ,Yijfde reden, genomen van ,het afweren der
"\ isitatie van dc disputaticn :der professoren dOOf ode Deputatos Synodi, voorgevallen:.alhier in den -jare:'r637, seggen
sij, dat sijluydcn.--sich daefmede "d'ordinaire opsicht haefs
Kcn.'kenraads niet hebben willenc,ontrecken"; --dat is waer,
macr het i5. oock waer, dat 'noch,tcgenwoordigh niemant '
sulx soeckt te doen, maar alleen te beletten alle onbehoorlijkc usurpaticn over het recht der Academie, gelijck doe
ter tijdt aoek geschiede.
21. Sij ontkennenl dat het grooter macht is censurc te
oeffenen over gedruckte ende gedefendeerde disputen, dan
te examineren eer se gedruckt sijn, -waerin sij. het argument
<1er prof~ssoren niet wel sehijnen gevat te hebben, -vvelcker
reden· niet alleen is, gelijck sij die uytdrucken, "omdat het
grooter 1S bver gedruckte dan 'over .ongedruckte dis-putatien inspectie te nemen",· daer haer reden hierop gaet,. dat
het grooter -i5 over gedruckte ende gedefcll'deerde disputatien niet alleen inspectie ende examen tc hebben, maar
(lock cengure over die te gebruyckcn, iemant s~in attest;::,tie te diffic'ulteren en" hl::!m alsoo pu:bliquelijck, ven.lacht
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te maken:..,als ee"n, voorgaende visitatie daervan te hehben,
doof welcke alle sulcke ongelegentheclen voorgekomen
worden. Sij meenen,' dat het roeerder 11).<1cht is iema,nts
schriften te· revideren, dan d:ese1v:e, naderhant int ptiblicq
zünde gekOluen, na,e de- macht, hen cOnlpeterende, te OOfdeeIen, bijbrcngende -heL "exempel vau predic<lnten, advo'cateti etc., welckers predicati.en eu -schriften, gedaan ende
gcschreven sijnde, van ider, daartoe eeuige macht hebqcnele, worden geoordet:;lt, maar vooruyt vau niemant gerevideert cu gecorrigeert." Om alleen vau predicanten te spreken, welck hier lllaar te passe- komt; eu niet vau hare
predicatien; die altijt niet geschreven' w9rden, maar van
hare schriften, ·gelijck hier, van _' schriften verschil is; '500
verstaau wije niet, hoe de-E. Kerckenraad dese _comparatie
maken magh, da er wel duydelijckjn de gearresteerde Kcr>c kenürdre deser provintie den S-S~r;- -Articul medebrcnght:
"dat niemant vau de gereformeerde religie hem onderstacn
$al eenigh bQeck off schrift, vau hem off van eenen anderen
gcmaeckt of overgeset, handelcn4e vau cle religie,- te laten
drucken" off andersins uyt te geven,' -dan 't zelve VOOfllecncn doorsien ende goedgekent ,sijnde ,van de dienarell
<le;; Woords sijns Classis olte particulieren Synode ofte
professoren der TheolQgie va-n.:,dese provintie, doch met
yoonveten sijns Classis", door ,welckcn, artieul de schriften
der predicanten mede onderworpen worden de voprslage
revisie ende cOlT,eetie vau- Gedeputcerden des Classis; hoc
Konnen sij dan loochenen,dat de schriften der preclieantcn
van niemand vooruyt gerevideert ende geeorrigeert worden? ende desen artieul was het, op V{elcke de Synodus
>Cieser provintie ,in den jare 1637 meest steunde, versoe-ckende de vooruytgaande revisie van de schriften der professoren, dewijl j~l die articul alle schriften van alle gereformeerdt;n, niemant uytgenomen, de revisie sijns, Clas13is
<Jf Synodi onderworpen worden, ende daer besonderlick
die articul om der professoren wille gesteh ,was, di.e met
hare disputatien ende schriften de vrede der kereken in die
tijd,en eerst 'ontrust hadden. Ende noehtans en heeft sulx
1n den jar~ 1637 ni~t gegolden omtrcnt de schriften der
professoren alhier, daer men nu gro.oter macht gaet geven
aen ,cenen particulicren Kerckenraadt;, .doe verstünden
Rector t;nde Assessores der Academie alhier, ende_ on der
die D._ ,Yoetius, dat de visita,tie, ende censure der bpce1:ccl1
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cu- schriften" van' ele professöres 'fheologiae ",ende andere
eygentlick competeercle de -professoren der respective facl.llteyten, niet cle Deputatis Synodi, ende dDen verklaerden
sij liever haer ampten te willen resigneren dan sulck 'e'eu
gravamen te willen aertnemen, gelijck -uyt het extract van
UEd. Achtb. resolutie blijckt,ende nu soude men de Academie emeler een grotcr servituyt, niet van Deputati Syno~
di', maeT van eell' particulieren Kerckenraadt onderwerpen!
MaeT SOG word ele ·macht vau 'Kerckenraelen cu Synoden
grüot of kIeyn gemaackt na- ele tijdcn siju, eu na' men oordeelt sijn oogmerck daardoör meeT of min
'kbn'n-en vcr-krijgen. In de Academie van Leyden worden alle Academische Disputationes Theolügicae,_ cer die gedruckt worden, van ele p'rofessores Theologiae onderling gevisiteert
en gecorri'geert, daer nochtans die 'gedruckt en gedefendeert sijnde, geen professor Theologiae, veel min den
Kerckenraadt al da er eenige censure Qver dieselve saade
magen oeffeneri, w'-Laruyt bl1jckt, hoe 'Vveynigh dese antwoorden hier te passe ,köm'en.
22. Dat s~i v'erder ontke-nneh,,/ dat ode 'i:naght van eeD
particuliercn Kcrckenraad minder is als van de Gedeptltcerde des E.' Classis .---:. ~ de professoren seyden: des.
Synod i ~ ~'in saken, dae'r de -Gedeput den geen speciale
last en heb ben van' ode Synode, verstaan wij niet hoe te
begrijpen zij, daer de deputati 'Synodi, als die gestelt worden tot het revideren van boecken ende schriften, zulx
doen uyt last vau de Synode, een haager Collegie als' de
Kerckenraad is, en bij gevolge grootcr autoriteyt en maght
hehbcn als de particulicre Kerckcnraden. Dat nu dc Kerckenraadt "soowel opsicht en recht tot acnspraeck hecft
O\,~er ec'n student cn professor, lidmaet: der Kercke zijnde,
als de Gedepdell" ja de Synode selve", gelijtk 'zij spreken,
verstaen zijnde van het o-.psicht over de' disputatien en
schriften, na elen staat des geschi1s~ boven gestelt, is abuvs,
011 strijd(t) selfs tegcndcn 55'" Articul des Kerckenonl~e,
boveri geciteert.
Hoe is 'het dan te verstaen" dat hiertoe,bijgebracht word
GneIs: W oort, welCk wil: "dat men vari de laagste ,'af 'sal
opwaerts gaen", als Math. 18·: 15.16.17, lenr. 5 : 1.2.3.4.5;
of sou den sij we1 voorhebben, bm uyt dese Schriftuerplaetsen de trapp'en van Classen ende Synoden te bewysen'?
want anders, hoe sij sdv'e de trappen, in ,de plaetse des

te
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Eva'ngelii MaÜhei voorgeschre:V'Cli, onclerhotrd'en' hebb-en
omtrent elien studerit, ,zullen zij best weten.
Soo oock, dat de E. Kerckenraad bijbrenght uyt de
Kerckenordre, "da't in meerder vergaderinge niet gehandelt werde', dan Cl-at in mindere niet afgedaan heeft kannen
würde", heeft alleen plaetse- in dingen, die tcr judicature
iran 'minder 'vergaderingcn stach, maer niet in -'sodanige,
die ter· eerster instantie behaaren- tot meerdcre vergaderingen, gelijck als sodanigh 15,het oordeel ovcr de algerheene leere ende ongedecideerde questien. Anders 'hadde
vaar desen het oordeel ovcr de -remonstrandse geschillcn
cer'st voor particuliere Kerckcnraden moeten dienen, eu
500 het tcr cerster instantie tot een Synode gebracht ware"
vandaer moeteIi gerevoceert ende terughgesonden worden,
gelijck el'E. Broeders soo sp-rekcn. Dat sij hier wederbm
bijvoegen van geeyschte ge'tuygenis te gevcn over iemands
qualiteyt, in wclcke geoordeelt worclt (>Ver "praeterita publica", niet over "futura bcculta"; 1s meenichmae1 nu geseyd en herscyt, ende opdat 'w1j' ',haar eigen woorden gebruycken: "hier niet appEcabel-."
23. De seste reden der ptofessoren,'als dat den student r
500 hij niet weerdich was een' Kerckelicke attestatie,.
alvorens zijn:berou oveT 'zijn corollarium betonen mochte,
oock sonder betoninge van berouw niet, weerdich was des
H. Avondmael - - want attestatien worden gegevcn Offi
tot het H. 'Avöridnlael toegelaten tc 'worden ' - - is onses
bedunckens- on_ wederseggeIick, 'rhaar:'.sij-' doch best, dat zlJ
dit met stilswij-gen voorhij gaan:
So doen sij- ·'medc' aver de gartsehe ailde-rhelft van de
Memorie der professoren, behe1sende het tweede lith r
waerin de professoren:' betbö'ncn ,Je :rechtveerdighcijt der
sake en der maniere van sprekcn des students, die den
eenigen gronaslag is van alles,; want 'is: het inderdaet 500,
gelijck den student gevoe1t; c1at door de contrarie stellinge
als de sijne de Socinianen voonleel gegcvcn wonl, -soo is
buyten dispuyt, dat hij sulx seggen mach, daer bekent is,
dat de gey~roonte van disputeren in de Academie liberteyt
geeft om vrijmoedigh te seggen tegens sijn partije : dit is
valseh, ongerijrnt' en wat dies meer is, weId: in -den burgerlicken omrneganck onbeleeft 'möchte schijnen; SOD
heeft hij dan oock nae het exempel V<ln veele andere mogen seggen ,:,hetgeene de zaeck'was/"te meer' daar hij het
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soo>beleefdelick versachtede,seggencle, dat cle steUinge
sijner partije onvoorsichtichlick den :Socini~ncn voordeel
gaf; maCT wie isseT vri} van -onvoorsichtichheyt oE rekent
dat :VQor een injurie? Dit hadde dan in <ie E. Keq::ken~
raad moeten ondersocht worden, 500 sij sich immets had~
den willen maeyen met A cademischc dingen, cu hiervan
hadden sij reden moeten geven, op welcke fondamenten zij
dese manier van spreecken genateert hebben ende;.die noe~
fieil "c.cu extravagante manieren vau spreken',', macr gelijck sij hierover in hare vergaderinge cef Rechters, sijn
geweest, -als ondersoeckers, als0o, dacr :5ij hier,- reden ~n
antwoorde daarover -geven souden, hebben sij liever met
stilswijgen :ende renvoye aen hoger vergaderinge, in: cas
van beswaernis, sulx afgewesen, met welke kürte maniere
van antwoordcn sij oock eveu zoowel, eu misschic,u geluckiger dan nu geschiet is, hadden künnen beandwoorden
.dc rcdenen yan het eerste lith der memoric van de profes,soren, alsoo sij veyIigcr' konnen ;schuylen: ünder het ünseecker en ,niet altijd gelegen komende vervolgh ecner
zake voor hogere collegien, dan dat sij üpcnhartige ende
klare reden'en, g,evcn"zoude künnen vall hare proceduren,
welcke sodanigh,zijn, ,clat zij buyten alle twijfel bij hoogere
Collegien'eenen:andet.:"cn,uytslagh,so,uden nemen als in dit
Collegie geschiet iso
Door welke bovengemelte redenen C,n ,motiven a1500 de
arg"umenten van de' E. ·Kerckenraad.' ten· vollen ·wederleyt
en gedissolveert zijn, refercert deo Senatus Academicus
ha er aen UEd, Achtb." concluderende als voren" etc.
12

Januari ,667.'

;;,Acessit ad Rectorem Vir Clariss. D. Henricus Regius,
referens se mutasse sententiam et accedere dissen~ienti
bus ')."
'5 Januar; ,667·
"A Sctretario fuit exhibitum Rectori exemplum 'protestatiünis dissententium Professorum manibus sub scriptae, et. Senatui urbano oblatae" cujus verba sunt haec":':
i)

~ie

hierover ,De Vrijer, Henricus Regius,; blz. ,52.
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"Aan.de .8d .. Achtbare Vroedschapder .stad Utrecht;
Gcvcn eerbied"e1ick te kennen de ondergeschreven- -pro.-:fessorcn, etat eeuigen tijt geleden, namentlielf in"het begin
van de macnt Oetober des voorleden j-aers, de heeren pro:fesson~n ,van de Academie, eenig-e doen., tel' tijdt abseilt
zjjnde-, met mcerderheyt van stemmen, sonder, :ider sijn
bedeucken daarovcr tc laten ofte ecni-gh uytstel te willc-p.
gevcn tot<1at ;tlJscnte professoren rnede prescnt mochten
,\ycsen, gelic\'cn heb ben iets tc resohreren nopend ,,'t geen
\:0.01' desen h~l die vau.-dcn, ee:rw. ·Kerckenraad was gedaan
in regu(~nle van D. _Malecotius. theoI. stud., die nochtans
jn de handelingell van den 'eenv .. Kcrckcnraad hadde ge~
.acquiesceert, vvclkc rC501utic 'daerin: bestand, dat eenige
gecommittcer.d souden: werd{~n om de E:d, :Heereri Burgemcestcrcll 't gcpassecrde in deo sake D. 11alecotii aen te
(licl1en ende daerover te dolcren; dat viel' gecommitteer:den
uvt cle Acadern'ie ·eene schriftc1icke deductie,hebben ,·doen
()~Ccrgeven aen UEd: :Achtbaerhedcn, daertoe n,Ochtans bij
cle professoren van:'de· Academie geene resolutie was ge11ornen, gelijck.,oock<J:ieselve deductie, buyten kennis en
1;oonveten van -de, heeren: professoren" die,'t selve oock niet
.eil is voorgelesen, w:as,üpgestelt.
1)at die deductie ,gecomffiuniceert:,z-ijnde -aen den eerw.
~Kerckenraatl, ,dacrop ,bij, deselve -:_,eene "schriftel-ijcke antivoorde, was geconcipiee-rt cn <L'cn:de,:,Ed., Ifeeren .Borgermeesteren en, ande:r:e heeren, gecommitteert. tot cle academische zaken, cloen .behandigcn. En ,nademael ,cen tweede
-schrift of replicq, ',vrij' wat ::-;cherp in ,alle zijne-deelen op,gestelt, buyten kennis cn ordre vant collegie der zamentlijcke professoren,: aeu tlevvelcke, zijnde daernae geconvo-ceert, door D. prof. Burmannum 't zelve is voorgeles,en.
'Ün1 alsoo plotselijck, cu '"sonder eenige bcdcnckingen da er«'jyer te laten nemen, hij de t'samentlijcke' ,geconvoceerde
professoren g-eapprobeert te worden, ge1iJck oock de meerdere heeren professoren bij ovcrstemminge docn ter tijd,
:sonder reees te gunnen ·of :eenige volgende resumtie, verstaen hebben. dat 't selve aen UEd. Achth. sonde .werden
>,()vcigelevert, 't welck is eene zake van _cene groote conse·quentie eu dacruyt mcn ,,-,cel onheyls tegemoet 5iet, mits
dat 't ecn coHegie tegen .'t andere kamt. aen tc .stotcn. Soo
1stdat dc supplianten bij desen <len UEd. Achtb. loekent
maken, oock van wegen ode heere Regius, :gcen. deel noch
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part te willen' 'hebben in de proceduren eu schriften, bij de
andere heeren professoren tcgens die acHen van den Eerw.
Kerckcnraad gchouden en overgegevcn; .versoeckcnde ver-der, dat UEd. Achtb. soodanige- voorsieninge gelieve tedoen, dat :in gewichtige saken niet eu mochte met cenestemme iets werden overgehaclt of gedaen, 't welcke tot
grüot praejucJitie vau 't cene of 't andere collegie soude
strecken.
Dit doende" ete.
l~nde was 'ondertekent: "Gisb: Voetius, Andr. Essenius~,
Paul~s Vaet, Danicl Berckringer, Johannes Leusden."

17 Januari 1667.
-"D. Hen'ricus Regius a Rectore petiit ut in Acta referrcntur haec sequcritia verba::
Magnifice 'D. Rector,
Nuper apud,:te iui protestatus me nullam ';partem velle
faeere in - i1lo scripto, 'quod:, nobis" in senatu academiccp
antehac praelectum' fuit. Nunc, ut mea: ·mens recte inteIliRatnr, hoc addendum: censeo: me- eiiamnum tarnen perseYcrare, in illa - sententia - 'qua in senatu' nostro academico·
ante aliquod tempus suffragiunl meU:m rogatus, dixi, nullurn jus vel potestatem>,meo' judicio'-Synedrio ecclesiastico·
competere, qua ca, quae in, acadetriia nostra clocenttir vel
disputantur, censoria' virgula: notarf,vel aHo ,modo irnpeti
ab ill0 possint. 'Verurn' si, difficultates vel gravamina aliqua.
Synedrio de nostris 'dogmatis veI disputationibus vel earum
coro11ariis oboriren:tur~ leges nostras academicas requirere'
ut ea Synedrio, vel alio quovis impetitore, prirnum apud
academiae nostrae Rectorern, Assessores et illius facultatis_
professores, . aeI; quam contraversia spectat, proponantur et
vcntilentur, et si apud iUos Synedrium sibi satisfactum 110n
putet, adeundos ipsi eIeinde esse Academiae nostrae Curatores corumque Ju'dicio res controversas esse dccidendas,
atque ideo'etiani censui, et nunc etiam censeo, a DD. Consulibus ob nixe esse petendum, ut jus nostrum academicum,.
quod TIobis olim benignissime dederunt, sartum tecturn
pro summa sua prudentia velint conservare et tueri adversus huius urbis consistorium, cui nuperrime corollaria
quaedam theologica impeterc et studiosum quenc1am proptcr eorum defensionem acrius contra jus nostrum academiCUIn habere placuit."

445
27 Januari 1667.

"Rectori fuit exhibitum Magistratus. decretum, cuius hoc
e,t exemplum": (volgt Res. Vr. 26 Januari 1667, hierna,

blz.454-455).
1

Februari 1667.

"Quantum <ltitem ad riüirginem : Iibdli supplicis, quem
·qiiinque professqres inagistratui obtulerant, idern, -magistratus adscribi jussit haec verba': "sij desen gestelt iri
handen van den Rector e'nde professoren om de Vroedschap te dienen van bericht", Scnatus academicus, n'e doli
vel fraudis redderet se stispectum, prima' Februarii Senatui
urbano obtulit huiuSll10di libell um":'

"Bericht aen de Ed.Achlb. VroOedsclzap derSlad! Vlrecht,
van den Rector ende Professoren der Academie aldaerdetz
(1en) Febrnari 1667 oJ!ergegevim,opseker request, van
.eenige harer collegaes'·'tegen den'Senatum Academicam ingetepeT! op den 14en Janiiarii desjaers 1667."
"Edele, achtbare Heeren,
. Den reetor ende professoren,. uyt.,handen cyan LI Ed.
Achtb. ontfangen; gelesen enderijpl'lick .overwogen hehbende seeekere requeste, rakend~'7eenige a~ten-, ende resolutien van den: Senatus Academicus ,ende ,derselver, reetol'
ende assessores; It" weide aeu ·U: ,Ed: A,chtb. overgelevert
was. op de naem van de ses heeren professoren, doch alleen
vah vijff onderteyckent, wa,erop,.aeu, de.kant geappoincteert
stand: 5ij desen gestelt in handen: van den Rector ende

professoren omme de Vroedschap le dienen van bericht,
soo heb ben dcselve goedgevonden, om U Ed. Achtb. volgens denseh-en appoin'ctemente tot bericht kortelick op het
eerbiedichste toe, te dienen: :
1. Eerstelick, dat ,het waef is, dat de senatus acadeulieus in '.1 midden van de maend Octobris des voorleden
j aers vergadert is geweest, en op het voorstel, van seecker
lith desselffs nopende 't geen vo6r des~n in ,de eerw. Kerckenraad was gedaan in reguard vall d. Malecotius, theol.
studiosus, gedelibereert ende geconcludeert heeft, dat mcn
~t. zehre doof den rector ende assessores aen de Ed.,Achtb.
}feeren Burgermeesteren soude bekent maken,"'daeroycr
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bijgcvoeghde rede'nen: 'doleren, versoecken reparatie
ende yoorsieninge in het toekümcnde; doch werd in de
voorrioemJe requeste'· abusiveliek ende buytcn waerheyt,
alleen um dese billicke resolutic bij U I>cl. Achtb. "wart tc
maken, gcseyt:
I. Eerst, dat die ,genomcll' is ln absentic van eenigi?ll~
alsoff die haer absentic gecapteert was, da er nochtans de
senatus ,arademicus,. geladen. "was ,met expresse aensegginge, dat iet gewichtighs te,,).,·crha11(:ic1.,cn was, e11 'ouek
llamads, de meeste leden a1 praesent, sijnd,e, op staencle
"(Jet de pedel tot,ßc absentc,gezondcn is geweest, 't wclck
nochtalls bl.lyten gewoonte is, waerop geresolveert- wierdt
te treden tot besognes, als,uQ mcn niet versekert was, dat
oock namacls niet d' eell oE (l'and,cr uac sooveel mogelick
onlinarc- eu -cxtraordinare acngewcnue dcvoircn soude illOgen abscnt~ren.
2. 'ren anderen,_:- clat die, KC)10mCn is met mccrderheyt
van stemmen, alsoff dat tegcIL order' ende gnvoonte \vas~
ende indien cl'andere ,pracsent gc\veest waeren, 111cn hetzeh-e met meerderh~yt van. stemmen niet züude ,hcbhen
kunnen resolvercn, (taer het nuchtans altijdt niet alleen in
ons, Inaer oock in al1e sodanige,geregtilcerde öJllegien, ecu
gebruyckelick costujill en', gewüonte is" die oock in de
natuerlicke; 'goddelicke 'cnc:borgetlickc wetten gefundeert
is, noch doo!' de ,presentie van de ab senten ee'nige alter~ltie
in dese cünclusie :soude hebben kannen' gebracht worden.
a:1soo alleenliek: twee of drie met- "acht, stemmel1'-'overstemt:
werden.
3. Ten derden; dat'die genomen is:'sonder ider sijn bedcncken- daerover fe laren, <laer- nochtarrs 'niemand sijn bedenckinge daerover geweygert is, maer aUer hedenckingcl1
in langhdurige discoursen vobr het voteren, daerover geh<iuden, gedeha:tteert '-wienlcn, alleenliek d. Gish. \Ioetius1n sijn votum seggende, quod censeret ampliandum esse,
<lat is, dat hil verstond, dat mcn dc saeck noch wat sonde
uytstellcn, s~m(ler hetsdvc notht'ans van elen senatus te
eysschen ofte tc hegeeren, cnde d. Leusden alle de discourssen sonder teg-ensprekcn; ick lact staen; <lat hij- eenigh
uytstel soude bcgeert hebben, acnhorendc.
-+. Ten vienicn, dat die g-cnc;men is.- daer de voornoemde
stad. theol. in de handeli!lf!c 'van den Kerckenra-et al gcacquiesCi'crt haddc} hctwekk oock tegen :.dc, 'waarhcyt is
ll1Ct
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st-rijd:e'nd'e, dewijl niet verder geacquiesceert had, als gedwongcl1 wierd, gefijck :bij zijä-,eygen-' getuygenisse sonde
kOflncn blijcken, ende oock blijckt uyt de namaels aeIigewende devoiren,- alsoo hij doof zijn vader cl" Malecoti:us,
predicant töt Deventer:.,hetselvc'meynde acn ele Classe te
brengcn, waerin hij beleth wier( dewijI men daertoe
d'eerw. Kerckenraedt, gelijck vereyscht wiert, op,zijn verso eck niet en bege erde te laden, behalven dathet recht der
academie, gevioleert .zijnde, in 't minste niet zünde gerestitueert worden met ;het_acquiesceren vau dien student.
11. Ten anderen, 800 is het gebeuft, daf d'-heeren Burg-crmeesteren, wanneer den rector ende assessores haer
voorseyde commissie:"uytvoerden, van haer, rector ende
assessores, begeerden, dat· zij, 't geen zij :mondelick overdroegen, tot ha er B urgermeesteren dienste- sou den stellen
in kürte schrifte1icke Memorie: hetwelck sij dienvolgcndc
gedaan hebben, ende-aen de heeren Burgermeesteren overgelevert, ,.-vel expresselick in 't hooft van desehre Memorie
te kennen gevende,' -dat heLwas ·ccne Memorie, ende niet
(;en schriftelicke- :deductie, gelijck abusiveliek in de requeste geseyt wordt; dat die m·aer·was ten dienste van de
Ed. Heeren Hurge:hneesteren; dat' daerin ,bevat was hetgecn den retto.r 'endc-,assessores uyt last ende commissie
van den .scnatus 'academicus' aen de:ed'. Heeren BurgerTIle·estcren .1uondelick hadden voorgedragen",welcke haren
last ende 'commissie-'het den "reCtor"-ende assessores geoorlnft was np,het begeeren"van'·de-·ed. Heeren Burgerlllcesteren in geschrifte te stellen; dewijI zij ,niet- alleen
TIlaCr 'waren vier gecommitteerden,' gelijck z~j in dc retl neste hloote1ick soo genoemt wbrden, rnner oock "an
tT Ed. Achtb. gesteIde rector ende assessores, die in de
Senaet moeten waken voor desselfs recht ende welstandt,
en weId: U Ed ..\chtb. seHfs weet, dat in vee1c gewichtige
saken \Toigens de wetten der Academie, oock als sodanige
kannen delibereren ende' concluderen, soodat hiertoe, onnoc1ich '\vas, clat wederom een nieuwe' resoltitie van de
gansehe scnatus soude werden genomen, dewijl dit. alleen
\vas een executie van voormaels gegevene -commissie, die
nöck op die manier, op' het begeeren der Ed. Heeren Burgermeesteren yolvoert wierd( ende dat hetselve oock liU
van den scnatus academicus a postfacto t'eenemael geappröbeert i5, niet datse,vq:~der:-opnieuws geresolveert heeft
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om met een tweede schrift te wederleggenhetgeen de
kerckenraad breet ende" wijt tegcl1-,' die Memorie geseyt
hadde.
UI. Ten derden, aerigaende uit tweede schrift, soo is
het, -·dat den reetoT ende assessores van de Ed. - Heeren
-Burgermeesteren ter hand gestelt was d'andwoonl, die
d'eerw~ Kerckenraad 0I? de geseyde Memorie aen de ,Ed.
lIeercn Burgermeesteren ende andere gecommitteerden
tot d' academische saken hadden doen hehandigen, ende
met :eenen verstaen, dat daerop wel eenigh bericht begeert
wierd, so lieb ben deselve reeiof ende assessores, onderlingh daerop- vergadert geweest zijnde,-. volgens haren
plicht, tot behoorlicke reparatie, eenige aenmerckingen op
die andwoort des eerw. Kerckcnraeds geconcipieert ende
dezelve, doch zünder hooft oE conclusie, ende derhalven
ni'et, ge1ijck in' de requeste buyten waerheyt verhae1t staat,
in alle zijne leeden opgestelt, als zijnde ma,er een concept,
ende dienvolgende den ganschen.senatus academicus uoen
samenroepen, met expresse -last, dat ider,' professor züude
werden aengeseyt, dat een gewichtige saeck, de gansche
Academie betreffende,,'voorgeko'men was, en zijn oock alle
versehenen, uytgcnomen d. Essenius; die vermits ·indispositie, ge1ijck bleeck, G:isbertunl' V oetium gevolmachtight
hadde, ende dominus P. V.oet, ende is doen van.den rector
het voorschreven voorgeste1t ende geseyt, dat hij, rector, ende '·assessores;, ,a1soo' :wel :eenigh bericht begeert
wiert, soo .eenigc aenmerckingen op d'antWüord des eerw.
Kerckenraads gemaackt ,ende opgestelt hadden, die. hier
den senaat wierden vüürgeuragen,·.om daerop te yerstaen
hare bedenckingen ende cünclusie. \Vaerop het antwoort
des Kerekenraads van den reetor wierd voorgclescn ende
tegelijck van dominus Burmannus, als zijnde d'eerste
der assessoren, van den rector versocht om op iüer desselis artieulen te lesen, wat aenmerekingen ,daerovef;. genomen waten, hetwelck geclaen zijncle, .soo ,heeft dominus
Gisbertus Voetius plotseliek, sonder ccnige bedenckinge
te makcn 01 van andere .,te hooren. of begceren, acn den
reetor gevraeght, of men hierover dc' vota niet souüe co]ligeren, ende dacrop zijn votum geeyscht zünde, promteliek, doch zünder eenige bligevoechde yereyschte reden,
geantwoort, dat ,hij, gelijck hij zeyde üock voormaels bekent. gemaeckt te hebhen, ge.en part noch decl begeerde te
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hebben.ln.'tgeen hier tegefjs de. Kercke!1ra,,~t.gedaeN
\viert, elld~;'Yers9<;:ht" dat in;iact,i~,.,geteykent,soud,e wor:~en:,

eum nullam partfTTl ;Vflle face,e. in ii~, qua;e fieren! contra
Synedriumi daerbij·doende,d;ü. oock hetselve· begeert

wi~rdt v~n d. Es~enhls, dien ,- hij ,seyde, dat, suspi-~i~re,n'de
.dat hiervan, 'soude- gehandelt w,eruen, daerover' gespro,ken
hadt, ende hij,,- domi:llus Esscl1Ü.lS, hem, bdast hadt oqck
-dat voor hem te, yers'oecke,n. In het v;ord~~ ,votere~_, seyde
,d. Daniel. Bcr:ckringer se vers[gi in Cf7stris af?stinfntillm,
waerop
lachende geantwoort:yvierd" dat ·de sod~nige
geen ,wijn ;eu driIlckcn,- ende wilde. hij, Berckringer, :,clat
oock dit zijn votum soude \Vord,en,aengetekcllt, ,doch,gil1gh
dateliek teT: vergaderi,nge uyt, spnder, ee,riige; ~oncl~si,e' t~
verwachten. ,D. Leusden seyde" .gee:n st~m te willen g~v:e,~,
alsoo hij; ,_een ,lidt ,des ,Kerckenraeds was-; doc.l~: _ namae1s
:ziende, dat dit als belacheliek wiert opgenomen, versocht
bij, dat men, de voorseyde reden niet mede soude, aentey-ckenen. De acht,overige professoren verstonden eenparichliek, men züude deselveaenmerckingen met een hooft,',ende
cConc1usie voorsien en ,500 aen ele ed..- ,He~ren BOJ;"germeesteren ende andere Gecommitteerden tot d,e Academisc1;le
saken overleveren, ende wierd wederom ten tweedemael
gevraecht, of niet ~,ets-,-daarbij ,of aff te doen en ,was ende
in de maniere vau -:;stellingen ,niets diende verandert te
word~n, ende gecop-c~udeert v~n "neen", als alfeel1_ bij te
doen 't geen gepasseert was il~ den jaere 1637" "sopals
bleeckuyt U Ed. Achtb. resolutieboeck, ende zijn deseh:e
aenmerckingen, in m_an~eren yoorschreven" d(ltelick vol-trocken, ende namaels, niet, gelij 'rk in de requeste verkeer·delick geposeert staet, aen U Ed. Achtb. Heeren Vroed.schap, :tIl,aer, geJij'i::k geconclu4ecrt was, acn den Ed.
Heeren- Borgermees-teren ende Gecommitteerde;n tot ele
Academische zak~n ~verge1evert, sonder dat ieJ;lland, noch
·oock seifs d. Voetius, geseyt heeft in d.ezelve aenmerckingeh eenige scherpheyt geobserveert te- hebben, ,hoewel ziJ
haer nu niet en-ontsien om die bij U Ed. Ach\b: in hare
requeste 'sonder eenige reden al vrij wat 'scherp te l}-oetrl;cn.
'Oock is wederom aen niemant geweygert zijn be'de~.ckin
gen daerover te. ,lllakcF, -alsoo vau niemant, t':cnige tijd; daertae geeyscht ofte begeert ""ierd, ja zeyde (I. Voetius selve,
het niet soude heb ben willen hooren, indien ge""eten hadt,
,dat soo een schrift zqude voorg~les_e? ~ebben" gewpf~el1,
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veei- rnil1~_ d_afieina'ut sonde geweygett ,weseJl 'eenigh reces

o~_:~esu~ptiei "'alsoo di,_e niet alleen, _"an' niemant'_ g~eyscht
wienf, ~ride_men desefve sqnder eyseh aeu ·ni'emant-konde
toestaen, off weygereu; rioch na costuyme desehre in de
Ac~dbni;e gewoon is: tc ,geschieden, 'maer Dock t'eenemael
vruchteloos zbude ge.weest heqben, dewijl sij geen part
noch deel hegeerden te hebb,en in 't geen geresolveert sonde 'wühlen,'- 'ende zij, 't nieerendeel l.,.eden des Kerckenraeds<zijnrle, niet eens dentkende ae~ h,-tcr beroep ende
plicht in de Academ;e ende reclitene ende wetten' desseHs,
ders,elverkerckenraads proceduren geapprobeert hadden
end'e selfs helpe:n executeren, iwesh'alven zij 'in de"Acadernie
noyt iets tegen de antwoor('des eerw. Kerckenraids', als
zijriae tcgens haer selfs, sonden heb ben ko'nnen resolveten,
temeer, alsoo in het aC~ldeniie tweemae] over, gelijck verh'aalt is, hetzelve gecoqcludeert wiert.'
Uyt weJck voorseyde blijckt, dat cle klaehten van de
"oors. l)Tofessoren, hierover in: haer reqüeste aen UErL
.'\chtb. ged'aen, niet' alleen 't'eenemael onrechtveerdigh,
maer oock gansch 'abusief, frivool ende buytcn fondanlcnt
sijn; jae, met de waerheyt, gelijck het behoorde; in aUes
niet overeen en comen:
,
Ende datse '<lit, sondel<e~nige reden ::aeh te wijsen off biJ
te \'(yegen" noemen een sa~k van gro'ote conseqtientie, (laer··
uyt men v'eeI ünheyls tegeiriöet 'siet, is nret alleen met ved
:ineerder recht applicabe1 "()P hetgccn zij in haer re quest
v,an lJEd. Achtb. versoeken, mier ootk t eenemael on gefundeert, tenzij dat zij selffs ""-oor haer hadden om, tegeJjjck nlet d'eerw. kerckenraad,' waervan zij 't ti1eerendeel
1eden ziJfi, d'academie noch veel' onheyls 'toe te brengen.
gemer~kt hier niet, als sij seggen, 't eene collegie tegen
)t ander komt acn te stoten, niaer het' eeile, te weten den
eerw. kerckenraad, viole~rt, ,usurpeert ende invadeert: het
recht' ende de privilegien Vatl het ander, te weten het Ac-ademie, 't .welCk daerop maeisimpel hetzelve aen de Ed,
Heeren Borgermeesteren komt klage~·., doleren ende- instanteli-ck restitutie ende' rh"ainctenue in het toeko'mende
versoeken.
Dafse 1111 verder oock. sp:reken 'uyt,de, naem van- d'heer
Regius, is gansch onhegrijpelick" a1soo :desehre heer in de
vergaderinge van de Senatus academicus niet alleen voorgaende' COIDtuissie aen de 'Ed. Heeren Borgermeesteren1
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selis heeft helpen cQnc1uderen, m.aer,.oock de voornoemde
aenmerckinge:n:op 'de antwoort des,ken:kenraads iterativelickmet zijrr votum heeft geapprobeert ende gevoteert,
dat ,men dezelve zoude overleveren ete.; ende hoeweI ecnige dagen daernae, over eenige particuliere ingredienten
van die aenmerckingen ·der Acadernie niet w,el tevreden
sijnde, particulierlick aen den Rector had bekent gemaackt
geen deel te willen heb ben aen dat tweede schrift, soo heeft
hij namaels ;nochtans, op den I7den Janu;arii 1667, sijnde
nae h'ct ingeven van het voornoewde request, sich aen den
rectör onder zijn eygen handt verklaert ende betuycht te
bliJven bij.zijn voorola,els gegeven sententie, seggende die
te weZCl1, dat de eerw."k~r;ckenraed"geen recht noch macht
cn hadde·om hetgeenin de Academie geleert ende gedispu(eert wiert, met censure te ,noteren ofte op eenighe
andere wijse te bestrijden ete., ende dat hij derhalven doen
geoordeelt hadt ende noch oordeelde, dat men op het
ernstichste van de Ed. I-Ieeren Burgermeesteren behoorde
te verso ecken, datse jt recht van O:nse Academie, 't welck
ans eertijts goedelick van UEd. Achtb., gegeven ende toegestaen is, nae hare hoge wijsheyt gansch -ende ongeschonden hewaren wilden ende hetselve ,b-eschermen tegen
d'eerw. kerckenraed \Tan dese Stadt, we1cke het onlanghs
behaeght hadt seeckere theologische corollaria te bestrijden ,ende den stuqent, tegen het recht der,' Academie, ovcr
.derselver deiensie hardelick te handelen. 't Welek inderdaet hetzelve is, 't welck begeert wert in de schriften yan
alle ele andere ,professo,ren,_ uytgenomen die vijve, die,
Leuen des eerw. Kerckenraedts zijnde of noch onlangs geweest hebbende, tegen d'academische Senaat soo ongefundeerde·request hebben derven inleveren ende met dezehTe
()pre~htigheyt onderteyckenen, als zij gedaen hadden in
zeecker attestatie, onlanghs aen eell valscheliek genaemde
dubbele dactor ") vati haer vijven gegeven.
Dats,e dan Dock op de naem van den heer Regius aen
UEd. Achtb. bekent maken, datse geen dee! noch. part
willen hebben in de proceduyren ende schriften, bij d'andere profe,ssoren, die vene het grootste deel sijn ende derhalven volgens 'costnyme het collegie constitueren, tegens
I) NI. \Vestfrisius:, v,gl.hiervo6r,-,:b:lz; 412--4l3.
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oe actlen -v-an--~dc eern. kercken'taadt geho'Uden ende overgcgeveri, is gansch vreenit ende: w-onderlitk,: ,SOO om ode
reden vöorseyt ten opsichte van d'heer Regius, die apparentelickwelmede zbude hebben ondertekent; indien hij
volkoliH:htlick in 'soo een gevoelen geweest waar ende ziJn
naem op zoo een m'anier- had willen gebruyckt hebben, als
omdat daerdoor seer klaerlick :.getoont ende geop'enbaert
\yert, wat een 'gansch seer uytstekende begeerte sij- hebben
Dm over~ 'haet mede-collegaes te heers'ehen, dewijl sij sich
niet alleen na behüren niet ,cu willen :ünderwerpen aen het
collegie, maer,:oock acn een hooger collegie,':bij UEd'.
Achtb., -'koincri klagen, dat' zij werden overstemt,' even of
hare-' ste:ri1:ri1en-altijt meerder beho'orden' te validereh als die
"an het rneerendeel 'der collegaes. Ende dat no~ch meer is,
soo gaen sij bij dat hoger collegie van UEd. Achtb. separatelick versoecken, dat UEd. Achtb. beliefde sodanige voorsicnirtge te doen, dat in gewichtige saken niet cn mocht
met eene stern iet werden overgehaelt, begeerende alsoo
l' Ed. Achtb. goetdadigheyt te misbruycken om die haer
rcgeerlust -met meerder schijn te konnen 'voldoen; want
men dan voorwaer noyt tot eeriige salutaire conc1usie
zoüde konnen geraken, gemerckt het getal der leden des
s'enatus 'acadernici 500 kleyn is 'ende soodoende de kracht
der beslttyten ''"van hetselve collegie, t'-eenemael soude wor"':'
den geenerveert ende tegelijck vernieticht al 'wat vour
dese'n' met 500 ,een o'verstemminge gecondudeert was,
't "welck wij niet g'eloven dat de voorseyde vijff heeren professoren zelfs licht zullen toestaen, als wel wetende, wat
sij v66r- desen op süo ecn voet meenichmael geresolveert
hebben; behalven dat de natuF selffs d'iniquiteyt van
soo een eysch genoechsaem op'enbaert, dewijl die niet alleen strijdt tegen alle cü'stuymen, gewoohten ende usantien', tot. nochtoe gebruyckelijck, maer 'oock tegen -alle
natuerlijcke, godlij-cke ende butgerlijcke rechten, waerom
oock voor desen d'andere heeren professoren~ van ~ese
vijff met'de haren overstemt werdende" noyt 500' een versoeck aen UEd. Achtb. hebbeh gedaeh, ende zouden 'het
buyten twijffel voor gan'5th- iriiecq decreeren" indien som:"
n1ige '1eden des eerw. kerckenraads, die in "deselve ordinaerEck overstemt worden, diergelijcken ,~ersoeck aen
U Ed. Achtb. of ecnigh ander collegie op zoo een manier
quamen te -doen, in ;,we1ckcn "l:::erckenraad 'men nochtans
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wel de hooghwichtighste zaken, jae selffs tot het heroepen
van predicanten incluys, met cene stern weet ovcr te halcH.
Waerorh wij niet en twijffelen, of UEd. Achtb. sult, nae
gewoonlicke hage' wijsheyt, bekennen de Orfrechtveerdigheyt; onbillickheyt ende absurditeyt van sodanigh een
eysch, ende nlet eenen voorsien wat~gpoote onheylen UEd.
Achtb. Academie met het toestaen van dezelve toegebracht soude worden, ende' derhalven haer, dit "versoeck
niet alleen ontseggen, maer oock het recht valT UEd.
Achtb. Academie mainteneren· 'ende tegen de onrechtveerdige usurpatien des kerckenraeds defenderen, volgens resolutie, van UEd. Achtb; op anse 'Memorie daeromtrent TIU
laetstmaeI op den 26 Januarij deses jaers 1667 genomen '),
weIck wij oock danckeIick ontfangen hebbende, niet zullen
nalaten in onse aden te registreren, oprlat alsoo de jonge
jeught in allewaerheyt ende studien onder UEd. Achtb.
toeversicht vrijelick geleert en onbekommerlick geexerceert kdnnen worden,"
"Perlecto senatus academici' libello :lnagistratils-petitioni
quinque professorum quaerentium non indulsit."

11.

22 Oetober 1666.
[Wijnne, blz. 92-93: GeIezen de memorie van den Senaat over

de quaest{e-Maletoof;Chiervo'6r,-'blz.'409-413r öi-ü advies 'iii handen
gestelifvari de 'gecorrirrii-tt'.:vbor de academische zaken.}

5 November 1666.
[Wijri~e, blz. "~3,: Prof. Ant. Matthaeiis heeft hericht/dat mtn
hem 'te Groningen :tbt 'p':rimatius prof. juris-'w'il' beroepen' op' "een
considerabeC träc~eiiienf:ende andere -voordeelj'ge condiW~n".- Burgemeesteren zulIen ~an ~~m vernemell, o'p weJke"voo'rwa<lrde;l 'hij te

Utrecht zal willen ,?~jjveri~]

') Zie hierna, blz. 454-455.
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19 November 1666:.
[\-Vijnne, blz. 93~94: Burgemeestcren berichten; dat Ant Matthaeus te Utrecht zal blijven, mits zijn jaarwedde van f 800 op /120U
wordt gebracht. Oe VrQeds,chap keurt dit goed. - De Gecornmitt.
voor de acadern. zaken brengen een'ige bescheiden ter tafel,: dienende
tot verificatie van hetgeen in de -op 22 Oct. ingediende memorie van
den- Senaat staat over de zaak van Matthias Westfrisiqs;. na lezing
daarvan -wordt beslaten, hierover nader inlichtingen te vragen -'aan
de academien van Harderwijk enJ:raneker.]

24 December 1666.
{:Wijnnci' blz.- 94:-, Na kennis k- hebben genomen varl een' brief
van Rector- ea professoren van Franeker, dd. 11 December H.,- van
een brief van Rector eu professoren van Harderwijk eu van hetgeen
de_Utrechtsche Senaat over de zaak-We.c:;tfrisius heeft bericht, wordt
beslaten a1 deze stukken in handen van den- Heer Dffider te $teIlen,
die bij dezen gelast wordt "tegens denselven Westfrisius te procederen: sulcx' hij naer rechten 'e'rid:e<ordonnantie bevinden 'sal te behoren."]

7 Januari 1667·
[Wijnne, blz. 95: De Vroedschkp gelast hare gecomrnitteerden,
hare resol. va.~,;~4pec .., 1.669/ i_nzilll;e"We~tfri!?it,ts aa~djen kerkeraad
over te brengen 1).]

26 Januari'I667.
[Wijnne" blz~ 95:-98:- Na,"lezi l1 g van:',de mernorie)yan den Senaat
en van het antw9prd_,y~n dCQ..-Kerkeraag OVfI: de za,!k:-Malecoot,-yan
welke stukken de inhoud ,hier kortelijks wordt vermeId, besillit

1) Deze Matthias \tVe;;tfrisius _was:Jid -,van.pen ~erkeraa~i- der
Utrechtsche Ger~form __ gemeen'te (van_,:6 Juli 1.66q tot;JO Juli 1668)
_en werd dus door ~~~en Kerkcraad ,n()g e~n tijdIang in"zijn midden
ge0u1d en "gepatioci~eef(.i", o'ok nadat h,et qO~)f h~m gep1eegde
hedrog was uitgekomen: Dukel", t.a.p. III, h~z_ J~4, noot 1; DeVrijer,
t.a.p., blz. 218------219, bericht, dat hem op" :-31 Dec. lfJ66 door den
Kerkeraad alleen voor eenmaal werd verboden aan het H. Avondmaal deeI te nemen.

de Vroedschap, ,',ter conservatie val).'. de,'J)ehoorlijc~e liberteyf'
der Academie en tel' voorkoming van verdere ongewenschte verwijdering tussehen Aeademie en Kerkeraad, dat de Kerkeraad niet bevoegd is zieh te bemoeien met "saeeken, in de Academie omgaendc",
en Profess'oren; of stud'eHten te censt1reerenFof rtlUu attestatien Te
weigeren of die te "clati~~leren" ter zake van lessen, disputaties,
corollaria ete., voor zoover het daarin verkondigde niet "gedecideerd
nochte gecondemneert" is door de confessie, de formulieren (van
eenigheid) eo: ,de b,esluite~," van, de- ,pationale Sypoden. Daar echter
den Kerkeraaef ttet,'a'pzlc~(toekpint aver kve~ ed leer, iqoaIs deZ;,e
door 4~ Q6;~tsehe Synp'd~-' is ,V'astgest~ld, ,ook vao. I:irofessof Il , en
7
studenten, 'qieledernaten zijn, verstaat :de ~rpedschap da(wanne~r
volg~ns hei ,oo~deel val? den Kerkeraa'd dopr profes~aren 'af studenien fegen d~e leer wordt gezo~digd, de Kerkera,ad, alvorens d,aar~
(n-cr eenige censuur uit' te oefencn: hiervari keIinis zar geven aan
Curatoren der academie of a4ll de Vroedschap, opdat deze daarover
-ecn bcschikking kunnen nemen "tot rust en vreede van Academie eu
Kerckenraed." De carnn;tissarissen,van,; de Vroedsc~ap bjj den Kerkeraad worden gela~t deze resolutie ter kennjs van dat college te
brenge'n en daar te :P9~~~' registf:eeren~' 'verdef zorg t'e dragen dat
"het genotuleerde rakende het geven van de attestatie van ,den s~u
den-t Malecoot,;uyt, h~t kerckenboek worde gelicht." Ook 'aa,n den
Rector Magnif. zal deze resot 'Y0rden, }()cgezpndc9 ter opteeke,ningin het register van dell, Senaaq

[Wijnne, blz. 98-----9S(:'"De Vroedschap)iVeigert het verzoek- van
uen Kcrkeraad om afschrift t~ ontvangen van de aai:lmerkillgen van
öen Senaa~ op het:'antwoord v~n den Kerkeraad (h~erv69r, b-lz. 426~
--1:..!-2), daar,zij bij hare reso~. van 26 Januari 11. finalijk deze aangeI~
genheid heett b~slist,en bij deze resol. alken rckening ,heeft gehouden
met hetgeen_ in den Kerk~raad is gebeurci' over de attes,tatie yan
:\1alecoot en met het recht der Vroedschap, n<l:ar het v09rbeeld van
andere "Fundateuren ende Regenten van Academien", en niet geIet
heeft op den verderen inhoud vatl de stukken, waarbij Senaat en
Kerkeraad "elckanderen mochten hebben gegraveert"; ook heeft zij
vii deze hare beslissin'g ,in' aanmerking' genomen; dat door hetyerleenen van het gevraagde afschrift de Kerkeraad aanleiding zou
nemen ,om het :debat met den- Senaat, voort te 'zetten. waardoor de
oneenigheid tusschen b,eide _colleges s~echts zou worden gevoed.]
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r6 MAART r667 -'-r6MAART r668.
1.
"ACTA RECTORE JOA1'lNE GEORGIO, GRAEVIO,
AO

1667"(-1668).

16 MaartI667.
,'" "Grati~e actae sur,it a viris am.rliss. Consul~ribus AnL
d,eGoyer et Van der Voord Rectori' rnagnif. Antonio
Matt4aeo,)., U. D. et Prof~'ssori, ci: eitrs A. dsessoribus pro
c_ura, elapsi arpii, renunciatique 's'unt in :hunc' annum Rector
Jo4annes' Georgius 'Graevius ct 'Assessores Franciscus
Ry.i"mannus, An'tbniu,s Matthaeus ct Regnen.is a J\1ansvelt."
.
3 April r667·
"A. d. IIFilOnäs aprilis habitus fuit ,enatus academicl1s
in qua aCta sua praelegit ct recensenda· obtulit decessor
meus Vif clarissim .. ct consuJtiss'. -'Antonius Matthaeus,
Ant. Fil.,]. U. D. et Anfecessor."
"In iBo ipso corive'ntu quaestio fhit mota'-de' istis verbis
in actis: "bis vocati)"; sie' enim in iIli's: 'habetur: "aberant
Gisb. Voetius, Andreas Essenius; Paulus Vaet· et Joh.
Leusden, licet bis per Pedellum vocati ut decreto interessent 1)." Contendebant en~1U:)11,i, "q":li ahfuerant, sc, quia
senatus ecclesiasticus' illa nora fuer'it actus qua academieus agebatur, non ,potuisse interesse, nec sibi de secunda
vocatione potuisse 'cönstaf'e, quia, eum: apparitor -ITüster ad
se arcess'enäos;secun(H:l.~vite riüssus sit, fuerirtt in' syncdrio"
ideoque haec yerba: "bis vocati'i, 'esse delend'a. Verum
pluriuriI sente'ntiis decretiIm; quia bis ad iHorum aedes
fuerat mis's'us' minister academiae, 'non delenda esse verba:
"bis vocati"', seö tantum addendarii esse- cansam, qua-ru
suae ab'sentiae allegaren:t 2);"
C

1 Mei 1667.
"Recitatum etiam fuit his subjectum Senatus Consultuul
') Vgl. hierv66r, blz. 409, Acta et Deereta op 12 Oe!. 1666.
2) Dit is dan ook gebeurd; zie hierv6or.. blz. -409,

quai:! aute hebdcnnadas aliquot Rectofi traditurri' fuerat,
quö' Consules 'et Senatus huius urhis caveiilnt, ne Senahfs
Ecc1esiastiCtis sive Synedririm''in postetum de libris'J lectioriibbS,' dispuJationibus, corrol'ariis ProfessoniriI in SUD co'i1cessu censendi illaque notandi jus ct potestatem" 5ibi
arwget": volgt cle Res. Vr. 9 April 1667 (hierna, bl. 461).
10 Mei1667.
"Petiit Vif reverendu$., ,et :~larissimus Franciscus Burmannus Senatum Academictim ha:beri, in qua conquestus
est de hoc corpllario Hen~ici "Cock, stu1iosi Theologiae,
qu()d subjecerat disp,utati?ni defensa_c ~;ub::prae!,idio vifi
reverendi,et clarissimi Anslreae Essenii-ad: art. 16. _cap .. 6
Hobbesii cle Ci,e, 8 Maii 1667: "Non "video, quomodo
anima nostra rationalis sine contrad~cti'olle vocari possit
actus purus N .B. modificabiIis."
D. Burmannus contendit sibi videri iHo, corollario inlpugnari ,Thesin xviij disputation~s a se habitae a.~.
xxiij Februarij 16,07, sed nlaligne et dolose, quippe cuius
verba haec si nt : ,,$:oncipimus an im um ut actum" cui variae
cogitatianes ad quas aetus ille determinatur, inesse possunt; ita ut anima sua ruoda sit aetus purus; in qUD aliquid
Deo simile habet, nisi quod variesit ,mpdificabilis" quod in
Deo locuffi' non habet.", , .
'
, Haee istum Henrieuffi eoek mut'ihl.~se~,~t mala fide ex iis
exeerpsisse, quae si sola ,legantur,' manif,estam contradictionem contineant, et alienun"'l plane' sensum a scntentia
manifestissima suae Theseos; suspicari vero se merito
illud corollarium sibi opponi, et quod nullus Theologorum
et Philosophorum, ,uhq,J,lam ·hac d'efinitione sit US,HS: "anima
est actus purus niodifi~abilis": Et quod verba tarnen illa,
sed, additis aliis, ,quae omissa sententiam Buam. plane immutent, in sua thesi legantur, et qUQd non credi-bile sit
iIlum euni Iarvis aut umbris voluisse luctari, sane se non
posse in animum aliter il1ducere, quam auctorem corollarii
yoluisse si bi eIolo malo perversam hane opinionem affricare, ideoque rogare ut vocatur et audiatur, num Thesin
suam impugnaverit, aut quemnam hoc cOfollario petierit;
ufque si in se,illa esse 'scripta fateretuf de hac' injuria et
talu:mnia satisfaciat; aut testetur se illam ·Thesin non im.;,.
petiisse, nec,de illa, euro hoc corollarium scriberet, sensisse
1

et. -cogitasse.' J?~urium :!?ententia~ fuer,utlt. ut- yt.?cetur_.., in
Senatum et auciiatur CQck. CUlll se stitisset interrogatus a
D,. Burman:no, ,quern" i110 coroUario fer~erit, r:espopdit quidem post varias ambagas se Re\!. ,D. Burmanni thesin hoc
corollario non irnpugnasse, 5ed cum urgeretur, contra cuius
scntentiam hoc 'co:r:ollarium 5it pOßitum, regessit se ad. hoc
nulla lege teueri responuere. ltaque D. Burmanllus censuit sibi non esse satisfactu~, remque ad alias Judices
defcrenclam."

"Coactus fuit Se'natus ~~cademicus, ad quem a Rectore
referehatur Henricum Cock, de cuj'us corollario ntiper
questus sit'D. Brirma'nnus, ad se'venisse, testatumque' esse
se' D. BUlc manni theses nec intendisse nec impeti'isse, sed
exercitii causa tautum' posuisse i'llJ1d corollaritim, idque se
publice in Senatu. profiteri et 'testari velle ad amnem
sinistram 'opinionem de se amovendam; votatus, cum
praesto fuisset, 'dixit, se non involasse T'heses D. Burmanni,
sed a Rectore manitus ut responderet sine ambagibus,
utqüe bona fide testaretur, ut ap-ud se testatus sit antea, se
nec intendisse- nec 'impetiisse Theses D. Burmanni, 'sed
tantum exercitii causa haec ventilanda propasuisse, respondit se hoc ct -hic testari, quod apud Rectorem' testatus
sit, nec animum nec consilium sibi fuisse, Theses· Rev.
:D. Burmaniü im'pugml:ndi hoc co'rol1ario. Hac' ratione sibi
satisfieri passus est D'. Burfnannus."

26 Mei I667·
"Obiit Josiria Balde, -vidua reverendi et doctissimi Petri
Burmanni, Pastoris olim Franc~nthalensis, Belgici in
Palatin:itu . post Emericani apud Clivios, mater reverendi
et c1arissimi viri Francisci B-urmanni . S. S. Theol. Doctoris
ct ' professoris, ad cuius exequias a. d. III kaI-. Jun."
(30 Mei) "programmate sunt invitati cives acade'mici."
2

Juni I667·

"Duo medicinae candidati 'petierunt summos in illa
facultate honörcs in-se conferri privatim, una eauemque
oper,a et tempore. Disse.nsio_,extitit professor,um iUius artis,
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oet disputatum num; quod'soletfieri, cumpublice duo pluresve candidati ab uno,'professore eüdem loeo et:-tempote
ad hane dignitatem proyehantur, id quöque privatüm sit
tenendum, an \lero -singuli per vi ces singulis committenrlas
sint decorandi hoc titulo_.' Cum fes in Scnatu Academico
nun conveniret, decreverunt ad Consules earn esse perfeTcndam. Bi cODsulti _censuerunt eandem ratianem esse
tcncndam in privatis, 'quae in publicis observatur promoTionibus ;-,nimirüm., si pI ures vcniant petitum, ut conjuncti
})rivatim ad g-raclum extollantur. Doctoris in quacunque
-iacultate~_ ut- is Professor, cuius- essent vices;, solus hoc
mUllUS abeat. Null um- discrimcn hac ,quidem in re inter
p,ublicas et privatas promotiones esse."
rAugustus 1667.

.,Blatlls fuit vif clariss: 'ei d9ctis's. Da:rliel Berckriilgerus,
J'hilosophiae Doctor et (Philosophiae) Practicae Profes:sur~ ad tuius "exequias exequendas invitati sunt cives Aca·dcmici progra~mate, impresso.".
'
,
8;August#s 1667.
"Sepultus est clariss. et:cohsultiss.. PauluS' Voetius, Gisb.
:Fil., L U. D. et Professor. Ad funmi,ceius decorandum
vncati _sunt, ,-imptesso, programmate proposita, cives aca:"
demlci: eum' verO prohttis tU1TI" rebus plerique omnes studiosi essent in cliversa dilapsi, utriusqu'e: parentatio in id
te111pu~ dilata, "qua ad, solerrtnia'redirent munera.')
. September r667.
"Finitis \(:1=fO J:eri!s, clariss., Berckr~ngefum more majorum _~n templo cathedrali laudavit cIariss. et 9,octiss. vir

J ohannes

Leusden, Philos,. Doctor et Hcbrcae _ linguae
clari~s. virum Paulum VoetiulTI vir clariss. ct
enDsultiss. Antonius' Matthaeus, Ant. F., J. U. Doctar et
. Antecessor." ,

J 'rofessor.

5 December 1667 .
.. Reci-tahantur Senatus consulta 'de provintia: Philosojlhianl' civilem, docendi mandata Joanni Georgio Graevio,
i{cctori tum temporis" ac de moralis philosophiae profes-
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sitme 1), qüae- decreta est viro :claiiss.: et-eru:ditiss~-- Regnern
a Mansvelt, Philos. Doctori---et prbfessori nec non de Luca
van de Pali, 1. U. D., et Philippo Matthaeo, medicina"
Doctore, quorum - iUe Lector J uris, alter Medicinae es[
constitutus, quae hic subjecimus": valgen de Resal. VL
2 Dec. r667 (hiema, I>lz.464-465).
7

20

December r667.

".'s.. d. XlU kaI. Jal1. 1668 re!aturn [uit ad senatumacademicum. quando cohvivium- ex aliquot 'annorum muIctis,
quas absentes Professores In inauguraliufll.disputationum
ct promdtionum solennitatibus luunt. ut olim fuerat in
senahl COllstitutum 2), sit iustru'enduln. Deccrncbaturplurimis suffragiis ad d. VII kaI. Fehr. (26 Januari r668)
esse celebrandum, utque -ad, id vocarentur Consules et
Quaestorc? Professoribus., stipcndia solvent~s, ct amnes,
Professores, eum' ordinarii, turn extr'aordinarii, quia et hi
muletis pendendis fuerint obnoxii. Celebratum vero fuit
in publica domo' coneessui dicata, praefeetorum orphanorum, quorum parentes non fuertint 'nostronim, aut sacrorum aut symbolorum_"con,sorte~, ----:-- :-;--- quam dicunt "eie
Ambachtskamer" - ' ~; ex senteritia ConsuIum, quam explorari .de 16100 placuit,DissensueruntD.Voetius,· D .. Essenius et ',D. Leusden,;qui hane peeuniam',_divid~ndanl aut
aliis usibus .impendendam censuerupt 3).-, Caeteri omnes.
censuerunt ,-hane .'litern decidendam, '-:pluriurn' suffragiis,.
quae vicerunt sequendamque esse statuenmt vicinae Leidensis Academiae ;consuetudinem",cuius Professores quotannis epulas de symboJis apparant."
1) Vif Res. Vr. 2 Dec. 1667 (hierna, blz. 464-465) is, in verband
met boveiIstaarid~(aanteekening in de Acta,Cet Öecreta, af 'te leiden,
d8t Phi-fo'sophia'-~civilis
Po-titica, en Philosophia rnoralis' = Ethica~
::!)" VgI. hierv6or~ blz. 402~0:{, de 'Ac'ta et Dec'ieta op 26 Febr~
1666.
S) Na het,overlijden van Berckringe'r en Paulus Voet waren deze·
drie de overgeblevenen van het vijftal, dat de oppositie'in d'en Senaat
vormde (zie bv. -hierv66r, bJz. ,405, noot 3, 408, noot 3, en 444).
Voetius en de zijnen hebben vermoedelijk tegengestemd, omdat
.,lange ende prachtige maeltijden" voorkwarnen op. de dOOf den
kerkeraad van Utrecht's Gerefornieerde gemeente zorgvuldig bijge,hauden lijst van "krijtende ',zonden",: vgI. o'uker, 't.a.p., U, bIz. 252
-254.
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IL
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

['W_ijnne, bIz', 99: De :H~eren Sorneren eo .iVla'nsvelt, commissarissen, {nE -'commissa'Hssen-politiek
vertegenwo~iqigers _vari de

=

ter

Vroedsch'ap in den Kerkeraa~:O worden: 'getast
Kerlteraadsvergadering er
aan te diJngery.~ dat het genotulee~de betreffende de
attestatie vdn Malecoot üit hei notulenboek 'würde gelicht.]

op

9 ApriLr667·
[Wijnne,blz. 99--100: _:ßeri~ht is in- de yrpedschap ge:da~ll1, dat
-de diaken N., Hochepied in- den,Kerkeraad heett gczcgd, dat vele
Ieden der genieente zieh bedr:oe'fd,en over tw'ee ßeschriften van prof:
Burman, rakende den Sabbath en (I.a. inhoudende, dat prof. Essenius
"de woorden der H. Schrift'ColL 2: 16, 17 ontsenuwdc, Gock dat hij"
(de tllsschen aanhalingsteekens geplaatste passage' is bij Wijnne
weggevallen), "Essenius, 130 dwalingen hadde in sijn geschrift";
uat dus Of de eene een pngodsdienstig mensch"öf de- an der een lasieraar was, waarover hij het oordeel aan den Kerkeraad liet. Aangezie l1 liierdoor de Res.-Yi·. van 26 januari, 1667 wontt overtreden,
besluit de Vroedschap dat, zoo iets omtrent het bovenstaande in' het
notulenhoek van den Kerkeraad macht zijn opgeteekend, dit daaruit
zal worden gelicht, en da,t _den Kerkeraad zal worden aangezegd,
zoo vQortaan dergelijke ·'onaer~erjJ~n "in iijn vergadering aan de
Qrde wo~den ,gesteid, zich".stipt te houden, aan; :de resal. Vr., van
2? janup,rill. ~ De geco~mitteerden. in deQ."kerk-eraad zullen peze
I:esolutie v~n 9_ Apdt daarJ,er r~gistratie overbr~ngen.]
,
22

April: 1667. '

fWijnne'; blz. 100: Daar de Kerl{craad h'ardnekkig blijft weigeren
-gevolg te geven aan de, Res_ Vr.,van 26-]anuari 11. betreffende hei
lichten uit de noüllen van de pafisage over de attestatie van, Male-coot, wordt den, Seeretaris gelast zieh te begeven naar de vergadering van den 'Kerkeraad, j'n het notufenboek de bedoelde passage
te 'schrappen en in margine aan te teekenen, dat hij dit op expressen
last van de Vroedschap heeftgedaan.:'vgl. Duker, ta;p::III, blz. 102.]
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'7 Mei ,667·
"De VrO,cdsdla-p, in ,,_eryaringe gecQm.c11'< sijnde, dat
N. Baerdenbergh, proponent, contrarie het Statutum Acadcmicum, medebrengendc, dat niemant alhier collegia privata facultatum artium aut linguarum mach houden sonder
consent van den Reet. Magnif. ,ende, professoren, hcrn
onderstaet ~lhier sodanige collegia tc ~o-:url:ell. interdiceel~t
('11 ycrbied hem mits desen, sulx ,meer te docn hil1pcn desc
Stadt ofte de V rijheyt val' dien, directelijck oit~ indirectelijck, op de verbc'Urte vau vijftich go~_dcn N ederlandsche
H.ijders ende arbitrale correctie."

3 ]lmi ,667·
.

..

Aan' H'er'man \-an 'i1\feeu~kn cu zijne ,,'zuslers worden
"den opsiel1t ende prbiijten'van de Maillebaen", met bijbehaarende woni1~g (het :M,:aliehuis), "mits'giders de v,rcyde tUSSChCll de allees", voor_ 6 jarcn verpacht, tegen dezelfde conditien als vroeger aan Jan van Rhenc:n 1)~ den
schoonvader v~n Van Meeuwen; zij moeten dezen, "nu
indispoost van herssenen zijnde", hij hen in het ,Maliehuis
laten wonen cn hcm behoorlijk onderhouclen: na afloop,
der 6jaren moeten zij hei huis el)- "de glaseri, 'die in clc
yoors. huysinge comen gebroocken' te \yorden", in goedcn
staat o'pleveren.

2Sept~D1be~ 1667.
[\Vijnn:e blz. '100--1'01 :"De Geconiniitt. tot: qe!':ac'a'Cieiil. zakcrr
worden verzocht te o\ierleggelt, ,'h:oe :l1ien 'prof. Diemerbroeck, op'
wien, J1evens anderen, 'de Leidsehe Curatoren 2) het -öog hebbcn
j

1) Op 21 Jaouari 1661 !\'a!3 aan ,]an-,yan Rhenen opnieuw voor
6 jaren de Maillebaan met toebehooren verhuurd, mits f 25 betalend
boven de vroegere jaarlijksche huur, wegens de vertimmering van
zijne' woning. - ' De vroegere huur had (Resol. Vr. 18 Dec. t654}
j 300 bedragen.
2) Dat Diemerbroeck in 1667 gepoIst is over een profe:->soraat te"
Leiden, maar daarvoor heeft bedankt, blijkt niet uit het derde deel
vao Molhuysen's Bronnen, dat toopt over de jaren 1647-1682; zijn
naam wordt daar nergens genoemd~ Toch heeft men zieh te Utrl'cht
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geslagen voor een benoeming tor medi~. prof., zaI kunnen bewegen
hier te bJijven.]

niet zonder reden ongerust -gemaakt. blijkens de volKende, _aan Dr.
Corno Booth toegeschreven aanteekeningen (Catal.; Arch. Gern.
Utrecht, 2de Afd., Supp!. No. 11.3), die ,gemaakt schijnen te ziin in
verband met de bovengenoemde Res. Vr. 2 ·Sept..-1667;- immers, mett
vindt ze in een omslag, waarin, behalve deze aanteek~ningeni alleen
nog die -resolutie Hgt. Deze aanteekeningen dan luiden als- volgt:
;~Aen Dr. ,SJadus t'Amsterdam- ·js .gepresenteert' 2401'}'gl. jaerlicx"
(deze was in: Maart 1667 te Leiden benoemd - Molhuysen, t.a.p. In"
bIz. 211 - maar ,had bedankt); "dat Dr. Pisa van de Curateurs commissie heeft gehadt om te sondcrcn" (om Diemerbroecl( te sondeeren, zal men moeten verstaan-; Dr. Pis'o, .een Arnsterdamsch dokter, was door de Leidsehe Curatoren ook gebruikt om Sladus te
~ondeeren: Molhnysen, - ta.p. IlI, blz .. '-204,' nobt 1); "wien voor
a'ndwoord gegeven is, solang.geen conclitien"gepresenteert sijn, niet
te connen antwoorden; dat ou prof., Schuyl" :(prof: in de medicijnen
en de botanie te· Leiden) "nyt last van Burgemeesters- van Leyden"
door sijß neeff heeft' doen afvragen, off, geroepen sijnde, wel soud'
willen cornen, met praesentatie van 1800'gld, jaerlicx.; end bijaldieni
metten eersten ,sich quame te uyten, dat sij met' behoO'rlijck fatsoen
souden uytcomen ende naerder met sijn E. accorderen, versouckendespoedige 'antwoo'rd, waeroln. dese' weeck:'soude wederom comen,
aIsoo periculum in mora ·voor d'Academie soude sijn. Piso seyde,
dat noyt soveel refuys hij de -Curateurs sij gelopen, ja, wel drie in
Medicina en twee a. drie in· Theologia, derhalven, vonr eenich beroep
te doen, vooraff sullen sonderen". - In margine van deze aanteekeningen staan de volgende namen: "Burgrnr. Van der Voordt,
Mansveld uterque -<Johan van_:Mansveld en Anthonie van Mansveld'
waren' beiden Ud van de vroedschap),:Van der DiIssen, (Van) ZuyJen, Mr. Jan Strick, (Abraham van) \Vijckersloot, De Goyer-uterque
(Dirk de Goyer en Cornelis de Goyer waren beiden lid vall de vroedschap), (Val1): Someren, (Van) Deuverden" 'H. van Wijckersloot~
Splinter, (Van) BreveIt, (Van) Me(e)rkerck": deze allen waren in
1667 'leden van de vroedschap, en zij zullen tevens Gecommitt. ,tot
de academische zaken zijn geweest; dit- was geen vaste commissie;
Burgemeesteren konden daarbij "assumeeren" wie zij wilden. In de
vergadering van, deze commissie zullen dan bovengenoemde triededeeJin'gen zjjn gedaan; vermoedelijk door Dr. Booth, die zelf ook
tot deze commissie behoorde: _- De- mededeeling, dat men in '1667
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9 'September r667_
"op de requeste van Carolus de Maets, Philos. ct Medicinae Doctar, versoeckende, dat hij volgens de toesegginge,
bij de Heeren Gecommitteerden deser stad aen D. Carolo
de Maets, sijn VaderzaL, ten' tijde sijner beroepinge in de
Acadeniie eride: -Kercke alhier gedaen, alsmede naer
't-'cxem·pel van andere predicantskinderen voor 'cen geboren
bbrger -mochte 'worden -erkent, is geappoincteert: :De
V roedschap, geiet op den inhouden deses, 'Verstaet" dat den
Professor Carolus de Maets ende sijnekinderen bij den
aenvan~g van 'sijnen dienst i,n- de Acade'mie alhier sijn geworden bargers deser; Stadt."
'2

December r667.

[Wijnne, blz. lOl--103,l):,:De uitbetaJing;van ~de wedde en her
wijn-. en_ tabberdgeld vani-eenige professoren,_ van de iaarlijksche
toeiage aan den Rector Magnif., van de 'vermeerdering der wedde
van enkele professoren, van de 'wedde.'van den pedet en van de aan
de weduwe va", prof. Aut. Matthaeus 'toegeken,de' recognitie wordt
overgebracht van sommige ren:tmeesters,-van conventen .op ,andere
conventen-rentmeesters.. - ' Oe ,jaarwedde van Cyprianus eo van
Graevius wordt resp.'_,met -f-lOO en t 400 verhoogd; aan den extra()-rd. prof. Wolzogen wordt'_een jaarwedde'van /-300, aan'Mr. Lucas
van de PoIl, bij dezen- aangesteld tot- "Lector"Juris eum facultate
disputtmdi publice in- Jure" (de gecursiveerde 'woorden ontbreken
bij \Vijnne) een jaarwedde van J 200 toegekend, waarvoor hij weke-

ie Leiden' groote' moeite had met"de benoeming van een medischen
hoogleeraar, wordt bevestigd door Molhuysen, Bronnen: III" blz.
211~222; ruen riep ze1fs de- hulp van Dnze gezauten te Lenden en te
Parijs in, om daar te informeeren naar geschikte candidaten; ten
slotte'werd, in 1668,-Or.' Drelincourt" uit Parijs, benoemd.
1) De 5 eerste :regels van dez,e resolutie ,bij Wijnne zijn onverstaanbaar, omdat het daaropvolgende gedeelte' is weggelaten. Oe
korte inhoud 'ervan is deze: Burgemr. ,Harnel -stelt VOO,f, ode rente,
die de staäsconventen tot nog, toe ten laste van het kantoor van
den Thesaurier (zoo heet in dezen tijd de'Eerste Kameraar) hehben
getrokken, fe reduceeren van 5 tot 4:%, waardoor dit kantoor f 1996
jaarIijks zal profiteeren.,De Vroedschap keurt ditgoed,
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lijks 2 Iessen'over de Institutiones Juris zal geven, ep' aan-:D. PhilippliS -Matthaeus 1), die bij :d-ezen -den titel:Lector Medicinae krijgt,
eeo jaarwedde van {ZOO, waarvoor hij wekelijks-2-Jessen-zal geven.
--.:.... Daar dOOf het overlijden ·van prof. Berckringer de leerstoel in
de philosophia practica leeg staat, wardt aan prof. Regnerus van
Mansvcl-t opgedragen voortaan, naast zijnc-Iessen in logica en metaphysica, ook ethica te doceeren, eo-aan prof. Graevius am, behalve
zijne lessen in "litteris ef historiis", ook "politica:' te doceeren 2).;
hij zaI dan den titel- "Eloquentiae, historiarum et politices Professor"
voeren, maar hierdoor niet gerechtigd zijn om examens in de philosophische faClIlteit af te nemen 3.).

-/-\an ·den piqueur Adam' Rode 'wordt ecn jaanvedde van

f

100 toegestaan, in 'plaats van vrije woning; aan ,;Frann
~ois Baron, hanee taalmeester , "\vordt
100 toegekend

f

,,\T(}or sijne go'ede dienstcn."':

I.

"ACTAE1' DJ?CRE'iA REC!ORE I~BR*Ndo

DE DI!')\'IERBBPl'X.:K,

, ',*Nl<o1668"(c--1669).,
. 16 Maar(i 668, ,

De oud-hu~geni~esteren, Ant. dh-,Goye~ cu Corn. "an de
\,"oort betuigc-n dank aall elen aftred~ndc~ Rector J. G.
C;raevitlS ell zijne Assessoren cn ,proelameeren tot Rector:
IJsbrand val1 Diemerbrncck, :J\ledic. et Anatom. Professo~,_
(;11 tot AS,sessorcn: }"r. Bunnannus, Cyprianus Regnerus
ab Oosterga eIl Joh. Georgc Gracyius.
3 I Maart en 6 .\!lfil 1668,

"Profcssores 4) Ph,ilosophiae
apud
H.ectorem conquesti
", :
-, , ' , ~,

')
2)
.3)
4)

;

Zie hierv66r,blz.388, Res;Vr. 21Sept'1663. '
Zie hierv66r, blz. 459-460, de Acta et Decreta op 5 Dec. .1667.
Zie hierv66r, blz. 305, noot 3, in fine.
Niet in bet enkelvoud, zooals De ,'Vrijer. t.a,p.j bli. ,60~' heeft.

Acta et decreta Senatus
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sunt, quod TheölogiaeProfessoresDD, Voetiusoet Esseriius<in serie lectionum inseruissent/se habituros .coHegia
theologicaad resnaturales et deoquaestionibus theologicophilosophicis. Inscriptio :in serie haec eTat: ,;Item (collegia habebuntur) adtextum: Graecum: epistolae ad
Romanos, ad loca Scripturae quae nobis potissimunl ab
adversariis quibuscunque disputando' ob.iici .solent, et ea
quae res naturales attingmlt; nec non de qu-aestionibus
Theologico-Philosophicis." -~ Convocatione Professorum
utTiusque facuitatis per Rectorem beta, dicebant :Philosophi non esse licitum Theologis habere coHegia Philüsophi ca. Responsum a dictis duobis Theologis, illa non expresse ab iis haberi ut ,philosophica, sed duntaxat quatenus
S. Scripturam per, res ,naturales nonnunquam explicare
necesse est. Cumque neque ,hoc ipsis licere ,:dicerent Philosophi, nec inter hos et i1105 convcniret~ conclusum, ,est,
super ea re consuleudos esse Academiae Curatores eaque
provincia RectolL cun.i, quaerulis Philosophis demandata
est."
'
"
"Qui (de Rector, Van Mansvelt en De Bruyn) 6° Aprilis
maue adiere Consules iisque totum negotium proposuerunt.
Eadem 4ieJ1:()r~ q:':li~ta v,e~pertip~ ;Rect?,r"una,:cum; prafessoribus Theologis efPhilosoophisof'dcayiamvocatus fuit. Ib;
coram duobus Consulibus acturh'esfsuper dicta quaestione,
et rationibus ultra citroque diu auditis, jussu Consulum
tandem conclusum est:' Theologos imposterum omnino
destituros a soIlegiisphilosophicis et D . Essenium .mado
incepta, phi1os~phic'a collegia mutaturuffi" in theologlca
atque etiam in"serie lectionum non esse inscrendum, quod
habiturus sit c9I1egium ad res nattirales nec non de qu'aestionihus theo16gico-philosophicis~ In recessu mandarunt
Con'sules, ut Reetor huius rei memoriam actis acaden1icis
inscriberet, ut, si forte postmo-dum similia dissidia inter
dictas faeultates oborirentur, illa secundum hane regulam
etiam camponi possent l-f"
I eIl 2

"D.

April j668.

Niustadt,,'secretarius~

seriem .lectionu·m .,aestiva lil1ffi

1): Vgl.· Be VrJjer, taopo, blz: 60,
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imprimendam ad Rectorem 'm~sit, petens ut Senatus noster
decernerct, quonam loeD inserendi essent DD. lee tores
Lucas yan. de PoIl ct PhiliPP_lls lvfatthaeus. Postridie decrevit ;Scnatus illorum 'pomin9- ,subtus, extra Professorum
ordinem, esse inscribenda. sieut illtHi, antehac in -lectoribus
Sengverdio, Schoockio aliisquc, factum erat; idque approbarunt 1) D. Consules Rarflel et FO,eyt."
20

en

21

April r668.

"Studiosus -quidam- apud ,gector,em. variosque Professofes conqu,erebatur - - quod antea qb. aliis nonnu:Uis
etiam conquestum, .fuerat - :-- 5ibi ab -hospite SUD vim
fieri, utpote qui ex improviso illum cubic1.1~O- SUD excedere
ct migrare jusserat, simulque sex sequentium septimanarum pretium conductionis sibi solvi voluerat, neC tarnen
permitteret eum istis sex s~ptimanis in domo sua commorari. Super hac re postridie in Senatu nostro actum et
conclusum est ut ,Rector, nomine totiU5 llQstri Scnatus,
per libeIlürii supplicem a Beriatu 'ürbano noh tantum ip'Sius
questionis decisionem, '\Teruin ,'etiain certarn aHqüam':legem
seu regulam petere~, "secund~l11 '''qüam in ,'posterurri. tales
lites a p'rofessoribusj' citra, uIlam' Curatürum academiae
ll10lestiam, decidi et compüni pos"sent/'
;21'

en 28 Aprilr668;'

;.Libellus supplex (hetop 21 Aprilbedoelde) in Senatu
nostre' prae1ectus et:,imstridie a: ,Rectüre ,Senatui urbano
tr'ciditus est, püstmodumcjue secretarius Niustadt aliquoties
admonitus, ut dictarn' decisionem et legern a Consulibus
exposceret, sed interim dum ab iis de septimana in scptimanam hoc negotium differebatur" eyanuit spes effec.tus
l10strae petitionis:1)."
1) Eerst in: 1737 zou" dez.e /wensch Nau',den',Senaat ,gedeeltdijk
vervuld worden! JZie Acta et'Decreta op_16 en 21; Mei en'4 Sept.
1737, en Res. Vr. 4' Sept. 1737, waarbij ,bepaald \verd~ dat overeen~
komsten tusschen studenten en ,burgers over kamerhuur en kostr.;;eId
aneen van rechtswege als ontbonden zoüden' worden beschouwd,
wanneer zij door een der partijeh zes weken tevoren waren opgezegd. De Senaat had er zieh dus' niet mee te bemoeien.
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I

en

2

Juli 1668.

", In pleno Senatil conquestus est D. Regnerus a MansveIt Philosophiae Professor, quoc1 --Synedrium:'censuram
egisset 'super 'quodam corollario,' quod Joannes Fuyck.
studiosus, sub -eins praesidio disputaverat 3 J unii, cum
tarnen Synedrio nullüm jus sit super acaclemicis quaestionibus ccnsuram exerccndi. Ragati Professores, quid hac
in re facicndum foret, DD. Gisbettus Voetius, Andrcas
Essenius ct Joannes Leusden ampliandum censuerunt,
reliqui verO' orriiIes tinanimiter '·'Contluserunt hac d'e> rc
COllsules eSse co'nvenie'ndos 'per Rectorem et Assessores.
quod' factum postridie ; gui Consules audito negotio jusserunt out per libell um supplicem petitionem nostram in pleno
Senatu urbano proponeremus."
4. en 6 Juli.J668.

"Hune in fine~ 4 o'JplÜ' ,seque~s lihclIps s~pplex conyo-

cato nostro scnatui - ,-"-:,'~a quo tune te'mporis absentes
remanserant DD. Voetius;_~Essenills et Leusden ~ ~ pri-

mo a Rectore prael~ctus, cumq:ue
Senatui urbano translatus: est.';

pla~eret

omnibus 6

Julii

Aan de Ed. Achtbare Heeren. Borgermeesteren ende
Vroetschap der stadt Utrecht,
"Ge\reri rev,ereiltelijck te kennen ,de Re'ctor ende ,Professoren van UEd. Academie 1). hoc dat sij, achternJlgende
haere plicht, UEd. Achtb.. mits elesen eerbiedelijck notifi~
ceren, dat ha er seeckerlij:ck voorgccomen is, hoc dat dc
Ed; Kerckenraet deser Stadt voorledcn :Macnendach. sijnde
den 29 Junij qeses jares ,1668" haer wederom ~-, ~ l1,iet1) Het nu' voIgende verzoeksch-:rift -van den, Senaat is in zi,in g"l'heel gedrukt 'in het pamflet (KnufteI ~No. 11 189) ,_ getiteId: "ßi1eams
Raedt, -ontdeckt cn wederleydt in het'lasterboeckjc, onlangs uytgegeven,- genaemt Rehabeams Raedt, tot Utrecht: Gedruckt.op dc'pars
onder den Degel, 1674."'Uit blz:.13 onderaan en uit blz. 18, regel ~I
en 10 v. onderen van dit pamflet blijkt,r da!' de schrijver ervan toegang moet heb ben gehad tot de Acta et Decreta 'Senatus.
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tegenstaendc' 'UEd-.' resolutie, op :den" 26 J anuarii :1667 beslootcn, ende noch andermae]s'i?p den gen April des selven
jaers gerendveert, ende de noVo' gcinsinueert - - heeft
cl11derwonden te vcntilercn en censurererl seecker corollarium '1), doof Joannes Fuyck,,·},tudent ende borgerssoon
J) Oe tekst van dit coroIlariuItl staat niH:h in. de Acta et-Decreta,
noch in de op, deze zaak betrekkifl;g hebbende R\'!sol. Vr. - Hij
wordt Qns ecllter medegedeeld in het- pamfIet "Het Collegie der

Scavanten van Utrec.ht" (Knuttel No. 11240). De studenten Fuyk,
Specht co Schaik worden daar genoemd als handlangers van q:it
college van Ca,rtesianen (zoo noemt (Je sChrijver zei Graevtus, -die
er ,pak, toe behoorde, sC,hreef echter 29 ,April 1677 aan" Nicolaas
Heinsius: "Cartesianae disciplinae doctrinam tantum, abest ut coluerirn unquam, ut ne habeam quidem eius Philosoph i Jibros, nec pt:;'rlegerim u,nquam": P. Burmanni SyHogt:! Epistoiarum etc. IV, p. 489).
Van Fuyk nu, dt:!n student, die -het hierboven geno~mde corollarium
verdedigde, wordt in dit pamflet gezegd: "Fuyk is een'jonghman,
daer de sIechte (eenvoJldige) -lieden ,van seggen, als hij over straet
gaet: die student seyt, daHer geen God eo iso Dat en seyt hij 500
niet, maer hi,j wil,',daLmen twijffelen mo'et, of':er-een God iso Want
all no 1668 den 3den .J.ttnie heeft,hij pubIijk diergelijkke gedefendeert:
,;Dubitationem aä convlncendum"Atheum '-,._' ----:-,'si; detnr - - non
tantum esse ntiIem,·,sed :et rrecessariam, ,sana ratio, docet", dat is:
"De ge'sonde reden :1eert,'-dahde ,twijffelinge,' offer 'een:God is, om
een atheist te overtuyr.;en; niet alleen is profijtelijck; maar ook noot~
sakelijk." Dat is- een harde stellinge. ,De classis,'van Wijk anno 69.
den 24 co 25 September, heeft dese Fuyk preparatoire geexamineert
en heeft onder anderen twee vragen voorgestelt: 1 Of men wel
mochte in sommige gelegentheyt twijfelen, ofter een God was?
2 Of God kan bedriegen, als hij' wil? Over welcke twee vragen hij
antwoorde: Ja. Hierover was de E. Class'is seer gestoort en liet hem
buyteri staen eIT, seyde, dat hij Jerstont 'in facie Classis dese twee,
dingen moeste herroepen~ of dat hij de facto soude zijn gerejecteert.
De acte luyd aldus: "Is eenparighlijk artic., 10 verstaen, dat D. Fuyk
sich in fade Classis candide et sincere sal hebben te verklaren aver
sommige nieitwe, aenstootelijcke en schadelijcke stellingen, die in
examine uyt sijn mond gehoort zijn, als namentlijck dat wij moeten
twijffelen de existentia Dei in sommige gelegentheden, ende dat God
kaß bedriegen, als hij wil; waerop D. Fuyk categorice sn] hebben
te antwoorden, dat sulx 'Sijll gevoe1en niet en' is, maer het contrarie,
0

0
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dese~ 'Stadt,"gestelt ende op den se" Junii'laestleden gedefendeert, i 'achter een' dispuyt . van ons collega Regnenis
vanMansvelt, waerin hij hetselfde verhaelden, dat hij
nü'ch eenigen tijt tc-' vooren -ep. deselve maniere gedefendeert hadde, daerb\j doende, dattet nu geschiedde ter oorsaccke, dat seecker eerwaerdich predikant deser Stadt:1)
hem niet alleen tcgens het doenmaels naestvolgende
A\Tontmäel ~ in presehtie vaTI een Ouderling'-'daerover, 'ab
ongeootloft on tegens godtsaelicheyt strijdende, bad bestraft, maer öock, niettegeristaende ·'sij hein deich ende o'ock
noch eenige"reysen"daernae 'ten Avontmael noodichdeh;
nochtans naemaels ih een,seer swaere perijckuleuse si'eekte
vervallen' s-ijnde, daerover v'erstheyde scrupulen - - in
plaets van tevertroosten - ' - hadde gemoveert, alsof het
een saecke wacr geweest;-met welcke hti niet rtae behüren
soude hebben conncn sterven. D-aerboven 'hij, student,
noch in sijn corollarium verhaelende, dat clit de reden: '\vas,
""laerom hij het seHde'vbormaels gedefendeerde collariuni
ntt noch dickwils had o'verwogen ende meer eil-' meer daerin versterckt sijnde,' hij 't -seHde noch- ecns aen al de v,,~erelt

ende heyliglijck voor ,G6dt belöoven'"die<of diergelijcke noch in
predikatien, noch in-:catechisatien aUe andeisins voor te stellen ofte
te defenderen,; ,en heeft D. ,fuyk dese c1assicale' resolutie' bij mOl1delinge ende openba-re verklaringe -in. plena Classe -voldaen." ~ De
Politijken soekken- hem"cvenwel- te-'vorderen !en :hebben verkregen,
dat de Heer -,van" Stiylen, pretenderende: het 'jus patronatus, VOOf
hem aen- de gemeynte tot Suylen heeft geschreven en haer bevoJen,
datse hem sullen beroepen. Dese sal dan ,dOOf een Politijkken arm
dacf ingedrongen worden, want hij heeft hem .in' alle dingen tell
dienste van haer gestelt. tIet is gebeurt, dat hij, student, in dootsnoode zijnde, aengesproken, wiert van D. Nellesteyn aengaende die
twijffelinge van de 'existentie van God. Hij, in plaetse val1 verbetert
te zijn,-ging noch eeIlS disputeren eu maekte daer een grouweJijke en
duyvels'aunexum aen tegen D. NeHesteyn en daegde,hem uyt, hadde
hij- wat te seggen, hij' mochte daer in -,de Academie komen' en ,daer
opponereni hij en behoefde hem daer op sijn siekbedde sulkke visevarijen niet-voor te houden. Ood geve, dat hem diergelijke niet over
en korne als hij de huyslieden op haer ,d-oodtbedde over hare sonden
somwijlen saI bestraffen."
:t)' Nellesteyn, volgens de hierboven aarigehaalde- passage uit het
"CoHegie der Scav3nten."
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wilde voorsh:Jlen,c ten dien eynde,den:selven E. predicant
-'-'- -::- doch sondef:<sijrien naCffi tc, noemen, - ~ tegelijck
met alle ,geleerde ltiyden ende liefhebberen van destudien
ende· \vaerheyt openbaerlijck versackende ende 'opt vriehdelijckste nodigende,datse toch alle scrupulen, en swaerichedcn, diese tegens dat 5ij11 'corollarium souden magen
hebben, publieckeIijck ter besterneler tijt en plaets souelen
believen voor te stellen, opdat alsoo aen al de werelt blij'cken mochte, 'wat daervan ;te houden 'was, of niet,; gelijck
sulx alles'~uyt het voorscyde corollarium can betoont worden. Soo heeft de E. Kerckenraet, die wel uitdruckelijck
voorgeeft het op -de saeck- selfs niet tc nemen, nochtans de
manier van, stellen voor" onvoorsichtich geoordeelt ende
met eenen twee predikantcn gecommitteert om densehren
student Johan Fuyck daerover ,te gaen spreeckon on bestraffen, gelijck sij oock dien.J-blgende naemaels hebben
gedacn, ende op voorleden Vrijuagh, ?ijnde den 3 Julii,
D.aeryan in haer<?:yergaderinge gcrapporteert sulx uitgeVQert te hcbben, hebbende venvacht op dit rapport eer sii
,den "oors. student tot hei i\vontmael genodicht hebben',.
noudende het alsoo lang in bedenckon, of zij hern tot het
Avontmael souden toelaten, of niet.
\Velck alles direckt. strijdende ,tegens UEd. Achtbaere
-voornoemde, SOG onlangs daeromtrent genomene ende
>corts . daernae-, 'wederom ,',gerenoveerde,· . tesolutie;, welcke
UEd. Achtb,· belieft heeft soowel acn·ons als aen den
Kerckenraet -tc do'en: insinueren',ende in' -onse respective
1JOccken; tot bey der naerichtinge; -registr-eren, ende sijnde
~en manifeste usurpatie van het recht ende de vrijheyt der
-,-'-\cademie, dat een predicant sich aenmaticht rechter te
\-vil1en wesen aver "de Academise questien, als die,nae sijn
begrijp. niet gestelt sijn, om, daerover :ymant in de bes(J'u~
,ckinge tot 'het Avontmael te bestraffen, ende dan noch-jn
sijn uitetstcn daerover te quellen, ende als de, beschuldichde
sich daerover in alle sedieheyt beal1twoort,. ende sijne beschuldigers noodicht tot een vriendelijck concert der :\vaer~
heyt, .dan, in ,plaetse van redenen voort te :brcngcn" hem uit
den naem van een. vollen Kerckenraet te censureren ende
te noteren van onvoorsichticheyt, alsof de Kerckenraet het
oordeel ende opsicht was hebbende,over de disputen cnde
-corollarien der Professoren, om te lettcn of die eerbiedich
..ende voorsichtich g.enoech gestelt, waer_eu, ot niet.
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S60 hebben"wij-,'niet cnnnen naelateu' hetselfde -7- - als
sijiide een notoire invasie in de ,Academise privilegien~
ende' een crachtich middel, waerdoor de studenten souden
afkeerich worden vandese Academie- ~ UBd. Achtb.
VOOT te draegen, met eenen op het eerbiedichste van UEd.
Achtb. versoeckende 500 wel maintenue ende reparatie der
gerechte vrijheyt ende privilegie van UBd. Academie, alsDock cautie ende voorsorch, dat sulx,niet, meer en geschiede vbor het toecömende. Vvelck wij tegemoet siende. noyt
sullen naeJaeten te betonen, dat wij sijn UB,!. Achtb~
dienstplichtige
Rector ende Professoren- der
Academie tot Utrccht."
G Juli IG(,8.
"Scnatus 1.hbanus suum super ista re d.~cretum Rectori
misit, qui illild postri<lie in pleno collegio (-llnnibu~ prufessoribus pr3;clegit. Decretum hoc erat":" (volgt Res. VL
(, Juli lGG8, hiema, blz. +75).
.

18 Augustus :,668:
"In Senatu a,'Rector'e proposita fuit'.qua:estio :aliqua inter
Juris "Professores ::obofta: quippe; eum"'Henricus Zant,
Groeninganus, 'de tempore "'in' jure' pubHce: -promovendl1s
esset, displ1tatio inter cos inciclit, uter 'ex i11is eum prom()~
veret, D0. 'Cypriano die ente, "secundum' ordinem doctorum
antea promotorum suas esse viees promovendi, DO. l\f<1tthaeo contra inferente quod in eius viees ineidissent duae
promotiones honorariae filiorum professorum, pro nullis
vieibus habendae, atque hine iis ,pra-etermissis ordinem
hune' eandidatum promovendi ad se pervenisse. Re nItro
dtrüque perpensa et examinata, D. Cyprianus spünte et
amko animo has viees DO., l\tlatthaeo eoncessit. Ut autem
huiusmodi dissidia in futuro praeveniri possent, eodem'
tempore eommunibus omnium 'professorum suffragiis -de~
ereturn atque stattitum est, ut in quaeunque faeultate postmodum incideret aliqua promotio honoraria, illa quidem
perageretur ab eo professore cuius esse nt viees promovendi, verum- quod haec ei pro viee non, computaretur, sed ,hac
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quasi per parentesiti",·praetermissa, superstites ei manercnt
proximae viees promovendi canJ.idatum unum,_ vel pluressiriitil junttos, proxi-me SC(luentes; praeterea, ut etiatn
vices- tarn publice, quam: privatim' promoven'di, cömptifarentu.r securiuum ordinem examinatorum, non vero promotoru'm, et lieet interdum serins exami'nati aliis priorihus
examinatis citius prümoveri veIlent, illas tarnen prom:otio-ues peragendas esse ab :'eo' Profess(jre cuius fueraTit viees in
examine. Porro, alias ,ric'es servaridas esse in publicis,
alias in privatis promotionibusl'
28September

1 ()(J8.

"Disputationem':medicam inal1guraJciu <Ie arthriticle (de
jieht) pllbliee habuit Johannes Seheer, M erliohurgo l.elan"dus,- qui eum inter' corollaria, :posuisset: "animam consistere in cogitationc", respondit cuidam opponenti:
"an imam cogitare corpori' conjliilctanl, sed a eorpore ~cpa
ratam :non ,posse cogitare"";,,,cumqu~ a,1ter in.?taret: "illam
tune posse laudare .4eum, ergo eog~taie", 'ho y negavit. Oh
hane responsionem;' ,quae mim,ifeste impingit ,in veram rcl-igionem Christianam - - ctsi candidatus in caeteris sc
optime gessisset,- - censuit maxima Professorum pars
eurn n01;1 esse admittendum ad promotionern, 11isi prius
sententiam suam clarius explicaret; atque hinc vocatus ct
super hac re rogatus, cum dixisset, sc 11ihi] sinistri hac in
parte sentire aut signifieare voluisse, sed opp-'onentem
~un-taxat ad ulteriorem oppositionis probationcm invitare
volüisse, conclusum est, illum ad publicarn promotionenl
adrnissum iri posse, sed ca eqnditione, ut <lnte 'inauguralem'
orationem, vel in ipsa. oratione, istam suac mentis ci
responsi explicationem pubIice dec1arnaret, his cOl1ceptis
verbis : "quod in f~rvore disputatiol;1is incogitanter oppo'ncnti, coneesserim, animam a corpore sepaTatam nee eogitare nec :deum lalldarc posse, nolo 'accipi tanqu<ltl1 meall1
sententiam, sed illud feei solurnmodo ut opponcntem ad
ulteriorcm oppositi'onis' probationem invitarem, rum alioqui mea sententia sit, animarn a corpore separata.m posse
eogitare et deum Iauuare." Hane formulam eum suae
orationis principio inseruisset, medicinae 'Doctor renunciatus est per cL Regium."
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en 3. Oetober r668>

"In m.cdicina -examinatus est Ant9niu_s a B_cckbergen,
Ultrajectinus, sed propter~-summam"debi1itatem -eins promotio, quam publicam aqs_pirabat, suspensa fuit, _cique indicatum ut -per tres quatuorve menses diligenter studeret
tUl1cq.ue se rursus tentandum offerret medicae facultatis
professoribus, qui si ipsum tune aptllID invenirent, eo tempore senatum ipsum quidcm admissurum ao. disputati.ouem
publicam, sed nunquam tarnen, a,d promotionem publicam.
Circa finern Novernbris iterum tentatus, etsi aliquante
aptior inventus, eum tarnen disputatio publica vix ci tuto
et curn decare cammttti posse videretur, ad disputationem
privatam in nostro conclavi habendam admissus est ac
1° Decembris disputavit ",de dolore,nephritico" (pijn'in de
nieren), ct post disputationem ex singulari gratia doctoratus titulü ,don;:ttus -est a _cl.:,Regio" eique concessa est bulla
lllinÜ11a."

6 :Oet9ber. r668.

,;ln: Senat'ti actum est :de eo, 'quod n'ontmlli 'cal1didati,
se examl'nandos exhibent, publicae promotionis hdno-;
rem 5ibi petant, ct interea post aliquot me'nses et aliorum
<:andidatorum 'promotiones, interdum sententiam mtitent
a~ pri.vatam promotionem assumant,! sicque' turbent ordinem qui inter Professores facultatum in promovendis candidatis observari solet. Ut autem in futuro huie err'orl
'Üccurreretur, a Rectore et D. Cypriano propositum fuit
hoc renledium, qua ipsis disordo 'falis emendari posse visus
est, scilicet, ut injungeretur' eandidatis ad examen aceedentibus libere declarare quo ,modo promoveri vellent, atgue
si eligerent 'publicam promotionem, ut -ea tune ipsis ,proTI1itteretur, modo arti invenirentur, verum tali coriditione,
ut si postea scntentiarn mutare velint, teilerentur tarnen
honorarium promotionis tale solvere, quale in "publicis prolllotionibus solvi conslfevit. Hoc remedium multis Professoribtis plaeuit, alii 'tamen nori'nulli --amplius In alib co'nventu super ea re delibetanduni ccnsuertillt."
cum

r6 Deeemher r668.·
,.,Cl. D. Graevius in pleno>Senatu' reeensuit temporis
rectoratus sui acta et decreta acadcmita,"
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H.
RESOLUT'EN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 April 1668.
"In 'plaetse van D. Arlloldus Teeckmannus, overledcll, is
bij de Heeren Borgermeesteren tot Scholarcha· der 1'.riviale
Schole gesurrogeert -D,. Joannes Georgiits GJ;aevius, Politices, Histöriarum et Eloq-uentiae, Profes,sor.
H

.22 Juni ,668.

'--,ij

,

\ " , ; .. "

. "Gel}.oqft de, le~tur~, der-_Requeste ya,~ :~~n :w;~chtmeester
lIenrick ,van' Bemnjel~ is" de suppliant, c~nform: sijn yer:soeck, bij desen aangcnomen ende gestelt tot Custos ofte
{)psichter vau deser stads Bihliotheeck
plaetse van JoJ1an Molman, overleden, op het gewoonlick tractement '-an
tachtich gulden, jaarlix ende vorders öp de instructie, dicnaangaande gemaackt ende noch te maken." ,

in

6 Juli ,668.
_",ls, t~r vergaderinge ingediein~ ende gelese~ de, r~mon
strantie' 'van den Rector errCle';professoren deser Academie");hij dewelcke Haer E.E. ddleren, dat Je E. KerckenTiie-d (leser Stad weder gelust hadde, niet alleen te examiri~rcn:-;ende censurereti se ecker ;'philosophisch corollarium.
\,\-Telke bij Joannes Fuyck, 'student, den 3 en Junii laatstleden
in dc Academic onder het presidie van den Professor Regn,
van l\lansvelt publice was gedefcndeert, maar dat de geme1tc Kcrckenraad uaerenboven door hacre Gecomm deu • denselven student over het stellen en defcnderen van ;t selv-c
corollarium hadden doen aanspreken en vcrmanen, onaangesien dat haer E. bij des Vroedschaps resolutie van, dato
den 26 Jan.ende den 9,n April. beyde des Jaal's ,667,was
geinterdiceert den Professoren ende Stlldentell ter sake
van lessen, disputatien ende corollarien te, censureren, ofte
hun daermede sonder des Vroedschaps voorgaande kcn~)

Hiervoor, blz. 468------472.
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nisse en goedYinden- te bemoeyen, versoeckende sij, remonstranten, alsnoch desen aangaande bij haer goet recht
ende exercitie' va'n dien te magen worden __gemaintineert.
ende seeuur gestelt. Waerop geJelibereert sijnde. heelt de
Vruedschap goetgevonden cn verstaen, dat de E. Kerckenraed haef alsnuch punctuelijck sal heb ben te rcgulerca
naer den inhuud yan de meergemelte_ resolutien,' lastcmk
Heeren politique Commissarisen dese-resolutie ter :vergaderinge van de Kerckenraad over te brengen, ende tot
dcrselver narichtinge aldaer te docn iregistrerenF

de

roAugusHts i668.

"Daf:,':)" "ion ti)e~cil~i(~nd-e geen C(ynrh=to~ -o,ff Mcester sal
acngesteIt \\:,of(len, tcnsij hij ~ilvo~cn~ door d'Hcercn
Scholarchen, onder dewelcke rucn verstact/ Jat vpürtaan
altijd sal \vezen den Professor Historiarum et EIQ(r'uentiae
in onse Academie, zij geexarnineert epde de Vröedschap
van derselver ge1eertheyt en bequ'aemheyt ecn ornstandich
rapport sal wesen gedacn."
26 OetoberI668.
[Wijnne" -blz. 103: ·Aan ,PhiL, Mattha~u,s, ITIed~c., Dr. cn; Lector,
bij . gelegenheid in het CathriJne-gast~1;Iis anatomische
demonstratien te doen en daarvoor alleen te. gebruiken de cadavers
van vreemde personen, aldaar overleden ~n die, hier onbekend zijn"
mits, deze tevoren aanbiedende aan, prof. Di,emerbroeck.]
to~gestaan

16 November "IG68.
,,(~eproponeert sijn'de, <tat cle Regenten der Stad Amsterdam aen Johan Geörg Grevius, Politices et Historiarum
Professor deser Academie, hadden doen offereren Professionein Historiarum in ele Illustre Schole aldaer, op eeH
tradement v;in 'dri:e duyscnt gulden jacrlicks ende noch
gelijcke 400 gulden, die in cas van desselfs overlijden hij

3.) Dit is een onderdeel van een aantal bepalingen betreffende de
HieronymusschooI.
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sijnc_,na te lateu',weduwe"sbud_en worden. genoten 1), heeft
<le V roedschap, naer geh(lUden deiiberatie, goetgevondcn
te 'Vcrsoecken ele Heeren, tot de Acad~-mische saken ge~
-committeerd, omffiC ingevaUe den gemelten Professor
Crevius- eenige inc1inatie sonde mogen heb ben alhier in
.:sijne professie te continueren, deselve <lell te bi eden een
Jaerlickse gagie van tweeduysent gulden, in plaatse van
ycertienhondert gulden, die sijn E: jegenwoordig 15 genie~
lende; authoris'erende verders de- gemelt~n Heeren ommC
met denseh,e over het tractement van sijne 11a te laten
\veduwe in conferentie te tredcn.'"
20

November 1668.

"Refereerden-'.de',·Heeren'---Borgermeester€n hetgeene tus1) Over deze poging _om:-,Gr~e;vills ;naa:f::Amsterdam te haIen bericht Bontemantel (zie mijne Bontemantel":'uitgave II, blz. 524-525)
b~t, volgende, ondecden da~um :,1 Nove~ber 1~J)8::;;"Den professor
Singwardes" (= Sengverdiu~) "gestorven,ende,Clinck" (= Clenck)
.,,-in: ongeleegentheyt ger;aeckt" (Brug"1an~, Algemeene geschiedenis
van Universiteit _en Athenaeum, in het Gedenkq,oek vjh Athenaeum
en de Univ. van AllJsterdam, blz. 34, schrijft alleen, da! "Clenck in
166.8vertrokken'iS") "sijn consideratien gevallen, welcke in de plaets
ie stellen, en rapporteerden Burgemeesteren, -dat den secretaris
Slicher ten dien eynde nae Lyde"was geweest orp met den professor
<.ie Ray" (Johannes de Raey), "in de philosophie, daerover te
.'$preecken. Oock te spreecken met den professer Grenovus'" (Joh.
Fred. Gronovius, hoogleeraar in h.et Grieksch en "de historien"),
"welcke la este, als out van jaeren sijnde, geen apparentie had
gegeeven, maar gerecommandt'ert den professor Grevius, tot Utrecht.
Ende a1soo den eersten de voornaemste geestimeert is ',.in de
philosophie,' sijnde van gevoelen als ICarthesius, voIgens -het seggen
van den heer Hudde, die bnder hem heeft gestudeert, ende den
iweede de voornaemste in de eloquentie, si}n Burgemeesteren ge.authoriseert de Rar- aen te nemen tot professoor in de philosophie,
.'Üp een'tractement van vier a acht,en twintich hondert guldens"ende
i-_lrevius' daertoe -'aen te soecken in de eloquentie, ofte een ander
yan studie -cn renomme." - Oe Raey nam het beroep n'aar Amsterodam aan, Gräevius bedankte, zooals. hij in 1670 een beroep naar
Leiden ZOll afslaan.
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sehen Haer'Ed. ende d'Heer Professor Grevlus In gevolge
'des VroedschäpS Resohitie van 'den IQen Nov. laest-Iedcn',over de continuatie va'u 'sijne professie was, voorgeyallelr; waerop gedelibereert';sijnde, heeft deVroedsehal'
ycrstaen, dat den gemelten Graevius,' boven de aengebodene twcc duysent guldens ja:erlickse gaige noch gepresCl1teert sal worden vier han-dert guldens jaerlix; welcke
llac sijn overlijden bij sijne n-a tc' laten weduwe -haef leven
lang gedurende suBen worden genoten, des dat sijn E~
come te beloven, dat hij gcen 'pröfessie ofte {unctie -in
eenige andere Academie afte Illustre Schole sal aennemen,"
7 DecemberI668.
Y<lU

-, {Wijnne,: blz. lO3-104:,,'Aan Carolus 'de Maets",PhiIos:. ct- Medic~
Dr., op zijn verzoek toegestaan "collegia chymica" te geve I1 1 ).1

,,'De 'Vrb:edschap, '~hericht sijnde, dat door de Heeren der
twee' voorstemmende -Leden tot de -- alimcntatien der
alumnen boven -het ordinaris getal m-eerder äl-tl1nni worden
acngestelt -ende' dat' dienvolgens ''groter getal van Proponenten tot laste van de generale Comptoiren worden gebracht als 't behoort, heeft na er gehbllden deliberatie goetgevonelen, te versoecken ende te lasten ode Heeren, Borgermeesteren, omme ter vergaderinge van de Heeren Ord s_
Gedeputeerden voor te stellen, ten eynde sodanige ordre
soude mogen worden gearresteert, elat -uyt de alumni"
staende ter nominati~ vau de respective Leden, 'gelijck ge1) In 1664 begonnen de Leidsehe Curato'ren -te. denken over de
instel1ing van een professoraat in de- chemie eu de ,oprichti,ng va",
cen chemisch laboratorium; eerst in 1669 besloten 'zij, aan bovengenoernden Dr. Carolus' de Maets (Dematius-) toe te staan~ "Oll'
eene preuve lessen in chymicis te '-duen ende-:daerover ~isputen te
hauden, thitsgaders de' c,hymische operatien te, dernonstreren ende
alsoo chyrniam' te exerceren" eo hem een plaats aan te 'wijzen voor
een chemisch laboratorium; in Maart 1670 benoemden zij hem tot
extraord. prof. medicinae, in- Aug. 1672 tot gewooß' hoogleeraar in
de chemie: MOlhuysen, Bronnen BI, blz. 197, 227-228, 241 ,en 262.
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tal van Proponenten tot: laste van de: :Ptovincie quame
gesubsidieert te worden; ende is bij die occasie verstacn,
dat voortaen geen recognitien aen de alumnen deser Provincie ter saecke van de dedicatie harer Theses, die sij aeu
de Stad comen te doen, sullen worden geaccordeert~ als
alleenlijck aen cliegeene, die op de,'nominatie van cle Stad
tot alumni sijn aengenomen.
H

[Wijnne, ~Iz. 104:,Burgem., Van' Sorneren br~,~gt ter, tafel, dat de
c'ommissaris-'politiek Velthuysen 'hern' heett medegedeeld; dat hij
o'nlangs den Kerkeraad in oyerwegfng had "gegeven' de' deäiCatie' te
onde'rzoeken, doof 'Matthias Nethenj.ts ';(den~afgezetten 'hÜ'ogIeeraar)
geplaatst voor z'eker 'geschr'ift van' Samue:l HetodorP)" getiteld:
"Examen Arrninismi", in welke dedicatie verscheidene aanstootelijke passages voorkwamen, maar dat lot dusverre de Kerkeraad in
dezen niets had gedaan. WordJ besloten- Burgemeesteren te~vel"zoe
ken, tezamen met ~e oud-burgemeesteren NellestE;yn, Harnei, Foeyt,
Van der Voort en de he-eren Van der Dussen en 'velthuysen, deze
dedicatie te onderzoeken, op _ schrift tt ,stellen wat het genot>mde
boek en vooral de dedicaÜe Htot prejuclicie van de regeringe de5er
Provincie, ofte-' Sta-dt" :mochf-bevatten en-~'de' VroedschaJP'over deze
zaak van advies te 'dieneh~).]

rFebruaHr669·
[Wij~ll;e, -blz., i05;::-MeV~ni:PIi~:ti:e vanße -~esoiuiien' \iri deie'l1; van
?3 Mei 1655' eo; 30 Aug.} 658 3) -w~rdt b'estoten, dat ieder prof~ssor
in de t~eologie en de p~iI?sophi~: ,iaarIijks op stads ko'sten 14 coJlegiale disputatien zal mogen drukken, en ieder professor in ct'e
rechten en de medicijnen)O; zoo deze d~sputatien grüoter zijri dan
an'derha,1f blad, zal alIeenjmderhalt bIad voor rekening '-'an dc stad
komen,]

') Zie hierv6.6r,

bl~;

2.63 vJg.

2) Over den uitslag van het onderzoek dezer commissie verncmen-wij verder niets.,<
~)"Hiervo6r, blz. 315' en 337;: in: de:·Res. Vr.: 1 Febr. 1669 -bij
Wijnne sta'at.,abusievelijk-30,Augustus_1659; in plaats _van 30 AlIglistus 1658.
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17 MAART 1669 -'-. ISMAART 1670.

I.
"ACTA: ET DECRETA RECTOltE CYPRIANO,-' REGNERI Aß
OESTERGA,.A 0 .1669"(-1670).

'7 Maart 1669.
Booth -eu Fo~:t betui~ep den
cu Assessoren dank ,cu proch~.meeren
tot Rector ,Cyprianu? Regn~rus ab Oesterga e~ tot Assessoren: Fr. Burman, Vall D~emerbroeck cu Graevius .
De

oud;-bl~r:gerneestercn,

aftreJcncicn,,_,~ector

. 25 Maart 1669"
,)\~·obiIis:S. D. Plous ab univcrso Senatu' academico petiit
liccntiam disputandi absque praeside, iquod ipsi concessum
fuit."

"PraelectumAuit hQ.c:seq'\.l:ens decrctum Senatus urbani'.' :
volgt Res. Vr. 10 Mei r6()9, hiern,a, blz. 485 .
.29

J uni ,,66g,

"Dc:cretum fnityt in Rosterum nul1~s Studiosus admitteretui- ad disputatipne~ yuhli~am' sine; praesiclc, "nisi
p~imum sulyisset'honorarium, (Juoa singuli,s Professoribus
pro pracscntia in 'publ1ca (Fsputatione inaugurali sol\-i
solet. n
_ "Eouem die plurihus votis cOl1c1usum fuit, ut libertas
di:-;putanCli 'tali nlodo maneret libera, qualis hactcnus reccpta et usitata fuit."
17 Juli 1669.
"Praelectum fuit hoc sequens decretum Senatus urbani" :
(volgt Res. Vr. 5 Juli') 1669: hierna, blz. 487).
1) In de Acta et Decreta 15 deze resolutie abusievdijk 2 Juli 1669
gedateerd; er 1~ wel-een Res. Vr. van 2:Juli 1669 over dit onderwerp:
zie hierna, blz. 487, maar' alleen ,'de -Res., val1' 5 Juli is "den Sena'at
toegezonden.
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November 1669;
"Samuel Sammarez, Ungaricus ~ - de qua sub Rectore
R'egio aO, 1662 1) ~ - misit centum et quinqu'aginta' floTenos, qui singtdis Pröfessoribus pro fata soluti sunt."
Nlovember-3 December 1669.
"D. Cleriard Laumonier - - verba stint D. Prorectoris Diemerbroeck
Divio-Burgundius, qui
-circa principiu'm N ovembris per alios 'de longe petierat,- ut
promotio 'in' mediciha ci gratis concederetur, raxiatus' (P?)
se' esse alumnum:' Synedrii Parisiensis ~ ~ saterdos apud
pontificem fuerat et ad nostram religionem trarisierat - atque hiue pecuniam ipsi admodum parce transmitti et
velle quidem promoveri, ut praxin medicarri exercendo 5ih]
victum canquirere atque sie dictum Synedrium ab i5tO
öuere sublevare posset. Cum,}autem; .Fideret se a Senatu
~cademico., gTatuitam.... profl1ot~onem . non impetraturum~
-::rnediantibu-s- eecfesiae Gallicae-"Scniofibus i1fud a CansuE":
bus impetrav,it 2), 'qui pro'-"eo·'dictam p~amotionern gratis
faeiendam a:,nabis arniee petierunt. Hoc' eum Consulibus
denegari non passet et tarnen ex hac prindpio magna
-col1sequcntia: in academiae at civium v-ilipendium ct d'etrimcntulll rrietueretur, in sc-n-atu nostro conclusum est, ut
.antequam ad examen dicti jnvenis accederetur, prius per
dictum D. Diern'erbroeck, tune temporis Prorectorem, e~
p. Essenium et D. J. de Bruyn convenirentur Consules.
Hoc fact uni die Novembris 18, qua a dictis einissariis demonstratum fuit Consulibus, quam noxiae tales gratuitae
promotiones futurae essent, si pluries instituerentur, et
quantum aca-demiae nostrae omniurnque liheralium stu'diorum vilipendium inde· proi:ederet, cf quantum quoque
civibus ct incolis vulgaribus damn'um, quorum plurimi
pauperes et triviales liberos: suos in aliqua facultate etiarn
1) Zie hierv66r, hlz. 365, op 12-22 April 1662.
2) Oe Utrechtsche regeering was hem gunstiger gezind dan de
Senaat; bij Res. Vr. 9 Mei 1670 werd hem, op aanbeveling' vari den
Waalschen Kerkeraad, "in sijne ongefegentheyt" een subsidie van
f 40 gegeven.
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gratis erudiendos et tanden;t,gratis .:..-:.- - non minus quam.
cxteros ~ - promovendos cCl1serent, quas tarnen promotos curn alere non possent, necessario, maxipla cum stu~
diQfU,lll irrisione, ad vilia ac trivialia opificia demandare
cogerent 1) ete. Tandeln post muIta alia conclusu:m, nos
ex petitione Consulum hune Gallum promotufos, sed obnixe petere, ut postm.odum DD. CQns,ules i}lud negotium
in consequentiam trahere talesque p]ures gratis promo-vendos professoribus cuiusque Facultatis offerre ,'llollcllt.
COl1sul Van Somcrcl1' his auditis respoüdit ct promisit,.
iUud in posterum piuries non futurum. Atque sie 22 Novembris dictus Laul110nier ad examen admissus et post
disputationem publicam de febri tertia intermittente habitarn, 3 D,eee~bris in eonclavi :promotus est a Prorectorc'
praenominato et -aecepta bulla tacite discessit ncc ulli professorum valedixit aut ullas pro praestito,_ gratuitQ beneHeio gratias egit. 1i
29 November ,669'

"Die 29 l\;rovembr-is - ------::--"_ _ -yerba sunt D. Prorectoris.
Diemcrbroeck -'-'~ - Scnatus, ,noster convocatus fuit ex
petitione D. Joannis de Bruyn, qui proposuit quod quidam
acaden1iae studiosus Craffort, Scotanus, --,-- - qui nuper
sub praesidio D. Essenii disputavit theses quas dem, e direeto thesibus D. ,Burmanni, paulo ante disputatis, cOlltrarias, quarum ulteriorem in ,clisputationem publicam pro·cessum magistratus prohibuerat - - nune libellmTI edi·disset super eaclem materia, ,qua passim varios academiae
professores turpiter traduccret, ne'mpe D. Burman, J. cle
Bruyn, D. 1:1ans-ve1t" \V. \Volsogcn atque ctiam Leyclcl1sem Professorem .D. Heydanu~n, petiitque ut isti maledico
aliquod frenum injiceretur. Consilia habita censuerunt
Professores hoc negotium defercndum ad Scnatum urbal1-q.m ct libello suppli~c petendum, ut istam huius,' aliorumque studiosorum lTl;alccliccndi 1ibidinem quocunque moc1o
1) Aan de cchtheid van deze vrees voor lief kweeken \'21: een
intellcctueel proletariaat zo:u men eerder gelooven, VJanneer de professoren geen geldelijk belang hadden gehad bij de, promoties ,en zij
niet voortdurend, zooals hierv66r herhaaldeüjk i5 gebleken, met elkaar hadden gekibbeld oV,er de beurten vao het promoveeren, d.w.z.
over de pro mo tiegel den.
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irrhibere"''(rellct. -Ab ha:'c tarnen" conclusione se exceptos ct
excusatos haberi 'voluerunt D. Voetius, D. Essenius ct
D. Leusden, caderis conscntientibus. Eadern die libellus
supplex cOllscriptus est ct in nostro canclavi praeIectus ac
29 (Novembris) per rrorectorem Dicmerbrocck et Assessores Consulibus' traclitus est-, una eum adjuncta charta,
qua continebantur maledicta quaedam ex Craffordii libello
:excepta ete."
(Dit verzöekschrift luidde aldus:)
"Aen de Ee!. Achtbare Vroedschapder Stad Utrecht,
De Senatus- Academicus 'geeft eerbiedichlijck te kennen,
hoc sij gesi:en heeft' dat eenen Mathaeus Ctaffordi-us~
Scoto-Britannus, hier op lTEd. Achtb. A,cademie stuclerende, de stouticheyt heeft gcbruyckt van cen tractaet, bij
hem gemaect ende geintituleert "Exercitatio Apologetica H
etc., -doen drucken ende uytgev-en, waerin hij niet alleen
seeckere disputatie; van, heIn op den 30en Junii laestleden
publique1ijck tcgens eeri' andere, van den, professor Burmannus op den 1gen Junii gedefen'deert, noch verdeT vervolght, niettegenstaenc!c UEd. Achtb.wel c"presse1ijck
geinteTcl.iceert had, deselve verder te bedisputeren, met
eCllen vernieuwendc' die buele resolutie 'omttent de modestic der Academische disputaticll ~), en opcnbaerlijck bekent, uat hij het voorlloema tractaet soo heeft uytgegevcll,
omdat hij doof de voorgemelte, resolutie van UEd. Achtb.
verhindert geweest was deselve in publike disputatien op
de ACJ.demie te defenderen, maef waeriri hij oock verscheyden professoren haer personen, theses ende coro11aria,
dageljjx van, haet: geleert ende vöorgestelt, schandelijck
trach.1Ceert, lastert ;,cnd.e verdraeyt als nieuw, periculeus,
hetroc1ox, godloos, hereticck, leerende der Socinianen, Wederdoperen ende geestdrijvcren profane ende ongcbondene
leere, ja voor desehre tanquam pro aris et focis ve'chtcnde,
rn'et noch veel andere diergelijcke calum_nicn 'meer, waervan eenige cxtracte'ri sijn geannecteert, 't welck niet aJleen
sijnde een notoir'e transgressie; illusie"cnde vilipcndie vati
de iiÜentie v'an UEü. Achtb. so'o onlangs vcrnieuwde resolutie, maer oock-een ongehoorde injurie, aen de professoren
van dese Academie, daer hij studercnde, die met behoor') Zie hierna, b1z. 487, de Res. Vr. 2 enS Juli 1669.
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lijck respect schuldich was, te bejegenen, bewesen" ende
sUnde van seeT pernicieusen gevolge, nadien, eell" ider, professor soo: docnde siju; theses ende corollaria, die voigens
de voornoemde resolutie selfs vaTI geen ·Professor in s~in
disputen direct magen worden gerefuteert, clagelijx de
retorsien, calurnnien, injurien, cliffamatien vau een ieder,
die hot lust, soude moeten onderworpen sijn, twelck UEd,
Aohtb. al in den jare 1642 heeft believen te voorsien, wanneerse op den IZ en Augusti resolveerden 1), dat geen
boeckdruckers sodanige boexkcns, op ,de bD-cte van handert guldens, boven arbitrale correctie, soudep magen
drucken off vcrcopen, als blijckt uyt ele resolutie selve,
doenmaels' aeu de Senat. Acad. toegesondcn: en hier geannecteert, 500 versoeckt de Senat. Acad. reverentelijck,
dat het UE. Aohtb, goecle geliefte zij, de laetst voorseyde
resolutie van A 0. 1642 te vernieuwen ende te becrachtigen
ende omtrent de persoon van de voornocmde Mattheus
Craffordius cnde desselfs tractaet sodanich te resolveren,
als UEcLAchtb. tot maintenue 'lan de voors. resolutien, tot
eer, dienst ende \~reede van UEd. Achtb. Academie ende
goede naem. ende faem: van derselver professoren sult vinden te behoren, ende na UEd. Achtb. hoge -weysheyt te
voorsien, dat niet diergelijx jnt toecome.nde wedervaere.
Dit doende" enz. 2),
(Hierna vo]gt de op deze zaak betrekking hebpende Res,
Vr, 13 Dec. 1669: hierna, b.lz'488.)
3 Januari 1670.

a

"Scnatus ·audita petitione filii viri ampliss. D.
Someren, ccnsuit Patris Consulis Primarii funus prosequ.endum
esse collegialiter."·
1.) Hierv66r, blz. 164.

2) Nu voIgen een aantal uJttreksels uit het boekje van Crafford,
ten bewijze van het in het ve.rzoekschrift van· den Senaat aangevoerde omtrcnt den voor verscheidene hoogleeraren beleedigenden
inhoud van dU boekje en omtrent het opzet van beleediging, dat bij
den schrijver heeft bestaan. Wij achten het annaadig ,deze cxtracten
hier te Jaten afdrukken; wie er belang in stelt, kan ze vinden op
f. 240 r'" -243 v0 van het eerstc deel der Acta ci Decreta. Zie ook
De Vrijer, t.a-.p., b,1z. 64.
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r6 Februari' r670,
"D. Lucas van de Püll et D. Philippus Mittthaeus adducti per Pedellum fuerunt in '-i:onclave Academiae Ultrajectinae ct per ampliss. viros Consulares D. Hamel et D.
F(o)eyt educti in chorum maioris templi, ibique D. Van
ele PoIl orationem habuit "cle-iDignitatc' ct hanore Juris
Consultorum veterum" ct D. Matthaeus "de Dignitate et
honore Medicorum." Hisce peractis- uterque per pedell um
dornuin"perdudus 'est.'·'

H.
RESOLUTÜ'N VROEDSCHAP UTRECHT;

r2Maart r669.
"Worden cle Heeren VanBeeck, Tinthoff, Sijpesteyn
ende Van der Lingen -gecomtriitteert -'am te visiteren het
speeul um Astrol1omicum ende -te overleggen en adviseren,
wat reparatie aent voors. vertrecJ.:.: affe werck :soude dienen
gedaen te worden."
10 Mei I669.
"De Vroeclsthap, in ervarin'ge getoinen sijnde~ dat' eenige
professoren in de Theologie in dese Acadein:ie en eenige
predicanten van d'e N ederlandsche gemeynte alhier tegen
het bO'eck van de Professor VV olzogen hebben gegeven
haere testimonia) en eonsidererende, dat door suJcke proceuuren vee1e eu swaere inconvenienten sou den- eunnen ontstaen, heeft goetgevonden en geresolveert, tot weringe van
dien en tot voärcominge van alle verwijderingeu en oneenicheden tusschen de Professoren ende Leera:ers der pu-:
blicque Kercken en odek tusschen de respective Collegien,
mede Dm te besorgen, dat de waerdicheyt der Kercke ende
de luyster van de Academie, alsoock de goede naem van
anderen hare horgeren ende inwoonderen, sijn'de van de
gereforme-e'rde religie, niet en worde gequetst of verongclijckt door het verleenen van eenige testimonia, spreeckende tot prejudicie van de eere
goeden naem Y<ln de gemelte Collegien of personen:

or
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dat voortaen geen J;rofes!;ö,oren off Prcdicanten, hetsij
collegialiter, hetsij in haer prive eenige extrajudicieIe attestatien of testimonia sullen magen geven tot nadeel van
sodanige collegia of personen, waerdoor deselve souden
worden verdacht gemaeckt van in leere ofte leven ni.et wc1
te Sij11. Voorbehoudens,clld:c sonder dacrdoor te hcncmen
de Professoren cn Kerckenraad het gebruyck van te. geven
haeTe ordinaris, attestatien aen Studenten e11 Ledematcn,
die van dese Academie of Stad naer andere plaetsen comen
te vertrecken. En sullen dese twee resolutien de Kerckenraiden van de publijcke Kerckcn al hier ende de laetste
oock aen de Senaet van de Acaclemie \VOrclCll bekent gcmaeckt. Dm in clerselver Registers tot haere naerichtinge
te worden geinsereert."
'4Jnni ,669.
,-,Rapporteerden de Heeren, .die-,vermog~ns commissie
van den 24en May laetstleden ,geexamineert hadden seecker
boeckjcn afte advis,:·geintituleert: "Thealogorum quorun~am judicium,,;de libro Ludovici vvolzogen de Scriptura.c
interprete 1)", gedruckt bij Simon de 'Vries, Jat hetselvc
advis directe1ijck was streckende tegen het oordec1 van de
Walsehe Synode, laetstmael tot Dordrecht ende daer beva rens tot N aerden gehouden; dat mede dit boeckjen
allesints -is, vervult, met vele onwaerheden" calumnieuse
ende crgerlicke illatien en' camparatien, _w-a-ermede men
dcn Professor -\Volzogcn soeckt verdacht cn schuldich te
nlaecken aen grovc dwalingcn Olntrcnt de G09,sdienst, sijnde 't selve boeckjeu volgens het eygen opgeven vau den
drucker acn hcm toegecomcn vau DD. Colonius ende Van
Rijsseu 1 beyc1e predicanteu tot Deventer. vVacrop _gedelibereert sijnde, heeft de Vroedschap, tot conservatie· van 4e
eer vau D. Wolzogen, goetgevouden eu vcrstaen, dat 't sehre
boeckjen dom den Heer Officier sal worden opgehae1t,
J.) Dit pamflet was g~rich't tege~ het geschrjft van \Volzogen,
getiteld: "Libri duo de Scripturarurn interprete", .waarin Wolzogen
het in 1666, versehenen werk van den Spinozist Lodewijk Meyer,
getiteld: "Philosophia S. Scripturae interpres" qestreed: zie De
Vrijer, t.a.p., bIz. 59.
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ende dat aen de Magistraet.' der Sta-d 'Deventer 't geerie
"bors. sal worden beken(getrt'äeckt, rn'et '''versoeck dat jegens dit doen van de voorn. haere Predicariten sonde magen 'worden voorsien."
2

Juli 1669 ').

f\Vijnne, blz. 105: De oud-butgemeester' Hamel eH de Heeren
De Wijckersloot en Velthuysen benoemd als commissie om te onderzocken de disputatie "de Sabbatho", on der praesidiuffi van prof.
Essenius op 30 Juni 1l. verdedi:gd, waardoor mcn zegt dat prof.
Burman en andere gereformeerde theologen worden gekrenkt, eu
van advies te dienen over een regeling van de publi'eke disputatien,
waardoor- de geschilIen, die er uit voortvloeien, knnnen würde'n gestuit. ]

5 Juli 1669.
[Wijnne, blz. 105--.:..106: De -vroedschap,< ke-nnis genomen hebbende van bovenbedoelde disputane "de Origine'efprimaeva obligatione Sabbathi", waarvan de Schot MattheVli Crafford ,auteur en
respondens'was, waarin 'hij de meening bestrirdt; door prof. Burman in zijne theses "de Ecclesia'!- ete., den 19den Juni daaraan- voorafgaande, verdedigd, en waarin hij Burman en andere rechtzinnige
theologen van- heterodoxie, zoekt verdacht te maken; overwege'nde
dat dit strijdig is 'met het reglement, door den' Senaat op 13 December 1658 gemaakt\2), besluit dat de professoren dezer- Acadernie
zieh hebben te onthouden van theses en corollaria, waardoor zij
colIega's tot strijd uitlokken) en,-dat, indien -.in hunne disputatien iets
moet worden gezegd, dat tegen het gevoelen van een collega ingaat,
dit geschiede- zander scherpe en- beleedigende woorden. De secretaris
wordt gel ast deze resolutie aati' den- Rector te overhandjgen ter opneming in de Acta academica.l

18 Oetober 1669.

.,De Vroedschap heeft opt verso eck van de Heer Sehepen Abraham devVijekersIoot. die v66r desen in de Academie albier privatim is gep'romoveert, ende naderhailcl de
1.) V g1. bij deze en de volgende resolutie hierv66r, blz. 482-484.
2) Hierv66r, blz. 335-336.
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professieill de Rechten tot genoegenheeft bec!eedt, 4enselven vereert met de goude,;}Iledailleofte gewoonlicke
promqtiepenning deser Aca,deniie.
"
Ende is insgelijx aen Anton de Goyer, die hem aengegeven heeft om publiee gepromoveert te wordcn~ ende
daertoe allereets de gewoonlicke gerechticheden voldacn
sijnde, doof voorgevallen ongelegcntheden gcnootsaeckt
geworden sijne promotie privatim te voltrecken, op sijn
versoeck gelij,-cke nlcdaille geaccordeert."

29 November ,669.
,;Gehoort de lectur,c der Remonstrantie van den Senaet
deser Academie 1), dolerende dat Matheus Craffordius,
Scatus, student, hadde onclerstaen een tractaet te cloen
drucken ende uyt te geven, geintituleert: "Exercitatio
Apologetica", in 't welck verschcyden Professoren deseT
Academie end,c ders.elver theses schandelijck..soudcn worden getraduc~ert cu gelastert, met üpset om daermede
hae~ Ed. Achtb. resolutie en goede intentie, desen aengaende den 5 Julij laatstleden genomen, te illuderen, met
versoeek, alles breder bij de voors. remonstrantie ende vordere bijlagen- gededueeert, sijn de :Heercn Gecommitteerden tot de Academische saken versocht ende gecommitteert
alle 't selve te examineren, ende cie Vroedschap te dienen
van advis."

"Borgermeesteren ende Vroedschap der Stad Utrecht,
gehoort de lecture der remonstrantie van den Scnaet deser
Academie, in substantie behelsende, ho e da! Matheus Craffordius, Scoto-Britannus, student, de stouticheyt hadde
gebruyckt van te doen drucken een traetaet, geintituleert
"Exereitatio Apologetiea" ·ete., waerinne hij verscheyden
Professoren hare person,en, thes.es, corollaria schande1ijck
traduceert ende.beschuldicht van Godloasheyt, heterodoxie,
heresie ende angere grove fauten en dwalingen meer, ende
dat sij voor deseh-e tanquam pro aris et focis waren vech") Hierv66r, blz. 483---484.
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tende,.seggendehij, Craffort, voorgenomente hebben met
schrijven te voltrecken 't geeue hem - - te weten', bij de
Magistraet - - belet was geweest door publique disputatieu te defenderen, alles, ons gebleken sijnde bij extracten
uyt 't selve tractaet, tot verificatie van 't geene voornoemt
,aen 0115 geexhibeert eU,de ,yertoont,. c!1de considererende,
dat door dit doen niet alleen publiqllclick werd. gevilipen<:leert cn geilludeert,onse authoriteyt ende goede intentic,
v'ervat bij onse resolutie, desen aengae:q'de den 5 Julij
Iaatstleden genomen, macr clat daerenboven het respect.
Iuyster ende goede naam van cle gerucIte Professoren ward
geschonden ende beledigt, ende verders gelet, dat de
voorz. Craffort behoorlick voor de Heeren onse GecoD1I;nitteerden ten desen eynde ontboden sünde, niet eH 1S
gecompareert, maer, ,geseyt ,,,",arel naer Schotland vertrocke'n te sijn,_ heb ben wij, naer gehouden serieuse deliberatie, goetgevonden den voorn. Matheus Craffort van dese
anse Academie te relegeren, gelijck wij denselven relegeren bij desen, verstaende dat deselve tot geenige cxercitia
Academiae, soo publica als privata, saH mogen worden
geadmitteert, ende lasten vorders d'Heer Officier alle gedruckte, exemplaren van""t voors.,tra-ctact op te haIen, met
interdictie aen alle ,druckers 'en-' boeckvercopers 't sehre
voortaen te veylen ofte te vercopen, ap- poene, tegens de
divulgateurs van fameuse' libellen' gestatueert."
"Ende is vbrders tot voorkominge van sodanige, altercatien ende diffamatoire geschriften goetgevondcn, dat des
Vroetschaps' resolutie van den '12 Augusti 16421), desen
aengaende gearresteert, aen die van den -drucker- ende
boeckverkoper-gilde de novo tot haer narichtinge sal worden geintituleert;"
24 Januari r670.
[Wijnne, blz. 107: Op het verzoek 'van ,prof. Regnems van Mansvelt om verhDogil1g zij'ner wedde, daar hij sinds eenigen ,tijd ook
ethica 'doceert, is, deze met f 200 jaarlijks vermeerderd. ,~ Oe lectoren resp. juris et me4icinae Lucas vall de Poll en, Philippus Matthaeus worden, op hun verzoek, vereerd met ,den, titel vaw prof.

1) Hiervoor, blz. 164.
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extraordinarius,< maar ,behoudewde ja'arwedde' ivan -/:200" die z'ij. als

lector geoieten.]

7 Maart ,670:
[Wijnne, blz. 107: Bnrgemeesteren geauthoriseerd om te spreken
met prof. Antonius Matthaeus, van wien men vreest, dat hij een hem
aangebdden hoogleeraarsambt in de rechten te Leiden 1) zal aan-

'nemen, ten einde hem hier te

houdel~.]

8 Maart ,670.
[Wijnne, blz. 108: Na rapport van Burgemeesteren beslaten aall
prof. Ant. Matthacus, zoo hij hier blijft, cen verhooging zijner jaar:"
wedde met 'f 300 aan te biedf'n. Burgem. wor'den tevens gemachtigd
te bewerken, dat hem de _preseance boven gewone advocaten zal
worden gegeven, als hij in revisie-~aken wardt gebruikt2).l

1) In dezen jjjd. heeft" men 'te.' Leiden getracht verschillend'e
Utrechtsche hoogleeraren, zooals in:het vervoIg zal blijken met weinig succes, daarhecn tc: haien". 29, Januari 1670' gelastten de Leidsehe
Curatoren hun secretaris, prof. Graevius te polsen, of hij een benoeming tot professor eloquentiae zou ,willen aanvaarden op cen jaarwedde van 1500 a 1600 gulden; 'l- Februafi. d.a.v. benoemden zij
hem op een wedde van f 1600; 10 Maart d.a.v. kregen zij bericht,
dat Graevius het beroep niet wilde aannemen, "zelfs niet üp een
wedde van f 1600": Molhuysen,t.a.p. 1II, blz. 235, 236, 241.
2) 7 Februari 1670 beslüten de Leidsche Curatoren- Ant. Matihaeus te laten polsen, of hij een beroep tot Prof. juris ZOll aannemen op een wedde van' f 1000, en f 200 extra-ordinaris; 10 Maart
beriepen zij hem op een wedde van f 1000 en f 400 extra-ordinaris.
Te Utrecht bood rnen echter meer, bliikens bovenst. resol. van
8' Maart 1670. Imrners, in 1666, opdat hij niet naar Groningen zou gaan, was zijn wedde gebracht op f 1200; door de hem
aangeboden verhooging van f 300 kreeg hij- dus cen wedde van
f 1500; hierdoor bleef hij ~ althans voorloopig - vobr Utrecht
behouden; op 30 Maart 1670 berichtte hij den Leidsehen Curatoren,
dat hij voor hun aanbod bedankte: Molhuysen, t.a.p. HI, blz. 236 en
241.
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I.
"ACTA RECTOREFRANCISCO BUR~!ANNO, AO.

1670"(-1671),

15 Maart 1670.
Na dankbetuiging dOOf de oud~burgemeesteren Cornelias van der Voort en Regnerus Foeyt aau de aftredend.c Rector 'cu Assessoren, wordt tot Redor -geproclameerd
Franciscus Bunnannus cn- tot Assessoren _Cyprianus ,RegnefUS ab Oosterga, juris prof., Isbrandus vati Diemerbroeek, med. ct anatom. prof., en Joh. G. Graevius,
eloquentiae ct historiarum prof.
29 en30 Juni en 4 Juli 1670.
"Coactus fuit Senatus rogatu virorum dar. DD. 'loh. de
Bruine ct Regneri a 'Mansfeld, qui. in- eo exposuerunt affixas esse theses, sub praesidio viri cl. D. Andr. Essenii
hoc ipso die ventilanclas, auctore ct respondente Hermanno
Giffenio, Bremensi, sub titulo "Assertionum quarundam
theologicarum", in: quibtis 1) .-censebant id, fere ,-unum agi,
ut controversiae pleraeque in hac acadernia-.ab .aliquo :retra
tempore inter Professores quosdam agitatae, dein autem
intermissae, proponerentur et'sub SoCini similiurnque haereticorum nominibus exagitarentur, adjectis in fine cOfollariis, in quibus-suarum opinionum quacdam-FIaccianismi,
Socinianismi, Quakeranismi ct Enthusiasmi accusahan1) Wat in het pamflet "Bileams Raedt", blz. 18, ()Ver dit onderwerp wordt medegedeeld, is bijna--een letterlijke vertalmg van de
nu volgcnde passage uit de Acta ct Decreta (zie oo!c hiervöor, hlz.
468, noot 1); alleen wordt in hei pamflet verwezen naar Res. Vr.
2 Juli 1662, in p~aats,van Res._ Vr. 2 cn 5 Juli 1669 cn worden daat
De Bruyn, Mansveit en Burman genoel1ld als de professoren, die de
zaak ter sprake brachten in ·den Senaat en door dezen werden afgevaardigd naar Burgemeesteren; in de Acta et Decreta wordt Burman niet genoemd. Ook heet in het pamflet de student abusievelijk
S~ffenius. j. pI.. \r. Giffenius.
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tur: quae 'omnia cuni .paci academiae "lntercedere et novissimo Ampl. Ordinis decreto a.d. II Julii 1659 condito
refragari existimarent, per madum notificationis - - uti
loquuntur -:- -:--, exposuerunt, nolle se si bi ill1Put~ri si ex
necessitate 'opiniones famamque 1 suam defen'clendi sibi imposita, contentiones aliaque quae acl pacem minus vidercntUT spectatura, forte enascercntuf. Quibus anditis Senatui
academico ViSUTIl est, ut sarta tccta senTaretur academiae
pax, hac de re referen'dum esse ad Ampliss. DD: Coss.,
quad praestare in se',iidem duo collegae Philosophi susccperunt-. Exinde. Senatu academico- in cudam eodem die
evocato 'auditisquc- omnibus, praut pro vel cöntra stahant,
Professoribus, ampliss. Consules ct 'Academiae Curatores
dixerunt -se ad Senatum urbicum postridie se laturos disputationemque tantisper differri jusserunt; postridie vero
Rectori suo Senatusque nomine significarunt per tabularium, intermittendam esse disputationem, Senatusque placitum esse ut professores posthac acl normam decreti super
memorati' disputationes suas instituant. Quoel convocato
Senatu ,academico a.d.,: IV, Julii"a Rectore iUi expositum
est."
19 September 1670'
.Wordt inden' Senaat voorgelezen Reso!. VL 5 Sept.
1670 : hierna, blz. 502.
28 September 1670;

"Visum est Senatui academico -quotiescunque duo vel
plures candidati simul ,acl promotionem, 'publicam aspirant,
leges, pro chirotecis solvi solita5, ad illstar legum examinis
disputationisque duplicandas esse."
24 December 1670.

"eurn fama vulgaturn esset Illustr. ct Praepot. Hollandiae et \V estfrisi~ie Ordines moHri studio'rum in -äcademia
istius provinciae instaurationem, cuius forniula, a Nöbiiiss.
et Ampliss. 'academiae i5tius Curatoribus con-cepta, huc
inter aHa tendebat, ut nulli cUlusque factiltatis Doctori :in
ista provincia,in posterum haberetur honos, qui eruditiohis
suae testimonium in provinciae istius Acaclcmia consecu-
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tus non esset: quod non,:solu:ffi inauditum et iniquum p.essimiquc exempE, verUffi' etiam nostrae Academiae 'C:orrimadis summopere adversum videbatur, Rector ci 8enatus,
rogatu Nobiliss. ct Ampliss. Consuium Senatorurnque ad
res academicas deputatorum, scntentiarn suam rationcsquc
quibus conatus i5tt! dissuaueri sufflaminarique passet,
scripto expressas, itsdem DD. Consulibus' scnatoribusque
f!xhibuerunt; -cuius hoc fuit exemplar":
N t1 volgen het "Conccpt van r~dres der studien in
Leyden ')" (.gedrukt bij Molhnysen, t.a.p. III, blz. 245,
1) De strekl$:.ing van dU besluit, dOOf de Leids,ehe Curatorcn genomen na ingewoßnen advies van- den Senaat, is: ter Statenvergildering van Holland voor te "stellen, de statuten van de Academie
met de vorgende bepalingen; uit te breiden: ] de Rectoren val1 de
Triviale schalen in Holland aan te schrijven, dat zij aan niemand
-een bewijs van rijpheid YOOf de acadernischc studie afgeven, die niet
met ,eenig gemak Latijn kan spreken en schrijven eu geoefend is in
de rhetorica en de begmselen der logiea; 2° degenen, die zull\: cen
bewijs yan rijpheid beb ben gekregen, toch nog" yoordat zij als student kunnen worden ingeschreven, te laten examineeren door een of
meer professoren; ~o niemand tot, de studie in de drie hoogere
faculteiten toe te laten, als hij geen testimonium van de professoren
in de philosophie en, de leite ren kan overleggen, dat hij zieh beflOorlijk heeft toegelegd op de Jitterae humaniores en op dat gedeelte
der philosophie, dat dc bes1~ inleiding; geeft tot de studie in de door
hCID gekozen faculteit; 4 0 dat de professoren op hunne private col~
leges de studenten laten respondeeren; 50 ~at niemand den doctoralen graad verkrijge, ~an nadat hij behoorlijk valdaan heeft in cen
"rigoureus examen." Ten slatte (en dit was het, waardoor de
Utrechtsche Senaat in het geweer .vloog): "Ende, opdat dese voorsorge niet soude iwnnen werden ,gemaeckt infructueus, mogelijck
dOOf al te groate faciliteyt,. daeqnede in uytheem~chen Acadernien
cn ooek in dievan, andere, ·provineien de examina promotionis werden gehandelt, ende dat de ongeoefferidc studenten, door de VOOTS.
ordre gedeterreert wesende, weI lightetijck haer gradum in alsulke
Academien souden socken te vorderen, ~4t de' saeke daerhenen soude
konnen werden gedirigeert, ten- eynde bij· haar Ed. Gr. Mag . .resolutie
,ofte placate soude werden verctaert, dat niemant voor ccn gegradueert persoon sal werden erkent of in ,deze provincie:in qualiteyt
als Dottor Theoiogiae, juris, Medicinae oHe Magister Ph,ilosophiae
0
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regeLrs v. o. -cbl,;. 247,' regel 12V; b:) enhet boven be c
doelde advies, naar aanl'ciding' daarvan doof' den Utrechtsehen Senaat aan Burgern. en Vroedschap uitgebracht. Dit
batste luidt aldus:
"Rector eu Professoren der Atademie alhier, gesien ende
overwogen hebbende het concept van redres der studien
in de naestge1egcne provincie ende Academie, oordeelen
daerover hares beclunckens als volght:
Acn dc cene sijde, dat het ontworpene concept in een
provinciale resolutie veranderd ,"vorelende, na alle apparcntie dese Academie seer schadelijck sijn zal, ten deele
doof het seecker ontrecken' der prom6tien "an hi'et, tcn
deele dewijle de studenten, moetende- op een andere Academie ge--promoveert worden, oock aldaer haere studien
vervordcrcn eu volbrengen sullen. Ende' bijsonderlijck sal
hierdoor de roeeste afbreuck lij'den de studie in de rechten,
welcke, 500 niet de ineeste, altijd de rijckste studenten
llytleveren, alsoo, behalven de 'Ordre, te houden bij de 'particuEere steden, volgens dit Concept de Rechtsgeleerdeniet adrnissibel sullensijn bij den Ed. Hove van Holland!,
alwaer dese resolutie in vigeur sal blijven na allen schiYn,
al verviel sij in andere steden, ja, in de Acadeinie van
Holland selfs.
Aen de andere,:sij-de, dat su1ck eene resolutie onbillick
schijnt, als strijdende':
'
1. Tegen het Jus gentiUni; saltern Hteratarum, bij weIcke
alle de Düctoren krijgen facultatem ubique terrarurn artern
suam exercencli. We1ck recht noyt van 'iemant tot noch toe
tegengesproken off gevioleert iso Wel is waer, dat in Gerinal1ia ele Dodores Academiarllm Belgicarum vD6r desen
wel verworpen zijn van sommige Lederi ,aes Rijcks, doch
sulx steunde daerop, Gf omdat sij cle Provincias Belgicas
niet hi'elden veor s()l1'\;eraine provincien, die Jus lvfajestatis
haclden, welcke swaricheyt na den Vredehandel van M:unsal werden aengemerckt, het en zij deselve in haer Ed. Gr. Mog.
Academic sijne promotie hekomen en' aldaer met den trap van doctar
ofte van magister gehonoreert sal sijn." Zie hierover, behalve deboven 'aan-gehaalde bladz., ook nog' Molhl1ysen, t.a.p. HI, blz. 240 en
Bijfage No. 834.
.
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stergcheel heeft opgehouden,of, soo hetselve nu noch geschiet v.an eenige Paepsche Stenden of Steden in D uytsland,-soo i5 het, omdat sij geene Academien voor Academien
how;le, dan die van den Paus ,of door sijne auctoriteyt gefondeert sijn. Maer ongehoOl-t is het; ,in geheel Europa cen
Academie te erkennen ende nochtans haere Doctores te
verwerpen; selfs heeft 110yt de Coninck van Spanjen in ;de
bitterste vervolgingen tegen de o.nsc, als de Jeught der
N ederlandsche p1,"ovincien op de scholen- ende Academien
der Gereformeerclen in Duitsland ende Vranckrijdc studerende, aldaer den smaeck; der gereformeerde religie kreech,
nochtans, hoeseer hij- sulx merckte ende allerley middelen
daertegcn gebruyckte ende aIle liberteyt daeromtrent benam, evenwel noyt derve bestaen clit 'miJldel te gebruycken
ende"onder het pretext_van de Roomsche Religie te bewa-ren, welck inlmers 500 groot was, als het redres der studien, de eere oder Academische, promotien door su1ck off
diergel~jck een interdict te violeren, maer heeft liever; om
de commercie nlet ode gereformeerde fransche Academien
voor te comen, een nieuwe ,Academie tot Douay opgericht.
II. Bijsonderlijck strijd sulx tegen het JHS foederati
Belgii, daer" ruen volgens de \i\T etten- der Unie ,niet mach
verbie~en noch be,swarcn de waren der andere provincien r
vce1 min de personen ende actien, hoedanige die va-n studie
ZlJI1.

IIr. V 66r alles strijd. he.t tegen de. groote aIliantie ende·
correspondentie, die dese provincie met ~ie van ,FIolland
houd.
IV. Daer is geen reden om de: dodoren deser" Acaclemiete exc1uderen, alsoo daer ten "minsten soo wel 'op alles.
geiet werd in cxaminibus Doctorum als tot Leyden, daer
niet alleen de vices examinandi ;frequcI1tiores sijn als aldaer, maeT oock geene privatae disputatiol1es' inaugurales
gehollden worden dan lllet particuliere dispensatie van
hare Ed. Achtb. 1) ,ende daerenboven' pr~l'eter Ptofessoresfacultatis, deputati omnium facultatum, jae van hare Ed.
Achtb. selfs over de examina Doctoralia staen. Ende w.atter noch VQor manquement mochte overich zijn, kan alsoo"
lichter hier verbetert worden cl-an bij haer.
1) Vgl. hierv66r, blz. :l70--371.
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V~ 'Oock is' het een zeer-'illiberael en adieus werck, dat
eenige der Academien van N ederland, die de j ongste 'van
Europa sijn, souden alle andere Academieh, welcker äfsetsel sij sijn, ende haere studien veroordeelen, alsoff -bij
geeue van allen, behalvcn de haere, bequame doctöres gemae'ckt wierden, daer nochtans op veele Academien seer
stftete ordre' ontrent de promotien eu studien sijn. Welck
alsoo eIe'TI gemeenen haet van ,aUe volckeren verwecken
ende den N ederlantsche name cen se er groote nijt veroorsaeckcn sal.
'
VI. Oock smaeckt het na begeerlickheyt en nij dicheyt,
500 een monopolium in" studiis te willen oprechten ende
alles tot sich alleen trecken, daer Holland alreets soO\,eel
zegen ende neering in alles ·heeft boven de andere pro\rinden eu cle andere provincieri sooveel recht 'tot de studie
heb ben als Holland.
VILBijsonderlijcksehijnt het oock niet se er te voegen
vom Holland,door soo eene illiberale maniere (?) de
studien op andere plaatsen te beletten ende' te verminderen, 'daer door het tdevloeyen der jeught van andere plaatsen hare Academie meest gefloreert heeft. Ende nachtans
hebben noyt andere natien soo gehandelt met haere eerie
Academie, als sij nu hande1en,met de A'cadenüen van alle
Natien dergeheele werelt.
VIII. Oock heeft men gesien, dat de Academie van Leyden oock noch niet lange geleden wel gestelt sijmle '), die

1) De Leidscbe academie'had n1. in ,het vorige,jaai, 1669; zeer geleden door de daar, tcr stede weder heerschende pestziekte. De colleges mo esten worden gestaakt, niet alleen door de ziekte van hoogleeraren (zes hoogleeraren overleden in dit jaar), maar ook orndat
de studenten .de besrnette stad meden. Toeu in November 1669 een
TheoI. Dr. in de Acadernie eet:J, Latijnsche preek wilde houden,
bracht de Rector er dit bezwaar tegen in: "earn jarn esse Academtae
riostrae calarnitatem, ut vox ullos auditores habere possii." Ter herinnering aan het "doodaanbrengende jaar" (annus feralis) 1669,
waarin zes hoogleeraren aan de Academie ontvielen, werd in 1670
een gouden (niet koper-en, zooats Siegenbeek, t.a.p. I, blz. 185, hccft)
gedenkpenning geslagen, op de keerzijde waarvan een Phoenix
stond, met deze inscriptie: "Vivit morte refecta sua," tZie MOlhuysen,
t,a.p, III, blz. 224, 236 en Bijlage 83L

stüdien', ;il'Claer s6~nd~'r 'e'c?-ige van diergdijclce, w_~ttcn 5Ci11:'d:ei-ling gef1o:eert:~ebben, sobdat diesha,lv'eri:,·'sulcke ordres
ni~t -I:e maken sijn,"noeh d-e we1stand d6r j\'c~denü_e daann
bestaat.
.
.
IX. Soo de ander~ provincien van het geuniee'rd'e N ederland door retorsien hare: ingesetc-nen mede 500 ~on
stringeren om' alleeü'in hare Acaclemi-en igepromo-,reert te
worden, sullen: sij~ daeriri,' eonspirercnde, Leyd:en rn'cer natleel doen, dan ntt voorcfeel vaor' ha er te verwachten is uyt
dese resofuti"e.
X. I;" Duitschland worde alreede in Paapsche plaatsen
de Düctores Leidenses niet' tdegelatcrl; sob 'hei: Röomsthe
Rijck, oI' Holland anders jalours geilOe2h zijnde, het ·exempel van Leyden vernemende,"'het5elve ap. een Rijcks'~agh
eens navolght, welck lichteljjck gebeuren -kan, 500 süllen
sij'machtich veel affbreuck Iijden.
XI. Ja, EngeIa?d, vanwelcke natie sij veele medicos
prbmoveren, kan sul,ex oode lichtelijck riavolgen, alsoock
Vranckrijck, die doch op alles' 500 let. Ende als een ider
alsoo -sijne 'pluymen comt affhalen, lioe sou den sij dan ontbloot "vorden ?
XII. Bijsondcrlijck"hoekonnen sij met fatsoen cle uytheemse'he pro11).otie'n beh:;tfen, da er mcn het VOOf desen
voor een weldaad heeH gehouden, dat de Leydsche Iloctoren in V ranckrij ck geadmi tteert werden, teste H ugo
Grotio, Historiae, ad" annum 1596: ,,,Eodem tempore ab
Henrico impetratitm, ut quae Lugduni Batavorum ed1;1ctis
apud se irigeniis testiinonia perhibtiisscnt cliversariini artium profes'sores per Galliam valerent 1)." '
Ende nu sa~ Vranckrijck 'niet mogen in dese 'gelegent:"
heyt gelden of val eren in Holland!
Onder de" riüddeled 'om dese redenen klern' 'te geve'n,
soude: misschien' 'konnen dienen:
'
1. ''I''e kennen te geven~' dat tJ;1en met de andere 'prpvincie~ '(iverleggcn sa-1 moeten, wat gemenerhani:f teger!: suICk
eene resolutie te doen: staet.
",
\-Velck nochtans niet sonders bedencken i5, soo het geschic,t met exclusie van ;].lk q~dere Academien J ~val1t ,soo
1) Dlt is ee,n letterlijke 'aalrhalihg llit Hllgonis Gr6tii Annale's
et'Historiae'de rebus BeIgicis (cd. 1657), p. 266.
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sou,den ,:hier ,geeue ,p,romotien ,geschieden" dan. alleen_ va,Il
Stichtse kinderen,nöch totgrooter nadeel deset Academie,
maer; wer soude su1cx aengaen,~:soo
,de, Academlc
van Holland wordt uytgesloten van de gemeene andere
Academien, ,de hare onder malkander,en.
I~. SQude misschien aan de particuliere steden van Holland :konnen vertool1t _'Yordcn, hoc het tegell het il1tex;esse
van h,aer selfs strijd, hare studercnde jcught te docn COll:-fineren ,b,ill~en Leyden, da Cf S9 nlcnichrnael pe~ij.ckel, js
van 500 groote ongesontheyt, veeltijds lueerder perijckel
~s, van .verleydinge c1,1de, debauche, ;somtijtJ' de studien,. altijd in, het een of. ander' gedeelte, slechter konnen, gestelt
sij!l ,dan e1~e~s" altij,d tennlinsten alles ßaer sw,aerder.ende
kostelijcker valt. Welck alles ten deele Of hier andersis,
6f altijd ten deele sijn kan. Ende nochtans de wet eenmael
gemaeckt zijnde, sijn hare kinderen die servituyt eeuwich
oIfderworpcn., Welck bijsollderlijck kond~ vertoont würden aen de naastgelegene Hollandsche steden, die hare
kinderen het me este herwaerts schicken, door de lIeeren
Regent~n alhier, die met de H,eer\2~.Rege~1ten aldaer particulierlijck correspondercn.
IU. Opck staet te bed.encken, of d~se resolutie niet sal
gedijen tot nadee! van de Illustre Schale tot Amsterdam,
welek de H.H. Regenten alda,er int bijsonder konde VOOfgeho·lfden 'wordep.
' '
IV. Spude, sc4ijncn .het crac~tich,ste te sijn, soo rnen in
het eene of an der politijck middel, daer de provincien malcandercn, in van dpen hebben, diUicJllteren inochte, om
alsoo anJere tot .reden te brengen. Geliick.noch onlangs,
soo verstaeI;! word, Holland ,voor !),et gevoechlickste middel
van belastinge gehouden heeft het gemaal te beswaren,
onder anderen, opdat alsoo hare ambachtslieden door andere b'eswaringen niet mochten uyt 4a~e prqvincie .verdreven worden. Yeel min danbehoorden door de faciliteyten
goed)leyt dese!". provinde Je studeI]ten uyt ,deselve verdreyen te' worden. Dit onder welnemen ,,,;m DE. Achtb.1).'~

aneen

:1) 'V6orloopig kwam het Lei'dsche plan'; dat; op' 20 D'ec. :1670 ter
Statenvergadering van HoIIand werd ingediend, niet tot uitvoering, '
vQIgens Eruin, Verspreide ,Gescrrr. l)(" . blz. 384, noot 1 (waar verwezen wordt naar I{esoI. H?.H. ~\ 7,en 12 ,Febr., )67,IJ, poor de
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"Exposuit In Senatu D. ,Cyprianus scholas privatas
tegenkanting der Staten van Utrecht; ten anrechte zegt Siegenbeek,
t.a.p. I, blz. 188, dat ,het voorstel der Leidsehe Cu ra toren dOOf de
Staten van Holland werd bekracl1tigd. -- Oe Staten van Utrecht
richtten ap· 30 Deccmher 1670 tot de Staten·vao Holland een brief
om te protesteer,eri tegen het ,voornemen, in Holland alleen' VOOT
gegradueercten te erkennen die genen, die aan de Leidsehe Academie
hun graad hadden gehaald; deze brief ging echter alleen op naam
van de Staten van Utrecht; hij was opgesteld dOOf de Gecommitteerden VOOT de: academische ,z'aken (zie hierna, blz. 503, de Res.
Vr. 27 Dec. 1670). De brief is in extenso gedrukt bij Heringa, Oratio
de auditorio, p. 113-117; het is'overbodig hem hier over te nemen,
Gaar de argumenten, welke daarin tegen het Leidsehe plan worden
aangevoerd, hoofdzakelijk ontleend -zjjn aan deo' boven afgedrukte
memorie van den Utrechtschen Senaat; alleen het Iaatste dee! van
den brief worde hier overgenomen: "Boven dat vrij v,Tat hart schijnt
te sijn, dat de studerende jeught'ende,sp-ecialick die haer'uyt d'an..;.
dere Provincien bi-nnen UEd'. Mog-.-territoir souden willen ter neder
setten, genecessiteert souden worden: om,'niet alleen' haere promotien,
maar oock bij gevoIge alle cle progressen harer studien al-leenlick in
de ,Academie tot Leyden te soeckeh: Want behalven dat cle longe
jeught,daerdoor een geruymen tijd van j.areh ,als gecolifineert soude
worden' op een plaetse, die door ongeluckige toevallen" -(de pest
van 1669!) "aen deselve onaengenaem oHe oock ondienstich geoordeelt mochte worden, ende dan, omme sodanigen ongemack te ontgaen,· geriootsaeckt soude worden den Ioop van haere studien te
interrumperen ende hare promotien te dilayeren, tot mercketijck
nadeet van' de studerende jeught int generael ende die van hare Ed.
Gi. Mag. provincie 'int particulier, 500 soude oock 'de Onderen- eo
Voogden,-soo niet benomen, ten minstens seer besnoeyt wörden de
liberteyt ende -gelegeritheyt om hare kinderen ap- een andef Academie, onder de directie van een Professor, die in dese ofte die facuIteyt "in geIeertheit:'ofte methode· van instrueren quhme nyt te
steecken, ofte aen dewelcke deselve ouders door maechschap: kenniss'e ofte recommandatie' ,goet addres hadden, hare studi0n' te docn
aerileg.gen "ende te voltrecken, almede tot grooten ondienst van deselve. \Veshalvcn wij, niet meer ter herte ilein'end; als dat de oude
harmonie, vrundschap'''ende, goede correspondentie ',tussehen twee
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jurisprudentiae studiosis, aperiri <äb .A. Bommaert 1), insuper habitis statutis eum academicis, turn Ampliss. Ordinis ca -super ,re, elect,e _autclTI super dicti Bommartii
exercitiis olim conditis nuperiusque renovatis. Ea occasione conquc:;ta cst facultas PhiIosophica ieIern in exercitiis
Ijhilosophicis praestari a studioso Gerhardo de Vries ~}.
Visum est Scnatui utramque: rem proponcndam esse DD.
Consuhbus fogandosque ut insigila:re,' dignentur, ne quid
decreta acadcinica ct, il1is contemtis, fes acadC'nIica detrimenti capiat. Impositum illud-Rectori ct D. Cypriano."
Maart 1671.
\Vordtgelezcn Res. Vr.6 Maar! 167': hierna, hlz. 503.
'4 Maar! 1671.
,;Praelecta s'unt ity; Senatu acta academica Rcctore D.
soo naburige P-Fovincien, Steden-,endc Leden van' dien In allen deele
mochte :word~n geconserveert ende wes tot krenckinge van dien
~enichsints SOlide -connen strecken, soovee1 doenlick voor te cornen,
soo e'n ,hebben wij niet connen naerlaten U Ed. Gr. :Mog. 't geen
yoors. is gantsch vrund- ende nabuyrlijck te ,representeren, met versoeck dese saecke daerhenen te willen dirigeren, ten eynde de studien ende' promotien wedersijds in ,haer oLlde cours ende liberteyt
gelaten mogen'-worden. Echter 500 UEd. Gr. Mog. ofte de Heeren
Curateuren van, derselven Academie sou den rneenen, dat tot redres
van- de s,tudien eenige naerder ordres, ende rnlddelen souden dienen
te 'worden b_eraemt, soo hebben ,wij UEd. Gr. Mog. bij desen wel
willen verseeckereQ, dat men !iesersijds- a!tijä overbodich sal wesen
dienthalven met de Heeren Curateuren van de Academie tot Leyden
te concerteren ende soodanige reglementen te helpen berameny als
tot bereyckinge van so salutairen _ ooghmerck onderlinge d!enstich
geoordeelt sonden mogen werden}' Zooals 'fien ziet, komt in dezen
brief niets voor van een dreigement -met represaill,e-maatrege1en. Voorloopig was deze aangelegenheid van de baan. Wij zullen later
zienJ hoe er, in 1693, in gewijzigden 'vorm op' werd teruggekomen.
1)- lie over hem hierv66r, blz. 367 en' 395-396, en :hierna, blz.
504-505, op 13 en 14 Oe!. .1671.
~) DH is ode tatere Utrechtsch_e ,Philo_s. pro.f~s,sQr.
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Cypriano digesta. Approbataea sunLa Senatu deliberand1fmqJl~, ge c.op~lendo ",:{lecn:~tQ> ~t -~11 <posteru~ quotannis
decedebti~, Re<:ioi:~s ,acta mox ah ina~gur~ltione
Rec~oris recerisearifur:1) .", '
.'
-

novi,

11.
RESOLUTIEN VROEDSCIIAP UTRECIIT.

5 April 1670.
[Wilriri~i blz. lQ8.i-l09: Prof. Ant. MäHhaetis'heeft medegedeeld,
dat hij op'fici aanbod, h~m-bij Res. Vr. 8 Maart' 1-670 geäaa~ !(hierv66r, blz;;490), bereid is-te Utrecht te blijven; de verhdo-ging-zijher
wedde m'e{ 1'"300 wcirdt hem nu toe'gesta~n. - Prdf. Cyprümus
krijgt ',den titel' van primarius professor jüris eh zijne- wedde wardt
met f 100 verhoogd.]
.

18 April r670.
[Wijnne, blz. 109: Aan den ext,raord. prof. medic. Philippus Matthaeus wardt op zijn ve'.r;ioek'/-we'geri's'<z!jde benoeming tot ordin.
prQf-. m,edi,c.: te,,':Fr~nek~r, ,et:{v()l~_:onts~ag verl~enct-.J'

IS,:Augustus·a67o c
, [Wijnne, blz. 109-110: De jaarwedde van prof. Fr. Burman
·.:an f 1500 tot f 2000 ver~,qogd~,üp<,iat: -hij bedanke voor het beroep
naar Leiden 2).J
"1) Onnoddig was dit ~i~t: d~ Acta van, Cy~'[iartik :<Ver'ci~n imtri~rs
i,n den Se:h.aatvo~rget'ez~n ee~ jaar nad_at h;iJ ',w~s ~,fgetf!;d.en! In,tusscp,~n,,: het ,ble~f voorloOEig nog" bij, ,,4;elib~r~ereli.':;' ~en b~sl~it
werd niet ,gen?mep; ,dit ;_zou ook "yein'ig, gebaat, heb,ben;, ~en .~o~
altijd afhankelijk blijven van de accur'atesse of de ßl9rdigheid ~an
den Rector.
"
'
2) Toen Wolzogen voor, een heroep, naar Leiden had bedankt,
ht~sloten de Leidsehe Curatoren op 30 'September 1670, dOOf prof.
Heida'nus' (den 'schoonvader van Fr. ,Burman) dezen laatsten te'polsen, of hij bereid was naar Leiden te kornen op een wedde van
f 1700 (Molhuysen. t.a.p. lll, blz.244); blijkens bovenstaande· resoi.
van 15 Aug. was men hun te Utrecht, echter voM ,geweesL
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<22<Augustus 1670.

[Wilrihe, 6iz. 110':''f:ie, ~~o,edsch:ap machtigt Bllrgemeeste~en _,_,niet
alle bedenckelijcke re'cf-ellen'; den cxtraürct. prof. historiae ecc1esülsticae en Wa_alschen predikant Wolzogen, dien 'men
L'ei:den" wll
benoemen tot ordin. prof. theologiae 1) (;'!n die doof de regeering
van Amsterdam wordt aangezocht voor den dienst van de Ill. SchooI
eo de Waalsche kerk, te bewegen in Utrecht te blijvep..]

fe

" ; '

i

'.'

,

.,Op de re queste van Carolus de Maets, Philosophiae et
Medicinae Joctor, vers6eckcnde dat hij, beroepen sijnde tot
Professor -cxtraordinaris. Medicinae in de, Academie tot
Leyden 0), hij derhalven genootsaeckt isgeworden helll
van hier derwaerts- metterwoon te transporteren~ met versoeck d<.lt dit:sijn tran~port fecnigeuitijde geen Pfej~dicie
in- dc, continuatie ,van ,sijn Bürgcrrecht soude mogen geven,
heeft de V roedschap, naef gehouden deliberatie,. verstaen,
dat hij, suppliant, gedurende sijne functie in de gemelte
Academie sijn borgerschap alhier sal behouden ende daermee blijven continueren.'"
,.

s.·Septeml)erI670.
[Wijnne, blz. l1o.':":::':Ül-: Prof. W'olzbgen zafv'oo-i:het heroep naat

Leiden bedanken; hij krijgt nu den titel ordin. historiae sacrae
professor en zijn jaarwedde wordtmet:f30()-verhoogd; hij zal wekelijks twee l~ssen moeten geven.]

''''4 Octöber

'67Ö:

[\Vijnne, blz. 111-112: De secretaris der stad Amsterdam, 'MI-.
9;irk SCl1aap, ~qmt ter vergadering het reeds'"s~hdfte1i~k ingediend
verzo'ek va~"Burgerpr":. eri l{egeerders van,_:Amst~rdam ondersteu,~kn om goed te vindeil" dat p-r~f. WoizogeIl"tie ben6'~ming tot prof.
tlistor'iae eccleslasticae aan de nf. s-ch~oi aldaa'r zahianvaarden.'
Vt~edsthap zal hare' meerüng daaro'Ver schji_~telijk" ~an 'de Atnsterd,
;eg'ee~in:g doeh toekomen.] ,
' ,

De

3' .October '970.
[Wijnne,'blz. 112-113: Op:zijn verzoek :eervol ontslag verleend
1) Molhuysen, t.a.p. 1!I, blz< 244.
2) Hierv66r, blz. 478, TIoot 1.
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a'an priit'~Wolzogen;'~die; ilunlddels 'ook to'f predikantbij
gemeente-ie ,Amsterdam'is be'roepen.]
>

de Waalsche

27 December 1670.

De eerste Burge,meester Vau der Dussen rapporteert,
dat de Gecommitt. voor de academische zaken onderzocht
hebben hetdoo" de Leidsehe Curatbren bij de Staten'van
Holland rngediende "Redres jegens 'het verva!' in de academische :studien" eu, i na ingewonnen schriftelijk -advies van
de -Professoren der U trechtsche Academie,- een brief aan
de' Staten van Holland hebben ontworpen. De Vroedschap
keurt goed het daarheen te leiden, dat deze brief op naarri
van de Staten van Utrecht zal worden verzonden. Deze
brief volgi nn: zie hierv66r, blz. 498, noot I .

. '30

Januarl

"P7I.

>

:

>

Aan prof. Fr. Burman wordt Jpoo vereerd, voorde opdracht eu 59 present-exemplaren, van zijn bQ'ck,::getiteld:
"Synopsis Theo~ogiae" ,tomus prior."
6 M:aart.IP7.k
[Wijnne, blz. 113-J14;:,_Aan"prot, Fr._ Burman, die zulks, op
verzoek van de studenten, vrijwiilig heeft aangeboden, wordt toegestaan wekelijks, 1, ~f 2 Ie~sen_, in Historia S-a~ra te geven, -in p~~ats
-van gelijk aantaI lessen, die hij tegenwoqrdig ilJ. andere ged~ehen
van de theologie geeft - Prof. V-an de PoIl zal, behalve zijn 2 ).vekelijksche l,ess;en over de, Instituta, ,nog 2 lessen "in deselve functie"
geven; zijn jaarwedde wordt daarom met! 200 ve!hoogd.]

IPM:AART IP72 ..

19 M:AART IP71

I.
"ACTA RECTORE GISBERTO VOETIO, ANl'lO DOMINI

1671"(-1672).
19 Maart 1671.

"Saturni die 19 MartÜ, hora senüquaita pomericliana.."
heeft de oud-burgemeester D'. Cornelis Booth, vergezeld

5()4

Yan .4e Heeren Dr, Johannes ,Stri(c)~,Raad en SchepeIj,
en den pro-secretaris Johannes/iQuint, -tot ,Redor-;gepro::
c1ameerd IY. Gish. Voetius eil tot Assessoren ])r. Fr. Burman, lY, Cyprianus ~R~gneri eu{ P'f:. Isbr. van Diemerbrock ').
29 Mei cn 6 Juni 1671.

Des avahds te half acht krijgt cle Senaat bericht van het
overlijden, "in flore aetatis" (hij was 3I jaar), 'van: Regne""
tU$' van. 1vlansfe1t, :ordin.' prof. Philosophiae. Aan Graevius
wordt;opgedragcn ,dc lijkrede .te handen, van welke taak
hijzichop 6 Juni .d.a.v. kwijt. Volgt het ,.pmgramma"
YOM dezelijkrede.

"D. 20 Junii obiit D.,-Joh.annes~' Sichterman, Drentanus,.
S. Theologiae studiosus" ct ael excquias ci f'!lciendas in
d-iem 25<J1!ni:ij:~'Academlae dves' affixo' prograthinate fue-

runt, invita:t1:)CPrQfes'$ores< <intern' "dict6', die lugubri habitu
in conclavi academieo ,comparuerunt primüm atque inde,
praeeunte Pedel1o, ad dornum luctus sen emortualclll sc·
eontulerunt; uude porro 'funllstuna deduxerunt."

'I/eIl. ,Jb,t9beri~7 L
"Profe'ssores; Juris ;:'ptöpostierunt i ,iliqüos pi.-h;atim 'a
D. Augustino Bomrnart: 2 ) in Jure instittii
deinde J-larde~ovicum duci ad pl"omotion'em Istic recipiendam ,; quod
eum damno Academiae 'atqtie etiam civitatis fieret, (juoe..:

ac

niarn iUi emolUlllenta ex promötione 'jet :hüic. emolumenta
1) De \laste" formule bij deze gelegenhcici' is, dat' dank wordt betuigd aan den aftredeuden Rector cu zijne Assessoren. Is het toeval,
dat deze dankbetuiging ou is wegge!aten, eo zoo ja, is dan aan den
aftredenden Rector, Fr. Burman, die dank niet betuigd doof Dr.
Booth, een Voetiaan, 'erl' düsi' ge'en: \;-ricn'd vali' Burm~n, of hedt
Voetius, die de Acta vao 16·7,1......:...1672 e'n dus ook d(' aantcekening up
19 Maart 1671 opstelde, opzetteiijk gc.en melding v:emaakt van ce:l
dankbetuiging?
,.,
,
2) Oe ,n;tan liet dus niet,?-f:,:zie hjervo0,r, ,piz. 500"en :n~:)Ot 1

atd§\ar.

ex ~C9nv~vJ}.s\,',?:li~squ~ pr0r:t:r0ticmum, expe~sis, res1:1-ltantia
praeripe(cntur".~tatl1tum est ut per Rec,t()l"e:m ,et ~acultatem
i~ri'di~a,m ad ))D.: ,yonsules'; et per ipsos ,ad :Senatum urba~
:p.um: haec qu~rula defer,retuT, si forte per: ipSOrl1ffi prudcnHarn remedi~m qUQd, ,adhiberi P9sse1.

Postridie ~ompel1attJs primus Consul recepit se DD.
Scnatores ad", x:egotia academica deJegä;t.os, .convocaturUlll
iisql1~ rem ~positurum."

1I.
RESOI,lITIEN VHO.EDS{~HAP UTRECHT.

, ,,}\.1einardus: van Dreunen, ordinaris dTucker win de
i),cadernie alhier, is bij dese aengen9I~len to.t S~ads ~rucker,
in pla.ets~ van AmeEs van Padd,cnbo.rch."

4 A pril IP7I.
"op de reql1;este van, Gerardus de ·Vries:1), studiosus
Thcologiac vcrsoerkel1(~~ collegia phHosophica te; mogen
houden, is naer gedane ornvrage den suppliant sijn versoeek bij provisie geac~~ordeert."",
J

I Meir67I.
",,,15 de hee,r Cami~raer BnH1chorst g~authoriseert, om
aen de snyds\jde vant pleyn van Vre~borch, onder de
lipde~oomen alda~r, een affheyninge v,an paelwerck tc
m,aecken tot b~vrijdinge 2).,van, de exercitie tc paen,i, die
aldaer dagelix dooe den Picqueur pnbliquelick word ge<:i,aen.~'
2I

Augustus 167-1.

"Refereerde de Heer Eerste·. Hurgermeester Van der
:1) Zie over hem hiema, blz. 511, floot l.
2.) "Tot bevrijdinge van de exercitie te paerd" = om te zorgen,.

dat deze "exercitie" zünder hinder van het pubJiek kOß geschieden.
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Dtis-scn;: dit---sijii - Ed-, neycns' de' vordere Gecommitteerden
tot de Abtdeniische- saecken den' Professor 'Htirfu~uinus
hadden geinduceert tot het rehlseren vande geoffereerde
Professie-in de'Theologie tot Leyrlcn, meftoes'~ggingeJ dat
sijn tractement van den halven predickdienst' soude wor.den verhoocht in plaats- van vier hündert vijftich tot seven
hondert en vijftith guldens, sijnde de helfte van de geaugmenteerde gagien der heele Predicanten. Hetwelcke bij
de V roedschap is geapprobeert ende sijn de gemelte Ge.committeerclen voor haere devoircn bedanckt."
2

October 1671.

"Heeft de Vroetsch-ap'op het gep'roponeerde, desen aengaende, goetgevon4en eil verstaen, dat het de Professores
''rheologiae deser Academie, die in de vergaderinge van de
E. Kerckenraedt: cdrilpareren, in consideratie van' hare
veelvoudige occupatieri voortaen vrij sal staan, de vergaderingen van de gemelte Kerckenraedt soo menichmaal
ofte soo langen tijd bij te wonen, als haer E.E. 't selve
goetvinden sullen, ende wordt den Secretaris gelast, dese
resolutie 'aen den 'Ptaesiderend-e van de E. Kerckenraedt
tot detselver narichtinge 'te verhandreycken."
13 NoverhberI67f.'
"Op de requeste vande Predicanten der N ederlandsche
Gemeynte alhier, versoeckende dat sij, remonstranten, eu
haere kinderen vöör borgers deser Stadt sonden mögen
worden erkent, heeft de Vroedschap, gehoort het rapport
van hare Gecoriunitteerden; bij dese goetgevonden- en verstaen, dat de Professoren deser Academie, alsmede de gereformeerde PrediCanteri alhier; mitsgaders derse1ver
respective kinderen, die gedurende haren actue1en dienst
alhier sijn geboren, alsmede die' vb6r den aenvang van denselven dienst elders sijn geprocreeert. alle voor deser Stads
borgers sullen worden gehouden, snlJende het voornoemde
borgerschap ingang nemen met derselver actuelen dienst."
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r6 MAARTr672 ~24' APRILr674' ..
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE JOHANNE DE BRl.JYN,
ANNO (sie) 1672 ET 1673"(-,--1674) ").

r6 Maart ,672.
De öüd-burgenieesteren De Leeuw; eh -De Goyer"prödameerden Johannes de Bruyn tot Rector eh tot Assessoren· 2 ) : Grsb. Voetius,,:Antonius Matthacus; cu Henricus
Regius ").
rSen' 20 Juni r672.

"eum nunciatum esset Regem Galliae eurn exercitu suo
jam appropinquare ;civitati ct paneis post diebus- hic adfuturum 4), deliberaturn est in Senatu academico, quid
nobis in hoc reTurn statu facicndum .esset ac decretum, .nihil
privato. nomine a nobis agenduffi, sed: adeundos Consules
ipsorurnque consilium super hac TC· esse rogandum 5) ; ,quod
1) Ten gevolge van de bezetting van Utrecht dOOf de Franschen
(13 Juni 1672-13 Nov. 1673: wij lierinnereü:er aan, dat de data flOg
steeds in den oilden stijl zijn) werd in .Maart 1673 het rectoraat niet
{)vergedr~gen,;ma-ar-.bleef Oe Bruyn,als Recto:f"aan- tot 24 April 1674,
toen de nieuwe Sta,dsregeering, ·cp- Ip April 1674 door Willem HI
aangesteld, een nieuw Senaatshestuur installeerde.
2) Bij ~es. Vr. 11 Maart 1672 waren tot 'Assessoren benoemd:
Gisb. Voetius, Cyprianus Regneri ab Oosterga eu Isbr. van Diemerbroeck; waarom de ,bei(je laatsten door Ant. Matthaeus en Regius
vervangen zijn, blijkt niet.
'3) Ook nu is geen dankbetuiging aan den:· aftr.edenden Rector
(Voetius) opgeteekend: wilde De Bruyn Voetius met geIijke munt
betalen? (hierv66r, blz. 504, noot 1).
; 4) Lodewijk.XIV kwam zeIt niet naar Utrecht, ,maar betrok het
s~ot van 'Zeist, waar hij van 17 tot 30 Juni is g~bleven; op 24 'Juni
bracht hij een kort hezoek aan Utrecht, incognito,' zoodat de
magistraat hem niet heeft begroet; de Senaat bleef daar dus ook vrij
van: zie de volgende noot.
5) Ui! Res. Vr. 18 Juni 1672 (hierna,blz. 512) blijk!. da! deSenaat; er .over had, gedacht, zijn opwachting te maken biLLodewijk
XIV.

5Q8
ct factum; i!:!ti:ve'fo·:tI'egot.ium,hpc ad 'Scnatuin'_feferendum
esse responderunt; in quo r8 Junii decretum est ut nobis
significaretur, sibi Academiam curae fore <ltque adeo praestare Ht nihil nos tentarcmus hactenus proprio nomine 1)."
29 Nugt!stus-einde September 1672.
"Die 29 Augusti, fini6s feril's/ R:ector Senatum convocavit
proposuitque,,'eUlTI, rc;i,.frumcntariae prae~ectus/~'} currentibus ,feriis .Auditoria ,:et porticus acadcJ1liac_ ,frumento _ct
farina replevisset, e re '11ost~·a esse ut deliberctur quae ·'media potissimum si nt ineunda ael efficiendum ut Academia
evacuetur ct nos ad lectiQnes ordinar:ias possimus reverti;
ac decreturn est, ut Rector turn per se ipsum, tum per
N obilis-s. Academiae 'Cura'töres apud dictüm praefedurn
guovis mhdo veHet instare, ut Academia nnbis restituerettir ,et frumentllm alio' portaretur, quod i)ost, varias 'ii:t~
stantias circa fin-em Beptcrnbris factum est :{) ';' decretnlll
vero 'turn est, ut irnposterürn non minus_ tempore feriarum
quarn alias lectiones publicae cohtiriuarentur, üt ,ista rahone occasio praescinderetur iterllffi academiam oc.cupandi,"
[672, na Septembec
"Nön diti post ;lis mota est, a Pontificiis, q:ui ternpluin
maius occupavera'nt 4); isti enim praeten'debant'Academiae
portiells et auditoria ad suum pertinere temphuri; quo
au dito Senatus est' eonvocatus ac dec.retum,- ut Redor
adiret ;\mpliss, ,Curatores ac rogaret, ,ut pro Senatu acaclemico 'apüd Praefectum civitatis a1i05que ,venent interredere; quod et sol1icite fecenmt et ohtinuerllnt,"
"Circa haec qUOq\lC tempora decretmll est, in Senatu
_ :1) ,Ovet de lotgevallen van de ,Utrechtsche a-ta'demi'e tijdens de
Fransehe: 'bezetti'ng vgl. :mew Heringa; Oratio de :auditorio, p',
165---180, en S.' C. J. Jessururi-ten ,Dam,'Ham, Utrecht in' 1672 en
1673,blz.127-'132.
2) De Franschc comrnissaris van de vivres.
") Zie hiorna, bjz.513, Res. Vr· 16 Sept. 1672.
4) 30 Juni 1672 was "de Dom doof den ,kardinaal van, Bouillü'n
gewijd en celebrecrde de bisschop van Straatsburg er de eerste ,rnis',
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Ac-ademico-; ·ut propter temPOfUm iniquitatem, donec' laetiOf,LC;l a:ffulgerent; privatim' promovcncli leges:hac ratione
irnmu:tarcnttit, nim(iru1l1) 11t pro inscriptione Rector tantum hahcret 30 ;stuferos, facultatis' Profess'Ores pro -tentjmine nihil exigerent. _ut pro cxaminc' tantu-m solverentur
20 floreni, pro disputatione 50 floreni, pro promotione
IO florcni:'
14 Fcbn-!ari 1673_
,,'Cum D. Büevius apud Redorem' quaereretur, qnod
Regis aerario Praefectus (1)- duortiril studiosorum, 'qui -in
ipsius aedibus antea commorati erant, nlme autem in Hollaridiam- 'corifugerant, bihliothecain 'aliarrique st1rJeIle"ctilem
fisco addixisset, ctim studiosi- isti plus"ip:si aebere'l1t quariI
h6runi omnium' pretiuin valeret,' et rogaret."eiüs itlterces~
sioncm, convocato super isto negotio Senatu acacleriiico,
judicavit rem referendam esse ad' Senatüm urbanum per
Rectorem et Assessores, quod et factum est; i5 vero rem
istam cum dicto Praefecto disputandi auctotitdtem dedit
Senatu:i academito. Atque ea propter Senatus academicus
deputavit Rccto'rem cum DD. Dieinetbrdeckio cf Graevio,
i.tt Pracfectum adirent ac rnoti\,~is et rationibus quibus··
tunque, turn viva voce, turn per libell um supplicem,
conarcntur eum a sententia sua diniovere; vcruth isti nihil
obtinere potuerunt _; respondit enim 'Praefectus sibi 'a Rege
in mandatis datum esse, ut omnium eorum, qüi ad hostes
confugissent atque inter cos vcrsarentur, bona quae cleprehendere poterat, confiscaret."

17 September 1673-'
"Decreturn est, ut -i1urnmi ornnes a candidatis', turn Senatui acadcmico, turn facultatis Professoribus propter
examina,_ dispütationcin inaugura1:em -'ac prori1otionerh persolvendi, Rectori tradercntur -ad distribuend-um eos ex
d-ec.reto Scnatus iis q·uibus debentur."
N oveinber 1673-

".cum mense Nn:vembri Galli provinciam et civ-itatem
1) Robert, Intendant van ]ustitie, Po!itie:

en

Financifn~
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hane ,'eoacti essent deserere ac I11ustr-iss. Comes -Hornanus
eum legionibus a Celsissimo Principe Auriaco datis urbem
esset' ingressus, futUTUS Gubernator, RectoL Senatum convQcavit ac proposuit, an-non ae(fuum videretur; ut collegia:liter Frofessores ipsum salutarent ac laetitiam suam significarent, quod per Dei gratiam adeo inexpectato a duro
hostium jugo per viln armorum Celsissimi Principis
AUfiad civitas esset liberata; decretum esse id nullo nlOdo
omittcndUlll esse, atque adeo nulla interposita mora iel
praestitum ,est ac, illu,striss. Comes PrQfessores humanissiP-1C ~xcepi~ s~gn,ificavitque se bono academiae quantum in
se ~st consulturum."
__
_"CUt;n' mi'~ites 'propter magnltudinem praesidii per ~ivium
,aed~s deberent ,distribui, qui ei negotio praepositi erant
Professores, putabant non esse eXCllsandos ab ii5 hospitio
excipiendis, vel ad minimum singulis septimanis duos flo~
renos pro exemtione esse solv,cndus. Qua propter Senatu
convocato decretum est, ut Rector et Assessores Ordinum
Generalium deputatos, penes quos tum erat rerurn politicarUITl administratio 1), adircnt ipsisque ostenderent privilegiulll suunl anno 1643- Academiae ,datum 2), quo cautum
est ut Professores a militibus h05pitio excipiendis eS5cnt
inlI'l:1upes; quocl cum factum est, deputati dixcrunt senolle
ut Academiae privilegia infringerentur mandaruntque isti
negqtio praepositis ~t Professores c~imerept, quo~l et
postea_factum est."

'3 Ap ril I674.
"eum nunciatum esset Ce1sissim. Principem Auriacum
eodem die adventurum, Sena'tus convocatus est ac decretum ut simt~l ac advenisset collegialiter Professores ipsius
:t) Na den a,ftocht der Franschen, op 13 Nov. 1673, had de Graaf
van Hoorn de stad bezet; hij schorste, zonder daartoe 'de bevoegdheid te hebben, de stadsregeering; vlak daama gebeurde dit nog
eens dOOf de Gedeputeerden van de Staten-Generaal, 01. den raadpensionaris FageI co de heeren Geelvinck; Crommon, Gemenich en
Gockinga, die het bestuur over de provincie en de stad Utrecht hebben gevoerd; tot aan de,komst van den' Prins-'van Oranjc·in April
1674.
2) Hierv.66rj", 'bIt. J,70.
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aedes aclirent eique gratularentur tantum armorttm ex Dei
benedictione succcssum et victorias, per quas a Gallorum
jugo intolerabiJj p?tria lib~rata,. at avo,rum sanguine parta
libertas dentlO restituta esset; hoc decreto facto significaturn est hora circiter 5 pomeridiana Principem nostrnm
hospitium suum esse ingreSSl1111, quapropter co statim noS
contulimus ct nulla intcrcedente mora ·achnissi sumus et
benignissim,e ,a tanto Principe excepti, qui etiam eum ipsi
Academiam commendaremus, liberalissi-me promisit se pro
eius prosperitate factururn quiqquid in se est :1)."
l} Oe aanteekeningen van den Rector De- Hruyn .,over de jaren
1672-1674 zijn weI zeer globaal gehouden; van allerlei VO,O-r de
Academ~e belangrijke gebeurtenissen in, dien tijd worde daarom hier
flOg kortelijk melding gemaakt. ~ De meeste stud~nten waren bij de
~omst der Franschen gevlucht; sinds dien dag tot h~t,einde van het
jaar 1672 is er te Utrecht niemand gepromoveerd; van ]anuarj~uit°.
October 1673 beliep, het aantal promoties slechts negen (in de acad~miejaren 1667-1672 bellep dit aantal resp. 22, 24, 35, 20 en 20).
Ook professor Reg~us nam, reeds voor de komst der Franschen, met
zijn gezin de wijk naar Amsterdam; in het begin van 1673 was hij
alweer terug; hij behoorde tot de gijzelaars, die de Franschen in
November 1673 medenamen. - Van Voetius is ten onrechte gezegd
(p,ij Sepp, Het gqdgeleer~ onderwijs in Neßerland enz. II, bfz. 153),
dat hij is uitgeweken. - Prof. Antonjus Matthaeus heeft ,in 1672
het zinkende sehip verlaten; in Oetober van ,dat jaar benoernden de
Leidsch~ 'Cur,atoren hem tot juridisch hooglceraar" niet op een wedde
val1 f 1400, zoo als hem in Maart 1670 was aangel;wden, m.aar op de,
i.n Februari, aanvankelijk bepaalde, wedd,e; van: f 1200 (hiervo,or.
blz. 490, noot 2): zjj konden hem, Oll bet voortbestaal1 van de
Utrechtsche Academie aan -een zijden draadje hing, g.oedko()per krijgen! In Februari 1673, toen hij zijn-ambt te Leiden,reeds aanvaard
had, berichtte hij aan de Leidsehe Curatorefl; dat hij, wegens de
scherpe placcatel1 der ,Fral1schen,;'geen kam; zag, ziJn bibliotheek,
meuhelen"en verdere bezittingen uit Utr~cht: naar:Leiden over te
~rengen.' Jenzij, door ,tll~schenkomst van den- Prins van 'Üranie, rle
bevelhebber der Fransche troepen in de provinci.,e U,trecht,> Luxembpprg~, kon worden' b,ewogen ze vrjj, te, geven. Cur~toren vondeu goed,
dat hpn -secretaris den Prins:hjerover ZOll trachten te spr:eken; van
deI) uitslag vernef!len
~i~t, maar de inboedel is inelk geval te
Leiden gekomen, want 14 Augustus 1673 kennen de Curator~n Ant.

wiJ
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TL
RIlSOIXTlEN VROEllSCfIAP UTRIlCHT.

Ii 1\1 ci 1672.
[Wijnne, blz. 114: Aan Prof. Dienterbroeck, die zijn boek, ge:"
titeld: "Anatome corporis humani", mede aan Burgmrn: en Vroed':'
schar had 'Üpgedragen-, een vef{~ering van 'f 250· toegekend.]
J8

Juni 1672.

"Gerefereert . sijnde, dat~ de Prüfes-sorc-t1 ~als'-inede (Je
K,erckenraedt genege'ntheyt haddcri orn' Zijri Mat . (Je'ri
Coning van- V'ranckrijck, die morgen 'niet ~ijn riül'rsch- clese
stad sal aendoen ende clesehrc 'niet sijn presen'tie vereeren 1), respedivelick collegialiter gaen ontmo'eten, heeft de
'Vroedschap, naer gehouden deliberatie, verstaen, cl<:it de
gcmelte töllegien geen aenspraeck ofte bes'endinge aen
Zijne Hoochstged. 1tf a t . sul1en eIoen, tensij desel\rc daertoe
ah-orens expresse conscnt ende ordre sullen hebben becomen."
Iv1atthaeus f 200 toe- vatir verhulsh:iden: Molhu-yseh, t.a.p. IIJ, blz.
269 eu 274.,- Ook 1eed Utrecht een' verlies door het vertrek naar
Leiden vati 'den privaat-dacent in de' philosophie Gerard de Vries;
op verzoek van vele studenten, die in 1672 naar Leiden uitweken;
ging hij ook daarheen (C. B'llrman, Trajectllm erüditum, blz. 431);
wij zullen later zien, dat hij<in' 1674 naar Utrecht terllgkwam, als
h()ogleeraar. - Ten slütte zij nog- Vermeid; dat eenige da gen na den
aftocht der Fransche troepen de 84-jarige Voetius, bp den 16den
November, -in den' Dom preekte om uiting te geven aan de dankbaarheid ovel' de '- verlos'sing vari het Fransche j6k, en dat prof:
Fr. Burinan op den 18den November, in'het' Grbote'Atidit6rium, 'een
redevoering hield. getiteld:' "Belgica ,afflicta, siv'e 'Orati'o 'de ca'lamitatibus communis patri-ae, praeciriue vero Ultrajectinae tpro'vindae,
quibus est coiiflictata.",
1) Vgt: hi'erv66r, blz~ 507, 'op 18 en 20)uni 1672. Zie ook Duke'r;
t.a.p. III. blz. 301. hoot I, waaruit blijkt.dat Voetius deel zouhebben ,uitgemaakt van de' deputcitie' van den Kerkeraad naa'r Lo'dewijk XIV.
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"Vord"rs geproponeert zijnde, dat de Fransche commis:

sares van 'de vivres een' groote,' (jiIantiteyt van mee!,'sijn
verwachtende om daerv~m successivelijck voor de militie
brood te doen backen, i8 op dersetv'er verso eck geconsenteert, dat de auditoria aeademica ende het annexe pand töt
het plaetsen vant voors. brood ende mee! suHen magen
'worden gebruyckt."
IJ5 September IP72,
(Wijnne, blz. Ü4: Toegestaan het verzoek van de Professoren om
hun', gewone lessen weder te beginnen; daartoe zal-.,gez9rgd worden,
'<Iat de amunitie en het braod en meet, eell tijdlang in de, a1:lditoria
geborgen, vandaar overgebracht zuHen' ,worden naar ße ~egulierskerk.]

,

,28 Oetober I672 ..

"Is biJ den vrijwilligcri' afstand- van den Pro"fessor Hetirick de Royl) .in desselffs plaetse tot deser Stadts Doctor
gesurrogeert c·n aengenomen Doctor Henrick van Schorrenberch, verstaende d<it desehre sal waernemen het quartier, 't we1ck bij de· Stadsdoctoren hem sal worden aeugewesen."
'7 Februari I673·
"Sijn op het geproponeerde, descn aengaende ter verga-de'ringe gedaen, d'e Heeren Rectof ende Professoren deser
AcaJemi~ ,geauthoriseert om met den Heer Intc~dant te
spreecken over het beslach yan de boeckeri der ab sentcrende stl1:dcritcn C), ende sijn Edt . met decluctie van ft;!den~n te versoecken" ten eynde de YQors. boeckcn sou'dcn,
mogen wo'rden ontslagen."

1.) Over de reden van den "vrljwilligen afstand" van Regius zie
hierv{)ör, blz. 511, noot 1.
2) Vgl. hierv66r, blz. 509, op 14 Febr. 1!l73.

Äcta et decreta Senatus
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24 Maart 1673.
"De Vroedschap" volgen,S: hetgoety~nden van·laestleden
Donderdach, getredenzijnde tot verkiesinge van ecn ,Rec1;or magnificus ende Assessor,es in,., dese Academie, heeft
den j egenwoordigen RectoT Magnificus ende de Assessofes in hare respective functien vao!" den aanstaenden jare
gecontinueert."
II

Augustus ,673.

[Wijnne, blz. 114---11"5: Gelezen:'en ,göedgekeurd de decisie, doof
den academischen Senaat, na machtiging, d.d. 18 Januari 1673, van
Curatoren, genom'eh in het geschil tusschen de professoren: Regius
cn -Dlemerbroeck' over de examen- cn promotiegelden van Josepn.
Abab Vaaz, geprornoveerd in Juni 1672,' en 'van Gerard -Croock,
gepromoveerd 14- jariuari 1673 :l:)".j
1) Over het geschil tu~~then'Regi~~'en"~Diemerbroeck worden wij
ingelicht deor den voigenden brief van Diemerbroeck a~n Burgerneesteren CD Vroedschap (hi] ligt 'ln denzelfden. muslag als zijn
brld over zijn geschil met Cyprlanus, hierv66r, 'bfz. 362, dus in No.
114 van den Supp!. CataL Gern. Arch. Utrecht, 2de Afd.;- de brief i8
ongedateerd, maar moct blijkens den inhoud uit of kort v66r Januari
1673 zijn. Hij Juidt in hoofdzaak als 'JoIgt: Ik heb laatst -aan Burgemeesteren bekend gemaakt "seeckere ontust, wekke prof. Regius
tegens mijn maeckt ende daervan decisie. van Haer Ed.Achtb. versacht"; zij hebben de zaak gerenvoyeerd aan den academischen
Senaat, "dewe!ckc tusschen haer cord raters _geen partijschap wil-lende maccken, haer met die decisie niet hebben wille ll, birnoyen.
Ondertusschen alsoo Regips rnijn genoechs,aem. voo'r eeri. qief uutmaeckt; 500 ist dat ick noch andermaei hiervan decisie versoeck van
onse Heeren en meesters. De saeck is dese. In Mayo (1672) is,
Regius met sijn gansehe familie vanhier nae Amsterdam gevruc~t~
alwaer hij een -huys gehuert en naederhant eeri' half iaer of daetontrent gewoont heeft, vOGr sijn vertreck dese siJne intentie 'mijn
bekent macckende, seggende dat lek de affaires van de Academie
ondertusschen in sijn absentie weI alleen soude connen waernemen.
gelijck Dock geschiet iso Niet lang daema wilde een medisch student
examen doen CD promoveeren; ik heb hem, praemisso solito tentamine, in nOf,tro Senattf gei.;xa'mineerd en consen'su, Senatus gepromo-·
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2;1 April r674 ..
"Sijn voor desen jare verkoren'tot Rector M'agnificus
veerd (dit is dus de hierboven in Res. Vr. n Aug. 1673 genoemde
joseph Abab Vaaz; over Gerard Croock wordt in dezen brief niet
gesproken; daarom is de brief waarschijnlijk v66r 14 ]anuari 1673
geschreven). De Senaat heeft toen besIoten y dat ik de examen- en
promotiegelden, voor zaoverre die de medische faculteit betroffen,
zou krijgen eo dat het presentiegeId verdeeld ZOll worden ander de
aanwezige professoren, met exclusie van den absenfen Regius. Na
zjjne terugkomst nu wil Regius deet hebben aan deze emolumenten•
.,met een fors, onbeschaemt backhuys seggende, quod injuste ilIi
subripuerim illos nummas, dat is: dat ick hem het gelt ontstolen
heb. Welcken dief-tieteI alsoo mijn in mijn Gude daegen niet soude
passen", zoo verzoek ik hierover de decisie van mijne Heeren en
meesters, die mij 24 jaar geleden tot professor hebben aangesteld.
"macr niet tot knecht en dienaer van Regius, als hij de stadt, de
Academie en sijn eygen huys a l'abandon voor de soldaten verlaet~
om dan sijn affaires tot sijn proffijt waer te nemen. Hij heeft in
d'absentie van Doctor Straten - - die weI een jaer of twee traineerden eo absenteerden eer hij sijn professie verliet" (vgl. hiervo6r, blz.
224 en 239) ~ - "heel veele studenten gepromoveert, sonder aen
Straeten daervan reeckening te doen, maeT seyde doen. dat hij se a1
in sijnen oven soude schieten die der voorquaemen, ende nn hem
dit seIfs maer eens gebeurt, nu raest hij als een impertinent." Om
van dez'<: onbehoorlijke bejegening af te zijn. verzoek ik. dat UEd.
Achtb. gelieven decisie te geven, of hij op de emolumenten van die
promotie iets heeft te pretendeeren, "ende dewijle wij ordinaris bij
beurten promoveren, of oock niet dese extraordinaris casus voor een
casus buyten de ordinarise ordre van de promotien moet gehouden
worden." Wilt uwe decisie met eenige weinige regeIs door uw Beeretaris op papier laten zerten eD aan den Reetor ],;1.agnif. doen toekomen, opdat die ze bekend make aan den Senaat, "eD all voordere
onlusten magen wechgenornen worden." (V/as ondert:) "haere
Ed.Achtb. aller dienaer, J. van Diemerbroeck." ~ VJeike decisie nu
ten sIüHe door den Semlat in dit geschil is genomen, bli,jft onbckcnd,
daar Rector De Bruyn, naar wij zagen, in zijn Acta niets heeft opgeteekend over deze quaestie; de brief van Diemerbroeck iJlustreert
intussehen op treffende wijze. tot welke onwaardige ruzies het
systeem, dat de professoren geldelijke belangen hadden bij examens

en promoties, al zoo leidde.
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D. Andreas Essenius, 'I'heo1:.Prof., ende tot Assessores
DD. Cyprianus Regneri ab Oosterga, Juris, Isbrandus de
Diemerbroeck, Medicinae; ende J ohannes de Bruyn, Philosophiae Professores.
J

:

BIJLAGEN.

BIJLAGE T.
INSTRUCTIE VOOR DE PEDEJ..LEN.

"Provisionele Instructie voor de Pedel'vati de Ill~stre
S~hole der St(Jdt Utrecht')" (I Februari 1636).
"In den eersten sal hij de Heeren van de Magistraet ende
de . 'Professoren respecteren ende. hare .bevelen' übediefen
nae behüren.
Hem sal hij dagelicx de.Auditori;<tijdelicl< openen .ende
sluyten...
. , " . ,.... . .
.
Sal oock deselve, alsmede "'t Pandt ende Plaets schooll
houden ende in de stoel derProfe.ssoren alle daege 't stoff
uytvegen.·.
.
"
.
.
. .
. !tem sal hij de Professoren de uyr, op dewelcken de lessen ende clisputatien eyndigen, behoorlijck significeren.
Ende sal ten tijde van cle oratien, disputatien ofte dier:
gelijckepublicque, solemnele actien, geduyrende deselve
gestadich present sijn ende aensienlicke luyden, met de
pede1stock in de handt,haer plaetsen aenwijsen ende daerVOOf genieten van ijder Respondens ses stuyvers.
Hem als de Professoren vergaderen sullen, sal hij d'selve
sulcx tijdelijck aenseggen ende geduyrende de vergaderinge voor de deure oppasscIf_
"
Item sa'I hij, nae voorgaende, bevel van den Praeses '2)
der Prof(!ssoren, endr an9-ers niet, ter plaetsen, dae'rtoe
gedes,tin~ert, 'affig~ren,tite1s ;:a!1 Theses, billetten van auc1) VgL hierv6or, blz. 84, Res. Vr. 1 Febl. 1636, en blz. 102, Res.
Vr. 24 Maart 1636, en noot 3 aldaar.- - Over de jaarwedde van
den pedel zie blz. 137, Res, Vr,17 Febr. 1640.
2) Zie hierv66r, blz. 64, ooot 2.
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ben van boecken ende diergelijcke, de Schale rakende,
afftrecken<Ie alle andere, aldaer geaffigeert.
Ende sal voort affigeren van elcke Theses ofte billet,
als VOTen, genieten twee stuyvers, waervoor hij sorge sal
moeten dragen, datse -niet VOOT de tijdt affgescheurt war--

den ende, affgeruckt sijnde, andere in <Ie plaets affigeren.
Sal oock, des begeert sijnde, .cle exemplaren van de
Tlheses d'Heeren van de Magistraet ende Professoren behandigen, latende den Respondens die va orts aen andere
uytdeylen.

Aldus 'ge(i~en cn{Ie provisio~~lick g~arresteert bij'
. de VroetschaP!1er Stadt Utrecht op den I,n Februarii
.
"
1636 .".
(Gem. Arch. Ulr. 2de Afd. Nd<]OO8.)

··.,;lnstruc\ievoord?twe~Pedellen ') der Academie Jan,
.,
' . Utrechf'(21 Juni 1651).
"In" den ,e:ei~t~ri'--sull~n si] :d"H'eeren; \ran: d~:n :M:'agistraet
ende de Professoren respectercn ende haere bevelen übet
~:1ieren nae behÜTen.
/
Een vanhemluydell'sal bij beurtedenRector van de
Academie" volgens andere Academien ,gewpontc, geIer den
de -Academie ende tcr Kerck, ende voorts in alle solemnele actien dienen. '
V 66r ende geduyrende de predicatie sal een Van he.mluyden weeren, dat bij geen .andere 't gestoeJteder Professoren geöccupeert \vorde.
~ Item sullen bij beurten <Iage1icks d' Auditoria tijdelick
?penen ende' sluyte;n end:e specialick van twaelf tot een
uyre geslüten hüuden ende voorts de Auditoria alsmede
't Pandt ende Plaets schoon houden, de stoelen der Professoren ,alle dage 't stoff uytvegen ende al ~et geraes
end~ turne daeruyt weeren.·"
'
_' '
Item sullen sij, ~ij beurte, als voren, de Professoren de
uyr, op welcke de lesiien ende disputation eyndigen, behoorlijck significeren.

in

1) Over de moeite, die de Senaat zieh heeft gegeven om twee
pedellen te krijgen in plaats van een, en over de berioeming van
deze pedellen, zie hiervo6r, bIz. 259~261 ,en 265-266.
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Wanneet-de"Professoreri stillen 'vergaderen, sal een van
de pedeUe sulextijdelick aenseggen ende geduyrende de
l1 v66r de odeur oppassen.
vergaderinge
Studenten, vauinieuws op d'Academie carnende. sullen
sij tot den RectQT brengen' om geinscribeert te worden~
ende VOOT de - inscriptie genieten ses stuyvers, voor de
recensie twee stuyvers.
Item sullen, nae voorgaende bevel van den Rector, ende
anders niet, teT plaetsen,- daertoe gedestineert, affigeren
titels van Theses ende van oratien, billetten van auctien
van boecken ende dierge1ijcke, de_Academie rakende, afftreckende alle aridere, aldaer geaf.figeert, ende yoort affigeren genieten twee stuyvers, waervoor sij sorge sullen
moeten dragen, datse niet vo6t de tijd affgescheurt worden, ende affgeruckt sijnde, andere in de plaets affigeren.
Sullen oo.ck d'cJ!:emplaren van de Theses'aen de Heeren
van de Magistraet' ende Professoren behandigen ende
daervoor genieten ,een gulden, latende den Respondens die
"\'oorts aen andere uytdeelen, gelijck sij Dock in tijts aen
de Professoren sullen behandigen de catalogos van auctien
van boecken, volgens resolutie der Ed. 'Vroetschap van
den 13,n Januari; 1645').
Ten tijde van oratien en disputatien ofte diergelijcke
publijcque, solemnele actien sal een van de pedellen geduyrioh present sijn ende aensienlicke luyden, met de
pedelstock in de handt, haer plaets aenwijsen ende daervoor genieten van ijder Respondens of Orator een gulden.
In alle promotien ende wat dien aengaet sal Dock een
gehouden sijn op te 'passen, gelijck op andere Academien
geschiet, ende daervoor genieten van private promotien
drie guldens ende van publicke ses guldens, sonder daerboven voor het uytdeelen van carmina iets te mORen
eysschen.
Ider der voors. pedellen sal genieten jaerlijx twee hondert gulden voor gaige ende hvee ende dertich gulden voor
wijn- ende mantelgelt 2).
Eyntelick sullen beydc de voors. pedellen gehoudcn sijn
1) Hierv66r, blz. 212.
Il) Zij moesten voor eigen woning zargen: hierv66r, blz. 265,

Res. Vr. 21 Juni 1651 's nanoens.
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aUe ja:'er,: :den- eersten Maenda,ch in October, haren ,_di~nst
neder:te leggen ende steHen in. :handen van de Vro'ets~hap,
met ';,-ersoeck van continuati~ VOOt .den aenstaenden jare :tY~
Alclus gedaen ende gearresteert bij de Vroetschap
der Stadt Utrecllt op den 21'" Junii 1651.
Ende was ondertekent:

J.

van der Nijpoort."

(Gem. Arch. Ulr. Acla el Decreta Senatus
1, fol. 121 r -122 vo. -- Ook 'in Instructie~
bock A, tol. 114-115. - Met gewijzigde spelling gedrukt bij Van de-Water, Grodt PlacaatC

boek 1lI, blz. 496.)
1) Voor aUe volgende pedeUen,_'tot 1795~ heeft deze ins~rl;lctie
gego!den! eerst op 27 Juli 1795 is een ni,euwe instructie gema akt.

BIJLAGE IL
INSTRUCT!EVOOR DEN CUSTOS DER BIBLlOTHEEK.

"Instructie

VDDr

den Custos Bibliothecae Ultrajectinae"
(30 November 1640).

,.In den 'eersten sal den Custos Bibliothecae \veetkeli~
op Woensdach ende Saterdaoh naer noen, ten twee uyreu,
sich Iaten vinden op deselve Bibliotheecq ende aldaer gestadich verblijven tot vijff uren toe,
Inlatcnde alleenlick bekcnde gele erde off geqnalificeerde
personen,
Ende acce~ weygerende degeene, die jong vari"Jaren ofte
hem onbekent sijn, 'ten waefe die met de"hah.dt-van den
Bibliothecaris deden blijcken van sijn consent.
Gelijck hij oock op andere dagen acces ge'\"en sal allen
dengeenen. die' cansent, als voren, sullen heb ben vertoont.
Edoch sal niemandt binnen 't heck ad-mitteren, dan in
tegenwoordicheyt ende met toelatinge van den Bibliothe- .
'Caris voornbemt.
Ende sullen degeene, die tot het gebruyck van de BibEotheecq -geadmitteert sijn, op een cedulle, met haer naem
onderteeckent, stellen de numero's, waermede sodaene
boecken, als sij sullen vereysschen, op de Catalogue getekent staen.
Naer ontfangh van welck billet den Custos tselve sal
liacheren ende de geannoteerde boecken overleveren.
1fct wclcke boecken diegeene, die deseh~e gebruycken
sich sullen onthouden aen de groote taefiel.
Ende sal den Custos middelerwijl verblij ven binnen
't heck, regnard nemende, dat de yoors. boecken niet geschendt ofte besmeth, veelmin versteken ofte verbracht
worden.
j
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Te dien eynde, alvorens ijrnandt uyt te laten, op desselffs
cedullen ofte billetten naersien, off alle de behandichde
boecken bij hern gerestitueert sijn.
Oock mede deselve boecken folietteren ende wel doorsien, off die niet gelacereert ofte gemaculeert sijn.
Soo jae, daervan pertinente aenteeckeninge doen ende
den Bibliothecaris te kennen geven.
De gerestitueerde boecken, behoorlick toegesloten ofte
toegebonden sijnde, herstellen op,l1aer onde plaetse.
Insgelijcx alle cle boecken, boeckcassen, tafels etc. affvegen. ende reynigen, soo wanneer' hiJ :eenich: stoff 0P' def::elve bemerckt, ofte hem sulcx van den Bibliothecaris
sal worden, belast .
.Aldus gedaeä ende gearresteert bij de Vroetschap
der Stadt Utrecht op den 30'" Novernbris ,64 0 ')."
(Gem. Arch. Vfr. Instr17ctieboek '.4, tol.
60 TC ---60 v". - Alet gewijzigde spelling
geirUkt bij Van de Wafer, Groot Placaaf. boek lll, blz. 496-497.)

1) YgL hiervoor, blz. 0143, Res. Vr. 30 Nov. 1640.-.pp deze
instructie hebben later, blijkens aanteekening in het Instructiebock A" fol. 60 v .....,....61 rO"de volgende custodes, op de acht~r hun
naam v:errneld~ data, den eed afgelegd: Wilhelm van Wa~cheren
(p April 1687), Johan van Noy (19 April 1704 is de datum van zijne
borgstelling),Mr.Arnold Hendrik van Wijkers1 00t (11 Juni 1715),
Mr. E. Cotius (20 Aug. 17(9), I.udolph de With Hoevenaar (18 Oe!.
Ö

1773). -

Op 21 April 1777 is een nieuwe instructie voor den Custos-

gearresteerd; tevens is- toen een instructie voor den
'gemaakt

Bibliothecari~

BIJLAGE In.
BULLEN VOOR DOCTOREN EN LICENTJATEN. - EED VAN
DE DOCTOREN IN DE MEDlCiJNEN 1).

Bill Foor Pieter Pesser vanVelsen, 16 Mei 1648 tot Med.
Dr. gepTiomoveerd.
"Rector ct Professores Academiae Ultrajectinae Lect(ori) S(alutem), Solenne et praeclarum est maiorum
nostrorum institutum, ut qui, emenso per indefessam industriam studio rum cursu, 1ructus laborum SllOTlllTI fefre
atque ad juvandam ornandarnque Ecc1esiam ct Remp(ubIicam) in partibus sibi credendis accedere satagunt, Acaderniae alicl1ius examini sesc-subjiciant atque ab ca debita
virtuti ac eruclitioni -suae praemia ,et decora consequantur.
eum itaque- ornatissimus doctissimusqu-e vir D(ominus)
Petrus Pesser van Ve1sen, Rono-Batavus 2), diligentem
rvfedicinae operam per aliquot annos -navasset atque jarn
ad exhibendum eruditionis suae specimcn paratus esset,
petiissetque a nobis, ut ipsum titulo academico, doctrinae
suae corivehiente, ornaremus, Nos, aequissimae honestissi~
1)' In deze bij-lage worden afgedrukt de oudste buHen, resp. VOOt
cen Med. Dr., een Philos.,Or. et A.L.M., eu een lU.D., die in het
Genieente-A:rchief vaß Utrecht bewaard worden. Een hul 'van een
Theo1. Dr. is daar niet aanwezig; vermoedelijk zijn er weinig buHen
van' cen prom'otie in de theologie uit de 17de en 18äe eeuw bewaard
gebleven;--van de 4983 promoties urt de jaren 1636 tot-1815 waren
er maar 48 in de theologische faculteit. De bullen -zijn alle op per}{ament geschreven; aan een rood Iint hangt er' een rond biikken
doosje aan, waarin het grootzegeI van de Academie, in rood was.
:.!) Uit het dürp Rhoon, in Zuid-Holland.
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maeque eius petitioni satisfacere volentes, habita primo
vitae ac morum ratione, praemissoque tentamine eundem
per universam Medicinam accurate examinari curavimus
et materias ac quaestiones medicas, ipsi praescriptas, subtiliter explicantem et ad argumcnta, a nühis mota ac opposita, solide respondentem, nec non Theses inaugurales de
Gangrena, cum adjectis coro11arii5, publicc y sine praeside,
summa eUm applausu spectatissimae auditorum frequentiae defendentem audivimus. In quibus omnibus eum insignem eruditionem suam ac Medicinae peritiam, pari cum
modestia conjunctam;:nobis atiisque probasset, qui virtuti
ac honestis studiis debetur honos,. petenti 'merito contulimus. Qua propter, ex auctoritate ac potestate, nobis ab
Ilhistr(ibus) ac Potentibus Provinciae Ultrajectinae are
dinibus concessa atque tributa, eundein Petrum Pesser van
\, elsen per clarissi'ffium peritissimurnque Collegam nostrum
D{ominum)' Henricum Regium, Reip(ublicac} Ultraject(inae) Poliatrum et Iviedic(inae) ac Botanices Professorem ordinarium, in Choro, Templi Dominici pubEce 1)
:1) De'publieke promoties,geschiedden toen nog in den Dom. De
orkaan, die in 1674 het schip van den Dom deed instorteil, bracht
ook aan de rest van het gebouw zooveel schade toe, dat men eenige
j-aren noodig bad· om de kerk te herstellen _eO geschikt te maken
voor de godsdienstoefeningen, waarvoor toen het koOI werd ge~
bruikt. Alle academische .plechtigheden (oraties en publieke promoiies) hadden voor 1674 plaats in het koor van den Dom. Na 1674
werd het Groote Auditorium voor de oraties gebruikt; alleen bij buitengewone gelegenheden (eeuwfeesten en oraties naar aanleiding van·
belangrijke' gebeurtenissen in 's lands geschiedenis) deed de Dom
wecr di\.':nst. Ook na de reparatie van den Dom ten gevoJge van den
orkaan werden de publieke promoties daar nog gehouden; de klachten van den Senaat over bet groote rurnoer, da! bij deze gelegenheden in de, kerk heerschte, hebben gemaakt, dat in of kort na 1687
ook vom de publieke promoties het -'Groote: Auditorium werd gebruikt. Zie Acta et Decreta Senatus, deel I, fol. 284 vo, er. deel 11,
blz. 20, op 25, 28 April, 8 Mei 1683 ._en 29 April 1687, en Heringa,
Oratio de auditorio,:blz. 2Q4.--.-207. - .oe zeldzame promoties "more
majorum" of "met de kap" hadden in de achttiende eeuw plaats in
de Pieterskerk; alIeel1.wanneer zij.samenvielen met groote academiefeesten (1736 eri 1786) werden zij, evenals de bij deze gelegenheden
gehonden oraties, in den Dom gehouden.
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Medicina"e Doctorem cteavimu,s ac'tenunciavimus; creamuS
ac renunciamus, dedimusque ac damus hoc nostro Diplomate facuItatem, legitima' vocatione praecedente 1)"Cathedram: Doctoralem conscendendi, 1vIedicinam profitendi et
praxin m·edicam exercendi. Tribuimus ci insuper orunes
imnlunitates, privilegia- ac praerogativas, quaecunque veTO
M·cdicinae Doctorl tribui: ct cOl1cedi solent. Ouae omnia
ut testatiora_ forent, publicum hoc DipJoma ma-;'u Rectoris
Magnifici et Promotoris 11ec non Secretarii nos tri signfl-tum
ac majore Academiae sigillo confirmatum -ei dari curavimus.
Ultrajecti a. d. XYJMaii CIJDCXLVIlI,
M (agister) Daniel Berckringer,
H. RCf,6us
Pthilosophiae Practicae' ct Eloquentiae
Professor ct Academ.iae p(ro) t(empore)
Rector
Joan Nyportins 2)."

(Oem:Ar~h. Dir. -SuPPlemenic'aial.
Bibliotheek der'stad Utrechl, No. 2182.;

1;) Doof. 'Cle woorden "Iegitima vocatiorie praecedente" wordt dus
hef recht/0m~den doctoraJen 'kath"eder, te beklimmen, d.w.z. met 'gedekten hoofde op den bovensten katheder eeD xedevoering te hauden, of daar te -doceere;],: beperktj alleen na een uitnoodiging van
de daartoe bevoegde autoriteit mag eeil Doctor dit doen. In de
bullen van Med. Doctoren en juris Utriusque Doctoren is de clausule "legitima vocatione praecedente" late; geschrapt; zij komt d~n
ook niet meer vom in de bul van den J.U.D. Cornelis ~aa), van
5 Sept. 1698 (hierna, blz. 530); maar zij bleef behou'den in de bullen
van Theol. Dr. en Philos. Dr.·, en komt' dan ook nog 'voor in de bul
"an den Phil. Dr. ef L.A.M. Doornecroon (hierna, blz. '528).. Eersf
in 1752 besloot de Senaat, naar het voorbeeld van andere a'cademien, ook in ;de bullen van TheoI. Dr. en Philos. Or. de bedoelde
clausuIe te schrappen: Acta et Decreta S'enatus IU, bIz. 58 eo :6'1 1
op 1l April en 5 Me; 1752.
2) De naam van den'stadssecretaris,. tevens secretaris der Academie; deze ·naam staat geschreven· op de pHque; waarvan het zegel

afhangt.
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Eed, door een Med. Dr.. bijzijne promotiea[geleg<!').
,.Juramentum 1vfedicorum in Academia Ultrajectina.
Sancte promitto me eos, qui me artem,Medicam docuc'runt in eaque- instituerunt vel promov,erunt, pa'rentum' loeo
habiturüm ct honoratUrum, Academiae Ultrajectinae
decus ct inctementum pro. virili promoturum, in tractandis
aegris dia eta aliisque remediis, quantum ingenii viribus
assequar, ex-aegrotorum·commodo usurum, nec-prece,inec
pretiö aliavc, de 'causa pharmacum calamitosum' cuiquam
propinaturum, audita vel visa inter curandum . non emiscianda (sie) silentio involuturu;n ct in his omnibus pietati,
honestati ct conscichtiae integritatl operam datufum. Haec
si siIlCere praestitero, felix mihi -per Deum vita et ars esto,
sin minus, advcrsa mihi eveniant omnia."
1

(Acta et Decreta Senatus J, fOl. 257 ;('.)

Bu/vOQe .!a~obus Dq.orne~foon~.. 15 April 1698 tot Phi/os.
..
Dr.et. L,A.Af. geprqmoveerd.
De aanhef is geheel gelijk aan de bul van Pesser v"n
V elsen. Dan volgt:
."Cum- itaque ornatissim·us .,_-doctissimusque vir.-,D(omiTIus) Jacobus Doornecroon, Amstel( odamo) Batavus, diEgentem Philosophiae operam per aliquot aunas navasset
atque'jam ·ad exhibendum eruditionis suae specimen paratus esset; petiissetque a nobis, ut ipsum -titulo academico,
doctrinae suae convenicnte, ornaremus, Nos, aequissimae
1) üp 21 Oetober 1674 besloot de Senaat, "ut fprmula jurarnenti
a _ Medieis_ -in ipsa promotione praestari soliti _typis d~scribattJr ac
deinceps :cuique hic promovendo Medicinae Doctori eius exemplar
sibi_ servandum in perpetuam memoriam detu;r." Den 24sten October
d.a.v. keUJ;de de Senaat bovenstaande formule vopr den eed - die
ook vöor 1674 reeds werd afgeIegd, maar toen nog niet in een vaste
formule schijnt vastgelcgd te zijn - goed eu liet haar in zijne Acta
et .Decreta opnemen. - Over hetambtsgeheim, dat aan de medici
bij hun promotie werd opgelegd, zie ook hiervp6r, blz. 339, or
31 Aug. 1659.
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bonestiss1maeque eins petition i satisfacete voIcntes 1),
pr;Jemlss(} tcntamine ,eundem per universam,Philosüphiam
ac-curate examinavimus et quaestiones Philosophicas, ipsi
pr2esc-riptas, snbtiliter' e:xplicantem- t;t ad dtlbia ac argumenta, a nobis mota ac opposita, solide respöndentem, nec
non T-heses ]naugurales, ue Statera Demonstrationum pro·
Existentia Dei 2) > eum annexis; ex universa Philosophia
1.} ]n d~ze bu1 staat dus niet meer, wat nu i,n de bul van Pesser
"an Velsen flOg voJgde: "habita primp vita.e ac TIlorum ration€." De'
reden daarvoor vernemen wij in de ,Acta ei Decre'ia Senatus JI,
blz. 10, waar op -28 Mei 1685 staat aangeteekend: "CoUegamm
unus in Senatu) occasione p~ivatae promotionis in Jure. convocato,
rogavit an in diplomate, quod in eruditionis testimonium promotis
111 hac academia doctoribus conceditur, non possent deleri illa verba
"habita primo vitae ac morum ratione", quoniam non rara studiosi
rt candidati tal1a vitae ac morum praebent specimin&, ut hoc testimonium ipsis jure denegari oporteat et multi Professores huic subscribere rnerito reCHsent. Plurium sentitiis decretum fuit, verba jarn
dicta in posterum omütenda et nuIli bullae amplius inserenda esse."
- Tot pjt besluit moge het gedrag van vele studenten recht hebben
ge;;even, de nnaste ;janleiding- er. toe zal wel geweest zijn, dat een
paar da gen tevoren iemand, die, flOg wel "more majorum", tot
Philbs. Dr. cf LA.M. was gepromoveerd, op zjjn promotiemaaltijd
zijn dokter~~hoed in stukken gescheurd en deze onder zijn gasten
'hall "iiudeeid en oj.ynog'andere wijze met zjjne pa:;'verkregen waardighcld den spot had gedreven.
2) Deze ~,weegschaal" (statera), waarin c1e bewijzen voor het
bestaan van God werden gewogen, vormde'- dus het -eenige onderwerp van deze "dispufatio pro gradu." Vroegcr wa's het gebruike1ijk
'geweest, dat in eEn phi1öso'phische disputafie ter verkrijg'ing van den
doctoraien graad drie of- vier onderwerpen werden behandeld; in
1684 had de phifosophisdie facutteit aan :den Senaat voorgesteld;
da( voortaan promovendi
hunne facuIteit, e'venals in de andere
reeds gc:;chiedde, slechts een onderwetp zonden beharidelen, daar
drie of \!ier toch niet naar den eisch konden worden behandeld en
dit de drukkosten slechts verhöogde; de Senaat besIoot overeenkomstig dit verzoek: Acta ef Decreta 11; blz. 2, :op 23·,Nov. 1684.Zie hi'erv66r, blz. 305) noot 3, over de onderwerpen, die aan de
philosophen bij het derde of schriftelijk deeI van hun examen werden
opgegeven.

in

Acta et decreta Senatus
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-desumptis, publiee, siue praeside, summa euro applausu
spectatissirnae Auditorum frequentiae, defendentem audi'vimus. In quibus omnibus quum insignem eruditionem
'suam ac non vulgarem Philosophiae peritiam, pari curn
modestia conjunctmTI," ete., zooals in de vorige bul, tot
en met "concessa atque tributa," Dan volgt: "eundem ]acobum Doornecröon per c1arissimum doctissimumque Corlegam nostrum D (ominum) Joaunern Luyts, Philosophiae
Professorem ordinarium, Philosophiae Doctorem et LibeTalium Artium Magistrum 1) creavimus" etc., als ,'-oren,
tot en met "diplomate-"; dan volgf: "facultatem, legitima
vocatiane praecedente, Cathedram Magistralem ct Doctoralern coriscendendi ac Philbsbphiarn profiteridi-. "I'ribuimus
ei insuper amnes imrriunitate5, privilegia ac praerogativas,
quaecunque vero Philosophiae Doctori et Liberalium Arti um JVlagistro tribui ac cöncedi solent. Quae omnia" etc.,
als' voren.
"Ultrajectia. d.XV Aprilis aO. MDCXCVIII,

J acobus Vallan,

Med. Dr. et
Prof., tertium Rector 2).

Joannes Luyts, Philos. Dr.
eiusdemque Facult(atis)
Prof. ac Promotor 3)."

(Gem. Arch. Vtr. -

Supplement Catal.

Bibliotheek der stad Vtrecht, No. 2182';

Bill roor Cowelis Zaal, 5 September 1698 tot [uris Utriusque
Doctor gepromoveerd.
De aanhef van deze bul i5 weder gelijk aan dien Yan de
vorige. Dan volgt:
"Curo; itaqu'e ornatissimus doctissimtl:sque vir D( oroinus) Cornelius Zaal, Isendica-Flandr( us), diligentem j uri
op;eram satis -diu navasset" enz., tot en met "satisfacere
volentes'~, cu dan verder: "cundem per universam Juris
prudentiam examinari curavimus per Clarissimos Consul1) Over den titel Phil. Dr. cf -L.A.M. zie hienr66r, blz'. 201, noot 1.
'= voor de derde maat Rector; VaUan "'las
rceds Rector geweest in de academiejaren 1683--84 en 1691-1692..
3) Oe naam van den secrctaris, die op andere bullen op de piique
2) "tertium Rector"

staat, onbreekt hier.
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tlssimosque virus; Juris in- hac Academia .antecessores ac
I.;ege(m?)pen; (sie) Cod(ieis) 'In; festam(enta) fac(ere)
poss(unt) IO ff. de obligat(ionibus) ct act(ionibus) sibi
praescriptas accurate et subtiliter explicantem, ncc non
ad dubia atque argumenta a TIobis mota ac opposita solide respo'ndentem, ac tandem 1'heses inaugurales de
Ritu Nuptiarum cum adjectis corollariis strenue ac feliciter
defenden:tem audivimus. In quibus omnibus ,eum insignem
eruditionem suam ac J uris peritiam, pari cum modestia
conjunctam, nobis probasset, virtuti atque honestis studiis
debitum honorem petenti merito contulimus. Qua prop-ter" ete., evenals--in de vorige bullen, tot en rn'et "concessa
atque tributa." Dan volgt: "eundem D(ominum) Zaal per
C1arissinium Consultissimurnque Virum D ( ominum)
Lucas van de PoIl, Juris Professörem Otdinarium, Utriusque Juris Doctorem creavimus ac renunciavimus" etc. tot
en met "diplomate'; daarna: "facultatem Cathedram D'octoralem conscendendi, de Jure respondendi, consultandi
atq'ue in foro causas agendL Tribuimus ei insuper amnes
immunitates, privilegia ac praerogativas, quaecunque vero
Juris Doctori Iegibus vel consuetudine' concedi tribuique
solent. Quae omnia ue' etc., als 'loren.
"Ultrajecti, a. d. VSepternbris aO. MDCXCVIII.
Jacobus Vallan,
M (ed.) Dr. ct Prof., tcrtium Reetor

L. van de Poll,
Jur. Prof.
Cor. Ruever 1 )."

(Gem. Arch. Ulr. - Supplement Catalogus
Bibliolheek der stad Ulrechl, No. 2182.)
DE DRiE FORMULES VOOR EEN BUL").

"Pormu/a Bullae in super/ativo gradu"

VOOT

een Med. Dr.

"Rector et Professores Academiae Ultrajectinae Lect(ori) S(alutem).
1) Dit is weer de op de plique geschreven naam van den secretaris Camelis de Ruever.
2) Op 5 September 1674 besloot de Senailt,' da! voor!aan bij de
stemming over het tockennen van den doctoralen graad, tevens

Acta et decreta Senatus

34
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~ ),Solenne ct praeclarl1m" ete.: de aan:hef' is ,i-iLal1~ drie
formules gelijk aan- die van de TeeeIs- afgedrukte bullen.
,:,Cum itaque ornatissimus praestantissimusque doctissimusque") vir D(ominus) ........ diligentem 2 ) Medicinae
operam: satisdiu 3) navasset atque j.am ad exhibendum
eruclitionis suae specim_en paratus esset petiissctque a
nobis, ut ipsum titlilo academico, doctrinae suac- cQl1veniente, ornaremus, Nos, aequissima,e 4) honestissilnaeque
eins. petitioni s-atisfacere volentes, habita prima vitae ac
morllm ratioue 5),_ praemissQ tentamillc-fJ) , eu nd ern per

dooLde,professori.!n te kennen ZOll worden gege:v~n, of zjj een bulla
mirtqr, een bulla communis, ,qan _wel een bulla excellentior (ook
wel praestantior ,genoemd) wilden uitreiken; tot- dusverre was we,I1
na,armate ,van de bekwaamheid der candidaten, onderscheid ge:,maakt in de formuleering van de buI, maar 11et scheen wenschelijk
aan den secretaris deze formLJ1es op te vragen; de Senaat ZOll ze
dan nog eens keuren en definitief vaststellen; toen dit op 21 Oetober d.a.v. geschied was, werd besloten ze in het boek van de Acta
et Decreta in te schrijven; zie Acta et Decreta'I, fol. 2'56vo~257 ,1"",
op de genoemde data. Men vindt deze form~les op enkele gepagineerde bladen (fo1. 35 rO~37 v"), te midden van ,de niet gepagineerde l11 onheschreven bladen, waarmede het eerste dee! van de
Aeta et Decreta begint (zie hierv66r, blz. 147, noot -1). Zij hebben
al1e betrekking op een doctorale buI in de medicijnen; voor de andere
·fa(;:uÜeiten gel den deze formtlIes dan mutatis mutandis. Ik zai n,u
de formule voor de bulla excellentior oi praestantior, ook wel bulla
in superIativo grad II genoernd, afdrukken, en dan telkens in noten
aangeven, welke afwijkingen de beide andere formules hebben. De
passages of woorderi' in de' bulla in superlativo gradu, waarvan de
beide andere afwijken, 1"vorden door mij gecursiveerd.
1) De bulla communis faat "praestantissimus", de bulla minor
ook "doctissimus" weg.
2) '"Diligentem"- wordt in de buna' rninor weggelaten.
3) De bulla commnnis en de hulla minor hebben beide "aliquamlllU" i.pI.v. "s'otiFidiu."
4) Oe bulla minor Jaat "aequissimae" weg.
S) Deze c1ausule komt in deze, in 1674 vastgesteIde, formtdes
·nog voor, daar eerst in 1685 werd besloten ze weg te laten: hiervo6r, blz. 529, noot L
oe) "Praemisso tentamine" komt noch in de buUa communis, noch
-in de bulla 'rninor voor.
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universam 1iedicinam diligeid(!(1) examinari curavimus
per c1arissimos -clodü:simosque viros Medicinae in hac
Academia Professores etcasum difficilenz 2}'atque aphorismum ex Hippocrate si,bi praescriptttnl aCCllrate ei subfiliter explicantem "), nec non ad dubia atque argumenla,
a nobis mofa ac opposita, solide respondentem 4) ac tandem
Theses ,,) inaugurales de ... ', ..... cum adjectis corollariis

publice, sine praeside, summa cum applausu spectatissimae
auditorum frequentiae strenue ac, leUciter detendentem 6)
audivimus. -In quibus omnibus quum insignem 7) eru-ditionem suam ac Medicinae peritiam, eum modestia conjunctarn,' nobis aliisque 8) probasset, virtuti atque honestis
studiis. debitum honorem petenti m,erito 9) contulirnus.
Qua propter" eto. IO ).
(Acta cf Decreta Senatus 1, jol. 25

rC~37

vo.)

:1.) HDiligenter" ontbreekt in de beide andere buHen.
2) De beide andere hebben : ."casum rnedicum."
<;) De bulla: communis heeft hier: "accurate tractantem", de bulla
minor alleen" tractantem."
4') De buna communis heeft hier: .,ad objectas insuper difficul..,
tates docte respondentem"; de bulla minor la at in deze, zelfde passage "düefe" weg.
5) In plaats van ;.theses inaugurales" staat in de beide andere
tormules "disputafionem 'inauguraIem"; het gebruik van de woo'rden
"thesIs" of "disputatio" ,is overigens willekeurig.
ii) De buUa cominunis heeft hier: "publice, sine praeside, eum

applausu spectatissimae auditorum frequentiae, feJiciter defendentern." De bulla minor (die gegeven werd aan candidaten, die niet
publiek 'mochten promoveeren, omdat zij daarvoor niet berekend
waren, en wier prornotie,dus steeds'pIaats had als private promotie,
in de ,SenaatszaaJ, zcinder pub liek) laat natuurlijk deze geheeie passage weg en heeft alleen: "defendentem'.'-of ,ocum defendisset."
7) ,oe buna coinmunis heeft: "Iatidabilem eruditionem", de bulla
minor alleen "Huditionem."
8) "Alilsque" wordt in de bulla minor n:atuurHjk weggeIaten,
omdat er dan' geen pubJiek bij was en alleen, dour professoren werd
geopponeerd.
9) ;,Merito" .ontbreekt in de bulla mi not:.
10) Van nu af -is de formule voor' aUe drie soorten van bullen
geJijk aan die van de hierv66r afgedrukte bul van Pesser van- Velsen
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BUL VOO.R EEN LICENTIAAT IN OE RECHTEN.

HFormula Bulla Jaris Utriasque Liceatiati!'

Deze bul is, mutandis mutandis, luet verandering ,'dus
van den naam van den promovendus eu dien vau den Promotor, van de hem ter verklaring opgegeven wetten en
van het onderwerp der disputatie, geheel gelijk aan de
hierv66rgedrukte bul van Cornelis ZaaL Alleen luidt het
510t: "eundem D:( öminum) ....... per clarissimum virUrm
Collegam nostrum D(ominum} ..... ; .. Juris Utriusque
Licentiatul11 creavimus ete. "ac -damus hoc nostro Diplomate facultatem de Jure respondendi, consultandi -atque in
Foro -causas agcl1di ~)." Van 11U af is de_bul, mutatis mutandis, weer geheel gelijk aan die vau Zaal.
tl

(Acta ci Decreta Senatus I, tol. 29 rO ~,.30

~,o.)

(zie blz. 526); alleen luidt--de passage van deze bul: "damus hoc
nostro_ Diplomate facultatem ~athedram Doctoralem conscendendi,
Medicinam profitendi et praxin Medicam exercendi" 1 in de bulla praestantior en de bulla .communis, met geringe verandering van woorden: 'nlacultatem Cathedram Doctoralem conscendendi, Medicinam
docendi et interpretandi, praxin Medicam exerceodi", eo worden de
gecursiveerde woordeo in de bulla minor 'weggelaten. Wanneer men
de hiervoor afgedrukte bullen van Doornecroon en ZaaI, ult het jaar
1698, vergeIijkt met de drie in 1674 vastgestelde formulieren, moet
men conc1udeeren, dat roen bij beide te doen heeft met een buHa
praestantior.De enkele afwijkingen in dewoo-rdenkeus·zijn vaß weinig
beteekenis; trouwens, ook in de formulieren zijn, in margine, ofdoor
boven eell term een anderen te plaatsen, blijkbaar enkele variaties als
toelaatbaar aangegeven. Ook vroeger was·het wel gebeurd, dat van
het gewone formulier -werd aigeweken:' zie hiervoor, bIz. 369. op
4 Febr. 1663, sub 4. - De but- van Pesser van Velsen is- van 1648, d-us
van 'voor het definitief vaststellen vah,'de -formulieren; de bewoordingen daarvan komen ook weder in hoofdzaak overeen' met die
van de bulla communis.
i) Hij krijgt dus niet het rech!, da! wel.aan een J.U.O. werd
gegeven, "Cathedram Doctoralem conscendendL" Alleen hierin, dOOf
het gemis van het recht om te doeeeren, onderscheidt een licentiaat
zieh van. een doctor; in alle faeulteiten waren de overige bevoegdheden' van een Iicentiaat en een doetor geHjk.
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Bul

VOOT

den Licentiaat in.de Medicijnen Alexander
Hymmen") (28 Nov. 1654).
.

"Redor et Professoies Academiae Ultrajectinae Lect(ori) S(alutem).
Solenne ct praeclarum est majorum nostrorum institutun1, ut qU1, emenso laborum enrsu, fructus laborum Jerre
atque ad j.uvandam Rem publicam in partibus sibi credendis accedere satagunt, Academiae alicuius examini se se
subjiciant, atque ab ea peritae suae debita praemia consequantur. Cum itaque vir Arnplissirnus D(ominus) Alexander flymmen, Dusseldorpiensis~ Senator et Quaestor
Givitatis lmperialis Duisburgensis, Medicinae '~praxin per
aliquot annos .exercuisset, idque testimoniis virorum i11ustrium atque celeberrimorum in Medicina practicorum
abunde comprobasset ct jam ad exhibendum aliquod
peritiae suae spedmen paratus ess'et, petiissetque a liohis
ut ipsu-m titulo Licentiati Medicinae ornaremus, Nos,
petitioni eius 'satisfacere volentes, praehabita vitae ac
morum ratione, eundem per Medicinam practicam examinari curavimus per Clarissimos doctissimosque viros
facultatis l\iledicae in 'hac Acadeluia Professores, cumque
ille suum in Medicina practica profeetum, eum rnodestia
conjunctam, iisdem Clarissirnis DD. Medicinae Professoribus ostendisset, honorem, qut virtuti aC peritiae debetur,
serio petenti contulimus et praenominatum D(ominum)
Alexandrum :Hymmen ex auctoritate aC potestate, nohis
ab Illustribus ac Potentibus Provinciae Ultrajectinae Ordinibus concessa atque tributa, per Clarissimos doctissim-osque Collcgas, facultatis Medicae Professores, Medicinae Licentiatum creavimus ac renunciavimus, crearous ac
renunciamus, dedimusque ac .damus hoc nostro Diplomate
facultatem praxin Medicam nbique terrarum exercendi.
Tribuirnus ei insuper amnes imrnunitates, privilegia ac
praeragativas, quaecunque Medicinae Licentiato tribui et
cOl1cedi solent. Quae omnia, ut testatiora forent, publicum
hoc Diploma, manl] Rectoris l\.fagnifici ct Promotort1m~
1

1) Voor de reden, waarom deze buI van die van een gewonen
licentiaat afwijkt, zie hierv66r. blz. 283-284, op 22 en 27 Nov. 1654.
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nec nön ,sec'retarii .nosti'i signatum ac ',maiore Academiae
sigillo confirmatum 'ei_dari curavimus.
Ultraj.ecti a. d, XXVIII Novembris r654.
Subscripserant:
Pautus Voet i
prorector

Henricus Regius,
de Diemerbroeck,
Joan Nijportins ')."

J.

(Acta'ef Decreia Senatus I, fot. 131 r -1311'°.)
C

1) Dit dip!oma is door twee professoren, als' Promotores, onder':"
teekend, in. plaats van do'or cen, zooa15 altijd geschiedde;' Hymmen
had geen disputatio inauguralis behoeven te houden, maar illen had
volstaan met hem te laten examineeren doof de professoren der
medische faculteit (hierv66r, blz. 284, pp 27 Nov. 1654), dus door
Regius en Dielllerb-roeck; deze twee werden nu' samen de promotores
van Hymmen - vermoedeIijk om samen het promotiegeld te kunncn
deeJen!

BIJLAGE IV.
BESCHRlJVING VAN' DEN HORTUS ACADEMICUS.

"HortllsAcademicus U/trajeclinus, editus ab Hel1ricoRegi~,
Med.Professore. Ultrajecti. Typis Theodori ab Ackersdijck
.
et Gisberii ci Zijll. Anno CDDCL ')."
Het voorb~~itht van dit boel.;::je vangt aldus aan: "Henricus Regius, Horti Academici Praefectus, studiosae juventuti ultrajectinac S. D. - D·esiderastis a me, doctissimi
juvenes, hrevem Horti Academici Ultrajectini descriptionem~ quam, eum studiis vestris botanicis utilem censerem,
vobis nequaquam denegandam putavi. Ille situs est in
.amoenissimo SoZis, ut vocant, propugnaculo, quod Circa
Servasii fanum moenibus huius urbis est jundum. Figura
eins ex addita imagine patet 2)." Het voorbericht bevat
verder een besc:r.rijving van de indeeling van den hortus
ln 83 "pulvilli" (vakken). Er on der staat: "Datum UItraj.ecti ipsis Kalendis Septembris (r Sept.) r650."
Volgt een lofdicht van Regius' collega Antonius
AemiIius.
:1) Vgl. hiervo6r, blz, 132, Res, Vr. 11 Maart eo 22 April 1639,
en blz.257, Res. Vr..21 Oetober 1650.
2)' Deze plaat ontbreekt in dit exemplaar van Reglus,' boekje.

Men vin:dt haar echter afzonderlijk in den Topographischen. Atlas
van de Gerneente Utrecht (Gern. Areh.), Catal. No. 1064. Op (jeze
kopergravure is het met boomen begroeide bolwerk Sonnenburch
afgebeeld; bovenop staat een -huis. De naar den singel hellende
kant van het bolwerk is op deze gravure' gevuld door een soort
van bJoembak, waarboven ruen een plattegrond van den hortus ziet;
de verschiIlende vakken van den tuin zjjn :ll1et letters eo cijfers aangeduid. Boven de gravure staat gedrukt: "Hortus Academiclls Ultrajectinus anno 16,1)() erat instructlls." Er ollder sta;:d gesl:hreven: "Ho(
tempore Botanicus Professor fuit Henricl1s r~egil1s.'·
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Hierna de

"Leges horti Academici."
,,1.

Statuta a Praefecto hora Hortum ingradi fas esto;
examine finita, ad signum datum, egreditor.
11.
Ingressis stirpes videre lieet, odorari lieet; tenellas
succrescentesve tractare, laedere non lieet.
I!!. Ramos, flores, semin'a decerpere, scapos confringere,.
,b ll,lbos radicesve evellcre, Hortum injuria afficere,
nefas esto.
IV. Pulvillos arcolasve ne conculcato_ transilitove.
V., Nihif invitp Praefecto atteritato.
VI. Contrarium qUl fecerit, tribus florenisab. Hortulano
mulctator.
VII. Hortulanum injuria vel contumelia affiei,ens gravispo~naef pro arbitria l'vlagistratus, reus esfo.
Ha decrevit Scnatus Ultrajectinus XII Junii
anno CDLJCXLII ')."
Hicrop 'i:olgcn 83 blad~ijJen, eIk \-cnlecld in 6 vakken;

de bedoeling i8, dat de student hier zelf de namen zal inschrijvcn yan de planten der 83 ",pu,lvilli. n In dit exemplaar zijn in den ".PulviUus primusl> de namen der planten
met inkt ingevuld.
Ten slotte (16 bladzijden, elk in 2 kolommen verdeeld)
de alphabetische "Catalogus, pla.ntarum, quibus Hortus
Academicus U~trajectil1i1s anno 1650 erat i.nstruetus 2).'~
(Gern. Arch. - BitZiolheek der slad UlrechL
Calal. No. 3048.)
1) Onder het opschrift "Articulen hetreffi:ritle den academietuyn"
Viildt 'men deze "Leges" oök Nj Van de Water, 'Groo'f Placaatboek
IU. blz. 497;' als datum staat daar ten onrechte ,',12' Juni 1643" in
plaats va'n ,,12 Juni 1642:"
2) Ik dnrk dezen catalogus ,hier niet iod; de enkele botanici, die
er belang in mochten stellen, kunnen er, bij aanvrage aan' het
Utrechtsche Gemeente-Archief, cen afschrift van bekomen. - ' De
"Instructie -voor Paschier Ba'ert, hovcnicr van den Hortus Academicus", dd. J5 Juli 1661, is gedrukt bij Wijnne, t.a.p., blz.88-S9. Vooi' de aanstelling van Paschier Baert zie ~hierv66r,' blz. 360, op~
15 Juli 1661.

BIJLAGE

V,

REGLEMENT VOOR DEN AcAD.EMIEDRUKKER.

"ReglemeJit, waernae Meinardus van ~ Dreunen, ordinaris
drucker van de Aeademie, hem sal hebben le regaferen"
(16 Deeember 1661).
,,1. Eerstelick, hij sal gehoudcn sijn de disputatien te
drucken met een goede letter eu goet pampier, i~enacmt
Saxenschilt, met gelijke groote van pagina alsse tegenwoordich gedruckt worden.
2. Oock sal hij moelen goede sorge dragen, dal de disputatien ten minsten een dach vo6r het houden van de
disputatie gereet siju, ·maer indien de student ses of acht
dagen tevoren sijn dispuyl begeerden, mits leverende tijts.
genoeg sijn copije, SOD sal hij dien oock moeten daermede·
gericven, maer ingevalle de copijen aen hem niet tijdelick
van ,den preses eu wier-den behandicht, 500 sal hij den
preses ofte den defendent in tijts waerschouwen, opdat het
dispuyt mach werden uytgestelt.
3- Hij sal 60 dispuyten moeten distribueren aen de stu-denten daechs tcvoren op een uyr, opdat een ijder altijt
weet, wanne er de dispuyten sullen uytgedeylt worden,.
ende dat de respondenten van de moeyte 0111 briefgens op
de titels te placken, bevrijt sijn.
4, Oock sal hij aen cle pedullen (sie) tcn minsten op
deself.de tijt behandigen 40 disputatien, ingenayt, om aen
de Ed. Heeren Borgenneesteren ende Vroetschap, alsoock
(leu de Professoren en predicanten te behandigcn.
(5.) Hij sal Dock aen de pedellen acht dagen v66r het
hauden van het dispuyt gevcn genoechsame titels, om op·
de ordinarise pIaetsen v66r de Academ:e aengeplackt te:
worden.

540
Advijs van de Heeren Gecom·mitteerden totte academise
saken, actum 16 December 166r 1.)."
(Gern. Arch. Vlr. 2de Atd. No. 1027.)

1.) Vgl. hierv66r, blz. 357, Acta et Decreta op 10 Dec. 1661, ook
noot 2 aldaar, en blz. 364, Res. Vr. 28 Nov. 1661. üp mijn vroeger
geuH voornemen (blz. 357, noot 2) Dm dit reglement niet in mijn uitgave op te nemen, daar het reeds gedrukt is in !let da ar geciteerde
boek van den heer Eve~s, ben ik teruggek9men, daar ik het ten slotte
wenschelijk vond in' mijn uitgave alle instructies en reglementen voor
hen, die in dienstbetrekking tot de Academie standen, op te nemen,
~'.ok al zijn enkele daarvan reeds elders gedrnkt; alÜ:en diegene,
welke reeds bij' Wijnne-Miedema staan, worden hier ni'et weder gedrukt. - In 1685 is een nieuw reglement voor den at:ademiedrukke:r
vastgesteld: Evers, Gegevens betreffende Utrechtsche Sbten-, Stadseil Akaderniedrukkers, blz. 80----81.

BIJLAGE VI.

VooTs/el om aan de U/reclz/sehe Academic de ,. maiora
politiea" ie laieIl doceeren (circa 1670?).·
"Tot het restabilissement' en'de luyster van dese Acadelilie sonde seer voordeeligh "'lesen ende vele persoonen
van- qua-liteyt, midtsgaders vremdelinghen, als Duytschers,
Zwedens, aenlocken om hier te comen nederslacn ende
andere plaetsen yerlaeten, waert dat men iemandt cast
vinden, die hequaelll waer om de maiora politica te doceren, niet ghelijck de politica hier te voren hebben gedoceert gheweest dOOf d'heer Berkringer, die alleenelijck
maer manuductionem ad politica ofte e1ementa politices
voor eu stelden acn de beginnende jonckheyt, maer de
poHtica ad normam Besoldi, met alle sijn questien, 500 uyt
de philosophie. theoligie (sie) speeulative ende VQornaementlijek uyt de Rechten, in dewelke meer als de helft van
de maiora poJitica bestaet ende sonder "welke questien, die;
als geseeht is, cx omni facultate in de politica voorvalleu,
oe politica ongheacht i5, geJ1jck sij hier voortijdts gheweest
iso De reden, waerom vee1 -persoonen van aensien souden
tot dese Academie getrocken ,"",erden, is, dat noch tot Leyden, noch in eenighe Academie van de seven geuniee'rde
Prqvincien ,de politica maiora ex professo gedoceert werden, jae selfs in \veynighe plaetsen van' Europa, als alleen
tot Laven 'ende Salamancken ende' in een plaetse in Duytslandt, apparent orndat het raer is een subjeet te vinden off
een persoon te becomen, die 500 in philosophia, theologia
speculativa ~ - die in het eerste ·deel van -de politica invloeyt, daer get:r'acteert wert de regimine universi, de Deo~
attributis divinis, de operibus Dei ad intra, ttd extra, de
creatione angelorum, de eonlffi lapsu, de -operihus sex
diCTum, de creatione hominis, qualis status fuisset si Adam
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non fuisset lapsus, de hominum multiplicatione, unde familiae, domus, civitates, provintiae, regna supervencrunt
- - , in jurisprudentia, waerin het me este deel vau de
politica bestaet, als in Besoldo te sien is, in historiis 500
geverseert is, dat hij in dese faeulteyten bequaem soude
sijn -am deselve met lof te doceren, die oock met eenen
begaeft sonde wesen met eellen suyveren Iatijnschcn stijl t
alsoo sulcken professores, die de maiora politica gedoceert
heb ben, jae selfs die de c1eyne politiea doeeren, tsamen
oock professores eloquentiae sijn bencHens den professor
historiarum, als hier geblecken heeft ten tij-den van Pa ulus ') Aemilius ende Berkringer 2)."
(Oem. Arch. Uir. 2.de Atd. Na. 1'015.)1) Bedoeld TImet zijn Antonitts Aemilius. De tekst schijnt te zeg-gen, dat de professor in de politica, i.c. Berkringer, tezamen met
den "professor historiae", i.c. Ant. Aemilius, de welsprekendheid
heeft gedoceerd. Dit blljkt echter niet uit de plaatsen in de vroedschapsresolutien of ode Acta et Decreta, waar hun leeropdracht wordt
genoemd. Ant. Aemilius wordt daar soms "historiae politicae professor", ook weJ "historiarum et po1itices professor", maar nooit
"professor eloquentiae" genoemd. Na den dood van Liraeus werd
de "eIoquentia" opgedragen aan Berckringer, die voortaan "philosophiae practicae et eloquentiae professor" heet; maar hij is nooit
"professor historiarurn" geweest en wordt dan ook nooit zoo
genoemd.
2) In den catalogus van het Gern. Arch. Vtr., 2de Afd., wordt
dit stuk (van 4 bladz. fot, waarvan alleen de eerste beschreven i5)
genoemd: "Voorstel van een ongenoemde aan Burgemeesteren en
Vroedschap, om tot verhooging'van den lnister der Academie een
professor te belasten met het onderwijs in de maiora politica '{circa
1670)." Dat het een voorstel aan Burgemeesteren en Vroedschap is~
blijkt niet uit het stnk zelf, maar misschien 'heeft ruen' dit kunnen
afleiden uit de herkomst ervan; ook is het wel,waarschijnlijk; rnen
ZOll geneigd zijn te vermoeden, dat' het is opgesteld door een der
Gecommitteerden tot 'de academische zaken; 'aIIeen de bij zoo'n
iemand zonderlinge vergissing om Paulus Aemilius te schrij1ren in
plaats van Antonius AemHius, p1eit daar te gen. Wat de tijdsbepaling"
"circa 1670" betreft, daartoe zaI men aldlls gekomen zijn: in: het
stnk word! van Antonius Aemilius en Berckringer gesproken als
reeds 'overleden; de eerste stierf in 1660, de laatste in 1667; het
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stuk moet dus na 1:667 opgesteld zijn, en niet vlak daarna, blijkens
het "ten tijden van"; 1670 is wel het vroegste,' jaar" waarin het
geschreven k~n zijn. - De "Besoldus", van wien gesproken wordt
als van den waren kenner der "maiora politica", is ehr., B. Besold
(1577-1638), een bekend Duitsch jurist, van 1610-1635 professor
te Tübingen, en na zijn overgang tot den Roomschen godsdienst, te
IngoIstadt, van 1636-1638. Hij was een veelschrijver, die tal' van
histoxische eo staatsrechteliJke geschrHten in het licht he.eft gegeyen; .iD; d~ Utrechtsche, Uiliversiteitsbibliotheek is aanwezig "ehr.
Besoldi Operis politici etc. editio nova", eell in' 1641, dus na ziju
dood, versehenen uitgave van, zjjne gezamenlijke geschriften over
staatsleer cn staatsrecht, een kwartijn van een paar dutzend bladzijden. Ik heb mij dus tevreden gesteid met de inhoudsopgave, om
althans cenig idee te krijgen van die fameuse "politica ad normam
Besoldi." Het bedoelde boek dan handelt: "de praeeognitis politicis et republica euranda; de maiestate in genere eiusque juribus
specialibus; de monarchia, aristocratia, democratia et rei publicae
statu subalterno; de rei publicae formarum inter se comparatione;
·de tribus dornesticae sqcietatis speciebus; de rei publicae statu
mixto; de jure ordinibusque civiuffij de jure rerum familiarum,
collegiorlllTI, academicarum ete.; de educatione, studiis literarum,
peregratione, eura religionis, praemiis, poenis, legibus, magistratibus et censoribllSj de aerario publieo; de vitae sustentatione, de
-cura sanitatis et sepuItura; de legatis, de sessionis praecedentia, de
pacis jure, de arcanis rerurn publicarum, de foederum jure, de
patrocinio et clientela, de neutraIitate, de arte et jure belli, de iilcrementis imperiorum." Uit 'deze 6psornining kan blijken, dat Besoldus van vele markten thuis was; alleen de "theologia speculativa",
waarvan de opsteI1er van Qns stuk gewaagt als "invJoeyende in het
eerste deel van de poIitica", ontbreekt in deze inhoudsopgave; maar
misschien heeft Besoldus, over dit onderwerp wel een tweeden
kwartijn geschreven. Wij begrijpen nu ook, dat "het raer is, een
subject te vinden off een persoon te becomen", die de voIIedige,
de maiora politica, kan doceereü; alleen daarop reeds zal de invoering van den gewenschten leerstoel aan de Utrechtsche Academie
afgestuit zijn! De studenten hebben het voorloopig moeten doen met
de "manuductio ad politica" of "elementa politices", die Berckringer
doceerde; deze "manuductio" zal ook wel gegeven zijn door Graevius, die na het overlijden van Berckringer de "philosophia civilis"
(= "politica") er bij kreeg (hiervo6r, blz. 459, op 5 Dec. 1667,
blz. 460, noot I, en blz. 465, op 2 Dec. 1667) en voortaan den titel
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voerd'e van' "elo~u'entiae. historiarum et poli'tices professor." Het
js altha,ns te vermoeden~ dat Graevius, die cen ,'kla~,siek philol~og
,N'as, zieh niet zal hebben toegelegd op de "maiora politica' ad
l10rmam Besoldi", waarin het staatsrecht en het volkenrecht de
voornaamste p1aats innamen. Blijkens e€l1 in het volgend ded dezer
Acta cf Decreta op te nemen memorie van omstreeks 1707" getiteld
.,Redenen, waerom de Academie van Leyden meer floTeert en ~eer
toeloop heeft er. altijt hebben sa1, als de Academie van Uhecht",
was tot op dien tild het s'taat~recht flOg niet te Utrecht gedoc,eerd;
de "politica", die da ar onderwezen werd, zal een mengsel van
staatsJee'r 'en poJitieke 'geschiedenis zijn 'geweest.

CORRIGENDA.
Blz. 114, regel 6 van noot I, staat-:' Gisbertiu:s; lees: Gisbertns.
BIz. '33, regel 17 V.O., staat: 7 December 1689, lees: 7
December 1639.
Blz. 229, regel I van 'noot T, staat: gehouden, lees: te
houden.
Blz. 237, laatste regel van den tekst, staat: interpretrati,
lees: interpretati.
Blz, 245, regel 15 v.b., dekomma achter "doende" moet
vervaIlen;' regel- 18 v.h. -maet 'achter "helpende" een aanhalingsteeken staan.
BIz. 344, regel 18 V.O., staat: usque XVI ~I\cfartii, lees:
usque XVIII Martii.
Blz. 354, Iaatste regel van noot 2 op b12. 353, staat:
Duker, t.a.p. IH, blz. '9, noot " lees: Duker t.a.p. IH,
hlz. 79, noot 1'.
BIz. 357, noot 2 :zie hierbij blz. 540, noot 1.
Blz. 408, laatste regel van den tekst,--staat: 'en, lees: et.
Blz. 495; regel 5 v.b., de- komma achter "het"- moet vervallen en achter ..,Europa" geplaatst worden. "
Eh. 507, regel T v.h.', staat: 24 April r674, lees: 21 April
1674.
0
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V-XII

1. DE VOORGESCHlEDENIS .............. .
KladnO-tulen van d~ Vroedsch<ipscC!ITImissie ter voor;-

1- 58

Inleiding ' .. ," . '." ..

n.

bereiding der oprichting van de Illustre School (24
Jupi 163:1-20 j anuari; 1634)................... .

21- 28

DE ILLUSTRE SCHOOL (1634-1636) 59- 91
"Historijsch Verhael V?-ll de Inleydinge van de Illustre Schale der Stadt U!rech!" (17 Juni 1634) ....
"V roedschapsresolutien en andere bescheiden (27
Juni 1634--14 Maar! 1636) ................. .

59- 63
63- 91

III. DEACADEMlE (1636-18r5) .............. . 92-516
"Historisch Verhael van de Inauguratie van de
Academie te Utrecht" (16 Maart 1635) ....... .
V rocdschaps-resolutien eo" andere bescheiden (2,1
Maar! 1636-'10 Maar! 1641) ................. .
16 Maart 1641-16 Maart 1642l.), Reetore Gisberto
Voetio
... ,.' ....... ,"" .' ........... '....... .
16 Maar! 1642-16 Maar! 1643, Reetore An!onio

102-147

Matthaeo ...................' .•.............

159-166

92-101

147-159

16 Maart 1643-16 Maart- 1644, Rectore Gulielmo

Strateno ...•.•............................
Leges et Statuta Academiae Ultrajectinae (5 Sept.

166-'199

1643) ................................... .
Leges et Statuta Academiae Ultrajectinae (15
Maar! 1644) ............................. .
16 Maart 1644-17 Maart 1645, Redore Antonio
Aenlilio ................................. .
17 Maart 1645-16' Maart 1646, Rectore Arooldo
Sengverdio ........•.......................
16 Maart 1646-16 Maart 1647, Redore Henrico
Moree!se ... ; ............................. .

170--174

195-199
200--213
214-224
224-227

1) üp deze en volgende data vindt men telkens achter de "Acta
et Decreta" de Resolutien Vroedschap Utrccht.
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16 Maar! 1647-15 Maar! 1648, Reetore Carolo de
Mae!s ...................•................
15 Maar! 1648--16 Maar! 1649,. Ree!ore Daniele
Berekringero .•............................
16 Maart 1649~25 Maart -1650, Redore Henrico
Regio ....................................
25 Maart 1650--18 Maart 1651, Rectore johanne
Hoornbeeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 Maar! 1651-15 Maar! 1652, Reetore Cypriano
Regneri ab Oos!erga .............•..........
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INLETDING.
Voor dit t\vccdc elcel der Acta ci Decreta is clezclfrle opzet
gevolgd als voor het eerste ded; in elk academisch jaar zijn
eerst cle notuJcn vaTI den Senaat, daarna die van de Vroedschap opgeno111cn, vonr zoover deze laatste bctrekking hebben
op dc gcschleclenis der Utrcchtsche Acaclemic. Aan hetgcen
ik in de I nleiding van het eerste cleel heb gezegd over de
door mij gcvolgdc wcrkwijzc moge thans nog het volgende
word~n

f'oegevoewL

De titel Acta et Dccreta i5 behoudcl1, hoc\\'el als opschrift
hovcn de Senaatsnotulcn hcrhaaldclijk ecn andere titel staat"
nt. Acta Senatus academici of Acta academica, c1ikwijls ook
alleen Acta; eCll enke1e Rcctor - \iVant in het dOOf eiit deel
bestrekcn t~idvak i5 het nog altijd de Rector, op wien eIl'
zorg voor de notu1en fust - geeft de voorkcur aan Commentaxius renan acaclemicarum, of \vel, in volle hreedte, Commentariojus actorum e1 deere-torum col1cgii academici. Ten
slotte komt echter het opschrift Acta et Decreta vaker voor
dan l'en der andere.
Hct belang van de Senaatsnotu1cn wjsselt zeer en is afh;mkelijk niet alleen van het ge"wicht der gebeurtenissen, die
in ren bepa(lld jaar voorviden, m(l(lr ook vall den meer of
minderen ijver van den H.cctOf; aU es "\vat over clit laatste
punt in de Inlciding van het eerste (leel is gczegcl, blijft oak
voor dit deel gelden_ Sommigc Rcctoren maakten er zieh ook
thans weder met een Jantje van Leiden van af. Eenmaal is
het zelfs voorg-ekomen, e11 \vel in het academische jaar
1710---1711, dat een RcctOf hocgcnaamd niets had opgeteekcnd van heigcen onder z~jn rectoraat \vas gebeuni, zoodat
in het notu1cnboek, doof een andere hand dan de zijne, alleen
zijne instal1atic als Rcctor eH die van zijnc ;\ssessoren, henevcns de titel van de oratic van zijn <lmbtsvoorganger zijn
inge.schrcven 1). Deze nalatigheid gaf aanleiding tot vernieu1) Zie hierna bIz. 226, noot 1, en blz. 230.

vr
wing van hct voorschrift, dat de afgetredcn Rector binnen
een bepaaldcn tijcl na zijn ambtsoverdracht, \velke tijcl toen
op drie maandcn werd g-esteld, zijne notulcn (lan den Scnaat
mocst voorlegg'en. Ook in bet vervoJg- \verd echter aan dit
voorschrift sIecht clc hand gehouden; niet alleel1 vcrliep er
dikwijls cell geruime tijft soms zelfs eenige jaren, vom"dat
een Rector zieh van den bcdoeIden plicht kweet, maar het is
ook we1 voorgekomcn, dat een Redor zijne notulen in het
{laarvoor bestemde bock inschreef, zonder dat ze ooit aan den
Senaat ter goedkeuring waren voorgelegd 1). Een ander
VOOl"schrift, dat niet schijnt te zijn nagcleefd, is een op 8
Februari 1689 dOOf elen Senaat genomen besluit, dat voortaan
oe a fgetreclcn Rector tcgelijk met zijne notttlen aall den Se~
naat cle lijst zou vom-Iczen van clc promoties, welke onder
zijn 1'ectoraat hadden plaats gehad en door bem in het Album
Promotorum waren opgcteekend; cle Senaatsnotulen maken
er althans in hct vervolg geell gewag van, <lat deze contröle
op de juistheid van het Album PromotorluTI 15 geschied 2).
Over de in dit deeI opgenomen vroedschapsrcsoluticn moet
jets meer worden gezegd. Tot cn met 10 April 1693 had ik
alleen te maken met de uitgave van \Vijnne, \vaarover in de
Inleiding van mijn eerste ekel het noodige is mcdegcclecld;
tot aan den gcnoemdcn datum was hct dus geraden, clc reso~
lu1icboekcn van dc V rocdschap in hun geheel door tc lezcn en
er alle resoluticn betreffende cle Academic uit over te nemen,
die bij \Vijnne ontbraken. :J\;Iijn aanvankelijk gekocsterde
hoop, dat cle voortzcHing V<ln \Vijnnc's uitgavc clooT l\Tejuffr.
J\Jiedcma, thans J\1evr. Posthuma, mij van deze mocite zou
ontsban, is helaas! ijele1 gcbleken.
Daar ik tot 111i.1n spijt op deze la~ttste uitgave eenige kri1'iek
moet uitoefencn, is het mij zeer aangenaam, dat ik zonder
eenig voorbehoud de belangrijke el1 uitvoeriRe Inleiding kan
prijzen, welke zij aan haar ",verk heeft laten voorafgaan cn
waarin zij, om haar eigen woorclen aan te haIen, een ,,()Ver~
zieht (heeft gegeven) van den toestal1Cl van het ondenvijs tc
TJtrecht tot aan dc oprichting der Academie." Deze ongcveer

1) Zie b.v. hierna blz_ 2, noot 2, blz. 23, noot 1, blz. 43, noot 1,
blz. 242, noot 3, blz. 270, noot 2, blz. 321, noot l.
:2) Zie hierna blz. 103, en noot 2 aldaar.

\[!

] 50 bladz. bes,laancle studie ZOll als acadcmische dissertatie
een uitstekende figuur hebben gemaakt.
.I\llccn maar - als in1eiding- op een uitgave van het :Historisch G-enootschap, \'i'aarin de "Rcsolutien van cle Vroe:dschap van Utrecht betreffende cle i\caclcmic" over het tiidvak 1693-1812 zünden worden npgcnomen, kall deze stuclic
in Recnen dcc1e gehlen. vVcl is \\-aar bestond, tOtil 1\Jcj. l\1iedcma deze Inleiding sehreef, bij hct bestuur van het Historisch Gcnootschap reeds het plan, hare uitg;rve met die van
\Vijnne in cell deel tc verecnigcn, dat dus de bedoe1de re solutien over de jaren 1632-1812 Z011 bevatten, maar ook Z(){)
hleef hare studie ren hors cl'ocuvre, immers, zij strekte zieh
uit üvcr een gehee1 ander tijdvak cu ecn geheel ancler omlerwerp, dan die van <Ie bronnenuitgave, welke haar eigenJijk
was opgeclragen.
Het g<:,volg V;ln (k conccntratie 'lan haxe krachten op de
uit cen zuiver \vetenschappelijk oogpunt zoo vcnliensteliike
Tnleiding 1S geweest, dat zij m~t de uiLvoering van haar eigenlijke taak een \veinig de haneI heeit moeten lichten.
In hare Voorre(1e verklaart zij, ".als vasten regel te hebben
aangenomen, a11e - de cursiveering 1S van mij - resolutien
(betreffende de Acaclernie) op te llemen, de belangrijkste in
extcnso, cle meer gewone en telkens tcrugkeerel1de, bv. benoemingen, in excerpt."
\Vie zieh cle mocite zou willen gevcn, eIit hveede <leel der
Acta et Decrcta - waarin .. evcnals in het voorgaanclc tcn
opzichte vall de (lonr vVijnne rncdcgcdceIde rcsolutii.'n is geschied, cle cloor l\lcj. 1\Jiedcma overgenomcll resoluticn met
een kleinere letter zijn afgedrukt - te vcrgelijken md de
uitgavc van 1'\-'1ej. Mieclema, zal bemerken, dat zij op verre na
niet alle resolutien, die harc aanclaeht hadden moden trekken, heeft overgenomen 1). Ik heb er een groot aantal aan
moden toevocgen. Vennoedcljjk is zij aldus te werk gcgaan :
1) Bovendien zijn er onverklaar-bare lacunen tusschen 10 April
1693, het eindpunt van de uitgave-Wijnne, en 26 Maart 1694, het
begin van cle uitgave-Miedema (deze Iaatste datum is hierna op
blz. 138, noot 3, abusievelijk als 26 April 1694 vermeId). Weder-om
kamt Ül de uitgave-l\1iedema een der!3elijke laclll1e, en nu van
bijna drie jaren voor, tusschen 28 Oct. 1695 en 22 Au:::;. 1698: zie
hierna blz. 151, noot 2.
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zij hccft achter dk ded der resollItii.~n het register g-eraadplee,g'd en de da:lrin onder het slag"nmrd Academic aang-egevcn resolutii.:n, beI1cvens l'nke1c andere, die toevallig er in
het rcsolutieboek dit'htbij stünden, ovcrgenonlcn. De bedoe1de
registers z~jn echter lang niet volledig; bOVCJ'Hlien zijn doof de
gcvolg:de "nTkwijze aan 11vf e,i. Mie:dcma ecn aantal resolutien
ontgaan, die zij(kling-s betrekking hebben op cle Academie,
maar voo1' ha re geschieclenis nieite11lin belang hebben.
Het bleck dus wederom noodig, ter aanvulling ook V<lll haar
werk de resolutiehoekell gcheel door te lezen cn er alle bij
haar niet voorkomende resoluticn nit over te nemen, die naar
mijnc meening in deze uitgave niet mochten worden gemist.
N og ten andere aanvulIing vereischte hare ultgavc. Zooals
ree(is \yenl meclegcdeeld, verrnc1dt l.ij cle minder belangrijke
rcsoluticn alk'eD in cxccrpt of regest. ECI1 zcer groot aantal
male:;'1 hcb ik het echter noodig gcacht, <-lall deze excerpten of
regesten iets toc te vocgcn of er een kleinighcid in te verbeteren ; ik heb dit gewnonlijk 111C't vermeid, maar allcen op hepaalde fouten in data of andere feitelijkc l11cclcdeelingen de
aandacht moeil'n vestigen, opdat de vcrondersteIde lezer. die
hare uitgave met cle mijnc vergel1jkt, van deze verschiilcn
rekcnschap krÜgt.
nij J\1ej. l\riedcma worden S0111S de titels van voor dc Bibliothcek aang'(:kochte hocken in extenso lllcclc-gedee1d, dikwijls \vordl alleen het feit VaH den aankoop vermeId, herh~-lal
del~jk ges!"hicdt dit echter niet. Ik heb deze Iaatslc omissie~
telkens a;:mgevuld, maar de namen van dc aang-ekochte bocken niet opgesorncl; wie hierin belang stelt, z~i venn:7.CD. n;tar
cle cloor mij ;1angegevcn clata vall de vrocdschapsresohnii.:n,
die hicrvan gewag' makcll. Van de aan~ekochte physische en
mathemali:-;che instrumenten heeft l\-..fej. Miederna aanvankelijk dc vollcdige lijst medegedecld; bter is zij daannede opgehoudcn en he,eft ;;:ij alleen het feit van elen aankoop ver·
meld. Het kwam mij gewenscht voor, cen volledige opsomming tc geven 'fan deze instntrnerltcn, waarvan ern grünt
aantal nog aanwe;;:ig- is in de merkwaanlige vc:rzameling- anticke instrumenten, di.e in het Physisch laboratorium der
Utrechtschc Universiteit bc\vaard wonlt. lVfen zie hierover
de Bijlage achter (Et dee1.
Ecn groot aantal der bij J\Jej. JVliede11la voorkomcndc resoluticn is clou!" mij weggclatell. en we1 diegene, welke in
re.~est luiden: "heslu-it tot verkiczing- van ('en Rector magni-

IX
ficus," "verkiezing vaTl Reetor magnifieus en Assessoren,"
"hel1ocming- van een commissie ter in~tallatie van Rertor en
Assessoren" of .,tef instalJ;ltie van" ecn nieuvven hoogleeraar,
en "vaststelling v~m den dag der oratie" vaTI ('eIl aftredenden
Rector of een nicuwen hoogleeraar. Het 'V<lS voor m~j overbodig, dergelijke rnededeelingen uit de rcsolutien der Vroedschap over ,te ncmen, omdat dit alles ook uit (te natulen vall
den Senaat blijkt 1). In deze hatste notulen heb ik echter na
eenigen tijd (lok de namen der Vroedsehapslcden \Veggelatch,
die werden afgevaanEg-d ter bijv."oning van dc rectoraatsoverdracht of Vall de oratie van (,cu nieuwcn hoogleeraar,
omdat de vcrmel(ling daarvan rnij V<ln \'\:cinig belang voork v. .-am en ik zoovce1 ITIoge1ijk ruimte wilde besparen. Orn die
laatste reden heb ik ook gecll me1ding gcmaakt van alle
\/ roedschapsresnlutii.;n, die hetrekking hebben op het proces,
dat dc Utrcchtschc rcgecring heeft l110CtCll vocrcn om in het
bezit 1e g·erak·en van het lcgaat van Ynmwc Anna Evc1'\vijn
tot Santbrink ten behoevc van te Utrecht studecrcnde Hongaarsche en Zevenburg-sche st~1denten in de theologie; niet
dit procl'S zelf, maar alleen cll' üitsJ<lg- daarvan is voo!' clc gcschil'dl'nis der Utrechtschl' Acadernic van belang :?).
Ecn ander cloor inij aangc\vend middtl om den omvang van
deze uitgave aanmerkc1ijk te hekortcn, zonder schade voor
den zakelijken inhoud, is, dat ik a1 spoedig, zoo\vcl bij de wedergave. \fan dc reeds hij J\:Tej. J\.Iiedema mcdegeclcc1de resoluli(~n als bij (.!;(' '.ran de doof rnij voor hl't eerst gcbruikte, alle
resolut1eIl, die op ('en zelfdc oE soortgTlijk ondc1"\\'c1'p betrekking hebben, nndel' (:(:11 datum-honfd heb verccnigd.
1\1 ci. J\liedcma hecft ook in ·dit opzicht hct voorbeeld van
prof. \Vijnne gcvolWl. dat zij hare ttitgavc van gcen cnke!e
annotatie hccft voorzien. Evcnals ik dit noodig heb geacht bij
het eerste dcel der Acta et Dccre1a, heb ik ook de in dit
t\,yecde <lee! uitgegeven notulcn van Scnaat e11 V roedsC"hap
door tal "'lan aanteckeningcn toegdicht: daar sedcrt cle uitgave van het ecr~:te decl m~ine gcst'hiedenis V:1n "De (Jtrcchtsehe Academic. lfi36---1R15." was versehenen, heb ik ter hckorting van ve1e a;mteckcning-cll naar dit "verk kunnen ve1'W~lZC11. \fool' mijne annotatie heh ik 001.:: gebruik kunnC:ll

1) V gL hierna blz. 94, noot 1.
2) Zie hierna blz. 331, noot 2.

maken van eIe volgende werken, die cerst na de uitgave vall
miin eerste deel het licht hehben gezien: "Album PromotormTI
Acaclemiae Rheno-Trajectinae, 1636. . -1815," in opdracht van
het Provo Dtr. Cenootschap vau Kunstcn en Wetenschappen
bewerkt doof Dr. F. Ketner, "Lijst van gedrukte geschriften
over de Rijksuniversiteit tc Utrecht, 1634-1936," samengesteld door den heer G. A. Evcrs met medewerking van Mej.
Dr. E. Gras, Mcj. Dr. J N!. Keyman cn Mej. M. J Reynvaan, en de twee hockdeelen van den oud-hoogleeraar Dr. J.
A. Cramer, getitclcl "De theologische faculteit te Utrecht ten
tiide val1 Voetius" en "De theologische faculteit te Utrecht
i~ de 18cle en het begin der 19de eeuw."
,Va! eindelijk be!reft <le "andere bescheiden betreffende
de Utrechtsche Academie," \vaarvan ook de titel van dit
tweede ({eeJ der Acta et Decreta gewaagt, het zijn hoofdzakelijk de kesoluticn van dc 8tatcn en van cle Ge(leputeerde
:::-ltaten van Utrecht, die in het R. A. Utrecht berusten, en
een groot aantal zoog;enaamde "losse stul{ken" 11it de twecde
Afdeeling van het archief der gemcente Utrecht, benevens
andere. tc1kens nadcr aangcgevenc documentcn uit dit Iaatste
archief.
Al~ slotterm van dit tweecle dee1 is Apri11766 aang-enomen,
\vanneer het acadernische jaar 1765-1766 ten einde is g-e]oopen. Dit is eigenlijk aneen Olll practische redenen geschied, nL 0111 <1en omvang van dit toch reeeIs volumineuze
deel niet nog gTooter te maken; de aanl van de uitgave liet
bovendien een afbreking bij elk \villekcurig jaar toe. Toevallig rechtvaan-ligen ook andere redcnen ecn afhreking bij
het jaar 1766: er beginnen dan "Acta Sccreta" van den
Scnaat en tevcns vang-en bij het meerclerjarig \vorden van
Prins \Villen V cle bcmoeiingcn van den Stadhouder met
academische aange1egenheden ·weder aan.
Aan allen, wien ik aan het slot der Inleiding van mijn
eerste deel dank heb betuigd voor hunne medewerking, zij
wederom de verzekering gcgeven van rnijne erkentclijkheid
vonT hunne zoo we1wilJend vcrleende hutp. lk heb thans
daara:l11 nog toc te vocgel1 de namen van Dr. E. SIijper, die
rnij van voorlichting heeft gediend voor het gocd bcgrip van
cnkeIe Latiinschc en Griekschc \voorden, en van cle heeren
Dr. P. H. -van Ciitert, prof. Dr. V. Cohen en prof. Dr. M.
IVfinnael't, die mij zcer (lan zieh hebben verplicht door de
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vt'rklaring van allerlei technische termen resp. op physisch,
chemisch en astronomisch g-ebicd; vooral aan Dr. P. H. van
Cittcrt ben ik gT()()tcn dank schuldig- voor de vc1c moeite, die
hij zieh heeft gegcvell voor dc nijbgc achter dit dee1.
IVfct eeil denle en batslc dec1, <lat 001.:: dc zoo hoog noodh;e
registers zal bevatten, hoo]) ik, zoo mij de tij.'l daartoe wonlt
g-elaten, deze uitgave te voltooicn.

Mci 1938.

G. W. K.

24 APRIL 1674 -

16 MAART 1675.

L
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE AUDREA ESSENIO,
TUEOLOGIAE PROFESSORE, ANNO DOMINI 1674" (-1675).

23 April 1674.
"Cum in Scnaturn acaclemicum verrisset ampliss. vif Gui1h('lmus Stratenus, quondam l\Iedicinae ct Anatomes in ha_c
Academia professor celeberrimus,- deinde Celsissimorum
Principum Arausionensium Mcdicus dignissirnus, nune
hUlus Reipublicae Consul spectatissimus, comitatus J0hanne Quint, J. C., Senatui urbano a secretis, DD. Consulum
ac Senatorum, Academiac hUlus Curatorum, nomine gratias prim um agendas -dixit" aan ele aftredende Rcctor en
Assessoren; ele aftredende Rector Joh. de Bruyn was "tune
ob morbum absens." - Tot Rector heeft hij geproclameerd
Andreas Essenius cn ~ot Assessoren: Cyprianus Regnerus
ab Oosterga, Isbr. van Diemerbroek en Joh. de Bruyn.
24 April 1674.
Graevius houdt volgens het besluit van den academischen
Senaat, in het koor vari; den Dom, een oratie om \Villem ITI
gc1uk te ""venschen met de aanvaarding van het stadhouderschap over Utrccht 1). Op clenzelfden dag y·:orclt beslotcn, dat
Reetor en Assessoren de Curatoren geluk zullen wellsehen
met het herste] van den Staat.
"Petiit ad hace darissimus vir Hugo Ruisch, qui gcomctriccn ct architecturam militarcm. profitetur extra ordincm,
vernaculo idiomate. ut sttae etiam leciiones juxta alias in
publica serie ael horam Xlmam referrentur."
1) ,,Panegyricus Seren. Principi Guilelmo Henrico" ,etc.: GraevH
Orationes (ed. P. Burmannus, Delphis, 1721), blz. 235-253.

Acta .et decreta S enatus, 11
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28 April 1674.
"Clarissimus vir Abrahamus Faber, cum In illustri Amste1aedamcnsium Gymnasio politicen prius dOCllisset ae
deinde circiter quadriennium eloquentiam professus esset
publice atque interim 'jurisprudcntiam in schc)lis domesticis etiam explicuisset ct tarn praeclarac suac in ista facultate eruditionis specimina exhibuisset, ut nobiliss. ct ampliss. Reipublicae Amstelaedamensis Consules, Gymnasii
illius Curatores, professionem Jutis ci demandaverint; petiit a nostro Senatu acaclemico Dodoris titulo ct suprcmis
in utroque Jure honoribus condecorari. $enatus autem universus, auditis ante suffragiis clariss. Vifi Cypriani Regneri
ab Oosterga, in ista facultate professoris pri01arii, ct Joh.
Georgii Graevii, qui c1ariss. canclidatum etiam noverat familiarius, dictae petitioni annuit eumque per clariss. virum
~yp:i~~um Regnerum ab- Oosterga J. U. Dodorem renunnavlt.

1 Mei 1674.
Prof. Lucas van de Poll "decantavit in templi maXlml
choro" een lofdicht op den stadhouder vVillem III 1).
19 Me! 1674.
Lucas van de Poll wordt professor Juris ordinarius: Zle
hierna, blz. 16, Res. Vr. 11 Mei 1674.
1 Juni 1674.
"Lecta et approbata sunt Acta Senatus Academiae Rer~
tore admodum revercndo et clarissimo Theologo Gisb. Voetio per anntfm 1671 2)."
Daar door het toetreclcn van Lucas van de Poll het aantal ordinarii weer vermeerclerd is ( cn het aandeel vatl
elk professor in de examcn- cn promotiegelden <ius minder
ZOll worden!) besluit de Senaat, dat "candiclati pro disputatione inaugurali solvant florenos sexaginta sex, ubi vero
in!roducti etiam fuerint qui adhuc expcctantur c1ariss.
1) VgL hierna, blz. 11, op 29 Oct. 1674.
2) Dus ruim twee jaar na zijn aftreden als Rector!
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Collegae Joh. Voet, J uris, et Gerardus de V fies, Philosophiae professores, ut septuaginta expendant deineeps."
2 Juni 1674.
"Placuit iterum Senatui, ut in posterum universa summa
a ca.nclidatis persolvenda per PedeIIum exhibeatur Rectori
1fagnifico distribuencla secundum leges, atque idcirco in
scriptis Pedello datur, quantum exigere ipsum a singulis
oporteat. "

4 Juni 1674.
Cornpareerde ter vergaclering ele t\veede pedel (Aert
Aertssen Poel) , door den Stadhbucler en doof ele Vroedsrhap_ benoerncl, en vertooncle zijne aansteUing, die aldus
luidt: "Sijne Hoogheid, in gevolge. van ele auctorizatie van
de Ho. Mog. HH. Staten Generaa! van d e Vereen. Nederl.,
in date den 20 der -voorleden macnd Aprill, heeft aengestelt en stelt aen mits dese tot Pedell van ele Academie tot
Uitrecht Aert Aertsscn Poel, met beRcerte, dat diegene, dewelke claertoe v66r desen hebben eommissie verleent, hem
ten eincle als boven met behoorlieke commissie te eIoen versien. Gedaen in '5 Gravenhage, den 5 Mey.1674". Signaturn ~ "G. H. Prinee cl' Orange", ter ordonnantie van S. H.
"C. HUYRens."
Vo!gt Res. Vr. 1 Juni 1674 (hierna, blz. 16).

11 Juni 1674.
Franciseus Burmannus cleelt mccle, dat hij "proximo Saturni die 13 Junii, huie urbi funesto 1)" een oratie zal houden "de causis afflietae Belgieae 2)"; dat het elen Burgemeestcren behaaRd hceft, elat elit zal geschieden in het Domkoor en dat "omnium ordinum auclitores" tot het bljwonen
daarvan "publico programmate" worden uitgenoodigd. Dit
door den Reetor Anclreas Essenius uitgevaardigde "pro1) Op 13 Jwli 1672 waren de eerste Fransche troepen Utrecht
binnengerukt.
2) Een vervolg dus op zijn oratie van 18 Nov. 1673 (Acta' et Decreta Senatus I, blz. 511, noot 1).

4
gramma" v61gt nu; in deze uitnoodiging wordt als onderwerp der öratie genoemd: "de causis miseriarum comrnunis
patriae, quibus est conflictata."
"Quoniam interim per solidum biennium, aut co amplius,
amnes ct singuli PrOfeSS01"CS, ob gravissimas huius Reipublicae calamitates ct magnam rei nummariac penuriarn, parum aclmodum EX stipendio suo percipere potucrunt ct nune
ampJiss. Senatus urbanus de rebus nummariis deliberare
dlcitur", bcsluit men, dat de Rector, uit na.am van alle professoren, eell verzoekschrift hierover aan Bttrgcmccsteren
eu Vroedschap zal inclicnen.
16 Juni 1674.

Dc Rcctor dcclt mede, dat hij het volgende verzoekschrift
·aan den magistraat heeft aangehoden:
"Aan cle Ed. Achtb. Heeren Borgermeesteren emie
Vroeclsehap der Stadt, Curatcurcn der Academie
t' Uitrecht,
Versoeken met behoorlike eerbiedigheid de sament1ike
Professoren der Acaclemie al hier, aengesien sij in den tijd
van twee jaren, of langer, op hare traetementen seer weinig hebben ontfangen, en Go<! cle Heere nu genaclelik soodanige verlossing en herstelling gegeven heeft, als hct tegenwoordig is, dat Uwe Ed. Achtb., volgens hare wijse diseretie en trouwe voorsorge, nu (believe) ook tot voldoening
derselve gunstelik ordre te stellen, temeer alsoo men verstaet, dat U we Ed. Achtb. doch met de verhandeling van
saken van dierge1ijke nature bezig zijn, blijvende de Professoren tesamen volveerdig tot goed genoegen van lTwe 1':(1.
Achtb., na vermogen en gc1egentheid van ieders respcettve
functie, te contribueren al wat tot welstand en luistel+ (leser
Acaclemie en Stadt van haer soude mogen vereischt C11 vcrwaehtt vvorc1cn. Dit cloenc1e ete.
Uit aller last eIl name"
onclert. "Andreas Essenius, Acaclemiac h.t. Recior"
"Ad quem rescriptum erat: "Advijs aen den Heere OudBorgermeester Booth ende voordere Gecommitteerden tot
de academische saken. Actum den 15 Junii 1674."
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Daarna deelde de Rector rnede, dat hern afschrift was
toegezonclen van cle Res. Vr. 11 Mei 1674: hiema, blz. 16.
21 Augnstus 1674.
De Rector bericht, dat de "solennis introductio" van Johannes Voet, P(auli F(ilius), G(isberti) N(epos), zal plaats
hebben op Vrijclag 25 Augustus, te 10 Uur. Volgt het "programma" daarvoor, dat aldus luidt: "Andrcas Essenius,
Acadcmiae Ultraj. h.t. J{cdor, Lectori S. P. - Quando quidem inc1yto huius urbis Senatui placuit, pro singu,lari Acadcmiac suac a nuperis calamitatibus instaurandac cf ornandac studio 1) ~ - quod Deus Optimus 1\faximus felix
fausturnque esse jubeat! - " - dariss. dociiss. cOllsultiss. viro D. Johanni Voet, P(auli) F(ilio), G(isbcrti)
N (epoti), J. U. D., ex illustri Schola, quae est Herbornac
Nassoviorum 2 ), huc revocato, ordinarium Pandectarum
profcssionem demandare eiusq-ue solenni introductioni dictus est proximus dies 1fartis, qui erit 25 Augusti, omnes
omnium ordinum viros literatos literarumque fautores, inprimis vero Aeademiac nostrae cives, ad hune actum in maxima Aeademiae aula, sub horarn deeimam, sua praesentia
eohonestandum et ce1ebrandum invito."
25 Augustus 1674.
"Clariss. vir D. Johannes Voet, J. U. D. ct Professor
ordinarius, dorno sua in curiam civicarn, praeeunte Pedello
et subsequente Apparitore, atque inde per ampliss. viros
1) De door mij gecursiveerde woorden kom~n precies zoo ook
voor in het "programma" 'Voor de straks te noemen "soJennis introductio" van G. de Vries. De Vrijer, Henricus R\Jgius, blz. 81, haalt
deze woorden, in vertaling, aan en schrijft dan: "Gerardus de
Vries, om zijn zeldzamen ijver de Academie na llare jongste rampen te hernieuwen en te sieren, tot professor in de wijsbegeerte
bevorderd" ellZ. De "zeldzame ijver" euz. wordt fO'Chter niet toegekend resp. aan Joh. Voet en Ger. de Vries, maar aan den "urbis
Senatus"; deze wordt geprezen om zijn "singulare studium" voot"
het herstel der Academie.
2) Aan de Illustre SchooI te Herborn had Joh, Voet het burgerlijk recht gedoceerd: C. Burman, Trajectum eruditum, p. 426.
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Consulares DD. Booth et Van der Voorth primum in conc1ave academicum, ac porro ad- -cathedram deductus, orationem inauguralem recitavit "de Advocato." Rine iterum
in conclave, ac deinceps a collegia DD. professoruffi. domum
reductus et salutationibus ac gratulationibus singulorum excepttts est honorifice."
1 September 1674.

l\1et dezelfcle formaliteiten cn mut. mut. gelijkluidcnd
"prograll1ma" heeft de "solcnnis introductio" plaats van
"Gerardus de Vries, Philos. Doctor, Lugduno-Batavorum,
ubi Illustr. ac Praepot. DD. Onlinum Hollandiae Westfrisiaeque Collegia theologico eum lande praefuit, huc revocatus··', en benoemd tot ."ordin. Philos. professor 1)." Hij
1) Gerard de Vries (zie' Acta et Decreta Senatus I, blz. 511, noot
1) was in December 1673 benoemd tot Sub-Regent van het Statencollege te Leiden en mocht tevens "privata collegia in Philosophia
houden ende publica in deselve faculteyt presideren" (nl bij
disputaties). Om zijn rechtzinnige richting ~ hij waS een leerling
en aanhanger van Gisb. Voetius - geraakte hij in allerlei moeilijkheden met hoogleeraren, die de Cartesiaansche philosophie waren
toegedaan; op de door hem geleide disputaties maakten de studenten herhaaldelijk kabaal. Curatoren waren hem echter goed
gezind; toen men hem te Utrecht beriep, oordeelden zij, dat hij
"niet sonder groot nadeel ende prejuddcie van de (Leidsche)
Universiteyt soude kannen werden verplaet.s>t, eensdeels omdat deselve, de oude Aristotelische philosophie seer toegenegen wesende,
aeri. ydereen occasie ende gelegentheyt geeft om daerin geoeffent
ende geinstitueert te werden, ten anderen omdat den voorn. De
Vries geduyrende sijne publijcque disputatien soodanige preuve
heeft gegeven van sijne modestye ende saghtsinnigheyt, dat niet
te twijfelen is, off sal deselve - - salva uniuscuiusque opinione
ac dodrina - - met de andere Professores Philosophiae, hoewel
mogelijck van andere principia sijnde, konnen sympathiseren."
Daarom boden zij hem aan, zijn sub-regentschap neer te leggen en
een gewoon proOfessoraat in de philosophie· te aanvaarden, tegcn
een jaarwedde van f 1000; Burgemeesteren van Leiden werden
gemachtigd, zoo noodig, deze wedde "met nogh een mediocre bijslag
te verbeeteren." Tevcns nam men "eenige welgelntentioneerde heeren" in den ann om "die van Utrecht" te bewegen van het be-

7
hield een rede, getiteld:
rum, inprimis hodiernis."

"Prologus de sectis· Philosoph;'"

5 September 1674.
"Quoniam non omnibus promotis Doctoribus eadern diroep ai te zien. Dit gehl1de echter niet, eu De Vries kwam zt'H
in de vergadering van Curatoren mededeelen, dat hij het bel'oep
naar Utrecht aannam; de merkwaardige motiveering van dit zijn
besluit ruoge hier volgen: "dat hij int selve beroep niet werde
getrokken door eenige avantages, die daerinne boven de offres
van Haer WelEd. zouden magen resideren, ter contrarie, dat de
philosophische prruessie, hem in de (Leidsche) Academie geoffereert, soo in waerdigheyt als in pl'ofijt verre supereerde de condities, die hij bereyt was in de Academie van Utreght te amp]ecteren" (inderdaad: te Utrecht kau men hem "gedurende deses tijh
ongelegentheyt" slechts een wedde van f 600 geven, met hoop van
venneel'dering in beter tijden: zie Res. Vr. 11 Md 1674, hiern9.,
blz. 16); "dat hij oock in dit beroep niet hadde laeten gelden de
affectie tot sijn geboortestad, noghte de natuyrlijke drift om de
dagelijxe aenspraeke en conversatie met sijne ouders, tot Utreght
wonende, te mogen hebben, als oordeelende, dat aengaende het
eerste de celebriteyt van deze Academie ende de liberaelder tractementen, daermede dese professie soude werden gesalarieert, met
reedeR bellOorde te prevaleren, -ende Dopende 't laetste, dat de
voors. sijne onders wel lightelijk te· disponeren souden sijn om
haer in dese stad metterwoon te transporteren; maer dat hij van
den a.enbeginne, dat hij -sigh alhier metterwoon hadde ternedergestelt, sooveele vervolglng, affronten en injurien hadde moeÜ~n
lijden van diegeene, die de Carthesiaensche Philosophie toegedaan
sijn ende de oude peripatetische Philosophie met een indiscreteijver soeken te dempen ende te supprimeren, dat hij beslooten
hadde alleen om die reeden dese Academie te vertaten ende 5igh
te begeeVien in een plaets, daer hij sijne institutie ende publijcque
exercitien met meer vrught en, soo hij verhoopte, met minder invidie soude konnen te werk leggen." De Leidsehe Curatoren moesten da-arin berusten, maar besloten teViens de peripatetische phllosophie te handhaven; zij ontborlen de· hoogleeraren in-de theologie
en d-e philosophie in hunne verg-adering -en gelastten hun scherpelijk, - de verkondiging van de oude philosophie niet te hinderen
enz.: vgl. Molhuysen, Bronnen IU, blz. 278, 280, 286, 288, 290-293.
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plornatis formula dari solet, sed aliis communis, quibusdam
excellentior, nonnullis etiarn minoT, decretum est ut deinceps, in ferendis suffragiis de promotione, etiam exprimatur
quae cuique formula diplomatis danda sit. Et qua certius
distinguantur istae forrnuIae, ut Rector et Assessores eas a
Scriba Academiae exigant et examinent atque Senatui
deindc distinctas exhibcant; sie, ubi approbatae fuerint,
alba Actorum inserendas et evidentiori discrimine In posterum usurpandas 1 )."
26 September 1674.
"Rector Senatui academico exposuit, ampliss. Consulcm
D. Stratenum se convcnisse cle nationali collegio Gc1rorum
ac Trans-l salanorum, quod nune studiosi aliqui rnolircntur
eius instaurationem 2); ConsJ11es autem existimarent a11aboranduJll serio, ne id fieret, ob rationes graves, quae jam
ante plures annos movrrunt Academiae huius Curatores, ut
col1egiu111 istud rebus A~ademiae florentibus abrogarc conarentur; Hectorem itaque monuisse studiosos nonnullos de
isto negotio, quorum aEqui obedire parati essent, si a
re1iquorum violcntia possent esse immunes, aEi vero
obedientiam non promitterent. Quaesitum ergo, quid facto
opus censercnt DD. ProfE:ssores? Ei vero unanimi consensu
responderunt, hoc agendum sedulo, ut collegium istud
nationale impediatur; sicut ante annos aliquot icl abrogatum
Groningae atque etiam Leidae, ubi edictum' adversus illud
quotannis renovari et valvis academicis affigi solet:
adeoque rogandos DD. Consules, ut simili etiam edicto jsti
rei interveniant. "
30 September 1674.
De H.cctor deelt mede, dat hij bovenstaand besluit <lan
Burgemecster Stratenus hceft medegedeeld; dat Burgemeesteren hadden verzocht, dat een der professoren tc Lei1) V gL hierbij Acta et Decreta Senatus I, blz. 531, noot 2.
2) VgL bij het volgende Acta et Decreta Senatus I, blz. 175-177,
en De Utrechtsche Acadernie, 1636-1815, door G. W. Kernkarnp,
(in het vervolg aangehaald als De Utrechtsche Academie), blz. 19ß
-191.
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den een exemplaar of afschrift vanhet bedoeld besluit zou
vragen; dat prof. De Vries hierover naar Leiden had geschreven, maar flOg geen antwoord gekregen. "Interim voluisse Dominos Consules, ut agitatoribus quibusdarn suo
nomine per Pedellum indicetur, ,11i desistant, ad graviora
veniendum; sed quoniam sie nihiY effectum erat, ut per
Professores studiosi, tanquam paterno affectu, prornonerentuT, collegium istud ne instaurare praesumant; Pedello
proptcrca mandatum, 11t ens ad Senatum academicum vocaret in hane horam. Ader<lnt autem nonnulli prae fOl-iLus,
potissimum S. Theologiac studiosi, qni in conclave admissi ct moniti obedicntiam promiserunt; sed alii non comparuerunt."
21 Oetober 1674.
"Praelectae sunt formulae diplomatum, quae deineeps
promotis Doctoribus pro re nata darentur: eomrnunis una,
praestantior aHera ae denique minor, quae nuper placue;
rant Rectori et Assessoribus et nunc ab universo Senatu
academico approbatae sunt, sie alba Actarum aeadernicorum illsercndae, ac dcinceps pro aptitudine et dignitate sin~
guloruITl usurpandae 1)."
"Placuit insuper ut forrnula jurarnenti a rnedicis in ipsa
promotione praestari soliti typis deseribatur ae deinceps
cuique hic promovendo Medicinae Doctori eius exemplar
sibi servandum in perpetuam memoriam detur."
24 Oetober 1674.
De Senaat keurt de forrnule van den eed voor de medie.
doctores goecl 2 ).
"Cumque nuper Leida impetraturn esset exemplar Edicti
publici adversus studiosorum collegia nationalia, provinci~
alia vel etiam municipalia, cuius mentio quaedam faeta est
superius a.d. 28 ß) et 30 Septembris, narravit Rector jam
rnutatis ITlutandis simile edictum ab ampliss. nastris DD.
1) Zie hierv66r, blz. 8, en Acta et Decreta Senatus I, blz. 531 vlg.
2) Het nu volgende "Juramenturn Medicorum in Academia Ultrajectina" is reeds gedrukt in Acta et Decreta Senatus I, blz.- 528.
3) Dit moet zijn (zie hierv66r, blz. 8) 26 Sept.
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Curatoribus formatum typisque descriptum esse,
sequentem" :

1ll

moduln

Nu volgt, ingeplakt tusschen fol. 257 V O en 25& rO een
gedrukt exemplaar van dit besluit, dat aldus luiclt:
"Consules ct Senatores -Reipublicae Ultrajectinae, Curatores istius Acaderniae, Lectori salutcm.
Quoniam certo nobis constat, alibi atque etiam hic;
nonnulla ante anflOS aliquot Collegia Nationalia, Provincialia, vel etiam Municipalia, ab j\cademiarum rnembris
instituta esse, ad quae studiosi modesti ac diligcntes, magno
studio rum suorum temporisquc detriment<), nec cxiguis
inutilibusque sumtibus, inprimis autem magno corruptelae
morU111 ac seductionis pcriculo, ctiam inviti, pertrahantur
iisquc interesse compcJlantur, adeoque aCcessum acl- Academiam ct discessum ex ca nec non Displltationes publicas
et Promotiones haud mecliocri aere in usum Collegiorum
praeclictorum redimere cogantur, quam- pecuniam, vel semel
quotannis, vcl quoties visum inclecoris epulis impenclunt,
ea quandoque petulantia ac luxu, ut rixac et pugnae interipsos populares, ve1 etiam caecles nonnunquam, inde oriantur, atque ubi discedunt et ebrii interdum domum abeunt,
vis publica in 'alios consequatur; quibus malis alii pro
suis Acaclemiis pruclenter iverunt obviam et feliciter adhibuerun-t remedium. Nos ut etiam consulamus Acaclemiae
nostrae- bono, conservationi membrorum eius, ac disciplinae
et securitati ac quieti civium atque incolarum Urbis
nostrae, potissimum post trernenda Suprerni et Sanctissimi
Numinis judicia, Provinciae, Urbi atque etiam Academiae
nostrae nuper immissa 1), turn ut huius restaurationi,
splendori ac incremento- recte prospiciatur, praetereaque
ornnes occasiones corrumpendae juventutis studiosae perniciosorurnque et inutiliurn sumtuum, ut ct caetera Cjuae ex
tal i liccntia procedunt discrimina; praeveniantur, re matttre
deliberata statuimus, injungimus, mambmu:-;, nc qui
studiosi, aut ul1a Acadcmiae nostrae :Mcmbra, in posterulll
istiusmocli coctus ac convcntus Popularium, vcl Collegia,
quorum memllll1nUS, instaufent ve1 instituant, iisque.
in:-;taurandis vcl institucndis operam dent, assistant vel
1) Herinnering aan den "Fransehen tijd" van Juni 1672----Nov.
1673.
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int.ersint; quem ad modum et caetera, guae vulgo Pennalia
vocantur, aliaque eius generis convivia, Studiosis primum
ad Academiam accedentibus reeta vel obliqua via extorqueant" exigant aut ipsi praebeant, ex quibus etiam dicta
discrimina atque insolentiae oriuntur: idque hac lege ct
paena, ut turn Praetores, Assessoresque quas vocant, ct qui
libros istiuslnodi Col1cgiorum custodiunt, quique eiusmodi
convivia extorquent exiguntve, ad biennium ex Academia
et Urbe Ultrajectina retegcntur; turn cacteri, si qui
Collegiis istis prohibitis nomen dare praesumscrint, Collegiorum sub DU. Professoribus cuiuscunque Facultatis,
Disputationüm item ac Promotionum commodis, vel etiam
imnntnitatibus ac donativis, primun mu1ctcntur; sm vero
pergant, pro arbitrio puniantur.
Rectori itaquc et Professoribus Acaclemiae nostrae
expresse manclamus, ut in Auctores, Funclatores, Instauratoresque Collegiorum istorum prohibitorum, nec non In
eos qui convivia istius modi extorquent, aut in ii5 se sistunt,
sedulo inquircnt, nec ad institutionem suam, aut pri vilegia
aeademiea i110s admittant.
Juhemus porro in j ungirnusque hoc nostrum Decretum
interdictum 10eo solito affigi, ac deinceps quotannis iterari,
ut singuli, ad quos haec res pertinet, juxta illud se componant; quoniam censemus ad quietem procurandam, ad
sedandas insolentias, ad caetera discrimina' avertenda et ad
promovendum praedictae Academiae -nostrae communium,que studio rum honum, id esse necessarium.
Actum Ultrajecti, ipsis Idibus Oetobris A 0, 1674 1 ),"
29 Oetober 1674.
Op dezen dag, volgende op den- openbaren dankdag voor
de herovering van Grave door \iVillern III, hecft prof
Lucas van de Po11 voorgedragen "partem secl1ndam car1) Dit placcaat is reeds gedrukt in Van de Water's Groot Placaat
Boek, !II, blz. -490-491, en bij Heringa, Oratio de audito-rio, blz. 181
-183; het is grootendeels een hernieuwing van het placcaat tegen
de Nationale of Provrnciale Collegien van Aug. 1643 (zie Acta et
Decreta Senatus, I, blz. 175-177), maar wijkt in sommige opzichten daarvan af.
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minis sui panegyncl, quo laudes Sereniss. Principis· Arausionensis decantare coeperat d. 1 Maii 1 )."

6 November 1674.
Aan de hiervoor bij-eengeroepen Professoren deelt de
Rector mede, Isbr. de Diemerbroek "isto maue diem suum
obiisse"; Graevius zal cle nikreclc houden.

9 November 1674.
"Quoniam vivente adhuc clariss. viTa Dicrl1crbroekio
examen medicum pracstantissimi juvenis Petri Cauwenburgii, Zirizea-Zeelandi, fuerit inchoatum, censuit Senatus
vicluae cl. Collegae defuncii isto nomine deberi decem
florenos ; sed honorarium pro ipsa prornotione 2) solvendum
adjudicavit cL callegae D. Regio."
N n volgt het .,programma", nI. cle oproeping tot bijwoning der lijkrede van Graevius op Van Diemerbroek. Daaruit
blijkt, dat Van Diemerbroek "ci reiter 25 annos" hoogleeraar
te lJtrecht was geweest. Hlj wordt genaernd: "lVledicinae
Doctar et Professor, practicus et Anatomicus insignis 3),
qui magni ilEus Hippocratis aernulus, peste correptos quondam curavit, non minus feliciter quam strenue; deque isto
argumento cornmentarios edidit et post recognovit praestantissimos; qui aegris aliis quam plurimis manum medicam
adhibuit successu prospero; variorumque morborum
historias, curn suis meditationibus, scripsit accurate ; qui
grande opus, muIta eruditione refertum, de corporis humani
anatome et partium eius usu, non ita pridem reliquit."
De begrafenis zon plaats hebben op 12 November.
"Badem sessione D. Adrianns Gentman, Mecl. Dr. el
Senator, commendavit, ut Professores singulis cxaminibus
et disputationibus candidatorum interessent saltem per
1) V gl. hier:v60r, blz. 2.
2) Petrus Couwenburg promoveerde 9 Nov. 1674 op een dissertatie "de Pleuritide": zie het door Dr. F. Ketner samengesteide
"Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae, 1636-1815',
blz. 29.
3) VgL bij het volgende De Utrechtsche Academie, blz. 245.
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horam mediam ct pariter suffragia ferrent, num illi honoribus petitis digni haberentur."
13 November 1674.
Graevius houdt een lijkrede op Diemerbroek; de Rector
betuigt hem daarvoor dank. "Censuit etiam Senatus rogandos esse Amptiss. DD. Consules ut locum sie vacivum
in facu1tate medica vira aEo idoneo supplere vellent quam
primum."
19 November 1674.
"Ad examen medicum admissus est Nicolaus Fockenberg,
Ultrajcct., Pedelli nostri filius 1); censuerunt autcm dar.
Professores omnium impensarum gratiam i11i esse faciendam."
26 November 1674.
Daar er een drukfout was in den titel van Je disputatie.
die "Arnoldus Wentholt 2), juris candidatus, in conc1avi
acadcmico" zo-q verdedigen (er stond nt. "eruditioribus ingeniis publice ventilanda", terwijl het toch geen publieke,
maar een private prornotie was, in de Senaatszaal) "placuit
Senatui, ut deinceps per vices Promotor specimen thesium
impressarum perspiciat et titul05 quoque examinet priusquam absolvatur editio."
17 December 1674.
De Senaat besluit, Johan Maurits van Nassau, gouverneur
vau de stad en dc provinc-ie, bij zijne komst te verwelk omen,
zooals vroeg·cr gebeurel was met "Villem Adriaan, gTaaf
van Hoorn ::l), - ~s Midclags te 4 UUf is clit geschied.
"In Senatu etiam expositum est, duobus studiosis litem

I

1) Hij promoveerde 21 Nov. 1674 op een dissertatie "de Asthmate": Album Promotorrnn ete., b12.. 30.
2) Album Promotoium, blz. 30; hij was secretaris van Zutphen:
de dissertatie was getiteld ,,Positiones illusties."
3) Zie Acta et Decreta Senatus I, blz. 510.

I

I

I

I
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itltercedere eum 'SUD hospite de cubiculo locato, quod
eum studiosi migrare vellent, hospes ·mercedem integri anni
postularet. Professores dixerunt hic ct alibi moris esse, ut
istae locationes ct conductiones solvantur senis hebdomadibus; adeoque tali casu non nisi temporis lapsi atque sex
insuper hebdomadorum meTees' exhibeatur; 'hoc' regerendum
hospiti ct ·litern per DiD. Professores conscios pro Te nata
componendam; quod postea factum."

31 December 1674.
"Petrus Arnoldus Crook, Amstelaedamo-Batavus, Romac, Promotore Alexandro Caprara, anno huius saecuJi
LXXIII, d. 28 Junii, Jnris D. renuncialus el praedaro
eruditionis suae tcstimonio ornatus, quoniarn in Curia Pro':'
vincia1i Hollandica non recipitur istiusmodi diploma 1),
petiit ab hoc Senatu iterum examinari et promoveri in Jure;
Jecto autem illo diplomate et auditis Professoribus facultatis,
censuit Senatus instituenduni mox eXamen per insigniores
Juris titulos ac deinde disputationem habendam lIde nuptiis."
Istis feliciter peractis' candidatus. J. U. D. renunciatus est
per cl. virum Lucas van de PoIl et diplomate amplioris
forrnae dignus juclicatus."
21 Januari 1675.
Begrafenis van Cornelia de Bij, echtgenoote van Cypr.
Regn. ab Oosterga, primarius prof. juris; tot het funus
waren de cives acaclemici door een "programrna" uitgenoodigd.

Ir.
RESOLUTIliN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 April 1674 2).
[Wijnne, blz. 115: De Rector' Essenius en de Assessoren Cyprianus en De Bruyn complimenteeren de nieuwe stadsregeering.1

1) Vgl. Fruin, Verspreide Geschr. VII, blz. 274-277.
2) Bij Wijnne staat abusievelijk 1673 i. pI. v. 1674.

lS
2 Mei 1674.
"De- Vroedschap heeft ain 'bijsondere redenen ende tot
redres van Stads finantie goetgevonden, dat de te dresseren
tractementen der Professoren van de Bagijne-Conventen
genomen ende op Stads Comptoir als van ouds sullen
worden gebracht 1).
Dat dicnvolgens 't voors. Comptoir weder' 'sa! worderi
verlieht mette renten van-dc Conventen 2), dewc1cke bij dese
worden gemortificeert 3), om te voorcomen cl' onnodige
lasten van dien."

4 Mei 1674 4).
[Wijnne, blz. ,115: Burgemrn. en gecommitt. tot de academ. zaken
uitgenoodigd, van advies te dienen over vermindering van de tractementen der professoren e!l verv}lliing der vacaturen, welk laatste
hoognoodig is "tot opheffing vant verval in de Academie alMer."]

7 Mei 1674.
Achter de Res. Vr. van dezen datum vindt men een "fulemarie voor d'Heer Borgermr. Straten (Van der Straten, of
Stratenus). Daarin staat o.a.: ,,'Fe gedencken, alsoa Sijn
Hoocheyt heeft aengestelt een tweede Pede1 5), te versoecken, dat men om de rneeste mesnage macht bestaen met
ecn Pedel, die tse1ve ampt genoechsaem ende tot conienterrient bedient."
1) Door dit besluit komt de Vroedschap dus terug op haar besluit van 26 September 1657 (Acta et Decreta Senatus I, biz.
332-333.)
2) De gelden der Conventen waren veelal belegd op de Stad.
3) De bezittingen der Conventen werden ook na 1674 nog afzonderlijk geadministreerd, maar in 1707 kwam daaraan een emde
en werden de goederen en de schulden van de Conventen ook
administratief dOOT de Stad overgenomen. Over de juridische quaestie, of de Conventen reeds in 1674, dan wel eerst in 1707 zijn
opgeheven, handelt Rengers Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gerefonneerde en het
neutrale recht, blz. 757-762.
4) Bij Wijrme staat abusievelijk 1673 i. pI. v. 1674.
5) Vgl. hierv66r, blz. 16, op 1 Juni 1674.

I
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11 Mei 1674 1 ).
{Wijnne, blz. 115-116: Gerard de Vries 2) benoemd tot prof.
oroin. in de philosophie, op een 'wedde van f 600, met toezegging
van verh-ooging in betere tijden; Joh.Voet, prof. juris te Herborn, benoemd tot prof. ordin. in de rechten, mits in de twee eerste jaren
zünder wedde; de extraord. prof. jurris Lucas van de Poll benoemd
tot ordin. prof. juris, op de tot dus.ver genoten wedde van f 400;
Voet zal den voorrang hebben bmren Van de Poll, eu publieke
Iessen geven over de Pandecten. - De wedden der overige prof.
zullen met een nader te bepalen be(lrag worden verminderd, welke
reducHe van Oet. 1672 af zal worden gerekend; sinds dien datum zal
ook ophouden de betaling van f 200 jaarlijks, vroeger aan de
predikanten extraordinaris toegelegd. In mindering VaTI de reductie
der tractementen zal aan alle prof. en predikanten f 100 worden
toegeteld.l

18 Mei 1674.
"Rapparteerde de Heer eerste Borgermeester N el1esteyn
het gebesoigneerde met den Dr. De V ries over desselfs beroepinge totte professie Philasophiae in desc Acadcmie.
Ende is naer deliberatie Sijn E. cn vordere gecommitteerden tot de academische saken geauthoriseert, hern te presenteren twee a drie handert gulden boven de ses handert gut.:.
den jaerlix 3), in te gaen na laps van de twee eerste jarcn.'"

1 Juni 1674.
[Wijnne, blz. 116: De Vroedschap "commetteert" Aert Aertsz.
Poel, doar Zijne Hoogheid aangesteld tot pede!, ,,neffens ....
Fockenb .. 4) tot een Pedels-plaatse op het ordinaris tractement";
de emohuneriten zullen zij samen; deelen].
1) Bij Wijnne staat abusievelijk 1673 i. pI. v. 1674.
!!) VgI. hiervoor, blz. 6~7.

::;) V gL hiervoor. op 11 Mei 1674.
4) Dl;.' andere pedel heette Fockenbergh; zijn bij Wijnne niet
ingevulde voornHam luidde Henrick (Acta et Decreta Senatus I,
blz. 266). Aert Aertsz. Poel zal in de plaats zijn gekomen van
Hendrik Camp: t.a.p. I, blz. 394. Het aan Zijne Hoogh. gedan~
verzoek om ter wille der zuinigheid met
pedel te mogen
volstaan (hiervoor, blz. 15, op 7 Mei 1674) was dus niet ingewilligd.

een
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9 Juni 1674.
"ls gelesen een missive van Dr. De -Vries, beroepen tot
Professor Philosophiae descr Academie, daerb~i hij- verdaert onder vi~r conditien, in deselve geexpresseert, de
voors. professie acu te nemen, deweJcke hem bij de V roedschap ecnpaerlijck s~jn toegestacn. Ende sullen desclve int
instrument van bcroepingc van woorde tot \".TOorde worden
gespecificeert 1)."
"D'ITcercn Pothuyscn, Hosschan{ ende Taets van Amerangen s~jn versocht hun t'informercn op c1e gclegentheyt
van de IVIail1emeesters-woninge mette TIacn ende t'adviscren, off mcn d'sc1ve woningc weder sal toestellen, of niet."
12 Juli 1674.
"Gelesen een missive van den Professor Johannes Voct,
daerbjj hij de professie Jmis, hem pij de Vroedschap geoffefeert 2), accepteert ende is op sijn versoeck een missive
gedepcscheert acn Sijn Hoocheyt om passepoort -vopr hem 3)
ende eenige studenten, staende herwaerts te komen."
13 Juli 1674.
"op de requeste van Adam Roodt, Piqueur, is hem, conform 't advis van de Heeren Matthisius ende Baarle, geaccordeert 't gebruyck van de huysinge ende erve vant
Eloye-Gasthuys, in de Botterstraat, tot sijne woninge, stallinge ende Piqueurbaen, in plaatse van de jaarlixe hondert
guldens, wienvolgens de huyre, voor twee jaren ,gemae,J<t
mettet voorS. Gasthuys, tot hondert twaalff gulden jaerlijx
vrijgelt, is geapprobeert."
1) Dit "instrument van beroepinge", de aansrtellingsbrief, komt
in de Res. Vr. niet voor, evenmin in het Instructieboek. Waarschijnlijk heeft het gestaan in de bijlagen van de noiulcn; deze
ontbreken echter' voor dezen tijd~ sinds 1708 komen zij nu en
dan voor in de Res. Vr.; hun aantal vermeerdert dan geleidelijk;
eerst sinds 1795 worden zij volledig gebonden bij de Res. Vr.:
Catalogus Arch. Gern. Utr., 2de Afdeel., blz. 21.
2) Hierv66r, op 11 Mei 1674.
3) Toen hij naar Utrecht beroepen werd, was hij immers
professor te Herborn, in Nassau.

Acta et decreta

SenatU8~

II
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17 Augustus 1674.
"ls goetgevonden alomme met gedruckte biljetten bekent
te maecken, dat men van meyninge is te verhuren voor
seeckcre jaren de Mailleba!lll, op de lasten vant weder opbouwcn d'huysihge VOOT' de Maillemeester."
.
nTottet vaststellen van de rcductie der tractementcn van
de Predicanten, Professoren, Schoolmeesters ende andere
is aangestelt toecomcnde Maanclach off Dingsdaeh."
31 Augustus 1674.
"De Vroetschap, gehoort 't advis van hare Gecornmitt.
in gevolge van ele resolutie-commissariael in date den 3en
des er maencl, heeft tot redres van Stads vervalle finantie
over desen lopende iare, verschiincnde 1 OcL 1674, ele
hede predicanten 1)· van de Duytse gcmeente ijdcr toegelegd twaal ff honelert gulelen tot traetement, enele cle Franee
predicant thien haudert gulden - - vermits hij hceft vrij e woninge - - , blijvende d'Enge1se predicant op Xc gulden,
elaervan bij cle Stad cl'helite worelt gelast, te betalen 't rest
van 't eerste vierendeel jaars aenstonds, het tweede vierenelee! jaars 1 N ov. 1674, ende soo vervolgens."
"Sullende de Predicanten dese reductie moeten missen eu
afstaen sonder namaels dienaangaande yets te mag"cn pretenderen, affwachtende betere tijden, totelat Stads Comptoir
weder van vermogen sal sijn om het volle tractement alsdan
weder te genieten, hetwelcke mede plaats sal hebben ten
regarde van de meesters van de Hieronyrnus-school en de
Professoren deser A~ademie."
"ls, om redenen, verstaen, dat de reductie der Professoren Thcologiae ende derselver Preclicanten-tractementen
aver desen lopenden jare 1674 niet sal worden gecletermineert, voordat den Tresorier sal hehben gedaen sijn reeckeningc aver den voors. jare, om, gesien den staet, gcdisponeert te worden, wat en hoeveel ijder derse1ver sal künnen
hebben, ende dat ondertusschen aen haer provisionelijck betae~t sal worden, op termijnen als voots. staet, soovce1 als
1) Er waren ook "halve" predikanten, nl. professoren in de
theologie, die tegelijk predikant waren, maar slechts een deel van
de aan dit ambt verbanden plichten behoefden waar te nemen.
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de ge1egentheyt van Stads Cornptoir toelaten sall, ijder geconsidereert op een somme van 2750 gulden tot tractement,
D. Burmanno als Professor en Predicant toegevoecht, reducerende over den voorS. jare d'andere Professoren als
volght:
D.
D.
D.
D.
D.

Cyprianus op .......................... .
Regius op
............................. .
Diemerbroeck op .................... .
De Bruyn op ............................. .
Grevius op ............................. .

1100
900
800
800
1500

Illijvende de Professoren Van de Poll ende Leusden op
haer oude tractemcnt, om reclenen."
[Wijnne, blz. 117: De Heeren oud-Burgem. Booth, Dintel'
(Van Dhlteren), Straet en Suylen zullen van advies dienen
op het request. van Matthias Nethentis, theolog. prof. en predikant
te Herbom, om "cl' onre'chtveerdige sententie des Vroedschaps"
van 10 April 1662, waarbij hij uit zijn ambt van prof. te Utrecht
ontzet werd, te casseeren 1).]

28 September 1674.

"De Vroedschap heeft, naer deliberatie ende omvrage,
geconsenteert, dat weder opgerecht würde de Caetsbaen in
de Suylenstraet, düür den laatsten stürm temeder geslagen-,
volgens resolutie van den 25 Febr. 1673 2), mits dat d'eygenaers van dese ende andere Banen sich precise sullen hebben te reguleren na d'ürdre, dewe1cke d'Heeren Gecommitteerden in desen versocht sijn op te stellen."
9 Oetober 1674.
"De Heeren Gecommitt. tütte academische saken SIJn
1) Zie over de zaak-Nethenus Acta et Decreta Senatus I, blz.
366 en 373 vIg. (op 10 'en 14 April 1662) en hierna, blz. 20, op
31 Oet. 1674.
2) Boven 1673 staat met potIood gescohreven: 1663, en dit is
juist; bij Res. Vr. 25 Februari 1633 werd' aan Adriaen Hendricxen
van Beckbergen toegestaan, achter op zijn erf in de Zuilenstraat
een kaatsbaan te maken.
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versocht ende geauthoriseert, iets op te steHen ende effectueren tot verhinderinge van de nationale Collegien der Stu-

denten."
12 Oetober 1674.
"De Gecommitt. ter directie van Stacls finantie sijn versacht te overlcggcn dOOf den Fabrijck dc costen, vereyscht
tottet weder oprichtcn van ele Maillemeesters-woningc."
" [Wijnne, blz. 117: Het "Programma tot weeringe van de Collegia Nationalia der Studenten 1)" wordt vastgesteld; het zal worden
gedrukt en aangeplakt.]

31 Oetober 1674.
"Dij d'IIeeren Gecommitt. voorgebracht sijnde 't versoeck
van den Professor Nethe.nus, heeft ele Vroedschap .de naerelere deliberatie ende resolutie dienaengaende uytgcstelt. tot
Maandach toecomencle (Jver acht dagen 2)."
9 N ovember1674.

"D'H ceren Gecommitt. wegen de Maillemeesters woninge
deden rapport van de oncosten, te vallen int herstellen van
de voors. woninge, ende sijn haer E.E. geauthoriseert om
publijek off bij intekeninge aen den meestbiedende aen te
besteden de voors. herstellinge, volgens des F abricqs memarie, alhier vertoont, mitsgaders om te verpachten 't overvaren mette schouw over Stadsgraft aldaer, tot subsidie van
de voors. onkosten."
11 Januari 1675.
'"De Gecommitt. tot de academische saeken

SlJU

gelast

1) VgL hierv66r, blz. 10---11.

2) Op dezen Maandag 9 November 1674 werd rueromtrent niets
besloten en oC'k daarna maken de Res. Vroedsch. geen gewag van
e:~n beslissing op, het request van Nethenus; ingewilligd werd
zijn verzoek echter niet: vgl Geschiedenis der Utr. Academie,
blz. 273.
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haere gedachten te laten gaen öp geleerde cu ervaren personen, om daeruyt een te verkiesen totte professie in Medidna, vacerende doof doode van den professor Diemerbrdeck."
22 Februari 1675.
"D'Heere Eerste Borgermeester N elleste:yn c1edc omstandich rapport, ingevolgc van de resolutie-commissoriael den
Xlen Januarii lestIeden, dat Haer }~.E. aneler andere personen besonderlijck waren bericht van de goede qualiteytcn,
residerende in den Dr. :Medidnae Jacob Vallan, practiserende tot Leyden; heeft de Vroedschap, nacr dc1iberatie en
omvrage, denselven met eenparige stemmen berocpen tot
ordinaris professor Anatomiae ct Praxeos deser Acadcmie,
in pIaetsc van D. Isbr;-md Diemerbroeck, overleden. Ende
is d'Heer Horgermeester Straten (Stratenus) gecommitteert om sijn E. die professie tc offcreren ende vorders te
convenicren over het jaarlix tractemcnt, mits niet exccderende ses hondert' gulden."
8 Maart 1675.
"Dede d'Heer Borgermeester Straten omstandich rapport
van de uytgewerckte beroepinge van Dr. Jacob Vallan tot
de ordinares professie in Medicina alhier, op een tractement
van VIc gulden 's jaars. Ende is Sijn E. voor sijne aengewende devoiren bedanckt."

16 MAART 1675-16 MAART 1676
1.
"ACTA ACADEMICA RECTORE GrSBERTO VOETIO,

ANNO 1675 AD 16 MARTII 1676."

16 Maart 1675.
Burgemeester _Willem Stratenus, vergezeld van den oudburgerneester Booth en den secretaris De Reuver, bedankt
den aftredenden Rector Andr. Essenius en proc1ameert tot

22
Rector Gisb. Voetius eu tot Assessoren·: Cyprianus Regneab Oosterga, Henricus Regius en Johannes Leusden.

fUS

20 Mei 1675.
"Vi) c1ariss. D. Jacobus Vallan,. ordinarius Medicinae professor, ritu soIenni professionem auspicatus e~t, habita oratione de veteri medicina."
Volgt het "programma.",. nL de uitnoodiging tot het bijwonen van deze rede.

13 Augustus 1675.
"In convcntu Professorum paribus suffragiis determinatum fuit, in posterum a candidatis ct promotis in hac Acadcmia nihil aliud jure postulari posse ac debcrc quam:
quinos florenos pro tentamine, elenos florenos pro examine,
decem florenos promotori numerandos pro prornotione privata in conclavi peragenda, viginti quinque florenos promotOfi numerandos pro promotione publica non sine oratione
promotoria aliisque solennitatibus celebrancla, duodecim
florenos et duodecirn stuferos pro cxpeditione bullae amanuensi secretarii academici numerandos, sex florenos pro
promotione privata,_ duodecini vero pro publica pedellis
pendendos, septuaginta florenos collegio DD. Professorurn
a promovendo ante actum promotionis nurnerandos, singulis professoribus tarn extraorclinariis quam ordinariis
dirnidiurn imperialem ante egressum -ex conclavi academico
ad locum promotionis publicae exsolvendurn."

6 September 1675.
"Post habitam orationem a clariss. D. Graevio de Palladio Traiectino 1) a professoribus in conclavi academico
congregatis decretum fuit: si posthac a professore huius
1) Deze "Oratio de Palladio Trajectinorum" (zooals de titel
eigenlijk luidt: Graevii Orationes, blz. 280---304) is een lofzang op
Utrecht, de Utrechtsche Academie en den Utrechtschen magistraat, die ondanks de ongunst der tijden de Academie in stand
hield en tot nieuwen bloei bracht. Zie ook hierna, blz. 27, op 4
Oet. 1675.
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Academiae püblica oratio habenda sit, diern et hora~ et
materiam orationis programmate typis eXCUSQ per Rectofern indicanda esse, ae DD. Consules ae professores per pedellum esse monendos ut
constitutam horam praecise
adesse velint ~ et professores quidem, togati; insuper eo die
futuram a publicis lectionibus vacationem."· ,

ad'

11 September 1675:
"Hora' undecima conventus habitus .fuit in conclavi academico, ubi D. De Bruyn acta rectoratus sui 1) praelegit
et judicio conventus subjecit."
18 September 1675.
"Hora secunda convocatis DD. Professoribus D. Essenius
acta SUa 2) Senatui acadernico probanda praelegit."
19 Oetober 1675.
"Conventu ad horam quintam indicto, ut de honorario a
Magistris et Doctoribus Philosophiae Academiae pendenJo
decerneretur, decretum fuit ut promoti in philosophia Academiae exsolvant septuaginta florenos, aeque ac Doctores
Theologiae, Juris et Medicinae."
"Eodern tempore a Rectore propositum, an non consulturn esset, si D. Regnero Vogelsangh, iam Daventriam ad
professionem theologicam vocato~ offerretur atque conferretur ab hac Academia doctoratus Theologiae, uti ab Academia Leydensi collatus fuit DD. Barmanno et Cabbeliouw 3), ac a Groeningana Gisb. Voetio 4), et conclusum
1) Dit zijn de acta van 16 Maart 1672-24 April 1674.
2) Dit zijn de acta van 24 April 74-16 Maart 1675.
3) 12 Oet. 1662 besloot de Leidsche Senaat, het doctoraat in de

theologie honoris causa te verleenen aan Fr. Burman, sub-regent
v. h. Staten-College, benoemd tot theoI. prof. te Utrecht, en aan
Petrus Cabeljauw, Regent van het Staten-College: Molhuysen,
BroIlDlen enz. IH, blz. 175.
4) Over de promotie tot Theolog. Dr. honoris causa van Voetius
te Groningen vgl. Dukex, Gisb. Voetius II, blz. 232 .en, bijIage
LXX~

,
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6:5t hoc ipsum agendurn esse ac Domino V oge1sangh ,quam
primum -in scripto indic~ndum 1)."

13 November 1675.
Voge1sangh door Gisb. Voetius tot Theol. Doctor geproc1ameerd "ct nomen suum formulae consensus in doctrina
in libro facultatis theölogicae subscripsit 2)."
16 Februari 1676.
"Postquam Petrus van Reden ad- impetrandum in l\...fedicina doctoratus Kradurn examina t1"i<1 subtinuisset, Rector
proposuit eurn antequam ad defensi9uem disputationis suac
lIde paradoxis quibusdam medicis" admitteretur, moncndum
atque audiendum: videri de paradoxa thesi decima his verbis
proposita: ;,vita nostra- in solo carporeo motu consistit camque eum belluis communem habemus ; non dependet a mente, quum hac non data, in autornato, ornni sua opera potuisset defungi." Quo periculosa et male sonans videbatur comprehcndi sententia, absque anima rationali hominem posse
vivere, automato similem; quae tarnen opinio etiam per ampliss. DD. Curatores Academiae Lugd. Batavae nuper improbata fuit ac prohibita art. 13 his verbis : "animam hominis nil nisi cogitationem esse eaque sublata posse hominem vivere et moveri 3)." -Decreto itaque Senatus vocatus
fuit eique hoc ipsum propositum. Respondit autem se, si ita
videretur Professoribus, paratum esse ad earn thesin indu1) In de Senaatsnotulen staat niet opgeteekend, dat op 21 Octoher 1675 de hoogleeraar in de physica en -mathesis Joh. de Bruyn
overleed.
2) In het notulenhoek van de theologische, facuIteit zijn voor de
oudste tijden groote hiaten; zoo is ook niets meer voorhanden u1t
de jaren tusschen 1660 en 1711: Cramer, De theol. faculteit te
Unecht ten tijde van Voetius, blz. 7 en 8.
:1) Op 7 Januari 1676 hadden Curatoren van .Leiden 23 stellingen opgesomd, die niet in deze Academie ,,'t sij publice, 't sij privatim geleert, gedisputeert, geschreven ofte in eenige manieren
directelijk off indirectelijk verhandelt" mochten worden; .. de hierboven genoemde stelling was niet No..,13, maar No ..14 -van de
definitieve redactie: Molhuysen, Bronnen III, blz. 318 en 320.
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cendam ac delendam, addita qualiquali explicatione, nimi
rum, vitam hominis istic a se spectari ac considerari qua,
tenus est objectum Medicinae. Quibus auditis ad disputationem adrnissus et Medicinae Doctor renunciatus est 1)."

28 Februari en 1 Maar! 1676.
"Die 28 Februarii 1676, professoribus in condavi academieD promotionis peractae gratia cong-regatis, Rector pro-

posuit, eum acta quaedam, Rectore D. Regio, anno 1662
usque ael anni 1663 diem 16 Ivlartii, in Iibrurn academicum
fuerint relata absque resumtione ct praevio Senatus academiei decreto, an non consultuffi videretur, ca Senatus eiusdem autoritate eximi. l\Iultis ultra citroque prolatis, negotiUID in proximum diem l\fercurii 1 J~v:rartii dilatum est.
Congregato autern co teropore Senatu, D. Regius professus
est se consentire in exemtionern, quae proinde unanimi consensu decreta fuit 2)."

lS Maar! 1676.
"Die 15 Martii, hora septima matutina, conVQcato Senatu
academico, eo quod affixa esset disputatio eo die defendenda, praeside cl. D.Burmanno, respondente Zachar. Caulio,
cui adjecta erant corollaria respondentis: 1. "quotquot inficias eunt, verba S. Scripturae hoc omne sigriificare, quod
significarc possunt, errant, nescientes Scripturas ct vim Dei."
Itemque 5. "Verae autem fidei, quemadmodum primus in
Christo erga Deum amor est, intimus et essentialis actus
est, farnes et sitis j ustitiae Dei, eurnque in Christo unice
diligcndi r.j:OXtpuj/::," proposuit Rcctor, 'prima, qU1nturn
illud corollarium valdc obscururn esse et intricatum, atque
sie sonare, quasi fides esset ipsc amor erga Deum; co fere
moelo, quo pontificii asserunt charitatcm esse formam fidel,
ct hominem justificari fiele istiusmodi fotmata, et Remon1) Vgl. bij bet voorgaande De Vrijer, Henricus Regius, blz. 82;
de boven medegedeelde passage uit de Acta et Decreta is reeds
gedrukt bij Duker, Gisb .. Voetius, IIT, blz. XCVII van de 'bijlagerr,
en, 'vertaald, bij De Vrijer, t.a.p.
2) Over deze quaestie zie Acta et Decreta Senatus I, blz. 372.
noot 1 ·en blz. 384, -noot L
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strantes nos justificari fide quatenus viva et per charitatem
efficax est. Quod ut a recepta theologorum orthodoxorum
sententia alienum est, sie minime' convenit eum effato Apostoli l' : Corinth. 13 vers. 13: "manent haec tria: fides, spes,
charitas ete.", lieet ipsa fides per charitatem etiam sit efficax: Galat. 5 vers. 6; uride distinctio illa etiam magis
pateseit. Cl. D. Burmannus dixit, nos per fidem recumbere
in Deum, esse famem ct sitim justitiae ete. Raee autcm
sine amore Dei, ct quidem prioTe, dari non posse ete. Regesserunt Collegae Theologi aliique, charitatem a fide vera
salvifica separari nequaquam posse, sed ab ca discerni
debere -tanquam natura posteriorem ct formaliter distinctam.
Primum item corollarium male sonare, magis autem ob
verba. posteriora "errant, neseicntes Seripturas et virn Dei."
Cl. D. Bl1rrnannus dixit se, ubi primuIll vidisset 'Corollarium
illud a defendente sibi oblattun, monuisse, restringi debere
ad illud orone, quoel scopo eontextus aut spiritus saneti eonvcniret. Regesserunt Collegae ista saltem sie exprimi. clebuisse; nune vero approbare non posse verba iIlie exhibita.
lVlultis ultro citroque prolatis et tempore disputationis imminente, eum nonnulli loquerentur de clisputatione clifferenda et corollariis istis interea corrigendis vel/ornittendis, p"
Burmannus autem diceret earn differri ,non posse, pluribus
suffragiis conclusum est, in initio disputationis esse
praemittendam ad auditores admonitionem et explieatiollern,
omnibus interim DD. Professoribus unanimiter ecnsentibus, saltem publiee in disputatione per respondentern praemoneri debere auditores de sensu et neeessaria explieatione istorum eorollariorurn. Jussus igitur est pedellus, ut
Respondentem eum in finem voearet ad Rectorem Magnifieum; verum ille, post aliquod temporis spatium reversus,
retulit, se nuspiam' potuisse Respondentem invenire; quaesivisse etiam apud D. Burmannum, sed hune respondisse, se
eum moniturum, quae monenda essent 1)."

1) Het op 15 Maart 1676 genotuleerde is reeds' ~drtikt bij Duker, Gisb. Voetius, IH, blz. XCVII-XCIX der Bijlagen.' - Zie
verder over d-eze quaestie hierna, blz. Zl, op 20 April 1676.
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II.
RESOLUTIIiN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 Oetober 1675.
[Wijnne, blz. 117: Graevius krijgt een vereering van 50 zilveren
ducatons voor de opdracht van de oratie, die hij ,,met lof hadde
gedaen tot bijsondere luyster van dese Academie", en ,.om andere
consideratien 1)."]

16 MAART 1676

16 MAART 1677.

I.
"ACTA ET DECRETA RECTORE JOHANNE LEUSDEN,
ANNO 1676 USQUE AD 16 MARTII 1677."

16 Maart 1676.
Burgem. Stratenus en de oud-Burgem. Booth deelen den
Senaat mede, dat door den magistraat tot Rector is geko
zen Johannes Leusden, linguae sanctae professor, en tot
Assessoren: Gisb. Voetius, Cypr. ,Regnerus ab Oosterga_ el!
Jacobus Valan.
"Eodem tempore proponebat et petebat D. Cansul StrateflUS, ut mas antiquus circa examina adhiberi solitus in usum
revocaretur, utque non nisi digni promoverentur 2)."
20 April 1676.
"D. Burmannus manuit Senatum, non esse nuperae suae
disputationi additam illam explicationem corollariorum,
quam decreverat Senatus, causatus se authoritatem tale quid
praescribcndi in hoc consessu non agnoscere; verum impetrata venia praelegit prolixum scriptur;n, contincns quasi
:t) Zie hierv66r, blz. 22, noot 1.
2) Het was niet de eerste maal, dat een dergelijke vermaning aan
de professoren werd gegevenj ook in 1665 had de Senaat het verzoek gekregen, een middel te beramen, "quo minus apti a promotionibus arcerentur": Acta et Decreta I, blz. 396.
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apologiam contra censuram Senatus academici, qua die 15
Martii decretum erat, ut studiosus Caulius ante inchoatam
disputationem praernoneret auditores de alio sell5U duorum
suorum corol1ariorurn, quam qualem extrinsece prae se ferebant. S enatus academicus, audita lectione huius scripti pro
defensione quinti tantum coro11aril, decrevit ut D. Burmannus apographmll illius scripti h"aderet Rectori ct Rector
D. Voetio ac D. Essenio, qui illu(J examil1arent -et examinaturn proponercnt. Senatui; sed hactenus illud scriptum nondum traditurn est 1}."
26 Augustus 1676.

"D. Gisbertus Voetius recensuit acta I{ectoratus sui, quae
a Senatu academico sunt approbata."
"Eodem tempore D. Johannes Voet conquerebatur de
libell<> famoso contra avum suum eciito, sub titulo et nomine
"Ccphae Pistophili", et considerandum dabat Senatui academico, an non consultum judicaret querelam instituere
apud DD. Consules? Decretum est querelam esse instituendam ct monstrandurn tales edere libellos famosos, clisputationibus DD. Professorurn oppositos, esse contra leg-es nostras academicas; praeterea facicndum quicquid Rcdor et
DD. Professores praesentes judicarent necessarium et convcniens ad famam venerandi Collegae D. Gisberti Voetii
eonservandam. Sed eum nonnemo moneret Magistratum jam
rnodo occupari circa illud negotiurn, eonclusum est hane
querelam pro ternpore esse differendarn 2)."
1 November 1676.

"D. Gisbertus Voetius, postquarn quadraginta duos annos
1) Ook later wordt er in de Acta et Decreta geen gewag van
gemaakt.
2) Johannes Voet heeft, toen de Utrechtsche magistraat in gebreke bleef, het zelf voor zijn grootvader opgenomen, door in 1676
het volgende geschrift uit te geven: "Johannis Voetü responsio
ad libellum personati cuiusdam Cephae Pistophili, titulo: Sententia
theologorum veto et recent. cle amore in fidel contra animadversiones Gisberti Voetii": Duker, Gisb~ Voetius, TII, blz. 190, noot 4, en
191, noot 4; op deze laatste plaats is cle hierboven meclegedeelde
passage uit de Senaatsnotulen afgedrukt.
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in hac illustri Schola ct Acadernia _professionem theologicam
professus esset, obii! 1)."

2, 8 en 10 November 1676.
"D. Essenius a Senatu academico est deputatus ad parentandum D. Gisberto Voetio, quod executus est die 10 Nov.,
postquam die octavo esset- scpultus 2)."
"Eodem die Senatus decrevit, ut uxor dcfuncti Prof essüris semper salutaretur a Rectorc ct Asscssoribus nOlllllW
totius Senatus academici."

3 cn 7 Maart 1677.

"D. Hcnricus Cocq, Ultrajectinus, Meclicinae Doctor, obti.:.
nuit a DD. Consulibus veniam habcndi publi.cam disputationem 3), quam die septima IvIartii, secundum decretum
Senatus acadernici, in superiori cathedra auditorii medici.
tecto capite, defendit."
H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

17 November 1676.
[Wijnne, blz. 117: Gecommitt. tot de academ. zaken en gecommitt. ter directie van Stads finaucie zullen overleggen, welke wedde
aan prof. Joh. Voet kau worden gegeven.]

1) Dit bericht is wel zeer sober gehouden! Aan gebrek aan
sympathie van: den toenrrialigen Rector, Leusden, die de notulen
schreef, kau het niet hebben gelegen, want hij was een geestverwant van Voetius.
:?) Duker, Gisb. Voetius, III, blz. 345, geeft als data van begrafenis
en lijkrede resp. 3 en 4 Nov., i. pI. v. 8 en 10 Nov., zonals :in de
Senaatsnotulen staat.
:;) Voor te Utrecht gepromoveerde doctoren stond de gelegenheid open, een publieke disputatie te houden: De Utrechtscne
Academie, blz. Hl.
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29 Januari 1677.
[Wijnne, blz. 116: Aan bovengen. commissie opgedragen, ook
voorstellen. te doen omtrent de wedde van prof. Van de Poll en
de op de wedde van Fr. Burman en .Graevius gedane reductie.]

5 Februari 1677.
[Wijnne, blz. 118: Een .missive van Joh. Maur. v. Nassau, waarbij "Beckmann, prof. te Frankfort, wardt gerecommandeerd tot prof.
in de philosophie, in handen gesteId van gecommitt. tot de academ. zaken.]

5 Maart 1677.
"ls goetgevondcn toecomende Maendach 12 Maart te disponeren op het tractement van den Professor Johan Voet,
ende d'augmcntatie der verdere tractementen, als in de rf'solutie vall den 29 Januarii lestleden."

12 Maart 1677.
[Wijnne, blz. 118-119: De wedde van Joh. Voet gesteid op 800
gulden, ingaande na het verstrijken van twee jaren van zijn dienst,
die van Essenius en Fr. Burman op 2000 gld., daarin begrepen de
halve predikdienst, van Van de Poll en Vallan op 800 gld. en van
Graevius op 1800 gld.; de wedde van Cyprianus, de Roy (Regius),
Leusden en De Vries wordt met f 100 verhoogd; dit alles zal ingaan met het begin van het jaar 1678.]

16 MAART 1677-16 MAART 1678.
I.
"ACTA ET DECRETA RECTORE CYPRIANO REGNER! AB

OESTERGA, AO. 1677 (USQUE AD 16 !HART. 1678)."

16 Maart 1677.
Na dankbetuiging aan den aftredenden Rector hebben,
volgens besluit der Vroedschap, de oud-burgem. Booth en
bet lid der V roedschap Voet van Winssen tot Rector geproc1ameerd Cyprianus Regneri ab Oosterga en tot Assessoren:
Andr. Essenius, Henr. Regius en Joh. Leusden.
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18 Mei 1677.
De Rector bericht het overlijden van Andr. Essenius; dc
Senaat draagt aan J oh. Voet op, de lijkrede te houden.
19 Juni 1677.
"In conclavi actum ct decretum es~, ut delegarentur Rector
ct Assessores, qui Consulibus petercnt ut in choro templi
dorninici Professoribus ct Academiae restitueretur suggestus
promotionis una cum seele professorali in templo praefato,
cui petitioni uterque Consul annuit, omnemque lapirlem se
moturos polliciti sunt, ut petitio nostra ex vota succecleTct 1)."
7 Juli 1677.
"Convocato Senatu retuli 2) mihi a primario Consule in
mandatis datum esse, ut praelegerem in Senatu decretum
Senatus turn urbani, turn acaderoici, qua cautum est ne professores in suis disputationibus se invicem provocarent 3)
ete. Post praelectionem causarn suam egit D. Burman, 'respandit D. De Vries, usque ad quadruplicationem inclusive.
Hisce peractis collecta sunt suffragia, quibus communiter
conclusum est, ut uterque litigantium se superiori decreto
subjicerent, quod prima promisit D. Burman, sed salva defensione legitima, quam et salvam sibi servavit D. De Vries,
atque ita causa delata est ad Consules etc. 4)."
. 7 September 1677.
"Clariss. vir D. Petrus van Mastricht, theol. professor, in
Curiam civitatis VQcatus atque inde per ampliss. viros Consulares DD. --Booth et Nellensteyn primum in conclave aca. . .
1) V gl. Heringa, ;Oratio de auditorio, blz. 205.
2) De- Rector Cyprianus spreekt hier in de eerste persoon.
3) Vgl. bv. Acta et Decreta Senatus I, blz. 335-336 (op 13 Dec.
1658), blz. 355 Oll 357 (""sp. op 2 Sept. 1661 en 15 Jan. 1662).
4) Fr. Burman en G. de Vries hebben elkaar sedert met uitvoerige theologische strijdschriften bestookt, waarvan men de titels
opgesomd kan vinden bij C. Burman, Trajectum eruditum (hier
van wordt altijd de uitgave van 1750 aangehaald), blz. 52-53.
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demicum ac porro in cathedram' ded.uctus, orationem inauguralem recitavit "de sole justitiae". Rine iterum in conclave
ac deinceps a Collegis Professoribus domum reductus -et
salutationibus ac gratulationibus singulorurn exceptus est
honorifice."
Volgt Res. Vr. 29 Oe!. 1677: zie hierna, blz. 34.
9 November 1677.
"Communibus sttffragiis conclusttm fuit veterem marern
circa Lectores retincndum esse atque adeo D. Munnix per
peclellurn in conclavc aclducendum et postea per pcdcllum
domum deducendum."
"Eadern die praelccta fuerunt acta et decreta, quae Rectore D. Leusden facta sunt eaque a Senatu unanimi consensu adprobata sunt."
7 en 11 December 1677.
"In conclavi conc1usum fuit, ut Rector et Assessores condolerent dolenti viduae ampliss. viri D. Consulis- Both van
der Eerri, nuper defuncti."
"Eodem die conc1usum fuit ut D. Luyts veteri et recepto
more introduceretur. Itaque die XI eiusdem mensis D. Luyts
adductus fuit in conc1ave per ampliss.· viros D. Voet et D.
Straet et postea ad suggestum publicum, denique per Professores domum deductus ibique- nos excepit cellariis optimis."

24 Deeember 1677.
Begraven Elisabeth van Gessel, weduwe van Isbr. van
Diernerbroeck; tevoren hadden Rector en Assessoren een
condoleantie-bezoek gebracht.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP TJTRECHT.

28Mei 1677.
"Geproponeert sijnde bij d'Heer Borgenneester Strick,
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dat' dewijle door 't overlijden van d'HL Prof. Essenius, tot
groote andienst van de Academie, hooghlijck daeraen gelegen was, dat opt spoedichste die breucke wierele herstcIt,
heeft de Vroedschap goetgevonden, te versoecken d'Heeren
Borgermeesteren eu c1e Gecommitt. tot de academische sacken om te despicicren bequame personen ende daervall d~
Vrocclschap te dienen van aclvis."
12 Juni 1677.
"De Vroedschap op den eed vergadert sijnde, dede cl'Heer
Eerste J30rgernieester Strick rapport van 't gebesoigneerde,
in gevolge van de resolutic-commissoriael van elen 28cn M aij
lestleden, hoc dat Haer Ed. het oog geslagen hadden op verscheyden gequalificeenle personen, bequaem tot de Theologische professie al hier, doch dat dc bijsonderste getuygenissen ingenomen hadden van de goede qualiteyten van den
Professor JVlaestrieht, tot Duysburgh, ende souden clcrhalve
van advis sijn, dat denselve daertoe behoorclen te worden
beroepen. Heeft de Vroedschap dienvolgens, naer deliberatie
ende omvrage, goetgevonden, dat cle Theologische professie
gemelten Professor 1Iaestricht sal worden geoffcreert."
18 Juni 1677..
"Bij resumptie van de resolutie van den XUen deser heeft
de Vroedschap eenpaarlijck den beraepen Professorl'vLtestrieht geaccordeert een jaerlix tractement van duysent
gulden."
29 Juni 1677.
,,1s gelesen de missivc van den Professor 11aestricht,
daerbij Sijn E. accepteert de Theologische Professie in de
Academie <lIhier."
13 Augustus 1677.

"Exhibeerdc d'Heer Eerste Dorgermeester Strick cle naefbeschreven missive van cl'Heere Oucl-Borgermeester Van
der Hoo1ck, mette twee pasporten vän <Ie Ho. ]~ilo. Heeren
,Statel1 Genera.e1 tot transport van den persoon ,ende rneubIen van de Heer Petrus van Maestricht, Pröfessor TheoloActa et decreta

Senat'l.t~~

II

3
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giae tot Duysburgh, beroepen totte Theologische Professie
alhier. Hetwelck'ebij de Vroedschap danckelijck is erkent 1 )."
29 October 1677.
"Proponecrde d'Heer Berste Borgermr. Strick omstaridighlijck, dat d'Heeren Borgermrn. cn de Gecommitt. tot cle
academische saecken verscheyden rcysen in confercntic
waren geweest ümme te delibcreeren belangende den welstand ende voortsettingc van de Acadcmie alhier, ende dat
ten selven eynde mcde gehoart hadden de Professores JVfcdicinae ende Philosophiae. LeycIe, sijn E. dienvolgens in deliberatie, off Harr Ed. Achth. niet sou den connen goetvinden, dat men, tot meercler luyster van de twcc VOOTS. faculteyten, procedeenle tot aenstellinge van een cxü"aonl. professor in Philosophia, mitsgaclers een Lector in Anatomla,
ten dien eynde voorsIaancle dc personen van magister Luvts
ende Dr. JVlunnicx respectivelijck, welcke saecke in behoorlijcke omvrage. gebracht ende ref1exie" genomen sijndc op cle
geleertheyt, bequaamhcyt ende vordere goedc qualiteyten
van de opgcme1te personen, heeft dc V roedschap haer die
vom-stagen wel laten gevallen ende vcrvolgens tot cxtraorc1.
Professor Philosophiac aengestelt D. ]\11. Joanncs Luyts, om
in die qualiteyt te cIoceren Physicam et IVIathematicam, mits
de twee eerste jaren sonder tractcment dienende, naer verloop ende expiratie "van vveIcke bij de Vroeclschap over cen
sortabel tractemcnt naer behoren sal worden gedisponeert,
ende den Dr. Munnicx tot Lector, alleen in Anatomia,
mitsgaclers tot het houden van Collegia over die materie."
1) Hierop volgt de bedoelde missive van den oud-burgem. Van
der Hoolck, een der gedeputeerden van Utrecht ter St. (':>'Cn., dd.
's-Gravenhage, 10/20 Aug. 1677. Hij bericht, dat hij, medE. namens
zijne mede-gedeputeerden Van Reuswoude en Van Amerongen,
zieh tot den Raadpens. Fagel had gewend. Deze had gezegd, dat
ten opziehte van Maestrieht op dezelfde' wijze gehandeld rooest
worden als ten opziehte van prof. Le Moine was geschied, die in
het vorige jaar uit Frankrijk naar Leiden was gekomen. Hierbij
zijn gevoegd twee paspoorten: een "acta ad populos, om buiten
gesach van desen, Staet te eonnen di!enen" en een vrijgeleide van
de St. Gen. voor de familie, het huisraad, de boeken enz. van. prof.
Van Maestricht.
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Novemher

1677.

"Is gelesen cell missive van den Magister Luyts, in date
den gen deser maend, daerhij hij de extraord. professie Philosophiae, in gevolge van der V roedschap resolutie, accepteert. Ende is deselve gehouden VOOT notificatie."

21 Januari 1678.
"Proponeerde eJ'Heer Eerste Borgermccster Strick OlTIstande1ijck 't gcbesoigneerde V<lll cle Heeren Borg'crmrn. cu
Gccommitt. totte academische saecken, hoc dat Haer Ed.
eenige wekcn vcrlcden eeTlpaarl~jck hadden geoordeeJt, tot
·welstand van de Academie te dienen, dat clc Theologische
facuIteyt op den ouden voet met een derdc Professor würde
voorsicll, ende ondertusschen acngenomcn naer een bchoorlijck gequalificeert pcrsoon het oog te slaan. Dat dienvolgens
op Saterdagh lestlcden weder vergadert sijncIe, naer overleg
van verscheyde personen eenpacrlijck, naer deser tijts gelegcnthcyt ende ingcnomene advisen, ele bequacmste ende tot
de meesten dienst gcoordeelt ele persoon van D. Ivlelchior
I-Ieydccker, predicant -tot Renesse, op 't eyland Schouwen.
Hetwelcke in deliberatie geleycl sijndc, heeft <le Vroedschap,
naer geclane omvrage, conform 't voors. advis nodigh gcacht, dat de Theologische faculteyt met een derde Professor sal worden voorsien, ende daertoc verkorcn gemclten D.
Levdeckcr, ende verstaen, dat ele dcrcIe professie in de Theolc\~ie sijn -E. sal "\\<"ordcn aengepresenteert, op een tractemcnt vetll duyscnt gulden jaerlix."

I

18 Fehruari 1678.
"ls gelesen ('cn missive van D. l\Tekhior Leyclecker, van
den 22 deser, nieuwcn stijl1, dacrbij sijn E. gcnoegsaem de
Professie Theologiae deser AC-<:1.demie acceptccrt; dan dat
sijnc dimissie vafl elcn predickdicnst bij de Stad moste Worden uytgewerckt. vVaerop gocdgevondcn is, vermits d'ongelcgentheyt va nt saisoen ende andersints, te versoecken ende
authoriseren tell van de prcdicantcn tot Zirickzec 0111 de
ontslaginge uyt te wercken, zoo ende daer 't behaart."

rI
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16 MAART 1678-15 MAART 1679.
1.
nACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI ULTRAJECTINI
RECTORE GERARDO DE VRIES, AG. 1678" (-1679).

16 Maart 1678.
De oud-burgem. Booth cu het lid der Vroedschap Hcrobulus, vergezelcl doof den secretaris Joh. Quint, hebben, in
naam der V roedschap, de aftredenc1e Rcctor cu Assessoren
bedankt, eil tot Rector geproclarneercl Gerardus de V ries
en tot Assessoren: Franc. Burmannus, Cyprianus Regncrus
ab Oosterga, Henricus Regius cn Joh. Leusden 1).
"Die eodem proposuit Rcctor, heredcs ct viduam cl. D. Essenii, piae memoriae, petere cl. DD. Professores, ut velint
sequenti scptimana nullas habere lectianes puhlicas ob bibliothccam defuncti publica auctione tune distrahendam.
Senatus, expcndens die Javis proximo suspendendas esse
lectiones proptcr disputationcm inauguralcm, hactenus annuendum esse censuit, ut die l\Iartis quoque a publica l-ecitatione abstinercnt omnes DD. Professores idquc in 1ectione
die Lunae habenda auditoribus esse significanclum; non cnim
visum fuit id' mouere affixa charta."
"Ea occasione mota fuit questio, an non consultum sit,
ad cxemplum vicinae Acadcmiae Lugduno-Bata.vae, semel et
semper decernere lectionum publicarurn justitium, quoties
defuncti Professoris cuiuspiarn libri publice venduntur in
favorem heredum. At cum nonnulli putarent, vix tale guid
decerni posse citra consensum Ampliss. DD. Curatorum, nihil- fuit conclusum."

16 April 1678.
"Senatui occasionc privatae promotionis congregato pro1) Tot nog toe waren er steeds drie Assessoren geweest, uit de
drie faculteiten, waartoe de Rector niet behoorde. In 1678 worden
voor het eerst vier Assessoren benoemd, ook een uit de faculteit
van den Rector. Sedert werden in sommige jaren vier Assessoren
benoemd, maar gewoonlijk drie; eerst van 1718 af is het een vaste
regel, dat er vier Assessoren zijn.
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posuit Rector, aliquo abhinc tempore segnius exactas fuisse
mulctas absentium ab examinibus ct disputationibus inauguralibus, ut ferme in desuetudinem venerit solutio earundem;
inde rariores comparuisse in examinibus DD. Professores.
Petiit itaque Rector, eas vel abrogari prorsus, vel renovari
decretum de iis exigcndis simul ct solvendis. Conclusum
fuit unanimi suffragio, rigide posthac mulctas exigenc1as
eSse ac prompte solvendas: nul1um quoque caSU111 veniam
daturum, solo morbo cxcepto. Ita iamen, ut ne quidem morbus excipia1ur in pro111otione solenni, in qua absens a11t sero
venicns quacunque ele causa excidat dimidio imperiali, qui
pro presentia solvi consuerit a candidatis."
"Die eüdem proposuit Rcctor, parari hoc tempore nngis
magisque ael sacra in eo iterum peragenda Templum Dominicurn 1); an itaque non videatuf' consu]tum, renovare petitionem DD. Professorum apuel Ampliss. ordinem dc obtincndis
sedibus Professora libus, nec non suggestu promotionibus celebrcmclis idonco in dicto templo? CCllsuit Senatus delegan]) Door den orkaan, die op 17 Aug. 1674 het schlp van den
Dom deed instorten, :was ook de rest van de kerk zoo beschadigd,
dat men bijna vier jaren noodig heeft Igehad om haar te herstellen en geschikt te maken voor de godsdienstoefeningen, die
sedert in het kooI werden gehouden. Van Augustus 1674 af waren
de academische plechtigheden, die vroeger in hett koor van den
Dom plaats hadden, naar het Groote Auditorium verwezen. Toen
het herstelwerk van den Dom vorderde, drong de Senaat er op
aan (zie boven, hlz. 31, op 19 Juni 1677), dat er in den Dom weder een katheder geplaatst en zetels voor de professoren gereed
gemaakt zouden worden, opdat de academische plechtigheden er
weer zouden kunnen geschieden. Deze laatste wensch werd echter
- zie hierna, op 26 April 1678 - niet vervuld. Alleen de publieke
promoties zijn nog een tijdlang, waarschijnlijk tot 1687, in den
Dom gehouden; van dat jaar af hadden zij plaats in het Groote
Auditorium, waar reeds siuds 1674 ook de inaugureeIe en andere
oraties waren gehouden. De - op 25 Sept. 1678 te vermelden rede van prof. Joh. Voet ter viering van den Vrede van Nijmegen
geschiedde nog in den Dom; sedert werden oraties in dit kerkgebouw een zeldzaamheid; alleen bij buitengewone gelegenheden
werd voortaan de Dom ook ten dienste van de Academie gesteid.
Zie verder: De Uirechtsche Academie, blz. 141, eu Heringa, Oratio
de Auditorio, blz. 205---207.
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dum Rectorem eum Assessoribus, qui urgeant hoc negotium~
quantum possint. Hi streuue rem iSlam egerunt apud ,Arnpliss. viros, qui ad templi illius instaurationem a Magistratu
erant deputati, quorum quidam spem bonam nobis fecerunt,
;ilii tarnen ele antiquis sedibus Professoribus assignandis' 10cuti fuerunt."

23 April 1678.
Melchior Leydecker, benoemd tot ordin. prof. theol.,
hotHit met hei gc\vonc ceremonieel, in het Groote Auditorium, zijn inaugureele aratie "de veritate in ;tmorc sectanda."

26 April 1678.
Rector en Assessoren berichten, welk antwoord zij hadden gebocgen in zakc de zitplaatscn in den Dom. Na een
nieu\ve poging van Rector eH Assessoren bij Hurgemccstefen blijkt, dat ele "Ioea, quae suis sedibus clari petebant
Professores, destinata jam (erant) subselliis Procerum."

2S September 1678.
Op dezen "dies eucharisticus" (dank- en bedeclag wegcns
den vrede van Nijmegen) prof. Johaunes Voet "ex -voluntate. Superiorum solenni coneione patriae gratulatus cst de
pace inita. Fuitque hic primus sermo academicus in templo
Dominieo instaurato habitus 1)."
Volgt het "programma", de uitnoodiging tot het bijwoncn
van deze rede.

14 October 1678.
"Senatu occasione promotionis congregato renovatum fuii
decretum de non admittenc10 isto solenni "more maiorum"
in titulo inauguralium clisputat10nUTIl privatim in conc1avi
habendarum. Fttitquc huius rei cura dema.l1data Promotoribus disptttaturOl"Um candiclatorum."

1) Vgl. hierbij Heringa, Oratio de auditorio, hlz. 205.
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November 1678 1).

eeil-

De Professoren,' voorafgegaan doof
pedel, gaan luee
terbegrafenis van Mejuffr. Clementia Voet, oudste dochter vau wijlen prof Daniel Vaet. Tot -dezen lijkstoet waren
de "academiae Cives" bij "programma" doof den Rector
uitgenoodigd.
6, 8, en 9 December 1678.
Tocn bekcnd was geworden, dat Prins Wil1em In in de
stad ZOll kamen, heeft de Rcctor, den Senaat bij ecngeroepcn
en hcm de vraag voorgelegd, of de Prins vanwege den
Senaat bcgroet ZOll worden. -Besloten dit te eIoen, als het
Provinc. Hof cu clc Kerkeraad. ook hun opwachting bij den
PrinE4 gingen maken.
Daar gebleken was (8 Dec.), dat het Hof en cle Kerkeraad beslaten hadden, den Prins te begroeten, is Je opdracht
daartoe ook aan Rector en Assessoren gegeveu. Daar twee
dezcr laatsten afwezig waren, zijn zij vervangen door
Johannes Voet en J acobus VaIlan. ~ Op 9 Dec. hebben
Rector en Assessoren zieh van hunne taak gekweten, z~jn
vriendelijk ontvangcn dOOf den Prins enz.
9 December 1678.
De Rector leest aan clen Senaat cle Res. Vr. 2 Dec. 1678
(zie hierna, blz. 42) voor.
12 December 1678.
"D. Johannes 11unniex inttoducttts est Medicinae Prof.
extraord., more consueto. Praeeunte nimirum pedello clomo
sua in condave acaclemicurn atque inde medius inter viros
ampliss. Consularern Strick et Scnatorem Van der Nijpoort
ad catheclram auditorii maioris ductus fuit. Habita oratione
inaugurali in laudem Botanices, a collegio DD. professorum
eUln omni honoris et amoris signa clomuffi reductus est. Ad
actum solermem invitati erant aeaclemici cives, impresso,
pro more, programrnate."
1) De datum is niet ingevuld.

40

19 F ebruari 1679.
"Quum istius die"i nQna matutina fatis concessisset VIr
clarissimus D. Henricus Regius, Mcdic. prof primarius,
eüdern die in Senatu nostro actum est d'e parentatione defuncti. Quurnque c1. D. ValIan, eiusdem facultatis Professor, aegrotaret neque ipse vicleretuf brcvi recuperaturus eas'
vires, quae huic labori sufficiant, visum fuit Senatui cl. Cyprianum, tune ahsentcm, veteranum defuncti amicum, per
Rectorem ct cl. Graevium invitare ut ipse vetit fungi hoc
humanitatis officio. At cum is negarct se suscepturum varias ob cansas, petiit Scnatus hane rem cl. Graevium, qui
tandem id oneris sibi imponi passus est. Quumquc de D.
J\.Junnicks, prof. 1\{ccl. extraord., ad hoc invitanclo ctiam
senno fieret, conc1usum fuit defuncto Collq;ae ordinario
parentandllI1l esse a prof. ordinario neque extra S,"nafum
academicum eundum esse '1)."

25 Februari 1679.
"Coetus DD. Professorum turn ordinar., turn extraordinar., praeeunte utroque peclello, pullatus ex conclavi academico transiit ad aedes defuncti col1egae clariss. D. -Regii
eiusque funeri - - ad quod duccndum impresso programmate, more solito, invitati erant Academiae cives
extremum honoris signum exhibuit."
H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 Mei 1678.
"Den Dr. l'vlunnicx i5 gesurrogecrt ende gecommittcert tot
Stads Dr., in plaatse van Dr. Scherrenberg, overleden."
19 Augustus 1678.
"D'Hceren Gecommitt. ter clircdie van de finantic

ZIJU

1) De buitengewone hoogleeraren hadden nl geen zitting in- den
Senaat.

41
versocht t' adviseren ovcr 't versoeck 'van ordonnantie van
't jaer van gratie voor de weduwe van den Professor ende
Ptedicant Essenius."

28 Oetober 1678.
"Bij den Heer Eerste Borgennr., voorgeslagen zUnele, off
niet tot mcsnag-c van Stads vcrvallen financien, het tracteme nt van den Bibliothccaris, tot tweehondert guldens 's jaars,
souden ronnen worden gemortificeert ende in plaatse van
clc Heer Oud-Horgermcestcr Booth, overledcn, clric Heeren
uyttc Vrocdschap gccommitteert iattet "\vaernemen vail Staclsbibliothcecq: hetwc1ckc in omvrage gelcgd sijnde, is sulcx
ecnpaarlijck goctgevonden, en s~jn dienvolgens gccommitteert cl'Heeren Oucl-Borgermcester Strick, Voet van \Vinssen ende Baede."

4 November 1678.
[Wijnne, blz. 119: De ordonnantie tot _het jaar van gratie voor
de weduwe van den Professor en Predikant Gisb. Voetius goedgekeurd, tot 1100 gulden; gelijke ordonnantie zal worden gedepescheerd voor de_ weduwe van __ den Professor en Predikant Andr.
Essenius.]

11 November 1678.
[Wijnne, blz. 119-120: De obligatie van 1200 -gId., aan prof. Fr.
Burman verleend over de augmentatie van 400 gid. 's jaars over
de jaren 1674, 1675 en 1676 en de betaling van f 400 op 't manuaal
over 1677 op den naam van Burgemeesteren, zullen worden ingetrokken en veranderd- op den naam van Burgemrn. en Vroedschap.
Een zelfde besluit ten opzichte van de f 200, over een half jaar
augmentatie voor prof. Van de PoIL]

25 November 1678.
,,] aeob de Pool is volgens sijn versoeck ende 't advis van
Commissarissen provisionclijck aengeste1t tot schermmeester, in plaatse van Tibout de Lange, ende dat sonder tractement."
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2 December 1678.

"Bij d'Heeren Borgermrn. voorgedragen sijnde de goede
getuygenisse van de qualiteyten van den Lector in ]\.rledicina
Dr. Johan Munnicx, heeft de'Vroedschap, naer deliberatie
eu omvrage, denselven gestelt tot extraord. Professor Medicinae, ende dat sonder hactement, des clat hij met goetvindel1 van Professor de Roy (Regius) in Horto academico
de vereyste oeffeninge sal cloen."
5:\ December 1678.

Besloten "om publiquelijck te verhuren de MaiIlebaan
mette wonmge, maeckcnde sulx bij JEllettcn alommc bekent."
6 Januari 1679.
"Bij Gecommitt. ter directie van Stads Finantie bekent gemaeckt sijnde, dat den tegenwoordigen huyrder van de Maillebacn, mette woninge, presenteerde jaerlix drie hondert
ende veertich gulden, zijn Haer EcL geauthoriseert om fipa..,
lijck mct hem te handelen."
IS MAART 1679 -

IS MAART 1680.

1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE JOHANNE
VOET ANNO 1679" (-1680).

IS Maart 1679.
De oud-Burgemr. cu Kameraar Strick cn Schepen Ant.
Nijpoort, vergezeld van den Secretaris Johannes Quint, hebben. in naam van cle Vrocdschap van Utrecht, tot I{ectar
geproclameerd Johannes Vact, juris prof., cn tot Assessoren:
Melchior Leydecker, thco!. prof., Jacobus Vallan, mcd. prof.
en Gerardus de Vries, philos. prof.
8 April 1679.
Graevius houdt een lijkrede op Regius.
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24 Mei 1679.
"Ger. de Vries recensuit sui rectoratus acta eaque collectis sufftag-iis a Sciiatu academico probata." - Op dien
zelfden dagzijn de boeten, die Gisb. Voetius, Joh. Leusden
eri Ger. de Vries tijclens hun rectoraat geind haddeh, ondeT
de professoren verdeeld.

17 Juni 1679.
Cyprianus Regnerus ab Oosterga "acta 5ui rcctoratus Senatui acaclemico pfaelegit 1), quae ct fata' esse communibus
suffragiis decretum est."

24 October1679.
Begrafenis van Deliana van Diest, wecluwe van Gisb.
Voetius, bijgewoond dOOf het college der pröfessorc11, in
wicr naarn dc prorector Ger. cle Vries de nagelaten betrekkingcn had gecondoleerd; de "cives ,academici" waren "programmate scripto" uitgenoodigd "ael funus clucenclum."
12, 19 cn 21 November 1679.
1-2 November overlijdt Franciscus Burmannus, "theologiae
Professor et Ecclesiae Pastor n ; de begrafenis op 19 Novelllher, nadat de Prorector, in naam van den Senaat, de weduwe en crfgenamen had gecondoleerd; 21 November houdt
Graevius een lijkrcde op hem, "invitatis ad funus ducendum
et laudes defuncti audiendas civibus academicis imo programrnate impresso."
"ACTA ET DECRETA CAETERA IIUIUS ANNI PARTE,
PRORECTORE GERARDO DE VRIES 2), ANNO 1680."

6 Februari 1680.
"Peracta promotione privata, Senatui ca occasione congre1.) 15 maanden na zijn aftreden als Rector!
2) Wegens het vertrek van den Rector Joh. Voet naar Leiden
treedt de Prorector G. de Vries voor de rest van het acad-emisch
jaar, van 6 Febr.-15 Maart 1680, als Rector op.

i
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gata significavit Rect01~ c1ariss. D. Joh. Voct accinctum SI.'
stare ad suscipiendum iter versus Lugdunum Batavorum,
qua jam ante septimanas aliquot vocatus fuerat ordin.
Juris Professor. Quapropter actis gratiis Collegis de amico
per sexennium ferme convictu iisdemque nec non inc1utac Academiae fausta omnia praecatus, omnibus ac sing-ulis
postremum valedixit. Ad quae nomine Senatus respandit
Prorector reciproca gratiarum actione atque vato.
Caeterum addidit J{cctor, placere DD. Consulibus, donee
ordinario tempore novus creatur IVfagistratus academicus,
ut Rectoratum gerat Gcrarclus cle Vries, philos. Prof., istius
anni Prorector, qui et deinceps co fundus est, titulo tarnen
Prorectoris."
11 Februari 1680.
De Prorector deelt aan den Senaat merle de Resol. Vr. 9
Fehr. 1680 (hierna, blz. 48). Verder zegt hij:. een candidaat
in de medicijncn was al door Vallan gct:xamineerd, maar
nog niet gepfomoveerd, voordat 1iunnicks in den Senaat
wenl opgenomen. Hij vraagt nu: "an viclelicct ab -hulus promotione vices alternatim promovendi iniüum sumcrcnt inter
binos Medicinae Professores, an vero haec promotio in
soliclum ad dariss. D.Val1an pertineat, ut a proxime secutllro
canclidato, qui primus ab utroque collega erit examinauchls,
orclo hic clemum inchoaretur? Placuit Senatui unanimi 5uffragio posterius, quoniam in Juridica facultate simile et
reeens exemplum occurreret."
18 Februar; 1680.
"Clariss. Professoribus occasione privatae promotionis
congregatis praelegit Prorector epistolam, sibi traditam ct
Acac1cmico 8e11atui inscriptam ab N. N. Hanoviensi, qui
ante paueos dies in IVledici11a crat examinatus. L-iteris istis
petebat a Senatu academico sibi remitti jura promotionis
atque adeo aclmitti gratis ael gracl111n Doctoratus, causatlls
patriae ex nupero bello ruinas eie. Verum quandoquidem
compluribus DD. Professoribus interea temporis innotuisscnt rumores magis magisque per urbcm sparsi dc hoc camlidato, quod hic idem esset, qui fluper in 'Acaclcmia Hanlc!ovicena promovendum s.e,se stitisset nomine Pharmacopolae

4S
cuiusdam Schiedamensis, cui bullam a se impetratam vendidisset, quurnque eadem hora ab aliquo c1ariss. Collegarum Senatui nostro praelegeretur epistola, scripta Harderovico, qua
impastor iUe describebatur accurata prosopographia, eaque
tali quae tota in hune NJ N. quadraTe videbatur, censuit Senatus unanimiter tanti momenti rem hane esse, 11t dictus
N.N. ael promotionem neutiquam sit aclmittl'ndus, pritlsquam
a suspicione tarn improbae imposturae sese purgasset, exhibita tcstimonio ProfcssoTum, Harderovlcenorum, qua canstet
nUl1quam hune N.N. ibi cxaminatuI11 aut pTomotum esse, atque hoc ipsum, 501uto Scnatu, ci Cl Prorectorc esse significandum 1 )."
28 Februari 1680.

Na een private promotie eleelt cle Prorector <lall den
Senaa! het volgende beslui! mede, cl.cl. lS Febr. 1680: "Burgemeesteren en Gecommitteerclen tot de academische
saecken 2) hebben, in gevolge van cles Vroedschaps Resolutie 3), verstaen, dat de Professor Vallan sal sijn Professor
Praxeos et Institutionurn, en de Professor Munnicks Anatomiae et Botanices."
4 Maar! 1680.

"Senatui occasione promotionis iterum congregato, prae1egi! Prorector novas N.N. - - cle quo ad diem XVIII Febr.
~ -literas, quibus narrahat, sc semet ipsum stitisse coram
Senatu Harclervico, secl testimonium non potuisse obtincre,
quod Professores Hanlerovieeni rem hane sibi dubiam esse
dixisscnt. Offerebat interim solenne juramentum quo sese
ab ista prava suspicione liberaret. Simul iterato pctebat, vel
1) Zie over deze zaak hierna, op 4 en 10 Maart 1680.
2) Dit is dus een besluit van Curatoren der Academie: vgl.
Acta et Decreta I, blz. VIII en blz. 313 (op 28 Jan. 1656), blz. 319
en 328 (op 2 en 6 Juli 1656) en blz. 336 (op 1 Febr. 1659).
3) Dit za1 een besluit van de Vroedschap van denzeliden datum,
15 Febr. 1680, zijn, dat echter niet in de Res. Vr. staat opgeteekend, nrisschien omdat Burgemeesteren en Gecomm. tot de
academ. zaken, dat zijn Curatoren, het rechtstreeks aan den
Senaat deden toekomen.
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admitti ad promotionem grattiitam, vel eam ~sibi plane ac
plene negari. DD. Professores super: hoc negotio rogati sen- .
tentiam paribus vatis censucrunt, neutiquam satisfacturn
esse hoc pacto Scnatus nostri nupero decreto, cui omnino
inhaerendum judicarunt. Interim, ut de re offini propius coustet, conclusum est scribendum esse nomine nostri Scnatus ad Acadcmiae Harderovicenae Rectorem clariss. Diestium hac de re; quam provinciam rogatus cl. Graevius in
se suscepit."

10 Maart 1680.
"Cum convenisset Senatus privatae promotionis gratia,
ci significavit Prorector, N. N. - - dc qua supra - - se
petiisse, ut Senatui exponeretur sc desistere a petitionc DoctorahlS in ]~,:Ieclic., si quidem ipse sat pracvi(lcrct - - ita
aiebat ~ -----=--- respons um quod I-Iardcrvico exspectabatur, nobis non satisfacturum. Oua de re nihil deliberatum aut conclusum fuif"
~c

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 Augustus 1679.
"Bij d'Heer Eerste Borgermeester verhaelt sijnde, dat
den Rector l\Tagnificus ende Assessüres uyt de naern van
de Senatus academicus haddcn versocht de herstellinge v<tl1
de Promotiestoel metten dependcntien int Choor van den
Domskercke, is verstaen, dat d'Heeren Gccommitt. tot d'academische zaken alvorens inspcctie sullen nemen op cle gelegentheden der plaatsen van 't voors. Choor off Auditorium,
met overleg van costen, dienende de V roedschap V<ill advis 1)."

8 September 1679.
"De Vroedschap heeft, confonn 'i advis van de Heeren
1) Van dit advies verneemt men later niet.
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Gecommitt. ter directie van Stads finantie; Aert JanSz. 1)
geaccordeert isestich gulden, te betalen in drie lennijnen,
alse 20 gld. gereet ende 20 gld. over een half jaer eJ1de
't resterende over 't jaer, in extinctie van sijne pretensie
op de jaarlixe 20 gulden VOOT den opsicht op d'Astronomisen
Toren op de wall, teynde de Smeesteegh."
3 November 1679.
,,1s goetgevonden, dat den Lettcrdienaer Rhoon den PedeI Fockcns sal bij provisie assisteren in de promoticn ende
diergclijcke publijcque adien, gelijck bij de Lettcrc1ienaers,
sijne voorsatcn, is gedacn, ende dat buyten lasten vau de
Stadt."
12 Jannari 1680.
"VerhaeIden de Heeren Borgermecsteren, dat den professor Johan Vaet was voorgecomen de. beroepinge tot dc pro~ fessle in den Rechten tot Leydcn 2). Ende want sulcx is
1) Over dezen Aert J ansz.~ die op den Smeetoren woonde, zie
Acta ct Decreta I, blz. 193, op 20 Nov. 1643. Hem was toen, 200lang hij daar woonde en diensten bewees bij de, "astronomische
speculatii;~n", f 20 per jaar toegezegd. Dit wordt nu afgekocht;
hij zal er niet meer bebben kunnen won'en, daar de Smeetoren,
verrnoedelijk door den orkaan van 1614, zooveel schade had geleden, dat hij een rutne dreigde -te worden: vgl. hierna, blz. 52, op
17 Juni 1680. Na het herstel van den toren trad Aert Jansz. weder
in funetie: zie hierna, blz. 64, op 7 Nov. 1681.
2) Van Beverningh, een der Leidsehe Curatoren, had zelf te
Utreeht naar Joh. Voet geinforrneerd, zijn ,,oraUe eu de publijeque
exercitie met groot genoegen aengehoord" en de loffelijkste getuigenissen over hem gekregen. Ook de Seeretaris van het Leidsehe Curatorium, Pieter Burgersdijk, ging op verkenning naar
Utreeht eu kwam terug met het bericht, dat "deselve Voetius in
de voors. Aeademie was van seer goede reputatie; dat bijnae op
hem alleen de jurid. faculteyt scheen te steunen; dat oock bij die
van Utregt wierde gevreest, dat den vooru. Voetius in tijden en
wijlen tot een eeleberder Aeademie geevoceert werdende, de
Utreghtsche Academie merekelijek soude kamen te declineren."
Men haastte zieh dan ook te Leiden om Voet te beroepen. Zie
Molhuysen, Bronnen enz. HI, blz. 350.
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van besondere bedenckinge, sijn hae'r Ed, ende de verdere
Gecomrnitt. t6tte' academische saecken versocht, noch heden
sijn E. te spreken ende met de krachtigste redenen end~
motiven te disponeren tot verblijff alhier."
19 Januari 1680,
"Rapporteerden cl'Heeren Borgcrmeestcren, dat den professor Johan Voet niet waS te diverteren van de bcroepinge
totte professie Juris tot Leyden, 't \veick gehouclen is voor
notificatie."
9 Februari 1680,
"Rapporteerden d'Hccrcn Dorgermrn., (dat zij) n1ct Gecotnmitt. tot d'academische saken hadden gebcsoignecrt wegens heB tractemcnt, ingevolgc van resolutie van den 290ct.
16771 ) toe te leggen den professor Luyts, ende van aclvis waren, dat hcm jaerlijx behoonle tc worden geacconleert vier
handert gulden' me~ den titel van orcllnaris Profcssor Philosophie. Ende dat den cxtraord. professor l\Iunnicx dicndc
geaccordeert d'ordinaris professie Anatomiae et Botanices,
des dat hij in den tijd van hvce jaren niet sowIe pretcnderen eenig tractement. Hetwelcke in deliberatie gelegd
sijnde, heeft de Vroedschap haer daermedc geconformeert.
Ende- sijn gemelte Heeren Borgermeesterel1 en Gecommitt. .
tot de academische saken versocht l' aclviseren ovcr den
welstand van de Theologische ende Jurielice faculteyten deser Academie, alsnu verswackt door 't affsterven ende vertrecken van twee professoren resp. 2)."
23 Februari 1680.
"Rapporteerden d'Heeren Borgermeesteren, dat met Gecommitt. tot cle academische saken, in gevolge van cle resolutie-commissoriael van den 9elen deser, haclden haer ge1) Hiervoor, blz. 34.
2) NI. het overlijden van Fr. Burrnan en het vertrek van .Joh.

Voet.
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dachten laten gaen ovcr verscheyden geleerde mannen tot
bekledinge van de 'Theologische professie alhier, ende bij
haer Ed. den professor Witsius, tot Franeker, daertoe de
bequaemste wienIe geoordeelt. Hetwelcke de V roedschap in
serieuse bedenckinge nemende, heeft.gemel1e persoon in bijsondere consideratie genomen ende' sal op derselfs beroepinge toecomenden Maendach finalick resolveren."
1 Maar! 1680.
"De V roedschap, op den eed vergaclcrt eIl weder in rijpe
overIegginge gebracht sijnde de personn van den professor
ende prcdicant vVitsius, ingevolge' van cle resolutie van den
23en <leser, heeft eenpaerlijck gcoordeelt in sijne E. tc resideren bijsondere geleerthcyt ende bequaemheden, vereyscht
tot de professie Theologiae. Recft denselven derhalve beroepen tot orcI. professor S.S. Theologiae in dese Acaclemie
ende d'Heeren Raetsheer Voet van vVinssen ende Drossaert Doyenbureh, hare I<aetsverwanten, geauthoriseert om
de beroepingc sijn E. t'offereren ende met eenen te convenieren over het tractement,_ ioUe meeste mesnage van Stads
Comptoir."
3 Maart 1680.
"De Vroedschap op den eed vergadert sijnde, hebben
cl'Heeren Borgermeesteren omstandelijck verhaelt, dat haer
Ed. op gisteren in besoigne waren geweest met de gecommitt.
totte academische saken, in gevolgc van cle resolutic-commissoriael van den 9 Februari 1680, voorleclcn l\tIacndach
gereitereert, aver het beste! van de Juridische faculteyt, verswackt door 't vertreck van cl'Heer professor Voet, enele dat
hare gedachten hadden laten gaan over verscheyclen personen. \-Vaerover omvrage gedacn sijnele, is na rijpe dclibcratie
enele op de goede getuygenisse het oog gcslagen op de Heer
Gerarclus Noot, professor Juris tot Franeker, ende sijn
cl'Heeren Raetsheer Voet van Winssen ende Drossaert Doyenburch uyt het midclen cleser vergacleringe gcauthorisecrt
om sijn E. indinatie te sonc1eren ende vervolgens 1c spreken o~er een raisonnabel tractement, na de gelegentheyt van
Stads comptoir."
Acta et dec1'eta Senatus, II

~I
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15 MAART

1680~15

MAART 1681.

1.
"COMMENTARIUS RERUM ACADEMICARUM RECTORE
JOANNE GEORGIO GRAEVIO, AO 1680"(--81).

15 Maart 1680.
De V roeclschapsleden Gcrobulus cn V oet van \Vinssen
hebben den Senaat mec1egedee1d, dat tot Redor V,ras beTIoernd J. G. Graevius ct tot Assesorcn: J'd. Leydccker,
Lucas van de Püll en Ger. de V ries.

5 April 1680.
De roceste collega's klaagden, dat in den Dom de voor
professoren bestemde plaatscn doof anderen werden ingenoruen. Besloten naar den "aedilis" te gaan en te verzücken
dat "foribus sera munitis, aditus ad sedilia Professorurn occlucleretur aliis nobisque sülis pateret." De "aedilis 1)'7 beIoofde, dat hij aan onze wcnschen gevolg ZOll geven, "et
statim post dictis facta responderunt."

10 April 1680.
Aan den Rector en Petms Maestrichtius en Jacobus Vallan wonlt opgedragen, bij de Burgemeesteren er op te gaan
-aanelringen, dat spoeelig ecn opvolger zou worden benoemd
voor elen naar Leiden vertrokken prof. Joh. Voe1, "stucliosis Juris id enixe flagitantibus." "Eodum die CCl1suerunt
p"etenelum esse a Consulibus et Senatu, ut restituerentur
Professoribus octoginta florcni quotannis olim pro toga et
immttnitate pencli 501iti, sed propter angl1stias <lera.rii bello
Gallico cxhausti ab anno 1674 recusi. V crum cum attdirent
magnos sumtus hoc anno extra ordinel11 a Senatu urbano
1) Met "aedilis" is vermoedelijk de onder-Schout bedoeld; zoo
niet, dan de "Secretaris van politie."
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esse faciendos in catarractae Leccensis instaurationem 1),
veriti non faciles aures nostras querelas esse inventuras, censuerunt e Te esse, ut istud negotium in tempus oportunius
et nostris desideriis magis secundum rejiciatur 2)."
29 April 1680.
Hermannus \Vitsius, van Franeker naar Utrecht gcroepen
Dm de vacature van" professor in de theologie te vervullen,
die doof het ovcrlijden vau Fr. Burman was ontstJan, houdt
in het Graote Auditorium zijn inaugureele oratie "ele praestantia Evangelii."
13 Mei 1680.
G. ele Vries leest ele "Acta" VOOT van het rectoraat van
Joh. Voet, welke "Acta" hem uit Leiden waren toegezondcn,
benevcns ele "Acta" van ele periode, waarin hij, De V ries, als
I>rorector het rectoraat waarnam.

17 en 18 Juni 1680.
"Post inauguralem disp1.,1tationem "de actionibus" Her1) De stad Utrecht had in 1677 de heerlijkheid Vreeswijk, die
zij sinds 1582 in pandschap had, in eigendom verkregen; zij had
irnmers het grootste belang bij de verbinding van Utrecht met de
Lek, door den Vaartschen Rijn, eu bij het onderhoud van de
sluizen te Vreeswijk. De ip den tekst bedoelde uitgaven waren
het gevoIg van Res. Vr. 17 November 1679, die Iuidde: "Eckent
gemaeckt sijnde, dat cloor 't grondwerck achter de sluysdeuren ter
Leckwaert water opwelde, heeft de Vroedschap, aanmerckende
tselve van becommerlijcke gevolge, cl'Heer Cameraar Baarle geauthoriseert aanstonds de nodige affdamminge te doen ende 't grondwerck t'ontbloten, ten eynde bequame inspectie ende herstellinge
mach worden gedaen". In de "Rekeninge van Mr. Johan van
Baerle, Cameraer der Stadt Utrecht" vindt men clan ook op de
maanden April, Mei, Juni en Juli 1680 allerlei posten voor arbeidsloon bij cle "reparatie van de sluysen aen de Yaert", tot een
gezamenJijk bedrag van ruim f 4251. Het was deze schadepost
voor de stad, die den Senaat bewoog, het bovengenoemde verzoek
voorloopig niet in te dienen.
2) Zie hierna, blz. 54, op 7 Sept. 1680.
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manni ab Heerde, Juris candidati, in Senatu fuit actum,
num in eurn sint, quas ambiebat, hOllores Academici conferendi, ct quia in Thesi XXVI acerbius exagitaret doctorculurn quendam, qua se traduci, nonnullis sie suspicantibus,
aEis palam dicentibus, clariss. Cyprianus ab Oosterga querebatur, ct quia de Theologis inverccundius locutus sit in
Thesi XXII r, censuerunt Patres, non aute rationem huius
candidati habendam, quam satisfccissct dariss. Cypriano, ct
immodcstiae ac procacioris in theologos linguae paenitcntiam
probasset Senatui. Vocatus, conceptis verbis testatus cSi, se
nunquam de clariss. Cypriano perstringcndo cogitasse, sed
se iis verbis invectum esse in Doctorem qucnc1am Gcldricum,
cum qua gravis sibi de 5cn1entia illius legis intcreesserit
controversia, quique manus ci in illa eontentionc inientarit.
Hane acerbitatem et eontume1iam se uhum esse in i11a Thesi.
Praeterea promisit in posterum se de Theologis modestius
locuturum. Hac ratione sibi 5atisfieri. 'l'hcologi et cl. Cyprianus passi sunt et ut Doctoris orllaretur clignitate Scnatus constituit."
"Dein (kcreverunt antiquum redintegrandum esse Senatus consultum de thesibus candidatorulll a Promotorc. diligenter recensendis\ et expungendis iis quae non esse nt e dignitaie Aeaclemiae 1). Ei hoc eaput accessit, candida tos esse
monendos, ne quid inseio aut invito Promotore thesibus adtexant; si quis fecerit, non ante ael disputationem admittcndum esse, quam interpolatas Theses emcndari et ad pristinam faeiem restitutas recucli jusserit."
"Tn illo consessu actum quoque fuit de turri in qua syclcrum motus solet observari et cloccri, quippe quac vitium
fecerit et nisi reficiatur, minetur ruinam, decretumque Consules a Rectorc ct cl. Luitsio, Professore Philos. ct !vratheseos, adeundos ct nomine Senatus academici petcndum ut
turris instauretur 2)."
"Postridie Consules compellati responderunt, se missuros,
qui turrim inspicerent ct qua ratione commodissime possit
instaurari significarcnt, tumque de hoc negotio se rc1aturos
ad Senatum. Non longe post jusscrunt manus aclmoverc instaurationi istius turris."
1) Zie Acta et Decreta I, blz. 308-309, op 25 Mei 1655.
2) Zier hierv66r, blz. 46, op 8 Sept. 1679, en hierna, blz. 57, op 19
Juli en 2 Aug. 1680.
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27 Juni 1680.
"Clariss. Collega De Vries Senatui Academico significavit,
Gallum quendam, Des Richier, programma typis capitalibus
descriptum in omnibus triviis proposuisse, qua invitet adolcscentcs ad discendarn Philosophiam, divisam in Logicam sdenharn gcncralem, Physicam, Ethicam, Thcologiam moralem.
Hoc veTO advcrsari dccretis ct institutis acaclcrnicis. Rcferri
igitur ad Senatum petiit, quid de hoc negotto ccnserct sentlretvc. Ts consultus cle ca rc ccnsuit, rem esse pessimi exempli, quae fcni non possit, ideo a Rcctorc, Asscssoribus ct
Profösoribus Philosophiac certiOl"eS facicndos esse Consules
de huius GaIli protcrvia utquc auctoritate publica refigantUT publicata passim programmata, ipsequc Des Richiers vetetur philosophiarn hic docere, et quia repugncnt leges ct
clccrcta acadcmic;!., ct quia ignoretur albus an ater sit ipse
Gallus 1) ct quia sub praetextu philosophiae clocendae, pervcrsis ct noxiis opinionibus possit adolescentes imbuere,
praecipue eum fcratur esse diversarum partium et sententüLe
in saerorum eultu."

2 en 12 Juli 1680.
"Pos tri die Kalendis Juliis relatum fuit ad Senatum cle
mu1ctis aliquot anno rum. Iturn est in hane sententiam,
convivium ad exemplum vicinae Academiae esse instruendum 2) ct si mul(c)tac non sufficerent in surntum, cle symbolis adjicienclum esse. eura huius negotii imposita fuit Rectori clariss. Collegae Vallan. Decimo die post non apparatu
Sybaritico, sed summa concordia et suavitate fuit id agitatum, uxoribus Collegarum ad icl quoque invitatis, in agro
suburbano ael eataraciam novam 3), ut vere possit agape
Acade1l1ica appellari."
1) = daar men niets van dien Franschman afweet.
2) Vgl. Acta et Decreta I, blz. 402---403, op 26 Febr. 1666, en blz.
460, op 20 Dec. 1667.
3) Wanneer men bij de woorden "in agro suburbano ad cataractam novam" het woord "suburbanus" wH vertalen door: gelegen
in een "suburbs", in een voorstad, dan komt alleen de Weerd in
aarnnerking, omdat daar een "cataracta", nl. een sluis wa..<;. In 1680
dagteekende da jongste sIuis bij de Weerd reeds van 1613; in de
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7 September 1680.
"Decretum fuit petendum esse a Consulibus ct Senatu ut
reddantur Professoribus octoginta floreni annui, qui pro
togis ct ceteris commodis amputari solebant, utque illa immunitate tributorum fruantur, qua caeterarurn Acaderniarum
publici Doctores fruantllr; id libello multis argumentis, quibus dcsicleriorum nostrorUD1 aequitas firmabatur, instructÜ'
ci COllsulibus exhibito luit ostensum. Consules receperant se
acl Scnatum de hac Te rclaturos quam primlllTI occasioncm
nostris vatis favcntcm sint habiluri. N1U1C autem pecuniae
penuflam adversari nostris commodis ct precihus."
Hicrop volgt het bovcnbecloelde verzockschrift ':

"Acn de Ed. Achtb. Heeren Burgcrmeestercn eu
Vroedschap der Stad Utrecht
Geven met behoor1ijcke eerbiedigheyt te kennen den Rector en gesamentlijcke professoren van U. Ed. Achtb. Acadernie alhier, hoe sij nu eenige jaren herwaerts niet en hebben ontfangen van de tachtich gulden, aen deselve van U Ed.
Achtb. jaerlijcx toege1er;ht, in regarde van hare rocken als
anders, en bij cle Professoren van tijd tot tijd effcctivelijck
v6br desen genoten. Waeromtrent gernelde Rcctor en Professoren aen U Ed. Achtb., onder derselver Roede geliefte,
wel wilden tegemoet voeren eu inclachtigh maken:
Dat het rockgeld, ter somme van dertich gulden jaarlijex,
van auels altijd den Professoren is betae1d ten opsicllt van

op dit laatste jaar volgende periode heet zij "dc nieuwe sluis";
zie G. G. Calkoen, Wateren binnen het Sticht van Utrecht I, blz.
199--200 (No. 1716* v.cl. Suppt Catal. BibI. Gern. Utrecht); misschien was de naam "nieuwe sluis" in gebruik geblevcn, ook toen,
zooals in 1680, het nieuwe er reeds lang af was. Het is echter ook
mogelijk dat"in agro suburbano" alleen beteekent: in een hof of op
een Iandgoed, niet ver van de stad gelegen, en dat "ad cataractam
novam" dan een vertaling is van den plaatsnaarn Nieuwersluis.
Ook in later tijd ziju wel professoren-maaltijden aan de Vecht gehouden, nl. te Loenen: De Utrechtsche Academie, blz. 139.
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hare rocken "), vermits U Ed. Achtb. niet billijck oordeelden, da~ de Professoren de gedachte rocken tot haere particuliere oncosten souden verslijten, daer se werden gebruyckt
in publiquen dienst, tot luyster en aensien van UEd. Achtb.
Academie en de exercitieu. in cleselve.
lTyt weIcken hoofde dan oock in dc nahurige Academi(~n,
tot Levden eil cldcrs, de Professoren jaarlijcx cen ordinaire
somm~ gelds- voor gcmeHe rocken wieTel bctaelt.
'\rV~jders, WJnneer vübr desen de exemptie van den halvcn
impost VOOT de Studenten alhicr in sV\I'ang was, heb ben UEd.
Achtb. den Professoren jaerlijcx gegcvcn een sonllne van
24 gl<l. ").
Doch \".'anneer naderhand doof 't afschaffen van de gedachte vrijdommen der Studenten ;-» de emolulTIcnten van
Hcctor cu Professoren merckclijck waren vermindert, \vcgens het mis'sen yan inscripticn 4) ete., soo hebben Ul:Cr.
Achth. tot eenige vcrsoetinge van dien de bovengenoemcle
som vermcerdert tot vij ftich gid. jaerlix.
\Ve1cke penningen, tsamen met die vant rockgelt, ter sornme van 80 gulden jaerlijcx altijt sijn geconsidereert geworden als ecn vast inkomen, aen de professie annex.
Gclijck dan oock met expresse melding van dien eenige
Professoren, noch in leven sijnde, oock seIffs na de F'ransehe t~j(~ vau elelers herwaerts sijn beroepen.
Sullende volgens dien te hareler moeten missen 't geen in
eHeet gehouden is geweest als een gedeelte vau haer tractement.
Tel11eer, nademael de Professoren van alle omliggende
Academien, als Leyden, Franeker enz. --uyt \vekke
verscheydcne Professoren alhier sijn beroepen, of vee1, aldaer beroepen sijnde, hier gehouden - - van merckelijck
hoger somme, jae oock we1 het dubbe1 van dien in desen

1) Zie Acta et Decreta I, blz. 144, op 15 Febr. 1641.
2) Zie De Utrechtsche Academie, blz. 84.
:l) T.a.p., blz. 86 vlg.
4) Toen de vrijdom van accijnzen voor de studenten in 1657
was opgeheven, daalde het aantal inschrijvingen (niet het aantal
studenten!) in de yolgende jaren tot 16, 5 en 4. Sinds 1661 steeg het
aantal inschrijvingen weer, maar het bereikte nooit meer de hoogte
van de jaren v66r 1657: t.a.p., blz. 89-90.
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gauderen. Daer nochtans - - sonder roern gesproocken
- - de Professoren van UEd. Achtb. Academie sich niet
minder soecken te evertueren in hare functien als ijmand
elders, ja, veel1aborieuser dienst hebben als ergens in eenige
Academie gevonden werd.
Komende noch het intreckcn van gemelde 80 gulc1. cle
Professoren tc beswacrder VOOT, vermits eenigc val1 hatr
noch seer mcrckelijcke SQmmen jaerlijcx worden affgetrocken van Jure gestipttlecrc1e tractem_cntcn, cu andere seer geringe tractemcntcn sijn hebbende.
13ij wclck alles noch is carnende, dat de familicge1dcIl seer
hoogh aver dcselvc van jacr tot jaer worden uytgcslagen.
Daer ter contraric in de Univcrsiteyt tot Lcydcn, ja selfs
in de Illustrc Schaol t'Amstcnlam de professoren cxcmpt
sijn, niet alleen van sout- cn seepgelden, !naer oock van elen
last des twcehondersten pcnnings, welcke van <i'andere ingesetene aldaer werd geheven.
\Vel is waer, dat bij het cerste uytsetten van ,lien UEcI.
Achtb., in aenmercking van het intrecken der gemelde 80
gulden jaerlijx, deselve over cle Professoren tnatelijck hadden
opgesteld.
Edoch schijnt naclerhancl claerop soo weynich reflectie te
sijn genomen, dat de taxe alson, is opgestelt, aisoH gedachte
Professoren niets van haer inkomen ten besten van 't gemeen alvorens waren missende.
Al hetgeene boven gemeld soo klaer is, dat gedachte Professoren sich van UEd. Achtb. rechtmaticheyt niet anelers
konnen inbeelden, dan wanneer deselve de saecke na haer
Ed. Achtb. gewoone wijsheyt sullen hebben ingesien, bevinden sullen de dacht der Professoren we1 gegrond te sijn.
Versoecken dcrhalven gemelcle Professoren UEcI. Achtb.
met behoorJijck respect, deselve niet langer te willen ontrecken een somme, die[ in comparatie van 't geen Professoren
van andere Academicn onses Vaderlancls genieten, 500 gering iso Sullende gemelcle Professoren <1oor het accOl"deren
van dien sich op nieuws verplicht en geencourageert vinden,
nu haer uyterste krachten in te spannen en alles tc cont 1'ibueren na haer vermogen, wat dienen kau tot luyster eillie
welstand van d'Academie en UEd. Achtb. loffelijck oogmerck omtrent deselve.
't \Velck doende etc."
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20 December 1680.
Aan den Rector is, tcr mededeeling aan den Senaat, toegezanden de Res. Vr. 27 1) Dec. 1680: hierna, blz. 58.

10 Februari 1681.
Joh. van Muyden haudt zijn inaugureele aratie "de Jus·
titia".

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCIIAP UTRECIIT.

25 April 1680.
"De Vroedschap heeft, confonn 't advis van de Heeren
Callanel ende Haoftmannen der Schutterijc, Johan Georg
van Broeek, gelet op de actie sijner eerlijcke dimissie van
den 5en November 1660, weder gepermitteert sijne schermkünste te exerceren, in voegen hem 'tselve was toegestaen
bij appoinctement van den 5 Martii 1655 2). Ende werden cl'Heeren Cameraers auel ende nije geauthorisecrt om
VOOT denselven een bequame plaetse te despicieren, tot publiquc exercitie van dien."
19 Juli 1680 3).
"Gemelte Heeren Gecommitteerden" (nI. de Gecommitt.
Stads financie) "sijn versocht inspectie te nemen van de
Smeetoren ende overlegh van kosten te maken tot herstellinge van deselve, om daerop weder te doen cl'astronomische
demonstratien."

teT

2 Augustus 1680.
[Wijnne, blz. 120: Op rapport va.."1. bovengen. Gecommitt. besluit
de Vroedschap den Smeetoren te doen herstellen; de Gecommitt.
worden gemachtigd deze herstell:ing te doen uitvoeren.]
1) In de notulen v. d. Senaat staat abusieve1ijk 20 December.

2)
dien
S)
Juni

Moet zijn 6 Maart 1655;' zie Acta et Decreta I, blz. 314, op
datum.
Bij deze eu de volgende Resol. vgl. hierv66r, blz. 52, op 17
1680.
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30 Augustus 1680.
"Geproponeert sijnde bij cl'Heeren Borgermeesteren, dat bij
't overl\jden van den Rector (der Hierouymus-school) Ratingen, hooghnodich is die plaetse te voorsien met een bequaem persoon, heeft de Vroedschap goetgevonden Haer
Ec1. ende de Gecommitteerden tot d'academische saecken
te verso ecken, om daerover gedient te sijn van hare consideratien."
6 December 1680.
"Proponeercle cl'Heer Eerste Borgcrmeester Bcnthem, dat
de Jttridicc faculteyt in dcse Academie rcquircerde md
noch ecn beqttaern Professor voorsicn te worelell. \Vaerop
cl'}tccrcn Cccommitteerden toUe acadernische saken zijn
versocht dicnacngaendc de Vrocdschap te dienen van ha-cr
bericht ende cOllsideratien."
20 December 1680.
"Deden d'Heeren Borgermeesteren rapport van de confcrentie met Gecommitt. tot d'academische saken, in gevolg-e
van de resolutie-commissoriael nopende 't bestel van de
Juridice faculteyt. Ende sijn alle de leden deser vergaderinge versocht, hare gedachten te laten gaen op bequame
personen, om daeruyt een professor te kiesen."
27 December 1680.

;,I n gevolge van de resolutie van voorleden Maendag bracht
d'lIeer Borgermeester Benthem in deliberatie ende omvrage hct aenstellen van een professor Juris. Ende alsoo
voor alSl10ch geeH gc1egentheyt was om een secr bequaam
perSOOll tot ordinaris professor te becornen, is bij cle Vrocdschap verkoren tot cxtra-ordinarls professor Juds den Conrector Johan :rvruyden, op eell tractcmcnt van vierhondcrt
gulden."
21 Februari 1681.
"Stelde d'Heer Borgermeester Voet van Winssen vom,
off niet haer Ed. Achtb. connen goedvinden den professor

S9
Van de PoIl, als nu sijnde tweede Professor Jnris, worde
geintitnleert Professor Pandectarum, gelijck sijn Ed. voorsaet (voorganger); heeft de Vroedschap haer 'tselve laten
gevallen ende gemelten Professor met dien titel gehonoreert."
,,15 noch conform 't advis van gemelte gecommitteerden"
(n.1. die voor Stads finande) "de wednwe van den Predicant ende Professor Essenius, op haer instante1ijck aeilhouden, geacconteert de resterende hondert acht ende tscsti eh guldens, v~i fticn stuvcrs, aCll het jaer van gratie. Gelijck
mede dc weduwc van den Predicant ende Professor Bur1l1annus is toegcstacn CCll jact- van gratie tot elfhondert guldens, ingacncle by expiratie v:tu '1 vicreuclccl jaars, clacrin
hij 1S overledcI1."

14 Maart 1681.
[Wijnne, blz. 120---121: Burgermrn. stellen voor, "dewijle nu eu
dan, besonderlijck bij vacature van de professien in de Theologie,
loffelijck wiert gesproken van den Predicant Van HaIen 1) ende
al sdan inclinatie vertoont voor sijn persoon," hem te benoemen tot
extraord. prof. in de theologie; eveneens stellen zij voor, de wedde
te verhoogen van prof. Leydecker, "vermits sijnen bijsonderen
ijver eu bequaamheyt." De Vroedschap benoemt Van Haien tot
extraord. prof. theologiae, "om in die Qualiteyt te lesen alleenlijck
Historiam Sacram seu ecclesiasticam," op een wedde van f 250 gld;
de wedde van Leydecker wordt vermeerderd tot 1200 gulden, "op
vertrouwen, dat hij hem voor eenigen tijd sal houden verplicht
aen dese Academie."

IS MAAR'r 1681-16 MAAR'r 1682.
I.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI RECTORE
LUCA VAN DE POLL, 1681"(-1682).

15 Maart 1681.
De Heeren Gerobulus en Martcns, leden der Vroedschap,
1) Hij was predikant bij· de Geref. Gemeente te Utrecht.
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proclameeren tot Rector Lucas van de Püll en tot Assessoren "Petrus van Maestricht, J acobus Vallan en Johan George
Graevius.
16 Maart 1681.
"Post novi Rectoris solennem introductionem" besluit de
Senaat: "copse die, qua Redoris lViagnifici fit inauguratio,
publica lectionUl1l' exercitia cessanto."
26 Maart 1681.
"Nomine c1ariss. Senatus hae littcrae sequentes missae
fuere Londinulll in Angliam ad ReverendUll1 ibidem Collegium "lVIedicum, Qua vero occasione i<1 factum ct ad quorum
petitionem ex iis ipsis colligctur, quae sie sonant:
"lVlissis ct cum Senatu nostro Acadcmico communicatis
litcris nominc Revercndi ct Ampliss. Collegii 1Iedici Londincnsis, non potuimus largurn denegare testimonum rci
gcstae in singulari quadam ad lVIediciuclc gradum promotione,
collata nostri Senatus Acaclemici clecreto, die secuudo
Augusti 1677, in Anglo-Brittannum, qui prae se fcrebat nomen T'homae: Botterell1 ).
Acl eruenclam veritatem plurimurn confert pulcherrimus
veritatis amor. Reique publicae et Academiarum Collegiorurnque omnium inprimis intcrest ne clarn rapiant SUmmos
cloctrinae honores quicunque vel prece eos ernendicare ve1
precio emere nequeunt.
Prudentissima quaevis Acaclemia frauele nefaria sine suo
vitio circumvcniri possit. Dicant quiel arbitrentur viri ·spectabiles, qui nos, ut fide et sigillo publico testes simus, rogavere. Lubentes quae sequuntur ut verissima affirmamus. Feriati erant Academiae dies caniculares amio 1677, cum urbem
nostram advcnae ingress i esse nt Britannicae nationis juvelies duo, qui s1udiosos sc 1Iedicinae aiebant. Ambo, abscnte
tune Rectorc l\Iagnifieo, reccpere se ad aedes viri clariss.
Johannis Leusdcn, Linguae Sanctae hic Profe:::.soris, eo tem1) Op blz. 33 van het Album Promotorum vindt men, op 2 Aug.
1677, dat Thomas Botterei, Anglus, gepromoveerd is tot Med. Dr.;
zijn promotor was Regius. Als noot staat daarbij: "postquam ostenderat testimonium de examine in Anglia habito."
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pore Prorectoris. Etiam adierunt virum dar. D. Henricurn
Regium, Medicinae tune Antecessorem, nune defunctum, cui
se offerebant Medicinae D.D. creandos. Gradum quidem
petebant a Facultate Medica, sed videbatur deesse sufficiens
res nummaria. Spe igitur destitutus eorum unus, qui appellabatur Praice Waston, Collegii Jesu Cantabrigiae, destitit a
proposita, alter veTO pcrstitit, qui vocare se dixit Thomam
Botterell. Hic praevium examen medicum subtcrfugit, ostcndendo DD. Professoribus testimonia dc examine S110 in
]'vledicina jam turn peracto ab Amplissimo IVlcdicorum Collegio Londincnsi, unde idoneus promotioni suae vcrc creclebatur.
Idem pro se testimonium'_ profercbat alter eius sodalis, qui
dicebaLur \\1at50n, sed cum absque gradu suo reeederet, eo
non usus est. Viso igitur et perleeto a dar. 1Iedicinae Anteccssoribus tarn specioso tcstimonio, munito non solum subscriptionc quatuor virorum Medieorum tarn; illustris CoHegii,
quorum nomina fuere Georgins Ent, Collegii J\Iedici Londinensis Praeses, et Franeiscus Glisson, Guilic1mus Stane,
item N athan Paget, l\Ied. D.D., vcrum ad<1ito ctiam instrumento istius die 22 Januarii 1675, adjuncto denique sigilli
monurnento, non potuere aliud clariss. Professores nostri
quam ci plenam adhiberc fidern. Remisso proinde strictiori
exarnine,. placuit solurrunodo, ne nihil fieret, 11t praevia eutn
candidato illo, qui dicebatur Thomas Botterell, de arte 111Cdica examinis vicem obtinens, institueretur dissertatio brevis
pro eo tempore. Inscripsit autern iHe idern illucl nomen
Thomae Botterell alba Acadcmico, gradumque et diplom:l
mcclicum, Prorectore n. Leusden at Promotore c1ariss. Rcgio
acleptus, disccssit. Turn una cum co, scc.l sine diplomatc abiit
alter: neque enim gradu decoratus erat qui \Vatson se vocabat, cuius erat brcvioris earporis species, fuius deniquc nomen in libro nostro acaclemico nequaquam invcnituL
Forma vero longiori apparcbat C}ui Thomas Botterell habehatur. Hacc si conferantur cum iis, quae tanquam vera indicia nominc Rcvercndi Collegii Londinensis a D. Frcdcrico
Slaere, 1vIecl. Doctore, suppcditata nUlK sunt clariss. Domino
Collegae nostro Jacobo Vallan, ecce quam mirabilis, quam
nequissima confusio a.tque metamorphosis, quac hine resultabit!
Haec sunt quae, ut ab omnibus quorum interest planius
atque plenius indagentur, narratione historica rei apud, nos.
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gestae, publicoque hoc Academiae exhibemus testimonio, fortiter eius decusl defensuri ct omnia donaturi luce meliori, si
ad nos amborum utrumque mittatuT inspiciendum nostris
oculis diploma, titrumque enim offensum esse rnaximopere
miramur, eum non nisi unum fuerit Alba academico inscripturn concessurnque a Prorectore, isti, quem diximus,
uni Thamae Botterell.
Dabamus Trajccti ad Rhenum, 26 Martii 1681. Subscripserat Rector Magnificus (L. v. d. Poil)."
"Ad has litteras postea in decus nostrae Academiae ita
responsum fuit ct detecta fallacia 1) :
"Fridericus Störe 2), lVIcd. Doctor, in literis exaratis 17
Oet. 1681 aei Jacobul1l Valbn: Aequum judicavi ut respons i
ad priores literas 3), huc llSqUC omissi, rationc1l1 reddam,
quae rnc fortasse non tarn erroris rcum quam cau1um ct circ-nmspectum pronunciare possit. Nondum occasio occurn:bat
hüscc malefactores ael Tribunal nostri Collegii accusancli,
cUm alter l horum ut plnrimu111 ruri sese continebat, sed ante
paucos dies revertebatur, simul etiam propter interruptos et
incertos conventus sociorurn ct vacationes plurimas, .scd
praesertim propter dissensionem quandam inter 50cios ortam,
quae processibus Collegii mnitum morac ct impedimenti dedit. Jam vero omnes obices et obstacula removcntur; llovi
eliguntur eensores ci alii officiarii, Callegii eommodum et
honorem prolllOturi, apuel quas aecusationis rneae fondarncnta brcvissirne declarabo et celeberrimae vcstrac Academiae
evcntus renuntiabo."
"Tn aliis litlcris, datis 20 Sept. 1682: De doctoribus vestris
"spurius non datUf jam opportunitas ut consilia mea hocee
tempore exprimam, certa sit Academia me prestiturum quae
bono publicü maxime inservient 4)."

1) Wat nu volgt, zijn uittreks-els uit latere brieven over deze
zaak.
2) Op de voorg. bladz. staat Slaere; in de Acta et Decreta van
3 Maart 1687 (hierna, blz. 91) wordt deze naam SIear., gespeld;
volgens de Dict. of Nat. Biography heet hij Slare of SIear.
3) In margine staat hierbij "hae sunt literae superiores, ad quas
responsum."
4) Over de zaak-Botterell zie verder hierna, blz. 91, op 3 Maart
1687.
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19 April 1681.
Inaugureelc oratie van prof. Van HaIen "de fatis popu1i
Hehraici."
De Rector deelt de ontvangst mede van Res. Vr. 14 Maart
1681 : hierv66r, blz. 59.

18 Gelober 1681.
"Frofessores Philosophi, rogati sententiam, clixerunt se
acquieturos, si tres hi articuli Ampliss. Scnatus auctoritate
sanciantur ct Actis acaclemicis inserantur:
1 0 Abstincnclum l\.iedicinae candidatis a ventilandis suisquc disputationibus aut corollariis immiscendis materiis pure
philosophicis.
2° Quaestiones mixtas slve medico-physicas ab eisclern
tractandas esse non ni si ca styli moderatione, ut nihil in
disputationes eiuscemodi in fluat, qua Philosophicae Facultatis Professores notari ac perstringi videantur.
3° In se suscipiant cUraffi DD. Professores Medici, futuri olim Promotores, ne quid a suis candidatis committatur
quod sit contra decreti huius argumentum.
Quae postnlata Facultatis philosophiae, quum aequa viderentur omnibus DD. Prüfessoribus, communi suffragio probata fucrunt; decretumque Actis academicis ea- esse inserenda ac deinceps observanda."

11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 Juli 1681.
[Wijnne, blz. 121: Prof. Witsius krijgt 100 zilveren rijders voor de
opdracht, aan BurgemIU. en Vroedschap, van zijn boek "Exercitationes sacrae in Symbolum Apostolorum."]

5 September 1681.
"D' Heer Borgermeester V oet van Winssen versochte, dat
het de Vroedschap geliven mochte, zijn Rroeder, de lleer
Johan Voet, van hier tot Leyden beroepen tot de professie
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in de Rechten, te continueren met sijne kinderen in sijn Borgerschap alhier, naer 't exempel van andere. Hetwelcke haer
Ed. Achtb. eenpaerlijck sijn Ed. hebben geaccordeert."
10 October 1681.
"De Vroedschap heeft Jacques Fusy, op de goede getuygenisse, geadmitteert tot Picqueur alhier, in plaetse van
den Picqucur Hote, op een jaerlix tracternent van tachtich
gulden, ende de weduwe van de overledene, si<~nde hare
numereiksc familie, jaarlicx 32 gulden, des dat 't halff iaer
huyshuyr, tot Paschen 1682, de Stad worde afgehoudcn.';
7 November 1681.
"Conform 't advis van de Heeren Gecommitteerden tcr finantie, is Aert Jansz. voor den dienst, alge reets gedaen tot
liU toe op cl' Astronomische 'foren, geaccordeert twaelff
guldens, ende vervolgens 12 guldens jaarlijcx gedurencle den
VQors. dienst, roits versoeckende 1)."
5 December 1681.
"Proponeerclen Haer Ed. (de Burgemrn. ) noch, dat den
prof. Munnicx de vereyste twee jaren, volgens voorgaande
resolutie 2), hadde uytgedient sonder tractement, ende off
dienvolgens niet behoorde te worden gedisponeert op een
ordinaris tractement, ende off niet den professor Luyts zijn
tractement behoorde te worden geaugmenteert, om redenen,
daarbij verhaelt; is goetgevonden de dispositie op 't selve
subject uyt te stellen tot toecomende Maandach."
12 December 1681.
[Wijnne, biz. 121: De V roedschap, "gehoort de lecture van de
resolutie van den gen Februarii 1680," kent prof. Mmmicks een
wedde van 600 gid. toe en vermeerdert de wedde van prof. Luyts
met 200 gId., beide in te gaan op 29 Od. 11.]

1) Zie hierv66r, biz. 46-47, op 8 Sept. 1679.
2) Die van 2 Dec. 1678 en 9: Febr. 1680: hierv66r, b1z. 42 en 48.
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19 Deeember 1681.
"rs goetgevonden 't Maillehuys mette Baen publiquelijek
te' verhuyren, ende sijn claertoe geauthoriseert d' Heeren
Gecornniitteerden tcr directie van Stads financie,"

16 Januari 1682.
"De -Vroedschap heeft I-Ierman van Meeuwcn, conform
't ac1vis van dc Heeren Gecommitteerdcn ter financie, vergünst in huyre de T'l'fai11ebacn en 't huys metten appcndcntien yan dien, op clc concliticn als desclve tevorens bij sijn
vadcr 1) is gebruyckt, voor den tijelt van dric jaren, jaer-

lijcx om 350 guldens."
16 MAART 1682-16 MAART 1683.

1.
"AcTA ET DECRETA ACADEMICA RECTORE PETRO VAN
MAASTRICHT, AO 1682"(-1683).

16 Maart 1682.
De leden van de Vroedsehap Strick en Van der Nieupoort,
vergezeld door den secretaris Quint, hebben P. van Maes-

trieht tot Reetor geproclameerd en tot Assessoren: Van de
Poll, Vallan en Graevius.
17 Maart 1682.
Volgens besluit van den Senaat, met voorweten 'vau Heeren
Burgemeesteren, hebben Rector eu Assessoren Prins Luclwig,
markgraaf van Brandenburg, bij zijnc kamst te Utrecht
begroet.

rI

20 Mei 1682.

I

Toen bekend was geworden, dat de predikanten bij cle
V raedschap aandrongen op weder toekenning van de f 200,

I

I

1) Zie Acta et Decreta I, blz. 462, op 3 Juni 1667.

Acta et decreta Senatua, II

II

5
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di~ sinds 1672 van hunne jaarwedde waren afgehouden, besloat de Senaat, opnieuw bij de V roedschap het verzoekschrift van 1680 1) in te dienen tot teruggave van de f 80
vonr toga enz., eu dit verzückt bij Burgenneesteren mondeling krachtig te ondersteunen. Hun antwoord aan RectoT _eu
Assessoren luidde: "se causam Professorum in curia sedulo
acturos 2)."
29 Augustus 1682.

"Rector rogatus Senatum academicurn convocavit in causa
D. Francisci Ridderi, gcc1esiastis Roterodamensis, ct D.
Hermanni van HaIen, Ecclesiastis Ultrajectini ct S8. 'l'heolog. Prof. Extraord., ut caneetis suffragiis secunclum maiora
vota determinaret, an ipsis summi in Theologia hanaTes, moclo extraorclinario, absque eorum surnptibus et praevia dis putationc inaugurali siut eon ferencli? Verum dissenticntibus
suffragiis in causa nihil conclusum est :1)."
5, 6, 7, 8 September 1682.
"Die V Septembris clar. D. De Vries, Rector, significavit,
sibi auritorum testimoniis, nominati'm D.Visvliet, Ecclesiastis
Amisfortensis, et D. Hondii, pastoris Hoornani, innotuisse
D. N. N . .\~loudwardt verbi divini ministrum in Ecclesia
Hagiensi, in nupera Synodo N oorthollandica, Amstelodami
coacta, et quidem in solenni eius consessu, injuriose sugillasse testimonia academica Ultrajectina, his fere aut analogis verbis : "Wij zijn weIl gewent, dat de testimonia van
Utreeht 4) niet al te exact met de saake overeenkoomen,
alse maer haare creaturen daermede koonen (sie) voorthe1pen;" et cum carrespondens 5) Synodi Ultrajectinae acl
1) Hierv66r, blz. 54----57.
2) Zie ook hierna, blz. 69, op 16 Sept. 1682.
3) VgI. hierna, blz. 69, op 4 en 6 Oet. en 4 Dee. ]682.
4) NI. de testimonia, door de professoren in de theologie na
het afnemen van een tentamen aan hunne studenten gegeven,
opdat zij ze bij het kerkelijk examen zouden kunnen overleggen:
De Utreehtsehe Aeademie, blz. 163-165.
5) De provinciale Synoden lieten zieh op elkaars vergaderingen
door een harer leden, "eorrespondent" genaamd, vertegenwoordigen, om op de hoogte te blijven van het aldaar verhandeide.
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haee siIeTet, causam Academiae suscE:pisse D. Hondium, usque dum Commissarius politicus manum disceptationi injiceret ac negotium illud Synodo subtraheret. Istam porTO rem
D. De Vries narrabat Ampliss. D. Consuli Van Benthem, qui
inter Cornmissarios politicos pracsenti Synodo Ultrajectinae
assidehat, innotuisse qttiquc propterea secUm existimaret C011suItum, ut convocatus Senatus acaclemicus dispicerct quid
agendum, qua honori Academiae consuleretur. Convocato igitUT Senatu die -VI Septembris conchtsum, causam istam solenniter deferendam esse ael seeIcntem iam Synodum Ultrajcctinam, si' quod illa repcrire possit cxpedicns, qua commodissime honoTi ct incremcnto Acaclemiae consulcretur, idque
negotii committi clebere Collegae D. De Vries, qtti membrum ageret istius Synodi 1). -Interim a Rectore et Assessoribus super tota ista re agendurn esse cum amp1. D. COllsuie Henthemio, qui sna consilia cum D. De V ries conjungcret. Bine die VII Septembris aporiente in Synodo totum
negotium D. Van Rhijn, Ecclesiaste in Emmenes 2), qui
corresponclcntem Ultrajeetinum in praedicta Synodo Noorthollandica egerat, causam AC'ademiae inchoavit ampliss. ConsnJ, et ab 'eo manitus cl. De Vries argumcntum prosecutus
est, narrando factum et gravamina Academiae, expositurus
et acturus caUsam amplius a meridie, quo facto Synodus
condusit, causam istam a suo foro penitus removcndam esse;
sed cum intercederent ampliss. Commissarii politici, satisfaeiendum esse Professoribus, eaIleetis denuo suffragiis determinatum est, sex e medio consessus sui ad Senatum aeademieum mittendos," acturos eum eo de eommodissimo expediente. Acecsserllnt i11i ad Senatum acaclcmicum, coactum
domi Rectoris, circa quartam pomeridianam, apcTllerunt sibi
a Synodo in mandatis datum conferre eum Scnatu super
expcdiente ete. eum autem illi nulIum 1110verent expediens,
rogavit Senatus, ipsi proponCTcnt quod sibi videretur com1) Hij woonde de Synode bij als ouderling van de Geref. gemeente te Utrecht.
2) Over alles, wat nu volgt, dus ook over de besprekingen van
de afgevaardigden van" de Synode met den Senaat, staat, merkwaardigerwijze, niets opgeteekend in de notulen van de Utrechtsehe Synode van September 1682 (R.A., Utreeht); evenmin staat in
de notulen van de Amsterd. Synode vau 1682 iets over de uitlating
van Ds. Woudwardt (mededeeling van Dr. Lasonder).
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,modissimum; illi rogato et impetrato secessu, habita inter se
,deliberatione, reversi regerunt, sibi non esse in mandatis datum, aggerere aliquod expediens. Turn post pauca interposita
Scnatus, ne formalitatibus et minutiis tempus otiose periret,
pro expedientc duo DD. Deputatis proposuit: 1 ut Synoous
scriberet ad D. Woudwardt, si forte ille suo responso ta11a
regereret in quibus Senatus posset acquicscere; 2° ut Syno(hts Deputatis ct Correspondentibus suis in mandatis daret,
solicite viderent ne talia impostcrum repeterentur. Ad haec
D. Deputati Synodales secessum ad deliberanclum petierunt
obtinueruntque; reversi rcsponc1cnt, neutrum propositi expedientis a se admitti posse, ob c1ifficultates ab cis turn expositas. Tandem pronullciant, se ex mandato Synodi non alio
vcnissc quam ut gratum rcddcrent Scnatui acaclemico con_clusum Synoc1i de removcnda hac causa a suis dc1iberationibus. Ctti Scnatus rcposuit, sc non a1ia animo causam istam
ad SynOdtlffi detulissc, quam ut eius' consilia et auxilio difficultates modo commodissimo et minima cum strepitu tollerentur, et cum DD. Deputati Synodi tantas hic praetenclant
difficultates, sibi quidem non esse propositum u11is difficultati,bus Synodum implicare, interim sibi integrum servare
talia arripere remedia, quae sibi·, commodissima acciderent
conscrvanclae rei acadeniicae, ct si in cis forte fucrit quod
molestiam non minorem facessat Synoda, se protestari, ut
eius causa Senatui non tribuatur, interim rogare, ut
huius canclusi solennem notitiam servarent, et his auditis
.Deputati discesserunt. Turn porro decreturn a Senatu, ut
Redor et _A..ssessores ampliss. Consuli Benthemio 1 0 gratias
agcrent pro molestiis in gratiam Academiae susceptis; 2°
acta Senatus acaclemici cum Deputatis his Synodalibus ei
exponcrent; 3° consilium super his, quae in hac causa in futurum agenda essent, ab co peterent. Iel quoel die sequcnti
VIII Sept. circa semi-octavam matutinam a Rectore, DD.
\Vitzio et Vallan peractum cst, quallClo ampl. Consul suscc'pit sc cum Collega suo cleliberaturum, quid hic porro faetu
necessarium esset."
16 September 1682.
"Coacto Senatu c1eliberatum est:
1 0 in caUsa calumniae Wouclwardianae, num quid nobis
hic agendum restaret, et con~lusurn per maiora, totum nc-
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gotium prudentiae DD. ConsuIum committendum esse. Syc
nodus interim, referente cl. De Vries, quamvis negotium
Woudtwardianum arnplius suis negotiis noluerit interesse,
ne sibi forte intercluderetur correspondentia CUm Synodis
HolJandicis, censuit tarnen Actis Synodalibus inserendurn esse, 5110S correspondcntes imposterum non Ecclesiae tantum,
secl huius etiam Academiae honoribus ct incolumitati advigila TC cleberc.
2° Occasione tributi familiaris (familiegeld) a Professoribus exacti, deliberatum est an non futurum sit e re academica, hac data occasione repetere petita libell i supplicis 1)
<1. XX Maii postremi ampliss. Senatui repraesentati. Conc1usum: omnino."
18 September 1682.
De Rector cu de Assessoren Van de Poll eu Vallan bezochten de beide J3urgrnrn. ten huize van Burgmr. Benthem
"et primo negotiurn vVoudt\vardianum utriusque prudentiae
cornmiserunt, qui receperunt se amplius super eo argumento
de1iberaturos 2)." Verder onclerstcunden de afgevaardigden
van den Senaat het verzoekschrift in zake de 80 gulden cnz.,
maar dc Burgmrn. antwoonlden, dat zij hierin niets konclen
doen, omdat zij weidra züuden aftreden, maar dat zij de
zaak zouden. overbrengen aan hun opvolgers!

4, 6 en 12 Oetober 1682.
"Rectori adfuit venerandus D. Herrnannus van HaIen,
Ecc1esiastes ct prof. Theo1. extraord., ut Senatum acaclemieUm eonvocaret, a quo petcret gradum Doctoratus in Theologia. Dietus' in hane rem dies sextus huius mensis, ubi congrcgato Senatui vir Rever. exposl1it, qttandoquidem ampliss. lT rbis Senatus duc1um sibi contulisset '1'heol. professionem extraord., convenirc ut sibi quoque gra(ltls Docturae
in ea faCll1tate adjiciatur a Senatu academico, seque proinde
eum petere, co modo conferenclum qui Senatui videretur
commodissimus." De Senaat besloot met algemeene stemmen
:1) Hierv6or, blz. 65.
2) Verder verneemt men van deze zaak niets in de Acta et

Decreta.
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den gewenschten graad te verleenen "absque- sumptibus ;" alleen de twee theologische professoren Leydecker eu Witsius
waren van meening: "non inconveniens fore, si disputatio
praemitteretur promotioni;" de meerclerheid van den Senaat besloot echter hem die disputatie kwijt te schelden.
Op 12 October heeft de Rector "in conc1avi academico"
Van HaIen tot 'fheol. Dr. gepromoveerd.
4 December 1682.
"Convocato Senatui, praesentibus DD. L-eydeckero, \Vitzio,
Van de Poll, l'vfunnix, Leusclcn, De Vries, proposuit }{cctor:
nunquicl consultum videretur Senatui acadcmico viris duobus, D. Francisco Ridclero, Rotteroclamensis, et D. Guilie1mo Saldeno, Hagiensis Ecclesiae 1finistris, multis nominibus mcritissimis, summos in Theologie! hanares decerncrc,
modo extraordinario, absquc eorum surnptibus ct sl1etis
disputationibus inauguralibus confercndos? Affirmatllm
communi omnium ca1culo, nisi quod DD. Jurisconsulti, l\Jedici ct Philosophi idem suis facultatibus pro' re nata stipularen tUT. Additum, hoc Senatus consulium revcrendis DD.
canclidatis a Rcctore esse insinuandum, ut si quiclar:1 ipsis
videretur, constituto tempore se apucl nos sisterent, deu-etas
honores accepturi 1)."

14 December 1682.
"Clariss. D. Van de PoIl in Senatu academico recitavit
Acta rectoratus sui."

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 Maart 1682.
"Exhibeerdcn el'Heeren Borgermeesteren CCD afftekeninge
van eell promotiestoel, die bequacmelijrk sonde ronnen
1.) Blijkens het Album Promotorum, blz. 41, had de promotie
van WiIlem Salden op 27 Dec_ 1682 plaats; de promotie van Fr.
Ridder staat in het Album Promotorum niet opgeteekend.
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worden geset opt Choor van den Dom, hetwelcke in deli beratie geleyd sijnde, heeft de Vroedschap deselve gearresteert, ende is d'Heer Cameraer Verburght geauthoriseert
om suIcx te effectueren."
18 April 1682.
"D' Heer Kameraer Verburght is geauthoriseert om aen
't huys van de Maillemeester te doen ele nodige reparatie."
28 Augustus 1682.
[Wijnne, blz. 121: Prof. Leusden heeft aan elk lid der Vroedschap drie boeken aangeboden, door hem geschreven over de
Hebreeuwsche en de Grieksche taal; een daarvan, gctiteld: Clavis
Hebraica, heeft hij ook aan de Vroedschap opgedragen. Ter belooning wardt hij met 100 zilveren rijders vereerd. - De Gecomm.
tot de academ. zaken worden uitgenoodigd, "hare gedachten te
laten gaen over den welstand van de resp. faculteyten ende
bijsonderlijck van de juridische professie in de Academie alWer."]

11 September 1682.
"D'Heeren Borgermrn. ende Gecommitt. totte academische saken rapporteerden, ingevolge van de resolutie-commissoriaaI van voorleden Maendach acht dagen (28 Aug.
1682), dat van eenparig advijs waren, dat de Juridice faculteyt cleser Academie behoorde voorsien te worden met
een gercnommeert man, ende sijn de leden deser vergaderinge versocht haer oog om te slacn na de sodane. "
11 Deccrnber 1682.

"Stelden cl' Heeren Borgcnnrn. vonr de resolutien vaTI
den 28 Augusti lestledcn, daerbij de Lcden clcser vergaderinge waren versocht om, haete gedachten te laten gacn over
gercnommeerde mannen, bequaem tot bededinge van de
Juriclice faculteyt clcser Academie, achtende van hare
plicht te sijn, su1cx alsnoch in scrieuse recommandatic te
leggen. Ende hebben Haer Ecl. aengenomen dienaengacnde
de G-ecommitt. to1fe acadcmische zaken te convoceren."
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18 December 1682.
"Bij resumtie van de notule van voorleden Maendag (11
Dec.), rakende het dispicieren van gerenommeerde mannen
totte professie in den Rechten alhier, heeft de V roedschap
goetgevonden, aen te stellen Woensdagh over acht dagen
tatte verkiesinge van dien,"

27 Deccmber 1682.
"De V roedschap, op den ecd vergadert sijnde, volgens resolutie van den 18en deser, ende de Lcdcn deser Vergacleringe nochmael in bedcl1ckinge g-egevcn sijndc, off eenige
gerenommeerde mannen wistcn ncHens c1e twee voorgcslagen (wie dat zijn, blijkt niet) tot bcklcdingc van clc professie in c1e Rechten, heeft naer scrieusc overlcgginge ~nde 0111vrage eenpaerl~jck verkoren cl'Fleer GerarChIS Nooth, professor tot Franekcr, tot ordinaris professor in cle Rechten
alhier. Ende sijn cl' Heeren Borgermrn. geauthoriseert 0111
sijn E. toe te leggen eeu convenabcl tractement."

8

Januari

1683.

"Verhaeiden d'Heeren Borgermeesteren, dat in gevolge
van . de authorisatie van den 27 Dec. 1estleden hadden gecommitteert d' Heer Spoor en den Secretaris De Reuver
om den professor Naot de Juridice professie te offereren.
Waerop d' Heer Spoor omstandigh rapport dede van haer
wedervaren, hoe dat sijn E. d'selve op de voorgcslagcn
conditie niet had gcaccepteert; hetwelckc in overleR ende
omvragc gebracht sijnde, 15 bij mcerderheyt van stemmen
verstaen tot ecn tractemcnt "an XVlc guld., doch is die
saeck gehouden huyten conclusie."

16 MAART 1683-16 MAAR']' 1684.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE J ACOBO

V ALLAN,

A0 1683" (-84).

16 Maart 1683.
De leden der Vroedschap Everard Sijpesteyn, Med. Dr.
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en "Comes nobilissimus", en G. van der Meulen betuigen
den aftredenden Rector dank en proc1ameeren tot Rector
Jacobus Vallan en tot Assesoren: P. van Maestricht, L. van
de Poll en J. G. Graevius.
9 April 1683.
"eum Rectori de obitu uxoris D. Johannis van Muyden,
Jur. Prof. extraorcJ., nunclatull1 esset, in Senatu academico
de modo funcris conclecorancli deliberatum, paribusque sllffragiis decretum est: funus uxoris Prof. ordin. praeeullte
utroque pede11o, extraord. praecunte uno, observatis moribus
receptis, deducendum: invitationem vero ad exequias scripto
programmate per Rectorem facicndum esse, nti factum."

25 eu 28 April 1683.
"Peracta promotione privata, de remedia iucommoclorum
et turbarum 1) in promotionibus publicis, -templo cathedrali
nune addictis, quaesitum est statutumque adeundos esse
DD. Consules illudque rogandos per Rectorem et Asscss.,
qui hoc egerunt die XXVIII Aprilis ex mandatis."
8 Mei 1683.
De Rector leest aan den Senaat voor de Resal. V r. 30
April 1683: hierna, blz. 76.
Daarna wordt Van HaIen gelukgewenscht en opgenomcn
onder de g-ewone hoogleeraren. - "Deinde Rector retulit
responsa DD. Consu1um, reiteratael petitioni de praecavendis
turbis in promotionibus bencvole annuentium, motis tamcn
pluribus clifficultatibus."
11 Juni 1683.
Ter gelegenheid van een private promotie bijecngekomen,
besluit de Senaat eenstemmig, dat het besluit van 26 Nov.
1674, dat op elen titel van: ten disputatie fioet vermeId worden, of de disputatie publiek, dan wel privaat "vas, en dat de
1)
ties,
naar
noot

Dit zal wel de reden zijn geweest, waarom de publieke promodie nog in. den Dom werden gehouden, na eenige jaren ook
het Groote Auditorium werden verwezen: hiervoor, blz. 37,
1.
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Promotor hiervoor maet zargen,
worden.

strikt gehandhaafd zal

4 September 1683.
Na een private promotie deelt de Rectot aau den Senaat
mede, dat hem door den Secretaris, namens Burgmrn. cu
Gecommitt. tot de aeadern. zaken, was meegecleeld, dat aan
de professoren Witsius en Van fIalen was verlccnd "venia
unius lectionis ordinariae quaque hebdomade, die ex illorurn
commodo detenninando."
15 October 1683.
Na een private promotie "Acta sui rectoratus Senatui
acaclemico probanda praelegit rever. ct clariss. D. P. a
1faestricht." - "Badern consessu censuerunt Professores
petendum a Consulibus esse ut honoraria promtius ipsis a
Thesaurario praeteriti a1111i solvantur illudque negotium
Rectori ct Assessoribus demandatum est."
20 November 1683.
Ter gelegenheid van een examen in de rechten heeft de
Joh. van Muyden, den Senaat bijeengeroepen en voorge1ezen Res. Vr. 8 Oe!. 1683 (zie hierna, blz. 76).
Daarop wordt Van Muyden onder de gewone hoogleeraren opgenomen. "Eodem die Rector retulit Senatui
acadcmico votis Professorum de solvendis honorariis annuisse primarium Consulem, qui et alterius Consulis, ab uTbe
absentis, partes in hac caUsa suscepit."

RectoT, op verzoek van

31 Januari 1684.
"Coacto per Rectorem Sena1u actml1 est de differcndis
lectionibus pfopter acerbissimum ct Scythicum frigus, sacvi ente glaciali ct intractabili hyeme, aquis in pelIucida
(= perlucida) mannora saxaquc conversis, statutumque
llnanimi conscnsu cas esse ampliandas, ScnatU111 veTO deuuo
convocandum, remisso boreali frigore, desaevicnte horrida
bruma, Ht de tunpore redeundi ad solitos labores pariter
constituatur. Dictis facta post responderunt."

7S
11 Februari 1684.
"Congregato Senatu occasione privatae promotionis, celeberr. Gracvius exposuit se praecedente die monitum obiter
a Consule esse, placere ipsi ut oratio c1ariss. G. Naodt haheretur in Auditorio maj'ori. Qua audito collectis Professorum suffragiis conclusum est, adeundum petendumque nobili55. Consufem esse per Rectorem, DD. Pol et Graeviurn,
Assessores, siquidem ita ipsi visum sit, velit curare, qua 10cus musicis admittcndis aptus cxtruatur, turn antiquus jam
dirutus esset nuperrime; quod se curaturum regessit."

12 Februari 1684.
Geranlus Naoelt, van dc Academie te Franeker na ar
Utrecht heraepen als "professor juris legurnquc :Romanarum," houeIt, op den katheder van het Grüote Auditorium,
zijn inaugureeie oraHe "de causis corruptae jurisprudcntiae."
Het daarbij gevolgde ceremonieel was: voorafgegaan door
2 pedellen, gevolgd door 2 boden, gaat hij uil zijn buis naar
het stadhuis; vandaar wordt hij dOOf de V roedschapsledcn
S~jpesteyn en Nijpoort naar de Senaatszaal, en -vandaar
dooT dezelfden naar den katheder geleid. Na de oratie wordt
hij door dezelfden teruggeleid naar de Senaatszaal, door de
collega'5 gefeliciteerd eu naar huis teruggeleid.
13 Maart 1684.
"Post promotionem privatam Rector significavit Scnatui
Franciscum Halma typographum Academiae ordinarium
esse creatum," zooa15 blijkt uit de hem toegezonden Res. \l r.
11 Febr. 1684 (hierna, blz. 76~77).
"Dein Hcctor prae1egit decretum de libertate et immunitate eorum, qui in hac Academia promoti sunt, latum a
Scnatu urbano anno 1640, quod ita habet": nu volgt de
Res. Vr. 23 Maart 1640 (Acta ct Decreta I blz. 138).
"Quacsivit itaque Rector, nutn Senatus academiclls consultum judicaret, pro conservandis his similibusque privilegiis
adcundos esse NobiL ct Ampliss. Consules utque favcant
rogandos. Conc1usurn paribus id per Redorem ct Assessores
scrio agcudu1ll J qui et hoc egerunt 1)."
1) Zie hiernaj blz. 82--83, op 15 Sept. 1685.
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11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

30 April 1683.
"D'Heeren Borgermeesteren proponeerden omstandelijck,
datden prcdicant Van HaIen den 14 J\[artii 1681 uyt consideratie van sijne gaede qualitc.yten was' aengcstelt tot extraoret. prof. trhcologiae om alleen te lesen Historiam Sacram
sett Ecclesiasticam ende dat deselve zedert die tijdt genoegsame preuve van sijne bcquaamheyt hadde gcgevcn, in bedcncken gcvcnde, off mcn niet behoonle tc verceren zijn E.
mette ordinaris professie ; hetwclcke in -omvrage ende deliberatie ge1eyd zijnde, hceft elc Vroedschap hcm, gcaccordeert
den titnl vall ordinaris prof. S. S. 'rheologiae ClHJe zijn
tractemcnt vcrhooght tot vier hondert guldens jacrlicx, in
te gaan den 24 cleser."

8 Oelober 1683.
"Weder voorgebracht zijnde 't beroep van den Professor
Nooth. heeft de Vroedschap. geIet op desselfs qua1iteytcn.
eenpaarlijck goetgevonden, sijn E. te beroepen tot ordinaris
Professor Juris op een tractement van sestienhondert guldens, ende is den extraord. Muyden mede beroepen tot ordinaris Professor Juris in dese Academie, op zijn ouele
tractement."

22 Oetober 1683.
"ls gelesen ecn missive van den professor N ooth, daerbij
Sijll Ecl. cle professie Juris aenlleemt."
[Wijnne, blz. 122: üp voorstel van Burgmrn., die in herinnering
brachten, dat in 1674 de wedde van prof. Graevius, met zijn goedvinden, was verminderd, besluit de Vroedschap eenparig hem de
vo1le vroegere wedde, 2000 gld., weder toe te kennen.]

11 Februari 1684.
"De Vroedschap, geIet

OPI

de requeste van Meinardus van
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Dreunen "), heeft in. desselfs plaetse aengestelt Joriaen van
Poolsum tot Stadsdrucker ende Fran~ois Halma 2) tot
drucker yan de Academie, mits hun regulerende na d' instructie, algereets gemaeckt off noch te maken."
16 MAART 1684-16 MAART 1685.

I.
"ACTA ACADEMICA 3) RECTORE MELCHIORE LEYDECKERO,
AO 1684"(-85).

16 Maart 1684;
De Heeren oud-Burgmr. Strick en Sijpesteyn installeeren
M. Leydecker als Rector, eu als Assessoren: Cyprianus Regnerus ab Oosterga, Jac~, Vallan en~ ] oh. G. Graevius.
23 November 1684.
"Finita quadam promotione in Jure, facultas philosophica
petit a Senatu ut candidatis philosophiae non minus quam
candidatis caeterarum facultatum detur de uno argumento
pro consequendo doctoratus gradu disputandi libertas 4).
Grave enim esse tres quatuorve materias pertractare in disputatione inaugurali, eum fieri nequeat ut pro merito quamtibet exeqnantuf, nisi diffusissimas theses conscribant, magnis dein sumptibus excudendas." De Senaat staat dit verzoek
toe, "Decretum quoque est nullas disputationes inaugurales
:ulmittendas esse, nisi quae foliis ex more complicatis constaut, minime, ut loquuntur, patcnti pagina."
1) Zie over hem G. A. Evers, Gegevens betreffende Utrechtsche
Staten-, Stads- en Akademiedrukkers, blz. 49---50. - Bovenstaande
Res. Vr. 11 Febr. 1684 is reeds gedrukt bij Evers, t.a.p., blz. 80.
2) Over Van Poolsum en Hahna zie Evers, t.a.p., blz. 51 vlg. en
82---83.
8) Hiermede begint het tweede deel van de Acta et Decreta,
dat van 1684 tot 1747 loopt.
4) Vgl. hierbij 'De UtrechtSche Academie, blz. 152.
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16 Februari 1685.
De Rector lees! voor de Res. Vr. 12 Januari 1685 (hierna,
79). "Porro in negotio typographiae academicae acquiescentes Collegae in decreto Ampliss. Senatus, solum
difficultatem moverunt super sumptibus et pretio imprimendarum disputationum." Aan den Rector, bijgestaan doof de
Assessoren en doof prof. Leusden, wordt opgedragen, met
den Academiedrukker te spreken eu hierover aan den Senaat te rapporteeren.
bl;~.

26 Februari 1685.
De Senaat komt met den Academiedrukker overeen over
cle kosten vau het drukken vau disputaties enz. Nu voIgt:
"Ordre ende reglement, wa.erna den ordinaris drukker vau
de Academie binnen Utregt sig sal hebben te feguleren in
't drucken vau de disputationes ete", "aldus provisionelijck
bij cle Vroedscbap der Stad Utregt gearresteert op den
X Vlen Martii a 0 1685:" bij Wijnne, blz. 124--126 ').

Ir.
RESOLUTI:EN VROEDSCHAP UTRECHT.

14 April 1684.
"VerhaeIden d'Heeren Borgermeeste:ren, dat hadden aeugestelt Arent Sipkens tottet waernemen van de Biblioteecq,
in plactse van den gewesene Letterdienaer Bemmel, voor
de Custos Gerrit Bemme! gedurencle s~jne minderjarigheyt,
daervoor hij jaerlix sal genieten vcertich guldens uyttct Ofdenaris tractement van LXXX glcl. Ende heeft vOOt sijne
getrouwigheyt sich borge gestelt Jurriaen Poolsum."
1) Dit reglement is ook gedrukt bij Evers, ta.p., blz. 80-81.
Bij Wijnne, en ook bij Evers, staat in. art. 7, laatsten regel, ten onrechte ,,gedrukt," het moet zijn "gebonden," zooals in de Acta et
Decreta Senatus staat; zoo leest rnen ook bij Wijnne en Evers in
art. 8 "generaal dispuyt," moet zijn: "inaugurael wspuyt."
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24 November 1684.

"D'Heeren Cameraers sijn gelast de retroacta na te sien
ende t'ondersoecken, hoc verre de Stad gehouden i5 in de
reparatie van de auditoria deser Academie, doende daervan
tcr naester vergaderinge rapport."
5 Januari 1685.
"Gehoart 't rapport van de Heeren Gecommitteenlen tcr
directie van Stads finantie. beeH de V roedsehap den Maillemeester l\!Ieeuwen gecontinueert in ele huyr van 't Maillehuys ende Baen voor den tijcl van drie jaren, om c1riehondert gulden jaerlicx, ingacncle Paschen 1685, mits promptel~jck voldoende cle resterende huyrpenningen, sonder daeraen te doen eenige cortinge wegens gemaeckte pretensie,
ende stellende suffisante borgen."
12 J anuari 1685 ").
[Wijrme, blz. 122: De Academiedrukker Frangois Hahna zal van
nu af, met uitsluiting van alle anderen, zoowe1 de inaugurale
theses drukken als die, welke sub praesidio in deze Aeademie
worden gedisputeerd.]

26 Januari 1685.
"D'oHres, bij Franciscus Halma, Drucker van de Academie, gedaen van twee sijner gedruckte boecken, ~t eene "Histoire de Geneve" ende 't ander "Q. Curtius, cum notis Petisei 2) ," voor Stads-Secretarije ende Bibliotheeck, ijder een,
sijn aengenomen ende voor aengenaem gehouden."
1) Deze reso1utie, alsmede die van 16 Maart 1685, ook bij Evers,
t.a.p., blz. 80.
2) Beide boeken zijn nog in de Utr. Universiteits-Bibliotheek
aanwezig, n.l. ,,Histoire de 1a ville et de l'estat de Geneve" ete.,
"par Jaeob Spon" etc. ,,3e edition" ete., "a Utreeht, chez Franl,;ois
Halma, imprimeur ordinaire de l'Universite, 1685;" het andere is
"Quintus Curtius Rufus, de rebus gestis Alexandri Magni, eum
conunentario perpetuo Sam. Petisci, mtrajeeti. 1685."

I
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2 Februari 1685.
"De V roedschap heeft voor aengenaem gehouden de dedicatie van 't boeck, gei:ntituleert: "Isbrand. Diemerbroeck
Prof. Opera omnia Anatomica ct Medica," gedaen bij desselfs zoon Dr. Timannus Diemerbroeck, ende daervoor
geaccordeert een vereeringe van haudert silvere ducatons."

16 Februari 1685 .
•• De Vroedschap heeft clc clcdicatie ende offres 1), g-edaen bij den professor De Vrics van sijne "Exercitationes
rationales de Deo" ete. voor aengenaem gehemden ende heIn
gehonoreert met een crkentenisse vau haudert ducatons."

2.3 Februari 1685.
[Wijnne, blz. 122--123: De Vroedschap keurt de voorgeslagen
reparatie van de Senaatszaal 2) goed en machtigt de Kameraars
oud en nieuw om het bestek daarvan op te maken.]

2 Maart 1685.
[Wijnne, blz. 123: Prof. G. de Vries wordt "op seer favorable
conditien" aangezocht, te Leiden prof. in de -plrilosophie en subregent van het Statencollege te worden; "in consideratie vant
merckelijck nadeel, 't welck d'Academie alhier deswegen soude
comen te lijden", worden Burgemeesteren door de Vroedschap gemachtigd, hem te bewegen hier te blijven "door alle bedenckelijcke ende meest krachtige redenen ende motieven, selffs met
presentatie van meerder tractement ende andere favorabele condiW~n."]

4 Maart 1685.
[WijlUle, blz. 123~124: Na rappm van Burgmrn. over hun onderhoud met prof. De Vries, en op hun voorstel, besluit de Vroedschap eenparig, zijne wedde, "in consideratie van desselfs groote
meriten ende seer goede diensten~ bij sijn Ed. eenige jaren herwaerts in dese Academie gedaen", te vermeerderen met f 400,
1) Aanbieding van presentexemplaren.
2) Zie hierover De Utrechtsche Academie, blz. 106-107.
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aanvang nemende op 1 Febr. 1685j voorts kent zij hem den titel
toe van extraord. prof. in de theologie, "omme in die qualiteyt
sich tot deselve minder off meerder, na eygen genoegen, ende
sooveel het de professio Philosophica sal connen lijden, te magen
appliceren."]

16 Maart 1685.
[Wijnne, blz. 124-127: Volgens het oude gebruik zal geen boekenvendutie worden gehouden, tenzij tevoren de catalogus aan den
Rector Magnif. is vertoond eu de dag van de verkooping door
hem vastgesteld; ook rnoeten alle "programmata van invito" (uitnoodigingen tot het bijwonen van de vendutie) op zijn naam
worden gesteid, ook bij zijn afwezigheid.
Het door Burgmrn. ingediende concept-reglement op het drukken
van theses wardt bij provisie gearresteerd. VoIgt dat reglement;
hierv66r, blz. 78, op 26 Febr. 1685.]

16MAART 1685-17 MAART 1686.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE J OHANNE MUNNICKS,
ANNO 1685" (-1686).

i

16 Maart 1685.
Joh. Munnicks wordt tot Rector geproclameerd en tot
Assessoren worden aangewezen: M. Leydecker, Cyprianus

Regnerus ab Oosterga en J oh. Luyts.
26 Maart 1685.
De Rector deelt den Senaat, "in occasione privatae promotionis in Jure convocato," de Res. Vr. 4 eu 16 l\1aart

1685 mee: hierv66r, blz. 80-81.
26 Mei 1685.
De Rector deelt den Senaat mede Res. Vr. 25 Mei 1685:
hierna, blz. 86.
Acta et decreta Senatus, II

6
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28 Mei 1685.
"Collegarum unus in Senatu, occasione privatae promotianis in Jure convocato, rogavit an in diplomate, quod in
eruditionis testimonium promotis in hac Academia Doctoribus conceditur, non possent deleri illa verba: "habita prima
vitae ac morum ratiane," quoniam non raro studiosi et candidati ta11a vitae ac morurn praebent specimina, ut hoc testimonium ipsis JUTe denegari oporteat ct multi Professores
huie subscribere merito recuscnt? Plurium sententiis decretum fuit, verb~~ jam dicta in posterum ornittcnda ct nulli
bullae amplius inscrcnda esse l).p
"Eoclem die rctulit Rector Senatui, N.N.2), biduo ante
creaturn Philosophiac' Doctorcm ct L. A. 1\;1., in epulis lstius
diei valde irrevercntcr scsc gcssissc, pileum :~) a Pr011lotOI·e
publicc eariti impositum sarcastice clilacerasse laciniasquc
inter studiosos distribuisse ct -nescio quae non alia insolita
egisse, ut adeo consuetum eruditionis et modestiae testimonium vix sine ignominia et dedecore nostrae Academiae ei
concedi posset. Petiit itaque Rector, hac in- re quid ag-cndum
forct? Unanimes censuerunt omnes Professores, SenatuITl
ob id negotium denuo convocandum, ut dictis sentcntiis
atiquod consultum hat. Sed quornam co11ati Doctoratus testimonium in hunc usque diem (qui est XXIII Martii 1686 4) )
non petiit, diploma nondum subscriptum nec Academiae sigi110 signaturn, penes Rectorem servatur."

15 September, 22 en 23 Oetober 1685.
"I-Iabitus fuit Senatus academicus," waarin de Rector
voorleest de Res. Vr. 23 Maart 1640: vgl. Acta et Decreta I,
blz. 138.
j) Dit besluit is- klaarblijkelijk genomen naar aanleiding van het
onmiddellijk hierop- volgende geval.
:!) Wie er belang in stelt, den naam te kennen van den jongen
Dador, die op zijn promotiemaaltijd zoo oneerbiedigr omsprong met
zijn doctorshoed, kan dien vinden in het Albmn Promotorum, blz.
45, op 26 Mei 1685.
:1) Hij was nl. more maiorum, d.i. met de kap, gepromoveerd.
4) Uit het noemen van dezen datum blijkt wederom, dat de
net-notulen later werden opgesteld: zie Acta et Decreta I, blz. VII.
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Op voorste! van den Rector besluit de Senaat, dat Rector
en Assessoren de Burgmrn. hierover zupen aanspreken, "neprivilegium hoc abrogetur, sed patins ut amplietur:
Burgmrn. hebben gunstig geantwoord 1).
"Dein decretum fnit antiquum redintegrandum esse Senatus consultum de disputationibus inauguralibus inchoandis
hora semidecirna praecise utque ea cle re candidati a Proffiotore moneantur." "In eodcm" consessu actum quoque fuit de
imaginibus Professorum, turn viventium, turn dcmortuorum,
in novo conc1avi acaclemico suspendenclis atgue statutl1rn, icl
negotium diffcrcndulll usquc dum de co commoda fuissent
eum ampIiss. Consulibus fandi tempora."
"Et quandoquidcm arnpliss. huius ttrbis Consutibus et Scnatoribus placuit Senatui acadcmico nOVUm ac amplum hoc
exstrucre condavc, delibcratum quoque fuit. nonne cx aequo
fnrf>t 1::1utum instrucrc conviyjntn snmptibus Profcssorull1
ct ad id voca re nobiliss. U rbis Praetorem, ampllss. Consulcs,
Consulares, Delegatos cx <'tmpliss. Urbis Senatu ad res Academicas, nec non Quacstorem stipcnc1ia annua Profess(Jl'ihus solventem, Aec1ilem et Acaclemiae Sccretarium, caque
occasione gratias ampliss. Acadcmiae Curatoribus pro oblato
hoc beneficio agere. Dccerncbatur paribus sententiis cclcbrandum id esse. Celebratum vero fuit in conclavi academico
XXTI Odobris summa concordia omnium. 'Etiam sequcnti die inter Collegas id habitum fuit, uxoribus ad id quoque
invitatis."
"Eadem hora" (nI. op 15 Sept.) "acta sui Rectorattls
praelegit" Leydecker.
24 September 1685.

"In Senatu academico quaestio mota fuit, nonne e decoro
foret nostri ordinis, si ad exemplum vlcinae Academiae Lugduno-Hatavae Doctoribus in conclavi proITlotis gratuIet.ur
sohlS Promotor, dein Hector nomine Senatus academici, ne
('()l1tinuo ea de causa turbctur et misceatur noster ('ons(':sSl1S? Pluriulll sentcntiis statutum fuit, morcm anti(1111Ul1
esse scrvandum."
1) Zie hierna, blz. 86, op 7 December 1685.
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18

Januari

1686.

"Post privatam in Jure promotionem" leest de Rector
voor: Res. Vr. 7 Dec~ 1685, hierna, blz. 86.

1 en 3 Februari 1686.
De Senaat hernieuwt op 1 Febl'. 1686 het besll1it, op
4 Juli 1665 genomen: "finita exarnine, ct habita inaugurali
disputatione, prima rogandam esse sententiam Promotoris,
antcquam rogaretur senior facultatis 1)."
"Badern hora retulit Hector, factum esse ampliss. Urbis
Senatus consultum, qua cavetur ne iis, qui non sunt e numero ampliss. i11iu5 ordinis, nec etiam Professoribus, uti
hactenus, ob plurium al10rum conc-ursum, Iiceret locum (apere in sedilibus ampliss. Urbis Scnatus, 1i:; scilicct in tcmplis, in quibus sedes professoribus destinatae non sunt." Hi]
stelt VOOT, maatrcgelcll te nemen "pro decare Academiae
etiam hac in parte conservando." l\Iet algemeene stemmen
worelt besloten, dat Rectof' eu Assessoren de Hurgmrn. hierover zullen aanspreken; maar toen beslotcn was op 3 F ebr.,
's morgens te 8 uur, hierover naar Burgmrn. te gaan, is
dit niet gebeurd, orndat Leydecker den vorigen d;:lg hierover gesproken had met Burgmr. Benthcm, die beloofdc er
over te zullen spreken met den eersten Burgmr. Van Weede
en een gunstige beslissing in uitzicht gaf 2).
26 Februari 1686.
"In Senatu, ad Doctoratus gradum in Medicinae candidaturn conferendum convocato", heeft ele Rector voorgelezen
cle Res. Vr. 15 Febr. 1686: hierna, blz. 87.

16 Maart 1686.
Des morgens omstreeks elf Hur vereenigden ele professoren zieh in de Senaatszaal; daarheen kwamen ook Hurgefl1eesteren, twaalf lec1en der V roedschap, tevcns gecommitteerden tot de acadernische zakeuJ en de sccretaris, "quos
1) Acta et Decreta I, blz. 398.
2) Zie over dit alles hierna, blz. 86-87, de Res. Vr. 11 Januari en
15 Fehr. 1686.
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apparitor 1) cum justitiae insigni CO deduxit. Dein, hora
undecima, praeeuntibus duobus pede1lis et justitiae apparitore," begaf de staet zieh naar den Dom: voorop de heide
pedellen, daarna de Rector Munnicks eu de feestredenaar
Graevius, tusschen de beide Burgemeesteren, daarna de
ovcrige professoren, twee aan twec, telkens tusschen twee
Ieden van de Vroedschap; ten slotte de secretaris. De rede
yan G-raevius werd voorafgcgaan, onderbrokcn en gevoJgd
doof muzlck eu zang. In clezeIfde arde, vvaarin de stod gekamen \vas, ging hij terug naar de Senaatszaa1. - Volgt
het "programma," dc uitnoodiging tot het bijwoncn van de
plechtigheid 2).
"Eodcm die magnifico apparatu convivium in curia a rvlagistratu instructum fuit, ubi professores omnes humanlter
ac laute escepti sunt; atque intcrea totUIl1 istum diem tin tinnabulorum (carillons) ct tubarum suavissimi tinnitus omnia
personuere, ut vere posset Agape acadcmica appellari."

11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 Mei 1685.
"De V roedschap, ten dien eynde vergadert ende door
goede rapporten ende getuygenissen verseeckert slinde van
de gelcertheyt, bequaemheyt ende verdere wenschelijckc
qualiteyten van de Heer Baudry, tegenwoordich tot Rouacn,
heeft tot welstant ende amplificatie harer Academie goetgcvonden, sijn E,. tel beroepen tot de professie van de Historia
Sacra alhier, mitsgaders om dese onse resolutie aen sijn E.
bij beslote missive met dc eerste gelegentheyt toe tc senden."
1) "Apparitor" beteekent soms pedel; op 26 Mei 1685, bij d~
benoeming van een tweeden pedel, leest men in de Acta et Decreta: "constitutus est alter apparitor Academiae." Hierboven beteekent het echter, ook blijkens de volgende regels, deurwaarder
of bode.
2) Vgl. hierbij De Utrechtsche Academie, blz. 280-282. De
feestrede van Graevius, "Oratio in natalem quinquagesimum Academiae illtrajectinae" is afzonderlijk uitgekomen en ook te vinden
in "Joh. Georgii Graevü Orationes (ed. P. Burmannus, Delphis,
1721)," blz. 365-405.
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25 Mei 1685.
[Wijnne, blz. 127: Willeru 1) VaTI Sauten aangesteld tot medepedel der Academie, mits de pede! Fockenberg de geheeie jaarwedde van f 150 geniete; Van Santen en h:ij zullen de emolumenten
samen deelen.]

25 September 1685.
"op het geprcsenteerde, desen aangacnde, sijn (l'IIcercn
Borgermrn. ende gecommitt. tot de acaclemische saeckcn
versocht enele gccormnitteert 0111 ccn conccpt te formeten,
in wat vocgen men, tot meerder Iuystcr vall de Academie
alhier, diegecnc, de\yelckc publice sullen \vorden gcpromoveert, met het Horgcrschap deser Stad ::;otHle gTatificeren
ende vrijhcyt van tocht ende wacht vcrgunnen."

7 December 1685.
[Wijnne, blz. 127-128: Aan allen, die "publice" met de kap promoveeren, zal, zoo zij dit verzoeken, gratis het burgerschap van de
stad worden verleend, met dezelfde rechten als aangekochte burgers genieten, benevens vrijdom van tocht en wacht. Zij, die promoveeren na een publieke inaugurale disputatie, zullen alleen
vrijdom van tocht en wacht krijgen. - "Reflecterende op de merites ende cleyne tractementen van de HH. Prof. Muyden, Munnicks
ende Luyts," verhoogt de Vroedschap hmme wedde tot 800 gId.,
in te gaan na het einde van het loopende k?,artaal.]

12 Januari 1686.
"Voortaan sal niemand worden geadmitteert in des \lroec1schaps gestoelten in alle cle kercken als, nevens de Heeren
van de drie I,eden (van de Statcn) ende Raadshccren, fOO
emde als nieu\r\'e, de gecommitteerden in dc GcneralitC'vtscol1egicn, Colonc1s_. Luitenanl-Coloncls endc l\Tajors, e"nde
dat alle andere ongequalificccrde door CCil Hode aell den
jngang van clc gestoclten beleeffcIellick sullen worden gewaerschouwt, in toecomende te willen abscntcren:'
1) In de Acta et Decreta, waar op 26 Mei 1685 deze resolutie is
opgenomen, wordt hij Petrus van Santen genoemd.
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15 Februari 1686.
"Op het gepresenteerde, desen aengaende, heeft de Vroedschap, bij interpretatie van hare resolutie van den XIIen
Januarii laetsleden, verstaen, dat de Heeren Professoren
mede sulIen worden g-eadmit1 eeTt tot de gestoelten van de
Regeringe in de kercken, daer geen bancken expres voor
I-Taer Ec1. s~jn geapprnprieert."
"Refereerden de 1-feeren Borgennrn. ende gecommitt. tot
dc saken vani de Academie, dat ter oCC'<lsie in Martia <1('11!-'taende vijftich jaren .s~in verlopen tsedcrt het oprcchten van
de ACCldemie, ende tot het celcbreren V:lll dien dach emder
verlc H ceren van de Ecg-ering-c, Professoren en andere gequalificeenle groote g-enegenthc)'t wicHle gespcurt, (zij) de
Vrocdschap in bcdcnckingc gavcn, off niet, ter gedachtenisse
vau hetselvigc, met behoorlijcke solemniteyten, ('eH publiquc
oratie bchoorden te worden gedael1. Hecft de Vroedschap
goetRevonden ende verstaen, dat de Heere Graevius, prof.
Historiarum, Politices et Eloquentiae, door den Secretaris
De Ruever sal worden versocht, op den 16en Martio 1686
cerstcOlnencle teu fine voors. publice in Templi majoTis
choro te willen orereu. Ende sijn de Heeren Borgermrn.
ende gecommiu. voorts versocht ende geauthoriseert, tot de
behoorlijcke solemniteyten ele gerequireerde orders te stellen, ende ten selven dage ele Heeren Professoren met ecu
cOl1veuable maeltijd te regaleren."

17 MAART 1686-17 MAART 1687.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE HERMANNO WITSIO,

A 0 1686"(-87).
17 Maart 1686.
Tot Rector is geproclameerd H. Witsius, tot Assessoren:
Muydeu, l'vlunnicks, Graevius.

23 Maart 1686.
Munnicks leest de Acta et Decreta van zijn rectoraat vaor;
ze worden door den Senaat goedgekeurd.
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3 September 1686.
Ingekomen een brief van de Heidelberger Universiteit;
wardt beslaten, dezen te beantwoorden met eeu gelukwensch.
"Literae Heidelbergenses his erant conceptae verbis :
Magnifice Domine Rector,
Spectabiles omnium Facultatum Domini Decani, ll1axime
Revercndi, Consultissimi, Experientissimi atque Excellentissimi Domini Professores, Fautores ct Amid plurimum

honorandi.
eum per Dei c1emcntiam Universitas nostra ael

28/18 diem
Octobris conce1ebratura sit fcstum suurn seculare, ubi, complctis totis CCC annis, quartum, N uminc ct Principe propitio,
auspicabitur scculum, hoc omnibus qui bonis literis favcnt
operamque navant, deccnter indicare voluimus. Quoniam
veTO ct flobis persuademus certoque confidimus, Vos, l\Iagnificc D. Rector, Ceterique Amplissimi Viri, a nuois Musisque nostris non esse alienos, quin iis fa vere, institutum
nostrum in adjecto Programmate 1) declarare voluimus, obnixe rogantes, placeret illud civibus Vestris Acadernicis e
valvis vel loco publico communicare, si qui forte esse nt qui
sacra haec spectare iisque interesse vellent. Promittirnus non
solum in simili, sed et in omnibus aliis occasionibus, ci officia reciproca, et omnia quae pro viribus nostris vobis grata
poterunt accidere. Valete, Viri si/acxt,uc'J'ra:rof.
J\fagnif. et Excell. VV. Paratissimi Prorector et Professores reliqui Universitatis Electoralis.
Heidelbergis, ipsis KaI. Sept .. 1686."
"Eis literis hoc responsum est modo:
Nlagnifice Domine Prorector,
Spectabiles omnium Facultatum Domini Decani, maxime
Reverendi, Consultissimi, Experientissimi atque Excellentissimi Domini Professores, Fautores et Amici plurimum
honorandi,
Quas pro insigni Vestra humanitate ad nos scripsistis literas, eae nobis oportuno. tempore reclclitae sunt atque ex iis
magna cum animi nostri voluptate intelleximus, concelebraturos vos esse, Numine et Principe propitio, ad diern 2~ /18
Octobris, festurn Universitatis vestrae Electoralis seculare,
qua i11a, completis totis trecentis annis, quartum auspicabi-

1) Dit is in de Acta et Decreta niet opgenomen.
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seculurri. Duo quoque Programmatum exemplaria accepimus, quibus amnes bonarum literarum Fautores ad fausta
illa solernnia Vestra comiter invitatis. Eorum alterum, 1lbi
voluistis, publice adfigi curavimus, alterum in Archivis nostris diligenter aclservabimus. Neque possumus quin raram
illam felicitatcm ex animo vobis gratulemini, Deum O.M.
obnixc rogantes, ut celeberrimam et antiquissimam Universitatem Vestram, in cornmune Tei ChristiamiC: ac Literariae
bonum, vosque illiu5 Decora, omni felicitatis gene re diu
multumque beet. Valete, vifi prestantissimi.
Haec scribebamus Ultrajecti, Priel. Idibus Octobris 1686.
Univcrsitati Vestrae vobisque acldictissimi Rcctor et ProfessOJ'cs re1iqui Univcrsitatis Ultrajcctinae."
tUT

23 September 1686.
"Occasione promotionis, Rector Senatui exposuit mUllliltarn Consuium liberalitatem, per quam datum nobis sit in
longe augustiori quam olim conc1avi eonventus nostros agere)
acldiditque certo sibi eonstare, coemta jam esse peripetasmata
(wancltapijten), quibus cis paue,os -dies decore vestiencli parietes sint; sed et id se seire, gratum futurum esse Consulibus, si Professores curarent, ut affabre (kunstig) piefis"
iconibus eorum qui olim in Aeademia hac docuerunt
et ctiam num docent, novum curiae decus adderetur. Ouod
plaeere sibi universus Senatus testatus est, ea lege ut initiurn
fieret ab imaginibus defunctorum, quae petendae ab haeredibus, et prima quidem omnium ab amplissimo viro D.
Paulo Voet van Winssen, qui pridem avi ac parentis sui 2),
clarissimorum virorum, effigies ultro est pollicitus. Curn
eodern etiam agendum cle imaginum mensura ac modo, ut
caeteris pro exemplo sinto Porro, roganclos eos professores,
qui ab hac ael Leiclcnsern transmigrarunt- Acaclerniarn, ut
suas quoque effigies, antiquis collegis permixtas, posteritati
videndas exhibercnt. Quac provincia Rectori eUm Assessoribus est demandata."

1) Voor deze nieuwe Senaatszaal zie De Utr. Academie, blz.
106-107.
2) NI. van zijn grootvader Gijsb. Voet en zijn vader Paulus Voet.

I
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16 October 1686.
Inaugureele oratie (onderwerp niet genoemd) van Paulus
Bauldri, "prof. extraord. Historiae Sacrac."
12 Januari 1687.
"Philip Henric Vilmeder, CasseUanus-Hassus, defunctus
501itis examinibus ct disputatione privata, ita fes suas ferre
dixit, ut intertum sit utrum Liccntiati an Doctoris titulus
futllrus 5tbi aliquando sit convenicntior, ideoque utrumque
sibi rouferfi petiit cum distincto utriusque diplornate. SenaH1S petitioni annuens primo cum ]uris Liccntiatum creavit,
mox eodem t1.ctu Doctorem 1) ; gemini ctiam diplomatis gratiam f('cit, quorum altero dec1aretur ipsum Licentiatum esse
factum, altera ex LicenLiato Doctorem esse creatum, ca soltul1
lege, ut scripforis ob geminatum scriptionis laborem satisfaceret.~'

"Eodem die" biedt prof. Leusden den Senaat aan "biblia
in Americana~ linguam translata" en aan de Bibliotheek
der Utrechtsche Academie ten geschenke aangeboden, met
deze inscriptie ~ "Bibliothecam celeberrimae apud Ultrajectinos Academiae hac sacrorUm Bibliorum versione Imiica
donat Crescentius Matherus 2), Collegii Harvardini apu<1
Cantabrigienses in Nova Anglia Praeses pro tempore."
Leusclcn zal namens den Senaat bedanken en Mather "suis
conatibus prosperum rei Christianae in iis oris successum"
tocwenschen.
15 Februari 1687.
"Dccrctum est, si bini pluresve candidati simul se examlJ) Zie Album Promotorum, blz. 48, op 12 Januari 1687.

2) Een lid vanl de familie Mather, die jaren lang de heersehende
familie was onder de fanatiek Puriteinsehe predikanten van NewEngland. Deze Increase Mather, een zoon van Ricl....ard Mather, den
stiehter : der dynastie, was predikant van de N orth Church te Boston en gedurende 16 jaren president van Harvard College. Zijn
zoon Cotton Mather was een der aanstokers van de beruchte heksenvervolging .in Salem, in Massachusetts, "the great Witchcraft
Delusion" (1692). Zie W. H. Hudson en Irwin S. Guernsey, The
United States, blz. 159-163.
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nari petant, non esse quidem id il1is denegandum, sed protrahendum turn semper examen esse ad integrum bihorium,
,ut magis ex decoro absolvi omnia possint."
3 Maart 1687.
Prof. Valan deelt den Senaat een brief mee van Freclericus SIear, med. Dr. te Landen, over de zaak-Thomas
Boterell 1), De voornaamste inhoud van dezen brief \-vas:
,,12 communitate societatis medicae ejectum esse eum, qui
Botcrclli nomen mentitus fuit, neqne videri gravissirnis ct
prtulentissirnis illius ColIegii sociis consultum, ob varias
quac fusius exponunlur rationcs, quasque hic referri nihil
attinet, 11t1 ca res alterius urgeatur. Senatus, quamvis graviora adversus tanLac frauclis architec-tum ct pro stla iucnda
dignitate postulaTe JJotuissct, uti nune sunt tempora acquicscendum esse censuit."
10 Maar! 1687.
"T{cctor ad Senatum retulit, adfuisse sibi Secretarium De
Ruever atque indicasse, placere Consulibus, uti post hac Rector I\cctoratum publica oratione, sicut in aliis Belgii Foederati j\cademiis- fieri solet, deponat. Cui placito quum reniti suum non esse Senatus arbitraretllr, jussit Rectorem
cum Consulibus de modo, loco, tempore habendae istius orationis agere. Quid autem' ut visum fuerit, proximi anni
acadernici acta plenius et curatius docebunt 2)."

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

10 Mei 1686.
[Wijnne, blz. 128: Aan Graevius wordt f 250 vereerd voor de
oratie 0:[:1 het jubileum deI' Academie.]

I) Vgl. hierv66r, blz. 60-62.
2) Zie hierna, blz. 93, op 14 en 17 Maart 1687. In 1656 had cle
aftredende Rector" ook een oratie gehouden: Acta et Decreta I, blz.
318, noot 1.
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19 Juli 1686.

"op hei geprciponeerde bij de Heeren Borgermeesteren,
dat de Heer Bauldry, beroepen tot professor in de Heylige
Historien, inclinatie toont am publique lessen in de voors.
professie te doen, heeft de Vroedschap tselve voor aengenaarn gehouden."
29 November 1686.
"De Heeren Borgermeestercn ende Gecommitteerden tot
de Bibliotheecq sijn versocht ende geauthoriseert om eell
besoigne te rnaecken tot red res van de Bibliotheecq ende
een aneler persoon te dispicieeren tot Custos van deselve."
13 December 1686.
"Rapporteerden de Heeren Gecommitteerden tot de Bibliotheeck; dat haer Ed., ingevolge van de authorisatie van
den 2gen November 1686, tot Custos van de Bibliotheecq
haddcn aengestelt Wilhe1m van Walcheren, op het ordinaris
tractement van tachtich guldens, in plaetse van Arent Sijpjes, elie 't selve is waernemende, 't welcke de Vroedschap
voor acngenaem heeft gehouden. Ende voorts den voornoemden Arent Sijpjes geaccordeert sijn leven lang gedurende jaerIicx de somme van twintich guldens, te betalen
bij den fleer Rentmeester Heycop."
"De Vroedschap heeft, na deIiberatie ende omvrage, goetgevonden de Heeren Borgermrn. in der tijd, beneffens de
Heeren Gecommitt. tot de Bibliotheecq, te authoriseren om
tot een embellissement van deselve ende aencoop van boecken te employeren jaerlijcx de somme van twee hondert
gulden."
17 Januari 1687.
[Wijnne, blz. 128: Aan Pieter van Santen, mede-pedeI der Academie 1), is, op zijn verzoek, amdat hij eenige jaren ijverig, tot
genoegen van de professoren, zonder wedde zijn ambt heeft waargenomen, jaarlijks 60 gulden toegestaan, gedurende het leven van
den pedel Fockenbergh. Dit besluit zal reeds op 1 Oct. 1686 ingang
hebben genomen.]

1) Hiervobr, blz. 86, op 25 Mei 1685.
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14 Maart 1687.
"Borgermrn. ende Vroedschap der Stad Utrecht hebben
tot Rector Magnificus in de Academie alhier voor den aenstaenden jare vercaTen de Heer Johan van Muyden, Juris
Prof., ende tot Assessores d'Heeren Johannes Witzius,
Theo!., Jacobus Vallan, Medicinae, ende Gerardus de Vries,
Philos. Professores, ende is wijders, na de1iberatie, goetgevonden ende verstaen, dat, na het exempel van andere
Academien, den acncomcndcn Rector l\tIagnificus, publica
oratione 1) dOOf den affgaenden Rector uyt de naem ende
vanwegen de Heeren Borgermeesteren ende V roedschap sal
worden geproclameert ende geillstalleert, wordende ele
Heeren Sijpesteyn ende Van der Nijpoort, Raden, versocht
ende gecommitteert amme dese hare Bel. Achtb. rcsolutie
in den Senatu academico over te brengc;n ende bekcnt te
maken, mitsgaders tgeene verder tot de voors. actie behaort, te adjusteren."
17 MAART

1687~16

MAART 1688.

I.
"ACTA ET DECRETA RECTORE JOHANNE VAN MUYDEN,

A 0. 1687"( ~1688).
17 Maart 1687.
De leden van de V roedschap Sijpesteyn en Van der Nijpoort deelcn aarl den Senaat de Res. V r. 14 Maart 1687
mede (hierboven), volgens welke tot Rectar is verkozen
Van Muydcn eu tot Assessoren: Witsius, Vallan eu Ger.
de Vries.
"Secuudum haec dicti viri Amplissimi ad cathedram in
Auditorio majori deduxerunt virum clariss. ac Rever. D.
Herrnanuu111 Witzium, S.S. Theol. Dr. et Profess., qui habita ertldita et facuucla oratione "de Theocratia Israelita1) De aftredende Rector was reeds op of v66r 10 Maart 1687
(zie blz. 91, op dien dahnn) hiervan onderricht, waarschijrilijk
reeds geruimen tijd daarv66r, immers, zooals onmiddellijk zal blijken, op 17 Maart had hij zijn oratie al klaar.

f
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rum", publice et auctoritate DD. Curatorum, Rectorem sequentis anni pronunciavit. Ante ct post orationem concentus tnusicus audiebatur, qui publicis sumtibus institutus
fuit, sicut et reliquis impensis omnibus ex aerario civitatis
satisfactum. Dehinc iidem praedicti vifi ampliss. (Sijpesteyn
en Van der 1\'ijpoort) nOvUm Rectorem in conc1ave academicuni rec1uxerunt ac congratulatione facta discessentnt,
quo facta Rectorem ad aedes suas comitati SUnt DD.
professores 1)."

29 April 1687.
"Rector convocato Scnatui proposuit, cum ins taxet publica promotio, quae hactenus magno incommodo habita
fuerat in Templo majori 2) ," zieh hiervoor te wenden tot
Hurgcmcestercn. De Senaat besluit hiertoe.
Daarna
wordt op voorstel van den Rcctor besloten, aan "J ohannes
Forrester, Scoto-Anondianus 3), Medicinae studiosus, qui
hac in Academia Medicinae operam dedisset", toe te staafi,
gratis te_ promoveeren, - - "sed absque üITmi consequentia'~
- -~ "quoniam e patria exul cum esset, sumtibus ferelldis
omnino impar foret."
1) Dit ceremonieel wordt voortaan bij alle Rectoraatswisselingen
gevolgd. Wij zullen het daarom niet telkens vermelden, evenmin
telkens mededeelen, dat qe aftredende -Redor een oratie Meld, tenzij wanneer, wat niet altijd gebeurt, het onderwerp van die oratie
in de Acta et Decreta wordt genoemd; men kan alle titels der
oraties, door de aftredende Rectoren gehouden, vinden bij Loncq,
Historische Schets der Utrechtsche Hoogeschool, bl2. 320 vlg. Eij- de
rectoraatswisselingen zullen wij, alleen de namen van den nieuwen
Redor en de nieuwe Assessoren vermelden; de namen der VToedschapsleden, die hen installeeren, ontleenen wij aan de Res. Vr.,
waarbij telkens Rector en Assessoren voor het nieuwe academische
1aa1' en de leden van de Vroedschap, die hen zullen installeereu,
worden aangewezeu. Deze resoluties, evenmin als die, waarbij een
dag wordt vastgesteld voor de benoeming van een RedoT, of van
Rector eu Assessoren, nemen wij niet ap.
.2) Zie hierv66r, blz. 37, noot 1, cu blz. 73, op 25 cn 28 April 1683.
:J) Uit Annandale. Zie Album Promotorum, blz. 48, op 2 Mei
1687, en blz. 231.
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22 Juni 1687.
"Cum in fata concessisset D. Wingfielt Brodnex, nobilis"
Anglus, S8. Theol. stud.", waren de "cives Academiae
scripto programroate" uitgenoodigd, de begrafenis bij te
wonen. De professoren, "congegrati in conc1avi academico,"
begaven zieh op den dag der begrafenis, "praeeunte pedello,"
naar het sterfhuis en zijn den lijkstoet gevolgd.
23 Juni 1687.
"Post peractam promotionem H_ector Senatui proposuit,
cxpetere DD. Curatores, ut tandem Professores fidern Sl1am
absolvcrent de imaginibus suis in conclavi academtco suspenclcndis 1); singuli Professores iel in se susccperunt, ut
in 5.equentibus fefiis haec res -perag.cretur."
12 September 1687.
De Acta ct Decreta, andeT het rectoraat van Witsius,
worden voorgelezen cu goedgekeurd.
25 Oetober 1687.
Om 10 uur 'smorgens deelt de Rector den bijeengeroepen professoren mede, dat Cyprianus Regnerus ab 005terga '5 nachts was overleden. Aan Lucas van de Püll wardt
opgedragen, de lijkrede te houden.
_
"Eodem die Rector proposuit, in manus sibi incidisse disputationem juridicam, impressam apud Typographum 1\caclerniae, quam <ltltor inconsulto. quoquarn Professorum imprimi curaverat. Ac quoniam ca res magnis fraudibus occasionem dare posset, consultum fuit, Typographum Acadcmiae monendum, ne u11as in posterum 'fhcscs inaugurales
neque eorum (nI. van dc professoren) sub pracsidio clefendcnclas imprirnat, nisi il1ac manu Promotoris, hae manu
Praesidis subscriptac sint."
1 cn 3 November 1687.
1 November; begrafcnis van Cyprianus Regnerus ab
1) Zie hierv66r, blz. 89, op 23 Sept. 1686.
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terga. 3 November houdt Van de PoIl "in Templo majori 1)"
een lijkrede op hem.
20 December 1687.
Na een private promotie biedt Leusden aan den Senaat
aan "biblia in Httng<l~~c?:m Jinguam translata," a;3Jl de Bibliotheek ten geschenke aangebodcn door den Hongaar
Nicolaus Kis. Leusden zal namens den Senaat dank betuigen.
7 Februari 1688.
"Clariss. Leusdenus ad Senatum retulit missas sibi litteras
ex Nova Anglia 2), in America, quibus Senatui nostro significaretur magnus reformatae religionis in istis terris progressus. Dignam ccnsuit Senatus rem, quae in acta publica
referatuf, petiitque a D. Leusdeno, ut nomine Senatus acadcmici gratiac agantur istis, quibus earn rem nobis communicare placuit, ac prosper ipsis in dies rei tarn salutaris
successUs optaretur, id quod in se suscepit clariss. Leusdcnus.
Summa literarum huc fefe redit: virum Reverendum
Johannem Eliotum 3) ante quadraginta annos, amore convertendorum Indorum incensum, eorum linguam addidicisse, ipsa Biblia praeter alios tractatus Theologicos in linguam Americanam transtulisse atque ex conversis Indis
ante annos viginti et sex Ecc1esiam collegisse in oppido,
dicto Natick 4), cujus pastor nune est ipse lndus quidam.
Postea alios coCtus in diversis Iocis adjunctos esse, quibus concionatores Americani inserviunt, ita ut hoc tempore
in Nova Anglia sex baptizatorum lndorum eccIesiae, 'Catechumenorum vero nomen Christi profitentium, coCtus octodecim habeantur, ex ipsa Indorum natione viginti quatuor
viri existunt, qui verbtun Dei praelegunt ci concionantur.
Praeter i110s quatuor ex Anglis, qui Evangelium lingua
1) Voor het laatst een lijkrede in den Dom: zie hierv66r, blz. 37,
noot 1.
2) Vgl ook hierv66r, blz. 90, op 12 Januari 1687.
3) Jolm Eliot, die de "apostel van de Indianen" genoemd werd,
onder wie hij jaren lang het zendingswerk had verrieht: W. H.
Hudson eu Irwiu S. Guernsey, Thc United States, blz. 112.
4) In de buurt van Boston.
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Americana praedicant. Ipsorum conventus unoquoque die
Dominico bis ha:bentur, praeter quem nullos alias festos
observant dies; conciones praeviis precihus more Anglorum
fiunt, multique Indorum pueTi ad quaestiones Olnnes ex
catechesi, in eorum lingua versa, respondere possunt et
solent."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

30 Mei 1687.
"Op het gerepresenteerde, desen_ aengaende, sijn de Heeren Gecommitteerden tot de Biblioteecq geauthorisecrt, de
instructie van den Custos Bibliothecae te amplieren met .50danige articulen 1), als haer Ed. tot dienste van de Biblioteecq sullen goetvinden te behüTen."

26 September 1687.
"Fran<;ois Halma, boeckvercoper ende drucker van de
Academie alhier, is vergonst de Ieverantie van boecken,
pampier etc. aen de Consistorie van de Duytse Gemeente,
in plaetse van Johannes Ribbius, daervan affstaende."

19 December 1687.
[Wijnn,e, blz. 129-130: Burgrnrn.. en geeommitt. tot de aeademisehe zaken brengen aan de Vroedschap een omstandig rapport uit
van hunne conferentie op 17 Dec. LI., waarin zij hebben overwogen, "op wat bequame ende meest gevoegelijckste wijse de Juridice faeulteyt, die t'allen tijden seer eonsiderabel is gehouden,
soude connen worden voorsien met een professor, dool' wiens renomme deselve faculteyt luyster ende aensien souden worden toegebracht 2)." Hun eenparig gevoelen was, dat men alle mogelijke
1) Dit is niet gebeurd. De i."YJ.structie voor den Custos van 30
Nov. 1640 is tot 1777 van kracht gebleven: vgl. Acta et Decreta I,
blz. 523 en 524.
2) De juridische faculteit te Utrecht had een groot verlies geleden cloor het vertrek van Ger. Noodt. De Leidsche Curatoren

Acta et decreta Senatus., II

7

1-
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middelen moest aanwenden Dm prof. Joh. Voet van de Leidsche
Academie terug te halen naar Utrecht; "dat men specialijck Sijn
Ed. souden behoren op te dragen den titul van professor Juris
primarius eu Juds publici;" d<;lt men hem ten minsten een wedde
van 2000 gId. moest aanbieden. De Vroedschap keurt dit alles goed;
Burgmrn. worden verzoeht en gemachtigd om "de voors. beroepinge in de beste forme ende alomme, daer het van vrucht sal
connen geoordeelt worden, te helpen faciliteren ende uytwercken."
Eenige leden uit de Vroedschap worden gecommitteerd Dm het
beroep aaIlt prof. Voet voor te dragen en hem "tot het aennemcn
van dien met alle meest crachtige redenen ende officien, daertoe
applicabel, te induceren ende permoveren."]

9 Januari 1688.
[Wijnne, blz. 130: 15 gelezen een m,issive van prof. Joh. Voet,
waarbij hij "in seer civile ende obligante termen" voor de "honorable vocatie" bedankt 1).]

"op het gerepresenteerde, desen aengaencle, heeft cle
V roedschap goetgevonclen, te ordonneren, dat voortaan cle
boeckdruckers deser Stadt gehouden sullen wesen yan alle
boecken, dew-elcke sijluijden sullen comen te drucken, 't sij
voor personen van buyten dese Provincie ofte andere, een
exemplaar te vereeren voor de Biblioteecq deser Stadt."
20 Februari 1688.
"Ende sijn de Heeren Borgermeesteren ende Gecommitteerden ter directie van Stads finantie versocht ende geauthoriseert om wegens het capitael van de executeurs van
achtten het in 1686 noodig, de jurid. faeulteit ·aldaar "in haar
ouden luister en reputatie te herstellen;" het gelulde hun, Noodt
naar Leiden te halen: Molhuysen, Bronnen IV, blz. 40-42, 46.
1) De Leidsche Curatoren waardeeren prof. Voet niet minder
dan men te Utrecht deed; zij verhaagden zijne wedde met f 400
en gaven hem een nieuwe leeropdracht; bovendien trok Voet te
Leiden hooge emolumenten uit collegegelden enz.; dit, gevoegd bij
het besef, dat de Leidsehe Academie beroemder was dan de
Utrechtsche, deed hem te Leiden blijveu: Molhuysen, Bronnen IV,
blz. 54--55, cu Bijlage No. 881, blz. 5*
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Franckendael's beurse 1), raeckende het augmenteren van
hetselve met eell sortable somme, te suppleren het beloop van de reductie der interessen, een calculatie ende
overslagh te maeckeI). ende tselve te reguleren, saoals Haer
Ed. ten dienste van de Stad best sullen bevinden te behoren."
5 Maart 1688.
,.,De Heeren Borgermeestercn ende Gecommitteerden tot
dt academisc saken sijn vcrsocht ende gecommitteert, hare
gedachten te laten gacn ende 0111 te sien 11a een bequaem
ende geleert persoon tot professor Juris in dc U niversiteyt
alhieT ende de Vroedschap te dienen van hare consideratie
ende advies."
12 Maart 1688.
"Borgermeesteren ende V roedschap der Stad Utrecht
hebben t.ot Rector Magnificus in de Academie alhieT voor
den aenstaenden Jare vercoren cl'Heer Johannes Luyts,
Philos. professor, ende tot Assessores d'HH. Melchior Leydecker, SS. Theologiae, Johan van Muyden, Juris, ende
Gerard de V ries, Theol. ende Philosophiae Professores.
Ende sijn d'Heeren Everhard van Sijpesteyn ende Anthoni van der Nijpoort, Raeden, versocht ende gecom'mitteert om welgemelte Heer Rector ende Assessores op den
se1ven voet ende ordre, als in den voorleden jare geschiet
is. te installeren.
Ende hebben d'Heeren Borgermeesteren bij resumptie van
de voors. acte, ten aensien de medice faculteyt in deselvc
was gepretcrieert, tot mede-Assessor aengestelt d'Hecr Jacobus Vallan, Medicinae Professor 2).
H.apporteerden de Heeren Borgermeesteren ende gecommitteerden tot de academise saken, dat haer Ed. ingevolge
van cle rcsolutie-commissoriael vao den 5den deser, hare
gedachten hadden laten gaen over de bestelIing van de Juridice faculteyt in de Universiteyt alhier, ende dat ha er
E(l. onder anderen was voorgccornen de persoon van Dr.
1) Over deze beurs zie Acta et Decreta I, blz. 179 en 245-246.
2) Nu dus weder vier Assessoren: zie hierv66r, blz. 36, noot 1.
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(Henricus)

Coccejus, professor Juris

tot

Heydelbergh,

van welckers groote geleertheyt, renomme ende vordere
qualiteyten gebleecken sijnde, van advies souden sijn, dat tot
dienste ende luyster van de Academie gemelte heer Coccejus de professie Juris behoorde te worden geoffreert.
Wacrop gedelibereert sijnde, heeft de Vroedschap ecnparichlijck de Heeren Borgermrn. ende Gecommittcerdcn tot
de acaclemische saecken voor derselver genome moeyte ende
aengewende devoiren bcdanckt, ende haer Ed. geauthoriseert, om den welgemelte Heer Coccejus de professie Juris
in de Academic alhicr, sonder tijdverlies ende metten aldereersten, te presentercn, mitsgadcrs het tractement, sijn Ed.
toe te voegen, tc begroten ende tgeelle tot ur1 wcrckinge van
hetgecnc voors. sal vereyschen, te pcrfecteren, soo hacr Bel.
tot meestcn dienst van de Stad ende Acaclemie oordeeldcn
sullen te behoren, op rapport."

16 MAART 1688-18 MAART 1689.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE J OANNE LUYTS,
AO.

1688"(-1689).

16 Maart 1688.
De aftredende Rector Van Muyden houdt, op den katheder van het Groote Auditorium, een oratie, getiteld: "Fidem vel haereticis servandam esse." Tot Rector wordt geproclameerd Joannes Luyts, tot Assessoren: Leydeckcr, Van
M uyden en De V ries.
24 Maart 1638.
Aan den zoon van wijlen een Utrechtschen hoogleeraar,
die het juridisch examen heeft gcdaan, wordt vrijstelling
verleend van de aan de professoren verschuldigde examCilgelden 1), maar hij moet aan de pedellen en den schrijver
1) De naam van dezen student wordt in de Acta et Decreta niet
genoemd; het is Pieter Burman geweest, de latere hoogJeeraar
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van het diplama de vereischte gelden betalen. Van M uyden
deelt namens secretaris De Ruever mede, dat deze stceds
afstand zal doen van de hem verschuldigde gelden, wanneer de Senaat een gelijk besluit neemt. Door den Senaat
würdt liU, eens voar al, besloten, opdat hij daarvoor voortaan
niet bijecngeroepen zal behoeven te worden, dat zonen van
nog levcndc of gestorven professoren vrijgesteld zijn van
de aan professoren verschuldigde examengelden.
"Eodem tcmpore Rector communicavit Senatui, quartum
Asscssorem in hunc annUm elcctum esse virum cl. Jacobum
VaIlan, qllia aclvertcrunt ampliss. Consules in creandis Assessorihus habitam non fuisse rationem meclicae facultatis 1)." - V olgt de hierop beh-ekking hebLende Res. V r.
12 Maart 1688: hiervMr, blz. 99.
26 Maart 1688.
De Acta et Decreta onder het rectoraat van Van M uyden
worden gelezen en goedgekeurd.
2 Juni 1688.
"Michael I-Iarrncs, Bremensis," dien prof. Van Muyden
op 18 Januari 1686 tot "Juris utriusque Licentiatus" had
bevorderd 2), "addita promissione de gradu Doctoratus in
Jure, quandocunque expeteret, conferendo, stetit se hac de
causa Senatui, qui ipsum hoc titulo per eundem virum clariss. condecoravit."
-"Promotione hac habita, actum est 1ll Senatu de forma
cliplomatis, huic Doctori concedenda, et aliis, si similis caPetrus Burrnarmus Primus, de zoon van wijlen prof. Fr. Burman.
Blijkens het Album Promotorum, blz. SO, promoveerde hij op 26
Maart 1688 tot J.U.D. op een dissertatie "de Transactionibus"; zijn
promotor was Van Muyden.
1) Onder de op 16 Maart 1688 benoemde Assessoren war er nl.
een uit dezelfde faculteit als de Rector (wat tot dusverre, als er
drie Assessoren waren, niet gebruikelijk was), nl. De Vries, die
evenals de Rector Luyts tot de philos. faculteit behoorde; Leydecker was een theoloog, Van Muyden een jurist.
2) Zie Album Promotorum, blz. 46, op 18 Jan. 1686, en blz. 51,
öp 2 Juni 1688.
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SUS - sese offerat; quam vero conceperat clariss. Van Muyelen, arrisit Senatui, nempe: retinendam esse usitatam formam 1), usque ad vocem "eundem", cui subjungendum
"ante biennium", vel praut elapsum a gradu Licentiatus
tempus postulaverit. Dein post vocem "Antecessores" scquentia -subjicienda:
"Ac propter egregia tune temporis exhibita specimina
J (uris) U (triusque) Licentiatum crcavimus, rcnuntiavimus,
caeterosque ael hune titulum spectantes honores contulimus,
cum oblatione gradus Doctoratus, quandocumque petierit;
quem cum prescns a nobis hoc temporc expetat, hune quoque virtuti atquc honestis studiis debitum honorem petenti
merito contulimus."
"In ÜS, quae restant ex recepto diplomate, usitata denuo
utc-ndum formula."
De bewoorclingen van het diploma, dat in dit, en voortaan in dergelijke gevaUen wordt uitgereikt, worden vastgesteld. Volgt de tekst van deze formule.

30 Juni 1688.
"Rector, post habitam in Jure promotionem, Senatui m
hune quoque finem convocato communicavit" Res. Vr. 11
Juni 1688: hierna, blz. 105.

30 Oetober 1688.
De Rector deelt mede, een brief, in 't Fransch, te hebbc-n
ontvangen van Papon, vader eu zoon, uitgeweke'n predikanten uil Piemont, dd. Hanoviae (Hanau), 20 Sept. 1688,
met dankbetuiging voor de gaede gezindheid van de
Utrechtschc profc-ssoren ten opzichte van de uit Piemont
uitgev,rekcnen, waarvan D. Van de Velde, predikanl le
Hanau, onlangs uit U trecht teruggekeerd, hun de verzekerlng had gegevcl1.
Leusden zal namens den Senaat hierop antwoorch:n.
14 Dccember 1688.
Na cen promotie in de medicijnen zegt c1e Rector, dat
1) De gewone formule voor een Licentiaat in de rechten kan men
vinden in Acta et Decreta I, b1z. 534.
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de juridische professoren geklaagd hebben Qver "infrequentia cl. Collegarum in ipso promotionis privatae actu;"
hij stelt voor, een dubbele boete te heffen van hen, die bij
eell private promotie wegblijven. "Judicarunt cl. Collegae
aequissimum id esse, et imposterum eandem rigide exigcn-

danL"
8 F ebruari 1689.
De Rector legt aan den Senaat de v~~lag VOOT, of de
nicuwe collega Coccejus, als hij straks ZlJll intrede doet,
dOOf ccn of door twce pedellen van huis zal "vorden afgehaalcl om hem te brcngen naar het stadhuis, eu tater naar
cle Academic. Vroeger geschiedde dit door ecn pedel;
"ultima tamCll exempla loquuntur de binis." Bcslotcn
wardt: liU eu voortaan doof ecn pedel.
"Eodem consessu Rector proposuit, an non consultum vi~
deatur Scnatul accurate imposterum attendere, num, qui
pro111oti sunt in hae Aeademia Doctores aut Lieentiati, inserti sint a Rectore Albo academieo, eurateque expressa
sit disputationis materia, loeus, dies, Promotor, nee non LJTma diplomatis 1). Judicavit" Senatus, id summae cum aequitatis, tU111 necessitatis existere, decernitque nunquam impüsterum recensenda esse Rectoris acta~ nisi pariter recenSeantur sub eius Rectoratu promoti Doctores ac Licentiati 2), quo
in sua quisque Faeultate cl. professores notare po<;sint, num
omnia rite se habeant."
1) In 'het Album Promotorum wordt, reeds verscheiden jareu
voor dit besluit van 1689, maar van nu af vrij geregeld (menig
Rector verzuimt het intusschen!) met de letters A; B eu (zeer
zelden) C aangegeven, of de promotie zeer goed, middelmatig of
sIecht is geweest, m.a.w. of een bulla excellentior (ook wel praestantior genoemd), een bulla cornmunis, dan wel een bulla mmor
is uitgereikt. Vgl. Acta et Decreta I, b1z. 531, noot 2, en Album
Promotorum, blz. VIII; zie ook hiervo6r, blz. 7, op 5 Sept. 1674.
:2) Wanneer dit gebeurd is, zal men voortaan onder het oplezen
van de "Acta et Decreta" ook het oplezen van de lijst der promoties in een rectoraatsjaar moeten verstaan. Hct 1S echter zeer de
vraag, of dit werkelijk zoo is. Vermoedelijk werden, ondanks bovengenoemd besluit, door een afgetreden Rector toch maar al1een
de eigenlijke notulen v_oorgelezen, en niet tevens de lijst der promoUes. Deze laatste wordt althans nooit vermeId.
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11 F ebruari 1689.
Henricus Coccejus, van Heidelberg naar Utrecht beroepen als "ordin. prof. Juris publici legumque Romanarum,"
hauclt - met het gewone ceremonieel - zijn inaugureele
oratie aver deze quaestie: "Utrum armis magis, an magis
Icgibus vel Respublica in genere defendi possit, vel in specie
Romana, defenda fuerit?"
Ir
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

9 April 1688.
"De V roedschap op den eed vergadcrt sijnde ende gehaart het rapport ende advis van de Heeren Borgermcesteren ,ende gecommitteerden tot de academische saecken
rakcnde het tractement, den I-Ieer Coccejus als professor
Juris in de Universiteyt albier te presenteren, is nae
deliberatie ende omvrage eenparichlijck goedgevondcn ende geresolveert, welgemelten Hr. Coccejus, VaTI welckers
groote geleertheyt ende loffelijcke qnaliteyten volcomcntlijck
,vas gebleecken, te beroepen tot ordinaris professor utriusque Juris, op een tractement van twaelff hondert guldens
jaerlijcx, ende daerbeneffens sijn Ed. op te dragen de profcssie Juris publici, insgelijcx op een tractement van vier honeIert guldens jaerlijcx, maeckencle tesamen sestien hondert
guldens Hollands, wordende de Heeren Borgermrn. ende Gecommitt. versocht ende geauthoriseert om het voors. beroep
sijn Ed. opt spoedigste per missive toe te senden, mitsgaders
't gene tot uytwerckinge van 't se1ve sal vereyschcn te perfccteren.
Gcliick haer Ed. mtde geauthoriseert sijn, (indien)
tot becominge van wclgemelte Heer Coccejus ietwes
mochte manqueren, 't se1ve te suppleren, soo hare Ed. ten
dienste V:tl1 de Stad ende Acadcmie sullcn goedvinclcn te behoren."
30 April 1688.
"Is gelesen een brieH van de I-Ir. Henricus Coccejus,
beroepen tot professor Juris alhier, geschreven uyt Heydel-
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berg, den 1en Maij 1688 n.s., in antwoord van des Vroedschaps missive van den 13 April
notificatie aengenomen."

O.S.}

ende is dese1ve

VOur

11 Juni 1688.
[Wijnne, blz. 130~131: Aan den pede! Hendrick van Fockenbergh wardt, "ten insichte van sijne hooge jaren ende hnpotentie",
op zijn verzoek emeritaat toegestaan, met behoud van zijne tegenwoordige wedde eu emolumenten. De mede-pede! Peter van Santen zal in zijne plaats het pedelsambt bedienen, op de wedde eu
emolumenten, hem als mede-perlel toegekend 1). Herman Schauten
wordt, op zijn verzoek, aangesteld tot mede-pede!, "sonder iets
daervoor te profite ren" gedurende het leven van Hendrik van
Fockenberg. Als deze is overle~en, zullen Van Santen eu Sehüuten elk een jaarlijksche wedde van f 150 genieten, behalve de gewone emolumenten, zoodat er dan weder, als van ouds, "twee
orclinaris pedellen" zullen zijn.]

20 Augustus 1688.
"Gehoort de lecture van een missive van de heer professor Coccejus, uyt Heydelberg, is deselve voor notificatie
gehouden."

15 Oetober 1688.
,,15 gelesen een missive van de heer Coccejus, uyt Heydelbergh, inhoudende, dat sijn Ed., na verworvene dimissie
van sijn Cheurfurstel. Doorl., van voornemen was mettcn
eerstcn herwaerts over te comen om de professie Juris
in dc Universiteyt alhier te aenvaarden, tweIcke voor notificatic is aengenomen."

10 December 1688.
[Wijnne, blz. 131: De Rectar Magnif. Johannes Luyts, Philosophiae professor, wardt met f 315 vereerd voor de apdracht aan
Burgmrn. en Vroedschap van zijn baek, getiteld: "Institutia astronomica."]
1) Vgl. hierv66r, blz. 92, op 17 Januari 1687.
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18 MAART 1689-14 MAART 1690.

I
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI
RECTORE H. VAN HALEN, AO. 1689"(-90).

18 Maart 1689.
])e leden der Vroedschap Dr. Everhard van Sijpesteyn
eu 1v1r. Tacob l\IIartens installeeren als Rector H. van
HaIen, c~ tot Assessoren: L. van de Poll, Joh. lVIunnicks en
Joh. Luyts.
11 April 1689 1 ).
In opdracht van de Staten van Utrecht houdt Graevius,
"in templo maxima, ex suggestu", een oratie ter eere van
\Villem III, koning van Engeland 1), "magno hominum munis ordinis ac aetatis concursu, inter symphoniacorum, fidicinum ac tubicinum concentum. Dein ex decreto Senatus
academici professorum sumtibus ingens pyra, vasis picatis
instructa (een stapel van pektonnen) in partem publici gaudii
vcnit. "
27 Februari 1690.
"Post publicam disputationem inauguralem in Medicina
Joh. Georgii Gunzelii, Saxonis Eimbeccensis, "de sarono
et insomniis," in Senatu conquesti sunt dar. Philosophiae
professores, in ista disputatione, quae- medica inscribebatur,
nil nisi mere philosophica contineri, nullarnque fnisse
rationem habitarn quattuor articulorum 2), anno 81, pro1) 11 April was door de Staten-Generaal als bede- en dankdag
vastgesteld, omdat op dien dag Willem III te Landen gekroond
werd. De oratie was geiiteld: "de auspicatissima expedHione Britannica, cum potentissimus ct invictisimus Guilielmus, Arausjo:ncnsis Princeps, Britanniae, Galliae et Hiberniae Rex inauguraretur:"
Joh. Georgii Graevii Orationes (ed. 1721), blz. 406-432. De oratie
is ook afzonderlijk uitgekomen.
:.!) Het waren niet vier, maar drie art.: zie hierv66r, blz. 63, op 18
Oei. 1681.
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bante universo Senatu, inter rnedicinae et philosophiae professores comprobatorum, atque protestati sunt de incommadis inde orituris. Regessere c1ariss. rnedicinae professores,
sibi nullum esse consilium adversus constitutos articulos
qU1cquam moliendi, seque velle eos perpetuo vigere idque
a sua parte operam daturos; qua responso accepto clariss.
philosophi acquievere."

II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

18 Maar! 1689.
[Wijnne, blz. 131~132: "Uyt sonderlinge consideratien" wordt
eenparig goedgevonden, aan de weduwe van prof. Essenius, "tot
sustentatie van hare familie", een levenslang pensioen 1) van 200
gulden toe te kennen.]

15 April 1689.
[Wijnne,

blz.

132: Burgmr. Spoor deelt mede, dat op Vrijdag

1.1. (12 April) de Gedeput. Staten hadden besloten, prof. Graevius,
"voor het doen van de oratie op den dag van de croninge vau
Rare Coninckl. Majesteyten van Engeland" , met 100 ducatons te
vereeren, en deze oratie te doen drukken op kosten van de
Staten.]

27 Mei 1689.
[Wijnne, blz. 132: Johan Munnic,ks, Med. prof., wordt met 100
zilveren duca tons vereerd voor de opdracht, aan Burgmrn. cu
Vroedschap, van zijn boek, getiteld: "Praxis chirurgica."]

I) Een weduwe van een hoogleeraar kreeg het "jaar van
gratie", dj. uitbetaling van de wedde v~m haar man voor een jaar;
weduwe-pensioenen werden in dezen tijd nog slechts bij uitzondering verleend. Zie: hierover De Utrechtsche Acadcmie, blz.
135-137.
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2 December 1689.
"Gehaart het rapport van de Heeren Gecammitteerden
ter (lirectie van Stads finantie, geexamineert hebbende de
requeste ende 't versoeck van den mailjemeester Van
Mecuwen, om aen sijn verschuldigde huyrpenningen te
magen corten 't geene bij hem is te coste geleyt tot verbeteringe van de huysinge ende den hoff, heeft de Vroeclschap het versoeck ontseyt."
30 December 1689.
[Wijnne, blz. 132-133: Burgmrn. deelen mede, dat prof. Leydecker
beroepen is tot Theol. prof. te Groningen, op een wedde van
1800 gId., benevens vrije woning eu andere voordeelige voorwaarden,
eu stellen voor, hem te bewegen hier te blijven. Zij worden ver.wcht met hem te gaan spreken; tevens worden zij gemachtigd met
de Gecommitt. tot de academ. zaken te overleggen aver een verhooging van zijne wedde.]

6 Januari 1690.
[Wijnne, blz. 133-134: Burgmrn. hebben met Leydecker gesproken:
hij verzocht twee
drie dagen beraad en heeft toen verklaard,
dat hij, "onaangesien verscheyden consideratien ter contrarie, geresolveert hadde, het gemelte beroep beleeffdelijck te excuseren
end in sijne professie alhier te continueren, latende t' eenernael aen
de Eil. RH. Burgmrn. ende Vroedschap 't geene haer Ed. Achtb. in
faveur van sijn persoon ende dienst vorder sullen believen te
resolveren." üp voorstel van Burgrnrn. en Gecommitt. tot de
aeadern. zaken wordt besloten, dat Leydecker's wedde van f 1200,
"ende de hondert, die sijn Ed. uyt het Burgerrueestersbeursje jaarlix geniet, met f 200 zal worden vermeerderd, zoodat hij voortaan
een gewone wedde van f 1500 zal genieten, ingaande op 1 Januari
1690. ~ Op advies van de genoemde Heeren wardt eveneens besloten, "dat de handert guldens, die de RH. Prof. Witzius, Van
Ha]en ende Leusden jaerlijcx uyt het Burgerrneestersbeursje genieten," voortaan mede op de Thes8urie gebracht en hunne wedden
daarmede zullen worden verhoogd.]

a
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14 MAART 1690---16 MAART 1691.
I
"ACTA J OH. GEORGII GRAEVII TERTIUM RECTORE,

AO. 1690··(-1691).
14 Maart 1690.
De Vroedschapsleden Dr. Everhard van Sijpesteyn cn Mr.
l\faximiliaan Breyer installeeren als Rector Graevius, cn
als Assessoren: Van HaIen, Van Muyden cu Munnicks.
13 Mei 1690.
Van de boeten der vijf !aatste jaren wordt te Vreeland een
"convivium moderatum" gehouden dooT de professoren eu
hunne vrOllwen.
5 Juni 1690.

"Jacobo de V ries, Ultra j ectino, post examina et disputationem publicarn "de Religione", decreti sunt a Sen"atu
acaclemico summi in Philosophia hanaTes, qui in eurn COllferendi erant per clariss. Collegam nostrum Joannem Luyts,
Philos. prof., quandocunque ii5 ornaTi deereTit. Nam noluit
tum insignibus honoris honestari, sed id distulit in sibi
commodius tempus. Pecunia pro bulla deposita est apud
Rectorem: undecim floreni, septern üboli, et pro subscriptione: viginti_ quinque oboli, quam Rector tradidit suo successori clariss. D. De Vries 1)."
17 Juni 1690.
Ecn zelfde verzoek om uitstcl van zijne promotie doet ,,]0anneS Henricus Hessigius 2), Hannoviensis," die, na examens

en na een publieke disputatie "de successione apanagii," tot
1) Zie hierna, blz. 119, op 13 April en 5 Sept. 1692.
2) Zie de Acta et Decreta hierna, op 13 April, 5 Sept. 1692,
13 Maart 1694 e~ 26 Oct. en 22 Dec. 170L
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Juris DactaT ZOll gepromoveerd worden doof Coccej uso Hij
verzückt, dat zijne promotie würde uitgesteld "in oportunius
sibi tempus, utque sibi abseuti diplorna, quando id sit petiturus, possit auferre, pro qua scribendo ct signando Rectori credidit undecim florenos ct triginta duos obolos. Id
ci Senatus indulsit. Pecunia haec itidem cl. D. De Vries
est reddiLl. "
"Bodern die petiit Joannes Baptista Hoirix 2 ), Antverpiensis, qui Romanensium religione ejurata, fuerat amplexus orthodoxam ct hic aliquamdiu operam dederat mcdicinae, ut gTatis illius disciplinae Dactor propter angustias
rei familiaris renuntiaretur. Scnatus acaclemicus censuit ca
harK veniam dandam, hac tarnen lege, ne id fra ud i S1t Academiac, neve facile alii5 indulgeatur, ne obsolescant honon:,-s
acadernici."
20 November 1690.
"Relatum fuit ad Senatum academicum de petltlone
Omsen 2) van Wijngaerden, qui nobilissima familia
dioecesios Leodiensis fertur ortus esse, ae Philosophiae et
'"rheologiae Doetor creatus fuisse Coloniae Agrippinensium
ibique professore"m Philosophiae quinquennium egisse, secl
qui ant~ menses aliquot Vesaliae Rornanensium sacrorum
Cl1ltum abj ecerat et in nostra transierat castra, quique non ita
pridem Senatus ac Synedrii Vesaliensis, nec non aliorum doctOfurn et piorum virorum (iUrFTOf/THGCk.JfJ' (aanbevelingsbrieven)
instructus in hane urbem se receperat. Petebat autem, eum
testimonia honorurn aeademicorum Coloniensia, propter
odium religionis purioris, cui se addixerat, habere non possit,
sibi datur faeultas hic denuo subeundi examen, utve, si speciminibus eruditionis editis, dignus videretur Senatui academieo hae dignitate, iterurn hie Philosophiae Doctor gratis
renunciaretur." Hierover wordt het advies van de philiosophisehe professoren gevraagd. Zij antwoordden: "commodis

Joannis

1) In het Album Promotorum, blz. 55, op 23 Juni 1690, heet
hij Heirinx.
2) Oemsen? Oem van Wijngaerden is de naam van een bekende
Dordtsche familie: zie bv. R. Fruin, Verspreide Geschriften VI,
blz. 152.
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viri praestantissimi, qui studium castioris religionis prae :;e
ferat, serviendum quidem esse, nec per se stare, quominus
eius desiderio satisfiat", maar dat de wetten van alle
Academien niet gedoogen, dat jemand, die in een Academie tot Doctor gepromoveerd is, in een andere Academie in dezelfde faculteit weer tot Doctar wordt bevorderd;
hem kau echter uit naam van den Senaat verklaard worden,
dat deze hern houdt voor Doctor Philos. en toelaat, dat hij in
't openbaar deze eer geniet, met gedekten hoofde opponeert
bij disputaties enz. Wardt besloten, hem door den Rector
te antwoorden: "Collegium nostrum nihil non eius caussa
velle, sed se non videre, quid ex hac instaurata dignitate
philosophica illi aut honoris aut emolumenti sit accessurUffi.
Si veTO fixum ei sit academicum doctrinae suae documcntum publicare, ut magis nomen eius apud nostros homines
nobilitetur, velle se eum Consulibus agere, ut ei potcstas
detur impensis publicis disputandi de argumenta philosophieo. Haee eum ei signifiearentur a Reetore, aequievit."
19 Januari 1691.
"Retulit Rector ad Senatumde Eduarda Colanna, Romano Equite, qui eum ipsos deeem alUlOS propter -religionis purioris studium ab Inquisitoribus, ut voeantur, in
durissimis vineulis esset habitus Romae, tandem a eognato, eum eonflietaretur gravissi'ma valetudine, ut animam
videretur omnibus agere, liberatus et postea eum rediisset
in gratiam eum sanitate, ex suorum manibus clam elapsus
prima venit in Helvetiam, dein ad nos, ubi medieinae navavit operam. Petiit itaque de Senatu, ut, eum summa paupertate in hoc exilio, quod religionis eaussa sibi ipse indixerat, premeretur, gratis ei tribuerentur honates summi,
qui medicinae studiosis post decursum eum laude spatium
academicum deferentur. Senatus academicus hoc ei liberaliter inclulsit, sed ea conditione, ne sit exemplum hoc noxium
Academiae 1 )."
1) Blijkens. het Album Promotorum, blz. 57, is hij op 23 Januari
1691 door Vallan tot Med. Dr. gepromoveerd, op een dissertatie
"de Empyemate."

r
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4 Februari 1691.
De Acta ct Decreta van het rectoraat van Van HaIen
worden gelezen en goedgekeurd 1).

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

16 Maart 1690.
"Gehaart het rapport van de Heer Gentman ende verdere gecommitteerden, heeft de V roedschap Hendrick de
Lang, sone van Tibout de Lang, bij provisie aengestelt tot
schermmeester deser Stadt."

1 Juni 1690.
"Gehaart de lecture van de requeste, gerepresenteert bij
Fusij, Piqueur alhier, dolerende over de insolentien
ende toeloop van het gemeene volck ende de desordres, 00langs aen hem ende sijne discipulen in het doen van hare
exercitien op het V redenburg gepleeght, heeft de V roedschap goedgevonden ende verstaen, dat bij .publicatie sal
worden geinterdiceert alle ende een ygelijck, jonck ende
oud ete. eenige insolentie ofte disordre te plegen omtrent
het Piqueurperck op 't Vredenburg, ofte den Piqueur ende
sijne discipulen eenige molestie aen te doeu, op poene van
vij ff eu twintich guldens, boven arbitrale correctie."

Jacques

8 September 1690.
[Wijnne, blz. 134: Burgmrn. berichten, te hehben vernomen, dat
prof. Coccejus zich, op het verzoek, in naam V'an den Keurvorst
van Brandenburg tot hem gericht, bereid zou hebben verklaard
1) In deze Acta et Decreta is niet opgeteekend, dat Van de
Poil op 26 Febr. 1691 (zie hierna, blz. 114, Res. Vr. 23 Febr. 1691)
een oratie hield, d.w.z. een "Cartnen heroicum" voordroeg "de auspicatissima expeditione Wilhelmi tertii in Hyberniam, eiusque feUd adventu in Bataviam:" C. Burman, Trajectum eruditum, blz.
273.
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een beroep tot prof. Juris aan de Universiteit te Frankfort a.d.
Oder aan te nemen. De Secretaris De Ruever zal Coccejus gaan
vragen, of hij zieh reeds geheel heeft verplicht dit aanbod aan te
nemen.]

9 September 1690.
[Wijnne, blz. 134---135: -Secretaris De Ruever bericht, dat Coccejus "hadde geantwoort, dat hij beschaemt was, dat om sijnent
wille sooveel moeyte wierde gedaen ende de Heeren van de regeringe op het hoogste bedanclcte v-oor sooveel eere ende beleeftheyt.
als aen Sijn Ed. hadden betoont, doch dat hij van sich selven niet
hadde connen verwerven, rende het hem, noch voor sich selve, noch
voor sijne familie niet te rade cancle wesen, om soo avantagieuse,
honora.ble ende profitable condiW~n van de hand te wijsen, noch
in de macht des expressen, daertoe affgesonden, was geweest Oll
eenichsints daerin te dilayeren, maer genootsaeclct geworden sich
selven per missive te verclaren ende de professie, volgens aenpresentatie, te accepteren." Wordt besloten, dat De Ruever aan Coecejus zal recommandeeren, aangezien men nu zijne gedachten op
een ander professor moet laten gaan, "sich van alle acten professorael te abstineren ;" indien echter eenige verandering in de zaak
van het heroep mocht loomen, wordt hij vel'zocht aan Burgmrn.
daarvan kennis te geven.]

15 September 1690.
[Wijnne, hlz. 135--138: Burgmrn. laten een Latijnschen brief van
Coccejus voorlezen, van 11 Sept. 11., waarin deze omstandig uiteenzet, waarom hij de hem aangeboden waardigheid van Raadsheer
van den Keurvorst en prof. primarius niet heeft kunnen afslaan;
hij voert 0.13. deze reden aan: "cum enim semper id egerim, ut, si
fied passet, cum studlis meis academicis negotia publica partemque aliquam administrandae reipublicae conjungel'em"; ook zet hij
uiteen, waarom hij zoo spoedüg heeft moeten beslissen enz. ,,18
deselve voor notificatiE;;_:~ aengenomen/']

29 September 1690.
[Wijnne, blz. 138: Aan Coecejus wordt 187 gulden, 10 stuiver§'
toegeßtaan, "tot remboursement van d-esselfs versehot aen tollen

Acta et decreta Senatus, II
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etc., mitsgaders het transport van sijn meubilen ende boecken
van Heydelbergh."]

3 N overnber 1690.
Gelezen een brief van Coccejus, die voor notificatie
aangenomen.

15

12 Januari 1691.
"De Heer Borgermeester Van Benthern heeft de vergacleringe voorgedragen, clat sijn Ed. hadde ontboden ende
hem ter hand was gecomen een Bijbel, ovcrgeseth in de
Slavonise tale, dewelcke sijn Ed. was vereerende aC11 de
Biblioteecq deser Stad, twelck de Vroedschap voor acngenaem heeft gehouden ende sijn Ed. daervoor bedanckt."
23 Februari 1691.
[Wijnne, blz. 138: Toekomende Dondeniag (26, Febr.) is vastgesteid voor de publieke oratie, die prof. Van de PoIl voornemens is
te houden "over de geluckige expeditie van Sijn Coninckl. Majt.
van Groot BrittannH~n in (Wijnne iheeft ten anrechte: en) IJrland,
ende desselfs behouden aencomste in dese landen."]

2 Maart 1691.
[Wijnne, blz. 139: Wat hier bij Wijrme volgt, is onbegrijpelijk,
omdat de helft is weggelaten. Er staat: "Op het gepropoueerde
desen aengaende, is goetgevonden toecomende Maendag;" daarop
moet volgen: >!-te verkiesen een nieuwen Rector Magnificus in de
Academie alhier voor den aenstaenden jaare 1),"]

1) Omdat deze resolutie, zooals Wijnne haar geeft, onverstaanbaar is, ben ik voor ditmaal afgeweken van den hiervoor, blz. 94,
noot 1, aangegeven rege10m geen melding te maken van resoluties, waarbij een dag wordt vastgesteld voor de benoeming van
een Rector, of van Rector en Assessoren.
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16 MAART 1691-17 MAART 1692.
1.
"ACTA JACOBO VALLAN SECUNDUM RECTORE,

AO. 1691"(-1692).

16 Maart 1691.
De Vroedschapsleden Dr. Everhard van Sijpesteyn en
Johan van Aalst, installeeren Vallan als Rector, eu als
Assessoren: Graevius, Witsius eu Van de PolIo

27 Maart 1691.
Dij gelegenheid van een private promotie deelt de Rector aau den Senaat mede, dat Antonius de Reuver, de zoon
van den secretaris van de Stad eu van den Senaat C. de
Reuver, zijn examen "summa cUm laude" heeft gedaan
eu morgen zal promoveeren tot J. U. D. Hij stelt VOOT, eu
met algemeene stemmen besluit de Senaat aldus, dat hem
geschonken zullen worden de gelden, die anders bij een
promotie aan de professoren worden betaald, zoowel wegens
de verdiensten van zijn vader, als orndat deze bij de promotie van zonen van professoren afstand heeft gedaan
van de hem toekomende gelden 1).

9 October 1691.
Bij de verkooping van boeken van een overleden curator
of professor worden geen colleges gegeven 2) ; de pedellen
\zullen dit telkens aan elk professor bekend maken en het
zal cloor den Rector aan de "valvae academicae" worden
aangeplakt. '-- Professoren, die weg blijven van een doof
den l(ector "sub poena mulctarum" bijeengeroepen Senaatsvergaderlng, zullen, evenals dit geschiedt bij het wegblijven
van promoües, met "twee solidi" worden beboet. - In hct
vervol.~" zullen, als Rector en Assessoren de nieuwgekozen
Hurgerrnecsteren gaan gelukwenschen, de pedellen "curn
]) Zie hierv66r, blz. 100--101, op 24 Maart 1688.
2) Zie ook hierna, blz. 119-120, op 5 Sept. 1692.
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sceptris, sine togis" hun voorafgaan, "eum hoc :rvlagistratui
gratum fore constaret."
26 Oetober 1691.
"Post privatam promotionem, occasione disectionis publicae cadaveris humani, statutum est, durante anatome
a lectionibus publicis abstinendum valvasque Auditoriorum
claudendas."
II
RESOLUTiiON VROEDSCHAP UTRECHT.

16 Maart 1691.

"op het gepresenteerde, desen aengaende, sijn de Heeren gecommitt. ter directie van Stads financie versocht,
om een ordre te concipieren wegens het transportgeld, te
accorderen aeu predicanten eu professoren, die van elders
alhier sullen worden beroepen, ende de V roedschap te dienen van advies,"
8 Juni 1691.
"Gehoort het rapport van de Heeren De Milan ende Suylenburg, heeft de Vroetschap geaccordeert aen Johannes
Georgius van den Broeck, schermmeester alhier, het schaal
in de Paulus-kerck te mogen gebruycken tot het exerceren
van sijn functie, in plaets van Jacob de Pool, overleden."
20 Juli 1691.
"Gehoort het rapport _van de Heeren gecommitteerden tot
cle Biblioteecq, heeft de Vroedschap aen Willem van Walcheren, Custos Bibliothecae, geaccordeert de somme van
ses ende dertich guldens voar extraordinaris dienst, bij dcnse1ven gedaen int registreren van eenige boecken, die buytcn
de catalogue waaren. Des hij de resterende mede rcgistreren ende degene, die onder particulieren sijn, afhalen sal,
mitsgaders goede sorge dragen, dat van alle nieuwe gedruckte boecken, ingevolge van haer Ed. Achtbare reso-
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lutie 1), een exemplaer door de druckers in de Biblioteecq
würde gefurneert."
26 October 1691.
[Wijnne, blz. 139: De advocaat Theodorus Graevius 2) wardt, "bij
provisie ende sonder consequentie", aangesteld tot ,,Lector eloquentiae et historiarum," zünder eenige wedde en buiten lasten
VOll de Stad.]

28 Oetober 1691.
"Gehoort het rapport van de Heeren De Ridder ende
verder desen aangaande gecommitt., geexamineert hebbende de requeste ende het versoeck van Johannes Braun om
te magen worden geadmitteert tot schermmeester alhier,
heef! de Vroedschap denselven Johannes Braun bij provisie
ende buyten lasten van de Stad gepermitteert om in het
ammonitiehuys bij Hieronirni-school de schermkonst te
exerceren ende te onderwijsen."

I

I

16 November 1691.
"Op het gerepresenteerde, desen aengaende, is goedgevonden d'Heer Cameraer De Ridder te authoriseren om VOOT
de twee pedellen van de Academie nieuwe rocken te laten
maecken."
2 November 1691.
[Wijnne, blz. 139: Bernard van Lin 3), mathematicus, wordt aan1) Res. Vr. 9 Januari 1688, hierv66r, blz. 98.
2) Blijkens C. Burman, Trajecttun eruditum, blz. 114, was hij
een zoon van prof. Graevius; vermoedelijk was hij tot opvolger
van zijn vader bestemd; hij overleed echter op jeugdigen leeftijd.
3) Van Lin was landmeter; hij zal college hebben gegeven voor
a.s. landmeters, ingenieurs en officieren. Hij was de opvolger van
Hugo Ruysch (zie over hem Acta et Decreta I, blz. 354, 359, 393);
Ruysch, laatstelijk buitengewoon hoogleeraar, was omstreeks 1672
als ingenieur in dienst getreden VaTI den Veldmaarschalk Graaf
van Waldeck. Of hij toen ook zijn professoraat was blijven waarnemen, blijkt niet. In elk geval heeft hij het in naam behouden,

l
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,gesteid tot Lector matheseos, om publice eu privatim de mathematica te doceeren "in de Nederduytse ende andere talen;" hij zal
elken Woensdag en Zaterdag "int bovenste Auditorium 1) daerover lesen, sonder dat denselven hierdoor sal wesen gequalificeert
om als een Lidt van de Academie eenige academise solemniteyten
bij te wonen."]

29 Februari 1692.
[Wijnne, blz. 139-140: De Heeren Gentman en De Milan, gecommitt. tot het boekverkoopersgild, zullen de wed. e van Willem
de Clercq bij zieh ontbieden eu haar vragen, wie haar heeft toegezonden "een Duyts (= Nederl.) translaet van het boek, onlangs
int Latijn uy±gegeven cloor den Heer prof. Leydecker, gelntituleert "Dissertatio Historico-Theologica de vulgata nuper cl. Beckeri
volumine" , twelck malitieuseljjck ende ter quader trouwe is overgeset, ende daervan ter vergaderinge rapport te doen 2)."]

17 MAART 1692-16 MAART 1693.
1.
"ACTA GERARDO DE VRIES, SECUNDUM RECTORE,
AO.

1692"(-1693).

17 Maart 1692.
De Vroedschapsleden Dr. Everhard van Sijpesteyn en
want toen; hij in 1690 .overleed, verzocht Van Lin tot zijn opvolger
als buitengewoon hoogleeraar te worden benoemd; dit wordt hem
geweigerd; hij moest zieh tevreden stellen met zijne benoeming
tot L.ector in 1691. Vgl. bij het voorgaande F. A. Hoefer, Het onderwijs in de versterk-ingskunst aan onze Hooge en Illustre Scholen, in Bijdr. v. Vad. Geschied. en Oudheidk., 6de reeks, VII, blz.
220 vlg.
1) Het ,,,bovenste" auditorium, ook wel het "hooge" auditodum
genoemd, was het boven op de Kloostergang gebouwde "derde"
auditorium, het auditorium medicum of theatrum Chirurgieum:
Acta et Decreta I, blz. 195, noot 1.
2) Dit rapport is nooit uitgebraeht, althaus in de Res. Vr. wordt
er geen gewag van gemaakt.
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Johan van Aalst installeeren als Redor G. de Vries, cu
als Assessoren: Leydecker, Van Muyden en Vallan.
29 Maart 1692.
"Franciscus van Bergen, dictus Montanus, J. U. Di. 1) ,"
heeft den Rector verzocht, een "carmen in laudem veTis"
te magen reciteeren, op den ondersten katheder van het
grünte /\. uditorium, cu wel "tecto capite". Dit verzoek wonlt
toeg:estaan, mits hij tevorell zijn carmen laat lezen aan
Graevius, professor eloqucntiae.
5 en 13 April 1692.

Bij tell nieuwe deliberatie Qver de oratie van Montanus
wonlt besloten, er toch cerst de Burgmrn. OVCT te raadplcgen; deze vanden het goed. De oratie heeft plaats gehad op
13 April; op dien dag werden ook de Acta et Decreta van
Graevius gelezen en goedgekeurd. Terzelfder tijd hoeH
Graevius aan den Rector overhandigd 12 gld., 12 st., gedeponeerd door den cand. Fhilos. J acobus de V ries, en 12 gld.
12 sI., gedeponeerd door den cand. Juris Johannes Henricus
Hessigius, Hanoviensis 2).
5 September 1692.
Fromotie van Jacobus de Vries; de 12 gld. en 12 st., die
door Hessigius gestort waren, heeft de Rector aan Leusden
overhandigd, toen hij op 20 )\1aart 1693 zijne "Acta" Het
recenseeren.
De Rector deelt mee, dat een der erfgenamen van den
heer Utenbogard, Med. Dr., hem had verzocht, dat de openbare colleges geschürst zouden würden tijdens de drie üf vier
dag-en van de publieke auctie van de bibliütheek van Dr.
j) Hij was 20 Juli 1691 te Utrecht gepromoveerd op een diS!>ertatie "de FerUs": Album Promotorum, blz. 58, en geldt als de
auteur van den in 1693 versehenen bundel "GemengeIde Parnas100f", waarin alle gelegenheden voor Wijntje en Trijntje in of bij
Utrecht worden opgesomdi vgl. Dr. G. C. Labouchere, in "Het
Utrechtsch Studentenleven 1636-1936", blz. 37-38.
2) Zie hierv66r, blz. 109, op 5 en 17 Juni 1690.
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Utenbogard, "rarioribus quibusdam libris insignis. De Senaat is van meening, dat de "intermissio lectionum publiearum" beperkt moet blijven tot de auctiedagen der bibliotbeek van overleden leden der V roedschap en professoren.
22 September en 3 Oetober 1692.
De Reetor deelt mede, dat "Johannes Vroesen, Roterodamo-Batavlls," het juridisch examen wil afleggen, als dc
Senaat hem toestaat zijn disputatio inauguralis uit te stellen
"in longius tempus sibi opportunum, sie tarnen, ut, peracto
tertia exarnine, sumptus universos, promotionis nomine
'Acadcmiae praestandos, sit soluturus." Op die voorwaarde
staat ele Senaat hem tae, "inauguralem disputationem in indefinitum tempus differre. Igitur postquam tria examina
rite sustinuisset, die III Octobris a Senatu facta fuit i11i
copia habendae, quando visum fuerit, disputationis luauguralis 1)."
lS Oetober 1692.
De Rector vraagt, of de gelden, -die Vroesen na afloop
van zijn derde examen gestort heeft, gedeponeerd moeten
worden voor de professoren, die later bij zijne disputatie
en promotie tegenwoordig zullen zijn, of verdee1d onder
de professoren, die hem examen hebben afgenomen? Tot
het laatste wordt besloten eu "ea ipsa hora sua singulis
tradita fuit portio, etiam Rectori, Promotori atque Pedellis.
Tantum ad bullae sumptum in futurum sepositi sunt duodeeim floreni et totidem oboli," quos successori clariss. Leusdeno, quando haee Acta reeensuit, reddidit Reetor, una eum
illis, de quibus ad diem V Aprilis".
"Eodern die ampliss. urbis Senator D. Adrianus Gentman, qui nomine amplissimi Ordinis interfuerat examini,
retuEt eompluribus urbis Iocis publice affixum se vidisse
typis exeustun programma, nomine Jaeobi Tollii, quo ad varii
generis institutiones invitatur studiosa j uventus. Rogavit
itaque vir ampliss., num conseio et consentiente Rectore ct
Scnatu aeademieo publieata sint istaec programmata." Het
1) Deze promotie had plaats op 27 April 1693: Album Promo,..
torum, bIz. 61.
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blijkt, dat de Rector en de Senaat van niets weten. Gentman zei, dat hij er over ZOll spreken met den eersten Burgmr. Tot nog toe heeft de Senaat daarin berust; als Gentman zieh er niet mee belast had, ZOll de Senaat zeH aan
Curatoren uiteengezet hebben, welke schade de Academie,
wier statuten zulke pogingen niet toelaten, daardoor komt
te lijden.
Op dezen zelfden 15 Ocl. 1692 sterft de eerste Burgmr.
Joannes Borre van Amerongen; wardt beslaten, dat Rector
eil Assessoren bij de familie rouwbezoek zullen aflcggcn,
tenzij cle Rector geen kennisgeving krijgt van het overlijden
of tenzij blijkt, dat de familie gcen rouwbezoek verwacht.
Daar de Rector eu Assessoren geen "aanzegging" krijgcn,
"ctiam ab his nihil factum est."
17 October 1692.
"Ad Senatum, hane ob rem convocatum, retulit Rector,
ampliss. D. Zijpesteyn, qui unus hoc tempore erat civitatis
Consul, sibi significasse, hoc se exspectare ut, si qua modo
programmate Tolliano gravetur Senatus academicus, ipse,
consueto more, per delegatos sUOS id ad se referat. Quum
igitur super hac re erant deliberaturi DD. professores, secedendi veniarn petiit Reetor, quippe qui graves haberet
causas, cur abesse malit ab hoc negotio D. Tollii, sui ex
affinitate cognati; verum non hoe illi permisit Senatus.
Ceterum pari bus Collegarum votis conclusum fuit, adeundum nobiliss. et ampliss. D. Consulem, petendumque ut
DD. Curatorum auctoritate prospieiatur rei novae, Aeademiae statutis adversae, pessimaeque in huuis praejudieium
sequelae. Quae causa ut urgeatur pressius, conquirenda esse
ex nostris Actis, quae in rem praesentem quadrare maxime
videbantur. Cura ea mandata fuit DD. Prorectori atque
Assessoribus, Rectore, ob jam memoratarn rationem, provinciam hane serio depreeante."
24 October 1692.

Bij een bezoek van den Prorector en de Assessoren heeft
cle Burgmr. gezegd, clat hij over de zaak-Tollius zoo spoedig
mogelijk zou spreken met geeomrnitt. tot de aeademische
zaken.
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26 October 1692.
"Senatui ad hane causam, indicta muIcta, convocato exposuit Rector, monuisse ampliss. D. Consulem, sibi Dominisque ad fes ,acaderriicas deputatis placere, ut Senatus
academicus ipse cum D. Tollio sie agat, quemadmodurn
olim pari in causa eUm aliis egerat. Igitur, collatis quae
Ao. 1662, Rectore clariss. Regio, item Ao. 1665, Rectore
cl. IvIansveldio, in Actis notata inveniuntur 1), visum fuit
Senatui per Pedellum interdicere D. Tollio institutionibus,
prog-rammate oblatis, hac, quae sequitur, formula": volgt
ecn bril'fje van den Senaat, in het Nederl., waarin cle pedel
gehst vvordt de "programmata" af te scheuren, waarbij
'Tollius "institutie in veelerhande künsten eu wetenschappen" had aangeboden, en aan Tollius alle "institutie" te
verbieden.
11 November 1692.
De Pedel deeh mede, zieh van den hem gegeven last bij
Tollius te hebben gekweten eu hem, op zijn verzoek, het
schriftelijk besluit van den Senaat te hebben overhandigd.
"Respondisse autem D. Tollium: haud satis Senatum percepisse prograrnrnatis a se affixi mentern, qUlppe quae
rninirne sit, invitare studiosos ad institutiones in hac urbe
a se habendas. Esse in eius vicinia loca sat rnuIta consiliis
suis exsequendis opportuna, in quibus nequeat illis intercedere Acadernia. Ceterum, propositum sibi non esse, quicquam moliri, quod displiceat Senatui academico, cui per
Pedellum sua constare velit officia. In quibus acquievit
hactenus Senatus 2)."
1) Vgl. Acta et Decreta I, blz. 367, ap 16 Oct. 1662, en de in

poot 1 aldaar aangehaalde plaatsen.
2) De Tollius, van wien in de voorgaande bladzijden sprake is,
Jacobus Tollius, een braeder van den Harderwijkschen hoogleeraar
Corno Tollius, was een verongelukt geleerde, die een avoutuurlijk
leven achter den rug had. Met recht kan hij beloven, aan de st.udenten les te geven "in veelerhande künsten eu weten2chappen",
want hij had zekeren naam als klassiek philolüog, was dodar in de
medicijnen, schijnt aok medische practijk te hebben uitgeoefend
eu had kennis van de chemie. Met tusschenpoozen was hij ge-
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11 en 17 November 1692.
De Senaat beraadslaagt over den tweeden pedel Herman Schauten, die reeds in het vij fele jaar pedel i5 zünder eenig tractement, daar de emeritus pedel Fockenberg
alle inkomsten van den pedel geniet 1). Er is weinig hoop
dat, "difficilibus hisce temporibus", de magistraat aan
Schauten, zoolang Fockenberg leeft, eenig salaris zal gevcn.
\Vordt besloten "duos iSt08 abolos, quas supra ccntum ct
quadraginta florenos hactenus solverunt qui Doctoratus
gradum in Acadernia nostra canseeuti sunt, convertere in
duos fIorenos, adeo ut clehinc ex expendendis a candidatis
florenis 142, ad Schoutcllum unaquaque promotione redituri 5int aboli 38, acl mürtem videlicet usque Fockenbergii,
qua defuncto cessaturum partiter sit hoc legum augmcntUlIl."

30 November 1692.
"Senatus, indicta muleta, convocatus fuit;" de Rector
deelt mede, da! Johannes VVoollaston, Anglus, Philos. Doetor en 1-1edic. cand., morgen in 't publiek een disputatio
mcdica inaugl1ralis zal houden Woollaston en zijn promotor, Vallan, verzoeken, dat hij, wegens gezondheidsredenen, dit mag doen "tecto capite." Toegestaan.
5 December 1692.
Sommige eollega's hebben bij gerueht vernomen, dat de
Staten van Holland "instaurationem studiorum" in de
Leidsehe Academie overwegen, en misschien zullen bepalen, dat voor een benoeming "ad publicos honores in Hollandia" alleen zij in aanmerking zullen komen, die te Leiden
weest: secr.etaris van Nicolaas Heinsius, rector van de Latijnsche
school te Gouda en hoogleeraar in het Grieksch, de geschiedenis
en de welsprekendheid te Duisburg. Daarna zwierf hij rond in
Duitschland en !talie en streek ten slatte in Utrecht neer. Hij
overleed in 1696 in de grootste' arrnoede. Zie het uitvoerig Ievensbericht van Jacobus Tollius bij C. Burman, Trajectum eruditum,
blz. 368--374.
.1) Zle hierv66r, blz. 105, op 11 Juni 1688.
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gepromoveerd zijn 1). De Senaat acht dit een zaak van het
uiterste gewicht; om niet overijld te handelen, wordt beslaten, de beraadslaging hierover nog uit te stellen; de collega's zullen intussehen trachten uit te visschen, wat er
waar is van dit gerucht en hunne bevindingen zoo spoedig
mogelijk aan den Senaat mededeelen. Ondertusschen wordt
alvast aan den Senaat voorgelezen, wat in de "Acta", onder
't rectoraat van Fr. Burman, op 24 Dec. 1670,. aver een
. soortgelijk geval voorkomt 2).
"Eadem hora proposuit RectoT, an non, ut nostro Senatui
retro-actofum recentior sit memoria, more aliorum collegioru111, libri, quibus Acta nostra consignata sunt, asservaridi
post hac videantur, non in acdibus Rectoris, verum in nostro
conclavi, sccludcndi in cista, cuius sibi quisque qui valet
collega habeat c1avim, sie tarnen, ut nulli extero ad eos
fiat aditus. Placuit Senatui dehinc ita fieri."
29 December 1692.
De Rector deelt mede, dat collega Leydecker hem een en
ander verteld heeft over de plannen van Leiden; ,Leydecker
herhaalt dit in den Senaat; deze blijkt van meening, dat
het gehoorde nog geen aanleiding geeft, zieh te wenden tot
Curatoren, maar toch niet verwaarloosd moet worden. Besloten wordt, dat Leydecker, vergezeld door den Rector,
aan Burgemrn. zal vertellen wat hem ter oore is gekomen;
deze moeten dan beoordeelen, of er iets gedaan moet worden, eu wat.
7 Februari 1693.
Daar men weet, dat de zaak van de Leidsehe Acadcmie
reeds in de Statcn van Holland besproken wordt en daar
bij somrnige leden instemming vindt, besluit de Senaat, dat
Rector eu Assessoren naar Burgemrn. 'zullen gaan Ü111 te
verzücken, zooveel mogelijk Leiden tegen te werken en
voor de belangen van Utrecht te waken. Dit gebeurt nog
1) Vgl. bij dit en het volgende de Res. Vr. 27 Maart, 3 en 10
April 1693, hierna, blz.132-139; een uiteenzetting van dit onderwerp
vindt men in "De Utrechtsche Academie", blz. 285-287.
2) Zie Acta et Decreta I, blz. 492-500.
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denzelfden dag. Burgemrn. beloven maatregelen te zullen
beramen om tegen te houden, dat er in Holland iets besloten wordt, waardoor de Utrechtsche Academie benadeeId
ZOll worden.
13 Februari 1693.
Bij gelegenheid van een private promotie deelt Joh. Luyts
aan den Senaat mede, dat hij een authentiek exemplaar
is \'leten machtig te worden van het ontwerp tot "instauratio
stucliorum", dat de Leidsehe Curatoren tcr bekrachtiging
hebben aangeboden aan de Staten van Holland. Het wordt
in den Senaat yoorgelezcn. Rierop volgeH: Extr. Resal.
Holl. 6 Febr. 1693, met bijbeboorende stukken, nl. een brief
van de Leidsehe Curatorcn aan cle Staten van Holland, dd.
30 Dec. 1692, en een "eoneept-Reglement". De twee laatste
stukken zijn in hun geheel gedrukt bij Molhuysen, Bronnen
IV, Bijlagen Nos. 909 en 910, blz. 34*-42*, en worden
daarom hier niet overgenomen. De Res. Holl. 6 Febr. 1693
vermeidt alleen de ontvangst van den zooeven genoemden
brief van de Leidsehe Curatoren, "houdende derselver consideratien ende advis op de propositie van de Heeren Gedeputeerden derselver Stad, raeckende het verval der studien,
eu int bijsonder in de rechten", met het concept-reglement
als bijlage, "waarop gedelibereert en bij de Leden copie van
de voors. missive en concept-reglement versocht sijnde, om
de intentie van de Heeren haere principalen dienaengaende
te mogen verstaen, is de fimtle resolutie, daerop te nemen,
uytgestelt tot nader deliberatie 1)."
19 Maart 1693.
De Acta van het rectoraat van Vallan worden gelezen
en goedgekeurd.
1) Deze "nadere deliberatie" - zie ook Resal. Hall. -9 April 1673
- heeft naoit plaats gehad; het Leidsehe plan geraakte definitief
van de baan. Dit kau men intussehen te Utrecht niet voorzien;
vandaar, dat men waakzaam bleef, gelijk uit de volgeude bladzijden
nog zal blijken. Over het Leidsehe plan kan men meer vernemen
bij Molhuysen, Bronnen IV, blz. 104, 105, 107 en 108, en blz. 32*,
33* en 166*-167*.
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11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

26 September 1692.
[Wijnne, blz. 140: De extraord. prof. Paulus Bauldry wordt vereerd met 100 zilveren ducatons voor de opdracht van zijn boek,
getiteld: "Lactantius de mortibus persecutorum curn notis" ete.]

13 Maart 1693.
[Wijnne, blz. 140: Prof. Graevius wordt, "uyt sonderlinge ('Ollsideratie", vrijgesteld van "sijne vierde ordinaris weeckelijcxe publique lesEen, die sijn Ed. tot nu toe des Vrijdags gewoon is geweest te doen."]

16 MAART 1693-15 MAART 1694.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE
AO.

J üHANNE LEUSDEN,

1693"(-1694).

16 Maart 1693.
De oud-burgemeester Van der Nijpoort en mr. Jacob
Martens, Raden en Schepenen, vergezeld dOOf den secretaris Mr. Corno de Ruever, installeeren als Rector Joh.
Leusden, Linguarurn professor, en als Assessoren: Gerard
de Vries, Philos.} Herrn. Witsius, Theol., eu Lucas van
de PoIl. J uris professoren 1).
Op dezen dag wordt aan den Senaat medegedeeld de Res.
Vr. 13 Maart 1693: hierboven.
1) De faculteiten van de Assessoren zijn hier medegedeeld, om-,
dat er uit blijkt, dat De Vries van dezeIfde faculteit was als de
Rector, nL de philosophische, eu dat de medische faculteit niet
onder de A~sessoren was vertegenwoordigd: een afwijkip.g dus van
het gebruik, dat de drie Assessoren worden gekozen uit andere
faculteiten dan die, waartoe de Rector behoorde.
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20 Maart 1693.
De Acta van het rectoraat van -G. de V ries worden
gelezen en goedgekeurd.
27 Maart 1693.
De -Senaat is namens Burgermeesteren doof den Rector
bijeengeroepen, opdat deze aau de professoren ZQU vragcn,
of er flOg iets was toe te voegen aau de "Considerationes,"
die de Senaat, aueler het rectoraat van Fr. Burman, aau elen
Utrechtschen Magistraat hacl aangebodcn betreffencle de
"restauratie" der studien te Leiden 1). De Senaat is van
1l1eening, dat daaraan niets toegevocgd behoeft te worden;
alleen zal aan Burgermrn. nog betuigd worden: le dank
voor hunne goede zargen enz.; 2c een belüfte van de
professor'eu, alles te zullen doen, dat stickt tot heil der
Academie, eu alles te vermijden, dat haar nadeel kau berokkenen, zoodat voortaan niemand eeuige reden tot klacht
tegen de Academie zal hebben ; 3e dat de Academie van
I-"raneker zieh ook beklaagd heeft, nl. bij cle Statcn van
Friesland, over ~e Leidsehe . plannen.
6 April 1693.
In den Senaat wordt voorgelezen een brief van de Staten van Utrecht aan de Staten van Holland over de voor...:.
genomen "reformatie" van de Leidsehe Academie. Daarop
valgen: Res. Vr. 27 Maart 1693 (hirna, blz. 132; Res. Vr.
3 .\pril 1693 (hiema, blz. 133); Resol. Staten Utreeht 29
Maart 1693 (bevatalleen het besluit tot het verzenden van
de volgende missive); de straks reeds genoemde- brief van
de Staten van Utrecht aan die van Holland (hierna, blz.
133-137).
11 September 1693.
"Corndis ab Eck, prof. Juris ordinarius, vocatur ex
_Acadernia Franequerana", houdt, in het Groote Auditorium,
1) Bedoeld is het advies, in 1670 door den Senaat" aan -Burgemrn.
cn Vroedschap uitgebracht, dat gedrukt is: Acta et Decreta I, blz.
494-498.
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zijne inaugureele oratie lIde consilia instituendi feliciter
studium Juris."
Op denzelfden llden September roept de Rector, te
vijf UUT, den Senaat bijeen "occasione D. Jacobi Kidt,
studiosi Scoti, hic incarcerati ob aliquam dec1arationem
editam ete." Besloten hierover de Burgermm. te raadplegen, cu dat alles gedaan maet worden, wat de RectoT
meent, dat VOOT, dezen student kau gedaan worden. - De
Rector heeft met Burgermrn. gesproken, ook met den Schout,
en dezen laatsten verzocht VOOT Kidt te willen intercedeeren
bij den Graaf van Portland, hetgeen de Schout beloofd heeft.

12 September 1693.
Daar de predikant van de Anglicaansche Kerk, Best,
altijd ziek is eu zijn ambt niet meer kau waarncmen, heeft
de Rector aan den Senaat de vraag voorgelegd: "an non
ratio habenda esset LXX vel LXXX studiosorum Scotorum
et Anglorum 1), qui saepe, ob defectum Pastoris vel .Proponcntis, non possunt diebus Dominicis conciories audire?"
"Vordt besloten, dat de Rector zal gaan spreken met Burgermrn. ; hij doet dit, spreekt ook met den Anglic. predikant
Best; de Reetor gaat, met de ouderlingen der Anglic. kerk,
ook spreken met de Staten en met de Burgermrn. Eindelijk
wordt besloten: de Staten zullen jaarIijks 200 gulden, de
Stad 100 en Best 150 gulden geven om daarvoor een proponent te onderhouden.

23, 24 en 30 Oetober 1693.
Op voorste! van den Rector besluit de Senaat, dat Rec1) Hier heeft men een sterk sprekend voorbeeld van de onvoltalligheid der inschrijvingen in het Album Studiosorumj volgens
dit Album waren er in 1688: 8, in 1689: 3, irl 1690: 7, in 1691: 2, in
1692: 3 en in 1693: 2 Engelsche of Schotse studenten, te Utrecht
ingeschreven, tezamen dus in de zes jaren, die aan September 1693
voorafgaan, 25. Zelfs al zou men veronderstellen, dat alle studenten,
die sinds 1688 ingeschreven waren, in 1693 nog te Utrecht studeerden - wat natuurlijk niet het geval is -, dan blijft het getal
25 nog verre beneden de 70 a 80 Engelsche en Schotsche studenten,
waarvan de Acta et Decreta gewagen.
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tor eu Assessoren een verzoekschrift zullen opstellen aan
Burgmrn. eu Vroedschap, om hunne tusschenkomst in
te roepen, teu einde niet tot uitvoering korne de Resal.
Staten Utrecht, waarbij de professoren bezwaard zijn geworden met "een defa1catie van een vierendeel hares tractements, baven het familiegelt eu andere contributien."
Dit verzoekschrift volgt nu; het luidt aldus:
"Aan clc Edele Achtbare Heeren Burgermeesteren eu
Vroedschap der Stadt Utrecht,
Den RectoT eu gesamentlijke Professoren van U.Bel.
Achtbare Universiteyt verstac:n hebbende, dat bij resolutie van d'Hclele Mog. Heeren Staten van den Lande sij
souden beswaert sijn geworden md ecn defalcatie van ecn
vicrdc deel hares tractemcnts, boven het familiege1t eil
andere contributien, die sij gewillichl~ik altoos betac1t heL-ben, vindcn sich genootsacckt om hare toevlucht tot UEd.
Achthare, als haer eenige JVlaecenaten en trouwe voorstanden:;, te nemen eu hunne gravamina dienaengaende irret
alle eerbiedicheyt te representeren. En wel vooreerst ver",eken sij, dathet UEd. Achtbare gelieven gunstelijck te
considereren, dat in het gemeen dOOf de geheie Christenwerelt de Universiteytcn, in faveur der geleertheyt, met
sonderlinge privilegien en immuniteyten sijn voorsien en
van alle lasten der gemeynte plegen verschoont te worden;
dat oock particulierlijck de Professoren der Universiteyten,
die in de Vereenigde N ederlanden geetablisseert sijn, seI fs
in de tegenwoordige noodt, niet alleen gene de minste verkortinge van hunne tractementen onderhevich siju, irnmcrs soverre de supp~ianten bekent is, nemaer sommige
ook in tegendeel, boven hare ample gagie, exemptie van
accijscn genieten of een convenable en equivalente somme
daervoor, behalven noch verscheydene toegiften, als van
jaarlix tabbcrgeit en dergelijkc, welke ook v66r desen
van de Professoren -des er Universiteyt genoten, de supplianten l1U soveel jaren gemist hebben. En konnen" sij,
supplianten, niet dencken, dat UEd. Achtbare souden konneu goetvinclen, hare Universiteyt van ergere conditicn te
latcn 'worden als eenige andere, dewijle sij, supplianten,
onbcroemt gcsproken, al wat in haer vermogen is tot luyster en celebriteyt van deselve toebringen.
Daerenbovcn
versocken cle supplianten, het gelieve UEd. Achtbare in
achtinge te nemen,
dat de tractementen van sommige
Acta et decreta

Senat'Us~

II

9
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professoren 500 laegh sijn, dat, indien noch een quartael
daervan wiert afgetrokken, behalven het familiegelt, hetwelke reets dubbelt betaelt wort, alsdan hare tractementen vooral niet meercler wesen souden, als eenich roeester der Latijnsche scholen gewoon is te trekken. Hetwelke
waerlijck verre onder de digniteyt en reputatie van het professoraet schijnt te wesen, voormimentlijck in

500

eeil illustre,

wijdberoemde en florissante Academie, als die van UBc1.
Achtbare tegenwoordich iso Waerbij noch komt, hetgene de
supplianten, onder correctie, seer considerabel menen te sijn,
dat verscheydene der professoren van andere Universitcytcn,
elaer sij gene dergelijke defalcaticn te vresen haddcn, tot
dese, op UEd. Achtbare liberale offerten, overgekornen
sijn, of van andere Universiteytcn eu Illustre scholen op
grate prescntatien versocht sijnde, in UEcl. Achtbare Universiteyt gebleven sijn, met verlaten of excuscrCll van eell
profitabelder conditie; met we1cke professoren UBd. Achtbare op eell vast be100fde gagie sijn overeengekomen,
sulx dat deselve bij wegen van contract genieten en clacrop gewillichlijk in UEd. Achtbare dienst gekornen of gebleven sijn, omdat sij sich van UBd. Achtbare genereusheyt
ten vollen versekert hebben, dat haer de somma, bij sulken onderhandelinge belooft, sonder eenige verminderinge
ten allen tijden geworden soude, sijnde zulx een sake, die
de supplianten, met reverentie, menen tot de reputatie van
UEd. Achtbare Universiteyt, in het beroepen van Professoren, ten hoochsten dienstich te wesen, dat de beroepene
in sulcken gevalle volkomen secuur mochten zijn.
Uyt
insichten van alle welcke reden en veel andere, die de
supplianten, om UEd. Achtbare patientie niet te verveelen,
overslaen, sij UBd. Achtbare eerbiedichlijk en ootmoedelijck versoeken, om door hare crediet sooveel bij d'Ed.
l\log. Heeren Staten te effectueren, of andersints, so als
haere hoge wijsheyt dicteren sal, de sake sulx te dirigeren,
dat de supplianten van de voors. defalcatie hares tractemcnts verschoont mogen worden en blijven, tcn eynde sij
continueren alle haer lust en couragie ten besten van dc
studercnde j eucht aen te leggen en de celebriteyt cn bloey
van UEcl. Achtbare Universiteyt, na haer vermogen, te
maintenercn. Dit doende" etc.
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30 Oetober 1693.
Prof. Van Eek vraagt, of twee juridische studenten, die
hij reeds te Franeker geexamineerd heeft, te Utrecht kunnen "publice pro gradu disputare et promoveri." Beslissing aangehouden tot eell volgende Senaatsvergadering.
2 November 1693.
De Senaat stemt toe, dat de bedoe1de studenten hier
kunnen promoveeren, daar er een antecedent is, n!. Van
Cleef, te Leiden geexamineerd en op 1 Nov. 1669 te
Utrecht gepromoveerd, maar hij laat aan de juridische
factdteit de beslissing over, of "collatio aliqua CUm Dominis candidatis esset instituenda."
16 Februari en 13 Maart 1694.
De Senaat vindt goed, dat Jacobus Doornekroon, philos.
candid., op 23 Januari geexamineerd in de philosophie, na
zijne disputatio publica, te houden op 13 Maart a.s., zijne
promotie zal uitstellen tot zoolang hij wil. - Na de disputatie op 13 Maart hedt hij het verschuldigde geld betaald,
dat verdeeld is onder de professoren, met uitzondering van
12 gId. en 12 stuivers, "pro bulla postea solvendis", die
de. Rector aan zijn opvolger heeft ter hand gesteId, tegelijk
met 42 stuivers, die zijn voorganger aan hem had ter hand
gesteId voor de bul van den cand. J uris Johannes Henricus Hessigius (zie hiervoor, blz. 119, op 13 April 1692).
20 en 24 Februari 1694.
Aan Goedthard Borgesius, Groninganus, philos. Dodor,
die op 19 December 1693 "in nostro Athenaeo 1)" gepromovcerd is, wordt toegestaan "tecto capHe, in superiori
cathedra auditorii maioris", op Zaterdag 24 Februari, te
11 uur, ecn oratie te houden "de Groninga." Dit verlof
wordt verlecnd "eo modo, quo idem Juris Doctori l\tIontano" vroegcr was toegestaan (zie hierv66r, blz. 119, op 29
!Vla"rt 1692). Op den bepaalden dag heeft Borgesius zijn
oratic gehouden.
1) Bij uitzondering heet de Academie hier "Athenaeum".
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12 Maart 1694.
"Liberalitati VIrl illustris Theodori a Velthuysen, Toparehae in Heemstede, Willemskop (Willeskop), Kort-Heeswijck ete., Praepotentibus huius diaeceseos Ordinibus
primi Ioci adscripti, debet Senatus acadernicus tabulam, in
qua pieti sunt Gisbertus van der Hoolck et Theodorus it
Velthuysen, septies Consul, avus eius - - quibus Consulibus haec Academia anno 1636 die XVI Martii est inaugurata - - 11t et caetera omnia foei ornamenta 1). Propterea, Senatus nomine, Redor et Adsessores vira illustri
gratias eg-cruut.
Gisbcrtus van der Hoolck natus est anno 1598, clie XVIII
Aprilis, dcnotus est anno 1680, die XXV Septcmbris st(ilo)
vet(eri), V Oetobris st(ilo) n(ovo) 2).
Theodorus a Velthuysen natus est anno 1582, die XV Ikeembris, denatus est anno 1642, die VII Oetobris (stilo
vcteri) ."

II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 Maart 1693.
[Wijnne, blz. 140-141: Burgmrn. en gecommitt. ter Beschrijvinge (ter Vergadering Staten Utrecht) worden uitgenoodigd, te
bewerken, dat de Staten van Utrecht een brief zullen richten aan
de Staten van Holland om de resolutie betreffende het reglement
op de studien, door de afgevaardigden van Leiden aan hen voorgesteid en door de Leidsehe Curatoren aaubevolen, te stuiten.
De Kameraar De Ridder wordt gemachtigd, in overIeg met
Burgmrn., "eenig redres te maecken omtrent de Heeren- ea de
Professoren-sitplaetsen in het groot Auditorium deser Academie."]
1) Een afl.!Celding van dit schoorsteenstuk eu grisaille - dat bij
het bouwen van de tegenwoorruge Senaatszaal daarin helaas! geen
plaats heeft kunnen vinden en overgebracht is naar een onaanzienlijke karner in de benedengang van het Academiegebouw vindt men in De Utrechtsche Academie, tegenover blz. 107.
2) In de Acta et Decreta staat abusievelijk st. vet. bij 5 October
en st. n. bij 25 Sept.
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3 April 1693.
[Wijnne, blz. 141-146: Burgmrn. deelen mede, dat de Staten
van Utrecht de volgende missive aan de Staten van Holland zullen
zenden 1):]

"Edcle Groot Mogende Heeren,
Bij Borgermrn. ende Cecommitt. der Stad Utrecht, uyt
den nae111 van de Heeren hare principalen, is in onse vcrgadcringc voortgcbracht, dat ter vergaderinge van UEd.
Cr. l\fog. hac1de gedient sccckere missive off bericht, van
de Heeren Curateurcn aver de Universiteyt tot Leyden
ende Borgermrn. der voors. Stad opgeste1t, naa1' ingeno111(':n consiclcraticn van den Rcctor ende Scnaet van UEd.
Gr. l\fog. Universiteyt, C11 inhoudencle derselver consideratien ende advis op de propositie van de I-Iccren Gcdcputeerden derse1ver Stad, rakende het verval der studien cn
int bijsonder in dc rechten, mitsgaders seecker conceptReglement tot redres vant voors. verval der studien, COlltinerende de ordre van studeren int generael ende in het
bij sonder de methode van het examineren van Doctoren
ende Licentiaten in de rechten.
Doch van welck Reglement geen groote vrucht soude
1) Ik neem het nu volgende, hoewe1 grootendeels gedrukt bij
Wijnne, t.a.p., in zijn geheel over, omdat wat daar staat den lezer
in verwarring brengt. De brief van de Staten van Utrecht eindigt
- hetgeen bij Wijnne niet blijkt - met "ongekrenckt zal blijven"
(bij Wijnne, blz. 146, regel 13 en 14 van boven). Daarop volgt in
de Res. Vr. Utrecht 3 April 1693, waarin deze brief is opgenomen,
de passage, aanvangende met "Ende is vorders goedgevonden", eu
eindigende met "te willen adhiberen," welke passage het vervoIg
vormt van de mededeeling van Burgemeesteren over .het tel' 8tatenvergadering verbandeide, waarmede de resolutie aanvangt. Men
vindt deze passage hierna, b1z. 137. Bij Wijnne ontbreekt deze
passage, omdat zij niet voorkomt in het door hem gebruikte register No. 1008 (zie daarover Acta ct Decreta I, blz. IX). Na
deze passage komt dan de eigenlijke Res. Vr. (aanvangende met
"En sijn welgemelte Heeren" enz.), nl. de dankbetuigingen aan de
vertegenvJ'Oordigers der stad in de Statenvergadering, en hct besluit, ook de hulp van Van Weede van Dijkveld in te roepen.

I
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wesen tegem.oet te sien sonder eenige nootsaeckelijckheyt
VQoreerst aen de j eught op te leggen, die andersints hierdoof aenleydinge souden worden gegeven om promotien
op andere U niversiteyten te soecken, tenware daertegen
bij UEd. Gr. Mog. wierde voorsien, voorslaende daertoe,
voor een billijck ende convenabel middel, indien UEd. Gr.
Mag. bij resolutie quamen vast te stellen, dat int toecomende
geen van UEd. Gr. Mag. ingesetenen, inboorlingcn weseude van Holland ende West-Vriesland, souden worden geadmitteert als advQcaten VOOT cle Hoven van Justitie off
eenige collegien van judicature binnen denselven lande, tensij deselve hun gradum van Doctor off Licentiaet in de
rechten haclcle becomen op UEcl. Gr. Mag. Ul1iversiteyt;
dat wijders Dock geeue personen, inboorlingen sijnde van
den gemelten lande, als voren, tot ecnige staten off beclieninge - - tot welcke vereyscht (is) de voors. qualiteyt
van Doctor of Licentiaet in de rechten - - souden worden
genO'mineert off vercoren, tensij deselve hun gradum van
Doetor off Licentiaet op de gemelte UEd. Gr. Mag. Universiteyt, onder voldoeninge aen 't voors. Reglement, als
voren, souden hebben geobtineert.
En hebben opgemelte Heeren Borgermrn. ende Gecammitt. aen ons omstandig vertoont de onbillijckheyt en groote
laesie, die door het vaststellen van sodanigen ordre soude
worden toegebracht aan de voorrechten van de Universiteyt
in dese Stad ende Provincie, door onse authoriteyt opgericht, als waerdoor aeu deselve, ten respecte van de inbaarlingen van uEd. Gr. Mog. Provincie, soude werden
benomen de authoriteyt om op deselve te confereren de
graclus van Doctor off LiceJ;ttiaet in de rechten 1), welcke
authoriteyt aen geene gequalificee~de Academien in eenige
Staten of landen word geweygert off bedisputeert, maer
dewekke gewoon sijn hare brieven van promotie van Doc1) Het Leidsehe plan hield eigenlijk niet in, zooals de Staten
van Utrecht in dezen brief steeds beweren, dat te Utrecht geen
Hollanders in de rechten zouden mogen promoveeren, maar dat
Hollandsehe jongelui, die hun graad elders dan te Leiden hadden
gehaald, in Holland niet zouden worden toegelaten tot de advocatuur en niet benoembaar zouden zijn tot eenig ambt, waarvoor
de graad van Dr. of Licentiaat in de rechten vereischt was. In de
practijk kwam dit echter op hetzelfde nee!".
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toren off Licentiaten in ele rechten te extenderen om hare
scientie ubique. terrarum te exercereu, sulcx dat dit altijd
is aengesien als eeil gemeen recht van de volckeren, onder
dewelcke de studien worden gecultiveert.
En aen hetwe1cke des te minder praejuditie behoorde te
worden- toegebracht tusschen Provintien, dewelcke aen malcanderen als geenclaveert leggen eu daerenboven aen den
anderen verbünden sijn doof 800 solemnelen Unie ende
confoederatie om tell eeuwigen dage bij den anderen te
blijvCl1, onvermindert 1) een ijgelijcke Provintie hare particuliere privilegien, vrijheden ete. en allen anderen haerEeden gerechtigheden, ende waerinne sijlieden den anderen
niet alleen geen praejuc!itie, hinder off letse! sullen doen,
macr sullen elen anderen daerinne met alle behoorlijcke eil
moge1ijcke midde1cn helpen hanclhouden, stijvcn ende stercken, beschutten ende oock beschermen j egens alle ende ecn
ijgelijck etc.
Waerbij in desen accecleert, dat door het arresteren van
't voors. concept-Reglement dit praejuditie soude worden
toegebracht aen hetselve Auditorium ende plaetse, waerinne
de voors. Unie, 500 heylsamen fondament van den Staet, is
geslotcn ende in dewelcke nu nabij de 60 jaren de libcrteyt
van promoveren van inboorlingen van UEd. Gr. Mog. Provintie is geexerceert.
Dat oock de intentie van de Heeren fundateurs van UEd.
Gr. Mog. Universiteyt in die difficile tijden, als deselve is
geerigeert, uyt de redenen, bij het octroy gededuceert, bllj ckt
·wel geweest te sijn om de ingesetenen te subleveren van
de eosten ende periculen, claerinne de kinderen souden geraeckcn in andere Universiteyten, mits de verscheydenheyt
van religie, ende opdat bij lange ophoud ende gebreck van
goed onderwijs, leeringe ende oeffeninge in alle sedigheyt,
seientie en geleertheyt niet vergaen ende te niet COlllcn
soude, ende dat Hoöchgemelte Heeren funclateurs om seeckere insicht liever wilden verhoed sien, de kinclercn te versenden in andere uytheemsche scholen en Universiteytcn
huyten dese landen, maer geensints om de hondgenoten te
bedisputeren een incontestabel j1L<; Majestatis van soowel
inboorlingen van UEd. Gr. Mog. Provincie, als andere, wet]) De passage, die nu volgt, is geheel ontleend aan art. 1 van de
. Unie van Utrecht.
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tig te declareren Doctoren ende Licentiaten, soo in de rechten als andere faculteyten.
Dat oock de goede meyninge van Hoochgemelte Heeren
fundateurs van uEd. Gr. Mog. Universiteyt we! b!ijckt geweest te zijn de Stad Leyden, met de borgeren ende inwoanders van dien, ten aensien van den grooten last ende
noot van den oorlogh, bij henluyden in alle getrouwigheyt
gesustineert ende gcdragen, bij alle wegen ende midde1cn te
gratificercn ende te vorderen, mact geensints tot soo merckelijcken bedwangh ende belastingc van alle dc andere
steden van Holland ende vVest-Vriesland, in alle dc\ve1cke
-- - hocwcl constituercndc een vrlje republicq geen
goede familie soude werden gcvondcn, waerinne aeu de
(mders soude blijvcn gelatcn de vrijheyt vaTI educatic hafer
kindcren, noch oock aell vooghden van hare wecscn, ende
dat in den pcriculcuscn roltrs van des minclerjarigcn ouderdom, matr soude generalijc-k die vrijhcyt voor a1to05 \i\'cscn
benomen aell alle, die de hoape conden hebben van hart
kinderen oyt tot eenige digniteyten te sien aspireren.
Sonder dat daertegen soude gepermitteert sijn eenige keure
aen ouders off voogden, om hare kinderen off onnnmcligcn
te magen stellen ollder de directie ende toesicht van ten
professor, dewelcke uyt consicleratie, 't sij van geleertheyt,
't sij van methode van instrueren, 't sij van maechschap, 't sij
van goede recommandatie off andersints den ouderen en
voogden soude de aengenaemste sijn.
Ende soude dit alles dus worden gereguleert op een bedencken van dat Dactaren off Licentiaten in de rechten,
op dc Academie deser Provincie wordende gepromoveert,
van sooveel nuttigheyt eu dienst voor het publicq niet souden wesen als die onder Leydsche professoren souden hebben gcstudeert.
Het is \vcl waer ende alomrne bekent, dat cle Universitcyt
dcser Provincie veeI heeft geleden door berocpingcn van
professoren van Utrerht naer Lcydel1, maCT blijckt dacruyt
oock van de voorsorge, die val1 tijd tot tijd bij dc IIecrcn
CurateurCH is g-edragcn, 0111 ha re lTniversiteyt van sodanige
professoren tc voorsicn, die vall die consideralie sijn gc"\vcest.
DattC'l- g'cneralijck veryal i5 in de studien, is_ bekcnt; c1c
Heeren Cnratcuren van de Academie <leser Provincie sprccCkCl1 oock 't selve niet tegen, gelijck mede niet, dat 't sdvc
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verval veroorsaeckt is doof het versuym van de studien
in de goede consten ende wetenschappen (de humaniora),
doch oordeelen onder anderen daertoe mede veel te hebben
gecontribueert de adrnissie van candidaten tot private disputatien (private promoties), welcke in de Universiteyt van
clese Provincie niet sijn toegestaen, dan lange nadat deselve
op alle naburige Universiteyten waren gepermitteert :1).
Eu connen wij UEd. Gr. Mag. wel verseeckeren, dat het
red res van hct verval der studien ende de applicatic tot
liberale fonsten ende "'\vetenschappen het eenige oogmerck
slinde van de fleeren Curatcurcn van UEd. Gr. Mag. Univcrsiteyt, 111C11 c1escrsijcls altijd overboclich (berdel) sa.!
wesen, dicnthalven met "'IvelgclTI'clte Heeren Curateuren te
conferleren ende sodanigc reglementen te he1pcn beramcl1,
als tot bereykinge vau soo salutaircn oogmerck onderling
dienst ich geoordee1t sal mogen worden.
AUe twelcke wij aen UEcl. Gr. Mag. geern vrundnabuurlijck hebben willen representeren, met versaeck, dat desc
sake daerhenen magh worden gedirigeert, dat het voorrcc-ht
van promoveren, dat de Universiteyt deser Provincie ncyens alle andere heeft, ongekrenckt magh blijven."
"Ende is vorders goedgevonden 2)", dat den voors. brief
bij missive sal worden gesonden aen de Heeren, wegen dese
Provincie gecommitteert ter Vergaderinge van Haer lIo.
J\log., met een copije van dien, eu daerbij versocht de voors.
brieH in eygen handen van den Heere Raedpensionaris van
Holland te willen overleveren en met allen ernst ende ij ver
den inhouden van dien reeommanderen, met versoeek om
suleks met desselfs veel vermogende credit bij de Hoochgernelte Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland
lel1 besten te onc1erbauwen, tot sulcken effeete, dat acu de
Universitcyt des er Provincie soo graten ende irreparablen
nac1eel ende prejuditie niet mach worden toegebrac-ht) sullende wdgemehe Gccommitteenlcn rncdc worden versocht
0111 bij andere Leclen van Holland en alomme, eber dcselve
sullcn COllnen clenck<.'fl sulcx van eenige dienst off tot be1) Zie b.v. Acta et Decretrl{ I, blz. 160, op 7 April 1642, en noot 1
aldaar.
2) Zie hierv66r, bladz. 133, noot 1.
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vorderinge van Haer Ed. Mog. goed en rechtmatigh oogmerck te konnen sijn, gelijcke goede officien sonder tijdversuyrn te willen adhiberen."
"En sijn welgemelte Heeren Borgermrn. 1) ende GecomVOOT derselver moeyte ende goede officien, in
desen geadhibeert, bedanckt.
Ende is na deliberatie goedgevonden, den Heere Borgermeester Spoor te versoecken eu te cornmitteren, gelijck sijn
Ed. versocht ende gecommitteert ward bij desen, om sich
te transporteren naar Den Hage ende met den Heere Van
Dijckveldt 2) over de VOOTS. saeck te commtllliceren, ende
Sijn We1geboren te versoecken, met desselfs veel vermogende
credit bij Sijne Majt., ende daer het verder van dienst sal
connen wesen, te recommanderen, tcn eynde aeu de Universiteyt van dese Provincie soo grooten nadee1 ende praejuditie niet magh worden toegebraght, als bij het arresteren
van het gemcHe concept-Reglement ende de resolutie, bij
Haer Ed. Gr. Mog. daeromtrent te nemen, soude geschieden."
m~itteerden

10 April 1693 3).
[Wijnne, blz. 146: Burgmr. Spoor rapporteert, met Dijkveld in
Den Haag te hebben gesproken over de bovengenoemde zaak en
dat deze "veele goedwilligheyt hadde getoont om ter intentie van
haer Ed. Aehtb. daerover met Sijn Majt. van Groot Brittannien te
spreken 4) ende verder, daar het van dienst saU oordelen, ten
1) Zie hierv66r, blv. 133, noot 1.

2) Van Weede van Dijkveld was een der vertrouwden van den
Koning-Stadhouder; toen deze in 1688 zieh inseheepte voor zijn
toeht naar ~geland, was Dijkveld een der drie mannen, die hij
aan zijne gemalin als raadslieden gedurende zijne afwezigheid aanwees: R. Frcln, Verspreide Geschriften V, blz. 188.
8) Dit is de laatste resolutie in de uitgave van Wijnne; de voortzetting daarvaIi door Mej. Miedema begint met Res. Vr. 26 April
1694.
4) üf de tusschenkomst van Willem m de Leidsche plannen heeft
verijdeld, dan wel of dit aan andere redenen is toe te schrijven,
Leiden heeft in elk: geval zijn doel .niet bereikt: zie hlerv66r, blz.
125, noot 1.
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meesten dienst van de Academie deser Stad te recommanderen."
Spoor wardt bedankt voor zijne moeite en voor de mededeeling.]

1 Mei 1693.
"Gehoort het rapport van de RH., dienaengaende gecommitt., heeft de Vroedschap George Toumer ende Pier(r)e
Baulairys bij provisie geconsenteert om schermschool te ITlOgen houden ende haer const alhier te exerceren,"
31 Juli 1693.
"De Vroedschap op den eed vergadert sijnde, hebben de
Heeren Borgermrn. voorgedragen, dat Haer Ed. tot welstant ende dienst van de Academie alhier haare gedachten
haddcn laten gaan over de bestel1inge van de J uridice faculteyt, ten eynde deselve wederom mochte worden VOOTsien met een professor, doof wiens renomme ende geleertheyt luyster ende aensien aen deselve faculteyt soude \vorden toegebracht, ende dat ten dien eynde ingenomen hebbcnde de consideratien ende advis van de Heeren gecommitt. tot de Academise saecken, gesamentlijck het ooge
hadclen geslagen op de persoon van de Heer Cornelius van
Eck, jegenwoordigh professor in de Universiteyt tot Franicker, van welckers geleertheyt, renomme ende vordere qualiteyten ten vollen gelnformeert ende gebleecken sijnde, van
ecnparig sentiment waren, dat tot luyster van de Academie
alhier aen welgemelten Heer Van Eck de professie Juris
bchoorden te worden geoffreert.
vVaerop gedelibereert sijnde, heeft de Vroedschap eCl1pariglijck de Heeren Borgermrn. ende gecommitt. voor derse1ver genome moeyte ende aengewende devoiren bedanckt,
ende s~jn de Heeren Borgermrn. geauthoriseert, om aen
m'eergemelten Heer Van Eck de professie Juris in de
Academie alhieF metten eersten ende sonder tijdversuym
te presentercn, op een tractement van dertien a veertien
handert gulden j aerlix, ende tgeene tot uytwerckinge van
dien vorder sal vereyschen, te perfeeteren, 500 ten meesten
dienste van dc Stad ende de Academie oordeelen s1111en te
behoren."
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31 Augustus 1693.
"Is gelesen een missive van de Heer professor Eck, tot
Franicker. (d.d.) den 8en Augusti 1693, waerbij sijn Ed.
de beroepinge tot de professie in de Rechten, in gevolge
van des Vroedschaps resolutie ende missive van den 31en
Julij 1693, met schuldich respeet ende dankbaerheyt is acceptefende, op een tractement van derticn haudert gulden.
jaarlijcx, ende dat van meyninge is om, na become dimissie
van de Ed. ]\rIo. Heeren Staten van Friesland, so te reguIeren, dat tegen prima September, ouden stijl, ofte een
wcynig later met sijne boeckcn ende rncubels (haapt) ovcr
tc comen, ende na gedacne oratie-inaugurael sijne !essen
ende collegien ter behoorlijckcr tijd aen te vangcn, twe1ck
dc Vrocdschap voor acngcnaem heeft gehouden."
23 Oetober 1693.
"Op het gerepresenteerde, desen aengaende, heeft de
V roedschap de Heeren Borgermrn. geauthoriseert Dm den
Heere professor Van Eck te accorderen, voor desselfs transport van Franeker na dese stad, omtrent gelijcke somme als
de IIeeren professoren Witzius ende Noot, mede vandaer
alhier beroepen, hebben genoten, ende daertoe te verlenen
behoorlijcke ordonnantie."
12 Februari 1694.
"Op het gerepresenteerde, desen aengaende, sijn d~ Heeren Borgermrn. geauthoriseert om, vermits het overlijden
van Paschier Ba(e)rtl), een ander bequaem persoon 2 ) aen
te steIlen tot waerneminge van ele Hortus academicus, op
sodanigcn tractement, als haer Ed. sullen oordeelen te behoren, mitsgaders om den H ortus academicus in goede ende
bchoorl~icke ordre te brengen ten dienste van ele Mcdice
facullcyt. "
j

J) Zie Acta et Decreta I, blz. 360, op 15 Juli 1661.
2) Blijkens de Kameraarsrekeningen uit dit en volgende jaren
werd als hovenier of "hortulanus" Paschier Baert aangesteld, de
'zoon van den vorigen hortulanus.
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15 MAART 1694-14 MAART 1695.
1.
"ACTA JOANNE MUNNICKS SECUNDUM RECTORE,

AO. 1694"(-1695).
15 Maart 1694.
'De oud-Burgemeesteren Anthonij van der Nijpoort co
Albert van Benthem, vergezeld doof den secretaris Inr.
Cornclis de H.uever, installeerc-n als Rector Joh. NIl1nnicks
en als Assessoren: Joh. I-Icusdcn, Herrn. Witsius cn Lucas
van dc PoIL

19 en 24 Maart 1694.
De Acta ct Decreta van het rectoraat van Leusden worden gelezen eo goedgekeurd. - De juridische professofen klagen: "studiosos nonnullos privatim a N. N.1) in
Jure institui ct erudiri ad recipiendam' promotionem, ca
stipulata conditione, ne in hae Academia, verUm Harderoviei aut alibi 1St05 hanaTes peterent." De Rector cu de juri. dische professoren gaan op 24 JliIaart bij Burgmrn. hierover klagen; deze zullen het aan de V roedschap rnededeelen en zorgen, dat de Academie geen schade lijdt.

18 Juni 1694.
De Rector deelt mede, dat J acobus Tollius de inwijding van de nieuwe Universiteit, die de Keurvorst van Brandenburg te' Halle opricht, wenseht te vieren m1Ct een publieke oratie in deze Academie. Wegens "infrequentia Senatus" nog geen besluit genomen.
21 Juni 1694.
Het verzoek van Tollius wordt geweigerd, daar het belang der Utrechtsche Academie niet medebrengt, den lof
1) Zijn naam wordt genoemd in Res. Vr. 26 Maart 1694, hierna,

blz. 143.
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van een vreemde Academie te zingen. "Accesserunt et aliae
rationes, ob quas aequum videbatur D, Tollio id denegare~)."

27 Juni 1694,
"Henricus ab Amelonxen gratis, propter angustias rei familiaris," tot ].U.D. gepromoveerd.
24 September 1694,
"Adrianus Reland, Ripa-Batavus, praemissis ordinariis
examinibus, inauguralem in Philosophia habuit disputationem
"de libertate philosophandi"; "placuit Senatui summas hanores academicos ipsi cancedere, conferendos per virum
clariss. {Gcrardum de V ries, quandocunque ei visum fuerit
illos a nobis petere 2)."
"Eodem tempore significavit Rector, Joannem Conradum
Berckhausen 3) ipsi exhibuisse ampliss. Senatus urbici decreturn, qua ei venia sit habendorum collegiorum chemicorum 4) ,"
19 November 1694,
De Rector wordt op het stadhuis ontboden, De eerste Burgemr. deelt hem mede, dat aan den magistraat "summopere
displicere illas nocturnas grassationes atque turbas, quae
singulis ferme noctibus a studiosis perpetrantur; decretumque penes ampliss. Ordiucm esse", hen, die bij zulke tumulten
doof de wacht gearresteerd worden, niet met een boete, maar
met een "paena extraordinaria" te straffen; daar dit misschien tot nadeel der Universiteit ZOll strekken, acht hij het
geraden, dat de professoren op hun private colleges de
studenten ernstig vermanen. Na gehouden Senaatsvergadering op denzelfden dag besluiten de professoren aldus te
docn.
1)
2)
;;)
4)

Zie
Zie
Hij
Zie

hierv66r, blz. 122, nQot 2.
hierna, blz. 162, op 18 Februari 1699.
noemt zieh zeIf Barchusen of Barchausen.
hierna, blz. 144, op 17 Sept. 1694.
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5 Februari 1695.
Na een private promotie deelt de Rector mede, dat hij
volgens Senaatsbesluit van den vorigen dag 1) met den eersten Burgrnr. heeft gesproken "de inchoandis vel differendis lectionibus publiCis',' ; Burgrnrn. wensehen, dat zij "protrahantur in diem XVIII Februarii, propter difficillimam
per 'vias et flumina, remittente nune acerrimo frigore, cornmeationern." De Senaat besluit dit doof een schriftelijke
kennisgeving- aan de "valvae acaclemicae" bekend te maken.
Indezelfde vergadering wordt besloten, de boeten, aneler het rectoraat van Graevius, ValIan, De V ries, Leuselen cu lVIunnicks geiud, oncler de professoren te verdeelcll.
5 Maart 1695.
Op last der Staten van Utreeht hauel! Graevius in den
Dom eell lijkrede 2) op Mafia Stuart, de gemalin van den Koning-Stadhouder, 28 December 1694 te Landen overledcl1.

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

26 Maart 1694.
[Miedema, blz. 147: Burgmrn. berichten, dat Rector en Assessoren namens den Senaat hun hebben betoogd "het nadeel, dat de
Aeademie int gemeen ende de professoren int particulier wierde
toegebraeht cloor N. Luyting, met het diverteren van veele -studenten soo tot sijne partieuliere institutie, als deselve te permoveren
ende obligeren om hare promotien- op -andere Academien te gaen
nemen ete." Burgmrn. en geeommitt. tot de academ. zaken worden
gemachtigd, Luyting voor zieh te ontbieden "ende daeromtrent
sodanige ordre te beramen", als zij ten dienste van de Academie
noodig zullen vinden.]
1) Op 4 Februari staat echter niets in de Senaatsnotulen opgeteekend.
2) "J. G. Graevii Oratio, qua Mariae Stuartae, Seren. ac Potent.
Magnae Britanniae, Galliae et Hiberniae Reginae, auctoritate Illustr.
ae Praepot. Trajeetinae diaeeeseos Ordinum justa persoluta, habita
in basilieo majore, die V Martii 1695, quo Londini efferebatur:"
Graevii Orationes (ed. 1721), blz. 457-503.

r
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30 April 1694.

"op het geproponeerde, desen aengaende, heeft de Vroedschap goedgevonden, de Heere Johannes Georgius Graevius,
lIistoriarum ct Eloquentiae professor, te vereeren met haudert silvcre ducatons, voor de dedicatie van sijn bock, geintitu!cert "Justini Historiae Philippicae, ex recensione Joh.
Gcorg. Graevii, eum eiusdem castigationibus."
7 Md 1694.

"op de requestc van Hennannus Esscnius, versoeckende
het vicrcndeel jaers e...xtraorclinaris tractcment, ter somme
van vijftich gulden, waerinl1c (nI. in welk kwartaal) sijn 1110Cder, clc wed. van den professor Essenius, i5 overledcn, te
mogen ontf::mgcn, is den suppliant sijn versoeek gcaccordecrt; ende sal hiermcde 't voors. tractcment ces seren 1)."
17 September 1694.
"Gehaart het rapport van de Heeren Borgermrn. ende verdere gecommitt. op de requeste van Johan Coenraed Berckhausen 2), versoeckende alhier collegia chimica tot dienste
van de Academie te mogen houden, heeft de V roetschap
den suppliant sijn versoeck geaccordeert, ende dienvolgende
gepermitteert sodanige collegia chimica alhier te mogen
h(mden."
"De Heeren gecommitt. ter directie van Stads finantie
sijn versocht, een memorie te doen maecken van alle de potten, hoffgereetschap ende vordere materialen, dewelckc
in den Hortus academicus berustende sijn, ende een dubbelt daervan doof de Custos te doen onderteeckenen."
19 November 1694.
"De Heer eerste Borgerm. Spoor heeft de Vergadcring
bckcnt gemaakt, dat de Heer professor Eck aen dc Heeren
Borgennrn. hadde gecommuniceert een brief, waarbij dense1vcn op ren seer engageante rnanierc ende in obligeante
1) Zie hierv66r, bl. 107, op 18 Maart 1689.
:2) Hierv66r, blz., 142, op 24 Sept. 1694.
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vonnen versocht wiefde om de professie in de Rechten tot
Franiquer wederom te willen aenveerden, doch dat sijn Ed.
op het versoeck van de Heeren Borgermrn., sonder .reflectie
te nemen' op de avantages, aCll hem gepresenteert, met" beleeftheyt sulcx hadde gedeclineert ende affgeschreven,
wienshalven welgemelte Heeren Borgermrn., considererende
de merites van geruclte heer professor Eck ende desselfs
genereuse conduites in dit tcgenwoordige voorval, naer alvarens daerop te hebben ingenomen het eenparig advis van
de lIeeren gecommitt. tot de academise saken, de V'ergaderinge voorstclden, dat welgemelte Heeren van sentiment
waren, etat aen de Hecre professor Eck een sortable erkentenisse behoorde te worden gedacn met het augmenteren
van clesselfs tractcment.
Waerop geclclibereert sijncle, hecft cle Vraeclschap cle Heeren BorgermTn. voor clerselver goede sorgen ende devoircn,
in desen aengewend, becla.nckt ende voorts eenpariglijck
goedgevonden ende verstaen, het tractement van de Heere
professor Eck, uyt consideratie, hiervoren vermelt, te vcrhagen, gelijck hetselve verhaoght word met desen, met drie
handert guldens jaerlicx, ende sulcx te stellen op XVI honderd guldens, ingang te nemen met den 30en April 1694."
11 Februari 1695.
"Gehoort de lecture van de requeste van Daniel Havard,
te kennen gevende, dat hij op den 21en September 1) 1691
alhicr publice was gepromoveert tot Dr. Medicinae, versoeckende derhalven, in gevolge van des V roedschaps resolutie van date den 7en Decembris 1685 2 ), het borgerschap
deser Stad, in te gaen tsedert den dag van sijne publique
promotie, mitsgaders voot' sijn kinderen, na date van de
voorn. promotie geboren, heeft cle V roedschap, confonn
de voors. hare Ed. Achtb. resolutie, den suppliant gratis
geaccordeert het borgerschap descr Stad, in te gacn met
den clag van sijne publique promotie, mits cloende den behoorlijcken borgereed."
J) Het Album Promotorum, blz. 58, noemt 22 Sept. als dag der
promotie.
:2) Hierv66r, blz. 86.

Acta et decreta Senatus, II
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2 Maart 1695.
"Op .het geproponeerde door de Heeren Borgermm.
heeft de V roedschap den Heere Paulus Bauldry, extraorclinaris Professor, aengestelt tot ordinaris professor Historiae sacrae."
11 Maart 1695.
"De Vroedschap heeftden Heere Johan van Muyden,
professor, vereert met cle somme van drie hondert
vijfticn guldens voor de dedicatie van sijn boeck, gelntituleert "Compcndium Pandeetarum", aen de Bd. Achtb.
l-Ieeren Borgermrn. ende Vroedschap opgedragcn."

Juris

14 MAART 1695-16 MAART 1696.
I
"ACTA ET DECRETA RECTORE CORNELIO VAN ECK,
ANNO 1695"(-1696).

14 Maart 1695.
De oud-Burgemeesteren Van Sijpesteyn en Van der
Nijpoort in'stalleeren als Rector Corno van Eck, en als Assessoren: Melchior Leydecker, Joh. Munnicks en Ger. de
Vries.
vVordt medegedeeld, dat Paulus Bauldry tot gewoon
hoogleeraar is benoemd; volgt de hierop betrekking hebhemle Res. Vr. 2 Maart 1695: hierboven.
23 April 1695.
Het cloctoraat in de medicijnen wordt, wegcns "rem
angustamJ domi," gratis verleend aan "Georgium Arnouts,
\Vinoxibcrgensem, religonis causa profugum, postquam
sacris Ecc1csiae Romanae 'renunciasset 1)."
1) Hij promoveerde op 29 April 1695: Album Promotorum, bb:.
66.
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13 Februari 1696.
J acobus van Ostade verdedigt een "disputationem philosophicam inauguralem de certitudine." Het doctoraat in de philosophie wordt hem toegekend, maar op zijn verzoek de promotie uitgesteld '). Het geld voor de bul (12 gld. 12 st.) heeft
hij aan den Rector gegeveu, die het aan zijn opvolger Van
de Pol! heeft overgedragen.
Op last van BurgnlTll. is aan den Senaat, ter opneming
in cle Acta, ter hand gestelcl de Reso!. Staten Utrecht
8 Juni 1695 "de tuenda pace et concordia ecclesiastica."
Deze volgt nu:

"Extract uit de Resolutien van de Ed.
Heeren Staten 's Lands van Utrecht.

iI

I

II
!

l\.Iog.

Saturni VIII Junii A 0. 1695.
,,1s gehoort het rapport van de Heeren Haar Ed. Mag.
gecommitteerden, die volgens resolutie-commissoriael van
C'ergisteren hadden geexamineert het extract uit clc
Resolutien van de Heeren Staten van Hollant ende Westfriesbnt van den XVIIlen December 1694, inhoudende
Ordre ende Reg-Iement tot conservatie van de fuste ende
vreec1e in de kercken aldaar 2), breeder ten selven dage g-enotukert; waarop gedelibereert zijnde, is eenparigh goedgevonclcn ende verstaen, te arresteren ende vast te stellen,
sooals gearresteert ende vastgestelt worden mids desen, de
navolgende ordres:
t) Zie hierna, blz.157, op. 8 Juli 1697.-Het Album Promotorum,
blz. 71, noot 1, geeft als datum van zijne disputalie 13 Maart 1696.
2) De Voetiauen hadden in 1694 aan Willem III de bijeenroeping van een Natjonale Synode verzocht, opdat de leer der Coccejanen daar veroordeeld zou worden en men heu uit de Kerk zou
kunnen staoien. De Koning-Stadhouder bleck daartoe niet ben,jd;
am zijne tusschenkonlst zal hct te datL'ken zijn geweest, dat de Staten van Holland in December 1694 het bovengenoemde reglement
vaststelden: Knappert., Geschiedenis der Nederl. Hervormdc Kerk
gedurende de 18de eu 19de eeuw, blz. 7-8. - De Staten van
Utrecht volgden in Juni 1695 het voorbeeld van Holland met het
in, den tekst afgcdrukte reglement.

,!,
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De Staten van den Lande van Utrecht, niet meer ter
herten nemende, als dat de Tuste ende vreede in de kercken
deser provincie geconserveert ende Godes heylige woord
in deselve in alle suiverheit geleert ,moge worden, ende wetende, dat Sijne Konincklijke Majesteit van Groot-Bretagne
niet rr.(eerder aengenaem is, als dat de eenigheyt ende onderlinge liefde in de Kercke moge zijn en blijven verseeckeTt, hebben: geordonneert ende gestatueert, saoals deselve
ordonneren ende statueren mids desen:

I.
Eerstelijk: dat alle Leeraars, 't zij Professores of Lectofes Theologiae afte Prcdicanten der gereformeerde kerckcn in dese Provincie, in hunne schriften, prcdicaticn
ende catechisatit~n, publique ende private lessen ende disputen sullen blijven bij de gewoonlijcke Formulieren der
gereformeerde kercken, die in de Catechismus, Confessien ende Canones Synodi N ationalis Dordraceni begrepen
sijn, ende sigh sorgvuldigh wachten yets te leeren ufte te
schrij yen, dat daartegens strijd, ende dat midsdien onder
hcnluyden geen essentieel verschil overblijvende, dcsclve
met malcanderen sullcn omgaan in broederlijke liefdc,
vrcede ende eenigheyt, ende sigh omsichtelijk wachten voor
all, hetgene daartegens aenloopt, ende wel bijsonder, dat sij
malcanderen op geenerlei wijsen verdacht sullen makcll bij
de Heeren van de Regeeringe, de ledematen der gemeynte
ofte andere, 't zij in 't openbaar ofte in 't bijsonder, directelijk of indirectelijk.

II.
Ten anderen: dat sijluyden soodanige poincten, die in de
voorschrcve Formulieren van eenigheyt ende Canones Synod i
Nationalis Dordraccni ongcdcfiniecrt gelatcn sijn ende
\vaarin clat sij onder elkanderen sonden lTlOgcn discreperen,
op haar eygen oordcel niet sullen voorgeven yan sulckcn
gc\vlcht ende importantie te zijn! dat sonder deselve de
I-Icilige Schrift niet wcl moge ter zaligheyd gcnocgsacm
soude ycrstaen, geleert, gepredikt, nochtc hct l\ijckc Christi
bevorclcrt connen worden, maar dat sij omtn:nt sooc1anige
poincten gehcJUden sullcn blijven te procedcren in gevolge
van de respective kerckclijkc ordres.
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III.
Ten derden : dat sijluyden van ongewoone ende buitenschriftuerlijke spreeckwijsen ende niet-fondamentele stelEngen, ook applicatien der prophecien, soodat die roisnoegen ende opschuddingen souden connen veroorsaecken, in
hare schriften, predicatien, catechisatien, publique ende
private lcssen ende disputen sich sullen matigen ende 500veel clocnlijk sorgvuldigh wachten. Ende inclien het mochte
gebeuren, clat ymant onverhoeds yets diergelijcx quam te
uyten ofte gebruyckcn, 500 sal hij telckc:ns soodanige verklaringc daar bijdocn, vvaaruyt blijcken kau, clat hij van de
gewoonlijke leere der Gereformeerde Kercke niet af\vijkt.

IV.
Ten viercle: sullen voorall de Professores ofte Lectores
Theologiae sig ontbouden yets in hunne schriften. publique
ende private lessen eu disputen voor te brengen, hetwelcke
cle studenten soude connen aenlijdinge geven om de mysterien van 't Christelijke geloove naar de regels ende methode
cler philosophie te behanclelen, soodanig dat alles soude
mocten werden verworpen, waarvan de reden juist soo duidelijck en klaar niet voorquam als van enkele natuerlijkc
saken, c1ewijl daardoor eer/ange het ware Christelijke geloove schipbreuck soude connen lijclen ende c1e Kercke in
de uyterste verwerringe geraken.

V.
Ten vij fden: clat men in het beroepen der Predicanten
alleen soodanige persoonen in consideratie sal neemenJ die
stichtelijk in leer en leven ende van een moderaat ende
vreedsaam humeur zijn, bequaam om de voorschreve poincten tot vreede ende stichtinge der gemeynte in allen deeten
op te volgen.

VI
'ren sesclen: sullen ook dese articulen alle cle aen te stellen Professores ende Lectores Theologiae voorgehoudcn
worden door de Theologise Faculteyt van onse Academie

i
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ende doof de Curateuren van de gymnasIen ofte andere
scholen respectivelijk, om sigh daarnaa volkomentlijk te reguleren, gelijk mede deselve articulen tot dien einde sullen
worden voorgehouden aen de Pr'edicanten in de steden doof
de consistorien, ende aall die ten platten lande doof hare
respective Classeu, op haer eerste sessie in deselve.

VII.
Ende opdat dese articulen te beter magen werden achtervolgd, soo werden de respective Magistraten ende allen anderen, die in 't beroepen ofte approbercn van Predicanten
te seggen hebben, ernste1ijck gerccommandeert ende gelast,
daa raau cle hand te hauden ende alle deselve articulen, 500veel als in haar magt sal zijn, exactelijck te observeren ende
tc doen observeren."
ander stand:
"Accordeert met de voors. Resolutie;"
was getekent:
"P. Vaet vall Winssen."
"Hoc edictum Illustrium DD. Ordinum confirmatum est
dccreto amplissimorum hujus Urbis Consulum ac SenatoTurn, quod ut simul in haec Acta referretur iisdem Amplissimis viris visum est e re Academiea. Verba decreti haee
sunt:" nu volgt de Res. Vr. 28 October 1695, hierna, blz. 151.

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

8 April 1695.
"op het gepresenteerde, desen aengaende, heeft de V roedschap den Cameraer de Milan geauthoriseert om de ledige
woninge op 't bolwerck, daer den Hortus op is, te approprieren tot een' laboratorium chirnicum."
12 Augustus 1695.
"op het gerepresenteerde, desen aengaende, heeft cle
V roedschap de Heere, Cameraer de Milan geauthoriseert om,
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met communicatie van de Heeren Borgermrn., te doen herstellen het ingestorte dack boven de auditoria in de Aeademie alhier."

19 Augustus 1695.
"De V roedsehap heeft aan den Heer Berchausen '), ehimicus, geaccordeert c;le so:mme yan hondert guldens voor de
declicatiq van desselfs bouckje, gelntituleert "Pharmacopeus
Synopticus."
21 Oetober 1695.
"op het gerepresenteerde, desen aengaende, heeft dc
V roedschap den Heere Camcraer Ploos van Arostel geauthoriseert, om, met communicatie van cle Heeren Borgermrn.,
te (open ende ,:.;uppleren tgeene aeu ele instrumenten, als anders, op de Anatomie alhier is deficierende."

28 Oetober 1695 2 ).
[Miedema, b1z. 147-148: Burgmrn. rapporteeren, dat zij op verzoek van de Staten van Utrecht, in gevolge van het gearresteerde
"Reglement tot conservatie van de ruste in de Kerck ende_ de
Academie deser Provincie" (hierv66r, blz. 148-150), "voor haer
ontboden hadden de Professores Theologiae ende deselve eernstelijck gerecornmandeert, dat na den inhouden van het voorn. Reglement wilden sorg dragen, ende daertoe te contribueren hetgeen
tot bereyckinge van soo salutairen oogmerck van Haer Ed. Mog.
ende de Magistraet deser Stad sal vereyscht worden, ende dat gemelte Heeren Professoren, voor sooveel haer ende de academh:e
exercitien aenbelangt, aengenomen hadden 't selve na te comen.
Twelcke de Vroedschap voor aengenaem heeft gehouden, ende de
Heeren Borgermrn. voor derselver moeyte ende goede voorsorgen
bedanckt. "]

11 November 1695.
"op het gerepresenteerde, desen aengacnde, SlJn de Hee1) Vgl. hierv6or, biz. 144, op 17 Sept. 1694.
2) Na deze resolutie volgt bij Miedema die van 22 Aug. 1698,
dus bijna drie jaren Iater; waarom de tusschenliggende niet zijn
opgenomen, wordt niet vermeId.
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ren Cameraers versocht te informereu, aen wien competeert
de reparatie van de panden in ele Academie 1), ende daertoe
de gerequireerde ordre te stellen."

16 MAART 1696--16 MAART 1697.
1.
"ACTA SECUNDUM RECTORE LUCA VAN DE

POLL,

AO. 1696"(-1697).

16 Maar! 1696.
De oud-Burgrnrn. Everard van Sijpesteyn eu Anthoni
van der Nijpoort, vergeze1d doof den secretaris MT. Cornelis ele Ruever, installeeren als Rector Lucas van ele PoIl
eu als Assessoren: :Herm. \Vitsius, Corno van Eck, Jac. Vallau en Joh. Georg. Graevius ").

21 Oetober 1696.
De Senaat besluit, ele "ordinarias lectiones" te laten fusten
tot den afloop vail ele auctie der boeken van wijlen Petrus
Elzevier, "aute aUflOS aliquot urbis huius Senator", eu voortaan in dergelijke gevallen eveneens te doen, "ut tanta maior
ad virorum Senatorum auctiones se sistere- possit em(p)torum numerus."

10 en 21 December 1696.
Petrus Bunnannus, benoemd tot prof. extraord. Historiarum, houdt op 10 Dec. zijn inaugureeIe oratie" de Eloquentia et Poetice." Op 21 Dec. "Burmannus comiter excepit Se1) Volgens de overeenkomst,op 27 Maart 1634 tusschen het Domkapittel en de Vroedschap van Utrecht, onder bemiddeling van de
Staten van Utrecht gesloten, waren de kosten van het onderhoud
"van de geleende huysen ende panden" voor rekening van de
Vroedschap: Acta et Decreta I, blz. 45-46.
2) Nu dus weer vier Assessoren (zie hierv66r, blz. 36, noot 1), n.1.
ook een Assessor uit de7..elfde faculteit (de juridische) als de Rector, n.l. Van Eck.
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natum academicum 1)." Hierop volgt de Res. Vr. 30 Nov.
1696: hierna, blz. 155.

1I.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

20 April 1696.
"Op het geproponeerde, desen aengaende, heeft de Vroedschap c1e Heeren Borgcfmrn. ende gecommitt. tot de Bibliotheecq versocht ende geauthoriseert om ecnigc rare boeckcn uyt de nagelate Biblioteeq van D. Anselaer, gewesen
Preclicant tot Amsterdam, elie eerstdaegs staet vercaft te
\vordcn, VOOT de Bibliotecq alhier te docn copen, soo haer
Ed. teu rncesten dienste sullcn oorde1en te behüren."
18 Mei 1696.
",Gehaart het rapport van de Heeren Borgermrn. ende gecommitt. tot de Biblioteeq, heeft de Vroedscbap geaccordeert
ordonnantie ter somme van 270 guldens, ten behoeve van
\Vilhelm van de Water, boeckvercoper, tot voldoeninge van
de gecofte bocken voor de Bibliotceq uyt de auctie van D.
Anzelaer tot Amsterdam, in gevolge van des V roedschaps
resolutie van den 20 April 1696."
29 Juni 1696.
"Gehoart het rapport van de Heeren Raetsheer Baerle ende Velthuysen, gecommitt. op de requeste van Gabriel van
den Velde, heeft de Vroedschap de Heeren Professoren
Theologiae Maestricht ende Leydecker 2) versocht ende ge1) Voor het eerst gewagen de Senaatsnotulen hier van een maaltijd, dool' een hoogleeraar, ter gelegenheid zijner inaugureele aratie.
aan zijne collega's aangeboden; in 1752 wardt ervan gesproken als
van een -oude gewoonte: zie hierna de Acta et Decreta op 4 Febr.1752.
2) Voigens de bepalingen in het testament van Van Franckendael (Acta ct Decreta I, blz. 246) waren twee van de vier administrateurs van de bij clit testament gestichte beurs de twee eerste
(eerste in rang) professoren in de theologie van de Utrechtsche
Academie.
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<;>rdonneert, bi,onen den tijd van veertien dagen naeT insinuatie ende leveringe van copije van dese requeste, aen
welgemelte Heeren gecornmitt. te verc1aren ende redenen
te geven, waerom haer Ed. difficulteren de zoon van den
suppliant, sijnde van den bloede van Johan Lueas van Franckendael, te admitteren tot het genot van een beurse, volgens het testament van deselve."
20 Juli 1696.
"Gehoart de lecture yan seeckere memorie, bij de twee
Heeren Prof. Theologiae Maestricht ende Leydeeker, als
ecclesiastique administrateurs V<lll den testamente van Johan
Lucas van FrankendaeJ, in gevoige van des Vroedschaps resolutie yan den 29 ] unii laetstleden acn, de Heeren gecommitt. overgelevert ende alhicr ter Vcrgaderinge gecxhibeert, om te dienen tot bericht op ende jegens cle request
V,U1 GabrieI van den Velde" ete., "heeft de V roedsehap
goedgevonden, welgemelte fleeren professoren alsnoch te
versoecken en te ordonneren, om binnen den tijd van veertien dagen met de andere twee Heeren admillistrateurs
dicnaengaende nader te eonfereren ende Haer Bd. Aehtb.
geeommitt. over te leveren sehriftelijck ende peremptoir antwoon! op de requeste ende 't versoeek van den gemclten
Gahriel van clen Velde."
21 September 1696.
"Gehoort het rapport van cle Heeren Van Baerle encle
Velthuysen, heeft cle V roedschap alsnoch georclonneert de
Heeren Exeeuteuren van den testamente van Hans Lucas
van Frankendael, de persoon van Gabriel van den VeIde,
sijnde van den bloede van den testateur, buyten dachten
te houden, op poene vall naerder clispositie."
19 Oetober 1696.
"De Heeren Borgermrn. en de Cameraer Ploos van Amstel sijn geauthoriseert om tell plaets te laten appropricren
op den Hortus acade111icus voor de fijne boomen ende cruyden, mitsgaders een doorgang te doen maecken ter zijden
het huys, van de wal in clen hoff."
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23 November 1696.
"De V roedschap, bevindende, dat de Executeurs van den
testamente van Johan Lucas yan Frankendael alsnoch in
gebreke blijven, van in gevolge van de resoluti~ van den
2Ien Sept. de persoon van Gabriel van den Velde, sijnde
van den bloede van den testateur, buyten dacht te houden,
heeft goedgevonden deseIve te ordonneren, gelijck geordonueert wort bij descn, binnen den tijd van acht clagen in handen van cle liceren gecommitt. Qver te levercn cell pertinente
lijsie van alle cle gebeneficieerden uyt den VOOTS. testamente,
met desigl1atie van derselver namen, SOffimcn ende woonplaatsen, off dat bij ontstentcnisse van dien cle Heer Tresaurier deser Stad gehst ende geordonncert word, voor nu
alsdan ende dan alsnu, <lell gemelte Heeren Executeuren
gecn renten, tot den VOOTS. testamente specterende, te beta1cn, ende dat dese aenstonts door een <.leser Stads deurweerders sal worden geinsinueert, relaterende van sijn wedcrvaren. "
30 November 1696.
"De V roedschap, op den eed vergadert sijnde, ende gehoort de consideratien ende het advis van de Heeren Borgermrn. en gecommitt. tot d' academische saecken, rakende
dc geleertheyt, bequaemheyt ende goede qualiteyten van clen
advocaat Petrus Burmannus 1), heeft denselven aengestelt
ende vercoren tot extraordinares professor Historiarum in
de Academie alhier, op een tractement van vier hondert
guldens jaerlijcx; ende sijn de heeren oud-Borgermr. Van
cler Nijpoort ende Scbepen Van Aelst met den secretaris
Dc Rucver versocht ende gecommitteert om denselve, na gewoonlijcke ordre, te introducceren ende doen installercn ~)."
"Op hct gcproponeerde, desen aengacnde, heeft de Vrocdschap, uut consicleratie van de iriclispositie en swackheyt van
1) Hij was in 1688 gepromoveerd tot J. U. D. (hierv66r, blz. 100,
noot 1) en had in 1694 een verhandeling gepubliceerd "de vectigalibus populi Romani" (Verslag Provo Utr. Gen. 1933, blz. 78).
2) Ook bij de inaugureele oratie van een buitengewonen hoogleeraar werd deze door eenige leden der Vroedschap, benevens den
secretaris, ge'introduceerd en gelllstalleerd.
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den Heere Professor De Vries, sijn Ed. gedispenseert van
een publique lesse des weecks, op suIcken dag als sijn Ed.
sal verkiesen,"
7 December 1696.
"Gehaart het rapport van de Heeren gecommitt. in de
saecke van de cxecuteuren van den testamente van Jahan
Lucas van Franckcndael, contra Gabriel van den Velde,
heeft cle Vroeclschap verstaen, dat aeu de soon van den gemcHen Gabriel van den Velde, als sijndc vaTI den bloede van
den testatenr, jacrlijx sal worden betaeH, tot support van
sijne theologische studien, de somme van haudert vijf eu
sevcntich guldens, in tc gacn met Julio 1696. Ende sijn de
Heeren gecommitt. vcrsocht ende geauthoriseert om tell
reguarde val1 hetgeen densel ve sustineert hcm te competeren tot in eenige jarcn niets heeft gc noten, parthijen met den
anderen te accorderen, 500 oorde1en sullen te behoren."
1 Februari 1697.
"Gehoort het rapport van de Heere Raetsheer Baerle,
hoeverre de executeurcn van den testamente van Johan Lucas
van Franckendael in de saecke met de zoon van Gabriel van
den Velde waren geavanceert, is goedgevonden de interdietie van geen renten, tot laste van dese Stads Tresaurije
staende, te betalen, bij provisie te lichten ende af te doen,
permitterende de Heere oud-Tresaurier Breyer, de versehene en onbetaelde renten te voldoen."
8 F ebruari 1697.
"Gehoort het rapport vall de Heeren Borgermrn. op de
requeste van Passehier Baart, hovenier in den Hortus
aeademieus, versoeckende, vermits sijne extraordinaris
diensten in het verleggen ende vergroten van den voors.
ho f f ende vermeerderen van planten, eenige augmentatie
van sijn or<1inar1s tractement,
breder als bij de voors.
requeste, is goedgevonden, des sttppliants tractemcnt te verhogen met vij f en sevcntig guldens jaarlijcx, in te gaen met
prima Oetober des voorleden jaars 1696".
,.,Ende is bij die occasie goedgevonden de Heere Bor-
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germr. Van Sijpesteyn ende verders desen aengaende
gecommitt., neffens den professor Munnicx, te versoecken
ende authoriseren om eenige planten, in den voors. hoff
deficierende, te doen incopen, mits niet excederende de somme van hondert guldens."
1697~16

16 MAART

MAART 1698.

I.
"ACTA HERMANNO WITSIO ITERUM

A o.

RECTORE,

1697"(~1698).

16 Maart 1697.
Witsius als Rector gelnstalleerd, als Assessoren: Van de
Poll, Munnicks en Leusden. ~ De aftredende Rector Van
de PoIl draagt het rectoraat aver "solemni oratione, Heraicis conce_pta versibus."
8 Juli 1697.
Jacobus van Ostade (zie hierv66r, blz. 147, op 13 Febr.
1696) promoveert tot Philos. Doctor et L(iberalium) A(rtium) M (agister).
24 Juli 1697.
"Pctrus Mertens, Wenigera-Marcanus, Juris canclidatus,
defuncto tertia examine," heeft zijn disputatie laten drukkcn, maar hii hceft aau den Rector en ziin Promotor Inecgedeckl, dat' hij op 't oogenblik nict gcnoeg geld hccft
VOOT de promotie; hij verzückt nu, dat hij toch mag disputeercn cn promovcercn; hij zal de helft van 't geld nu
geven en de andere helft 11a cenige wckcn ,: als rand daarvoor zal hij zijn diploma. achterlaten. De Senaat vindt het
gocd; 11a ecnige maanden hceft Mertcns de andere helft
bctaald, "sinti singulis Professoribus sua cuique portio intcgra contigerit."
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13 September 1697.
De medische professoren klagen: "Rudolphum Leusdenum, medic. Doctorem, medica quandoque collegia desiderantibus concedere et speciatim quidem his ipsis diebus
anatomen htlmani cadaveris in horto suburbano instituisse."
De Senaat besluit, dat de Reetor Rudolf Leusden ernstig
zal vennanen zieh hiervan te onthouden, hetgeen hij, Leusden, beloofd heeft ').
27 September 1697.
VoJgens besluit vati den Senaat za,l de Rector, als hij
jn October 'tnet de Assessoren de nicuwe Burgmrn. gaat
ge1ukwcnschen, spreken over "lacunar in partiell academica," die kapot is en gevaar oplevert voor de "transeuntes et
dcambulantes inibi studiosos 2)." De Burgmrn. hebben beloofd er VQor te zargen.
25 Oetober 1697.
Bartholomaeus van Velsen, die op 22 Mei 1696 een
publieke disputatie had gehouden "de Honesto", wardt,
nadat hij 't noodige betaald heeft, gepromoveerd tot Phil.
Dr. el L.A.M.
27 Oetober 1697.
Groote feesten en vuurwerk wegens den vrede van Rijswijk. Op last van den Magistraat zijn aan den Rector vier
.,faces" (brandfakkels, hier misschien = pektonnen) toegezonden. "ut Academia etiam in partem aliquam publicorum gauc1iorum veniret."
1) Deze Rudolf Leusden, de zoon van den vroegeren Utrechtschen hoogleeraar, den Hebraicus Joh. Leusden, werd i..~ 1703 buitengewoon hoogleeraar in de medische faculteit te Utrecht: hierna,
blz. 184, op 19 Maart 1703.
:2) De "lacunar in portieu" is de zoldering, het gewe lf van de
kloostergang. Uit deze resolutie blijkt dus, dat de studenten (in de
uren tuschen de colleges) zieh verpoosden in de kloostergang; zij
moesten trouwens ook door de kloostergang loopen om in dc c-ollegezalen te- komen.
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3 Maart 1698.
,,] ohannes Henricus BeTt, Amstelodamensis, post praevia
examina et disputationem inauguralem publicam "de terra", praestitis jam omnibus praestandis", word.t bevorderd
tot Phil. Doct., welke graad hem, zoodra hij dien verlangt,
zal worden verleend. Het VOOT de promotie noodige geld
hecft hij reeds gestort ').

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

9 Augustus 1697.
"Gehaart het rapport van de Heeren, dienaengaende gccOl1unitteert, heeft de Vr-oedschap George Selsvelt geadjungccrt tot schermmeester binnen dese Stad."
20 December 1697.
"op het geproponeerde, deesen aangaande, sijn de Heeren
Borgermrn. eu gecommitt. tot de academische zaken versagt, een besoigne te maken rakende het gratificeren van
den Heer professor Bauldry."
24 Januari 1698.
"In deliberatie geleyd zijnde de gratificatie, te doen aen
den professor Paulus de Bauldry, heeft de Vroedschap,
n<l(1f 'ingenomen advis van de Heeren Borgermrn. ende gecommitt. tot de academischc zakcn, rlenselven eenparig gegra1ificecrd met een jaarlijks pensioen (hier:::::::: jaarwedde)
van dric honderd gulden 2), ingeg-aan met den leil Januari
1698."
1) Zijne promotie had eerst plaats op 19 Sept. 1700: Album Promotorum, b1z. 79.
2) Tot dusver had hij geen wedde genoten; zie over hem De
Utrechtsche Academie, b1z. 288.
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7 Februari 1698.

"De Heere Cameraer de Milan is geauthoriseert Dm 50danige voorsieninge te doen, dat het pand van de Acadernic,
agter de woninge van den Heer De Bie, gesteid würde in
staat, dat geen ongemak daarvan korne te geschieden."
7 Maar! 1698.
,.De Vroedschap heef! cle Heer Fetrus Maestricht. SS.
trhcol. professor, vereerd met de somme van drie hünderd
vijftien guldens voor de dedicatic van zijn bock, gClntituleert: "Theologia 'rheorctica-practica", aan de Ed. A,chtb.
Heeren Borgermeesteren en V roedschap deser Stad opgcdragcn."
"Gehoord het rapport van ele Heeren gecommitt. ter
dircdie van Stads finantie, heeft ele V roccbchap gcapprobeert clc publicque verhuyringe van Stads woninge Clan ele
IVIailjcbaan, met het erf, midsgaders de profUten van de
baan, aan Johan van Staden, voor den tijd van drie jaren,
in te gaan ter vervaart~id van Paasschen 1698, jaarlijks voor
cle sornrne van vij f honderd tien guldens, en zijn de Heeren
gecornrnitt. voor derselver moeite bedankt."

16 MAART 1698--15 MAART 1699.
1.
TERTIO (sie)
AO. 1698"(-1699).

.. ACTA JACOBO VALLAN

RECTORE.

16 Maart 1698.
Als Rcctor wordt Vallan geinstalleerd, als Assessoren:
Van Ralcn, Van Muyden en De Vries.

15 April 1698.

De Prorector, "cum Rector ob negotia practica ab urbe
abesset", heeft Jacobus Doornecroon, die op 13 1\laart
1694 had geclisputeerd .. clc existentia Dei". bevordcrd tot
Phi!. D. cl L.A.M. 1).
1) Over Doornecroon zie hierv66r, blz. 131, op 16 Febr. 1694.

I

II
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21 April 1698.
Ingekornen de Res. Vr. 18 April 1698: hierna, blz. 162.

)
I

21 en 24 Juni 1698.
"Disputavit publice ad Legern J uliam et Papiam" J ohannes
van Muyden, zoon van den prof. Juris Van Muyden; 24
Juni is hij door zijn vader bevorderd tot J.U.D. Hij behoeft voor zijne promotie niet te betalen, zooals de Senaat
21 Juni, op voorstel van den Rector, had besloten 1).
29 Augustus 1698.
,,] oannes Conradus Barchuscn - - coacto ad hUlle actum Senatu Magistratus auctoritate 2) - - pfopter eruclitionem editaque tarn privatim, quam publice peritiae rncdicae ct artis chemicae specimina, absque -examinc et disputatione honore et dignitate Med. Doctoris per RectOl-em
Magnifieurn deeoratus est."

I

I
I

I
I
r

6 Oetober 1698.

J. C. Barchusen, Med. Dr., benoernd tot leetor in de
chemie, heeft zijn arnbt aanvaard - - "jussu ac mandatu
inc1ytae huius U rbis Senatus et Academiae Curatorurn"
- - met een publieke oratie "de Nepenthe 3);" hierop volgt
de desbetreffende Res. Vr. 3 Oel. 1698, hierna, blz. 166.

I

l
I

I

7 F ebruari 1699.

Hieronymus Guilielmus Snabelius, predikant te Deventer, bcnoemd tot professor in de theologie aan de I11ustre
Schoul tc Bremen, worclt wegclls zijne geleerdheid enz. tot
Theol. Doctor gepromoveerd.
]) Het besluit, hierv66r, blz. 100, op 24 Maart 1688, betreft alleen
de vrijstelling van betaling VaTI examen-, niet van promotiegelden.
:2) Vgl. De Utrechtsche Academie, blz. 294.
~;) Vgl. hierna, blz. 185, op 21 Juni 1703.

Acta et dec'reta Senatus; II

11
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18 Februari 1699.
Adrianus Relandus, die op 24 Sept. 1694 een disputatie
had gehouden "de libertate philosophandi", 1S gepromoveerd tot Philos. Doctor et A.L.M.

11.
RESOLUTIIiN VROEDSCHAP UTRECHT.

18 April 1698 1).
"op het geproponeerde, dat den extraordinaris professor
1) Voor de curiositeit neem ik hier op Res. Vr. 28 Maart 1698,
die luidt: "De Vroedschap, gehoart het advies van de Heeren Borgermrn. ende vordere desen aengaende gecommitt., heeft geconsenteerd, dat Lucius Rosselli, een Italiaan, alhier zal magen verküpen alderhand wateren, reukwerken, pasta's, chocolata eu andere
liqueures." Omtrent dezen Rosselli of Rozelli, den zoon van een
Grieksche sIavin eu van een luitenant op een der galeien van de
Malthezer ridders, leest men in ,,La vie et avantures du Seigneur
Rozelli" (Paris, chez Claude Rapin, 3e edition, 1709, torne II, p. 151
suiv.), welk geschrift schijnbaar doar hemzelf is geschreven, dat
hij aan den Magistraat van Utrecht een reguest, in het Latijn, had
opgesteldi aan de Fransche vertaling daarvan, in het zooeven genoetnde werk, is het volgende ontleend betreffende het door hem
gedane verzoek: "Comme je suis, sans me ,flatter, bien verse dans
la Theologie, dont je vous donnerai de bonnes preuves, tautes les
fois que j'en serai requis, je prends la haniiesse de vous supplier de
vouloir bien m'accorder la grace, que je vous demande, de pauvoir
exercer ici la charge,i de profes..<;eur en theologie, et si par malheur
on ne me trouvoit pas un assez digne sujet pour remplir un poste
si honorable, qu'il me soit au moins permis de vendre librement
du caffe; je vous asseure que je vaus serai egalement oblige pour
l'une ou pour rautre de ces deux graces, qu'll vous plaira de
m'accorder" etc. Of deze grappenmaker werkelijk zulk een request
heeft ingediend, durf ik niet onder eede bevestigen; in het Utr.
arcmef komt het niet voor, en de Res. Vr. bevatten alleen de
bovengenoemde beslissing. Roselli heeft van de hem toegesta.-'1e vergunning gebruik gemaakll door op den hoek van Achter St. Pieter
en de Keistraat, tegenover het bekende huis "De Krakeling" van
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Eloquentiae Petrus Burmannus aen de Ed. Achtbare Heefen Borgermeesteren en V roedschap hadde gededuceert sijn
bock, geintituleert: "Faedri Aug. Liberti Fabularum Aesopiarum Lib. V eum com.mentariis ete.," heeft de V roedschap hetzelve VOOT aangenaam gehouden, ende verder in
consideratie hebbende genomen de goede qualiteyten van
gemelten extraordinaris professor Burmannus, is, naa ingenomen advis van de Heeren Borgerrnrn. eu- gecommitt.
tot de academische zaken, VOOT den dienst van de Academie
eenparig goedgevonden ende verstaan, denselven aan te stellen tot ordinaris professor Historiarum ct Eloquentiae ende
het tractemcnt van vier honderd gulden te augmenteren tot
de somme van ses hondercl gulden, in te gaan de VOOTS.
augmentatie den XXXcn N ovembris 1697 laatstleden."

2 Mei 1698.
"op het geproponeerde, desen aengaende, sijn de Heeren
Borgermrn. en gecommitt. tot de academische zaken versogt, met den chimicus Berkhausen te spreken om denselyen alhier te doen verblijven."

3hr. Everard Meyster, een koffiehuis te openen, "Cafe Italien,r
genaamd. Over clit alles en de reden, waarom hij al spoedig uit
Utrecht weg moest gaan, zie Van der Monde, Tijdschrift enz., V,
blz. 166-181, en Mr. M. C. Nijland, in De Navorscher, 84ste jaargang, blz. 43-45. - Ee~ tweede resolutie, die ik hier wil opnemen,
is er eene van de Staten van Utrecht, van 16 ,April 1698, die dus
niet onder het hoofd ,,Resolutien Vroedschap Utrecht" geplaatst
kon worden. Deze resolutie luidt de maatregelen in, die ten slotte
hebben geleid tot de oprichting van de "rijderschool", ook wel "Academie- of Ridderschool" genoemd, waarvan men later zal hooren.
De bedoelde resolutie luidt: "Is na deliberatie goedgevonden, te
versoecken ende te committeren de Heren Van Heemstede, Van
Kersbergen, Van Zandenburgh, Van N atewisch ende beyde de regerende Borgemrn. der stad Utrecht, om- te examineren, oi door
eenige middel ende expedienten de exerciW:;n van te paard rijden,
schermen eu andere, in de stad Utrecht niet souden kannen gebracht worden in een betere staat, tot dienste van vreemde Heren
van geboorte, die sigh hier in dese stad kamen op te houden."

1

I
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16 Mei 1698.
"Gehoord het rapport cn advis van cle Heeren Borgermrn. en gecommitt. tot de academische zaken, heeft de
Vroedschap goedgevonden cn verstaen, den chimicus Berkhausen, uyt consideratie, toe te leggen een jaarlijx tractemCllt van twec honderd vij ftig gulden, in te gaan met dcn
1en Jan. 1698 laatstleden, ende sijn weIgernelte Heeren
Borgennrn. eu gecommitt. versagt en geauthoriseert om
nopende desselfs character 1) eil employ nader te besoigneren cn arresteren, zooals haar Ed. ten mcesten dienste
van de A~adcmie bcvinden zullen ie behüTen."
25

Jnli

1698.

"op het gerepresenteerde, desen aangaande, heeft Je
V rocdschap cle Heeren Borgermrn. cn gecommitt. tot cle
acaderri,ische zaken geauthoriseert om nopende het extraderen van de bul aan Jacobus Doornekroon, gepromoveert
Philosophiae Dr., zodanig te ordonneren ende resolveren,
als goedvinden zullen te behoren 2)."
1 Augustus 1698.
"Rapporteerden de Heeren Borgermrn., dat de Heer
professor Witzius haar Ed. aan hare hnysen hadde wesen
vinden ende bekendt gemaakt, dat door een gecomrnitt. van
de heeren Curateuren van de Universiteyt tot Leyden was
geoffreert de professio Theologiae aldaar, ende dat deselve
bij hem was aengenomcn. Ende sijn daarop ele resp. heeren
Leden van de Vroedschap versogt, hare gedachten te laten
gaan op ecn bequaam en geleerdt persoon, om die plaatze
in ele Academie alhier te suppleren."
22 Augustus 1698.
"Op het geproponeerde door de Heeren Borgermrn. heeft
de Vrocdschap haar Ed. geauthoriseert om met ele Heercn
1) Hier = het ambt, dat hij zal krijgen.
2) Vgl. hierv66r, blz. 160, op 15 April 1698, en hierna, blz. 174, op
28 Oet. 1700.
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professoren van de medise faculteyt te spreken ende deselve
bekendt te maken de inclinatie van de Regeeringe, ten eynde
den chimicus Berkhause met den tytel van Dr. Medicinae
mehrte werden gehonoreerd."
"Gelijk haar Ed. mede geauthoriseert sijn om met N.
Hanzoeker 1), dewelke presentcert een excellenten tubus
opticus ten dienste vau de Academie te verhandelen, te
sprekcn, ende ingevalle bij visitatie bevinden deselve van
goeden dienst te sullen sijn, met gemelten Hartzoekcr ovcr
de 1'1"1jS te accorderen, zoo bevindcn sullen te behüTen."
[Miedema, blz. 148---149: De Vroedschap op den eed vergaderd
zijnde, rapporteerden Burgmrn., dat zij, in gevoIge cle Res. Vr.
1 Aug. 1698, in. overleg met cle gecommitt. tot de academische
zaken, hunne gedachten hadden laten gaan over de vervulling van
de vacature, ontstaan door het vertrek van Witsius naar Leiden,
en dat zij eenparig vau meening waren, dat aan "de Heer Campegius Vitringa, tegenwoormg. Prof. Theol. in de Universiteyt tot Franeker, van welkers solide geleerdtheydt, renommee en voordere
qualiteyten ten vollen gelnformeerd ende gebleken zijnde", tot
luister van de Utr. Academie de "professio Theologiae sonder tijdtversuym behoorden te worden geoffereerd." De V roedschap heeft,
,,naadat alvorens, naa gedane omvrage, eenpariglijk verstaan was,
geen bisonderen dag tot het doen van de voors. beroepinge aangesteldt behoord te worden, maar heden, 000 zonderIinge redenen 2),
zander tijdtversuym daarmede, voorlgegaan," Burgmrn. en gecommitt. gemachtigd om "aan gemelten Heer Campegius Vitringa
metten aldereersten de professio Theologiae in de Academie alhler
per missive te presenteren, op een tractement van twee duysendt
gulden jaarlijks, midtsgaders hetgeen tot uytwerkinge van dien
verder sal vereysschen te perfecteren, soo ten meesten dienste van
de Stadt end Academie sullen oordelen te behoren."]

1) Hartsoecker was een vermaard physicus en vervaardiger van
telescopen en slijper van lenzen: De Utrechtsche Acaclemie, blz. 217.
2) Over de reden, waarom zulk een groote haast werd gemaakt
met het beroepen van Vitringa, en waarom, op beye! van Willem
III, vervolgens cloor de Utrechtsche regeering aan Vitringa rooest
worden bericht, dat hij maar te Franeker mnest blijven, zie De
Utrechtsche Academie, blz. 289-290.
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29 Augustus 1698.
"Ontfangen ende gelesen een missive van den Heer pro·
fessar Vitringa, uyt Haarlem, den 2en September 1698 n.
st., in antwoordt van die van de Vroedschap, aen sijn Eerw.
geschreven den 22 Aug. 1698, rakende het beraep tot de
tl'heologische professie alhier; i5 dezelvc voor notificatie
aangenomcn."
19 September 1698.
[Miedema, blz. 149---150: ,,De Vroedschap op den eedt vergadert
zijnde, heeft de Heer eerste Borgermr. Zijpesteyn de vergaderinge
bekendt gemaakt, dat zijn Ed. op voorleden Vrijdag avondt (16
Sept.) een brief ontfangen hebbende, waarbij uyt de naam van
Sijne Majt. van Groot Britannien versagt wierde, met den eersten
op het Loo te kamen om over de zaak van de professio Theologiae
te spreken, des anderen daags 's morgens vroeg zig derwaardts
hadde begeven om het welgevallen van Zijne Majt. te magen verstaan, ende dat eerst int breede door den Heere Grave van Portlandt ende naderhändt van Sijne Majt.- :c::elve bij verklaringe verstaan hadde, Hoogstgedachte Zijne Majts. genegentheydt ende
meyninge te wesen, dat de Heeren van de Regeringe wel zouden
doen, de Heer Prof. Vitringa tot Franequer aen te schrijven ende
te versoeken, dat zijn Ed. van de professio Theologiae, die tot Franequer bekleedt, zig niet beliefde los te maken nagte daarvan te
ontdoen." Eenparig werd besloten, Burgmrn. en gecommitt. tot de
academ. zaken te machtigen, "om metten aldereersten door een
expresse aen den Heer Prof. Vitringa de intentie van Zijne Majt.
per missive bekendt te maken ende zijn Ed. op de beleefdste maniere te versoeken, van de gedaane beroepinge te willen afzien
ende zig van zijne professie tot Franequer niet te ontslaan."]

3 Oetober 1698 1 ).
[Miedema, blz. 150: Burgmrn. rapporteerden, dat zij, met gecommitt. tot de academ. zaken, ingevolge Res. Vr. 16 Mei eu 22

1) De bij Miedema volgende Res. Vr. 17 October 1698 wardt
hier weggelaten, omdat zij geen betrekking heeft op de Academie.
Na deze resal. is er bij Miedema weer een hiaat tot 19 Febr. 17001
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Aug. 1689, "de zaken daarheenen hadden gedirigeerd", dat Berchausen door den Rector Magnil. en den Senaat tot Med. Dr. was
bevorderd, en dat zij vervolgens Berchausen hadden aangesteld tot
"Lector in de chimie, om deselve publice te doceren."]

fIierop moet nog volgen: De V roedsehap laat
welgevallen eu stelt den dag van zijn "introductie"
Donderdag 8 Oetober a.s., "om naa affictie van
woo~lijke programma naa de ordinaris
forme te
den.

zieh dit
vast op
het gegeschie-

13 Maart 1699.
"Op het geproponeerde door de Heeren Borgermrn. heeft
de Vroedsehaphaar Ed. ende de Heeren geeommitt. tot de
academische zaken versagt ende gecommitteerd om nopende het versoek van augmentatie yan tractement voor ecnige
professores, ende .specialijk den professor Van Muydcn, de
Vroedschap te dienen van hare consideratien eu advis."

15 MAART 1699-16 MAART 1700.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI HERMANNO VAN
HALEN ITERUM RECTORE, AO. 1699"(-1700).

15 Maart 1699.
De V roedsehapsleden Joh. van Aalst en Phi\. Ram, vergezeld doof den secretaris Mr. De Ruever, installeeren als
Rcctor Herrn. van HaIen en als Assessoren: Corno van Eck,
Jac. Vallan en J oh. Georg. Graevius.

30 April 1699.
"Typographus Van de Water petiit per Rectorem praeIegi Professoribus decretum Consulum et Senatus Trajectini, qua ipse constitutus cst stlccessor Francisci flalmae
in rounere typographiae Acaclemiae." Valgt de hierop betrekking hebbende Res. Vr. 20 Maart 1699: hiema, blz. 168.
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2, 5, 9 en 12 Oetober 1699.
De Redor deelt op 2 Oct. mede, dat "propridie" i8 overleden Johannes Leusden, die bijna 50 jaar lang te Utrecht
professor was geweest in de Oostersche talen. Het hauden
van een lijkrecle wordt opgeclragen aan eollega Ger. de
Vries, "cui ct ipse defunctus id demandaverat. Hic ets! ob
infirmam valetudinem plurimumque depraecans" tan(lem
tamen iel in sc suscepit." Op 5 Oetober gaan Rcctor en
Assessoren de familie condoleeren. Op 9 Octaber gaat dc
stnet der professoren uit de Senaatszaal naar het stcrfhuis;
"fuit funt},.;; vectum carpcntis (rijtuigcn), pedello utroque
CUm scepü-is comitanie a latc,:re hinc inde carpcntum in
quo scdebat Rector. P Op 12 Oetober hottdt De Vrics een
lijkrede op Leusden. "Erat autum ct catheclra iota et
utrumquc acroatcrii (auclitorii) latus acl canccllos tlsque
decore ac1modum pannis nigris (zwart laken) vestitum."

15 Februari 1700.
"Henricus Pontanus, 'I'heol. Dr., ex Athenaeo Lingensi
ad professionem Theologicam huc vocatus 1)," houdt "m
cathedra maioris acroaterii" zijn inaugureeie oratie "de
columna nubea et ignea Israelitarum."

II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

20 Maart 1699.
"De Vroedschap, gehoordt het versoek van Willem van
cle ''Vater, boekverkoper ende drukker binnen dese Stadt,
heeft dense1ven aengestelt tot ordinaris drukker van de
Academie alhier, in plaatse van Fran<;ois Halma, vrijwillig
1) Omtrent zijne benoeming sehrijft Caspar Bunnan in TrajectlUll eruditum, blz. 273: "Rex hune Pontanum nobis obtrusit, nulla
aHa ratione commendabilem, nisi quod uxorem duxerat lVIariam
Rooseboomiam, sororem Huberti Rooseboomii, summi ConsiIii Hollandiae et Zelandiae Praesidis, qui magna apud Regem gratia
pollebat. Pontanus autem impar (erat) tauto oneri."
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afstaande, des dat hij sig strictelijk reguleere naar de
ordres ende het reglement, alreede gemaakt ende nog te
maken, ende nakomende het accoordt, tusschen Fraw;ois
l-Ialma ende Mainarclus van Dreunen over desselfs afstandt opgerecht ")."
15 Mei 1699.
"Cchoordt het advis van de Heeren Borgermrn. ende
gccommitt. tot de acaclemische zakcn, hecft de Vroedtschap Johan Albrecht van He1mich hij provisie gcpcrmittecrclt om dc sijfferkonstc, landtmetcrije, fortificatie ende
't gecne verder tot ele mathesis spedeenlt, te instrucrel1."

3 Juli 1699.
"G-choordt het rapport van de Heeren Ram, Vdthl1)'scn
ende Haak de Jong, geexamineert hebbende cle requeste
ende het versoek van Adriaan van Kruyskerken, Predikaut uit Bleskensgrave, teu eynde deszelfs zoon, als zijnde
van den bloede van Johan L·ucas van Franckendaal, uyt de
tcstamcntaire dispositie van gemelte Frankenclaal, tot
voortsettinge van sijne studien, door de Heeren Executeuren
met een sortabele beurs mogte worden gebeneficieerdt, ende
dat de lIeeren Executeuren aan den voors. Kruyskerkens
zoon hadden geaccordeert de' somme van hondert gulden
jaarlijx, waarmede denze1ven genoegen hadde genomen,
heeft de V roedtschap haar hetzelve wel laten· gevallcn
ende de Heeren gecommitt. voor derse1ver moeite bedankt."
4 September 1699.
"De Vroedtschap, ten dien eynde op den eedt vergadert sijnde, heeft, nae ingenomen advis van de Heeren Borgermrn. en gecommitt. tot de academische saken, gocdtgevonden ende verstaen, cle tractemcnten van dc twec Professoren Juris Mr. Lucas van de Pol ende J\fr. Johan van
1) Zie hierv66r, blz. 76-78, op 11 Febr. 168i~ en 26 Febr. 1685. De
Res. Vr. 20 Maart 1699 betreffende Van de WateT' is reeds gedrukt
bij G. A. Evers, t.a.p., blz. 83. Over Willem van de Water Sr. vgl.
aldaar, blz. 85-86.

•

II

II

I

II

I

170
M uyden te augmenteren, yder met twee hondert gulden,
te gaan met het lopende vierendeel jaars."

1ll

16 Oetober 1699.
"Ter vergaderinge voorgedragen sijnde de loffelijke getuygenissen van de merites ende goede qualiteyten van D.
Henricus Pontanus, jegenwoordig Professor eu Predicant
tot Lingeu, die bij de Kerckenraedt ende de Diaconije deser
stadt ende opgevolgde approbatie van de Ed. Aehtb. Vroedtschap tot ordinaris harder eu leeraar in de Gemeynte alhier beroepen is, ende in deliberatie geleyt sijnde, of rueil
uyt de voaTS. cOllsideratie dcnse1vcn D. Fontanus niet, tegelijk met het voors. beroep, behoorcle te presenteren de
professie in de Heylige Theologie, in deese Academie vucerende doof het vertrek van D. Hermannus Witsius naar
Leydcn, heeft de Vroedtsehap haar hetselve ecnparig wel
laten gevallen ende de Heeren Borgermrn. ende gecommitt.
tot de academische zaken versogt ende gecommitteert, gelijk dezelve versogt ende gecommitteert worden bij desen,
om hierover een besoigne te maken ende de retroacta naa
te zien, hoc men ten anderen tijden in sodanige gelegentheden heeft gehandelt, ende de V roedtsehap soo nopcnde
het tractement, als anders, te dienen van hare consideratien ende advis."
23 Oetober 1699.
"De Vroedtschap, op den eedt vergadert sijnde, heeft,
naa ingenomen rapport en advis van de Heeren Borgermrn.
en gecommitt. tot de academische zaken, in conformite van
de Resolutie van den XVlen dezes, ende uyt consideratie van
de loffe1ijke getuygenissen van de merites, geleerdtheyt ende
goede qualiteyten van den IIeer Henricus Pontanus, Professor ende Predicant tot Lingen, denselven beroepen tot
ordinaris Professor Theologiae in de Academie alhier, op
een tractement van duysent gulden jaarlijx; ende sijn de
Heeren oudt-Borgermr. IVIr. Cornelis van Dombutg, Gedeputeerde wegens dese Provintie ter vergaderinge van de
Statell..JGeneraal, ende 11r. Cornelis de Ruever, secrctaris
deser Stadt, versagt ende gecornmitteert om de beroepinge
welgemelten Heer Henricus Pontanus te offereren ende
't gene daartoe vereyst te effectucren."

I
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30 Oetober 1699.
"Rapporteerde mede den secretaris MT. Cornelis de Ruever, dat ingevolge, van de resolutie-commissoriaal van den
XXI lIen deses zig naar Den Hage hadde begeven ende aen
den voorgemelten Heer Hendricus Pontanus, uyt de naaro
van de Ed. Aehtb. Heer Borgermrn. ende V roedtschap des er
Stadt, geoffereert de professio Theologiae in de Academie
alhier, op een tractement van duysent gulden jaarlijx, volgens cle acte, aan sijn Eerw. daarvan overgelevert; ende dat
geroelten Heer Pontanus de VOOTS. beroepinge n1let alle beleefdtheyt cn betuyginge van respeet ende toegcnegenthcydt
hadde aengcnom_cn; waarop gcdelibereert sijnde, hccft de
Vroedtschap de respective Heeren gccommitt. VOOT derselver moeite ende aengewende devoiren bedankt."
27 November 1699.

"op het geproponeerde doof de Heeren Borgermrn.
sijn de Heeren van de Vroedtschap versagt hare gedachten
te laten gaan, op wat wijze ende door wat persoon ten
meesten dienste van de Stadt het defect in de Academie,
gecauseert door het overlijden van de Heer Johan Leusden,
gewesen professor in de Orientaalsehe taalen, sal konnen
worden gesuppleert."

Ir
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I
I

27 Deeember 1699.
Burgmrn. cu gecommitt. tot de academische zaken worden
verzocht, advies uit te brengen over de vervulling van de
vacature-Leusden.
15

Januari

1700.

"Op het geproponeerde door de Heeren Borgermeesteren rakcnde het oprechten van eeu Ridderschole 1) binnen

lI
I

!I
i
~

1) Vgl. hierv66r, blz. 162, noot 1. In aansluiting aan boven-

staande Res. Vr. worde hier opgenomen de Resol. Staten Utrecht
7 Februari 1700: ,p'Heeren ordinaris gedeputeerden worden geauthoriseert tot het aanstellen ende aennemen van een Rijder, met
hetgeen daervan dependeert, alles nogthans sonder overstemminge."

II
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de stadt, heeft de V roedtschap de Heeren Borgermrn. en
Gecommitt. ter Beschrijvinge (opgedragen) om communicative met ende beneffens de Heeren van de voorstemmende Leden, daarover te besoigneren, delibereren ende
resolvereu, zoo haar Ed. ten meesten oirbaar ende menagie
van de Stadt zullen oordelen te behoren."
19 Februari 1700.
[Miedema~ blz. 151: Aan prof. Lucas van de Poll wardt een vereering van 100 dukatons gegeven voor de opdracht van zijn boek
"De exhaeredationibus."]

16 MAART 1700-17 MAART 1701.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI J OHANNE GEORGIO GRAEVIO
QUARTUM RECTORE, AO. 1700"(-1701).

16 Maart 1700.
De Raden Mr. Philips Ram en Mr. Adriaan Roelans,
vergezeld door den Secretaris MT. Corno de Ruever, installeeren als· Rector Joh. Georg. Graevius eu als Assessoren:
Herrn. van Haien, Lucas van de Poil en Jacobus Vallan ').
30 Mei 1700.
"Die XXX Maii eum eandidatus Philosophiae et J uris
esset sequente die Lunae III mensis Junii 2) producendus
1) In de Acta van Graevius staat niets opgeteekend over deze
Rectoraatswisseling! Hetgeen hlerboven onder den datum 16 Maart
1700 is medegedeeld, is ontieend aan Res. Vr. 13 Maart 1700, waar
het bovenstaande wordt vermeId als op 16 Maart te zullen geheuren.
2) Den dag der promotie kunnen wij ook vermeid vinden in het
Album Promotorum, waar op blz. 78 staat opgeteekend, dat op 3
Juni Gisbertus van Leeuwen tegelijk promoveerde tot Phi!. Dr. et
L.A.M., en tot J.U.D. Intussehen, aan de juistheid van den datum in
het Album Promotorum kan men gaan twijfelen, omdat (ibid. blz. 78,

!

173
a Senatu in cathedram, quaestio mota est de ordine procedendi, qui in illa solennitate, qua candidatus inaugurabitur,
sit tenendus, eum praeter duos Professores, qui personam
gerant promotorum, ut vocant, Philosophiae nimirum ct
Juris, candidatus ac Rector Academiae alios Professores debeant praecedere, num candidato sit summus locus tribuendus, ut eius latus sinistrum c1audat Rector, sieut Rectori5 Juris professor, dextrum vero latus candidati tegat
professor Philosophiae, num vero Rectori sit summus loclls
assignandus, cuius a sinistra manu candidatus, a candidati
sinistra manu vero Philosophiac, at a dextra Rectoris
Juris professor incedat. Diversae fuere scntcntiae, plurium tamcn suf fragiis decretum, ut summus candidato 10cus concederetur, eius latus sinistrum clauderet l{,ector,
dextrum Juris professor, ad Rectoris vero sinistram illcederH Philosophus; quamvis essent, qui censerent Rectorem solum, quasi dueem Senatus, debere praeire, quem sequatur candidatus eum duobus illis Professoribus, qui euro
Doctoris dignitate sint ornaturi, eaeteri vero quisque suo ordine ineedant."

11 Juni 1700.
"H. A. Rhademacker, Hammonensis, eum examine defunctus esset, deereta ei fuit dignitas Doctoris Juris, sed
eum mississet sehedulam in Senatum petiissetque, quia
propter nimios itineris sumtus prematur inopia pecuniae, ut
solutio nummorum, qui debebantur Senatui, differretur in
unaro alteramve hebdomadern, se eos Harnrnone in quatuordecim diebus huc missurum, annuerunt tandem, non
paueis rcnuentibus, plurium suffragia ut ornetur hoc honore, sed hac lege, ut praeter diploma dimidia pars peeuniac, Senatui debitae, hie relinquatur, ct ut in posterulll a
naot 4) het titelblad van Van Leeuwen's disputatie voor den graad
van Phil. Dr. et L. A. M., 23 Juni als datum van die disputatie
vermeIdt! Dit is echter klaarblijkelijk een drukfout voor 3 Juni;
immers, deze in het Album Promotorum genoemde datum wordt
bevestigd door hetgeen Graevius in zijne Acta bericht. Hij heeft
het niet noodig gevonden, er bij te vermelden, dat beide prornoties "more maiorum" geschiedden, hetgeen volgens het Album Promotorum het geval was.
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Professoribus illius disciplinae moneantur candidati, se non
posse honaTes h05 consequi, ni5i depensa pecunia debita.
Tempore dicto missa est pecunia ct diploma nuncius ahstulit."
280etober 1700.
"Recitavi in Senatu epistolam Jacobi Dorenkronii 1) ,"
die toczending van zijn doctorsdiplorna vraagt. Hierover zal
met Burgmrn; worden gesproken; tegelijk zal er dan bij
hen op worden aangedrongen, "ut tempore reficerentur forniees peristylii" (hel gewelf van de kloostergang 2» "ante
auclitoria, quia ventrem faciant (doorzakkcn) ct ruinam
mincntur, aquis pluviis corrupti."
12 November 1700.
"Mihi traditum fuit" Res. Vr. 11 Nov. 1700, waarbij "clariss. viris Mastrichto et Van Haien remittebantur, pfopteT
aetatem graviorem, duarum horarum, quae publicis acroasibus (voorlezingen) erant impendendae, labores; hora
vero undecima matutina recitationibus clariss. Pontani assignabatur 3)."
21 Februari 1701.
Inaugureele rede van Adrianus Relandus, benoemd tot
hoogleeraar in het Hebreeuwseh 4).
4 en 5 Maar! 170l.
Dc Reetor, die bericht heeft gekregen van het overlijden
1) Zie hierv66r, blz. 164, op 25 Juli 1698.
2) Zie ook hiervoor, blz. 151, op 11 Nov. 1695, en blz. 158, op 27
Sept. 1697, en hierna, blz. 175-177, Res. Vr. 18 Maart, 4 Nov., 27
Dec. 1700 en 7 Febr. 1701.
3) Deze opteekening van den inhoud der Res. Vr. 11 Nov. 1700
verschilt van die in het Resolutieboek: hierna, blz. 176.
4) Zoo schrijft Graevius in zijn Acta, maar het moet zijn "in de
Oostersche talen": zie Res. Vr. 4 Nov. 1700, hierna, blz. 176.
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van collega Van Haien, roept den Senaat bijeen om te beraadslagen "de parentatione" (het honden van een lijkrede).
"Id hnmanitatis officiurrJ deprecantibus Theologis 1), plurium collegarum suffragiis mandatum fuit vira clariss. Petro Burmanno." Rector en Assessoren brengen op 5
J\lIaart een rouwbezoek aan de weduwe eu de dachter.

~
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11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

18 Maart 1700.
[Miedema, bl2. 151: De Kameraars worden verzoeht, de retroacta
na te zien aver het onderhouden eu repareeren van de panden van
de Acadernie.]

17 Juni 1700.
[Miedema, blz. 151: Burgmrn. en gecommitt. voor de bibliotheek
worden gemachtigd eenige boeken aan te koopen.]·

16 September 1700.
[Miedema, blz. 152: Prof. Pontanus bij provisie vrijgesteld van
een zijner 4 wekelijksche publieke lessen.]

30 September 1700.
[Miedema, blz. 152: Aan Mr. Gijsbertus van Leeuwen en Dr.
1) De theologische hoogleeraren, die weigerden deze lijkrede op
een medelid hUIlller faculteit te houden, waren Van Mastricht,
Leydecker en Pontanu.s; indien de reden van hurme weigering
was, dat Van HaIen tot de "gematigde" richting hehoorde en bevriend was geweest met Fr. Bunnan, die bij de Voetianen voor
een Cartesiaan doorging, heeft men hier een treurig staaltje van
odium theologieum. P. Bunnan schijnt hen daarvan te verdenken.
In den aanhef van zijne lijkrede. op Van HaIen verontschuldigt hlj
zieh, dat hij deze taak op zieh heeft genomen, maar de Senaat heeft
het zoo gewild, nu "alii speciosis titulis" (cursiveering van mij)
"anus hoc, sive laboris, sive officü deprecantur": P. Bunnamii üratianes, Hagae Camitis, 1759, blz. 35 vlg.
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Henricus JO;hannes Bert, die publiek gepromoveerd zijn te
Utrecht, wardt het burgerschap verleend ,,met exemptie van tocht
ende wacht 1)."

4 November 1700.
[Miedema~ blz. 152: Adrianus Reland, prof. te Harderwijk, wardt
beroepen tot ordin. prof. in de Oostersche talen, op een door
Burgmrn. vast te stellen wedde. - Een cornmissie benoemd, om
met een commissie uit het Domkapittel te onderhandelen over het
repareeren van de panden van de Academie.]

"Gehoord het rapport van de Heeren, descn aengaende
geco111mitteert, heeft de Vroedtschap aan Jean Christoffel
Salfelt, schermmeester, gepermitteert om met ende beneffens zijn brüeder George Salfeldt, jegenwoordig schermroeester, alhier zijne schermkonste te exerceren ende tesamen een vechtschool op te rechten ende hunne discipelen
te exerceren."

~

11 November 1700 2 ).
[Miedema, bLz. 152: De prof. '!'heol. Van Mastricht en Van Halen
zullen alleen tweemaal 's weeks publieke lessen geven, de eerste
Maandags en Dinsdags te 3 uur, de laatste Donderdags en Vrijdags
te 3 uur.]

"Ende dat de Heer prof. Pontanus ZlJue publicque lessen
zal eInen des voornoens ten elf uren."
1) Zie hierv66r, blz. 86, op 7 Dec. 1685.
2) Niet onmiddellijk de Academie aangaande, maar voor de ge-

schiedenis van het onderwijs in vreemde talen van -eenig belang
is een andere Res. VI'. van 11 Nov. 1700, waarbij, op verzoek van
Johannes Angelus Berniera, "Italiaensche spraekmeester", aan N.
Pichi, geboortig van Mantferat, wardt verboden de Italiaansche
18a1 te doceeren bumen de stad en hare vrijheid. Op 12 Januari
1705 wordt, op verzoek van denzelfden Berniera, gelijk verbod gericht tot N. Wanderstein.

r
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15 December 1700 1 ).
"Op het gerepresenteerde, desen aangaande, zijn de Heeren gecommitt. tcr directie van Stads finantie geauthoriseert, de huysinge aan de Maillebaau, met de profijten van
dc baan, zoo een bequaam man zig komt te presenteren, te
verhueren, ofte andersints publicq te verpagten."
27 December 1700.
[Miedema, blz. 152-----153: De conunissie, benoemd om te onderhandelen met een cornmissie uit het DOIlL~apittel over het repareeren van de panden van de Academie, wordt gemachtigd deze
onderhandelingen voort te zetten.]

3 Januari 1701.
"Gehoordt het rapport van de Heeren gecommitt. tcr
clirectie van Stads finantie, heeft de Vroedschap geapprobeerdt de verhuyringe van de Stadts huysinge aan de
Maillebaan, met de profijten van de baan, aan N. Schreder,
VOOf den tijdt van zes jaren, in te gaan met vervaartijdt
van Paasschen 1701, jaarlijks om de somme van drie handert gulden, midts betalende, in plaatze van borgen te stellen, ijder jaar een half jaar bij avance."

,

7 F ebruari 1701.

I

I

[Miedema, blz. 153: Goedgekeurd de minnelijke schilling, waarbij het Domkapittel tot zijn last neernt de reparatie en het onderhoud "van het dak, gewulfte, bogen, pijlaren ende vloer van
het oosterpandt, beginnende uyt de gevelmuur van de archives des
Capittels, ende zoo zuydtwaarts aan, strekkende tot aan de lode
geute, leggende in de keel tusschen de oost- en zuydtzijde V8...'1. 't
voorseyde pandt; item het dak ten wederzijde van de keel, leggende tusschen de zuyder- ende westerpanden, met de vloer, boj) Bij dezen datum zij er aan herinnerd, dat, volgens Resol. 5taten Utrecht, 24 Juli rroo, te beginnen met 1 December 1700, binnen
de provincie Utrecht in alle officieele stukken de nieuwe of Gregoriaansche stijl werd gevolgd. 12 December 1700 n. s1. kwam in de
plaats van 1 December o. st.

Acta et decreta Senatus, II
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gen ende pijlaren, daaraan behürende, alles boven het geheeIe westerpandt, hetwelcke altijdt tot laste van het Capittel is gerepareerdt geworden.
Dat daarentegen de RH. Regenten der Stadt Utrecht tot haar
Ed. Achtb. laste zullen nemen het repareren en onderhouden vaTl
het dak, verwulfsels, bogen, pijlaren, midtsgaders de vloer van het
zuyderpandt, beginnende van het hage auditorium ende zoo 008twaarts nan, strekkende tot de lode geute, leggende in de keel tusschen het voorseyde zuyderpandt ende het oosterpandt, welcke
lode geute mede tot lasten van de Stadt zal kamen, blijvende
voorts in volle kragt ende vigeur het geconvenieerde van den 19den
May 16341)."]

17 MAART 1701-27 MAART 1702.
1.
"ACTA ET DECRETA JOHANNE VAN MUYDEN ITERUM RECTORE,

AO. 1701"(-1702).

17 Maar! 1701.
Als Rector wordt geinstalleerd Van M uyden, als Assessoren: Pontanus, Munnicks en Graevius.

2 Mei 1701.
"Post promotionem medicam Rector Senatui significavit, per obitum Fockenbergii, quondam Academiae nostrae Pedelli, ex juribus quae ad consequendam promotionem
solverc solent candidati, superesse triginta octo obolos 2), quibus dicta jura augenda antea, sub rectoratu clariss.
De Vries, censuerat Scnatus 3) in gratiam Pcdelli Schouten, qui vivente D. Fockenbergio ncque stipcndio neque
ernolumcntis "gaudebat. Deliberatione itaquc habita quid
de his obolis faciendum faret, paribus vatis Scnatus CClisuit eos a::;servanclos esse jn Usum comrnunem, SUD tcmpore
per Scnatull1 clcterminandum,"
:1) Zie Acta et Decreta I, blz. 54-55.

:!) "Stuiver" wordt in de Acta et Decreta soms met "stuierus,"

soms met "obo1us" vertaald.
~) Zie hierv66r, blz. 123, op 11 en 17 November 1692.

!
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27 Juni 170l.
"Senatus academicus, proponente id facultate Philosophiae, multis rationibus motus, decrevit ut philosophiae
candidati, qui hactenus soliti fuerunt geminum ex Aristotc1e textum in examine philosophico explicare, in posterum duas quaestiones sell duo problemata philosophica
resolvenda defungi queant 1 )."

2S Augustus 1701.
"Rector Senatum convocavit in horam c1ecimam eique
cxposuit, Illustrissimum Nassoviae Principem, Frisiae ac
Groningac Gubernatorem, studiorum causa huc comn1igrassc. DeEberal1clum igitur proposuit Hector, an non cx re
ct decorc Academiae foret ut RectoT CUm Assessoribus
nomine Senatus salutarct; quod cum paribus vatis decrcturn esset, Rector ct Assessores, clariss. Munnicks et GraeV1US, quibus propter abscntiam clariss. Pontani adjuncti
fucnmt c1ariss. Eck et Luytz, eodem momento - - curn
per Pedellum id Principi non incommodum fore explorassent - - ad aedes Principis se contulerunt ac ibi humanissime excepti et officiosissime verum dimissi fuerunt."

II
i
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27 Augustus 1701.
"Die insequenti Saturni (27 Aug.) praedictus Princeps ad aedes Rectoris accessit ac honorem sibi a Senatu
praestitum quam acceptum sibi fuisse significavit 2)."
l) Zie hier.over De Utrechtsche Academie, blz. 149-150.
van dezen doorluchtigen student is de naam in het
Album Studiosorum niet opgeteekend!
Zijn verblijf te Utrecht
duurde van Augustus 1701 tot het einde van Januari 1703. Graevius schijnt hier zijn voornaamste leermeester te zijn geweest. In de
hiema (blz. 183, noot 2) te noemen lijkrede zegt P. Burman hierover: "Guilielmus, Britanniae Rex incomparabilis, qui judicio suo
illum elegerat, ut res suas eodem splendore et fama posteris traderet, qua i1le eas spectante et stupente Orbe gesserat, omnibus
circumspectis, Graeviwn unum dignum judicavit, cui Principem
Serenissimum Frisonum, unicam Nassoviae domus spem et incrementum, h'aderet ut, quem ille bonorum heredem destinaverat, a
Graevio virtutes et dütes, in Guilielmo conspici-endas, addisceret:"
Graevii Orationes, blz. 583; zie ook aldaar, blz. 598.
2) Zelfs

l
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26 Oetober en 22 Deeember 1701.
Op 26 Oetober besluit de Senaat, dat de door eenige
vroegere Rectoren geinde boeten, waarbij gevoegd worden de
straks (op 2 Mei 1701) genoemde 38 stuivers, gebruikt zullen
worden voat een "moderatum convivium, hac vice absquc
uxoribus habendum." Deze maaltijd wordt op 22 December rl.a.v. gehoudel1 "in conc1avi academico." - "In symbolam (het geld VOOT den rnaaltijd) etiam collatae sunt leges
H yssichii 1) I de quibus in Actis clariss. Leusden. "

9 l\!aart 1702.
"Petro cle la Fontaine \Vicart, Amstdaed.-Batavo, post
disputationem in<luguraJem "de Fulmine" <leeret i sunt
surnmi in Philosophia honores, more majorum, in ipsum
con ferendi per chriss. Luyts, quando iel ipsi commodum
e1'it 2)." Hij heeft VOOt zijn doctorale bul reeds 11 gulden
e11 7 stuivers betaald, welk bedrag bij den Rector gedeponeerd iso
13 Maart 1702.
Aehtereenvolgens worden gelezen en goeclgekeurd cle
Acta et Decreta van Vallan (afgetreden IS Maart 1699!),
van Van HaIen (afgetreden 16 Maart 1700!) en van Graevius (afgetredcn 17 Maart 1701!).

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

11 Juli 1701.
[Miedema, blz. 154: De Vroedzchap verklaart, dat Paulus Bauldry
1) De juiste naam is niet ,,Hyssichius", maar ,,I-Iessigius": zie
bv. hiervoor, blz. 109, op 17 Juni 1690. Het door hem gestorte geld
werd door de professoren maar gebruikt voor hun maaltijd, omdat hij zieh na 1690 niet meer aangemeld had voor zijne promotie.
Vgl. hierbij Album Promotorum, blz. 55, noot 1.
2) BHjkens het Album Promotorum, blz. 89, heeft deze promotie
€.-erst plaats gehad op 10 December 1705. Hij promoveerde toen tegelijkertijd, more majorum, tot Phi!. Dr. et L. A. M. en tot J. U. D.
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sedert zijne beroeping tot professor Historiae sacrae te Utrecht
(4 Mei 1685: hierv66r, blz. 85) met zijne vrouw eu kinderen recht
heeft gekregen op het burgerschap. - De 5aarwedde van prof. P.
Burman wardt met f 200 verhoogd.]

"Bij nader gelegentheydt zal favorable reflectie worden
genomen nopende het augrnenteren van de tractementen der
professoren Vallan, MUlmix ende Luyts."

7 November 1701.
[Miedema, blz. 154: Aan prof. Graevius wardt f 300 toegestaan
om daarvoor, ten behoeve van de Bibliotheek, bocken te koopen
op de auctie va..l'l den heer De With, secretaris van Dordrecht.]

20 Maart 1702.
[Miedema, blz. 154: Aan prof.
predikbeurten in de week doar
waarnemen, "buyten kosten van
prof. Vallan, Munnicks, Luyts en
verhoogd.]

Pontanus wardt toegestaan, zijne
"een bequaam persoon" te doen
de Stad." - De jaarwedden der
P. Bunnan worden elk met f 200

27 MAART 1702-29 MAART 1703.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE HENRICO PONTANO,

AO. 1702"(-1703).

27 Maart 1702 1 ).
A1s Rector wordt gcinstalleenl Pontanus, als Assessorcn:
1) Voor het eerst wordt, bij de overdracht van het rectoraat,
rekening gehouden met den nieuwen stijl. Van 1 Maart 1700 af
(tot 1 Maart 1800) bedraagt het onderscheid ttlsschen ouden en
nieuwen stijl 11 dagen; sinds 1700 is clus 16 Maart o.s. = 27 Maart
n.s. Het was dus rationeei, om na de invoering van den nieuwen
stijI (sinds 12 Dec. 1700), den stichtingsdag van de Academie, die
volgens den in 1636 te Utrecht gebruikelijken üuden stijl op 16 Maart
viel, te herdenken op Zl Maart. Toen het honderdjarig bestaan

t-
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Van Muyden, Vallan en P. Burman. De aftredende Rector Van Muyden draagt het rectoraat aan Pontanus over!
"post habitam solennem orationem de constantia majorum
in constituenda nostra republica."
5 Mei 1702.
"Die V cneris, qui erat V Maii, Johannes Georgius Gracvius, Politices, Historiarum et Eloquentiae professor, Historic:us Regius 1) mandatu Praepotentium Ordinum Traicctinorum fata Guilielrni Hr, Magnae Britanniac Regis ete.,
"immortalis mcmoriae, in Basilic;l maxima lugubri oratiODe 2) deploravit, püstquam I-Iondini die XIV JYlartii obi esset ct XXIII Aprilis elatus esset."
J

12 December 1702.

"Ex aucthoritate Illustrium Ordinum" houdt "Petrus
Burmannus, Politices, Historiarum et Eloquentiae. professor", een oratie "de Batavorum et sociorum auspicatissima
(terra marique) militia anni 1702 3 )."
van de Utrechtsche Academie werd gevierd, stelde men den grooten
feestdag dan ook op 27 Maart 1736. Herhaaldelijk wordt echter, üm
redenen van convenientie, die niet meer zijn na te gaan, in de lSde
eeuw de rectoraatsoverdracht gehouden niet op 27 Maart, maar op
een dag in den omtrek ervan. Ook 26 Maart komt nog dikwijls
voor. Misschien waren er ook in de 18de eeuw, die z66 redeneerden: 16 Maart 1636 o.s. is de stichtingsdag; volgens den nieuwen
stijl heette die dag toen 26 Maart; daarom moet, sinds overal cle
nieuwe stijl wardt gevolgd, 26 Maart als cle stichtingsdag gelden.
Aldus redeneert men ook thans, nu 26 Maart officieel als de dies
Academiae wardt gcvierd.
1) Hij heet hier "historicus regius", omdat cle Koning-Stadhouder
hem had opgedragen zijne geschiedenis te schrijven (hierv66r, blz.
179, naot 2); deze schijnt hij tot 1672 te hebben volLooid; dit ge-.
deelte heeft echter noaH het licht gezien: C. Burman, Trajecturn
eruditum, blz. 12l.
2) "Oratio in obitum Guilielmi III" etc.: Graevii Orationes (00.
P. Burmannus, Delphis, 1721), blz. 504--558.
3) Men kan deze vinden in P. Burmanni Orationes, Hagae Comitis, 1759, blz. 67-82.
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11

Januari

en 18 Maart 1703.

Op 11 Januari overlijdt Graevius, "tactus apoplexia repente in aedibus collegae Pontani 1)." Den 18den Maart
houdt P. Burman een lijkrede op hem 2).

Ir.
RESOLUTIliN VROEDSCHAP UTRECHT.

3 Juli 1702.
[Miedema, bl. 154: De Kameraar wordt gemachtigd, de Senaatskarner te repareeren en, met de commissie voor de kerken en türens, de panden van de Academle te inspecteeren en deze, volgens
de overeenkomst met het Domkapittel (hierv66r, blz. 177, op 7 Febr.
1701) in behoorlijken staat te brengen.]

10 en 24 Juli 1702.
[Miedema, bIz. 155: Campegius Vitringa, prof. Theol. te Franeker, wordt beroepen tot prof. Theol. le Utrecht, op een jaarwedde
van f 2000 (10 Juli 3)); hij bedankt voor zijne benoerning (24 Juli).]

11 September 1702.
[Miedema, blz. 155: Aan Curatoren 4) opgedragen, een professor
in de mathesis te benoemen.]

11 en 18 December 1702, 29 Januari, 5 Februari en
26 Maart 1703.
[Miedema, blz. 155-157: Gecommitt. voor de Bibliatheek wo,r1) Zie daar.aver de in de vo1gende naot genoemde lijkrede, b1z.
59!>-599.
2) Deze "oratio funebris in obitum viri c1ariss. Joannis Georgii
Graevii" is daar P. Burman opgenomen aan .het slot van zijne
uitgave van "Graevü Orationes", blz. 559--607.
:J) Bij Miederna staat abusieve1ijk 10 Juni.
-1) Kortheidsha1ve worden Burgmrn. en Gecommitt. tot de
academische zaken voortaan met dezen naam aangeduid.
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den uitgenoodigd, rapport uit te brengen aver de admlnistratie van
den custos WiUem van Walcheren 1) (11 Dec.); besluit om Van
Walcheren, wegens malversatie, in handen van het Gerecht te stellen (18 Dec.); een commissie benoemd om, tezamen met de "ordinaris gecommitt." voor de Bibliotheek, "eeu revue van dezelve te
doen, de defecten te redresseren ende in goede ordre te brengen"
(29 Jan.); de gecommitt. voor de Bibliotheek verzocht, de borgen te
hooren aver het ontslaan van Van Walcheren "uyt zijne detentie"
eu het "remitteren van desselfs schuld etc." eu hierover te rapporteeren (5 Fe!>r.); den procureur Versteeg, als borg voor de
administratie van Van Walcheren, voor de laatste maal te insinueeren, "binnen den tijd van 24 uren den vooru. Van Walcheren, die niet langer tot laste van den Lande in zijne detentie kan
blijven zitten, voor desselfs interesse te laten recommanderen, of
dat, bij ontstentenisse, denzelven zal afgaan ende dat de Vroetschap
haar actie tegen den borge zal institueren, alzoo den principaal
verklaart niets in bonis te he.bben" (26 Maart).]

12 en 19 Maart 1703.
[Miedema, blz. 156: Verzoek aan Curatoren om advies over den
toestand der medische faculteit (12 Maart); Dr. Rud. Leusden aangesteid tot extraord. prof. in de anatomie en de chirurgie, "buyten
laste van de Stadt"; de Iector in de chemie Joh. Conr. Barc-husen
krijgt den titel van ,extraord. prof.; P. Burman krljgt ook den titel
van professor "Politices" (19 Maart).]

29 MAART 1703-27 MAART 1704.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE PETRO BURMANNO,

AO. 1703"(-1704).

29 Maart 1703.
Als Rector wordt P. Burmal1 geinstalleerd, als Assessoren: Pontanus, Van Eck en :rvlunnicks. - Aan elen Se1.) In het archief der gern. Utrecht, 2de afd., vindt men als No.
1032: Lijsten van boeken, door den custos Van Walcheren uit de
stadsbibliotheek vervreemd of uitgeleend.
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naat wordt medegedeeld Res. Vr. 19 Maart 1703, betreffende Burman : hierv66r, bl. 184.
21 Juni 1703.
Corno Barchusen houdt zijn inaugureele aratie "de Nepenthe ')."

I
I
I

!
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I

28 Juni 1703.
Rud. van Leusden houdt zijn inaugureele aratie ndc
Anatomes utilitate ct antiquitatc.'J

8, 21 en 22 December 1703.
"Hector ad Senatum retulit, num p]accret clariss. Professoribus hybernae tcmpestatis nubes, hilariori convivio disfutere, eum in sumptus aerarium acadernicum sufficere videretur." Met algemeene stemmen wardt besloten, dat de
Rector, Assessoren en Valan "prandium in conclavi academieo celebrandum apparari juberent et curarent" (8 Dcc.).
Op 21 Dec. "professores, praeter paucos, omnes suaviter et
amice de symbolis pransi ct coenati hilarem consumsere diem ;
postriclie vero Rector expensas in convivium exposuit rationcsque aerarii coram omnibus subduxit."

11 Maart 1704.
De Acta van Pontanus worden gelezen en goedgekeurd.

I
I
I

I
II
l-

H.
RESOLUTÜiN VROEDSCHAP UTRECHT.

16 April en 21 Mei 1703.
[Miedema, blz. 157: Verzoek aan de gecommitt. voor de Biblotheek om zoo spoedig mogeIijk een besoigne te maken wegens den
1) <pzPf.ut~av Y'1?1'"$V~$Ii": bij Homerus (Qdyssea IV, 221) ee-n tooverdrank tegen leed en herinnering aan lijden. - Ook zijn oratie als
lector luidde "de Nepenthe": hierv66r, blz. 161, op 6 Oct. 1698.

I!
I
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toestand van de Bibliotheecq" (16 April); herhaling van dit verzaek, en besluit, dat de boeken van de Bibliotheek, die berusten
bij de erfgenamen van prof. Graevius, tegen ontvangbewijs daar
zullen worden gelieht en in de Bibliotheek gebracht (21 Mei).]

9 Juli 1703.
[Miedema, blz. 157: Prof. P. Burman benoemd tot scholarch over
de triviale schalen.]

27 Augustus en 12 Oetober 1703.
[Miedema, blz. 158: Prof. Bernoulli, te Groningen, bencemd tot
prof. in de philosophie .en de mathesis, op een wedde van f 1400;
Curatoren gemachtigd, "op rapport", aan prof. Leusden "cen 50rtabe! tractement toe te leggen" (2:1 Aug.); Bernoulli bedankt voor
hel beroep (12 Oct.).]

1 en 8 Oetober 1703, 4, 11, 18 en 25 Februari 1704.
[Miedema, bl. 158-160: De Vroedschap 'verzüekt de politieke geCQmmitt. in den Kerkeraad, te zargen, dat zij een kopie krijgt van
den brief van Ds. Poutanus aan den Kerkeraad, waarin hij schrijft,
door ongesteldheid voorloopig verhinderd te zijn, den predikdienst
waar te nernen, en voorstelt, dat de Kerkeraad hetzij een proponent
aanstelt op kosten van hem, Pontanus, hetzij een ander predikant
beroept, wat hem welkom zou zijn, te meer omdat hij zijne krachten, zoo hij deze terugkrijgt, dan kau wijden aau zijn hoogleeraarsambt (1 Oet.); deze kopie in handen gesteid van gecommitt. tot
cle kerkelijke zaken, opdat zij haar, met de politieke gecommitt. in
den Kerkeraad, c;nderzoekeu eu er over rapporte eren (8 Oct.);
commisie benoemd om met pontanus over dit onderwerp te spreken (4 Febr.); aau de VroecIschap zal inzage worden verleend van
den bedoelden brief (11 Febr.); Burgmrn. eu verdere gecommitt.
gemachtigd om met Pontanus nader te sprcken (18 Febr.); hij
krijgt den titel van prof. "Historiae Sacrae", zijne wedde wardt
met f 400 verhoogd, hij neemt ontslag als predikant 1) en 71et af
van zijn recht rOp een jaar van gratie en weduwepensioen (25
Fehr.).]
. 1) In een request van den Kerkeraad tot benoeming van een
nieuwen predikant wegens het bedanken van Pontanus wordt gezegd, dat hij bedankt heeft, "niet uit lust tot gemak, maar dool'
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3 December 1703 en 3 Maart 1704.
[Miedema, blz. 159 eu 160: Gecoromitt. voor de bibliotheek verzoeht "hunne consideratien te laten gaan over het aanstellen van
een custos van dezelve bibliotheek ende het in ordre brengen van
dien 1)" (3 Dec.); Johannes van Noy tot custos benoem.d op een
wedde van f 80 (3 -Maart).]

21

Januari

en 29 Februari 1704.

[Miedema, blz. 159 eu 160: "Op het geproponeerde doar de HH.
Burgemrn., rakende het oprechten van een rijdschool tot dienst
ende luyster van de Stadt ende Academie, ende om daertoe te
despicieren een bequaam persoon, die een convenabel getal van
paerden tot zijnen koste zou<k onderhouden, ende het reguleren"
van zijn pensioen, en wie de kosten zal dragen, verzoekt de V roedschap hen, hierover te comereeren met de "voorstenunende Leden"
(GeiHigeerden en Ridderschap); zij mogen accordeeren, dat de stad
de helft v:au de jaarwedde el) verdere onkosten van "den equier"
zal betalen 2) (21 Januari); machtiging aan Burgmrn. om met de
Staten te accordeeren, dat bij de oprichting van een rijschool 2/3 der
kosten z-al worden gedragen door de Stateu ,eu 1/3 door de Stad:})
(29 Fehr.).]

noodt daartoe gedrong,en zijnde, dewijl den arbeyt van het predicken Sijn Eerw. gezontheyt eu leven in gevaar stelde" (Res. Vr.
10 Maart 1704) .
.I) Bij Miedema staat, in plaats vau de -aangehaalde woarden,
ten onrechte: "een custos aan te stellen."
:!) Op het rapport van eren commissie, benoemd om te onderzüeken, "af door eenige middelen ende expedienten d'exercitien van te
paard rijden, schermen ende andere in cle stad Utrecht niet Züuden
konnen gebracht worden in eeu beteren staat, tot dienste van
vreemde Heren van geboorte, die sigh in de gemehe stad ophouden," besluiten de Staten van Utrecht QP 22 Januari 1704, dat de
Staten eu cle Stad elk de helft zullen betalen vau de onkosten
van het tractement van den aan te stellen "rijder."
3) 5 Maart 1704 hechten cle Staren van Utrecht hieraan hUl)
zegel, "mits dat daartoe (tot rijdermeester) eeu persoon sal worden
aengesteld, die aen cle drie resp. Ledeu van de Staten eenparigh
aengenaem zij."
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28 Januari 1704.
[Miedema, blz. 159: Aan den extraord. prof. in de medicijnen
eu de anatomie, Rud. Leusden, een jaarwedde van f 500 toegestaau;
de wedde van den extraord. prof. in de chemie Barchusen van
f 250 verhoogd tot f 400.]

18 Februari 1704.
[Miedema, bIz. 160: Gecommitt. voor de chirurgie worden, tezamen met den Kameraar, gemachtigd een geschikte plaats aan te
wijzen voor het bewaren van de anatomische eu chirurgische instrumenten. ]

3 Maart 1704.
Op het rapport van de gecommitt. ter directie van Sta(ls

finantic besluit de Vroedschap, "dat de maillerneester N.
Schruycler de nog overige huerjaren, ingaande met Paassehen 1704, zal magen volstaan met jaarlijx, in plaatse van
f 310, te betalen f 250."

27 MAART 1704-26 MAART 1705.
1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI CORNELIO VAN ECK
ITERUM RECTORE, AO. 1704"(-1705).

27 Maart 1704.
Als Rector wardt geillstalleerd Van Eck, als Assessoren:
Van l\Iastricht, Vallan en P. Burman 1). - Voorgelezcn
t) Bij deze rectoraatswisseling hield de aftredende Rector P.
Burman een oratie, getiteld: "de feliciori vhllendi eonditione in rebuspublieis, quam in regnis;" zoo luidt de titel altbans in P.
Burmanni Orationes; de vroegere titel schijnt te zijn geweest:
"Utrum magis optandum sit sub w1.ius regno, an in Iibera republica vitam agere." Over cle geruchten, die over deze oratie in
omloop zijn geweest, handelt uitvoerig Nie. Bondt (die de uitgave
van P. Burmanni Orationes heeft verzorgd) in zijne "Dedicatio"
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de Res. Vr. 25 Febr. 1704 betreffende Pontanus: hierv66r,
blz. 186.

16 Juni 1704.
De Senaat besluit: "Andream Lange, Lubecensem, praevio tentamine et examine, praestitis praestandis et solutis
solvendis, admittendum esse ael disputationem luridicam
inauguralem publice habendam "de erroribus ctui circa
quaestiones per tormenta committulltur," pro summis in
utroque Jure honoribus ct privilegiis rite -ac legitime con5Cquendis ac in abscntcm, quanclücunque ci placuerit, per
transmissionem cluplomatis confercnclis, Telicta ci libera optione, utrum Doctüris utriusque Juris an Licentiati titulo
ornari vclit 1)." Hij elen H.ector heeft Lange voor de hem
later toe te zenclen bul 11 gulden, 7 stuivers gedeponecrd,
welke: deze aan zijn opvolger Van de Po11 heeft overgc(tragen.

4 en 6 September 1704.
Op verzoek van de professoren der theologische faculteit
deelt de Rector aan den Senaat mede, dat Johannes Wilhelmius, "in gyrnnasio Lingensi Theologiae professor ibiclemque verbi divini minister," aan den Senaat het doctoraat in de theologie wil vragen, maar a11een: zander tcntaInCH. examen en disputatie, en zonder betaling van kosten.
Op het gunstig praeadvies der theologische faculteit willigt
de Senaat dit verzoek in (4 Sept.). - Op 6 Sept. wordt
Wilhclmius door Pontanus lot 'fheol. Dr. gepromovcercl.
aan den Haagsehen burgem. J ohannes Hudde DedeI, welke aan
deze uitgave voorafgaat. Bondt meent, dat in de bedoelde oratie
geen hatelijke toespelingen op het stadhouderschap voorkomen;
maar de bewanderaars van den kort tevoren averIeden KonlngStadhouder zullen tach, afgezien VaTI de aJgemeene strekking van
deze oratie (een lofzang op den republikeinsehen reg-eedngsvorm in
het algemeen, en op de toenmalige NederL republiek in het bijzonder), wrang hebben gekeken bij passages als deze: "Nullus dubito,
quin vos ipsi, qui vim regiam experti estis .... regiae servitutis
mala animo cancipiatis:" P. Burmannl Orationes, blz. 120.
1) Zie Album Promotorum, blz. 85, noot 2.
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12 September 1704.
Herman Alexander Rodl, Theol. en Philos. Dr., vroeger
predikant te Deventer, laatstelijk Theol. prof. te Franeker,
wordt in den Senaat binnengeleid.
17 Oetober 1704.
Aan den Rector zijn, ter uitdeeling onder ele professoren,
vij ftien exemplaren ter hand gesteid van het "Reglement
der Stalen van Utrecht" in zake Roell, de!. 9 Oel. 1704. Volgt Res. Vr. 20 Oe!. 1704 (hiema, blz. 199) en het bedoelde "Reglement", dat aldus luidt:
"Extract uyt ele Resolutien van ele Ed. Mag. IIccrcn
Staten 's Lands van Utrecht, 9 Oetobris 1704."
"Rapporteerden ele Heeren Van Heemstede ende andere
Haar Ed. Mog. Gecommitt., dat sij, in gevolge ende tot voldocninge van Haar Ed. Mag. resolutie-commissoriaal van
den 17 September, concemerende de saacke van den Heer
prof. Röel 1 ), breder vervat in de opgemelte resolutie, haar
vcrpligt vinden UEd. Mag. te moeten voordragen, dat, a 15
in de Synode, in den jaare 1699 alhier binnen Utreeht gohowlen, hetzelve articule van den voorgaende jare wiercle
opgc1csen, waarinne van den professor Roel wierde gemelt,
cle Christelijcke Sinodus verstaen heeft, dat dezen articul
voortaan ex actis behoorde uytgelaten te worden, dewijl
clesc saack in Vriesland, als domestieq sijnde, geassosieert
was, ende de drie corresponderende Synoden als Gelderland,
Vriesland ende Overijssel, daervan niets in actis hadden.
Dat in de acten van dc volgencle Synodus, binnen Utrecht
geh()Uden in den jaare 1700 als 1701, van gemelte saacke
geen ele minstc mcntic weni gemackt.
Dat in clen ja"re 1702 cle Christe1ijcke Synoclus verstaan
1) In dit en volgende officieele stukken wordt de naam steeds
RoeI gespeld. Hij zeH (zie bv. hierna, bl2.207) spelt zijn naam echter
RoeIL - Over wat betrekking heeft op Ro~.m in zijn Franeker tijd,
zie Sepp, Het godgcleerd onderwijs in Nederland gedurende de
16de en 17de eeuw, II blz. 308 vlg., en Boeles, Frieslands hoogeschooI en het Rijks-Athenaeum te Franeker, II blz. 311~317.
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heeft, dat de naam van de Heer professor Roet uit de actens-synodaal sal worden gelaten ende dat onelertusschen
soude afgewacht worden, wat van de Synode van V riesland
sal worden gedaen, voegende den correspondens Frisus
daarbij, dat door het hoogh ende voorsigtigh beleyd ende
conduites van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vricsland die geheele saacke was bijgeleid, ende dat hare Acaelemic in volcome Tuste ende vrede, ende de naam van den
Heer professor Roel bij haar in segcningc was.
In c1e Synode, gehouc1en in den jaare 1703, is daar ook
niets van in actis gestelt.
In de Synode, desen jaare gehouden, 15 de saacke, den
heer professor Rocl rakencle, gecn poinct yan delibcratie
ge"veest.
Ende claarbij ans gcblcecken ende voorgekomen zijnde de
loffe1~jckc ende amplc attestatie van· elen eerwaarden Kerckenraad van Franecker, luydende als volgt:

L.S,
"Den Heer Hermannus Alexander Ro<'l, SS. Theologiae
"Doctor ende Professor, met een seer deftige getuigenisse
"V<lll Deventer tot ons tot Franecker overgekomen s~indc,
"is niet alleen bij ons gehouden geworden voor een weer"diR mede-lid van de ware gereformeerde gemeente Jcsu
"Christi, gesont in het geloove ende seer vroom ende stig"telijck van leere ende wandel, maar heeft sigh riog-h daar"enboven door sijn groote geleertheyd ende seer godvrug"tigen wandel die achtinge verkregen, dat hij op twce ver"schcyde reysen is verkoren geworden tot het ouderlingh"schap van onze gemeente, om met andere mede opsigt te
"hcbben over de gemeentc Gods, die door de bedieninge des
"H. Evangeliums voor Christi naam hier ter plaatse ver"gadert word, wclcke beclieninge sijn Eerw. tot genoegcn
"der gemeente beklecd heefL Hierdoor is het mede ge"beurt, dat dc Eerw. Classis van Franecker voornocmdcn
"Heer ook op twcc verschcyclc tijdcn heeft believen te com"mittercn na de Synode deser provincic. Hadde hct der"halve den Albestierende G()(l behaagt, <lat sijn Eerw. langer
"tot dienst van de Academie ende Kerck hier ter plaetse
"hadde mogen verbtijvcll, het soude ons ten hoog"Stcn acn,_,gcnaem sijn geweest; maar nu hreft hel G-od anders be"haagt, die ook sijnen dienst gelieve te gebruicken in de
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"seer beroemde Academie tot Utrecht, gelijk wij ans dan
"in deze wille Gods moeten tevreden houden, soo hebben
"wij dien Heer dit getuigenisse geern willen mededeelen,
"versoeckende seer vriendelijck ende broederlijck alle Hee"ren vaderen ende broederen in Christus, opsienders der
"gemeente Jesu Christi te Utrecht, dat sij desen ansen
"voornoemden Heer ende brocder in Christus VOüT ecu
,,\vccrdig mcde-licl der gercformeerdc gemeente willen Cf"kennen, met alle christelijcke liefde anHangen, tot het ge"bruyck van '5 I-Ieeren Avondmaal todaten ende in haare
"christelijckc opsight aennemCll. V DDr het ovcrigc hidden
"wij elen almachtigcn God, dat hij den arbeyd van elen
"voornocmdcn Heer in sijne nicuwc bedieninge \ViI heyli"gen ende overvloedigh segenen. tot verheerlijeking van Go"des heyligL'n naam ende uytbreyclinge van Jesus Coninckrijck
"De liefelijckhcyd des Heeren onsen Gods sij ovcr hC111, Hij
"bevestige het werck sijner hemden, ja, het werck sijncr
"handen bevestige Jehova, Amen." Onderstond: "in kcn"nisse der waarheid heeft, uyt aller last ende naam, ,Jit ge"tuygenisse bevestigt ende onderteekent", was getceckent:
"Arn. Landreben, Eeel. Franequeranus:" Op de plique stond:
"Actum in onse kcrekelijcke vergaderinge, den sestieuden
"Septembris 1704."
Derhalven souden opgemelte Heeren gecommitteerden
<ten V.Ed. Mag. in bedenekinge geven, alsoo die van desc
provincie tot nog toe geeorrespondeert heeft met de christelijeke Synodus van Vriesland ende alle vertrouwde vriendschap ende goed verstand met dese1ve gecultiveert hccft l
waarvan eie aensienelijckl' kercke vall Franecker geen van dl'
minste leecle i5, off UEd. 1Iog., inhererende haar voorgacnde
rcsolutil' van den jacre 1695, StaatsgewUse gcnomen, tot
conservatil' van de fuste ende vrede in oe Kercke alhier,
ende op het exempel van Vriesland, daar de s\vevencle differenten over die bewuste saack doof de goede eH wijsc
directie van c1e Heeren Gecleputeenle Staakn V<ln Vricsland al in den jaare 1691 waren bijgeIcyt ende geassopieert,
niet souden konnen gocdvindcn, dat ntt voortaan alle de
professoren Theologiae, predikanten, alle kercke-vergac1cringen, kerckeradcn, Classen ende ~ynodcn in d6C provilleie behoonle te wonkn gdast ende acngeschrevcn. Oytr de
saacke, raackende de Heer professor Rod, niet meer te de-
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libereren, nog op de predickstoel, nog in cathechisatien te
verhandclen, veel ruin eenige decisie te faTmeTen ende 11yt
te voeren, maar deselve voortaan te laten onaengeroert ende
huitcn alle verdere deliberatie, 500 direct als indirect, alsoo
Haar Ed. Mag. verstaan, hetselve voor de roeeste fuste
ende beste van de Kerck ende Academie in anse provincie
behoonle te worden achtervolgL ende geobserveert, in vaste
hoope ende vertrouWCll, dat l--laar Ed. Mag. niet genoodsaackt sullen worden tcgens de ünwillige ende ongehoorsame van desc Haar Ed. 1\1ng. ordres te doen proccdcrcn,
naar exigcntie van saackcn, bij suspensic, cassatie, als andersints, zoo<l15 U Ed. IVlog. tot main1icn van Haar Hoog
gcsagh ende auctoritcyt ende tot bercyc-kingc v~Ul clerselver
goede intentie in dcsc SU11Cll vcrmeynl'n 1c behofen."
,,\Vaarop gedeliberecrt sijndc, hebbcn Haar Ecl. 1-1og. de
opgcmdte gecommiHcerden bedanckt, ende 1S voorts goedgevondcn, dat het voors. gerapporteerde van cle I-Iccrcn
Haar Ed. Mog. in desen gecommitteerden sal wordcn geconverteert in ecn Staatse Resolutie.
Ende is a1sulx eenparigh gereso1veert, als volgt:
De Staten van den Lande van Utrecht, inhererende haare
voorgaande re501utie, den 8en Junii 1695 Staats~gewijse genomen tot conservatie van de ruste ende vrede in de kercken deser provincie 1), lasten ende ordonneren, op het
exempel van de provincie van V riesland - daar de
swcvende differenten over de saecke van den Heer Rod
door de goede en wijse directie van de Heeren Gedeputccrcle Staten a1daar al in den jaare 1691 sijn bijgeleyt ende
geassopieert - - alle de professoren Theo10giae, predikanten, alle kerckevergaderingen, kerckcnradeu, Classcn
ende Synoden in dese provincie van nu voortaan aver de
voors. saackell, raackende den gemelte Heer professor Rod,
niet meer te delibereren, nogh die op Ge predickstoel,
noch in de cathechisaticn te ver hand elen, veel min eenige
decisie tc formeren ende uyt te voerel1, maar de selve na <lesen te taten onaengeroert ende buiten alle verdere deliberatie, soo clirect als indirect, alsoo Haar Ed.
Ivlog. verstaan, dat hetselve voor de me este rtISte ende
beste van de Kercke ende Acaclemie in dese provincie sal
1) Hierv66r. blz. 147 vlg.
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worden achtervolgt ende geobserveert, in vaste haape ende
vertrouwen, dat Haar Ed. Mag. niet genootsaackt sullen
worden tcgens de onwillige ende ongehoorsame van dese
Hare ordres te doen procederen, naar exigentie van saacken, bij suspensie, cassatie off andersints, 500als de selve
tot maintien van Haar Hoogh gesagh ende auctoriteyt ende tot bereyckinge van derselver goede intentie in desc:n
sullcn vermeinen te behüren. Ende sal de VOOTS. Haar Ed.
l\1og. resolutie aeu de gemelte Academic, predicanten, alle
kerckcvergaderingen, kerckenraden, Classen ende Synoden
<leser Provincie worden toegesonden, met ordre van sigh
daarna ptmctuc1ijk te gedragcn.
Ende suIten hiervan ccnigc exemplaren worden gedruckt,
om acn de rcspcctive steden, dc Synode ende Classen deser
provincie tocgesomlen tc worden.
Bude is voorts goedgevonden ende verstaan, dat cle
voors. resolutie aen de respeetive kerckenradcn van de
Walsehe kerekcn cleser provineie sal worden toegesondcn,
om tc strecken tot clerselver narigt, ende sigh na den 1nhouclen vau dien te reguleren."
Onderstond :
"accordeert met de voors. resolutie,"
was geteeckent:
"P. Voet vau Winssen."
23 Oetober 1704.
"Redor edictum Illustriurn ac prepotentium DD. Orclinum, supra scriptum, Senatui oceasione duplicis promotionis in arte rnedica, hune in finern indicto et convocato,
exhibuit et singulis collegis presentibus unum exemplar
cle manu in manum tradidit, ad absentes autem, sciEcet
clariss. Van Maestrigt et c1ariss. Bauldry, per pcclcllum
misit."
Eind December 1704.
"Sub finern rnensis Decembris decretum fuit, ex rnulctis,
more solito et ante aliquot annos recepto, habenclum inter
collegas convivium academicum, quod, paucis absentibus, Clmice habitum est, expositis postridie a Redore impcnsis in

195
conVlVlUm factis et subductis rationibus aerarii coram collegis ad id negotium delegatis."

7 Februari 1705.
,,loh. Siecke, in academia Cantabrigiensi professor linguarum Orientalium ordinarius/' i5, na praeadvies der philosophi.<.:;che facultcit, zonder betaling van kosten, zünder tcntarnen, examen en disputatie, doof Ger. de Vries geprmnoveenl tot Philos. ])r. (el L.A.M.) l).

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

21 en 28 April 1704.
[Miedema, blz. 161: Verzoek aan Curatoren om rapport over een
pasquil tegen den extraord. prof. Barchusen (21 April); besloten
deze zaak -over te laten aan het gerecht dezer stad (28 April).]

9, 19 Juni en 17 November 1704.
[Miedema, b1z. 161: Prof. Roell, te Franeker, benoemd tot prof.
Theol. te Utrecht op een wedde van f 2000 (9 Juni); aan Roi:H1, die
de benoeming heeft aangenomen, een jaarwedde van f 2200 tocgestaan, benevens het recht om de "theologia naturalis" te doceeren,
en, volgens Res. Vr. 16 Nov. 2) 1671, het burgerrecht voor hem en
zijne kinderen (19 Juni); zijne wedde zal ingaan op 1 Aug. 1704
(17 Nov.).]

22 Juni 1704.
[Miedema, b1z. 161: De Tresaurier gemachtigd, aan prof. Pon~
tanus zijn driemaandelijksch tractement als professor en predikant,
versehenen op 25 Mei 1704, te betalet.]
I) Tot deze promotie honoris causa zal wd besloten z~in aoor
toedoen van den hoogleeraar in de Oostersche talen Rel..and, die
voor zijne vormillg veel te danken had aan Sik~ (dit is de juiste
spelling): J. Nat, De studie van de Oostersche talen in Nederland
in de 18de en 19de eeuw, blz. 12.
:2) Moet zijn 13 Nov. 1671: zie Acta et Decreta I, blz. 506.
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7 en 16 Juli, 27 Oetober, 3 en 17 November, 1 Deeember 1704
en 9 Februari 1705.
[Miedema, blz. 162 en 167-169: Verzoek om advies van Burgmrn.
en gecommitt. ter Beschrijvinge over het voorstel der voorstemmende Leden om Sr. de la Valle a.,'ll te stellen tot rijdermeester, en
over cle met hem afgesproken voorwaarden 1) (7 Juli); de zdoeven
genoemde heeren gemachtigd om cle voorsternmende Leden te overtuigen, dat bij de benoeming van eell rijde.i_"meester maet worden
gehouden, wat met kapitein Sk.ffa was afgesproken 2) (16 Juli);
Burgmrn. berichten, dat op 24 October door H. Ed. Mog. gecommitt. is aanbesteed het arbeidsloon van het timmerv,rerk van de
pikeurschuur op Vredenburg, voor f 880, en het metselwerk voor
f 120, alles behalve de premie. De Vroedschap staat aan den Heer
Mauritz van Nierop f 500 toe, zijnde het contingent van de stad in
de f 1500, hem door cle Staten beloofd 8) voor het afzien van huur
van het huis Schaffenburg, achter Klarenburg, dat door de Steten
is aangekocht om tot rijschool te worden ingericht (27 Oct.); gecommitt. ter directie van Stads financie verweht, de kosten te
1) Op 3 Juli 1704 had eeu commissie uit de Staren in de Statenvergadering gerapporteerd, dat zij met kapitein Staffa had onderhandeid over zijn aanstelling tot rijderrneester; dat hij f 4000
's jaars had gevraagd, om te voldoen aan de hem gesteide condiW~n, maar ten slotte met f 3500 genoegen had genomen. De twee
voorstemmende Leden wilden Sr. de 1a Valle tot rijdermeester
aanstellen; de heer.en van Utrecht "namen dit over", d.w.z. zouden
hierop de meening van hunne principalen vragen (Resol.. Staten
Utrecht, 3 Juli 1704).
2) In Res. Vr. 16 Juli 1704 staat precies: dat het met kapitein
Stillfa aangegane "engagement" aan de Vroedschap "soo sterck
(was) voorgecomen", dat zij meencle daarvan niet te mogen afwijkien. De Stad Utrecht wist ter Statenvergadering haar candidaat
door te zetten; op 5 Augustus benoemden de Staten kapitein Marcq
Antonij de Staffa tot rijdermeester, op de door de Staten vastgestelde instructie (Resol. Staten Utrecht, 5 Aug. 1704).
3) Dit geschiedde bij Resol. St<:den Utrecht, 25 Sept. 1704; tegelijk werd toen door de Staten goedgekeurd, dat voor het bedoeide
huis f 8000 werd betaa1d. Op 29 Sept. 1.704 (Res. VI'. van dien dag)
hechtte de Vroedschap hare goedkeuring aan den koop van deze
"huysinge agter Klarenburg, met de erven, S"kulingen ende hoven,
daaraan behorende, jegenwoordig gesepareert in drie huysingen."

197
rarrlen voor het bouwen van een "Rijderschole", met woonhuis eu
verder toehehooren, het bedrag te bepalen van het contingent der
Stad daarin, eu de middelen aan te wijzen, waaruit clit kan worden 'voldaan (3 Nov.); toegestaan 333 gId., 6 st., 10 penn., boven
15 gId., 15 st. "voor een goude dukaton, voor de kinderen bedangen," als aandeel vaTI de stad in den koopprijs van het huis achter
Klarenburg 1) (17 Nov.); de Tresaurier gemachtigd, bij provisie,
voar de kosten van de Rijschool, f 8000
f 9000 op losrenten, tegen
4%, zander korting, op te nemen. (1 Dec.); toegestaan aan den
rijdermeester Staffa 583 gld, 6 st. en 10 penn., zijnde een derde
vall zijn halfjaarlijksch tractement, vervallen 29 Januari 1705; deze
post zal voortaan (in de Stadsrekening) geplaatst worden onder
het hoofdstuk: "Professoren eu appendenm~n van dien" (9 Febr.).]

a

28 Juli 1704.
LMiedema, blz. 162: Aan prof. Mmlllicks f 150 toegestaan ten b€-hoeve van den aankoop van planten voor den Hortus mcdkus, op
de verkooping van botanische planten op "de plaats, genaamt Vijverhof."]

1. 8, 15, 17 en 29 September, 9 en 20 Oetober, 29 December
1704, 5 Januari 1705.
[Miederna, b1z. 162-169: Wordt gelezen een extract uit de acta van
den Kerkeraad der Gereform. gemeente te Utrecht, d.d. 18 Aug.
1704, luidende: "Is voorgesteld, dat de heer prof. RoEH, wiens gevoelens bekendt sijn, alle dagen herwa'aTts staat over te kamen;
worden uyt dien hoofde de Directores ende den ouderling Van
Doelen gelast, met haar Ed. Achtb. Heeren Burgermrn. te spreken
ende te versaeken, dat voar de orthodoxie gelieven zarge te dragen,
ende daarvan rapport te doen." De Vroedschap besluit eenparig,
den Kerkeraad te bevelen, deze acte terstond te royeeren (1 Sept.).
De polit. commissar. in den Kerkeraad berichten, dat dit college
met meerderheid van stemmen heeft besloten, alvorens te gehoorzamen aan het bevel der Vroedschap, de retroacta na te doen zien
1) Dit was dan een gedeeltelijke afbetaling van f 1000 (want de
geheeIe koopsom bedroeg f 8000), waarvan de stad 1/3 rnoest furneeren. De "kinderen" zijn de onmondige kinderen van. Philips
van Eyk en Maria van de Planken, aan wie het huis Schaffenburg
toebehoorde (zie Res. Vr. 29 Sept. 1704).
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eu een rapport daarover af te wachten; dat -andertussehen in den
Kerkeraad de vraag was gesteid, of men Roel ZOll toelaten tot den
predikstoel eu of men hem als lidmaat der gemeente zou erkennen,
"welke zake men voorgaf, d';ü t'enemaal kerkelijk was en derhalve
daar (in den Kerkeraad) te discutieren stande"; dat cloor toedoen
van hen, politiek.e commissarissen, de deliberatie hierover gestuit
was, omdat zij oordeelden, dat er doar te kort werd gedaan aan
den eerbieci voor de Staren van Utrecht eu de Utrechtsche Synode,
daar immers, op voorstel van H. Ed. Mag. gecommitt., eu naar het
voorbeeld van e:ndere Synoden, uit de acta van de Utr. Synode het
artikel, dat Roel betraf, was weggelaten; ook achtten zij de bedoelde
deliberatie strijdig met hetgeen de Vroedschap op 1 Sept. ten opzichte van deI Kerkeraad had besloten. Aanmerkende, dat door
zulke handelingen van den kerkeraad "een voet zou gelegd worden
OlU, onder voorwentsel van een zake der kerke", de bedoeling van de
Vroelschap, om cloor het beroep van prof. RoeJ "de vervallende
theologische faculteyt en luyster va.."l de Academie te restaureeren,"
te verijdelen, en aldus "in te dringen in de politie ende het ampt
der regenten, hetwelke een zake is van zeer verre uytziende gevolgen, die de Vroedschap niet, zander gevoelig te zijn, kan nog vermag te passeeren;" b€'halve nog dat de Kerkeraad wil delibereeren
over een zaak (het taelaten van Rael als Hd der gemeente), waarover men in Friesland, zelfs in het hevigst van de disputen, naoit
zwarigheid heeft gemaakt; integendeeI, men heeft hem daar zeHs
ouderling gemaakt en als zoodanig afgevaardigd naar de Synode;
dit alles aanmerkende. besluit de Vroedschap eenparig, dat de
politieke commissariSEen in de eersholgende vergadering VaTI den
Kerkeraad zullen verlangen, dat terstond alles, wat op de zaakRo~H betrekking heeft, uit de notulen zal worden geschrapt, zoo
niet, clan zal de secretaris De Ruever naar den Kerkeraad e:aan en
zelf de bedoelde notulen schrappen, daarbij in margine vermeldende, dat dit doar hem is geschied krachtens deze resoluti~ van de
Vroedschap. Verder worden de poli!. commissar. verzoeht, er voor
te blijven waken, dat geen deliberatien meer over de zaak worden gehouden, en dat de zorg voor de orthodoxie der professoren
cn de rust en Vrede in Academie en Kerk blijve gelaten aan de
Regeering, die reeds op 8 Juni 1695 zulk een ernstige resolutie
daartoe heeft genomen I), welk res-alutie de Vroed~chap voorncmens is krachtig te handhaven tegen allen, die haar zoucen willen
contrarieeren (8 Sept.) De secretaris heeft zieh vau zijn last ge1) Zie hiervoor, blz. 147 vlg.
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kweten, daar de Kerkeraad weigerde te gehoorzamen aan het beye!
tot schrapping (15 Sept.). Aan de drie professoren in de theologie
(Van. Mastricht, Leydecker eu Pontanus) wordt, op hun verzoek,
nog tot 'smiddags 5 uur bedenktijd gegeven .over hun antwoord
op de vraag, of zij bereid zijn met hun a.s. collega Roe! in vrede
en vriendschap te leven (17 Sept.). Een door Burgmrn. vertoond
concept-rapport van een commissie uit de Staten, inzake Roel, Dm
rapport in handen gesteid van Curatoren (29 Sept.); besloten, dat
de afgevaardigden naar de Statenvergadering, in overleg met de
voorstenunende Leden, dit concept tot een resolutie zullen maken
(9 Oct.); bevel dat het ,,Reglement", 9 Od. 1704 door de Staten
in zake Roel vastgesteld 1), waarvan eenige exemplaren aan den
Senaat zijn toegezonden ter uitdeeling onder cle professoren, cloor
den Rector worde opgenomen in de academische Acta (20 Oct.);
opdracht aan een commissie om te onderzoeken, wat prof. Luyts,
als ouderling, in den Kerkeraad over prof. Roel heeft gezegd
naar aanleiding van een brief van de classis Walcheren aan den
Kerkeraad van Utrecht 2) (29 Dec.); de comtnissie deelt mede, dat
prof. Luyts heeft erkend, de geincrimineerde woorden te hebben
gesproken, "omdat hij van verscheide studenten 't zelve gehoort
hadde ende geconsidereert hadde: "vox populi, vax Dei", en dat
hij niets tot zijn verontschuldiging had aan te voeren. Aan prof.
Luyts, voor de Vroedschap ontboden, wordt aangezegd, dat hij
verdiend had uit zijn professorsambt te worden ontzet, maar dat
men het voor ditrnaal ZOll laten bij een ernstige waarschuwing
(5 Januari.).]

22 December 1704.
[Miedema, blz. 168: Curatoren verzoeht, van advies te dienen
over het regelen van de vacanties der professoren.]

19 Januari 1705.
Gchoord het rapport van de Heeren De Milan en verdere
gecommitt. voor het boekverkoopersgild, op het request van
1) Hierv66r, blz. 190 vlg.
2) In de "Acten des E. Kerkenraads van Utrecht" is in het geheele jaar 1704 geen opteekening te vinden over een brief van de
c1assis Walcheren, en dus ook niet over wat Luyts naar aarueiding
daarvan zou hebben gezegd.
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dc erfgenamen van H. Hemming, in zijn leven prof. te Duisburg, heeft de Vroedschap, "bij dispensatie van de ordonnantie op 't boekverkoopersgilde," goedgevonden, dat de nagc1atcn boeken van den overledene bij publieke auctie zullen
worden verkocht.
16 Maart 1705.
[Miedema, blz. 169: De jaarwedde van prof. P. Burman verhoogd van f 1000 tot f 1.400; de extraord. prof. Rud. Leusden aangesteid tot ,,-oruinaris prof. medicinae, anatomes et chirurgiae", met
verhooging van zijne wedde van f 500 tot f 800.]

23 Maart 1705.
[Miedema, blz. 169: Aan Willem van de Water 1) f 38 toegestaan
voor het boekwerk. "Theatrum urbium urbis'~, door hem aan de
BibIiotheek geleverd.]

26 MAARl'

1705~26

MAARl' 1706.

1.
"ACTA ACADEMICA LUCA VAN DE

AO.

POLL TERTIUM

RECTORE,

1705"(~1706).

26 Maart 1705.
Als Rectar wardt geinstalleerd Van de PoIl, als Assessoren
(thans weder vier 1): Pontanus, Van Eck, Munnicks en
Re1and. - Secretaris De Ruever lecst aall den Senaat de
Res. V r. 16 Maart 1705 vaar: hierboven.

1 December 1705.
Op dezen dag is Ger. clc Vrics overledcn; cle Senaat
draagt aan Luyts het hemden van cen l~jkrede op; deze bericht, dat De Vrics gCCll lijkrcde heeft gewcnscht; tOC11 de
iuistheid bicrvan voldocnde, "etiam alillnde te;.;timoniis", was
gcblcken, wordt eIit medegedceld (lall Curatorcn, met \vier
goedvinden toen besloten is, geen lijkrcde te hüuden.
1) Zie hierv66r, blz. 168-169, up 20 Maart 1699.
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15 December 1705.
De Rector deelt mede, dat hem is toegezonden Res. V r.
14 December 1705 1) (hierna, blz. 206), waaruit blijkt, dat de
wintervacanties, "quae initio mensis Februarii solebeant finiri, posthac expirarent tertia die lunae quotannis cuiusque
mensis Januarii, adeoque breviores forent quaro hactenus
fuerant."
Laatste helft December 1705.
"Post finitas lectiones posterioris semestris" (dus v66r
hel begin der Kerstvacantie) wordt weder uit den boetenpot een gezamenlijke maaltijd aangericht "in aedibus Rectoris Magnifici, quod ut quotannis in novi Rectoris domo
celebraretur, pridem Senatui nostro placuit."

28 December 1705 en 3 Februari 1706.
,,]osephus Serrurier, Medicinae et Philosophiae Dactor"
te Amsterdam, die op 28 December 1705 (volgt Res. Vr. 28
Dec. 1705 2 ) : hiema, blz. 207) bcnoemd was tot "ordin. prof.
philosophiae et mathesis 3)," houdt op 3 Februari 1706 (volgt
een resolutie van Burgemrn., d.d. 1 Febr. 1706, waarbij de
Raden en Schepenen Mr. Joh. van Baerle en Mr. Corne1is
Verborcht worden aangewezen om Serrurier te installeeren )
zijn inaugureele aratie "de philosophia".
1) Aan het siot mervan wordt de Senaat uitgenoodigd, te delibereeren en advies uit te brengen "over het reguleren en becorten
van de volgende zomer- 'en wintervacantien." Aan dit oor bleef
de Senaat oostindisch. doof; van eenige deliberatie of eenig advies
hierover blijkt althans noch. in de Acta et Decreta, noch in de
Res. Vr. Voor den duur der vacanties zie De Utrechtsche Academie, blz. 170-171.
2:) Miedema blz. 171 noemt ten onrechte als datum der benoeming
21 Dec. 1705; op dien dag werd besloten, aan Serrurier het professoraat aan te bieden; op 28 Dec., toen men zekerheid had gekregen,
dat hij zou aannemen, werd hij benoemd.
8) Met deze benoeming werd de Cartesiaansche philosophie aan
de Utrechtsche Academie in eere hersteld; zie daarvoor "Pieter Burman, van 1696 tot 1715 hoogleeraar te Utrecht" (Verslag Provo Utr.
Gen..1933, blz. 104-106).
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9 en 24 Februari 1706.
De Senaat noodigt Pontanus uit, een lijkrede te houden
op Van Mastrigt (9 Febr.); dit gesehiedt op 24 Febr.
16 Februari en 1 Maart 1706.
Op 1 Maart houdt Roland, op verzoek van den Senaat,
een lijkrede op Bauldry, die op 16 Febr. was overleden.
10 Maart 1706.
,,10 die Martii Rector convocato Senatui praelegit literas
quasdam a se juxta ordinis nostri togati conceptas, quibus
eum debita gratulatione respondebatur Pro-Rectori et Senatui Universitatis Regiae Viadrinae, Francofurti ad Viadrum
(= Oder) eeleberrimae, quorum literae nobis eum duplici
programmate erant transmissae et a Rectore Senatui praelectae. His autern animo in nos benevolo significabant se
solenni festo seculari concelebraturos ad diem 26 Aprilis
huius anni Academiae -suae natalem ducentesimum, curnque
Senatum nostrum ut earn solennitatem praesentia sua decoraret iisdem literis humanissime invitassent, placuit ut et
illae, et nostrum responsum eUm gratiarum actione et justis
humanae excusationis causis insererentur Academiae nostrae Actis.
Sequuntur literae ab Aeademia Regia Viadrina ad hane
missae, his coneeptae verbis :
Magnifiee Rector,
Viri plurimum reverendi, consultissimi, experientissimi, gravissimi, Fautores atque Amici
honoratissimi,
Ea temporum nostrorum felieitas est, ut pulsa profligataque barbarie in omnibus jam remotissimis etiam Europae
regionibus, sua ubique Musis ae literis templa et domicilia
sint, ad quae veluti perennes quosdam hurnanitatis et sapientiae fantes, omnes undique populi et gentes confluunt.
Quare eurn non sine voluptate singulis prope aetatibus
augeri atque creseere illorum numerurn cernirnus, turn vero
anti quorum originem eo libentius recordari solernus,. quo
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longius jam illa generi humano profuerunt atque praeclafius de illo meruerunt. Secundum jam seculum effluxit, si
unUm alterurnque mensem exceperis, ex qua in hac civitate
cura atque sollicitudine Serenissimorum E~ectorum Brandenburgicorum literae artesque doceri primum publice
coeperunt, solennibusque ritibus huic Academiae privilegia
certa juraque constituta sunt, cuius temporis memoria Imperio Brandenburgico J\r'Iarchiaeque inprimis non potest non
laeta atque digna gratulatione videri, quae exinde non sibi
tanturn, sed aliis etiam facem lucemque praetulit. Itaque
jussu atque permissu Augusti et Potentissimi Borussiae
Regis, Domini atque N utritii sui longe clementissimi, illa ad
diem 26 Aprilis anni huius sacra secularia et nativitatis suae
memoriam celebratura est, idque ut solennius fiat, Serenissimus Regius Princeps, quae inusitata eius in nos benignitas est, tutelam regimenque Musarum in hune annUm
ipse suscepit, illudque peeuliari edicto, cuius exemplum
literis nostris jungendum duximus, orbi literato signifieavit.
Testabitur illud quam impense Serenissimus Princeps eupiat
in societatem laetitiae publicae atque festivitatis huius
exteras etiam Academias omnesque daros ernditionis
fama viros venire. U nde nostrarum partium esse duximus
pro ea, quae Augusto Regi eum indyta Republiea vestra
intereedit amicitia, pro illa sacrorum puriorum, quae nobis
vobiscum est, ipsorurnque studio rum cornmunione, vos, viri
celeberrirni, ad solennia haec nostra quarn humanissime
voeare. Erit certe nobis non rnediocri voluptati vos, aut
aliquos saltem vestrum, hic coram cernere, qui in hoc eonventu quasi orbis literati, partes inc1ytae Aeademiae vestrae 10eumque tueantur. Quod officium ut non nobis solum, sed ipsi
Academiae trihutum esse existimabimus, ita nunquam patiemUr ut vel nostra, ve1 illius in referenda gratia tarditas aut
negligentia jure possit aecusari, vel prornptitudo atque voluntas desiderari.
Valete, viri Clarissimi atque Celeberrimi et, quod faeitis,
Batavicarum Musarum gloriam eruditione atque doctrina
vestra servate immortalem.
Celeberrimoruffi nominuffi vestrorum studiosissimi
Pro-Rector et Senatus Academiae Regiae Viadrinae."
Francofurti ad Viadrum,
pridie id. 'Februarii 1706.
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Literis his 'I'ra j ectum ad Rhenum transmissis responsum
nomine Senatus academici hoc fuit ruodo:
"Magnifice Domine Pro-Rector,
Vifi plurimum Reverendi, Consultissimi, Experientissimi, Gravi8sirni, Fautores atque Amici
honoratissimi,
Quas pro eximia humanitate vestra ad nos misistis literas,
eae non solum opportuno tempore nobis redditae fuerunt,
sed ex iisdern quanta nostrarn Academiam honore d ignari
vobis placuerit, animo libenti percepimus. Stimmoperc laudamus placitum Augusti vestri Principis Friderici Wilhelmi,
Regni Borussiae atque Brandenburgici Electoratus, Dei
gratia, Heredis, Regiae Academiae Viadrinae Rectoris
Magnificentissimi. Laudamus vestrum quoque consilium de
celebrando ad diem 26 futuri mensis Aprilis festo seculari
vestrae Academiae, quae vobis grandaeva bonarum artiurn
mater seculurn secundum eo die irnpletura tertiumque initura
erit. Faveat ei proposito Benignissimum Numen Triunum!
Duo praeterea accepimus programmatum, quae hoc testantur, exemplaria, quibus divulgundis ut innotescant, qua
potuimus cura non cessavimus. Interim quotidianae nostrae
oceupationes atque exereitia ab hac Academia- diseesum et
in vestra, ad quam tantis eurn animo rUm votis invitamur,
praesentiam vetant adeoque frui eo honore nobis non lieebiL
Caeterum exigit offieii ratio ut tot annorum felicitatem
aeademieam vobis ex animo gratulemur, qui Deum Optimum Maximum rogamus, ut florentissimam eeleberrimamque
vestram Universitatem in commune rei ehristianae et literariae bonum salvam plura in secula eonservet Reetoremque
eius Magnifieentissimum una eurn vobis· diuturna prosperitatis abundantia eircumfundat.
Valete, viri eeleberrimi, vestrique Lycei gloriarn serval"(immortalem, quantum in vobis est, pergite.
Clarissirnorum N ominurn vestrorum studioü,simi
Reetor et Senatus Academiae Utrajectinae."
Trajecti ad Rhenum,
V id. Mart. 1706.
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15 Maart 1706.
De Rector deelt mede, dat "Petrus de la Fontaine Wicard,
Amstelaedamensis," die "solcnniter ct more majorum" te
Utrecht tot J. U. D. gepromoveerd was 1), verzoekt een
oratie te magen houden in het groote Auditorium. Het verzack wordt toegestaan, rnits hij de oratie eerst laat lezen
aan den professor eloquentiae (dit was P. Burman), zooals ook op 12 Juni 1655 door den Senaat besloten was 2),
gelijk blijkt uit de "Acta Senatus I pag. 138" (lees: foI.
138 rO). - Daar De la Fontaine Wicard weigert aan deze
voorwaarde gevolg te gevcn, gaat de oratie niet door.

H
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

25 Mei 1705.
"Ter vergaderinge geexhibeert sijnde doof den Heere
Tresaurier Van Lankeren een memorie olte lappe van de
capitalen, bij sijn Ed. op interesse, tcgen vier per cento,
zünder kortinge genegotieert, tot verval van de onkosten
VOOT een derde partie van de Stadt in 't oprechten van een
Rijderschoole, bedragende deselve de somme van negen
duysent gulden, is na deIiberatie goetgevonden, dat de obligatien daervan zullen worden opgemaekt ende tegen de gegeven recepissen uytgewisselt."
27 Juli 1705.
"Op het geproponeerde, desen aengaende, heeft de
Vroetschap, na deliberatie, goetgevonden de Heeren Burgermeesteren te authoriseren om met ende beneffens de
Heeren van de voorstemmende Leden de verdelinge te rnaken nopende de kapitalen, die aen de onmondige erfgenamen
van Nicolaes van Eijk 3) ten reguarde van de koop der'
huysinge Schaffenburg, voor de Rijderschoole geappro1) Zie hierv66r. blz. 180, noot 2.
2) Zie Acta et Decreta I, blz. 309. Er had ook verwezen kunnen
worden naar een re center geval: hiervoor, blz. 119, op 29 Maart 1692.
3) Hiervoor, blz. 197, noot 1; hij heet daar Philips van Eyk.
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prieert, bij Haer Ed. Mag. en cle Stadt Utrecht moeten worden voldaen ende tot laste genomen."
31 Augustus 1705.
[Miedema, blz. 169--170: Curatoren gemachtigd, prof. Bernoulli te bewegen, een professoraat in de philosophie aan te nemen 1).]

5 Oetober 1705.
[Miedema, blz. 170: Aan Paskier (den hortulanus Passchier Baert)
f 60 toegestaan voor Oranjeboomen, die hij op de vendutie van
Juffr. De Flines voor den hortus had gekocht.]

12 en 19 Oetober en 7 Deeember 1705.
[Miedema, blz. 170: Specificatien van arbeidsloon eu Ieverantien
voor de Rijderschool in handen van de financieele commissie gesteld (12 Oet.); een (in de notulen niet ingevuld) bedrag, toegestam vaor 1/3 van de onkosten voor de Rijderschool (19 Oet.);
Burgmrn. gemachtigd om, VOOT het aandeel van de stad in den
koopprjjs van het huis Schaffenburg, behalve de reeds betaalde
som en de overgenomen "plechte" van f 1500, ten behoeve der
verkoopers nog te doen "depescheren en parapheren" een obligatie
van 833 gId., 6 st., tegen 4%, zonder korting.]

14 Deeember 1705.
[Miedema, bIz. 171: De aanstaande wintervacantie van de Academie zal den derden Maandag in Januari ebdigen; de Senaat
wardt uitgenoodigd, te delibereeren en te adviseeren "over het
reguleren en becorten van de volgende zomer- en wintervacantien."]

21 en 28 Deeember 1705 2 ), 4 Januari en 8 Februari 1706.
[Miedema, blz. 171: Aan Joseph Serrurier, Dr. medicinae et phi-

1) Zie hierv66r, blz. 186, op 27 Aug. ten 12 Oct. 1703. -Ook ditmaaI
bedankte Bernoulli; hij vertrok uit Groningen naar Bazel, zijne geboorteplaats: zie De- Utrechtsche Academie, blz. 295~
2) De regesten van Miedema op deze data zijn door mij verbeterd: hierv66r, blz. 201, noot 2.
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losophiae t.e Amsterdam, zal het door het overlijden van Gerard
de Vries vacant geworden professoraat in de philosophie en de
mathesis, op een wedde van f 800 worden aangeboden (21 Dec.);
nu men zekerheid heeft verkregen, dat hij zal aannemen, wardt hij
op de genoemde voorwaarde benoemd; bij zijne kom.s1 zal worden
gesproken over het bestellen van de voor hem noodige instrumenten (28 Dec.)j hij bericht, zijne benoeming aan te nemen (4 Jan.);
Burgmrn. en Kameraar gemachtigd, instrumenten v{)or Serrurier aan te koopen en een bewaarplaats daarvoor aan te wijzen
(8 Fehr.).]

15 en 22 Maart 1706.
[Miedema, blz. 171-172: Verbod aan den boekverkooper Van de
Water om de Iijkrede ('V'an prof. Pontarius) op prof. Van Mastricht te verkoopen of te verspreiden, omdat deze is opgedragen
aan Gerhard van Mastricht, Syndicus der stad Bremen, wien de
titels" worden gegeven, die alleen aan H. Ed. Achtb. toekomen; de
reeds verspreide exemplaren moeten worden -opgehaald (15 Maart);
mededeeling, dat prof. Pontanus te goader -trouw heeft gehandeld
en zijn excuses heeft aangeboden, zoo hij te kort is geschoten in
eerbied voor de Vroedschap; wordt besloten, dat "met aflatinge
van de dedicatie en bijvoeginge van het woord nobilissimi in de
aensprake", de -oratie zal mogen worden uitgegeven en uitgedeeld,
naar de oude gewoonte, v-olgens Res. Vr. 9 Mei 16531).]

26 MAART 1706--31 MAART 1707.
I
"ACTA ACADEMICA RECTORE HERMANNO ALEXANDRO ROELL,

A o. 1706" (-1707).
26 Maart 1706.

Als Rector geinstalleerd Roell, als Assessoren: Van de
Poll, R. Leusden en P. Burman.
1) Deze resolutie - in Acta et Decreta I, blz. 285 sIechts verkort opgenomen - bepa:alt, dat de dedicatie van theses enz. aan
den magistraat rooet luiden: "No'bilissimis amplissimisque DD.
Consulibus et Senatui Reipublicae Ultrajectinae."
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Mei 1706.
"Die... Maii" deelt de Rector aan den Senaat mede, da!
N. N. bij hem is geweest om te verzüeken, gratis te promoveeren tot Med. Dr. Daar de medische professoren hiertegen bezwaar opperen, wordt het verzoek geweigerd.
Juni en Juli 1706.
Daar op 21 Juni 1706 door de Vroedschap op verzoek
van het wijnkoopersgilde was beslaten, dat niemand een
geringer hoeveelheid dan een "media amphora" (halve
aam) ordinaris Fransche of Rijnsche wijn in Utrecht
ll10cht invoeren, op boete van 50 gid. telken reize (zie hierna, blz. 210), en de Senaat oordeelde, "earn rem studiosis incomrnodam ac gravem, Academiae nocivam fore", besluit hij.
dat RectoT eu Assessoren aan Burgmrn. zullen verzüeken,
"ut studiosi eximantur, quibus parentes aut cagnati vinum
minore saepe quantitate mittere soleant, quibusque nec
commodum semper, nec utile sit, tanta quantitate illud sibi
comparare." Burgmrn. antwoordden, dat zij zouden zorgen
"ne quid iude detriinenti capiant studiosi, etsi vix fieri 1'ossit, ut expressum et singulare ea de re decretum Hat. Vide
tamen t. I Act(orum), p. 167 (lees: fol. 167 VO) '). eum
die IV Julii summis in jure houoribus ornandus esset Hermannus a Soest, 'Amstelodamensis, euisque parens, in usum
festivitatis illius diei, misisset duas quartas arnphorae partes atque oenopolae, virtute ante memorati decreti, mulctarn in eius transgressores statutam exigerent, moniti,
quantum cognoscere potui, a N ob. et Ampl. Consulibus, ab
incepto destiterunt."
25 November 1706.
"Vir

clarissimus

Petrus

Burmannus,

ex

auctoritate

1) De hier bedoelde plaats vindt men in Acta et Decreta I, blz.
359. Uit de daarbij geplaatste noon blijkt, dat de magistraat er toen
toch een middel op vond, den stu&enten ter wille te zijn. Dit was
in 1706 ook weer het geval, en nu geschiedde dit zelfs bij een
"expressum et singulare decretum"; zie hierna, blz. 210, de noot bij
Res. Vr. 21 Juni 1706.
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Illustr. et Praepot. Ordinum l'rajectinorum, eleganti oratione publice celebravit auspicatissimam terrae marique
Batavorum et Foederatorum anni 1706 militiam et praeclaras a communi hüste reportatas victorias 1 )."

22 December 1706.
"Die 22 decembris more solito habitum fuit ex mulctis
amicum et suave inter collegas, paucissimis absentibus, in
aedibus Rectoris, ex decreto anni superioris, convivium.
Expositaeque postridie lmpensae ac subductae rationes,"

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

6 April 1706.
[Miedema, blz. 172: De wedde van prof. Reland van f 700 vermeeroerd tot f 800.]

19 April 1706.
[Miedema, blz. 172: Aan den boekverkooper Willem van de Water f 100 toegestaan voor het door hem uitgegeven en aan Burgmrn.
en Vroedschap opgedragen en aangeboden werk: "Resolutien der
Heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland van consideratie"
jenz., genomen tijdens het raadpensionarisschap van Johan de Witt,
van 2 Aug. 1653-19 Dec. 1668.]

:3 Mei, 27 September, 25 Oetober, 15 November 1706 en
7 Maart 1707.
[Miedema, blz. 172-175: Machtiging om op de auctie van Mr.
Jacob de Goyer eenige boeken en rnanuscripten voor de Bibliotheek
te koopen (3 Mei); machtiging om den "Thesaurus antiquitatum
Romanarum" van Graevius en den "Thesaurus antiquitatum Graecarum" van Gronovius voor de Bibliotheek aan te koopen; om
eenige doubletten van de Bibliotheek te verkoopen en het daarvoor te ontvangen geld voor zeldzame boeken te besteden, en
1) P. Burmanni Orationes, blz. 131-157.

Acta et decreta S enat'Us~ II

14
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om den catalogus van de Bibliotheek in orde te doen brengen en te
laten herdrukken (27 Sept.); aan Willem van de Water f 265 betaald voor de bovengenoemde werken van Graevius en Gronovius
(25 Oet.); aan denzelfden f 125 voor boeken, voor de Bibliotheek
gekocht; de Thesaurier zal de opbrengst der dubbele en defecte
boeken uit de Bibliotheek, verkocht op de auctie van wijlen prof.
Bauldry, in ontvangst nemen (15 Nov.); machtiging om den nieuwen catalogus van de Bibliotheek te laten drukken (7 Maart).]

21 Juni 1706.
"Gehoort het rapport van den Heere Huissen en vordere gecornmitt. tot het wijnkopersgi1de, heeft de Vroctschap, bij interpretatie van het 17e art. van de ordonnantie ophet wijnkopersgi1de, gearresteert den 23 Julij 1644,
goetgevonden en verstaen, dat van nu voortaen niemant
van buyten de vrijheit deser Stadt minder quantiteit ardinaris Fransche of Rijnsche wijn als een half aem binnen
dese Stadt nachte de vrijheit van dien zal magen 1aten
komen ofte inslaen, op poene van vijftig guldens, t'elken
reize ten behoeve van den Heere Officier, dezen gilde
en den aenbrenger, ~jder voor een darde part, te verbeuren, beheltelijk dat de andere fijne wijnen hieronder niet
begrepen sijn en dat deze Haer Ed. Achtb. interpretatie
zal worden gepubliceert en geaffigeert daer 't behaart ')."
2 Augustus 1706.
[Miedema, blz. 173: Een rnissive van den oud-burgem. Quint, gecomrnitt. ter- Generaliteit, betreffende prof. RoeIl, in handen gesteId
van Burgmrn. en de corninissie voor de kerkelijke zaken, om advies.]
1) 5 Juli 1706 werd bovenstaande resolutie aIdus geamplieerd:
"dat ten opsigte van de quantiteyt der Fransche en Rhijnse wijnen,
die van buyten in deese stadt en vrijheyd zullen mogen worden
ingebragt, niet begreepen zullen zijn de vaatjens, die aan de studenten, op deese Academie studeerende, door haar onders oft~
vrienden worden gesonden ende aan deselve persoonlijck geadresseer:d:" Van de Water, Groot Placaat-Boek III, blz. 849.
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23 Augustus 1706.
[Miedema, blz. 173:- Aan Nicolaas Chevalier f 200 toegestaan voor
de aanbieding van eenige exemplaren van een "Beschrijvinge van
de Rijderschoole", met afdruksels van penningen, "op dat subject
gemaakt 1)."]

6 September 1706.
"De Heeren Burgermeesteren sijn verzocht Dm ter vergaderinge van de Heeren Gedeputeerden te procureren,
dat aen den schermmeester Johannes Georgius van den
Broek in sijn hogen ouderdo m een appointees 2)-plaetse
magh worden vergoilst."

8 November 1706.
[Miedema, blz. 173--174: De oud-Tresorier Van Lankeren wardt
gemachtigd 3), de in Oet., Nov. en Dec. 1706 verschijnende renten
te betalen van hei kapitaal, dat opgenomen is voor de "Weertse
sluysen en Rijderschool."]

1) Nicolas Chevalier was een refugie, die het beroep van stempelsnijder, boekdrukker, boekverkooper en kunstkooper uitoefende.
Hij had van de "Academie- of Ridderschool", lzooals hij de rijderschool_ betitelt, die op 4 Maart 1705 was geopend, een uitvoerige,
door hemzelf opgestelde beschrijving in het licht gegeven, in het
Franseh en in het Nederlandsch, opgeluisterd door afbeeldingen
van de manege en van de daar gehouden ruiteroefeningen, beneyens van de twee penningen, die hij ter gelegenheid van de stichting der rijdersehool had geslagen. Over dit alles uitvoerig in De
Utrechtsehe Aeademie, blz. 224-------226.
2) No. 296 van het arehief der Staten van Utreeht bevat een aantal verzoekschriften van oudgedienden, die in aanmerking wenschen
te komen voor een "appoinctees-plaats", d.w.z. voor een geldelijke
ondersteuning uit de provinciale kas. In de "Staten van Oorlog"
van den Raad van State villdt men posten voor "appainctees."
3) Bij Miedema staat ten anrechte: "Besluit, dat de Tresorie!',
eer zijn manuaal wardt gedresseert" enz., en wordt gesproken van
~ Oet., Nov. en Dee. 1707", in plaats van Oet., Nov. en Dee. 1706.
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15 November 1706.
[Miedema, blz. 174: De door prof. P. Burman te houden rede
over lOde gelukkige successen van deze campanje" zal plaats hebben
op 25 November. ~ Aan Curatoren advies gevraagd over een bo,ek
van Ds. Fruytier te Rotterdam 1), gericht tegen prof. Roell, waarvan men vreest, dat het nadeelig zal werken op de vrucht van
diens onderwijs aan de Academie.]

13 December 1706.
[Miedema, blz. 174: Aan prof. R. Leusden opgedragen, een college over anatomie en chirurgie te geven in de Nederl. taal; wie
dezen cursus wensehen te volgen, rooeten hem f 10 per college
betalen 2).]

1) Bedoeld zal zijn: "Zion's worstelingen," -een boek van den
ijverigen Voetiaan Jacobus Fruytier, die van 1700-1731 predikant
te Rotterdam was; in een schimpvers, naar aanleiding van dit boek
op hem gemaakt, wardt hij genoemd "de geesel van RoiH, de schrik
der Remonstranten, de Kettermeester van het Geuze-Vaticaan"
enz.; ook Iater polemiseerde hlj vinnig tegen Roi:;II en Lampe: V. d.
Aa, Biogr. Wdbk.
2) Dit besluit is genomen naar aanleirung van een request, ingediend door de "Mr. Chirurgijns/' daartoe door ,,haar kneghts en
ander leergierige jongelingen verweht." Bij dit request ligt een
tweede, in 1708 ingediend door "Chirurgijns-zoons ende Chirurgijns-knegts." Zij schrijven: daar in 1706 het college van prof.
Leusden, dat zij gevolgd hebben, slechts voor een jaar is toegestaan,
zou, bij niet-voortzetting daarvan, "aen de supplianten de occasie
benomen worden om sig vorder in deselve studie te evertueren en
soo mogelijck (deselve) compleet te maecken, gelijck ten dien eynde
tot Amsterdam, Rotterdam en andere steden altoos een diergelijck
collegie wordt gehouden." Daarom verzoeken zij, "dat het voors.
collegie oock hier perpetueel mag sijn eu dat het~elve door gemelte
professor, die daartoe niet ongenegen schijnt, mach worden gehouden." In margine van het request staat, dat het ·30 April 1708 in
handen van Curatoren is gesteid. Een besluit over dit verzoek vond
ik nergens opgeteekend. Beide requesten in No. 1023 der 2de Md.
Gern. Arch. Utrecht.
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20 December 1706.
"Gehaart het rapport van de Heeren gecommitt. ter directie van Stadts finantie, heeft de Vroetschap aan Gerrit
Sehreuder, bewoonder van de huizinge aen de Maliebaen, in
continuatie vergonst de huere van de voors. Stadts huysinge,
met de profijten van de Baen aen denselven, voor den tijdt
van zes jaren, in te gaen met 10 May 1707, jaerlijks voor
de somme van twee handert eu vij ftig gulden, sijnde de oude
huere."

10

Januari

1707.

[Miedema, blz. 175: De Kameraar Breijer wordt gemachtigd, "in
het groot auditorium van de Academie een bequame plaetze te
approprieren voor de musicanten, die ten tijde van promotien en
andere publicque acW~n, in cle Acad.emie vüorvallende, gewaon zijn
te speelen."]

28 Maart 1707.
[Miedema, b1z, 175: Voorstel om een "professor Juris publici" te
benoemen 1.) en de wedde van den extraord. prof. in de chemie
Barchusen te verhoogen.]

31 MAART 1707-26 MAART 1708.
"ACTA ET DECRETA RECTORE RunOLPHO LEUSDEN,

AO. 1707"(-1708).

31 Maart 1707.
Als Rector geinstalleerd R. Leusden, als Assessoren:
Roell, Van de Poll en Reland.
1) Zie ook hierna, blz. 218 en 220, Res. Vr. 22 Aug. 1707, 12
Maart, 4 Juni en 2 Juli 1708. Uit dezen tijd - de terminus a qua
is 1707, amdat gezegd wardt, dat de in 1705 te Leiden gestichte
schauwburg reeds eenige jaren bestaat, de terminus ad quem Juni
1708, taen J. J. Vitriarius tot "prof. juris civills et publici" benoemd
werd - dagteeroent het volgeooe stuk:
"Redenen, waerom de Academie van Leyde meer floreert en
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16 Mei 1707.
"Occasione alicuius disputationis Rector convocavit Senameer toeloop heeft, en altijt hebben saI, als de Academie van

Utrecht".
"Eerstelijk, omdat de professoren en stueuenten van Leyde jouisseren van een geprivilegieerde academische jurisdictie (f.orum
academicum).
Ten tweeden, ümdat de professoren van Leyde hebbeu- immuniteit van imposten en accijnsen op wijn, bier etc.
Ten derde, amdat de studenten in de theologie tot Leyde, off een
seecker aensienlijk getal van dien, ses jaren voor niet worden
onderhouden in 's Lands Beurse off het Hollandse collegie (het
Staten-College) met spijs, dranck, camer, vuir, licht enz. ende
daerna de profijten van hare beursen nogh magen genieten den üjd
van twee jaren, ten ware dat se ondertusschen tot den dienst
beroepen wierden.
Ten vierde, omdat alle soonen van prerucanten, in Holland
staende, als deselve niet op de Beurs gealimenteert worden, van
't Land jaarlijx genieten de somme van tsestigh guldens vom
camerhuir, hetzij deselve studeren in de theologie, in de rechten,
in de medicine, in de philosophie off in de litteratuir.
Ten vijfde, omdat de stad van Leyde veel beter gesitueert en
gelegen is als Utrecht om alle Hollandse studenten te trecken,
sijnde alle off verre de meeste steden van Holland veel digter en
nader bij Leyde als bij Utrecht, en konnende derhalve de Hollandse
studenten met veel minder moeiten, kosten en tijd van haere -auders
na d' Academie en van de Academie na haer ouders rey:::en, als te
Utrecht.
Ten sesde, omdat men voor eenige jaren tot Leyde, tot dienst
en divertissement van de studenten, heeft opgerecht een geprivilegieerde comedie (de schouwburg, sinds 1705, van Jacob 'lan Rijndorp, op de Oude Vest: zie Bl-ak, Geschiedenis eBner Hollandsehe
stad onder de Republiek, blz. 280).
Ten sevende, omdat men tot Leyde op de manege kan leeren
reyden, met all wat daeraen dependeert, voor vijftien guldens
's maents.
Alle welcke avantagien, privilegien en douceurs in de Academie
van Utrecht ontbreecken; behalven dat men daer nu ook heeft,
500 wel als te Leyde, een manege off reyderschool, edogh met dat
notabel onderscheid, dat men tot Utrecht aen Staffa (den rijder-
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turn et proposuit, praelectis annis (lees: annorurn) superioris
seculi 50, 55 et 59 legibus, expresse injungentibus disputameester) voor de eerste maend rooet betalen acht pistolen, behalven
twee pistolen daerenboven voor de creaat (Fr. creat = onderpikeur), en voor alle volgende maenden vier pistolen,
was het
schooll, dat men niet anders wilde leeren als reyden, sonder degene,
die geen mathesis, schermen, danssen en voltigeren willen leeren,
voor het reyden alleen naer advenant ende tot discretie te laten
betaelen, gelijk hij, Staffa, in> gevolge van Haer Ed. Maog. resolutie
van den Xen Oet. 1704 behoorden te doen; daer men, als geseyd is,
tot Leyde aen Erasmus (clit zal de rijdermeester van Leiden zijn)
alle maenden niet meer geeft als vijftien guldens, soo VOOT het
te paard rijden als voor het ringh- en hoofden te loopen (bet
steken naar den ring en naar op palen geplaatste houten hoofden).
Sonder dat dese inconvenH~nten en disavantages van de Academie
van Utrecht sullen weghgenomen off verbetert worden door bet
beroepen van een professor juris publici Romano-G€rmCL."'lici.
V ooreerst, omdat die alleen dienstigh soude konnen wesen voor
Duitsers, die altijd verre het minste getal uitmaecken op alle Nederlandse Academien, ende omdat Engelse, Scotten, Nederlanders
en studenten van andere landen en natien daervan niet souden
konnen of willen profiteren.
Ten tweede, omdat men tot Leyde reeds heeft, en veele jaren
gehad heeft, een professor juris publici van een bekende bequaamheid en grate naem, so buiten als binnen 's Lands (Ph. R Vitriarius,
van 1682-1720 prof. te Leiden in het publiek recht), om wiens institutie te genieten de Duitse studenten, die genegen sijn sigh te
oeffenen in de kennisse van het jus publicum Romano-germanieum,
sigh liever na Leyde sullen begeeven - - om 'Rldaer tegelijk te
gauderen van de boven gemelte douceurs, avantagien en privilegien
der LeydseAcademie--als naer Utrecht, daer sij gans geen douceurs, privilegien en voorrechten souden vinden, maer integendeel
misschien een professor juris publi-ci, die mogelijk bij die van
Leyde niet te vergelijcken soude sijn.
Ten derde, omdat het aparent en waerschijnlijk is, dat alle Duitse
studtenten van fatsoen en middelen met de 'a;enstaeooe vreede
(reeds in 1707 werden er vredesbesprekingen gehouden) de AcademH~n, soowel van Utrecht als van Leyde, sullen verIaten om
te reysen naer Vranckrijck en elders, hetwelck haer voor alsnogh
door den oorlogh belet wordt, sonder sigh hier door een professor

an
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tioues professoribus distribuendas esse per apparitores 1),
num hasce leges renovari praestet nec ne; conclusum est
non renovare leges, sed sancitas servare earurnque vi disp1,1tationes professoribus distribuendas esse per apparitores."
30 Mei 1707.
De Acta van het rectoraat van Van Eck worden gelezen
en goedgekeurd (ruim 2 jaren na zijn aftreden I).

juris publici off cloor een reyder-schooI daervan te laten diverteren
en ophouden.
Dat nu verder het beroepen van een prof. juris publici tot
Utrecht naer aUe aparentie niets off seer weinigh saI coutribueren
en helpen om de manege off reyderschool meer neeringe en toeloop te doen hehben, als deselve tot nogh toe gehad heeft, is lichtelijck af te (leiden) uit de volgende redenen:
Eerstelijck, omdat het seer onseecker is, wat opganck een prof.
juris publici, 800 hij al beroepen mogt worden, hier sal maecken
eIl, wat volck hij sal trecken.
Ten tweede, omdat alle Duitsers, van wat fatsoen en middelen
deselve ook souden mogen wesen, die hier koomen om te studeren,
juist niet altijd leeren reyden, a11 soo weinigh als studenten van
andere natien. voornamentlijck wanneer de manege 500 weinigh
overeenkoomt met de menage, als tot Utrecht.
Ten derde, omdat op verre na het vierde part van de Duitse
Heeren, soo Barons als andere, die nu effectivelijk sigh nogh tot
Utrecht .ophouden om te studeren, de manege off reyderschool niet
frequenteert, nogh oyt gefrequenteert heeft, nogh, gelijk die Heeren
selfs seggen, oit hier frequenteren sal, niettegenstaende sij alle elk
een knecht, en bijna alle ook. elk een gouverneur houden, soodat
het haer aen geld off middelen niet manckeert om te leeren reyden,
als het van haer pI-aisier en convenientie was, ge1ijk het niet en is."
- Zie naar aanIeiding van dit stuk. (het is No. 1016 der 2de Afd.
Gern. Arch. Utr.) ook de Utrechtsche Academie, blz. 226 vlg.
1) In 1650 was er wel over gesproken (Acta et Decreta I, blz.
254-255), maar eerst in da instructie van 1651 (ibid. blz. 521) was
aan de pedellen deze plicht opgelegd. De verwijzing naar 1655 heett
betrekking op ibidem blz. 303, die naar 1659 op ibid. blz. 339 en
340.
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7 Juni 1707.
"Convocato Senatui propo8uit clariss. Vallan, an non satius sit, quum publica instituitur anatome, magistratus, professores et alias, gradum doctoralem nactos, in cubicula,
theatro anatomico vicino, expectare donee demonstrationis
tempus instet, ne Ioca in theatro ab aliis praeoccupentur,
praut praecedenti publica dissectione contigerat ; probavit
id et laudavit Senatus unanimi consensu."
27 Juni 1707.
De Aeta van het reetoraat van Van de PoIl worden gelezen en goedgekeurd (15 maanden na zijn aftreden!).

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 April en 10 Oetober 1707.
[Miedema, blz. 175-176: f 200 toegestaan voor den aankoop, ten
behoeve der Bibliotheek, van de "Bibliotheca Maxima Patrum" van
Marguerin de la Eigne, in 2:l deelen foOl. (4 April); machtiging om
een aantal boeken, waarvan de lijst wordt opgesomd 1), voor de
Bibliotheek aan te koopen (10 Oct).]

11 April 1707.
[Miederna, blz. 176: De wedde van Barchusen verhoogd van f400

tot f 600.1

23 Mei 1707.
[Miederna, blz. 176: Aan den hortulanus ,,Pasquier Baart", mits
hij daarom verzoekt, f 75 per jaar boven zijne gewone wedde toegestaan, wegens een hem in stads dienst overkomen origeval.]
1) Behalve de "opera omtila" van Erasmus, Calvin, Coccejus
e.a. komen op deze lijst ook voor ~ een bewijs van de veranderde
tijden! - "Carthesii opera omnia."
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22 Augustus 1707 en 12 Maart 1708.
[Miederna, blz. 176 eu 177: Aan Curatoren advies gevraagd over
het al of niet wenschelijke van de benoeming van een professor
Juris publici (22 Aug.); Cura~oren uitgenoodigd naar een professor
Juris publici uit te zieu, wiens aanstelling herhaaldelijk "door veelderhande personen is verzoeht" (12 Maart).]

28 November 1707.
[Miedema, blz. 177: Curatoren uitgenoodigd, de retroacta na te
zien betreffende het burgerrecht voor te Utrecht beroepen professoren en predikanten, eu hunne kinderen, en van advies te dienen
over de vraag, of zij den burgereed moeten afleggen, alvorens dit
recht te -genieten. ]

25

Januari

1708.

"op het gerepresenteerde, desen aengaende, sijn de heeren Borgermeesteren, oud-Borgermeesteren en politique gecommitteerdens in de kerkcnraedt versagt om te examineren seeckere missive, door die van de kerckenraedt der Stad
Rotterdam geschreven aen de Kerkenraedt alhier, raeckende
de saecke- van den professor Roel, en de Vroedschap te dienen van hare consideratien en advis,"
6 Februari 1708.
De Kameraar Strick van Linschaten gemachtigd "am
den asback opt pleyn van de Academie te amOveren ende
een nieuw staketting te maeken, doorgaens heen langs de
vensteren van den Domscaemer, van ·het pand aen de oostzijde aff tot aen het pand aen de westzijde toe."

27 Februari en 5 Maart 1708.
[Miederna, blz. 177: Curatoren gemachtig.d, -met prof. R. Leusden te onderhandelen over een schadeloosstelling voor de onkosten, die hij heeft rooeten maken voor zijn college over anatomie
en chirurgie in het Nederlandsch 1) (27 Februari); hem wordt
daarvoor f300 toegestaan (5 Maart).]
1) Zie hierv66r, blz. 212, op 13 December 1706.
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26 MAART 1708-26 MAART 1709.
I.
"ACTA RECTORE HADRIANO RELANDO,

AO.

1708"(~1709).

26 Maart 1708.
Als Rector geinstalleerd Reland. als Assessoren: R Lensden, Pantanns en Van Muyden.
17 September 1708.
,,] oannes Jacobus Vitriarius, ex Academia Heidelbergensi ad professionem ordinariaro Juris civilis et publici solenniter vocatus" (hier volgt de Res. Vr. 4 Juni 1708: hierna,
blz. 220) houdt zijn inaugureele oratie (het onderwerp wardt
niet genoemd).

18 September 1708.
"Convocatus ad rogatum c1arissirn. theologorum Senatus
academicus, ut de titulis a candidato in dedicatione disputationis inauguralis alicui adscriptis deliberaretur, decrevit
illos esse mutandos; de qua postquam amice convenit et
Senatui a Rectore id indicatum fuit, habita est die 21 Septembris disputatio 1)."

22 Oetober 1708.
"Post promotionem C. Gebaueri decrevit Senatus unumquemque Professorem qui praesens non adesset actui ipsi
promotionis, lieet in ipso examine tertia in Senatu academieD se stitisset, mulctandum esse eadem mulcta, quae absentibus irrogari solet, 12 scilicet stuferis nostratium."
Op clenzelfden dag leest de Rector voor de Resal. V r.
24 Sept. 1708: hierna, blz. 220.
1) Op dien dag verrneldt het Album Promotorum geen promotie;
de eenige theologische promotie in 1708 viel op 25 Sept.
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21 Januari 1709.
"Post promotionem (Gulielmi) van Heukelom" "censuit
Senatus initium lectionum academicarum esse differendum
ob intensissimum et insoliturn frigus, idque Consulibus indicandum esse per Rectorem. Postquam veTO hyems remisit, conVQcato Senatu de tempore inchoandarum lectionum
deliberatum fuit."
23 Maart 1709.
"Post prolnotionem (Diderici) Schagen in Senatu nostro
disquisitum fuit, quid agendum esset in negotio studiosorUm duorum theologiae, quas nebulones aliquot flocte praecedenti fuerant agressi, quorum unus simul eum studiosis
a militibus, ex auctoritate Magistratus urbis plateas noctu
obeuntibus, captus et in custodiam delatus fuit, e qua ei duo
studiosi in curiam deducti et post institutum examen dimissi fuerant sub cautione. Senatus eensuit per Rectorem
et Assessores esse sine mora adeundos Consules et t"ogandos ne quid Academia hine detrimenti capiat et eoerceatur
illa militum licentia studiosos innocentes tarn male mulctantium. Quod sequenti die factum est et Consules se -Aeademiae commodis eonsulturos promiserunt."
Op denzelfden 23 Maart 1709 zijn de Acta van het rectoraat van RocH gelezen en goedgekeurd (twee jaren na
zijn aftreden!).

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 Juni en 2 Juli 1708.
[Miederna, blz. 178: J. J. Vitriarius, prof. Juris civilis et publici
te Heidelberg, wordt in dezelfde vakken te Utrecht beroepen. op
een wedde van f 1000 (4 Juni), hij neemt zijne benoeming aan
(2 Juli).]

24 September 1708 1 ).
Gehoord het rapport van Curatoren, die ingevolge Res.
1) Deze resolutie staat verkort, en verkeerd, bij Miedema, blz.
178; daarom w-ordt ze hier grootendeels woordelijk overgenomen.

I

221
V r. 28 N ov. 1707 de retroacta over de quaestie van het burgerrecht hebben nagezien, "heeft de V roedschap eenparigh
goedgevonden eu verstaen, dat, bij interpretatie van des
Vroedschaps resolutie van dato den 13 November 1671 1 ),
bij welke verstaen is, dat de professoren deeser Academie,
alsmede de gereformeerde predicanten alhier, mitsgaeders
derselver respective kinderen, die geduerende haeren actueelen dienst alhier sijn gebooren, alsmede vo6r den aenvangh van derselver dienst elders sijn geprocreeert, alle
voor deeser Stads borgeren sullen worden gehouden 2) in
reguard van de professoren ende predicantep, VOOt deescn
en tot nu toe in actuelen dienst sijn geweest, mitsgaeders
derse1ver kinderen gehouden sullen worden den borgereed
gcdacn en gepresteerd te hebben. Ende dat de professoren
ende predicanten, die in het toecomende alhier beroepen
sullen worden, bij het treeden in derselver diensten voor
haer selven ende de kinderen, die elders mogte geprocreccrd
sijn, alvorens te jouisseren vant effect van de voorschreeve
resolutie, gehouden sullen weesen den borgereed te doen,
sullende extract van deese resolutie aen de Senaet van de
Academie en de Kerckenraed worden toegesonden, om te
dienen voor derselver naricht en in derselver resolutieboek
te worden geregistreerd."
J

5 November 1708.
"De Heeren Borgermeesteren hebben ter vergaderinge
geexhibeert twee boecken, sijnde een Courlandschen Bijbel,
gedruckt tot Riga, dewelke Ds. Hollenhaege, predicant in
de Luytersche kercke alhier, aen baer Ed. Achtb. presenteerde om in de bibliotheecq geplaetst te worden; waerop
gedelibereerd sijnde, heeft de Vroedschap de heeren Borgermeesteren geauthoriseerd om gemelte Ds. Hollenhaege
met een recognitie daervoor te regaleren."

1) Acta et Decreta I, blz. 506.
2) Hier schijnt iets te zijn uitgevallen, want van hier af loopt de
zin niet rondo

Ii
I
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I
I

I

I
I
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26 MAART 1709-27 MAART 1710.
1.
"ACTA JACOBO VALLAN QUARTUM RECTORE,

AO. 1709"(-1710).

26 Maart 1709.
Als Reetor geinstalleerd Vallan, als Assessoren: Reland,
Rocll en Van Eck.

6 Augustus 1709.
"Fasces academici prorsus novi facti sunt, detriti pondere, figura ct artificii elegantia multo praestantiores, libertate amplissimi _Magistratus. Quod commode fandi tempore
impetravit Rector."

13 September 1709.
"Post privatarn promotionem" deelt de Rector het overlijden mede van MT. Corno de Ruever, secretaris van de
Stad eu van den Senaat. Rector cu Assessoren zullen aan
de familie een rouwbezoek brengen.

12 October 1709.
"Rector et Assessores, consueto more, juxta decretum
anni 1692 1 ), duobus pedellis sceptra praeferentibus, gratulati sunt constitutis DD. Consulibus novos magistratus
hanaTes."
29 Oetober 1709.
"Post privatam promotionem" worden de Acta van het rectoraat van R. Leusden gelezen en goedgekeurd CI % jaar
na zijn aftreden!).

2 December 1709.
"Artis musicae peritissimo roganti licentiam canendi publice in auditorio majori negavit istam Senatus."
1) Moet zijn 1691: zie hierv66r, blz. 115, op 9 Oct. 1691.
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6 December 1709.
De Acta van het rectoraat van Reland worden gelezen
en goedgekeurd.

Jaarlijksche maaltijd ten huize van den Rector, uit den
boetenpot.
21-25 Februari 1710.
"Anno 1710. Postquam per aliquod tempus inter Philosophos concertatio in disputando pertinax fuisset, more et
10eo solita affixa est disputatio metaphysico-pneumatica
ac sub praesidio viri subtilissimi D. Luyts habenda 22 Februarii a Daniele van Renghel, D. F(ilio), A. N(epote),
auctore. Qua de (re) conquestus est apud Rectorem rev.
et clariss. Roel, et eum istae querelae ad aures DD. Consulum et Senatorum, Academiae Curatorum, pervenissent,
placuit nob. el ampliss. DD. Consulibus 21 Februarii per
apparitorem Rectorem vocare in Curiam ad horam 11 Y2
ante meridiem. Eodem momento ampl. et nahil. Consul
E. van Zijpesteyn per suum famulum nunciavit, ut Rector
accederet prius ad ipsius aedes, cum ipso Curiam petituro,
ubi consederunt nob. et ampl. Consules et Senatores ad
res acadernicas deputati; Rector admissus, eorum mandatu quae ad rem praesentem maxime quadrare videbantur
ex actis academicis collegavit (sie). Ea per secretarium
Hartscamp praelecta et discussa per ipsos diu fuere. Atque
Rector honorifice exceptus dimissus est. .
Eodem die circa quintam horam D. Hartscamp nomine
ampl. et nob. Consuium Rectori indicavit istam disputationem esse intermittendam tituiumque a cancellis removendum. Quod factum est. Rinc quoque dilata est disputatio
philosophica inauguralis "de conjunctione mentis eurn corpore humano" D. candidati D. van Rengel, habenda 25 Februarii, autoritate nob. et -arnpl. DD. Consuium affixa hac
scheduIa: haec disputatio ad candidati petitionem differtur."
Post ca ad Rectorem missa sunt duo sequentia ,decreta, quae
ita habent" : volgen Res. Vr. 24 Febr. en 3 1 ) Maart 1710,
hierna, blz. 224 vlg.
1

In de Senaatsnotulen staat abusievelijk 10 Maart.

I

I

19 en 20 December 1709.

)

I,,

I

I

I
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25 Maart 1710.
"Post privatam in medicina promotionem clariss. Burmannus Senatui indicavit D. Verrijn, M(ed.) D(octorem),
scholas privatas in aedibus suis aperuisse; quod cum contra leges et statuta Academiae fieret, Rector vota DD.
professorum rogavit. Conclusum est ipsum per pedellum
nomine Rectoris et Senatus roonendurn, ut ab iis desistat.
Manitus acquievit, ut pedellus ad Rectorem retulit."

n
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 Januari 1710.
[Miedema, blz. 178: Prof. R. Leusden op zijn verzoek ontslagen
uit het ambt van steensnijder der stad Utrecht.]

3 Februari 1710.
[Miedema, blz. 178: De Acaderniedrukker WilLem van de Water
krijgt opdracht, op kosten der stad 500 exemplaren te drukken
van den "Catalogus Bibliothecae Ultrajectinae."]

24 Februari 1710 ').
"Rapporteerden (Curatoren), dat haer Ed. clagten
sijnde voorgecomen over de disputatio, dewelke DanieI
van den Hengel, onder praesidie van den professor Luytz
op Saturdagh voorleden (22 Febr.) soude hebben gehouden ende bij welk dispuut den professor RocH vermeynt te
sijn vernadeeld en gechoqueert, bij haer Ed. tot ruste van
de Academie die voorsieningh was gedaen, dat de voorschreeve disputatio op voorleden Saturdagh geen voortgangh hadde gehad, maer was opgehouden; dat alsnu door
gcmelten Dan. van den Hengel, phil. candidatus, was versoght, dat sijne disputatio inauguralis pro gradu philoso1) Deze resolutie en de volgend-e, van 3 Maart 1710, heeft Miedema slechts verkort opgenomen; ik heb het wenschelijk gevonden,
ze in haar geheel te geven.
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phiae, op ,morgen te hauden, insgelijx mogt worden opgeschort; waerop gedelibereerd sijnde, heeft de V roedschap
de wclgemelte heeren gecommitt. tot de academische sacken VOOT haere voorsorgen, in deese genomen, bedankt eu
vorder goedgevonden, dat de disputatio inauguralis van de
vooru. candidaat op morgen insgelijx sal worden uytgesteldt, ende sijn welgemelte heeren vorder versoght amme
te examineren de disputatio sub praesidio van gedahrten
candidaet ende daermede te verge1ijcken de disputationes
tcr contrarie, alhier gehouden autore ct respondente Johanne
Alexandro Roe1l, H. A. (filio ,), ende haer Ed. Achtb. dienaengaende nader te berighten ende te dienen van haar Ed.
consideratien eu advis,"

I

J

I

3 Maart 1710.
"De heeren gecommitt. tot de academische saecken, ale
in gevolge van de resolutie-commissoriael van heden aght
daegen nader hadden in besoigne geweest en geexamineerd de disputatio sub praesidio van Daniel van den
Hengel, rapporteerden, dat haer Ed. vermeynde, dat tot
conservatie van de ruste van de Academie en om verwijderinge te voorcomen, de voorschreeve disputatio sub praesidio niet behoorde te worden gehouden. Waerop gedelibereerd sijnde, heeft de V roedschap goedgevonden en verstaen, dat de voorschreeve disputatio sub praesidio niet sal
voortgaan ofte worden gedefendeert, dogh word aen gemelten candidaet Van den Hengel gelaeten de vrijheydt
omme te laeten voortgaen sijn disputatio inauguralis pro
gradu philosophiae, wanneer hij het sal goedvinden 2)."
1) Dit woord is uitgevallen, maar bedoeld is de zoon van prof.
H. A. Roell, dezelfde, die op 21 Juni 1712 promoveerde: hierna,
blz. 236.
2) In' het Album Promotorum, blz. 95, staat üpgeteekend, dat
Danii:n van Hengel op 25 Februari 1710 tot Phi!. Dr. et L. A. M.
is gepromoveerd; dit is dus onjuist; 25 Februari was de oorspronkelijk voor de promotie bestemde dag, die dus ook wel op het
titelblad van de dissertatie zal hebben gestaan; misschien heeft de
Rector later dien datum overgenomen, en is het hem ontgaan, dat
de promotie was afgelast! Uit de Acta et Decreta Senatus blijkt
niet, op welken lateren datum de bedoelde promotie heeft plaats

Acta et decreta Senatus) II

15

I
I
I
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27 MAAR'l' 1710--26 MAAR'l' 1711.

I.
"ANNO 1710 TERTIA VICE RECTORATUS DECRETUS EST CLARISS.
VIRO .JOHANNI MUNNICKS, MED. DOCTORI ET PROFESSORI 1)."

27 Maart 1710.
Als Rector wordt geinstalleerd M unnicks, als Assessoren: Pontanus, Joh. Jac. Vitriarius en Serrurier. - De aftredende Rector Vallan draagt het rectoraat aan zijn opvolger over, "habita oratione de veteri medicina."

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

2 Maart 1711.
"Gehaart het rapportvan de heeren De Milan Visconti
en Cuylenburg, heeft de Vraedscbap aen Johannis van den
Broek, deser Stads schermmeester, vergast het schermschool int Abrahamdolij-kerkjen, nu opengevallen door
dade van den schermmeester Hendrik de Lang, mits dat
hij, Van den Broek, aen Charles de la Forest, mede-schermmeester, vergunne eu late het gebruyck vant selve schaol,
sulx en in vaegen als (hij} bij het leven van den schermmeester De Lang heeft gehad, ap de last van dartigh gulgehad. Wel staat in het Album Promotorum, blz. 115, opgeteekend,
dat Danii:H van den Hengel op 14 Oetoher 1722 tot J. U. D. is gepromoveerd!
1) Dit ongewone opoohrift is, blijkens de hand, niet door Munrucks zell aangebracht. Er kan kwalijk als opschrift zijn genomen:
,,Acta et Decreta tertium Rectore Munnicks", want uit dit rectoraat is geen enkel actum of decretum opgeteekend, behalve wat
op den dag van zijn installatie is gebeurd, eIl zelfs dit is niet door
hem zell genotuleerd. Deze· verregaande nalatigheid van Munrucks heeft dan ook aanleiding gegeven tot het Senaatsbesluit van
12 Maart 1712, hierna, blz. 229-230. Op dien ·datum is waarschijnlijk
pas gebleken, dat Munnicks niets had opgeteekend.

22:7
den jaerlijx aen de weduwe van den schermmeester De
Lange door hern, La Forest, uyt te keeren."

23 Maart 1711.
[Miedema, blz. 179: De wedde van -prof. Barchusen wordt met
f 50 verhoogd, "tot remuneratie van de dedicatie" van zijn boek,
getiteld: "Historia Medicinae."]

26 MAART

1711~17

MAART 1712.

I.
"ACTA ACADEMICA RECTORE ITERUM

PETRO BURMANNO,

A 0. 1711"( ~1712).
26 Maart 1711.
Als Rector wordt geinstalleerd P. Burman, als Assessoren: Munnicks, Leydecker en Van Muyden.
28 Mei 1711.
"In Senatu tractatum fuit an non professores eius ordinis, qui candidafos ad examen vocare et deinceps insignibus
dodrinae ornare debeat, amnes ades:::e deceret, quoties periculum de eorum peritia fieret, plurimorumque suffragiis
decretum fuit, ordinariam singulis absentibus roulctam esse
irrogandam."

10-12 Juni 1711.
De Rector deelt mede, (10 Juni) bericht te hebben gekregen van het overlijden van prof. Munnicks. Er zal een
rotnvbezoek worden gebracht aan de weduwe; wegens af\vezigheid van de medische professoren wordt het besluit
over een lijkrede uitgesteld tot den volgenden dag. "Qua
cum convenisset denuo frequens Senatus et medicinae professores (dit waren Vallan en R. Leusden) propter gravissimas et nulli non collegarum cognitas caussas illud onus
deprecarentur nemoque ex reliquis professorum ordinibus
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illarn provinciam suscipere vellet, tacito funere et sine parentationis honore elatus fuit, et cum postero die Rector
Adsessores consueto verborum honore rogari per apparitorem academicum jussisset, ut ad horam secundarn in suas
aedes convenire vellent ut inde una ad viduam hortandam
contenderent et duo ex illis" (dit waren dus Leydecker en
Van Muyden), "quod nurnquam antea factum fuerat, id detrectarent," hebben de Rector eu Vallan (die in plaats van
den overledene als assessor optrad) een rouwbezoek gebracht bij de weduwe. - Bij de begrafenis waren Rector
eu Assessoren aanwezig.
22 September 1711.
De Rector deelt mede Res. Vr. 21 Sept. 1711: hierna,
blz. 233.
26 en 27 November 1711.
Na een promotie deelt, met verlof van den Rector, LeydeckeT aan den Senaat mede: "A. Driessenium, ecclesiae
Belgicae pastorem, privatas in aedibus suis scholas aperuisse, in quibus sermone Latino auditoribw; quibusdarn explicare eoeperat coneionandi rnethodum aceleb. Van Till
ccincinnatam 1)." Aan Driessen zal door een pedel aangezegd worden, hiermee op te houden. "Cuius decreti sententia cum ipsi per apparitorem' ore esset significata, petiit
ipse legendi sibi eopiam fieri, et eum Rector ipsi renuntiari
jussisset novum hoc et inauditum accidere, curo nemo sit
in collegia nostro, qui praeter Rectorero tabularii publici
partes agat neque decreta Senatus confirmari et in acta referri soleant, nisi a Rectore longo post magisterii sui peracturn annum tempore, ideoque fas esse ut auctoritati Senatus
academici, qui jure tantum sibi ab urbano Senatu concesso
uteretur, obtemperet, ille respondit apparitori se non esse
euro, qui Senatus urbani deeretis repugnare vellet, sed tarnen sibi de hoc negotio aut jure Senatus academici non1) Bedoeld is de "Methodus Conciohandi" (die verschillende
drukken beleefde) van Salomon van TB, eerst hoogleeraar aan de
111. School te Dordrecht, van 1702-1713 hoogleeraar in de theologie
te Leiden.

229
dum plane constare neque certi quid apud animum suum
constituisse, sed amplius deliberaturum.
Sequenti die coacto Senatu Rector hoc ambiguurn et perplexum Driessenii responsum ad collegas retulit, simulque
consuluit, an decreti nostri exemplum Driessenio esset exhibendurn. Omnibus placuit, non videri ex consuetudine aut
dignitate collegii nostri esse, copiam decretorum nostrorum
cuiquam faeere, ut illorum verba in disceptationem traherentur, sed apartere Driessenium earn nobis fidern habere,
nos nihil nobis arrogare quod non legibus sit concessuro, sirnulque apparitori mandandum, ut a Driessenio certum et
minime dubium responsum postulet, velitne parere interdicta, a collegia n05tro recte et ordine facta. Qua defunetus apparitar renuntiavit Driessenium respandisse, se co
ipso die auditores suos dimisisse et intermissurum seholas,
donee ipsi de universa hac re et eaussa plenius constaret."
3 Februari 1712.
"Rector Senatui ad ereandum Doctorem eontracto post
peracta sollemnia signifieavit, sibi eertis auetoribus eonstare, D'riessenium fraudern faeere legibus aeademicis et,
eurn prius aliquot adoleseentuli eoetibus faetis libellum
supplieem, praeterito Rectore et Senatu, malo exemplo, ampliss. Senatui urbis obtulissent, quo veniam petebant Driessenio eontinuandi interruptas illas privatas schoIas, ipsum
deineeps Driessenium desiderium suum Senatui urbano per
libellum exposuisse, ipsique per Senatores urbis, re neque
eum Reetore, neque eum ullo professorum eommunieata,
faeultatem datam in quocumque templo, more olim ab aliis
Pastoribus usurpato, verba faeientes studiosos audiencli,
euius deereti exemplum ab ampliss. Senatu ad Rectorem
missum in hane formulam eoneeptum erat": volgt Res.
Vr. 25 Januari 1712, hierna, blz. 235.
"Quo deereto a Rectore reeitato, Senatus uno ore censuit, sine ulla exeeptione esse illi obtemperandum illudquc
in acta referendum."
12 Maar! 1712.
De Acta van het rectoraat van Vallan worden gelezen
en goedgekeurd (lwee jaar na zijn aftreden!) "eI eum a
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quibusdam collegis moveretur acta praetenh anni saepe
lango post ejuraturn honorem a Rectore recitari, ita ut saepe
eorum memoria exolesceret et hac negligentia intercidisse
feTe, quae clariss. M unniks Rectore acta essent 1), decretum
fuit omnium suffragiis ut posthac quicurnque perfunctus academicum magistratum acta sua post tres menses, quam honore abiisset, Senatui non exhibuisset, cogeretur earn pecuniae st~mmam, quam pro parte sua a - candidato proximo
ferre deberet, aerario inferre." - Op denzelfden dag wordt
opnieuw gesproken ave! de zaak van Ds. Driessen, die misbruik zou maken van de hem bij Res. Vr. 25 Januari 1712
verlecnde bevoegdheid. Wordt besloten hierover een verzoekschrift aan Burgmrn. eu V roedschap te zenden. Dit
lt1idt als vo1gt:
"Aan de Edele Achtbare I.-J:eeren
Burgermeesteren en V roedsehap
der Stad Utrecht
Vertoonen met schuldige eerbiedigheydt de Rector en Senatus academicus, dat in de maand November des voorleden
jaars 1711 door de facultas theologica aan haar was voorgedragen, dat Ds. Antonius Driessen, Predikant alhier, zieh
hadde vermeten, zünder oit eenige de minste permissie van
den Rector of Senatus "gevraagt, veel min verworven te
hebben, in zijn huys aan te stellen een collegie, in hetwelke
hij in de Latijnse taale aan verscheyde studenten vercIaarde
de methodus concionandi van d·Heer Prof. Van Till. Dat
daarop de Rector en Senatus hadde besloten, haar reght,
bij de fundamenteelen statuten der Academie aan haar vergunt en van tijdt tot tijdt bij verscheyden resolutien van
de Ed. Achtb. V roedschap geconfirmeert, te mainteneeren.
En dat, dewijl bij deze1ve uytdrukkelijk word geordonneert,
dat niemant, in wat faculteyd hij is, zieh verstouten zal
buyten eonsent van den Rectür en Senatus eenigerhande
eollegie üf eenige oeffeningen, die na collegien sweemen,
te hemden, geresolveert is, hem, Ds. Driessen, op de bescheydenste wijse, in diergelijke gevallen altijd gebruyckl~ik, door de Bedel, uyt cragte van de statuta academica, te
intcrdiceeren ende verbieden met soodanige eollegien voort
te varen. Dat de VOOTS. Ds. Driessen de Bedel met een
1) V gl.

hierv66r, blz. 226, noot 1.
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dubbe1zinnig antwoord hebbende afgevaardight, daerop is
gevolgt, dat eenige van zijne toehoorders zieh 'hebben verstaut, zünder zieh eenigzints den Rector of Senatus te bekreunen, een request aan UEd. Achtb. te presenteeren. Dat
naderhand Ds. Driessen heeft konnen goedvinden, op zijn
eigen naam een diergelijk request aver te leveren, ten eynde
hern moghte werden toegestaan dierge1ijke collegien te houden. Dat deze requesten noit den Rector of Senaat zijnde
gecommuniceert, van alle dien informeelen handel, grotelijks tot vilipendie van den voorn. Rector eu Senatus academicus, dien het opzicht aver dierge1ijke gevallen doof
UEcl. Achtb. voorzaten is vergunt, niets· zekerlijks was voorgecomen aan den gemelde Senatus, als op den derde Fehruarii dezes j aars, wanneer doof den Rector aan dezelve
is gecommuniceert de resolutie, bij UEd. Achtb. optcn 2S
Januarii genomen, waarbij aan den voors. Ds. Driessen
word toegestaan een predikcollegie in eene der kerke te
houden, gelijk eertijds andere Predikanten gedaan hebben.
Dat de Senatus, deze resolutie hebbende gehoort, eenparigh
geresolveert heeft hierin te acquiesceren en in gevallen Ds.
Driessen zieh na deze resolutie quam te gedragcn, hem in
die oeffeninge niet te beletten. Doch dat naderhand aan
verscheyde leden des Senaats met veel bevreemdinge is
voorgekomen, dat Ds. Driessen, in plaatse van zieh stiptelijk na de ordres en resolutie zijnes Overheyds te regu":'
leeren, een ,middel had weten uyt te vinden om dezelve te
eludeeren en cragte100s te maken. Dat hij, eerst hebbende
deze oeffening in de Janskerk aangestelt, met voornemen
om na een gedaane predikinge sijn toehoorders in de consistoriekamer, met uytsluytinge van andere, over de bewuste methodus concionandi te onderhouden, doch dat, bevinclende dat aldaar 01' het uur, dat hij uytgekoren haddc,
ecn catechesatie wierd gehouden door een ander Predicant,
hij door eenige studenten had laten aan de Walsche consistorie alhier verzüeken, om te mogen haar kerk en COflsistoriekamer gebruycken, doch dat dezelve cünsistorie hem
dat verzoek hadde afgeslagen. Dat hij, hierbij nog niet bcrustende, vervolgens zijn studenten hadde getransporteerdt
in den Dom eu aldaar eerst wel een student hadde laten
prediken, doch na de gedane propositie met zijne toehQorders was gegaan na de kerkenraadskamer eu aldaar, bestelt hebbende dat een goedt vuur was aangelegt, met cle-
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zelve in de Latijnse taal weder op dezelfde voet had collegie gehouden, als voorheen in zijn huys hadde gedaan, zodat sijn conditie was verbetert na de vOQrs. resolutie. Dat
hij zelfs vervolgens eenige studenten op verscheyde reyse
op de stoel hebbende laten klimmen, dezelve maar alleen
dicis caussa hadde een stuck van een predikatic, een zeer
korten· tijd, zelfs geen quartier UUfS duurende, laten opzeggen cu geboden weder af te kamen; dat hij vervolgens geen
de minste crisis avef die oeffenende, gelijk de Rector en
Semlat vertrouwt cle intentie van UEd. Achtb. resolutie te
zjjn, weder in de consistoriekamer in de Latijnse taal heeft
verhandelt stoffe, heel verscheyden van de gedanc of niet
gedaane predikatie. Dat de Rector eu Scnatus, oorde1encle
allen dezen handel directelijk te strijden tcgen haar acacle~
mische statuten eu fundamenteeie wetten, en speeialijk tcgen
de laatstc resolutie van UEd. Achtb. van den 25 Januarii,
na dewelke hij, Ds. Driessen, behaorde gehaucien wczen
zieh te gedragen, ootmoedig bij dezen verzoeken, dat hem,
Ds. Driessen, door UEd. Achtb. auctoriteyt werde geinterdieeert in toeeomende diergelijke oeffeninge te houden,
en zoo UEd. Aehtb. goed konnen vinden hem, niettegenstaande dese eontraventie van UEd. Aehtb. resolutie, toe
te staan eenige predikcollegie te magen houden, dat hem
geordonneert werde dezelve in allen deelen naa de manier,
by alle Predikanten, en zelfs professoren, in diergelijke oeffeningen gebruykkelijk, aan te stellen, en dat hij zijne discipulen in de duytse taale geheele predikatien doe uytspreken, en met geen uytsluytinge van andere toehoorders zieh
daarnae in een eonsistoiriekamer vertrekke, maar in de
kerke zelfs, en in de duytse taale, sijn erisis daarover velle,
zonder zieh oit aldaer, of ook in eenige andere plaatse,
aan tc matige, in de Latijnse taal eenige stoffe breetvoerig
te behande1en, die geen gemeensehap met de gedane propositic hebben. En in 't generaal, dat hem effieaeieuselijk
,yerde -geinterdiceert, eenigerhande Professoralen functien,
daar hij zieh, in _weerwil des Senaats, zoekt in te dringen,
aan tc matigen, maar geordonneert zieh stiptelijk na de gewoonte, bij andere Predikanten gebruykt, en na de laatste
resolutie van UEd. Aehtb. te reguleeren, 't welk doendc"
ete.
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11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

21 September 1711.
[Miedema, blz. 180: Vallan tot Assessor benoemd i. pI. v. wijlen
Munnicks.]

5, 12, 19 Getober, 2 November 1711 en 25 Januari 1712.
[Miedema, blz. 180-183: De Kerkeraad wardt gelast, alles wat
op zekere oratie (bedoeld is de "oratio pro comoedia 1)") van prof.
P. Burman betrekking heeft, uit zijne notulen te schrappen (5 Oct.);
Praeses en Scriba van den Kerkeraad zeggen, daartoe niet bevoegd
te zijn zander omvraag in den Kerk.eraad; die omvraag wardt
toegestaan, maar warmeer niet terstond daarna de ge'illcrimineerde
woorden uit de notulen geschrapt worden, zal de secretaris dit
doen; een cloor den Kerkeraad ingezonden remonstrantie zal niet
gelezen worden, voordat aau het bevel van 5 Oct. is V'oldaan
(12 Oet.); wegens onwilligheid van den Kerkeraad heeft de ~ecre
taris de schrapping verrieht (19 Oet.); een eommissie benoemd tot
onderzoek van de remonstrantie van den Kerkeraad tegen het
beve1 der Vroedsehap van 5 Oet.; deze remonstrantle is in haar
gehee1 in de notu1en der V roedschap opgenomen; de Kerkeraad
beroept zieh daarbij op de Res. Vr. 26 Januari 1667 2) (2 Nov.);
een commissie benoemd om, zoo mogelijk, de geschillen tusschen
den Kerkeraad en prof. Burman "in der minnen te assopieeren 3)"
(25 Januari.).]
1) Over deze oratie, die zoovee1 stof heeft doen opwaaien, zie
Verslag Provo Utr. Gen. 1933, b1z. 116-----124. Uitvoerig handelt over
den strijd ttissehen Vroedschap en Kerkeraad, en over de gesehriften van Burman en zijne tegenstanders in deze zaak Mr. H. C.
Hazewinke1 in zijn artikel "Prof. Burman, de Kerkeraad en het
toonee1," Jaarboekje Oud-Utrecht 1927, blz. 120---154.
:!) Zie Acta et Decreta I, b1z. 454-455. Het beroep van den Kcrkeraa(\ op deze resolutie sneed geen haut, want daarin werd alleen
het recht van den Kerkeraad erkend tot opzicht over leven en leer
aak van professoren, die ledematen waren, maar prof. P. Burman
was geen lidrnaat der Geref. Gemeente.
3) De Kerkeraad benaemde ook een commissie voor de met de
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11 en 18

Januari

1712.

[Miedema, blz. 181-182: Gelezen een request vim de theolog.
professoren te Utrecht, die betoogen, dat dOOT de bemoeiingen vau
Harnel Bruynincx, onzen' envoye bij den Keizer, eu de tusschenkomst vau Prins Eugenius vau Savoye het aan de Hongaarsche
Protestanten aangedane _anrecht -wel eenigermate is hersteld, maar
dat, volgens brieven, gericht tot de theolog. faculteit, aan de HOJlgaarsche kerken weder "door Jesuiten eu andere onrustige eu
ge"interesseerde menschen" nieuw anrecht eu geweld geschiedt; zij
verzoeken daarom, dat de Vroedschap, naar het loffelijk voorbeeld
van hare voorgangers, die in 1675 zooveel hebben bijgedragen tot
verlossing vau de Hongaarsche predikanten uit de slavernij vau de
Napelsche galeien 1), ook nu bij de Staten Val1. Utrecht zal trachten
vertegenwoordigers van de Vroedschap te houden conferentie. Deze
conferentie werd echter ooor den magistraat steeds uitgesteld en
er kwarn niets vau. Zie blz. 141 van het zooeven genoemde artikel
van Mr. HazewinkeL
1) In de Res. Vr ..js hierbij in margine aangeteekend: "N.B. Staten 3 Februarij 1675." Echter niet op dezen dag, maar op den llden
Februari 1675, leest men in de Resol. Staten (R.A. Utrecht) het
volgende:
"Naer deliberatie is, ten versoucke van de Heren wegens de
Stad, goetgevonden aen de Heren, - wegens dese Provincie· gecommitteerd ter vergaderinge van H. H. Mog., over de volgende saecke
te schrijven aldus:
De Heren, wegens de Stad ter beschrijvinge gecommitteert, hebben in onse vergaderinge geexhibeert en laten lesen het nevensgaende extract uyt een missive, geschreven uyt Ongarijen, waeruyt
DEd. sullen vernernen, hoedanich onse religionsverwanten aldaer
geweldich werden gepersecuteert ende in de gevanckenissen gesmeten. Ende want welgemelte Hereu ons mede bericht _hehben,
dat door voorspraeck en intercessie van den Heer Sweedsche Ambassadeur aen het Hoff van Sijne Keyserlijcke Majesteyt eenige
van de vorengedachte ongeluckige en deplorable menschen uyt hare
detentie waren gerelaxeert, soo hebben wij ons verplicht gevonden,
UEd. bij desen gansch ernstigh eu vriendelijck te versoucken, dat
UEd. met alle efficacieuse devoiren en empressementen ter vergadering van H. H. Mog. die saecke daerhenen willen dirigeren, dat
deselve 500 met krachtige brieven van voorschrijving aen hoochgedachte Sijne Keyserlijcke Majesteyt als bij de Heren derselver in
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te--bewerken, dat deze ter vergadering der st. Gen; hunne tusschen.:..
komst 'bij den Keizer verzoeken ten gunste der Hongaarsche kerken. Wardt een commissie benoemd om de retroacta in dezen na te
zien, en te rapporteeren (11 Jan.) Wordt besloten volgens het verzoek der theol. faculteit te handelen 1) (18 Jan.).]

25

Januari

en 14 Maart 1712.

[Miedema, blz. 182 en 183: Aan Ds. Anthonius Driessen toegestaan, onder zijne leiding studenten te laten preeken in een der
kerken van Utrecht, "eu vorders geIijck 'door- andere predikanten
v66r desen is geschied, te duen, alles bij provisie" (25 Jan.); Curataren Dm advies verzocht over een remonstrantie van den academischen Senaat in zake Ds. Driessen 2) (14 Maart).]

17 MAART 1712-27 MAART 1713.
"ACTA ACADEMICA RECTORE JOSEPHO SERRURIER,

AO. 1712"(-1713).

17 Maart 1712.
Als Rector wordt geinstalleerd Serrurier, als Assessoren
Den Hage .aJellwesende ministers alle bed.enckelijcke officien gelieven
te adhiberen, ten eynde gemelte onse geloofsverwanten van opgedachte oncristelijcke vervolgingen, violentien ende incarceratien
mochten werden en blijven gedelivreert, waertoe ons verlatende"
enz.
1) Het gevolg van dit besluit was, dat de gecommitteerden van
U-trecht :in de Statenvergadering den inhoud van het reguest der
theologische professoren mededee1den. Daarop besloten de Staten,
dat een copie van dit request ZOll worden gezonden aan. de gecommitteerden van de provincie Utrecht in de Staten-Generaal, "die
daarbij sullen worden versogt om tell vergaderinge van H. H. Mog.
een propositie te daen, ten eynde de saake van de Hlll1garische
predikanten, hierbij vervat, eu de conservatie van de Kerken, collegien en schoolen aldaer door H. H. Mog. veel vermogend pouvoir
eu credit op het ernstighste mogen> worden gerecommandeert en in
faveur van deselve geschreven, daer ende soo hooggemelte H. H.
Mog. souden verstaen te behaaren" (Res. Staten 28 Januari 1712:
R. A. Utrechtl.
2) Zie hierv66r, blz. 230 vlg.
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(nu weclerom vier!): P .Burman (uit clezelfcle facuIteit als
cle Rector, n!. cle philosophische), Pontanus, Van Eck en
Vallan ').
13 Juni 1712.
De Acta van het rectoraat van P. Burman worden gelezen en goeclgekeurcl.
21 Juni 1712.
,,]oannes Alexander Roel, c1ariss. Hermanni Alexandri
RaeI filius, habita publica summa omnium applausu "de
conjecturis suis ad quasdam Digestorum leges" disputatione, ].U.D. voce c1ariss. viri Cornelii van Eck renuntiatus
est." De professoren willen van hem het geld VOOT de promotie niet ontvangen; 's avonds gaan zij naar zijn promotiemaaItijcl.
24 Augustus 1712.
Na een private promotie leest cle Rector cle Res. V r. 29
Maart 1712 voor (hierna, blz. 237), waarbij aan Ds. Driessen wardt toegestaan "orn in een kerk onder hem te laten
prediken eu daarover aanstonds, in een kring eu in de
Duitse taaI, sijne critiques te seggen, met verbod van vordeTs eenige collegien int Latijn te magen houden."
11 October 1712:
Rector en Assessoren gaan de nieuw gekozen Burgmrn.
begroeten.
1) Bij gelegenheid van deze rectoraatswisseling hield de aftredende Rector P. Burman een redevoering "de artibus liberalibus,
solis olim academiarum et scholarmrt ornamento, hodie vero ex
dignitate·in infimum locum dejectis", waarin, al laat de titel dit
niet vermoeden, de theologie in het algemeen en de Utrechtsche
predikanten in het bijzonder (zij hadden lont geroken, want zij bleven weg, terwijl zij anders de rectoraatsoverdracht met hunne tegenwoordigheid vereerden) het duchtig moe~ten ontgelden: zie
Verslag Provo Utr. Gen. 1933, blz. 70-73.
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22 December 1712.
Ten huize van den Rector wordt de jaarlijksche gemeenschappelijke maaltijd gehouden.
11 Januari 1713.
Rector en Assessoren zullen collega Van de Poll gaan
condoleeren met het overlijden van zijne vrouw; alle professoren wonen hare begrafenis bij.
11 Februari 1713.
Reland, aan wien Curatoren ook den titel van "prof.
antiquitatum sacrarum" hebben verleend (volgt Res. Vr. 4
Januari 1713: hierna, blz. 239) houdt een oralie, "qua antiquitatum illarum studia laudavit."

!

1I.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

!

29 Maart 1712.

I

[Miedema, blz. 183: Na lezing van een request van Ds. Driessen 1)
1) Dit request, dat in de- Res. Vr. is opgenomen - het origineel
is te vinden onder No. 1022 der Tweede Md. van het Gern. Arch. te
Utrecht ----t luidt als volgt:
"Aan de Edele Agtb. Heeren, de Heeren Burgermeesteren en
Vroedschap der Stad Utrecht,
Geeft met behoorelik respect te kennen A. Driessen, predikant in
UEd. Agtb. Stadt, dat- hij, ingevolge van datghene, dat vele zijner
amptgenoten in vorige tijden gedaan hebben eu tot Leyden eu Franeker doorgaans van predikanteu geschied, aan zijn huis een onderwijs hebbe begonnen over de methode van prediken voor eenige
studenten in de theologie, zander daarvoor 't minste voordeel te
trekken, niet hebbende geweten, dat het nodig ware alvorens daartoe vrijheid te verzoeken, anders zou de suppliant sulks op 't alleronderdanigst bij UEd. Agtb. gedaan hebben. In dit werk is de suppliant ontrent drie weken geleden belet gedaan door den E. Sena-
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wardt hem vergund, onderricht in het preeken te geven "in de
Duytsche tale", maar verboden, eenig college in het Latijn te
geven 1).]

19 September 1712.
De huur van "het Maliehuis, met de profijten van de
Malijbaan", wordt aan "Gerrit Schruyder" -weder voor zes
jaar vergund, ingaande 1 Mei 1713, voor de oude SQm van
f 250 jaarlijks.
tus academicus, en dat zander eenig fundament of resolutie van
tJEd. Agtb., op dit subject ooit of ooit genomen, door welke aan
ordinaire predikanten, die een publicq character hebben, verboden
zou zijn een collegie te houden over de methode van prediken,
iets, 'tgheen met hunne _bedieninge so natuurelike overeenkomste
heeft. Ofschoon welgemelte Senatus sulks niet verrnogt te doen
tegen een ol'ilinaris predikant alhier, ten opsigt van de voorgemelte
institutie, so heeft den suppliant' egter bij provisie wel willen stilstaan, totdat bij UEd. Agtb. anders zou wesen gedisponeert, hetwelk onderdanigst word verzogt, konnende de suppliant zig niet
ontdoen van de aanhouclende verzoeken -van vele discipulen, die
genoegen in zijn oooerwijs schijnen te nemen, konnende ook niet
denken, dat men aan hem datghene zouw willen behinderen, dat
men nog hier, nog elders ooit gedaan heeft, daar cl,it onderwijs
de;n studenten voordeelig kan wesen en aan gheenen der Professoren eenig nadeel toebrengt, tot andere faculteyten gene consequentie makende; ja, selfs hebben UEd. Agtb. in den jaar 1668 den
Doctor De Maats gepermitteerd collegia chymica te mogen houden (zie hierover Acta et Decreta I, blz. 478, op 7 December 1668),
dat van verder uitzien is, als dat een oroinair predikant alhier
worde to-egestaan ren collegie over de ordre van predikIen te houwden; wordende dit dan van UEd. Agtb. alsnog op 't eerbiedigst en
ootmoedigst verzogt, iIruners dat provisioneel het collegie zijn
voortgang mag hebben.
Twelk doende etc.
A. Dtiessen, Eccles. illtraj."

1) lets uitv:oeriger clan in dit regest van Mej. Miedema wordt de
inhoud dezer resolutie hierv66r, blz. 236, in de Senaatsnotulen van
24 Aug. 1712 aangegeven.

23'1
31 Oetober 1712.
[Miedema, blz. 183-184: In dank voor de Bibliotheek aanvaard
een legaat van wijlen den heer A(l)meloveen, prof. litt. humaniorum te,Harderwijk 1), n.I. "veie onderscheyde editien off drukken
van Quintilianus, bestaende in 12 volumina in folio, 15 volumina in
quarta ,en 44 volumina iri octavo."]

21 November 1712.
[Miederna, blz. 184: Aan Gedeput. zal worden voorgesteld, Nicolas
Chevalier te bevelen, dat hij met zijn "rariteytkamer" uit het Gregoriuskerkje zal verhuizen, omdat men vreest voor brandge-

vaar

2).]

4 Januari 1713 3 ).
"Bragten de heeren Borgermeesteren ter vergaderinge
voor, dat de heer Relant, linguarum orientalium professor
op de Academie alhier, desen morgen op een obligante wijse
acn Haar Ed. hadden kenrusse gegeven, dat den heer ple1) Hij heet hier prof. litt. human., maar hij was te Harderwijk
niet alleen hoogleeraar in de geschiedenis, welsprekendheid en het
Grieksch, maar ook in de medicijnen! Zijn legaat aan de Utrechtsehe biblotheek was een daad van pieteit jegens de Aeademie, waar
hlj bad gestudeerd en tot doetor in de medicijnen was bevorderd;
bovendien was hij uit een Utrechtsch regeeringsgeslacht gesproten:
Bouman, Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool,
II, blz. 35 vlg.
2) Van deze rariteiten-verzameling heeft Chevalier (hierv66r, blz.
211, noot 1) zelf een uitvoerige beschrijving gegeven in "Description
de la chambre de raritez de Nioolas Chevalier." De bibliotheek der
gemeente Utrecht heeft er een uitgave van in octavo, van 1694, en
een in folio van 1707 (CataL Nos. 3759 -en 3760). - De noot, die Mej.
Miedema bij het woord "Gregoriuskerkje" plaatst: ,,Een Gregoriuskerk :is in dien tijd te Utrecht onbekend", ,en wat daar verd-er
volgt, ware overbodig geweest, zoo zij zieh herinnerd had, dat de
Hii:i:r.onymus-broeders ook wel Gregorius-broeders heettJen (Moll,
Kerkgesehiedenis van Nederland v66r de Hervorming, TI2, blz. 170);
vandaar dat het Hieronymuskerkje (laatstelijk amunitie-huis, waar
de verzameling van Chevalier was ondergebracht) ook wel Gregorius-kerkje werd genoemd.
3) Miedema geeft deze reso1. slechts in zeer verkorten vorm.

I
I

L
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nipotentiaris Goslinga 1), Curator van ele Friessehe Academie tot Franiker, deser dagen zijn Ed. hadden weesen
besoeken en hem gansch vriendelijek hadden aengesogt ende
gesondeert omme sigh favorabel outTend deselve professie
op de Academie van Franiker te willen uytten en (of hij)
op honorable eu voordeelige conditien was geneegen tot het
aenveerden van ele plaetse, vacant dOOf doode van den heer
professor Renferd 2), dogh dat gemelte heer Relant die
aensienelijke 'eu vriendelijke aenbiedinge uyt liefde eu genegentheydt tot deese Stadt en Academie aenstonds op
eell genereuse eu galante wijse van selfs beleefclelijk
hac1de geexcuseerd eu van ele hand geweesen; waerop gedelibereerd sijnde, heeft de Vroedschap, uyt consideratie
van ele vrugtbaren arbeyd, goeden ijvcr eu neerstigheydt
van gemchen heer professor Relant teu nutten eu besten
van ele Academie alhier, tot remuneratie- van deselve eu
van sijn Ed. goede diensten tot we1weesen eu luyster van
haar Eel. Achtb. Academie, alsook tot erkentenisse van
sijn Ed. lust en genegentheydt tot deese Stadt, uyt eyge
beweging betoondt, eenpaerigh goedgevonden desselfs
tractement als professor te vermeerderen van agthondert
gulden tot duysend gulden jaerlijx, ingaende met het nu
lopende quartaei, mitsgaeders sijn Ed. nog te vereren
met den titul van professor antiquitatum sacrarum, wordende de H-eeren Borgermrn. versogt en gecommitteerd
omme gemelten heer professor Relandt met hetgene
voorschreeven is te willen begroeten en van haer Ed.
Achtb. wegen te bedancken voor desselfs Inst en genegentheyd! tot deese Stadt en Academie, in deese zoo genereuselijk betoond, met versoek omme daerinne alsmede in
sijnen goeden ijver en vlijt tot luyster en dienst van deese
Academie te willen volharden."
23 Januari 1713.
De Vroedschap besluit tot een "publicatie tot conservatie
van de Malijbaan 3)."
1) Hij was nl. een der plenipotentiarissen van de Staten -Generaal op het vredescongres te Utrecht.
2) Jacob Rhenferd, van 1682-1712 hoogleeraar in de Oostersche
talen te Franeker.
3) Deze "publicatie, te vinden in het ,,Publicatieboeck" (Gem.
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13 Februari 1713.
[Miedema, blz. 184: De exemplaren van ReLand's oratie, getiteld:

"de usu -antiquitatum sacrarum", worden onder de leden der
Vroedschap uitgedeeld; de Vroedschap zal de drukkosten aan den
academiedrukker Van de Water betalen.]

27 MAART 1713-22 MAART 1714.
I
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI J OHANNE
VAN MUYDEN TERTIUM RECTORE, AO. 1713"(-1714).

27 Maart 1713.
Als

Rector

wordt

geinstalleerd

Van

Mnyden,

als

Assessoren: Serrurier, Roell en R. Leusden. ,
Arch. Utr.), is gedateerd 24 Januari 1713 en luidt aldus: "Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, in ervaringe komende;
dat sedert enigen tijd dees en geene personen sig vermeten om
van tijd tot tijd te paard te komen rijden binnen en tusschen
de planken van deser Stads M-aliebaan, ja selis soorten van wedlopen te peend aldaar aan te regten, waardoor de voors. geschulpte Maliebaan ganschelijk ward bedorven, tot onbruyk en
buyten staat gebragt om int vervolg tot de ordinaris exercitie eu
speI gebruykt te konnen worden, hebben, omme daarin te voorsien, goedgevonden alle en een ijgelijk weI ernsteIijk te verbieden,
als Haar Ed. Agtb. daen bij deesen, van binnen de planken van de
voors. Maliebaan te peerd te rijden, met enige peerden, koeijen of
beesten daar inne te komen of aldaar enige wedIopen met deselve
aau te regten, op poene van handert gulden, telkens eu v-oor ijder
paard of beest te verbeuren, een d-arde voor den Heere Hoofdschout
deser Stad, een darde voor deser Stads AaImosencamer eu het
laatste darde voor den aanbnenger. Opdat niemand hiervan onkundig sij, saI dese worden gedrukt en geaffigeerd, daar het behomd." - Is er verband tusschen deze publicatie eu de Res. Vr. 1
Mei 1713, waarbij de Kameraar gemachtigd wardt ,,<>rn de Malijbaan, ten meesten 'Üirbaer van de Stad, te doen pekkeu"?

Acta et decreta Senatus, II

16
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13 en 15 Mei 1713.
"D. Swichardus \i\Teinreich, qui jam multa et singularia
industriae ac eruditionis suae ediderat specimina, non
tanturn in academi (c) 1S sed et in negotiis publicis gerendis, quibus turn ante Ratisbonae, turn hic Trajecti in negotio pacis adhibitus fuit 1), quique ad professionem J uris
in illustri Viadrina Academia vocatus est," verzoekt aan
den Senaat, dat hij, zünder de gewone examens en disputatie, maar met betaling van de verschuldigde gelden, tot
J. U. D. mag worden bevorderd. Na ingewonnen advies
van de juridische faculteit willigt de Senaat dit verzoek
in; op 15 Mei is Weinreich door J. J. Vitriarius tot J. U. D.
gepromoveerd.
22 Mei 1713.
In opdracht van de Staten van Utrecht houdt P. Burman
een oratie ter eere van den vrede van Utrecht 2).
8 September 1713.
De Acta van het rectoraat van Serrurie'r worden gelezen en goedgekeurd 3).
11 September 1713.
Rector eu Assessoren zullen een rouwbezoek afleggen
bij de weduwe van prof. Joh. Voet, vroeger hoogleeraar
te Utrecht, laatstelijk te Leiden, die te Utrecht (waar hij
met vacantie vertoefde 4), is overleden.
1) In het ,,Journaal omtrend de vredehandel te Utrecht" van den
stadssecretaris Mr. Harscamp (Berigten Hist. Gen. III2) , blz. 171
vlg.) waarin toch 'Dak allerlei dii minares voorkomen, wordt hij
niet genoemd.
2) "Petri Burmanni oratio de pace" ete., een doorloopende getuigenis van vredelievende gezindheid en tevens weder een lofzang
op den republikeinsehen regeeringsvorm: zie Verslag Provo Utr.
Gen. 1933, bIz. 126.
:.1) 5;-2 maand na zijn aftreden: reeds nu wordt het besluit van 12
Maart 1712 (hierv66r, blz. 230) dus niet stipt nageleefd!
4) Molhuysen, Bronnen IV, blz. 264.
f
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24 November 1713.
Prof. Lueas van de Poil is overleden; volgens den door
hem uitdrukkelijk te kennen gegeven wenseh zal er geen
lijkrede op hem worden gehouden ').
21 en 23 Deeember 1713.
De jaarlijksehe gemeensehappelijke maaltijd wordt gehouden.
II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

11 en 18 September 1713.
[Miedema, blz. 185: Burgmrn. gemachtigd, -cloor een verhooging
van wedde met f 200, of andere maatregelen, prof. Van Eck te bewegen, een waarschijn1ijke benoeming te Leiden te voorkomen of
af te wijzen (11 Sept.); Van Eck beloaft, voor zulk een benoeming
te bedanken en krijgt, behalve een verhooging zijner wedde van
f 1600 tot f 1800, den titel van prof. juris hodierni (18 Sept.).]

2 Oetober 1713.
[Miedema, blz. 185: In dank aanvaard de opdracht van het boek
van den advocaat Joh. van de Water "Obs.ervationum juris Romani
libri tres"; de onder de vroedschapsleden verdeelde exemplaren
zullen door de Stad worden betaalcL]

6 November 1713.
[Miedema, blz. 185:
Dankbetuiging aan Balthazar Huydecoper
voor de aanbieding van eenige gedrukte exemplaren zijner oratie:
"Cannen in pacem illtrajectensem" etc.]

1) Zie hierna de Acta van den Senaat op 27 Mei 1729.

r
I

!
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22 MAART 1714-27 MAART 1715.
I
"ACTA ET DECRETA RECTORE

J ORANNE J ACOBO VITRIARIO,

A 0. 1714"(-15).
22 Maart 1714.
Als Rector geinstalleerd J. J. Vitriarius, als Assessoren: Van Muyden, Leydecker, Vallan en Reland.
9 Juli 1714.
Vallan deelt mede dat, buiten zijn weten, in de "dissertatio inauguralis" van Caspar Scha1ch onaangename dingen gezegd waren aan het adres van Rau (J. J. Rau),
prof. in ele medicijnen en de anatomie te Leiden; hetzelfde
was, buiten wetcn van R. Leusden, gebeurd in ele disput.
inaugur. van Johannes Burgowerus; met beide canclidaten was daarover gesproken cu zij hadden ele bedoelde
passages laten doorschrappen eu er in margine bij vermeId, dat dit geschied was, omdat deze passages gedrukt
waren "contra mores academicos" en buiten wcten van
hunne promotoren. "Sequenti die haec a Senatu fuerunt
probata ct placuit ut Rector denuo candidatis indicaret ca,
quae ele clariss. Rauw in disputatione dixerant, Senatui displicere, quod ante promotionis actum a Rectore factum;
decretumque insuper, ut duo disputationum exempla asservarentur."

15 en 17 December 1714.
Op 15 Dec. deeit de Rector het overlijden van Pontanus
(op 14 Dec.) mede; op 17 Dec. brengen Rector en Assessoren een rouwbezoek aan de weduwe.
20 December 1714.
Jaarlijksche gemeenschappelijke maaltijd ten huize van
den Rector.
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21 December 1714.
"Senatus funeri D. Pontani interfuit, sed quum debitus
ei locus non fuisset assignatus, eum privati quidem inter
Senaturn urbanum et acadernicum fuerant collocati, professores, ut testarentur sibi hoc factum displicere, in defuncti aedes non redierunt."
22 December 1714.
Voortzetting van den maaltijd ten huize van den Rector 1).
11 Januari 1715.
Op voorstel van den Rector wordt eenparig besloten,
aan Hieronymus van Alphen eu Franciscus Bunnannus,
beiden predikant te Amsterdam en beiden benoemd tot
professor in de theologie te Utrecht, het doctoraat in de
theologie aan te bieden. Terstond daarop komen zij binnen eu worden gepromoveerd resp. dOOf Leydecker eu

RocH.
25 en 26 Februari 1715.
Inaugureeie oratie resp. van Van Alphen eu van Fr.
Burman ; (de onderwerpen worden niet genoerod).

II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

25 Juni en 2 Juli 1714.
[Miedema, blz. 186: Den gecommitt. van Utrecht in den Raad van
State wordt opgedragen, den Raadpensionaris van Holland te ver~
zoeken, met ~e polit. conunissar. van Holland op de Synode te over-:
1) Een dag v06r en na de begrafenis van Pont~mus gemeenschappelijke maaltijd! Zou men dit gebrek aan pieteit, en het zwijgen van de Senaatsnotulen over een lijkrede op Pontanus, hieraan
moeten toeschrijven, dat de benoeming van Pontanus door WillemIII was opgedrongen? (hierv66r, blz. 168, noot 1).
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leggen, of de hatelijke acte teu nadeele van prof. Ro~m, die van jaar
tot jaar is opgenomen in cle Synodale acta van Zuid-Holland,
voortaan kau worden weggelaten (15 Juni); de bedoelde gecommitt.
berichten, dat de Raadpens. er ern~ig over zal spreken met cle
palit. commissar.1) (2 Juli).]

5 November 1714.
[Miedema, blz. 186: Naar aanleiding der opdracht van het boek
van p~of. Roell "Commentarius in principium Epistolae (Pauli) ad
Ephesios" zal in de -:retroacta worden nagezien, wat in zulk geval
pleegt gedaan te worden.]

5 November, 31 Decernber 1714, 4 en 28 Januari 1715.
[Miedema, blz. 186-187: In plaats van wijlen prof. Pontanus
worden Hieronimus van Alphen en Franciscus Burmannus, predikanten te Amsterdam, -beroepen tot ordm. prüf. theolog, en tevens
tot predikanten, "ijder op den halven beurte", op een wedde van
f 2000 elk, behalve de emolumenten en praerogatieven (5 Nov.);
zij nemen de benoeming in beraad, maar achten twee "credentialen
of volmachten in forma" noodig, om hen los te maken van de Kerk
en de c1assis te Amsterdam (31 Dec.); nadat Burgmrn. van Arnsterdam bebben t-oegestemd in hun ontslag, nemen zij het beroep aan;
op hun verzoek, in plaats van eik een nahen predik:dienst op zieh te
nemen, te mogen voIstaan met eik eens per maand te preeken, wordi
besloten, dat zij de eerste zes maanden geheel zullen worden vrijgesteid van den predikdienst en damna maar een beurt :in de 14
dagen behoeven waar te nernen (4 Jan.); zij verzoeken vrijstelling
van predikbeurten gedurende de twee groote vacantH~n (28 Jan.).]

4 Februari 1715.
"Is gehoord de lecture van het genotuleerde ter beschrijvinge van den 31en Januari 1715 op de requeste des
selven dage, gepresenteert bij Hieronimus van Alfen en
1) Deze poging van de Utr. Vroedschap leverde niets 'Üp. Nog tot
in het Iaatst v-a'n de l8de eeuw kwamen onder de lemmata der Synoden van Noord- en Zuid-Holland en van Stad en Lande de dwalingen van Dr. Beller en Prof. Ro~m voor: Glasius, G-odgeleerd
Nederland III, blz. 195.
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Franciscus Burmannus, onlangs beroepen tot ords. professores in de theologie in de Academie alhier, beyde
voors. requeste tenderende om te hebben haar Ed. Mag.
revocatie eu dispensatie in reguard vant prohibitoir-statuyt deser provincie, verbiedende de gratificatien van de
egtdieden aan den anderen bij uyterste wille, in welck
versoeck bij de r-Ieeren van de voorstemmende leden is geconsentcerd eu bij de Heeren Borgemeesteren eu gecotnmitteerden toegestaen op behagen van de Vroedschap,
'vvaarop gedelibereerd sijnc1e, heeft de Vroedschap voors.
consent, op behagen gedragen, eenparig geapprobeert."
11 Maart 1715.
[Miedema, blz. 187-188: Dankbetuiging aan den extraord. prof.
Barchusen voor de opdracht van zijn boek "Collecta medidnae
practicae generalis"; de aan de Vroedschap aangeboden exemplaren zullen door de Stad worden betaald.]

27 MAART

1715~26

MAART 1716.

I
"ACTA ACADEMICA RECTORE MELCHIORE LEIDEKKERO,

AO

1715"(~1716).

27 Maar! 1715.
Als Rector geinstalleerd Leydecker. als Assessoren: Van
Alphen. R. Leusden en Fr. Burman. De aftredende Rector
J. J. Vitriarius draagt het rectoraat over met een rede "de
sanctitate et majestate summi imperii in humanis."
20 September 1715.
De Rector deelt mede, dat hem door G. H. Nijpoort, J.
U. D., is toegezonden de Res. Vr. 16 Sept. 1715, waarbij
hem, "post decessum clariss. (P.) Burmanni ad Acad.
Lugd. Batav.," verlof is gegeven "habendi collegia in usus
studiosae juventutis, quibus de historiis et humanioribus
1iteris ageret:" volgt Res. Vr. 16 Sept. 1715, hierna, blz. 251.

I!
f
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14 December 1715.
"Rector, cUIn feriae instarent atque adeo tempus habendi
cOllvivii academici, quaesivit, qua die Collegae censerent
habendum esse atque obtulit aedes suas omnernque suam
operam ut convivium amice haberetur. At responsum a
plurimis collegis convivium hoc potius ob sonticas causas
esse omittendum et abrogandum. Quidam tarnen censueTunt acta praecedanea de convivio a.cademico, Rectoribus
Muydeno et (P.) Burmanno 1), in Senatu recensenda esse,
antcquam peremptoria fieret conclusio idque fieri posse die
Lunae post promotionem. Id VeTO factum euro esset, praevaluit tamen plurium collegarum scntentia, convivium hoc
in pcrperuum plane abrogandum esse."

18 Januari 1716.
Wegens de strenge koude wardt de wintervacantie ver-

Icngd.
10 Februari 1716.
Daar de koude iets is verminderd, vraagt de Rector ~
wat wenseht de Senaat? "Responsum est: collegia a collegis posse haberi pro arbitrio, sed lectiones adhuc paululum differendas 2)."

17 Februari 1716.
"Habita promotione, Collegae pariter quam
Iectiones incipiendas esse arbitrantur,"

pnmum

Ir
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

8 April, 7 en 11 Juni 1715.
[Miedema, blz. 188: Men zal, trachten prof. P. Burman te bewegen, voor een eventueele benoeming te Leiden, i. pI. v. prof.
1) Zie hierv66r, blz. 180, op 26 Oet. en 22 Dec. 1701, en blz. 185, op
8, 21 en 22 Dec. 1703.
2) Met "collegia" zijn de private, met "leetion-es" de publieke colleges bedoeld.
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Perizonius, te bedanken en ,~ijne gedachten Iaten gaau" over de
benoeming van een prof. in de botanie en het herstei van den hortus (8 April); aan P. Burman zal, als hij bedankt voor het aangeboden professoraat te Leiden, de titel van bibliothecaris der Stads
Bibliotheek en een vermeerdering van wedde van f 400 worden
aangeboden 1) (7 Juni); hij bericht, het heroep naar Leiden aan te
nemen (11 Juni).]

17 Juni 1715.
"Op het voorstel, desen aengaende, van de Heeren
Borgmrn. heeft de V roedschap ecnparig tot Custos van
de Stadtsbibliotheck, in plaatsc van Johan van Noy, aengcsteld Mr. Arnold Henrick van Wijckerslooth, op 't
ordinaris tractemcnt eu emolumenten, daertoe staande,
docnde den eed op de instructie, reeds gereguleerd off
nog te reguleren, eu stellende borge tot genoegen van de
Vroedschap. En heeft elesselfs vader Balthasar Wijckerslooth, preceptor 4 ae c1assis gyrnnasii Hieronimiani sig tot
borge geconstitueerd, waartnede de V roedschap genoegen
heeft genomen."
5 en 30 Augustus 1715.
[Miedema, blz. 188-189: Joh. Herrn. Schwincke, prof. te Marburg,
wordt benoemd tot ord. prof. bist. et eloquent., op een wedde van
f 1000, en f 50 als scholarch der triviale scholen (5 Aug.); hij bedankt voor het beroep (30 Aug.).]

26 Augustus 1715.
Op een verzoek van den kerkeraad om handopening tot
het beroepen van een 12den predikant, i.pl.v. Ds. Justus
1) P. Burman was van meening, dat de Utrechtsche euratoren
zich te weinig moeite hadden gegeven, hem voor Utrecht te behouden. In de inaugureele oratie, die hij op 2 Juli 1715 te Leiden
hield, spreekt hlj van de "lentae et frigidae de me retinendo et
honorando consultationes" en van de ,,negligentia et securitas quonundam rei ad Academiam pertinenti indormientium, (quae) me
plane exsolvebat omni religione, qua patriae eommodis prae alienis
studere devincieba.r:" Verslag Prov. Utr. Gen. 1933, blz. 127-128.
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Herkama, besluit de V roedschap, "dat dit versoeck bij
provisie VOGT alsnog in advis behoorde te blijven, dog dat
haar Ed. vermeynden, dat de Eerw. kerckenraad tegelijk
ook dOOf de Heeren Commiss.-polit. behoorde kennisse gegeven te worden, dat de Vroedschap yan gedagten is, om
bij de eerste bequame gelegentheyd het twaalftal der predikanten weder te vervullen, als van ouds.
Dat oock Haar Ed. Achtb., omme de predicanten tegemaet te kamen orntrent haar beswaar in den dienst, aan
haar, boven de reeds geaccordeerde provision eIe ontheffingen van de wekelijxe predicatien in het Antonij -gasthuys
ende de winterav(ints-predicatie.n in de Katarijnckerck, als
ook boven de nieuwe ontheffinge dOOf de heeren profes50ren Theologiae Van Alphen en (Fr.) Burman van een predikbeurt des Sondags naernoens, eu dewelke rod haar
Et~rw. is gereguleert dat roulleren sullen van weke tot weke
do()r de drie kerken, den Dom, Jans- en Catharijne-kerken,
haar Eerw. nog provisionelijk ontheffen van de predicatien
des somers op de Vrijdagen int Barbaren- en Laurentenen Cruys-gasthuysen.
Dat vorders van wegen haar Ed. Aghtb. aan de Eerw.
Kerkenraad ward gerecommandeert en gelaten, om geduerende bovenstaande provisioneIe schikkinge onder den haren
te reguleren het waarnemen en bedienen van het nu openstaande 12de quartier deser Stad, alsmede het bestellen van
de' catechisatien, annex aan de kerken en predikbeurten,
die nu in de aanstaande maand September door de Heeren
professoren zullen worden waargenomen, alsmede de weekbeurten bij occasie van feestcn, bede- en dankdagen."
2 September, 16 December 1715 en 27 Januari 1716.
[Miedema, blz. 189: De prof. Van Alphen en Fr. Bunnan zull~
den 15den Sept. hunne predikbeurten beginnen (2 Sept. 1); op het
vernieuwd verzoek van de prof. Van Alphen en Fr. Burrnan om in
de groote vacantie vrijgesteld te worden van een predikdienst, worden Burgmrn. :en gecommitt. tot. de kerkelijke zaken gemachtigd,
deze zaak met hen te regelen en, zoo noodig, meer proponenten op
kosten van de Stad aan te stellen voor het waarnemen van den
1) Dit besluit wordt door Miedema ten onrechte op 30 Aug. gesteld.
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predikdienst in de vacanties (16 Dec. 1); f 40 toegestaan voor de
zooeven bedoelde proponenten (27 Jan.).]

16 September 1715.
Curatoren hebben ter vergadering gerapporteerd, "dat
G. H. Nijpoort, ].U.D., die sig door sijne geschriften, als
anders, ander de luyden van studien eu geleertheyd reets
heeft bekent gemaakt, hem nu hadde aangeboden eu versagt permissie, om VOOT de liefhebbers van studien eu litterature collegium te hpuden, waerop gedelibereert sijnde,
hceft de Vroedschap aan vooru. advocaat Nijpoort ecnparig geaccordeert permissie om collegium in de verscheyde
stukken van de litterature te houden,' 't selve bekent te lTIaken eu daarvan 500 ras doenlijk een aanvang te makCll,
sullt'ude ten dien eynde extract deses, sonder resumtie,
werden uitgegeven en voorn. Hr. Nijpoort worden ter
hand gestelt."
18 November 1715.
"Door de Heeren Borgmrn. ter vergaderinge voorgebragt
sijnde het boek, geintituleerd: "Histoire du congresde la
paix d'Utrecht", aan de Heeren Borgmrn. en Vroedschap
gedediceert door desselfs drukker Willem van Poolsum,
heeft de V roedschap de voors. dedicatie voor aangenaam
aangenomen, wordende gemelte uytgever en drukker van
tselve daarvoor bedankt bij desen, en is voorts goetgevonden, dat de exemplaren, aan de leden deser vergaderinge
gedistribueerd, door de Stad sullen worden betaalt."
2 Maart 1716.
[Miedema, blz. 189: Dankbetuiging aan G. H. Nieupoort (Nijpoort)
voor de opdracht van zijn boek "de ritubus Romanorum."

23 Maar! 1716.
[Miedema, blz. 190: Goedg~keurd de verkoop van het afschrift van
1) Dit besluit wordt door Miedema ten onrechte op 16 Sept. gesteld.
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het "Glossarium maguuxn", 3 val. in fol., voor f 350, waarvan de
Bibliotheek 2 exemplaren bezit; voor de opbrengst magen boeken
v{)or de Bibliotheek gekocht worden; zoo daarvoor meer noodig is,
zal de Stad het ontbrekende aanvullen. - De academiedrukker
Willem van de Water wardt gemachtigd, op stadskosten het 2de
dee! te drukken van den catalogus der boeken in de Bibliotheek in
quarta, octaVQ et in minore forma. - Na den vrijwilligen afstand
van Willem van de Water wardt zijn zoon Willem van de Water
tot academiedrukker aangesteld, mits hij zieh houde aan de bestaande eu nog te maken ordres en reglement, eu het tusschen
Fram;ois Hahna eu Meynard van Dreumen aangegane accoord naleve 1).]

26 MAART 1716-18 MAART 1717.
1.
"ACTA ACADEMIAE CORNELIO VAN ECK TERTIUM

RECTORE,

AO. l716"(-1717).

26 Maart 1716.
Als Rector wordt geinstalleerd Van Eck, als Assessoren:
Leydecker, Vallanen Reland.
28 April 1716.
De Acta van het rectoraat van Leydecker worden gelezen
en goedgekeurd.
18 Mei 1716.
Josephus Serrurier, philos. et matheseos prof. te Utrecht,
aanvaardt het hem opgedragen ambt van ordin. prof. in de
medicijnen en de botanie, met een oratie lIde causis corruptae et contemtae medicinae."
25 Mei 1716.
Arnoldus Drakenborch, ].U.D., aanvaardt het ambt van
1) Deze laatste resolutie ook gedrukt bij Evers, t.a.p., blz. 86-87.
Zie ook hierv66r, Hz. 168, op 20 Maart 1699.
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ordin. prof. eloquentiae et historiarum met een oratie "de
utilitate et fruetu, qui ex humanioribus disciplinis in omne
genus hominum et doctrinarum redundat. "

28 Mei 1716.
Carolus Andreas Dukerus aanvaardt het ambt van ordin.
prof. eloquentiae et historiarum met een oratie "de difficultatibus quibusdam interpretationis grammaticae veterum
scriptorum -Graecorum et Latinorurn."

Ir.
RESOLUTIliN VROEDSCHAP UTRECHT.

6 April 1716.
[Miedema, blz.190: In dank aangenomen ,,€'en seer out manuscript,
op parkement, van de latijnse psahnen Davids en andere gesangen
van de Heilige Schrift, gei1lustreert met oude tekeningen in
romeinsehe kledingen 1)", dat door wijLen den commies De Ridder
aan de Bibliotheek was gelegateerd.]

6 en 22 April 1716.
[Miedema, blz. 191: ,Amald Drakenborch, advocaat -te Utrecht,
en Carolus Andreas Dukerus, conrector te 's Gravenhage, worden
benoemd tot professores ordin. bist. et eloquent, de eerste op een
wedde van f 800, de tweede op een wedde van f 950, en f 50 als
schol~rch van de triviale scholen, dit alles boven de gewone emolumenten ,enz. - Josephus Serrurier, philos. et math. prof., aangeste1d tot prof. medic. et botanices, met verhooging zijner wedele met
f 200.-. De wedde van prof. R. Leusden met f 200 verhoogd
(6 April); Duker neernt het beroep aan (22- April).]

31 Augustus 1716.
[Miedema, blz. 191: "Gelet hebbende op het goet succes, luyster
en avantages, die dese Academie en borgerije ondervondt van de
1) Dit.is het beroemde Psalterium van Utrecht, het kastbaarste
handschrift van de Bibliotheek, waarover zie Van Sameren, De
Utrechtsche . Universiteits-bibliotheek, blz. 39 vlg.

l
I

I

I
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goede diensten en institutie van de heer Joharmes Jacobus Vitriarius, Juris civilis et publici professor, om denwelken van tijd tot
tijd veele heeren van aansien, gedistingueerden rang en middelen
uyt vreemde quartieren de Academie alhier kamen frequenteren 1)", wardt zijne wedde van f400 tot fl000 verhoogd, boven de
f 600, die de Staten van Utrecht hem jaarlijks uitkeeren 2).]

7 September 1716.
[Miedema, bIz. 191-192: Dankbetuiging aan prof. Drakenborch
voor de opdracht zijner nieuwe uitgave van "C. Silli Italid Punica"; de Stad zal de onder de Vroedschap verdeelde exemplaren
betalen. - De professoren Leydecker en Vallan worden wegens hun
hoogen leeftijd ontheven van de publieke lessen.]

16 en 23 November 1716.
[Miroema, blz. 192: Dankbetuiging aan prof. Reland voor de
afwijzing van de voorloopige aanbieding van een professoraat te
Leiden, als opvo~ger - van prof. Gronovius, en besloten bij hem
er op aan te dringen, dat hij ook voor een definitieve benoeming
zal bedanken; zijne wedde zal d·an v:an f 1000 op f 1200 worden
gebracht (16 Nov.); hij belooft te Utrecht te blijven (23 Nov,).]

30 November 1716.
"De heeren Borgmrn. hebben te:r vergaderinge voorgebragt, dat de Heeren vant Collegium Musicum, die onder
haar eIeyn getal tot nog toe gecontinueert hadden het voorzegde collegie te souteneren en de nodige onkosten te supporteren, haer daarvan alsnu hadden geexcuseerd, en 't voorschreve collegie alsnu was gedissolveert; dat het egter van
dienst en reputatie VOOT de- Academie in dese Stad was, etat
VOOTS. publiecq Collegie werde aangehouden; waerop gcdelibcreert sijnde, heeft de Vroedschap versagt en gecom1) Ook te Leiden, waarheen hij in 1719 ging', trok J. J. Vitriarius
"veel aanzienlijke Duitschers": Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool I, blz. 287.
2) Over dit subsidie ren over andere bijdragen van de Staten
van Utrecht ten behoeve van de financiering der Academie zie
De Utrechtsche Academie, blz. 105-106.
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mitteett de -heeren Van Royen, Schade eu Van der Meulen,
om 't geene voors. te examineeren eu van haar Ed. consideratien eu bevindinge rapport te doen."
4 Januari 1717.
"Is gehaart het rapport van de Heeren Van Royen, Schade cn Van der Meulen, bij resolutie van den 30en N ov.
1716 gecommitteert om te examineren, hoc eu op wat wijse
t'~1usick-Col1egie, nu genoegsaam gedissolveert, tot dienste
en ornament van de Academie alhier in staat eu op de been
te houden. Waarop gedelibereert sijnde, heeft de Vroedschap, boven de reets geaccordeerde subventie, VOOTS. M 11sick-Collegie jaarlijcx toegelegt eu geaccordeert
handert gulden, opt manuael van de Heer Cameraar te brengen,
heden ingaende, eu daarenboven aau VOOTS. Collegie nog
vergonst een subsidie, tot verval vau hare agterstallen eu
schulden, vau
haudert gulden cn daartoe ordonnantie
op den Heer Thesorier."

een

een

4 Januari 1717.
"Op 't gerepresenteerde, desen aangaende, dat Dominus
Antonius Driessen mogelijk tot :Groningen beroepen soude
worden 1), heeft de V roedschap 'tselve gestelt in handen
van de Heeren gecommitt. tot de academische saken, om
dienaangaande haar gedagten te laten gaan en de V roedschap te adviseren."
18 Januari 1717.
[Miedema, blz. 192: Aan Ds. Driessen wordt, op zijn verzoek,
bij provisie vergund, college te geven in de methode van het preeken, "in sodanigen tale, als de studenten requirerell sullen"; zoo

1) Blijkens Res. Vr. 31 Juli 1713 had reeds tDen "de apparentie
sigh voorgedaen, dat Ds. Driessen tot prof. op de Academie van
Groningen staat beroepen te worden" en waren Curatoren uitgenoodigd, "te overleggen, wat in deese ten beste van de Stad eu'
gemeente soude behooren te worden gedaen" en daarover' te rapporteeren; het beroep is toen blijkbaar niet doorgegaan.

~
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hij te Groningen beroepen wardt, zal men trachten hem hier te
houden 1).]

18 MAART 1717-29 MAART 1718.
I.

"ACTA SENATUS ACADEMICr RECTORE HrERONYMO VAN ALPHEN,
A o. 1717" (-1718).
18 Maart 1717 2 ).
Als Rector geinstalleerd Van Alphen, als Assessoren:
Van Eck, R. Leusden en Duker.

28 Maart 1717.
De afgetreden Rector Van Eck draagt aan zijn opvolger
de gelden over, "quos partim ex mulctis, partim ex 38 obolis, ex singulis promotionibus residuis, collegerat."

26 en 27 April 1717.
De Senaat stelt vast, dat een boete van zes stuivers zal
1) Vgl. hierv66r, blz. 235 en 237, op 25 Jan., 14 en 29 Maart 1712.
Den 8sten Maart 1717 (Res. Vr. van ruen'dag) deelden Burgmrn.. aan
de Vroedschap mede, dat Ds. Driessen hun kennis had gegeven
van zijn beroep tot theol. prof. te Groningeu; zij we-rden toen gemachtigd, hem te bewegen, voor dat beroep te bedanken en "in
sijn dienst, tot nog; toe met sooveel vreugt en genoegen van de gemeente alhier gedaan, te volharden," onder aanbieding van een vermeerdering zijner wedde tot f 200 jaarlijks. Op 10 Maart 1717
(Res. Vr. van dien dag) rapporteerden Burgmrn., dat zij Ds. Driessen "met alle bedenckelijke motiven en persuasien hadden getragt
te overreden" om hier te blijven; dat hij zieh daarvoor zeer dankbaar had betoond, "dog egter niet duyster hadde laten blijken sijne
genegentheyt en dispositie om 't beroep tot Groningen aan te
nemen."
2) Volgens Res. Vr. 1 Maart 171'( was de Rectoraatsoverdracht
vervroegd, daar de 26ste Maart - deze datum gold dus toen als de
dies der· Academie: zie hierv66r, blz. 181, noot 1 - op Goeden
Vrijdag, dus in de Paaschvacantie, viel.
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worden gehev'en wegens afwezigheid bij de examens van
candidaten, behalve wanneer er in de vacantie_ examens
worden afgenoroen, en een boete van twaalf stuivers wegens
afwezigheid bij promoties; verder bepaalt hij: "neque absentiam continuatam mulctam minuere, nisi illius caussa sit
morbus, vel absentia ab urbe continuata." ~ Op denzelfden dag worden de Acta van het rectoraat van Van Eck
gelezen eu goedgekeurd. - Eveneens wordt op denzelfdcn
<lag aan "Antonius Driessenius, V(erbi) D(ivini) hactenus
in ecclesia Trajectina minister, nune vero ad suscipiendam
in Academia Groningana professionem theologicam evocatus," op zijn verzoek, na daarover het advies van de theologische faculteit te hebben gehoord, toegestaan, zünder voorafgaandc tentamina, examina en disputatie, den graad van
Thcol. Dr. te verkrijgen, ook zonder er iets voor te betalen, "ea tarnen lege ut formulis consensus ecclesiarum Bcl.gicarum subscriberet." Op 27 April wordt hij door RocH
gepromoveerd.

II

I
I

!

5 Juli 1717.
Jenkinus Thomasius, op 6 Mei 1704 te Utrecht tot Med.
Dr. gepromoveerd, verzüekt, dat hem in plaats van zijn oude
bul, die door een lange reis en allerlei omstandigheden beschadigd is, een nieuwe würde gegeven; de oude bul heeft
hij toegezonden aan Ds. Fayus, predikant bij de Anglieaansehe- gerneente te Utreeht; hij verzüekt tevens, dat op de nieuwe bul aan den naam Jenkinus Thomasius worde toegevoegd
de naam Philipps. Daar op de oude bul de naam opzettelijk
verminkt sehijnt te zijn en bijna is weggesneden, vertrouwt
de Senaat de zaak niet; als er een nieuwe bul wordt gegeyen, zal er in geen geval aan den naam iets toegevoegd
worden; dit wordt aan Ds. Fayus (Faye) tnedegedeeld.

I

Reetor en Assessoren begroeten de nieuwe Burgmrn.
6 December 1717.
"Statuturn e8t, in disputationibus publicis, tarn inauguralibus quarn sub praesidio habendis, postrerno semihorio praeSenat'Us~

Ir

I

,I

12 Oetober 1717.

Acta et decreta

rI

17
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rogativam esse concedendam Doctoribus, velllam opponendi
petentibus."

Februari en Maart 1718.
Op 7 Februari bericht de Rector, dat hij den vorigen dag
bericht heeft gekregen van het overlijden van Reland. De
begrafcnis heeft plaats op 14 Febr.; den derden dag daarna
brcngen Rector eu Assessoren een rouwbezoek aan de weduwe; op 7 Maart houdt Serrurier de lijkrede.
21 Maart 1718.
"eum non placeret in commune totius ordinis conVlVlUm
eos impendere," verdeelt de Rector de ge1den, die zijn voorganger hem had afgedragen en die hij zeH had bijeengekregen uit de boeten eu uit de 38 stuivers, die van de promoties overig waren gebleven, ander de collega's; de partie van
Reland würdt aan zijne weduwe toegezonden. - Op denzelfden dag houdt David Mill, benoemd tot ordin. prof. in de
Oostersche talen, zijn inaugureeie oratie: "de Mohammedanismo e veterum Hebraeorum scriptis magna ex parte composito."

22 Maart 1718.
David Mill würdt, op zijn verzoek, na gunstig praeadvies
van de philosophische faculteit, zonder voorafgaande tentamina, examina en disputatie, doof den Senaat tot Philos.
Dr. et L. A. M. bevorderd. Serrurier treedt als zijn promotor op.

I1.
RESOLUTU;N VROEDSCHAP UTRECHT.

12 April 1717.
De Vroedschap staat aan Jan de With, op zijn verzoek,
bij provisie, toe "om te mogen instrueren en onderwijs geven
in de meest gebruykelijke deelen van de mathesis, alse: de
telkonst, meetkonst, kennisse der globen, navigatie off stuer-
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manschap, wijnroeyen, sonnenwijsers, perspectiven, architecture off bouwkunde int generaei, als van huys-, berg-, sluysen rnolenwercken, met permissie Dm daarvan een bord off
publicq teken tsijnen huyse te magen uytsetten."
19 April 1717.
[Miedema, blz. 193: De exemplaren van de oratie, door Van Eck
bij zijn aftreden als Rector gehouden, zullen, naar gewoonte, door
de Stad worden betaald.]

18 Mei 1717.
[Miedema, blz. 193: Aan vertrekkende professoren en pre<lik.anten 2al het tractement üver de bij hun vertrek ingegane maand
worden betaald.]

29 November 1717.
[Miedema, blz. 193: Willem van de Water Sr. wardt in plaats
van zijn overleden zoon Willern tot ordin. drukker van de Academie aangesteld 1 ).] ,

21 en 28 Februari 1718.
[Miedema, blz. 193-194: David Mill, candidaat tot den heiligen
dienst, woonachtig te Leiden, wordt in plaats van wijlen prof., Adr.
Reland benoemd tot ordin. prof. in de Oostersche talen, op een
wedde van f 1000, boven de gewone emolumenten (21 Febr.); hij
neemt zijn beroep aan (28 Febr.).]

I

28 Februari 1718.
"Gehoort het rapport van de Heeren Leusden en vordere
gecommitt. op de fegneste van Charles de la Foreest, schermmeester, heeft de V roedschap, agtervolgens haar Ed. Agtb.
resolutie en appoinctement vau den 2en Maart 1711 2 ) eu
vermits overlijden van Johannes van den Broek, voors. suppliant vergost, als geschiet bij desen, het stadts-schermschool
1) Vgl. hierv66r, blz. 251, op 23 Maart 1716, en Evers, t.a.p., blz.
87-88.
2) Hierv66r, blz. 226.

t
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int Abraham-Dolijkerckje, mits uytkerende aan de wed.e
"an Hendrikde Lange ende wed.e van J ohan van den
Broek, beyde hoogbejaart, haar leven lang geduerende,
ijder 30 gulden jaerlijx, en wort aen Jacobus Pijl bij desen
vergast het gebruyck van 't
tien uren toe."

VOOTS.

schaol des ogtens tot

29 MAART 1718---30 MAART 1719.
1.
"ACTA ACADEMICA RECTORE FR. BURMANNO,
AO. 1718"(~1719).

29 Maart 1718.
Als Rector wordt geinstalleerd Fr. Burman, als Assessoren: Van Alphen; J. J. Vitriarius, Vallan en Drakenborch 1).
27 April 1718.
De Acta van het rectoraat van Van Alphen worden ge-

lezen en goedgekeurd.

13 Mei 1718.
"Rector Senatui exhibuit et recitavit literas Id. Aprilis a
Praeside et Senatu academico Bernensi ad Senatum nostrum
datas, quibus gratias nobis agunt pro humanitatis officiis,
quae c1ariss. Schufero, verbi divini ministro, et eloquentiae
ac historiarum in Bernensi Athenaeo Professori, publico
noroine peregrinanti, exhibita fuisse non sine verborum honore testantuf. Placuit Senatui ut Rector Helvetis, qui eas
literas tradiderant 1 suo nomine significaret eas fuisse sibiquam gratissimas. Rescribendum vero non putavit, quia de
nulla re publica in iis ageretur."

22 Juni 1718.
"Corn. Stephanus van Rietveldt,

Batavo-Afterslotanus,

1) Van nu af worden steeds vier Assessoren benoemd.
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quum ante aliquot aunas in Academia Lovaniensi licentiam
impetrasset summas in utroque Jure hanaTes consequendi
eiusque rei testimonium nobis exhibui8set eiusdem Academiae diploma," verzüekt aan den Senaat, dat deze hem tot
].U.D. promoveere, zander examen of disputatie. Op gunstig praeadvies van de juridische faculteit besluit de Senaat,
het verzoek in te willigen; "ut fes autem, ob exempli raritatem, in Acta referretur." Van Eck treedt als Promotor op.
Juli 1718.
Op 23 Juli bericht de Rector aan den Senaat, dat prof.
RocH op 12 Juli plotse1ing te Amsterdam was averIeden ;
eerst 22 Juli was de weduwe te Utrecht teruggekomen; clen
24stcn d.a.v. brengen Rector eu Assessoren haar een rouwbezoek; zij deelt mede, dat haar overleden man geen lijkrede heeft gc\venscht. De Senaat, aan wien dit op 25 Juli
wordt bericht, meent hierin te moeten befusten.
October 1718.
Rector en Assesoren complimente.eren de nieuwe Burgmrn.
5 Ilecember 1718.
De Rector deelt mede "se in scriniis n08tris academicis
tres reperisse manuscriptos codices Orientales, a clariss.
quondam Gra( e)vio ,nostrae Academiae dono donatos et
jam multo situ et squalore obsitos." Wordt besloten, deze
aan de Bibliotheek aan te bieden, den eersten Burgmr. daarvan kennis te geven en de zaak te vermelden in de Acta.
- De eerste Burgmr. heeft dank betuigd en zal zorgen,
dat de manuscripten in den catalogus der Bibliotheek war:"
den opgenomen.
13 Februari 1719;
De Rector deelt mede, te hebben vernamen "duos apparitores nostros a Domino Wantenaar, cui nuperrime summi
in utroque Jure honores sunt decreti, duplex honorarium
non satis laudabili ratione accepisse." De pedellen worden
daarop voor den Senaat geroepen en door den Rector berispt.

l
I

II
I

262

11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

11 Juli 1718.
"Gehoord het advis van de Heer hooftman vant quartier
eu opt goet getuygenis van eenige professoren, accordeert
de V roedsehap aan J aeob Barents Cohen, Joods Rabbin,
bij provisie het borgerschap deser Stad gratis."

15 Augnstus 1718.
[Miedema, blz. 194: De prof. Van Alphen en Fr. Burman zullen
worden verzocht, het college over "theologia naturalis", dat wijlen
prof. Roell had gegeven, te hervatten.]

18 Oetober 1718.
"De V roetschap heeft in plaatse van Henrick de Bont,
chirurgijn, overleden, om 'vaar te nemen den dienst bij de
demonstrationes in theatro anatomico eut prepareren der
subjecten, aangesteld den chirurgijn Gerard Bosch, op een
tractement van 20 guldens jaarlijx."

24 Oetober 1718.
[Miedema, blz. 194: Den academiedrukker wardt opgedragen,
exemplaren van den nieuwen catalogus der Bibliotheek, in hoorn
gebonden, uit te deelen onder de leden van den magistraat, professoren, predikanten en de verdere heeren, aan wie de catalogus
vroeger is toegezonden.]

12 Deeember 1718.
[Miedema, blz. 194: De door den Senaat aangeboden drie oude
Arabische manuscripten 1) zullen in de Bibliotheek worden geplaatst en in den pas gedrukten catalogus ingelascht.]
1) Zie hierv66r, blz. 261, op 5 Dec. 1718.
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30 MAART 1719-21 MAART 1720.
I.
"ACTA ET DECRETA SENATU8 JOHANNE VAN MUYDEN QUARTUM
RECTORE, AO. 1719"(-1720).

30 Maart 1719.
Als Reetor wordt geinstalleerd Van Muyden,.als Assessoren: Fr. Burman, Van Eck, R. Leusden en Duker.
27 April 1719.
De Acta van het rectoraat van Fr. Burman worden gelezen en goedgekeurd.

19 September 1719.
Rector en Assessoren brengen een rouwbezoek bij prof.
Van Alphen, wiens vrouw is overleden.

September en Oetober 1719.
De Reetor deelt bp 22 Sept. mede, dat in den afgeloopen
nacht prof. Fr. Burman is overleden; den volgenden dag
brengen RectoT en Assessoren een rouwbezoek bij de familie; daar Van Alphen nog te zwak yan lichaam en van
geest is, wegens de droefheid aver zijne vrouw, zal niet hij,
maar Drakenboreh de lijkrede houden; deze heeft plaats op
den 16den Oetober.
12 en 13 Oetober 1719.
Rector en Assessoren begroeten de nieuwe Burgrnrn.

6 en 19 Februari 1720.
Aan Conradus Iken, predikant te Zutphen, nu beroepen
naar Bremen, wardt op zijn verzoek, na gunstig praeadvies
der theolog. faeult., het doetoraat in de theologie verleend,
zünder examens en disputatie, maar met betaling van de

L
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versehuldigde gelden (6 Febr.). Op 19 Febr. wordt hij door
Van Alphen gepromoveerd ').
4 Maart 1720.
De Rector deelt mede de Res. Vr. 18 Dee. 1719 (hierna,
blz. 265) betreffende "Johannes Ens, Theol. Dr. et Theologiae professor in Gymnasio Lingensi"; nu beroepen tot predikant te Utreeht.

11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

2 Oetober 1719.
[Miedema, blz. 195: Bij het overlijden van een prof. of predikant
zal het tractement oyer het -kwartaal, waarfu hij is gestorven, geheel worden betaald.]

30 Oetober en 20 Novembei 1719, 15 Januari 1720.
[Miedema, blz. 195: Joh. Christ. Kirkmeyer, prof. te Heidelberg,
wardt beroepen tot ordin. prof. theol., op een wedde van f 2000
(30 Od.); hij neenit -het beroep aan; maar bericht, niet terstona
te kunnen kamen, gedeeltelijk door de crisis betreffende de verdrukte Paltsische kerken (20 Nov.); hij wardt verzocht zieh vo6r
Paschen te verklaren,.of hij na de zomervacantie het professoraat
te Utrecht kan aanvaarden (15 Jan.).]

30 Getober 1719.
[Miedema, blz. 195: Barnaldinus de 'Moor, predikant te Gouda,
wordt benoemd tot extraord. prof. theol., op een wedde van f 500,
en tevens aan den Kerkeraad gerecomniandeerd als predikant.]

3 November 1719.
Ds. de Moor wordtberoepentot predikant, "ende sijn de
1) Zie Cramer, De theolog. faculteit te Utrecht in de 18de en het
begin der 19de eeuw, blz.. 6.
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Heeren Mr. Rudolf Antonij van Muyden en J ohan Dirk van
der Schuur, Raden, verEogt en gecommitteert Dm het -beroep
tot extraords, professor in de H. Theologia alhier, op
Maandag den 30en Oet. laatstleden bij de V roedsehap gedaan, aan de Hr. Barnaldinus de Moor tot Gouda te gaan
presenteren en deselve tot het spoedig accepteren van voors.
beroep met alle middelen van persuasie tragten te induceren."
6 November 1719.
[Miedema, blz. 195: Prof. J. J. Vitriarius heeft het beroep naar
Leiden' aangenomen.]

12 November 1719.
[Miedema, blz. 195: Ds. de Moor bedankt voor het beroep tot
extraord. prof. en predikant.]

20 November 1719.
[Miedema, blz. 196: De wedden der prof. Drakenborch en Duker
worden elk met f 200 verhoogd, die van den laatste, omdat hij
voor een voordeelige betrekking te 's Gravenhage heeft bedankt.]

27 November, 18 December 1719 en 15 Januari 1720.
[Miedema, blz. 196 en 197: Joh. Wilh. Waldschmidt, J. U. D., prof.
te Marburg, wordt beroepen tot ordm. prof. Juris civiIis et publici,
op een wedde van f 1800 (27 Nov.); hij verzoekt,. tot het einde
der maand te mogen wachten met zijne beslissing (18 Dec.); hij
bedankt (15 Jan.).]

i
I

r
I

18 Deeember 1719.
"De Vroedschap accordeert eenparig aen den nieuw -beroepen predicant D~. Johannes Ens facultatem docendi en
pcrmissie om collegia theologica te mogen houden voor studenten in sodanige talen, als van sijn convenientie sal wesen."
2 Januari 1720.
[Miedema, blz. 196-197: De Kerkeraad der Waalsche gemeente
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heeft een request ingediend ten behoeve der Protestanten in "de
Valije van Piemont." De Vroedschap keurt goed het consent, door
hare vertegenwoordigers in de Staten van Utrecht op behagen
van hunne principalen gedragen, om aan twee jongelieden uit de
"Valije van Piemont" jaarlijks f 400 uit te keeren, opdat zij hunne
theolog. studie voltooien en zieh tot den predikdienst bekwamen,
mits zij zieh verbinden alleen de gemeenten van voors. "Valije" als
predikant te zullen dienen.]

5 Februari 1720.
Een rmSS1Ve van Ds. Ens, dd. Lingen, 28 Januari 1720,
berichtende zijn goeden wil om ten spoedigste als predikant
naar Utrecht te kamen, maar dat hij tot nog toe zijn ontstag te Lingen niet heeft kunnen bekamen, wordt VOOT notificatie aangenomen.
21 MAART 1720-27 MAART 1721.
1.
"ACTA ACADEMICA RECTORE ITERUM RODOLPHO LEUSDEN,

AO. 1720"(-1721).

21 Maart 1720.
Als Rector wordt geinstalleerd R. Leusden, als Assessoren: Van Muyden, Van Alphen, Serrurier en Mil!.
30 April 1720.
De Acta van het rectoraat van VaTI. Muyden worden ge1ezen en goedgekeurd.

Mei 1720.
Prof. Vallan is op 16 Mei overleden; op verzoek van den
overledene wordt geen lijkrede gehouden; het condoleantiebezoek bij zijne docbter heeft p1aats op 22 Mei, de begrafenis
op 23 Mei.
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3 Juni 1720.
Joh. Ens aanvaardt het ambt van extraord. prof. theol.
met een oratie "de persequitione Julianea."
22 en 24 Juni 1720.
Aan Fr. Ad. Lampe, benoemd tot ordin. prof. theol. te
Utrecht, wordt, op advies van de theolog. faeulteit, het doctoraat in de theologie aangeboden, gratis, zünder examen
en disputatie. Op dezen zelfden dag, 22 Juni, promoveert
Van Alphen hern 1). Den 24sten Juni houdt prof. Lampe
zijn inaugureele oratie "de summa sapientia."

I

I

I

I
I
I

27 September 1720.
De Rector leest de Res. Vr. 16 Sept. voor (hierna blz. 270),
betreffende de benoeming van een pedel.
12 Oetober 1720.

RectoT eu Assessoren begroeten de nieuwe Burgmrn.
18 November 1720.
Everard Otto, benoemd tot ord. prof. Juris eivilis et publici, aanvaardt zijn arnbt met een oratie "de JUTe imperatoris et statuum imperii circa sacra."
28 November 1720.
"Jacübus Elsnerus, Saalfelda-Prussius, aliquamdiu civis
nüster academicus et nune designatus in Schola Lingensi
Professor," wordt, "remissis tentaminibus et examinibus,
nec non disputatione, interim solvendo leges," -tot Theol.
Dr. bevorderd 2). Zijn promotor was Van Alphen.
Januari 1721.
Den 7den Januari bericht de Reetor het overlijden van
prof. Leydecker; op verzoek van den overledene geen lijk1) Zie eramer, t.a.p., blz. 6.
2) Zie eramer, t.a.p., blz. 7.

I
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rede; rouwhezoek aan de weduwe op 11, begrafenis op 13
Januari.

19 Maart 1721.
De Rector bericht het overlijden van prof. Luyts; volgens
den laatsten wil van den overledene geen lijkrede, ook geen
rouwbezoek. Begrafenis op 25 Maart.
22 April1) 1721.
"Celeberrimo Rectori Magnif. Josepho Serrurier 44 florenos et 19 obolos tradidi, quos turn ex 38 obolis, ex singnEs promotionibus residuis, turn ex mulctis collegi."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

25 Maart en 8 April 1720 2 ).
,,(Opt) versoeck van de HH. prof. Van Alphen en Mil(l)
versoeckt de Vroedschap bij desen de HH. gecommitt. ter
directie van Stadts finantie, om met den Academiedrukker
Willem van de Water te spreken eu accorderen, ten eynde
de Academiedrukkerije mag worden voorsien met rabijnse
letters, dewelke alleenlyk van de orientaalse talen alhier
manqueren" (25 Maart). De genoemde gecommitt. berichten, dat zij met den Academiedrukker Willem van de Water hebben gesproken eu dat deze had aangenomen, tegen
betaling van 150 gulden, de Academiedrukkerij te voor"
zien van de bedoelde "rabijnse" letters, eu te zargen, dat
zij daarvan ZOll blijven voorzien. De Vroedschap keurt goed,
dat hem de gevraagde som wordt uitbetaald (8 April).
1) Hoewel deze datum bui1len het rectoraat van R. Leusden valt,
heeft hij het nu yolgende bericht, waarin hij in de 1ste persoon
spreekt, in zijn Arcta opgenomen. Deze Acta zijn - zie blz. 270 - op
22 April 1721 voorgelezen; op dienzelfde~ dag 'heeft hij de onder
hem berustende gelden aan zijn opvolger Serrurier overgedrageu;
en dit feit toen nog in zijn Acta vermeid.
2) Deze beide resol. ook gedrukt bij Evers, t.a.p., blz. 88.

269
April-Augustus 1720.
[Miedema, blz. 197-199: Daar prof. Kirkmeyer niet v66r Paschen
positief heeft bericht, zijne henoeming aan te nemen, wardt nu Fr.
Ad. Lampe. predikant te Bremen, henoemd tot ord. prof. theol., op
een wedde van f 2000 (15 April); Kirkmeyer bedankt voot' het beroep (22 April); aan Lampe drie weken uitstel toegestaan voor zijn
antwoord (24 April); hij neemt het beroep aan 1) (13 Mei); aan
prof. Lampe wardt opgedragen, de predikbeurten in het Hoogduitsch te houden, die wijlen prof. Fr. Bunnan ,,alternis vicibus"
met prof. Van Alphen waarnam, tegen een wedde van 100 zilveren
ducatons (26 Aug.).]

April-September 1720.

I

I
I

II

[Miedema, blz. 198-199: Everardus ütta, ordin. prof. Juris te
Duisburg, wordt benoemd tot orilin. pl'of. Juris civilis et publici te
Utrecht, op een wedde van f 1800 (22 April); hij neemt het beroep
aan (6 Mei); hij bericht, van het koninkIijk Pruisische hof zijne
demissie te hebben ontvangen, en hoopt na de groote vacantie zijn
ambt te aanvaarden (17 Juni); zware koarts verhindert hem nog,
uit Duisburg te vertrekken (16 Sept.).]

22 April 1720.
[Miedema, blz. 198: Joh. Ens, predikant te Utrecht, wardt benoemd tot extraord. prof. ,theol., ()p een wedde van f 200, en f 80
"pro toga professorali."]

27 Mei 1720.
[Miedema, blz. 198-199: Verzoek aan gecommitt. tot den hortus
academicus om advies over het verbeteren van den toestand van
den hortus en het zoeken van een geschlkter plaats, daar de 00genwroordige (op het bolwerk Zonnenburg) "te hoog en steriel is."]

1) In Res. Vr. 21 Juni 1720 wordt melding gemaakt van een
brief van Burgmrn. en Raden van de Rijksstad Bremen, dd. 12
Juni, in antwoord op een missive van de regeering van Utrecht,
dd. 15 April, waarbij zij de verzochte demissie van prof. Lampe
toestaan.

I

tI

r
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1 Juli 1720.
"Sijn nog voorgemelte Heeren (nI. Borgermrn. eu gecomm.
ter directie van Stads finantie) versogt Dm te sien eu examineren, of de panden van de Academie, die VQornamentlijk aell de vloeren in seer sIegten staat sijn, geduerende
de somervacantie niet wat behoorden te worden verbetert
en herstelt, en dat hetselve insgelijx geschiede door de Heeren vant Domcapittel, aan wien incombeerd het repareren
van het wester- eu oosterpandt 1)."
. 16 September 1720.
[Miedema, blz. 199: In plaats van den overleden Peter van Sauten wordt Henrik Nuyts tot pede! aangesteld.]

27 MAART 1721-26 MAART 1722.
1.
"ACTA

J. SERRURIER ITERUM
AO.1721"(-1722).

RECTORE,

27 Maar! 1721.
Als Rector geinstalleerd Serrurier, als Assessoren: R.
Leusden, Lampe, Otto en Duker.

22 April 1721.
De Acta van het rectoraat van R. Leusden worden gelezen en goedgekeurd.

5 Mei 1721.
"Commentarium eorum, quae Rectore Joanne Jacobo Vitriario, viro celeberrimo, gesta in nostro Senatu fuerant,
quem i1le mane Leida acceperat, in Senatu Rector recitavit 2); eodem tempore nobis cIariss. Drakenborch exhi1) Zie hierv66r, blz. 177, op 7 Febr. 1701.
2) De Acta van het rectoraat van J. J. Vitriarius (1714-1715)
waren nooit in den Senaat gelezen; uit het bovenstaande blijkt,
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buit Acta, vira celeberrimo Fr. Eurmanno Rectore, in commentarios relata 1); h05 enim commentarios ipse quoque
eodem die Leida acceperat."
12 Mei 1721.
"Rector Senatum rogavit de 10eo et ternpore apparandi
annui nostri convivii. Tempus et locus constituta sunt. Fuit
autem illud nobis omnibus suavitatis ac hilaritatis plenissimum 2)."
9 September 1721.
Rector en Assessoren gaan den nieuwen Burgmr. Joannes Heycop complimenteeren, gekozen in plaats van Arnoldus Spoor, die het burgemeestersehap had neergelegd.
12 Oetober 1721.
Rector eu Assessoren begroeten de nieuwe Burgmrn. De Rector bericht, dat Arehibald Hutschon, Eques, aan
de Academie ten geschenke heeft gezonden zijn boek, getiteld: "A collection of Treatises relating to the National
Debts and Funds" etc. Besloten wordt, alleen een ontvangbewijs te zenden, eu geen brief met dankbetuiging, daar
de schenker zelf geen brief aan den Senaat heeft geschreven.
24 Oetober 1721.
Lenfant, predikant van de Waalsche kerk te Gent, vraagt
ondersteuning voor zijne hulpbehoevende kerk. De Senaat
dat hij ze, ,bij zijn vettrek naar Leiden, mede had genomen. Toch
staan ze in het handschrift van de "Acta et Decreta" op hunne
plaats, nl. onmiddellijk na die van het rectoraatsjaar 1713-1714;
daaruit volgt, dat de ,,Acta" eerst later in een band zijn samengebanden.
]) De ,,Acta" van het rectoraat van Fr. Burman (1718-1719)
waren op 27 April 1719 in den Senaat gelezen (hierv66r, blz. 263);
maar hij overleed op 22 Sept. 1719; uit zijne nalatenschap zullen
deze Acta in het hezit van zijn broeder P. Burman (destijds reeds
hoogleeraar te Leiden) zijn gekomenj van hem zal Drakenborch ze
hebben gekregen.
2) Ondanks het besluit van 14 Dec. 1715! (hierv66r, blz. 248).
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besluit, dit verzoek te weigeren, daar hij niet over fondsen
beschikt; bovendien ZOll men dan latcr aan anderen een dergelijk verzoek moeilijk kunnen afslaan.
11.
RESOLUTIl';N VROEDSCHAP UTRECHT.

31 Maart 1721.
•• Vermits het overlijden van den Rijdermeester Stafh
heeft de Vroedschap' de Heeren Borgermrn. versogt, omme
tcr vergadering van de Heeren Gedeputcerden voor tc stellen, tell eynde den Lt. Colman mogt worden versagt, Dm
de Rijderschool te blijven waarnemen bij provisie, tot de
eerste vergadering van haer Ed. Mag. toe, ten eyndc de
discipelen niet mogen verlopen."
5 Mei. 28 Juli en 4 Augustus 1721.
[Miedema, blz. 200: Gelezen een request van de theol. facult.,
waarin subsidie gevraagd wordt voor Hongaarsche en Zevenburgsehe theologische studenten te Utrecht. De Staten van Utrecht
hebben in het afgeloopen jaar f 300 daarvoor beschikbaar gesteid,
en ook voor dit jaar die som toegezegd; dit bedrag is echter niet
voldoende voor de zes te Utrecht studeerende Hongaren en Zevenburgers. De Vroedschap staat ook f 300 toe.]

30 Juni 1721.
"De V roedschap heeft de Heeren Borgmrn. en gecommitt. ter Beschrijvinge versogt, om ter Beschrijvinge of vergaderinge van de Staten van Stadts wegen voor te brengen
en te urgeren, dat over de vacante rijdermeestersplaats, door
dode van Capitein Staffa, eerstdaegs mogt worden gedisponeerd, en met den Lt. Colman dienaangaende gesproken
en geconvenieerd, ten meesten dienste en menage voor de
provincie en dese Stadt."
28 Juli en 4 Augustus 1721.
[Miedema, blz. 200: Burgmrn.. gernachtigd, van Gedept. -Staten betaling te verzoeken van de nu versehenen f 600, die zij gewoon
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zijn te betalen voor den prof. juris publici (28 Juli); door Gedeput.
Staten zijn deze f 600 weer jaarlijks toegestaan (4 Aug.).]

11 Augustus 1721.
"Opt genotuleerde van den 5den deses ter Beschryvinge
eu het rapport van de Heeren Van Deyl eu vordere Heeren haar Ed. Mag. gecommitt. tot de rijderschool binnen
Utrecht, mitsg-aders de sentimenten van de Heeren van de
voorstemmcncle leeden cn conditien, wacrop den Lt. Colman
tot H.ijdermeester soude worden aangesteld 1), heeft de
V roedschap, om hetselvc te examincren CD daarvan te rappürteren, versagt cu gccommittecrd de Heeren gecomrnitt.
tcr directie van Stadts finantie."
18 Augustus 1721.

"op de klagten, clat eenige auele boekvercopers jonge
studenten eu discipelen van de latijnse scholen ophouden
eu VOOT geringe prijs hare boeken afhandelen, sijn de IIeeren gecommitt. tot het boekverkopersgilt versogt en gecommitteert, om tegens diergelijk onbehoorlijke handel de nodige orders te stellen,"
22 September 1721.
Op het rapport van de in de vergadering van 11 Augus1) In de Statenvergadering van 5 Augustus hadden Geeligeerden
als hunne meening geuit, "dat den Luitenant Coiman behoorde te
worden aangestelt, vermits doode van Mare. Anton de Staffa, tot
Rijdermeester in de Rijderschoole aIhier, op een tractement van
3000 gid. jaarIijks, boven de vrijdom, aan voorn. Staffa geaccordeert,
ende dat denselven geen interne sal behouven aan te nemen, daarvan hij behoorde te worden gedispenseert; ook dat sal blijven behouden de luitenants-plaats int regiment van den Heer Van Ginkel ende hem gepennitteert sal sijn om, het regiment elders in garnisoen wordende gelegt, geduirende de vredestijd geeximeert te sijn
hetselve te volgen/' De Riddersehap had zieh hiermede vereenigd,
,,mits interne moetende houden." De Heeren van de Stad züuden
hierover het gevoeIen van hunne principalen inwinnen. (Resol. Staten van Utreeht, 5 Augustus 1721).

Acta et decreta Senatus, II
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tus benoemde COmmiSSIe heeft de Vroedschap "VOOT Stads
stern goedgevonden, voorn. Lt. Colman bij provisie eu VOOT
3 jaren aan te stellen tot Rijdermeester alhieT, op een jaarlijx tracternent van 3000 gulden en de vrijheyt om interne
discipelen te houden, of niet, en voort opt reglement of
ordre omtrent de Rijderschool, met 8ijn voorsaet Staffa gemaekt, en dat voornoemde Colman in cas van discontinuatie
ecn jaar te VOTen sal worden daarvan gewaarschout; voorts
aengaende den militaire dienst als luitcnant te peerd vail
voornoernden Colman, conform hei" rapport yan cle Heeren
haar Ed. Mo"g. gecommitt. van den Sen Aug. 1721, eu sijn de
Heeren Borgmrn. eu gecomrnitt. ter Beschrijvinge versagt,
hctsdve ter naaster vergaderinge van de Staten voor Stadts
0p1l11e ln te brcngen 1)."
13 Oetober 1721.
,Gehoord het rapport van de gecornrnitt. tot het boekverkoopersgild 2), die ook de dekens van dat gilde hadden gehoord, "verbied de Vroedschap b\j dese eenparig aen alle
de boekvercopers, om van minderjarige personen te kopen
eenigerhande boeken, onder wat praetext het ook soude
mogen wesen, op een paenaliteyt van 25 gulden, bij ieder
contraventie te verbeuren, boven suspensie van haar nering
voor ses weken eu verbeu!""te van vOOts. boeken." Verde-r
wordt gelast, dat deze resolutie in het boekverkoopersgildeboek zal worden opgeteekend en da! de Dekens van
het gilde deze resolutie aan alle gildebroeders zullen voorlezen.

1) In de vergadering van 1 October 1721 vereenigden de Staten
zieh met dit voorstel van de Stad; alleen deze verandering brachten zij er in, dat Cohnan niet voor drie, maar voor twee jaren werd
aangesteld, dat hij "een jaar v66rt expireren van gedagte tijd sig
sal hebben te verklaren, of (hij) interne sal aannemen, opdat H.
Ed. Mog. diesaangaande verder kannen delibereren ende resolveren,
sao bevinden sullen te behoaren."
2) Hierv66r, blz. 273, op 18 Aug. 1721.
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26 MAART

1722~18

MAART 1723.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE ARNOLDO DRAKENBORCH,
A 0. 1722"(~1723).

26 Maart 1722.
Als Rector geinstalleerd Drakenborch, als Assessoren:
Serrurier, Van Alphen, Van Muyden en Mil!. De aftredende Rector Serrurier heeft het ambt aan zijn opvolger overgedragen, "habita oratione de praecipua eruditionis parte."

25 April 1722.
De Acta van het rectoraat van Serrurier worden gelezen
en goedgekeurd; tegelijk legt hij rekenschap af van de tijdeus zijn rectoraat ontvangen en uitgegeven gelden eu
draagt hij het overschot aan zijn opvolger af.

22 en 29 Juni 1722.
De Rector leest op 22 Juni de Res. Vr. 1 Juni 1722 voor
(hiema, blz. 276), betreffende de benoeming van een pede!.
~ Op denzelfden dag beduit de Senaat, "annuum Professorum convivium eodern modo ac loco celebranduID esse,
quo proximo anno celebratum fueratl )." Den 29sten Juni
is deze maaltijd "jucunde ac hilariter" gehouden.
26 en 27 Augustus 1722.
Op 26 Augustus wardt besloten, dat Rector en Assessoren den volgenden dag diengene zullen complimenteercn,
die tot Burgmr. gekozen zal worden in -plaats van den Dverleclen Burgmr. J ohannes Heycop; op 27 Aug. konden zij
hunne gelukwenschen richten tot Adriaan Strick, Heer van
Linschoten.
1) Hoe en waar die maaltijd in 1721 is gehouden, blijkt uit de
notmen niet: zie hierv66r, blz. 271, op 12 Mei 1721
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12 Oetober 1722.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuw gekozen
Burgrnrn.
4 Maart 1723.
De Rector leest aan den Senaat twee Res. Vr. voor, beide
van 4 Januari 1723 (hierna, b1z. 277), betreffende prof.
Ens en Dr. Ode.

II.
RESOLUTIliN VROEDSCHAP UTRECHT.

1 Juni 1722.
[Miedema, blz. 201: In plaats van den overleden Herman Schouten wardt Steven Brassert aangesteld tot Pedel.]

15 Juni en 30 November 1722.
[Miedema, blz. 201-202: Op verzoek van de theol. facult. f 300
toegestaan' voor de zes Hongaarsche en Zevenburgsche studenten
(15 Juni); op verzoek der prof. theol. wardt aan deze studenten
vergund, Zondags te 11 uur voormiddags godsdienstoefeningen te
houden in het bovenste Auditorimn der Academie (30 Nov.).]

7 September 1722 en 4 Januari 1723.
[Miedema, blz. 201 en 202; Dankbetuiging aau prof. Duker voor
de opdracht van zijn boek, getiteld: "L. Armei Flori Epitome rerurn
Romanarum" (7 Sept.); de gecommitt. van Utrecht ter Gerult.
schenken aan de Bibliotheek het door hen in hunne functie ontvangen boek, getiteld: "Vera Inunanuelis generatio eX virgine" etc.,
"auctore Christ. Meyer" etc. (4 Jan.).]

19 en 26 Oetober 1722.
[Miedema. blz. 201: Burgmrn. gemachtigd, bij het aanstaand
bezoek van den Raadpens. Hoornbeek en andere Holl. regenten
hun te verzoeken, "dat in de Holl. Acta Sinodi voortaan geen vermaen meer mochte worden gedaen van den naem van den over-
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leden prof. Roelll)" (19 Oet.); de Holl. heeren hebben beloofd, de
inwilliging van dezen wensch te bevorderen (26 Oct.).]

4 Januari 1723.
[Miedema, blz. 202: De wedde van prof. Van Alphen verhoogd
met 100 ducatons, die van de prof. Van Eck en Otto elk met f 200;
prof. Van Muyden "vermits de langduerige goede diensten en meer
dan 70-jarigen ouderdom" vrijgesteld van "het houden van twee
wekelijkse publicque lessen in de Academie, op zoodanige dagen,
als zijn Ed. zal convenabclst vinden;" de extraord. prof. theol. Ens
bevorderd tot ordin. prof.; Jac. Ode, philos. Dr., woonachtig te
Utrecht, krijgt verlof, de philosophie te doceeren eu collegia philosophica te houden.]

1 Februari 1723.
[Miedema, blz. 202: Geen boeken zullen meer aan de Bibliotheek
worden geleverd, dan op order en resolutie der Vroedschap.]

18 MAART 1723-27 MAART 17.24.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICr RECTORE CAROLO ANDREA DUKERO,

A 0. 1723"(-1724).
18 Maar! 1723.
Als Rector wordt geinstaUeerd Duker, als Assessoren:
Lampe, Van Eck, R. Leusden en Drakenborch. De aftredende Rector Drakenborch draagt aan zijn opvolger het
ambt over, "habita oratione, (cuius titulus: unde fiat, ut
studia humaniora tantopere hodie negligantur 2)").

lS April 1723.
De Acta van het rectoraat van Drakenborch worden geIezen en goedgekeurd.
1) Zie hierv66r, blz. 246, noot 1.
2) De titel is in de Acta opengelaten; ik ontleen heni aan Loncq,
t.a.p., blz. 322.
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18 en 20 Mei 1723.
"Vroolijke" gemeenschappelijke maaltijd te Loenen a/d
Vecht (18 Mei). Twee dagen later doet de Rector aan de
Assessoren rekening eu verantwoording van de kosten.
14 Juni 1723.
Nu gedurende vier opeenvolgende jaren 1) de gemeen~
schappelijke maahijd weer heeft plaats gehad, "verum non
sine aliqua difficultate in definienda die," stelt de Rector
VOOT, ccn vasten dag daarvoor tc bepaten, eu wel den Dinsdc1.g na Pinksterzondag. Alle professoren keuren dlt voorstcl gocd, behalve Lampe en alto; de eerste heeft bezwaar
tegen het bekostigen van den maaltijd uit ele boetegelclcn,
de Iaatste meent, dat het besluit tot het houden van eell
maaltijd met algemeene stemmen roaet worden genomen eu
eIus niet kan doorgaan, als Lampe zieh er tegen verzet.

13 September 1723.
Petrus van Musschenbroek, tevoren oreI. prof. philos. ct
matheseos eu extraord. prof. medic. te Duishurg, houdt zijn
inaugureele rede als ord. prof. philos. et matheseos "de
certa methodo philosophiae experimentalis."

17 September 1723.
De Rector leest de Res. V r. 7 Juni 1723 voor (hierna,
blz. 281) betreffende Van Musschenbroek, Chr. Bern. Albinus en Ode; wegens de zomervacantie heeft hij dit niet
eerder gedaan.
20 September 1723.
Chr. Bern. Albinus, benoemd tot "extraord. prof. medicinae, anatomes et chirurgiae," aanvaardt zijn ambt met een
oratie "de anatome, prodente errores in medicis."

1) Die van 1720 is in de Acta niet opgeteekend.
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27 September 1723.
Jacob Ode, benoemd totextraord. prof. philos., aanvaardt
zijn a,mbt met een oratie "de laudabili priscorum hominum
philosophandi methodo."
4 en 8 October 1723.

DJt Rector bericht, dat de extraord. prof. chemiae Joh.

I

Conr. Barchuscn op 2 Oet. is overleden. "Decretum est,
si tatum collegium professorum ad exsequias invitaretur,
Rcctori utrumque mini~trum Academiac turn fascibus debeTe apparcrc, si autem Hcctor ct Assessores soli, tantum
ul1um." - Het eerste gebeuTdt. - De begrafenis had plaats
op 8 Oet. Er was gecn rouwbczoek gebracht, "quoel clcfundus neque uxorem, neque liberos, neque cognatos re11quisset."
12 Oetober 1723.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
4 November 1723.
"Post tertium examen Nicolai Conradi Hupka, Francofurtensis ad Moenum, qui summas in Jure hanaTes petebat, antequam Rector suffragia colligeret, c1ariss. Otto, qui
turn Promotoris partes sustinebat, dixit, inter corollaria, quae
candidatus dissertationi suae addiderat, esse unUrn sibi non
visum, quod praesenti ternpori convenire non videretur.
Huius corrolarii, quod erat numero IX, verba er~mt: "Navigatoriam, negotiationis causa, extremos ad Indos inire 50cictatem, ubi omnibus aliis, ita et Austriaci Belgii populis
gcntium jure licitum semper erit atque permissum." Senatus a Rectore sententiam rogatus, ita censuit: quandoquidem ca res curri maxime gravissimis contentionibus inter
Belgas Foederatos et Austriacos agitaretur 1), corollarium
1) Tusschen de regeering van onze Republiek en die van de
Oostenrijksche Nederlanden was toen een ernstig geschil aanhangig
over de kort te voren in Oostende opgerichte Oost- en West-Indische Compagnie.

r
I

I!
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hoc odiosum esse nec tolerari posse, quod quidem CX1Stlmare possent, nos de illa controversia judicium nobis adrogare velle; ob earnque caUsam candidatum non creandurn
esse Doctorerp, nisi duobus illis paginis, quae corollariis
occupabantur, de integro impressis, hoc omissum esset ct
candidatus se, ut id ita fieret, curaturum promitteret." De
candidaat verklaarde zieh daartoe bereid eu atto prornoveerde hern tot J.U.D. ").

13 Decernber 1723.
Nicahws Engelhart, Berna-Helvctins, benoemd tot on!. 2)
prof. philos. ct mathescos aan elc j\caclemie van Duisburg,
wardt, op zijn verzoek, doof ScrruTiel' gepromoveerd tot
PhiL Dr. ct L.A.lYL; hij wardt vrijgesteld van tentarnens,
examens eu disputatie, maar nioet de verschuldigde gelden
betalen.
24 Januari 1724.
De Rector leest de Res. V r. van 17 J anuari 1724 (hierna,
blz. 281) betreffende Ode en Albinus voor.
13 Maart 1724.
Iemand, die zieh Marchio de Benincara noemt en zegt,
wegens den godsdienst uit zijn vaderland !talie te zijn uitgeweken, verzückt aan den Senaat den graad van Med. Dr.
te vcrkrijgen, "gratis atque etiam, ob defectum memoriae,
11t dicebat, tentaminibus et examinibus solitis remissis, ita
tarnen, ut se quaestionibus facultatis medicae de scripto
satisfacturum promitteret." De medische professoren, om
aclvics gevraagd aver cle "peritia in arte medica" van den
requestrant, verklaarden, "sibi e sermonibus, quas cum illo
habuerant, de ca plane non liquere." "Senatus eius petitioni
non indulgcndum, nec uniquam summas in u11a fa.cultate
1) Voigens het Album Promotorum, hlz. 117, had deze pro-motie
op 1 Nov. 1723 plaats.
2) In het Album Promotorum, blz. 117, noot 2, staat "extraordinarius."
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honores tribuendos esse censuit, nisi qui secundum leges et
marern receptum solennia tentamina et examina subiisset 1)."

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Juni

1723~Januari

1724.

[Miedema, blz. 202-204: Petrus van Musschenbroek, prof. te Duisburg, benoemd tot ard. prof. philos. et mathes., op een wedde van
f 1000 (7 Juni); hij neemt het beroep aan (14 Jlllli); de bezwaren,
die zieh voordoen ten opzichte VaTI zijn ontslag te Duisburg, uit
den weg geruimd, "ook cloor de goede officien van den heer
secrctaris Van Wachendorf" (9, 16, 23 Aug.).
Christ. Bern.
Albums, "Med. et Philos. Dr. tot Leyden," benoemd tot extr.
prof. med., anat. ct chirurgiae, op een wedde van f 200 (7 Juni);
hij neemt het beroep aan (14 Juni). - Jacob Ode benoemd tot extr.
prof. philos., op een wedde van f 200 (7 Juni); hij neemt het ber-oep
aan (14 Juni). - Prof. R Leusden krijgt den titel van prof~
praxeos er bij, prof. Serrurier (behalve zijn titel van botanices prof.)
nog dien van prof. Institutionum; hun beider wedde met f 200 verhoogd (7 Juni). - De extr. prof. Ode (die waarschijnlijk naar
Groningen beroepen zal worden) en ehr. B. Albinus worden heiden
bevorderd tot ord. prof. en hunne wedde wordt verhoogd van f 200
tot f 400.]

Juni

1723~Maart

1724.

[Miedema, blz. 203-207, 210-211, 213: Het huis en erf van (kapitein) De Wijs, aan de westzijde van de Nieuwe Gracht, over St.
Servaes, uitkomende - op de Lange Nieuwstraat, voor f 7725 gekocht, om te worden ingericht, wanneer het kapittel van OudmUllster wH afzien van het recht tot naasting, tot hortus, met een
woonhuis voor den prof. botanices (7 en 21 Juni); dankzegging
aan genoemd kapittel voor den afstand van zijn recht (IS Oet.);
maatregelen tot inriehting van hortus en woonhuis (1, 8, 22 Nov.);
aanbestecting van het spitten voor den hortus, maatregelen tot inriehting van hortus en woonhuis enz. (20 Dee. 1723, 3, 10 eu 24
Jan., 21 Fehr. en 20 Maart 1724).]
1) Zooals uit het v-ervo1g zal blijken, heeft dit besluit geen betrekking op hen, die honoris causa een' doctoraat verkregen.
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14 Juni 1723.
[Miedema, blz. 203: Op verzoek der theol. prof. f 300 toegestaan
voor de Hongaarsche en Zevenburgsche studenten.]

14 eu 21 Juni 1723.
[Miedema, blz. 203: Met het oog op de aanstaande Synode zal
geconunitt. ter Genrlt. nogmaaIs met peus. Hoombeek
spreken over de zaak,:",Roell.]

een der. Utr.

Juni 1723-J anuari 1724.
[Miedema, b12. 203-205 en 211: Dankbetuigirig aan prof. auo voor
de opdracht van zijn boek "Dissertationmn juris puhlici et prjvati
pars prima" (21 Juni), aan den heer Nijpoort voor idem van zijn
boek "Cornpendium antiquitatum Romanarum" (23 Aug.), aan prof.
Barchusen voor idem van zijn boek "De medicinae origine et processu dissertationes" (6 Sept.), aan prof. Lampe voor idem van zijn
boek "Commentarius in Evangelium Johannis tom. prim.;" de uitgedeelde exemplaren zullen doar de Stad worden betaald (3 Jan.).]

27 September en 11 Oetober 1723.
[Miedema, blz. 205: Prof. Albinus krijgt eenig linnen ten dienste
der Anatomie' (27 Sept.); eenige skeletten en andere curiosa voor
de snijkamer gekocht; Albinus mag voor zijne chemische colleges
het chemisch laboratorium gebruiken, laatstelijk door wijlen prof.

Barchusen gebruikt (11 Oct.).]

11 en 18 Oetober 1723.
[Miedema, blz. 205: Manuscripten v.Qor de Bibliotheek gekocht
op de auctie van Dr. Van Engelen (11 Oct.; de lijst daarvan op 18
Dd.); mededeeling, dat wijlen prof. Barchusen zijne boeken over
natuurl. historie en ·botanie aan de Bibliotheek heeft vermaakt
(18 Oet.).]

Oetober 1723-Januari 1724.
[Miedema, blz. 205, 207-213: Machtiging aan den Kameraar om
de door prof. Van Musschenbroek opgegeven defecten aan het Thea-
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trum physicum te doen herstellen (18 Oet.); uitv-oerige lijst (bij
Miedema, blz. 207-210) valll de instrumenten, op verzoek van prof.
Van Musschenbroek voor den "turris astronomica" en het Theatrum physicum gemaakt of aangekocht (6 eu 27 Dec.); een kwadrant in Amsterdam besteid "bij eenen Metseh", die binnen 4 jaar
gereed maet zijn, voor f 1000, "boven een gouden penningh, tot gedachtenisse;" van Hartzoeker 1) een brandspiegel, met een diamet~r
van vier voeten, gekocht voor f 250, eu van hem telescopen ten
geschenke gekregen, in erkentenis waarvan hem een gouden medaille, met devies eu inscriptie, tel' waarde van orotrent f 250, zal
worden vereerd (17 Jan.).]

24 Januari 1724.
"De Heeren Burgmrn. hebben ter vergaderinge voorgebragt, dat door den Heer Mr. Jacobus van Halm, als executeur van den testamente van den Heer professor extraord. Barkhusen, in de voorledene week in dezer Stadts Ribliotheecq waeren overgebragt de bocken, doof welgemelten
overleden aen deser Stadts Bibliotheecq gelegateerd, zijnde
een considerabele collectie van Botanici, en ook van Historiae naturalis scriptores, eu die alle in voors. Bibliotheecq
roanqueren, bestaande in 63 opera in folio, 60 in quarta en
41 in octavo et forma minori, daeronder veele opera in verscheyde banden, breder als bij de catalogus, hier overgelevert, presenterende voorgenoemde Heer Van Halm ook te
,vereeren het pourtrait van den overledene. Waerop gedelibereer! zijnde, heeft de V roetschap het voors. legaet en geoffereerde pourtrait van den overledene VOOT aengenaem
eu als een ornament van Stadts Bibliotheecq aengenomen,
en verstaen, dat VOOTS boeken met het pourtrait van den
overledene daeromtrent bij malkanderen zullen worden gcplaetst, met een inscriptie daerboven: "ex legato Jo: Conradi Barchusen, Prof." en is den Secretaris Mr. Everard
van Harscamp voorts verzocht en gelast, om den Heer Van
Halm voornoemt deswegen uit den naem van Haer Ed.
Achtb. te gaen bedanken."
21 Februari 1724.
De V roedschap keurt goed eenige door gecommitt. ter
1) Zie hierv66r, blz. 165, noot 1.
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directie van Stadts financie voorloopig aangegane contracteu, "zoo van koop als tot afstant van de lij ftocht en huer"
van "twee kameren, annex. teu noorden den uitgangh of
paarte, op de Lange Nieuwstraat uitkomende, van Stads
erve, laatst van den Capitein Frans Pieter de Wijs aengekoft." Genoernde gecommitt. hadden gerneend, "die occasie
niet van de handt te moeten wijsen" (de bedoelde perceelcn
waren nl. aan de Stad te koop aangeboderi), "uut aanmerkingh van dat Stadts crf daermede zoo considerabel ZOll
kannen worden verbetert cu des V roetschaps intentie 0111trent een theatrum anathomicum eu physicum, als anders,
gemakkelijker bereik!."

28 F ebrnari 1724.
"Gehoort het rapport van de Heeren gecommitt. tot de
schoolen op de requeste van Nicolaes Ciangulo, admitteert
de V roedschap bij dese voornoemden suppliant om de Italiaensche taal te magen düceren en aen studenten, of anderen, daerinne te geven onderwijs en instructie."
27 MAART 1724-26 MAART 1725.

1.
"ACTA RECTORE EVERARDO ÜTTONE,

AO. 1724"(-1725).
27 Maart 1724.
.Geiustalleerd als Rector Otto, als Assessoren: Eus, Van
Muyden, ehr. B. Albinus en Duker.

6 April 1724.
De Acta vau het rectoraat vau Duker worden gelezen eu
goedgekeurd.

6 Juni 1724.
Gemeenschappelijke maaltijd te Loenen (6 Juni viel op
Dinsdag na Pinksteren : zie hierv66r, blz. 278, op 14 Juni
1723).
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12 en 13 Oetober 1724.
Rector en Assessoren coroplimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
1 Deeember 1724.
"A1bertus Voget, Bremensis," predikant en theo!. prof.
te Middelburg, wardt op zijn verzoek en na gunstig praeadvies der theo1og. faeu1t. door Van A1phen gepromoveerd
tot Theol. Dr., zünder voora.fgaande examens eil disputatie,
rnaar hij maet de verschuldigcle gelden betalen Cil "subscribere formulae consensus 1)."
8 December 1724.
"Post tertium examen Adriani Mouchon, Delpho-Batavi,
Rcctor, suffragia ragans, simul a Senatu quaesivit, quid
sibi videretur de verbis disputationis "cle Jure postliminii,"
a candidato exhibitae, pag. 29: "eum enim 0 1672 tres
Provinciae, a reliquarum Provinciarum Ordinibus abscissae," ct quae 8cquuntur. Senatus censuit, non satis
honori Provinciae Trajectinae consultum videre 2);" daarom moet de candidaat de gewraakte passage weglaten en
twee bladzijden opnieuw 1aten drukken. N adat hij zieh
daartoe bereid heeft verk1aard, wordt hij tot J. U. D. gepromoveerd.

a

II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-December 1724.
fMiedema, blz. 213-216: Het bestek van het huis voor den prof.
botan. goedgeke~d (27 Maart) en de v~rtimmering van dat huis
1) Ook bij Cramer, t.a.p., blz. 7.
2) Klaarblijkelijk had Mouehon zieh over de quaestie, of Utrecht
in 1674 weder ZOll worden opgenomen in de Unie, uitgelaten op
zulk een wijze, dat de Senaat meende, daardoor te kort gedaan te
,zijn aan de eer van Utrecht.
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aanbesteed voor f 8000 (8 Mei); cle aannemer van dat huis mag
bij den aanvoer van het benoodigde hout o.a. den bouw van het
Theatrum anatomicum et physicum niet belemmeren (24 Juli);
203 gid. 4 st. toegestaan voor niet in het bestek begrepen werk aan
den hortus (21 Aug.); wegens de strenge vorst eenig werk in het
genoemde hills uitgesteld (27 Nov.); het huis goedgekeurd en
weekloon en premie uitbetaald (18 Dec.).]

Maart-September 1724.
De gecommitt. tcr directie van Stads finantie, op 27
Maart om advies verzocht üycr de noodzakelijkheid der
gevraagde reparatien aan den "tuTris astronomica" (Smcetoren ), rapporteeren op 1 Mei, "dat de fundamenten cn
ook 't rnuerwerck van dien toren by examinatie was bcvanden suffisant en in goeden staet;" zij worden nu gemachtigd; de noodzakelijke reparatien aan den toren volgens het bestek, dat op 24 April was ingediend, publiek
aan te besteden. Op 11 Sept. worden de gecommitt. ter
directie van· Stads finantie gemachtigd, het werk te laten
uitvoeren door Willem Stenis, onder opzicht van den Kameraar en prof. Van Musschenbroek.
15 Mei 1724.
[Miedema, blz. 214: Dankbetuiging aan prof. Mill voor de opdracht van zijn boek "Dissertationes selectae, varia litterarum et
antiquitatis orientalis capita illustrantes et exponentes;" de Stad
zal de uitgedeelde exemplaren betalen.]

15 Mei, 11 en 18 September 1724.
Gecornrnitt. ter directie van Stads finantie worden op
15 Mci verzocht, te examineeren het geschil, gerezen tussehen de gewezen Thesauriers van de boekjaren, die op 12
Oet. 1721 en 1722 eindigden, en prof. Otto; de gewezen Tbesauriers zeggen, dat in deze twee jaren negen, in plaats
van acht kwartalen aan hern zijn uitbetaald; aan de genoernde gecommitt. wordt opgedragen, prof. Otto hierover
te hooren en, zoo zij bevinden, dat er abusieve betaling
heeft plaats gehad, daarover te rapporteeren. Vit hun op
11 Sept. uitgebracht, zeer uitvoerig rapport blijkt, dat prof.
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Otto heeft aangeboden f 450 terug te geven, mits de oudburgmr. Van Lankeren den eed aflegt, dat hij, toen hij
Thesaurier was, een kwartaal te vee1 heeft betaald, De
V raedschap machtigt op 18 Sept, het stedelijk gerecht,
Van Lankeren den eed af te nernen "ter presentie van den
Heer prof. Otta, daertoe behoorlijk te citeren, eu wordt
den Heer prof. ütta, VOOTS. eedt afgelegt eo gepraesteert
zijnde, geordonneert bij dese, het vOOts. quartaal in quaestie,
ter somme van 450 gId., te restitueren aan den Heer Van
Lankeren."
Juni 1724--Februari 1725,
[Miedema, blz. 214-217: Teekeningen vertoond voor het Theatrum
anatomicum et physicum, te bouwen in de Lange Nieuwstraat, achter den hortus (12 Juni); autorisatie VQor het bestek en voor de
aanbesteding (10 Juli, 11 Sept.); de aanbesteding van het Theatrum
anatomicum et physicum en het laboratorium chemicum voor
f 7328, met een premie VaTI f 100, goedgekeurd (9 Oet.); de eerste
termijn (f 2442) aan den aannemer van het genoemde Theatrum
uitbetaald (2 Jan. en 19 Febr.).]

19 Juni 1724,
Gelezen een request van de theol. faculteit, die namens
de Hong. en Zevenb. studenten dank zegt voor het in
1723 verleende subsidie en continuatie daarvan vraagt voor
1724, "gelijk ook de Ed, Mog, Heeren Staten 's Landts
van Utrecht in het nu ten einde lopende half jaar heu met
eene liefdadige gifte van vij ftigh gulden voor ijder bijgesprangen hebben," De Vroedschap staat wederam f 300
toe, door de theol. prof. "nae discretie" te verdeelen onder de genoemde studenten.
October-December 1724.
[Miedema, blz. 216-217: Pieter van Leeuwen, knecht in den
hortus medicus te Amsterdam, tot hortulanus benoemd op een
wedde van f 400, met vrije woning, vrij vuur en licht en, zoo
noodig, een knecht op 8tads kosten (16 Oet., 13 Nov. en 27 Dec.).]
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18 December 1724.
[Miedema, blz. 216: Op het request van "Nicolaas Ciangulo, Italiaensche spraekmeester," staat de Vroedschap hem "voor een jaer,
in te gaen 1 Januarii 1725, een pensioen (jaarwedde) van 50 gId.,
bij provisie," toe.]

19 Februari 1725.
[Miedema, blz. 217: Toegestaan f 462 eu 10 st. voor nieuwgemaakte eu gekochte instrumenta physica, vOQrloopig te bewaren
door prof. Van Musschenbroek, "zoolange het Theatrum physicum
noch niet gemaakt is."]

26 MAART 1725-25 MAART 1726.
1.
,"ACTA RECTORE DAVIDE MILLIO,

AO. 1725'"(-1726).
26 Maart 1725.
Geinstalleerd als Rector Mill, als Assessoren: Otta,
Van Alphen, Serrurier en Van Musschenbroek. De aftredende Rector Olto heeft zijn ambt aan zijn opvalger
overgedragen, "solenni_ oratione de Servio Sulpicio Rufo,
Jurisconsultorum principe, peracta."
19 April 1725.
De Acta van het rectoraat van atto worden gelezen en
goedgekeurd.

22 Mei 1725.
Gemeenschappelijke rnaaltijd te Loenen a/ d Vecht.
17 Juli 1725

1 ).

,,} oannes 2) ten Kate, in Schola Lingensi Philosophiae
1) Deze datum, in de Acta niet ingevuld, is ontleend aan het

Album Promotorum, blz. 119.
2) Hij heet t.a.p. niet "Joannes", maar G. ten Kate.
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prof. designatus," oud-student der Utrechtsche Academie,
wordt op zijn verzoek, na gunstig praeadvies des philos.
faeult., bevorderd tot Philos. Dr. et L. A. M. zonder
voorafgaande tentamens, examens en disputatie, maar met
betaling der versehuldigde gelden.
12 Oetober 1725.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgrnrn.

n.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

9 April, 1 en 7 Oetober 1725.
[Miedema, blz. 217-218: Comrnissie benoemd om den hortus in
orde te brengen en te voorzien van kruiden, planten, broeibakken
ellZ. (9 April); de oude hortus, op Zonnenburg, met bijbehoorende
woning aan twee particulieren in gebruik afgestaan;
Paschier
Baert (de vroegere hortulanus) mag er nog tot 1 Mei 1726 blijven
wonen; de berrn langs de buitengracht, de chemische gereedschappen, kachelkluizen enz. blijven aan de Stad (1 en 7 Oet.).]

Mei-Deeember 1725.
Daar men bevindt, "dat tot merkelijke verbeteringh van
het kapwerk van het getimmerte van het Theatrum anato,micum en meerder suffisance van hetzelve" eenig buitenwerk noodig wordt geoordeeld, dat niet in het bestek is
begrepen, worden gecommitt. ter _directie van Stads finantie gemaehtigd, dit te doen maken (7 Mei); toegesta;m
uitbetaling resp. van den 2den en 3den of laatsten termijn,
j 2700 en f 2186, aan den aannemer van voorn. Theatrum,'
en uitbetaling van f 192 voor het genoemde buitenwerk
,e 11 Juni, 1 en 8 Oet.) ; bestek en aanbesteding, voor f 1090,
van tafel en opklimmende banken in het nieuwe Theatru1l1
acadcmicum 1); de aannemer, Abraham de Heger, zal ecn
J) Theatrum academicum was de gezamenlijke naam voor het
chemisch-, het anatomisch- en het physisch laboratorium, of, om
de Nederl. namen te gebruiken, voor "het stookhuis" en "het
tooneel der ontleedt- en natuurkunde."

Acta et decreta

Senatus~

II

19
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premie van j 15 krijgen, als hij het werk voor half April
1726 behoorlijk oplevert; voor elken dag te laat zal hem
drie gnlden gekort worden (22 en 29 Oet., 24 Dee.).
11

1)

en 25 Juni 1725.

[Miedema, blz. 217 eu 218: Commissie benoemd naar aanleiding
van het voorstel der voorstemmende Leden van de Staten om de
rijschool op te heffen, daar zij niet het verwachte succes heat
(11 Juni); de commissie stelt voor, haar in stand te houden, maar
met d~ overige Leden der Staten te beraadslagen, hoe men ze
minder kostbaar kan maken voor de Stad, de Provincie eu de
leerlingen (25 Juni).]

25 Juni 1725.
[Miedema, blz. 218: f 300 toegestaan voor de 9 Hang. en Zevenb.
studenten.]

Oetober 172S-Maart 1726.
Gecommitt. tot directie van Stads Finantie verzocht, "om
op te nemen het werk op den turris astronomica of den
Smeetoren, dewelke alsnu wordt bequaem _gemaekt tot een
observatorium astronomieum," de rekening van het reeds
verrichte en een begrooting van het nog te verrichten werk
op te maken (29 Oet.); ordonnantie toegestaan van j 1000
voor de werkbazen aan het werk aan den Smeetoren ter
uitbetaling van arbeidsloon; bovengen. gecommitt. gemachtigd "om de balluster boven op VOOTS. toren te doen
maken, 't zij van hout of ijzer, zooals zullen best oOTdelen"
(12 Nov.); de bovengen. Gecomitt. gemachtigd, "omme,
terwijle de steiger noch staet om den Smeetoren, waerop
thans is gebouwt het observatorium astronomieum, den
voors. toren te doen aenstrijckcn en stootvoegen" (11
Maart).
10 Deeember 1725.
"Na deliberatie heeft de V roedschap voor deze reize
noch ,geconsenteeTt, dat de Proponent De Knij f geduerende
de aenstaende wintervacantie de predikbeurten zal waarncmen voor de Heeren Professoren."
1) Bij Miedema staat abusivelijk 9 Juni.
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17 December 1725.
De zoon van wijlen prof. Roell wardt in zijn burgerschap gecontinueerd, hoewel hij zijne medische studie in
Amsterdam vQortzet; zijn domicilie blij ft bij zijne moeder,
te Utrecht.
7 J anuari 1726.
[Miedema, blz. 219: Dankbetuiging aan prof. Van Musschenbroek
voor de opdracht van zijn boek ,,Epitome elementorum phisicomathematicorum, conscripta in usus academicos;" de uitgedeelde
exemplaren zullen cloor de Stad worden betaald.]

14 Januari 1726.
[Miedema, bl. 219: Bij provisie weder een jaarwedde van f 75 toegestaan aan den leeraar in het Italiaansch CianguIo.]

25 MAART 1726---31 MAART 1727.
I.
"ACTA RECTORE FRID. ADOLPHO LAMPE,

AO. 1726"(-1727).
25 Maart 1726.
Geinsta11eerd als Rector Lampe, als Assessoren: Mi11, Van
Alphen, Van Eck en R. Leusden. De aftredende Rector Mi11
draagt zijn ambt over, "habita solenni oratione de fahulis
Oricntalium."
29 April 1726.
"Daniel Gerdes, Bremensis, Pastor Vadensis," door den
KOlling van Pruisen benoemd "in cathedram theologicam
Tcutoburgcnsem Cliviacorum," wordt op zijn verzoek, na
gunstig praeadvies van de theolog. facult., tot Theal. Dr.bcvorderd, zander examens en disputatie, maar met betaling van de verschuldigde gelden en onderteekening van
dc "forrnula consensus in doctrina 1)."
:1.) Vgl. Cramer, t.a.p., blz. 8.
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11 Mei 1726.
De Acta van het rectoraat van Mill worden gelezen en
goedgekeurd.
31 Mei 1726.
Besloten, dat Rector en Assessoren op Maandag 3 J nni
collega R. Leusden zullen complimenteeren, die "adlectus( est) inter Electos Statuum Provinciae Ultrajectinae"
(hij was dus lid van Geeligeerden geworden).
21 Juni 1726.
De Rector leest Res. Vr. 3 Juni 1726 voor (hierna,
blz. 295) betreffende het ontslag van R. Leusden. - Op
denzelfden dag brengt de Rector het verzoek ter tafel van
"Stephanus Diöszegi, Hungarus, S. S. Theol. studiosus, ut
absoluto studii medici, in qua versabatur, curricula, summi
in Medicina hanaTes gratis ipsi deferrentur," Na praeadvies der medische faculteit heeft de Senaat, "euro D,ioszegius inter alumnos Statuum Provinciae atque Magistratus urbani fuerit adnumeratus ct fructum huius beneficii
ad afflictam in Hungaria Ecclesiam reformatam redundaturum esse videretur," besloten het verzoek toe te staan,
"absque consequentia 1)."
8 Juli 1726.
De Rector leest een brief voor, door het "Königl. Kamte Berlijn aan den Senaat der Utrechtsche
Acaclemie gericht, met het verzoek, ingesloten "liber citatorius in caussa, virum celeberrimum Everhardum Ottoncm
spectante," aan' prof. Otto mede te deelen. De Rector zal
deze citatie 2) terugsturen en daarbij berichten, dat de Semergericht'~

1) Van de hem toegestane vergunning heeft deze Hongaar eerst
op 4 Februari 1727 gebruik gemaakt. Op dien datum leest men L'I1
het Album Promotorum, blz. 122, dat "Stephanus Dioszeghi, Debrezino-Hungarus," tot Med. Dr. is gepromoveerd, met ehr. B. Albinus
als Promotor, op een dissertatie ,;de Causo."
2) De inhoud van deze citatie blijkt niet uit de Acta. Vermoede~
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naat niet aan het verzoek kau voldoen, "quod nulla jurisdictione gauderet."
9 Oetober 1726.
De Ree!or leest de Res. V r. 23 Sept. 1726 voor (hierna,
blz. 295) en voegt daar de mededeeling aan toe, dat hij,
prof. Lampe, vaOT het hem aangeboden professoraat en
predikambt te Bremen heeft bedankt.
16 1 ) Oetober 1726.
Rector en Assessoren
kozcn Burgmrn.

complimenteeren

de

nieuwge-

21 of 24 2 ) Oetober 1726.
De Rector (Lampe), "habita antea oratione inaugurali
ad professionem Historiae ecclesiasticae de Memoria Sanctorum," lees! aan den Senaat de Res. Vr. 23 Sept. 1726 voor
(hierna, blz. 295), betreffende Dr. Evert Jacob van WachendorH.
18 Maart 1727.
"Rector produxit novas Commissariorum a Serenissimo
Rege Borussiae in caussa celeberrimi viri Eberhardi Ottonis constitutorum pro in8inuatione citationis ad ipsum
directas litteras." Wordt besloten de citatie wederom terug
te zen den, met vermelding van dezelfde reden als de
vorige maal (nI. op 8 Juli 1726).
lijk werd Dtto daarbij gelast naar Pruisen terug te keeren, om een
hoogleeraarsambt aan een Pruisische Aeademie te aanvaarden.
1) In de Aeta staat: "die Mereurii 13 OeL" Maar in 1726 viel de
13de October op een Zondag. Er zal dus wel hebben moeten staan
"die Mereurii 16 Oet.."
2) In de Acta staat "die Jovis 21 Oet.." Dit is alweer fout, want
21 Oetober viel in 1726 op een Maandag. Er zal dus wel heoben
moeten staan "die Lunae 21 Oct.," of "die J ovis 24 Oet.."
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11.
RESOLUTIE'N VROEDSCHAP UTRECHT,

25 Maart 1726.
"De Heeren Burgmrn. hebben tcr vergaderinge VOOTgebragt, clat cle Regenten van het Collegium Musicum
haerlieder positief hadden overgegeven en geplaetst in cle
Academie 1), alwaer hetzelve, in een ordentelijk concert
van musicq gehaart zijnde, van een goed effect eu aeugenaem geluid was bevonden; doch verzochten alsnu eell
goedt cu cornpleet clavecimbe1stuk in plaetze van voors.
positief te hebben ; waerop eenparigh is goetgevondcn, bij
deze de Heeren Burgmrn. te authoriseren, om VOOT het
Collegium Musicum een goede clavecimbel in te küpen,
ofte daertoe anders een goede subsidie te accorderen cu
daertoe ordonnantie te slaen ten laste dezer Stadt."
15 April 1726.
[Miederna, blz. 219: Toegestaan f 1105 voor werkloon en premie
(zie hierv66r, blz. 289, op 24 Dec. 1725, onder het hoofd MeiDecember 1725) aan den aaTIIlemer van het Theatrum anatomieum.]

"Zijn noch voorgeme1te Heeren (de financieele commissie) verzocht en geauthoriseert, om de ballu:::ter om 't
voors. theatrum, alsnu volgens het bestek gemaekt, te doen
verbeteren en suffisanter maken, zoo Haer Ed. bevonden,
dat hetzelve nodigh mogte zijn."
29 April, 16 September 1726 en 17 Februari 1727.
[Miedema, blz. 220-223: Dankbetuiging aan prof. Ode voor de
opdracht van zijn ,'principia Philosophiae naturalis" (29 April),
aan prof. Lampe voor de opdracht der twee laatste stukken van
zijn "Commentarius Evangelii secundum Joannem" (16 Sept.), aan
prof. .ode voor de opdracht van zijn "Principia" ete., "pars altera"
1) NI. op het balcon in het Groote Auditorium, waar de muzikanten zaten. Een "positief" is een orgel: vgl. Jbr. Mr. J. C. M.
van Riemsdijk, Het Stads-Muziekcollegie te Utrecht (Collegium
Musicum Ultrajectimnn), blz. 8.
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(17 Fehr.)"; de uitgedeelde exemplaren worden door de Stad betaald, zoo ook de exemplaren van de oratie, doar prof. Mill bij de
overdracht van het rectoraat gehclUden (16 Sept.).]

27 Mei 1726.
"Opt request van Jean la Forest accordeert de Vroedschap den suppliant, bij provisie, permissie om scherrnschool te mogen houden op het bovenvertrek in het Abrahamdolijkerk je, buiten laste van de Stadt."
29 Mei, 11 Juni en 23 Dec. 1726.
[Miedema, blz. 220 en 223: Machtiging tot aankoop van boeken
voor de Bibliotheek (29 Mei) en resp. f 406--7 st. en f 822---6 st.
toegestaan voor aan de Bibliotheek geleverde boeken (11 Juni en
23 Dec.).]

J uni-Oetober 1726.
[Miedema, blz. 220-222: R. Leusden, gekozen tot lid van Geeligeerden, op verzoek eervol ontslagen als med. prof. (3 Juni); de
wedde van prof. Ens verhoogd van 300 tot 500, van prof. Van
Muyden van 1000 tot 1200, van prof. Albinus van 400 tot 800, en
van prof. Ode van 400 tot 800 gid. (2 Sept.); gelezen een brief,
waarin Friderieus Hofmannus, med. prof. te Halle, voor de vaeature
van med. prof. aanbeveelt Joh. Am. Timmerman, med. prof. te
Duisburg (16 Sept.); prof. Lampe bedankt voor een beroep naar
Bremen en krijgt ter belooning den titel van prof. historiae
eec1esiastleae en een verhooging zijner wedde met f 200 (23 Sept.
en 7 Oet.); Dr. E. J. van Wachendonf krijgt verlof tot het geven van
college in de chemie en het gebruiken van "Stadts laboratorium en
de instrumenta, daartoe gekogt en vervaardigt" (23 Sept.).]

11 en 23 Juni 1726.
[Miedema, biz. 220: De magistraat van Bremen oppert bezwaar
tegen den titel, dien prof. Lampe in de opdraeht van een zijner
baeken aan een ouderrnan van die stad geeft (11 Juni); antwoord
van Prof. Lampe daarap (23 Juni.).]

23 Juni 1726 en 13 Januari 1727.
[Miedema, blz. 220: Respectievelijk f 300 en f 600 toegestaan voor
de Hang. en Zevenb. studenten.]

296
29 Juli en 12 Augustus 1726.
De financieele commissie, bij Res. Vr. van 29 Juli gemachtigd, te zargen voor de noodige materialen, instrumenten eu meubelen VOOT het chemisch laboratorium, dient een
begrooting hiervoor in, in overleg met Dr. Wachendorff opgemaakt ; de V roedschap keurt die goed.
19 Augustus 1726.

"op 't voorstel vau de Heeren Burgmrn. authoriseert de
Vroedschap bij deze den Heer prof. Serrurier, om voor
200 of 300 guldens op de vcrkopingh van den oycrledcn
Heer Heaumont, in sijn leven Secretaris van de Statcl1 van
H ollant, in te knopen eeuige curieuse vreemcle ge\vasscn
eu planten VOOT den Academietuin, eu zijn de Heeren gecommitt. tot den hortus medicus geauthori~eert, om de nodige kassen tot bewaringh van vreemde er teere gewassen,
des winters, te doen maken."
2 cn 9 September 1726.
[Miedema, blz. 221: Het bestek voor broeikassen in den hortus
ter secretarie gedeponeerd (2 Sept.); machtiging verleend tot het
maken van deze broeikassen (9 Sept.).]

16 September 1726.
"ls gehoort het rapport ende consideratien van de Heeren gecommitt. tot Stadts finantie nopende het plaetzen van de
broeikassen in den Academietuin, dat voors. tuin behoorde,
soo eenigsints doenlijk, te blijven in haer geheei, en deze kasseIl geplaetst opt ed of in den tuin van de Roomsch-Catolijke
kerke 1), daernaest gelegen; waerop gcdelibereert zijndc,
hccft de Vroedschap goetgevonclell, dat door onpartijdige
Stadts gezworens zooveel grondts, als tot deze kassen nodigh is, van 't voors. ed van de Roomsche kerk zal worden
gc(;,stimeert, en zijn voorts de heeren Burgmrn. en gccommitt. tot Stadts finantie en Academietuin verzogt eu geauthoriseert, om over voors. grondt tot deze kassen te han1) De St. Anna-kerk.
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delen en dezelve te koopen, zooals oordeelen zullen te behoren 1 )."
16 September 1726.
[Miedema, blz. 221: Jan Alexander Roell 2), prof. Juris te Deventer, mag zijn burgerrecht te Utrecht behouden, zoolang hij kanunnik blijft van Oudmunster.J

October 1726-Maart 1727.
[Miedema, b1z. 222---223: Machtiging om met de Roomsche Kerk
te onderhandelen over den koop van gründ voor den hortus
(7 Oct.); f 900 toegestaan voor den koop van den gründ, bestemd
voor de broeikassen (21 Oet.) en f 1500 afbetaald op het loon voor
het mnken van de kassen (4 Nov.); verzoek aan de commissie voor
den hortus enz. Dm lijsten eu inventarissen te maken van de voorhanden instrumenten eu curiosa anatomiea, chemica, botanica, astronomica en philosophica (25 Nov.); de hortulanus gemachtigd, om
op kosten der Stad een vasten knecht te huren, eu f 1700 toegestaan als Iaatste termijn van den aarmemer der broeikassen (17
Fehr.); machtigmg tot aanbesteding van een heinmuur 3) om een
stuk tuin voor den hortus (24 Maart) 4).]
1.) Blijkens Res. Vr. van 23 en 30 Sept. 1726 is met de eigenaars
van een stuk grond ten zuiden van den hortus (dit was niet het
erf van de Roomsche kerk) een huurcontract voor 30 jaren gesloten.
2) Een zoon van wijlen prof. H. H. Ro~m; hij was 21 Juni 1712
te Utrecht tot J. U. D. gepromoveerd (Alhum Promotorum, blz.
100).
3) VoIgens Res. Vr. 21 April 1727 werd deze muur voor f 398
aanbesteed.
-!) In 1727 komt er VQorIoopig een emde aan de uitgaven VOOT
den nieuwen hortus; in 1726- was ook het nieuwe Theatrum acadernicum, de gezamenlijke Iaboratoria voor anatomie, physica en
chemie, in gebruik genomen. Hoezeer dit alles in Leiden de aandacht had getrokken, moge blijken uit een rapport, dat de seCl'etaris van het Leidsehe Curatorium op 9 Januari 1731 uitbracht,
waarin hij aandrQng op vergrooting van den "rnedischen kruydhoff."
Daarin schreef hij o.a.: "Vervolgens is den ondergeschreven secretaris als een gewigtige consideratie voor de noodzakelijkheidt vaTI

/
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9 December 1726.
[Miedema, blz. 22~: Gedurende de aanstaanae Kerstvacantie zal
de proponent De Knijf de predikbeurten der professoren waarnernen, op kosten van de Stad.]

de extensie der kruydtuyn voorgekomen, dat cle nabuurige Academie
van Utrecht binnen weinigh tijds in het departement van cle botanie
de Hollandsche zoude surpasseren, a1800 cle Utrechtse kruydhoff, hinnen korte jaeren herwaerts aengelegt, ten minsten 400 a
500 roeden binnen sijne muuren bevattende, bereits met een grüote
nombre van zeldzaeme gewassen is verrijkt eu dagelijks door correspondentie eu groote kosten meerder planten acquireert, zodat
het niet buyten verrnoeden voorkomt, tenzij meu alhier serieu,"€ attentie op alle cle departementen der medicijnen neemt, dat cle
Utrechtsche Universiteyt in haere kostbare depancen, aen de batanie, chimie en- anatomie gemaakt eu aenge1egt, omme van de
Hollandsche op haar Academie de studie der medicijnen te deriveren en af te trekken, zoude kunnen reusseren." En aan het slot
van _dit rapport betoogt hij nog eens nadrukkelijk, dat te Leiden
altijd de grootste toeloop van medische studenten is geweest eu
dat men "die luyster" moet trachten te behouden, "voornamentlijk
in een tijdt, wanneer een nabuurige Universiteit (Utrecht), welke
alleen door een particuliere stadt is opgeregt, gedoteert ende onderhouden wemt, tot bekoming van die toevloedt en eer, mogelijk
aen de anato~mie, chemie -, en botanie, ende dus alleen aen de
departemeuten v"an de faculteit der medicijnen, 80, 90 a 100.000
(gIrl.) heeft uytgeleidt": Molhuysen, Bronnen V, Bijlage 1038,
blz. 35* en 37*. Deze schatting is aan den ruimen kant, maar
de Leidsche secretaris wilde zijne Curatoren prikkelen, om ook
voor den hortus van hunne Universiteit iets gedaan te krijgen;
daarom overdreef hij ook het gevaar, dat de Leidsche medische
faculteit van de concurrentie der Utrechtsche -dreigde; d-eze laatste was toen juist in de neer; Boerhaave overdreer wel eveneens, toen hij in 1738 zei, dat er "te Utrecht meer professoren
in de medicijnen waeren, als studenten" (Molliuysen, Bronnen V,
blz. 64~'), maar het aantal promoties in de medicijnen te Utrecht
daalde in de eerste helft der 18de eeuw sterk, het meest in de jaren
na 1720: zie De Utrechtsche Academie, blz. 183-184. Daaraan zal men
het wel moeten toeschrijven, dat de Utrechtsche magistraat na 1720
zoo in de beurs tastte om de medische faculteit beter uit te rusten.
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17 Februari 1727.
[Miedema, blz. 223: Machtiging om een plaats aan te wijzen voor
het model van Salomo's tempel, dat prof. Mill had laten maken.]

17 Maart 1727.
Aan den "Italiaenschen spraekmeester Nicolaes Ciangulo"
wordt op zijn verzoek zijn wedde van f 75 voor het 100pen<!e jaar 1727 gecontinueerd.

31 MAART 1727-18 MAART 1728.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE JOHANNE ENS,

AO. 1727"(-1728).
31 Maart 1727.
Geinstalleerd als Rector Ens, als Assessoren: Lampe,
Van M uyden, Serrurier en Ode. De aftredende Rector
Lampe heeft zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen, "habita solenni oratione de insignibus Academiae Ultrajectinae."

18 April 1727.
"Post Licentiati dignitatem collatam m D. Danielem
Haacks, Lubecensern, quam ob causam convenerat Senatus, D. Henricus Didericus Balemann, Lubecensis, qui a
nobis eodem hallore ornatus erat XIV huius mensis 1), per
clarlss. M uidenum, Promotorem, a Senatu petiit gradum
etiam ,doctoratus. Rector praelegit verba Actorum nostronun LA. 0. 1687, 12 Januarii" (nu volgt de aanhaling van wat
men hiervb6r kan lezen, blz. 90, regel 5-15 v. boven). "His
auditis, Senatus absque repetita promotionis solennitate DO.
1) V olgens het Album Promotorum, blz. 122, noot 1, kreeg Balemann op 16 April het licentiaat.
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Balemann concessit etiam doctoratus bullam, roodo eius bullae
sumtum sustineat."

21 April 1727.
De Acta van het rectoraat van Lampe worden gelezen en
goedg-ekeurd. - "Eodem tempore Ds. Haacks, die Veneris
XVIII huius mensis a nobis dictus Licentiatus, diploma
doctorale pctiit, quod etiam ip!?i eüdern modo ut tune temporis DO, Balemann concessum fuit,"

6 Mei 1727.
"Rector Senatui eius rei causa coacto exposuit, nobilissimum Johannem Fredericum L. B. aBussehe rogare veniam disputandi absque praeside, licet non pro gradu. Recitavit Rector ex Actis nostris A o. 1669, 25 Martii, haec
verba" (nu volgt Acta et Decreta I, blz. 480, sub 25 Maart
1669) "et eiusdem anni 29 Junii" (nu volgt wat men onder
dien datum kan lezen in Acta et Decreta I, blz. 480). "Senatus ad illud exemplar Buschio quidem licentiam dedit, verum ea lege, ut decreto isti 29 Junii satisfiatl). Quod decreturn supponere praecedens examen, saltem absque eo non
oportere ut aliquis ve1 nune, vel posthae sine Praeside disputet eique cathedra eedatur, omnium sUffragiis judicatum
est."
20 Mei 1727.
"eum 10 nostro conclavi habita esset a praestantissimo
Johanne Frederico Wolffio, Witebergensi-Saxone, disputatio ,de ritu et solennibus nuptiarum" pro doctoratu Juris,
Facultati theologicae admodum displicuerunt verba haec
,quintae theseos: "Dieo viri et mulieris; ita enim rectius quam
unius viri et unius mulieris," ut et ea, quae thesi sexta legebantur, hoc modo: "De Patribus V (eteris) T( estamcnti),
Lamceho eumque sequutis, non est cur dubites, eos jurc liciti et honesti - - non per dispensationem in uno saItcm
alterove casu, aut ex quadam speeiali cum effectu mcrae irn1) D.w.z.: dat hij eerst aan elk der Professoren het honorarium
moest betalen, dat zij gewoon waren te ontvangen voor hunne aanwezigheid bij een publieke disputatie.
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punitatis conniventia-- polygamiam exercuisse 1)." Quam
ob rem anti promotionem Senatui ex facultatis theologicae
unanimi sententia expositae sunt huius difficultates et propter eas decretum, se nullo modo assentiri posse ipsius promotioni, nisi illa deleantur, quod petebat. Petitioni Facultatis
satisfaciendum esse censuit Senatus. Propterea candidatus
Juri~ quidem Doctor creatus fuit, secl non nisi postquam sanete promiserat füHi istius emendatam editionem, qua omitteret
illa theseos sexiae verba, et thesin quintam mitigaret, fuitque
demandatum Eectori ad istam emendationem attenclere ct
non nisl ea facta. bul1am doctoratus tradere."

11 Juli 1727.
Prof. Lampe, benoemd tot theol. prof. en predikant "in ecclesia Ansgariana" (de Ansgariuskerk, te Bremen), neemt
afscheid van den Senaat.
16, 24 en 25 September 1727.
"Indicto ea de causa Senatui Rector exposuit Celsissimum
ac Serenissimum Principem Nassovio-Arausionensem, Gelriae, Frisiae et Groningae Gubernatorem, studiorum causa in
urbem venturum esse et deliberandum proposuit, an ne nostrum sit et ex re Academiae ipsum salutare eodem modo, quo
id actum est I11ustrissimo Parenti, secundum Acta anni 1701,
25 Augusti. Omnes id oportere judicaverunt. Cum igitur Serenissimus Princeps die 24 eiusdem mensis in tubern venisset,
proximo die 25 Rector et Assessores, praeeuntibus duobus apparitoribus, ad aedes Principis se contulerunt ibique humanissime excepti atque iterurn dimissi fuerunt 2)."
1) Stellingen betreffende de polygamie schenen destijds in trek

te zijn bij de juristen en waren €en steen des aanstoots voor de
theologische faculteit; zie ook hierna. blz. 318, op 21 Dec. 1730.
2) Evenals dat vroeger bij J. W. Friso het geval was (hierv66r,
blz. 179, op 25 Aug. 1701) is deze verwelkoming het eenige, dat in de
Senaatsnotulen staat opgeteekend Over het verblijf van W K.H. Friso
aan de Utrechtsche Academie; zie daarover De UtrechtscheAcademie,
blz. 186. Tot einde Juli 1729 duurde de Utrechtsche studietijd van
den Prills; op 27 Juli 1729 brachten vertegenwoordigers van den
magistraat hem een officieel afscheidsbezoek (Res. Vr. 1 Aug. 1729).
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10 Getober 1727.

Johannes van den Honert, predikant te Haarlem, benoemd
tot ord. prof. theol. te Utreeht, wordt op praeadvies der theolog. faeult. tot Theol. Dr. bevorderd zonder voorafgaande
examens eu disputatie, eu met kwijtschelding van de verschuldigde gelden 1). - De Reetor leest de Res. Vr. IS Sept.
1727 voor (bierna, blz. 303) betreffende prof. Mill. - "Denique tune decrevit Senatus, quoniam intermissum jam aliquot fuetit annis amicum convivium idque etiam plurimis
nune habendum non placeret, aerarium nostrum distribllCUdum esse inter Senatus membra, quod Rector sequenti die
fecit."
12 Getober 1727.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.

20 Getober 1727.
Johannes van den Honert aanvaatdt zijn ambt van ord.
prof. theol. met een oratie "de divinis nuptiis."
3 November 2) 1727.
David Mill aanvaardt zijn nieuwe professoraat. in de "antiquitates sacrae" met een oratie "de variis virorum doctorum in antiquitatibus sacris et Orientalibus erroribus."

IS November 1727.
Prof. Ode, aan wien Curatoren een extraord. professoraat in de theologie hadden verleend" verzoekt den graad
van Theol. Dr., "quem Senatus quidem unanimi consensu
1) V gl. Cramer, t.a.p., blz. 9.
2) In de Acta staat: "Mercurii 3 Nov.," wat abusief is, want in
1727 viel de 3de November op een Maandag. Dat 3 November echter de juiste datukn is, blijkt uit Res. Vr. 27 Oet. 1727, waarbij
werd vastgesteld, dat de oratie van prof. Mill op 3 Nov. zou geschieden.
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decrevit suo merito ci concedendum esse, vcrUIU quia nullum hactenus solenne subiverat examen in theologia, judicatum est e re Academiae esse, ut illud habeatur 1). Examen
igitur more 501ito institutum est ante ct post meridiem,
quando etiam, in Senatu habuit inauguralem "de decreto
Dei" disputationem, qua finita summas in theologia hanares per clariss. Hieran. van Alphen est consequutus."
15 December 1727.
Prof. Ode legt aan den Senaat de hem betreffende Res.
V 1". 15 Sept. 1727 over (hierna, blz. 304). "Rector decretum
111ud praelegit ct mQX c1ariss. Ode provinciam 5ibi demandatam auspicaturus e cathedra verba feeit "de sole Christo."
11.
RESOLUTIEN VROEDSC!fAP UTRECHT.

Mei-September 1727.
[Miedema, blz. 224-226: Aan prof. Lampe f 500 weduwepensioen
aangeboden, als hij bedankt voor een beroep naar Bremen (30 Mei);
hij verzoekt mtstel (3 Juni), neemt het beroep aan (16 Juni), krijgt
op verzoek der stad Bremen ontslag (23 Juni); aan een Bremer
voerman wordt, "bij dispensatie van der voerluiden ordonnantie,"
toegestaan "den heer prof. Lampe, deszelfs huisvrouw, kinderen,
familie en bagage alhier te mogen opladen en naer Bremen voeren" (30 Juni en 7 Juli); Joh. v. d. Honert, predik. te Haarlern, tot
ord. prof. theol. benoemd, met een predikbeurt in de 14 dagen, op
een wedde van f 2000 en f 315 voor de predikbeurten (25 Aug.);
hij neemt het beroep aan, heeft zijn ontslag te Haarlem bekomen
en hoopt midden Oct. zijn ambt te aanvaarden (1 en 8 Sept.); prof.
Mill krijgt den titel prof. antiquitatum Judaicarum, benevens een
verhooging van f 500 zijner wedde, ,,in die hope ende verwagtinge,"
dat hij voortaan een beroep naar elders zal afslaan (15 Sept.).]

1) Volgens het besluit, op 13 Maart 1724 door den Senaat genomen: hierv66r, blz. 280-281; zie ook Cramer, t.a.p., blz. 9~10.
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Juni-September 1727.
[Miedema, blz. 224 en 226: Toegestaan f 180 per jaar voor Dirk
v. d. Eem, knecht van den hortulanus (16 Juni); de vrouw van
den hortulanus belast met het schoonhouden van het theatrum
anatomicum voor f 130 per jaar; machtiging tot het maken van
een ijzeren hek voor het theatrum anatomicum in de Lange Nieuwstraat, en het opstellen van een reglement voor den hortus (29
Sept.).]

15 September 1727.
"De Heeren gecommitt. tot de academische zaeken hebben
110ch tcr vergaderinge voorgcbragt, dat Haer Ed. in overweging hadden genomen de goede diensten, vlijt en naerstigheit van den Heer Jacob Oele, .Philosophiae professor,
en eenparigh van advis waren, dat gemelte Heer doof verbeteringh van titul eu augmentatie van tracteroent behoorde
te worden geremunereert en aengeset om in desselfs goede
diensten alhier te willen volharden en alle vreemde aenzoeken, zijn Ed. reets geclaen of die noch mogten voorkomen, te willen van de handt wijzen. Waerop gedeIibereert
zijnde, heeft de V roedschap, uit consideratien voorzegd, eenparigh goetgevonden en gere:::olveert, omme den Heer professor Ode te vereeren met den titul van professor extraordinarius Theologiae en een augmentatie van deszelfs tractement met twee hondert guldens jaerlijx, ingaende met het
eerste nieuwe quartaal, ook met dien verstande, dat gemelte
Heer Ode ten principaele zal blijven continueren te doceren

de Philosophie."
15 September 1727.
[Miedema, blz. 225: Toegestaan f 300 voar de Hang. en Zevenb.
studenten, van wie er reeds 11 te Utrecht zijn en nog eenige verwacht worden.]

15 en 29 September 1727.
[Miedema, blz. 225---226: Mededeeling der Prinses-Douairiere van
Oranje, dat haar zoon "Prince van Oranje en Nassau, Stadhouder
van Gelderland, Erfstadhouder van Vrieslandt, Stadt en Lande
ete.," na de vaeantie te Utreeht zal komen studeeren. Commissie
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benoemd om den Prins bij zijne kamst te verwelkomen, en besloten, twee schildwachten voor zijn logement te doen plaatsen,
evenals indertijd voor zijn vader geschied was (15 Sept.); rapport
der commissie, die den Prins heeft verwelkomd (29 Sept.).]

1 December 1727.
"Opt genotuleerde ter Beschrijvinge van den 26en November 1727 approbeert de Vroedschap eenparigh bij deze het
cansent, de concert met de Heeren van de voorstemmende
Leden, op behagen van Haer Ed. :Achtb., gedragen, waerbij
Haer Ed. Mog. aen de Kerkenraedt van de Walsehe gemeente alhier accorderen VOOT een jaer een subsidie van
twee honderdt gulden VOOT den persoon van Elisee Jahier,
uit de Valeyen van Piemondt alhier gezonden en de :Acadernie alhier frequenterende, om zieh tot den H. Dienst voor
de kerken aldaer bequaem te maken."
15 December 1727.
"Is noch goetgevonden, wijl de wintervacantie van de
:Academie nu met deze week begint en het twaelftal der
Heeren predikanten alsnu is compleet, dat de preekbeurten
van de Heeren Professoren geduerende de vacantien, zoo
nu als vervolgens, door de twael f predikanten zullen moeten
worden verzorgt, en zal den Secretaris Harscamp aen den
Praeses van den Kerkenraedt hiervan kennisse geven."
19 Januari 1728.
"Op het voorstel van de Heeren Borgmrn. steldt de
Vroedschap bij deze, in plaetse van Dr. Coenraedt van
Groenendael, overleden, tot ordinaris Stadts Dodor aen
den Heer Doctor Christiaan Bernard Albinus, ordinaris
professor Med,ae alhier, alles op de ordonnantie, tractement
en emolumenten, van outs daertoe staende."
26 Januari 1728.
[Miedema, blz. 227: Voor het laatst een jaarwedde van f 75 toegestaan aan den ltaliaanschen spraakmeester Nicolaas Ciangulo. De
opdracht van zijn boekje ,,Massime de Principe" wordt afgewezen

Acta et decreta

Senatus~

II

20

I
I
,!
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en het exemplaar ervan hem teruggezonden. - Aan J ean Barbin,
leeraar in het Fransch, wordt toegestaan, ook Engelsch te onderwijzenj zijn verzoek om een jaarwedde wardt afgewezen.]

18 MAART 1728-28 MAART 1729.

1.
C. B.
A 0. 1728"(-1729).

"ACTA ACADEMICA RECTORE

ALBINO,

18 Maart 1728.
Ceinstalleerd als Rector C. B. Albinus, als Assessoren:
Ens, Otto, Serrurier en Drakenborch.
14 September 1728.
"Clariss. collega Dukerus arnplissimo nostro Senatui, habita promotione, acceptas praelegit literas, quibus nobilissimum Joh. Bus, anno 1724 in Album relatum et titulo
Doctoris ornatum 1), doctoratus diploma, facta naufragio,
perdidisse indicabatur, simulque in illis diplomatis petebatur duplicatum. Unanimis omnium fuit sententia, diploma
ipsi petenti denegari non posse, si de eius naufragio amplissimo Senatui constaret.
Eadem hora clariss. Otto, per litteras ad hoc invitatus,
Senatui amplissimo proposuit, an Oxonensis baccalaureus
absque praeviis examinibus ad doctoratus honores admitti
posset ? Unanin;li suffragatione fieri illud non posse ampliss. Senatus judicavit."
15 October 1728.
De Acta van het rectoraat van Ens worden gelezen en
goedgekeurd.
18 October 1728.
"Habita promotione, clariss. Dukerus Senatui academico
1) Hij was op 18 Dec. 1724 tot J. U. D. gepromoveerd: Album
Promotorum, blz. 119.
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publica auctoritate sancitum praelegit testimonium, qua
Senatui patebat Joh. Bus eo tempore naufragium fecisse,
decrevitque diploma ipsi esse exhibendurn, in cuius plica
diplomatis iterum dati exprimeretur ratio."
8 November 1728.
"Datum illud est diploma atque in plica notatum est seguens: Quoniam constitit primum diploma naufragio periisse, alterum hocce consensu ampliss. Senatus academici unanimi datum est. - C. B. Albinus, h.t. Acad. Rector."
28 Maart 1729.
"Insequenti Rectori Magnifico, celeberrimo Petro van·
Musschenbroek, aerarium nostrurn, 95 flor. et 17 obolos
continens, tradidi."

Ir.
RESOLUTIliN VROEDSCHAP UTRECHT.

28 Maart 1728.

"op het voorstel van de Heeren Borgmrn., ten verzo~ke
van de Heeren leden van het Collegium Musicum, om doof
eenigh douceur aen .', ... Petit, voornaem musicus eu violist,
toe te voegen, denselven te doen resolveren om hier te
blijven zijn kunst exerceeren, hletgeen vermeint wordt, dat
van nut en dienst zoude zijn voor deze Stadt en Academie,
authoriseert de Vroedschap rnits deze de Heeren Borgmrn.,
ter somme van een honderdt en vij ftigh gulden, te betalen
jaerlijx aent Collegium Musicum, ten behoeVl~ van voornoernden Petit."
22 Maart en 10 Mei 1728.
[Miedema, blz. 227-228: Machtiging om voor de Bibliotheek een
ontbrekend deel van het "Corpus Historiae Bisantinae" aan te
koopen (22 Maart 1)); toegestaan f 64 voor den aankoop van het
1) Bij Miedema staat abusievelijk XII in plaats van XXII Maart.
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genoemde deel, en vastgesteld, dat jaarlijks f 500 besteed zal worden voor den aankoop van nieuwe boeken; de wedde van den custos der Bibliotheek van f 80 tot f 150 verhoogd (10 Mei).]

12 April 1728.
[Miedema, blz. 27): De Qud-prof. R. Leusden, die zijn museum
anatomicum aan de Academie ten geschenke gaf, zal als tegengeschenk een stuk zilverwerk krijgen, ter waarde van 200 zilveren
ducatons.]

31 Mei 1728.
[Miedema, b1z. 228: Dankbetuiging aan prof. Ode voor de opdracht van zijn "Theologia naturalis" etc .. ]

2 Augustus 1728.
[Miedema, blz. 228: "Vermits het affsterven van Willem van de
Water" wardt Alexander van Megen 1), op zijn verzoek, aangesteld tot Academiedrukker en belast met de leverantie van de prijzen voor de Latijnsche scholen.]

27 September 1728.
[Miedema, blz. 228: Toegestaan f 300 voor de Hong. en Zevenb.
studenten.]

7 Februari 1729.
[Miedema, blz. 228: Een jaarl. wedde van f 100 toegestaan aan
den chirurgijn Bosch voor het in orde brengen en houden van de
"praeparata anatomiea, de sceleta, ook insecta et curiosa :in
liquore," voor zijn dienst in collegio anatomieo met het praepareeren der subjecta (cadavers) en het schoonhouden en slijpen van
de chirurgische instrumenten.]

1) Zie over hem Evers, t.a.p., blz. 89-----90, waar ook de Res. Vr. 2
Aug. 1728 is afgedrukt.
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28 MAART 1729-27 MAART 1730.
1.
"ACTA RECTORE P(ETRO) V(AN) MUSSCHENBROEK,

AO. 1729"(-1730).

28 Maart 1729.
Geinstalleerd als Rector Van M ussehenbroek, als Assessoren: ehr. B. Albinus, Van der Honert, Van Muyden eu
Duker.

15 April 1729.
Rector eil Assessoren begroeten den Heer Hendrik Soestdijk, tot burgemeester gekozen in plaats van den overleden
burgmr. Jacob Martens.

27 Mei 1729.
De Reclor deell mede, dal prof. Van Muyden op 25 Mei
is overleden; aan de weduwe zal het gebruikelijke roUwbezoek worden gebracht; daar het aan sommige professoren
bekend was, dat Van Muyden meer dan eens had verklaard, geen lijkrede le wensehen, en bovendien prof. Van
Eck aan den Senaat een overeenkomst had toegezonden,
in 1713 door de prof. Van de Poll, Van Muyden, Van Eck
eil J. J. Vitriarius aangegaan, waarbij zij elkaar ontsloegen
van het houden van een lijkrede eil verklaarden, deze niJet
te begeeren, besluit de Senaat, dat aan de familie van den
overledene het hauden van een lijkrede niet zal worden aangeboden.
De bedoelde overeenkomst luidde aldus:
,,\Vij, ondergeschreeve professoren, constituerende de
juridische facultijt in de Academie van Utrecht, considererende de last van het doen van een oratie funebris, alsmeede de ijdelheyd van louanges, die daarbij aen de afgestorven gemeenlijk gegeven worden, w:~rklaaren en betuygen, dat wij niet alleen malkanderen hebben ontslagen, gelijk wij malkanderen ontslaan bij deze, van de moeite, om
in geval een van Qns vieren deezer waereld mogt komen
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te overlijdeu, den overleedenen met een oratio funebris te
parenteren 1), maar dat wij ook wel expresselijk aen ouze
erfgenamen ordineren eu belasten, alsmeede zoo aan ouze
Heeren Curateuren, de Heeren Borgermeesteren eu V roedschap dezer Stad, alsook aan onze Collegaas in andere facultijten serieuslijk verzüeken, dat wij nog doof eenig collega in onze facultijt, hetzij teegenwoordige of toekomende, nog door iemant anders uyt het coll~gie der professoren deezer Academie, of wie het ook zoude magen weezen,
na onze daod met geen oratio funebris geparenteert magen
worden.
Aldus onder ans geaccordeert eu overeengekomen, aan
ouze Heeren Curatoren eu Collegaas, buyten ouze facultijt zijnde, verzogt, eu aan Qnze erfgenaamen geordonneert
en bevolen, in Utrecht, den 8 Nov. 1713.
L. van de PoIl
Cornelis van Eck

Johan van

~uyden

Johan Jacob Vitriarius."

15 Augustus 1729.
De Rector vestigt er de aandacht op, dat weldra prof.
Oosterdijk Schacht zijn inaugureele oratie zal houden. De
Senaat besluit, den boetenpot onder de collega's te verdeelen 2).
12 September 1729.
J ohannes Oosterdijk (Schacht) aanviardt het ambt van
",ordin. prof. medicinae, anatomiae et chirurgiae," met een
rede (onderwerp niet genoemd).
1) Parentare beteekent in klassiek Latijn een lijkoffer brengen
aan gestorven auders of verwanten; hier is het een lijkrede houden; parentatio is de lijkrede.
2) 15 er verband tusschen de voorgaande mededeeling en dit
besluit? Zoo ja, moet men het clan hierin zoeken, dat de heeren,
v66r de komst van een nieuwen collega, den boetenpot wilden
verdeelen, amdat de spoeling anders dunner ZOll worden? Tot
zulk een veronderstelling komt men bijna, amdat in de Acta van
den Senaat nergens anders staat opgeteekend, dat er weldra een
inaugureeie aratie ,,zal worden" gehouden!
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15 September 1729.
Prof. Mill, die bij zijn titel van -"linguarum Orientaliu~
prof.," dien van "ord. prof. theologiae exegeticae" heeft
gekregen, verzüekt aan den Senaat het doctoraat in de
theologie. Dit wordt hem, op advies der theolog. faeulteit,
toegestaan, zünder examen en disputatie, "quia c1ariss. Millius dudum fuerat Theologiae eandidatus atque turn Leydae,
turn alibi saepe verba publice pro concione habuerat, turn a
consistorio Leydensi ad ministerium vocatus fuerat 1) nonnullaque alia suae eruditionis in Theologia ediderat specimina." - Op denzelfden dag promoveert Ens hem tot
Theol. Dr.
10 Oetober 1729.
David IVJ:ill aanvaardt zijn nieuwe professoraat met een
oratie "de Theologia exegetica."
12 Oetober 1729.
RectoT eu Assessoren complimenteeren een der nieuw gekozen burgmrn., ul. Van Bronckhorst; de andere burgmr.,
Leusden, kon hen wegens ziekte niet ontvangen; Chr. B.
Albinus (die klaarblijkelijk zijn geneesheer was) verklaart
namens hero in den Senaat, dat hij zal berichten, wanneer
hij de heeren kau ontvangen.

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Juni-Augustus 1729.
[Miedema, blz. 228-229: In plaats van wijlen prof. Van Muyden
wordt Joh. Gotlieb Heineccius, prof. te Frankiort a.d. Oder, tot
1) In de notu1en van de theoI. faculteit (Cramer, t.a.p., blz. 10)
staat i. pI. v. de laatste zinsnede: "in numerum ternarium, ex quo
Pastor Ecclesiae Leidensis eligeretur, ante hos XI adruodum annos
relatus fuerat."
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ord. prof. juris civilis benoemd, op een wedde van f 2000 (13 Juni);
hem wDrdt, op zijn verzoek, een maand uitstel voor zijne beslissing
toegestaan en vergoeding beloofd van de transportkosten van hem,
zijne familie eu zijne meubelen (4 Juli); hij moet voor het beroep
bedanken, amdat de Koning van Pruisen hem geen ontslag wil
geven (8 Aug.). - Joh. Oosterdijk Schacht, philos. prof. te Franeker, wardt benoemd tot ard. prof. medicinae, anatomiae ct chirurgiae, op een wedde van f 1000 (13 Juni); hij neemt de benoeming
aan, maar verzoekt vrijstelling van anatomische dissectien eu demonstratien, "waartoe zijne lichaemsdispositie cu ook de gesteltheidt zijner ogen tot diergelijke kleine eu subtile dingen niet was
strekkende." (Hierop volgt, wat Miedema niet heeft: ,,het is des
Vroedschaps intentie niet om gemelten Heer Oosterdijk Schacht te
verplichten tot russectiones et demonstrationes anatomicas, maer
dat den Heer· prof. Albinus daerinne zal blijven continueeren.l»
(20 JW1.i). Prof. ehr. B. Albinus krijgt den titel van prof. praxeos,
met een verhooging van f 200 zijner wedde, mits hij zal voortgaan
de anatomie te doceeren en demonstrationes anatomicas te houden
in theatro publico (13 Juni). - Aan prof. Mill wordt de titel van
ord. prof. theologiae exegeticae en verhooging zijller wedde tot
f 2000 aangeboden, mits hij bedankt voor het hem aangeboden professoraat in de Oostersche Wen te Leiden (25 Juli); hij heeft het
eerste aanbod aangenomen en o.a. verklaard, "dat met lichtelijk
zoude kannen resolveren om deze Stadt en Aeademie te verlaten;"
de vermeerdering zijner wedde zal ingaan met het nieuwe kwartaal
(1 Aug.).]

11 Juli 1729.
[Miedema, blz. 229: Dankbetuigi..">1g aan prof. Van Alphen voor de
opdracht van zijn boek, getiteld "Oeconomia Catechesis Palatinae."1

5 September 1729.
[Miedema, blz. 230: Aan prof. Van Musschenbroek zullen betaald worden het voorschot en de onkosten, die hij sinds 17Z7 gehad heeft VOOT zijne philos. en astronom. demonstraties; hij mag
eenige kleinigheden voor den astronomischen toren koopen of
laten maken; in plaats van den overleden Henrik Meyer mag hij
een anderen knecht of assistent, op Stads kosten, aanstellen, tot
hulp bij zijne demonstratien.]
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19 September 1729.
Op de "series lectionum in Academia posterioris semestris" heeft prof. ehr. B. Albinus zich alleen "professor medicinae et praxeos" genoemd en weggelaten "de titulen van
anatomes et chirurgiae prof., welke partes medicinae te doceren zijn Ed. noch blijft incumbeeren en blijft gedemandeert bij reso1utie van den 13den Juni 1) 1729."' De series
zal voorloopig niet gedrukt worden; aan Albinus zal worden
verzocht, de fout te herstellen en voort te gaan met zijne
colleges in anatomie eu chirurgie, everueens met de anatomische demonstraties in theatro publico.
26 September 1729.
Burgmr. Van Voorst, die vorenstaand verzoek heeft
overgebracht, bericht, dat prof. A1binus hern ten antwoord
had gegeven, "dat zijn Ed. de titulen en qualiteiten van
prof. anatornes et chirurgi3.!'C weder in de series lectionum
academicarum hadde gevuldt ende die omissie gedresseerdt;
dat ook de demonstrationes anatomicas publicas voornemens
was te doen, doch dat echter scheen zwarigheidt te maken
om te houden collegium anatomicum privatum vel domesticwn." "Waerop gedelibereerdt zijnde, heeft de Vroedschap van veel nut voor onze Academie ende de facultas
medica en zelfs noodtzakelijk geoordeelt, dat alhier moeten
worden gehouden collegia anatomica et chirurgica, en hebben derhalven ongaerne vernomen de tergiversatü~n en
zwarigheden, die de Heer Albinus, aen wien zulx incumbeerdt, daertegens formeert, waerdoor men ook bericht
wordt, dat reets het vertrek van eenige studenten naer
elders zoude zijn gecauseerdt, dewelke naer waerschijnlijkheidt doof noch andere stünden te worden gevoIgt; weshalven de Vroedschap heeft goedtgevonden, aen welgemelten
Heer prof. Albinus bij deze te gelasten en te recommanderen, om zijn Ed. ts aengenomen professie, specialijk van
de anatomie, ürdentelijk waeT te nemen, als tot noch toe
heeft gedaen, ende zich niet te ünttrekken aen de studen~
tell, die deswegen zijne institutien verlangen, op poene dat
Haer Ed. Achtb., bij vordere verwreigeringh, aver deszelfs
1) Er staat abusievelijk 13 Juli. Voor de resol. van 13 Juni zie

blz. 312.
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traetement van 800 gld., waerop Zijn Ed. de professionem
anatomes heeft aengenomen, zullen disponeren en zijn Ed.
verklaren daervan vervallen 1)."
17 Oetober 1729 en 13 Februari 1730.
[Miedema, blz. 231-232: Toegestaan f 300 voor de 17 Hang. en
Zevenb. studenten (17 Oet.); goedgekeurd het namens de Stad
gedragen consent in het besluit der Staten, om f 600 toe te staan
voor de Hong. en Zevenb. studenten (13 Febr.).]

7 November 1729.
Aan de weduwe van "Pasquier Baert, gewezen hortulazal het kwartaal worden uitbetaald, waarin haar man
is gestorven.
23 Januari 1730.

TIUS,"

De Vroedschap "approbeert het consent," doof hare vertegenw. ter Staten-vergadering gedragen "tot continuatie
van het charitabel pensioen, tot voortzettingh van de studien voor tWlee jongelingen uit de valeyen van Piemont, op
de Academie alhier studerende, voor een jaer, zijnde 200
gld. jaerlijx voor ijder."
'Gehoord het rapport van een hiertoe benoemde commissie over hetgeen- in de vergadering der Staten van 17 Aug.
was verhandeId "nopende de discontinuatie van de Rijderschool, eu den Rijdermeester Colman deswegen te waerschouwen," besluit de Vroedschap, dat Burgmrn. aan Gedeput. Staten "in een minnelijke te verzoeken conferentie"
zullen voorstellen, "dat, alvorens de Ridder-Academie off
Rijderschool te mortificeren, mogt worden vastgeste1dt en
gereguleert het aenstellen van een goedt en bequaem piqueur, op een sortabel tractement, twee derde tot laste van
de Staten en een darde tot laste van de Stadt 2)."
1) Voor deze bedreiging zal Albinus wel gezwicht zijn; men
hoort althans :in de Res. Vr. niet meer over dit onderwerp.
2) Reeds in Juni 1725 hadden de twee eerste Leden van de Stateri
de rijderschool willen opheffen (hierv66r, blz. 290). Dit plan was
toen niet doorgegaan. In 1729 kwam er weer sprake van; bij Res.
Vr. 8 Aug. 1729 werden Burgmrn. gemachtigd, met de "voorstem-
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27 MAART 1730---2 APRIL 1731.
1.
"ACTA ET DECRETA RECTORE JACOBO ODE

AO. 1730"(-1731).
27 Maar! 1730.
Als Rector geinstaIIeerd Ode, als Assessoren: Van Musmende Leden" over dit onderwerp te onderhandeleu; de Stad
trachtte steeds de rijderschool te behouden. Blijkens bovenstaande
Res. Vr. van 23 Januari 1730 wilden Gedeput. Staten nog in
Augustus 1729 de inrichting opheffen en deed de Stad toen een
poging, om in elk geval een pikeur aan te stellen. Het kwam
echter niet tot opheffing, want ten slatte kreeg de Stad haar zin.
Bij Res. Vr. van 11 Dec. 1730 werden Burgmrn. gemachtigd, met
de "voorstemmende" Leden te onderhandelen over de benoeming
van een rjjderrneester. Uit de Resal. Staten Utrecht 27 December
1730 blijkt, dat toen een commissiei uit de Staten bezig was te zoeken naar een nieuwen rijdenneester, in plaats van den "gewesen
rijdermeester Kolman," en zieh daarvoor gewend had tot den
Heer Van Ginkel, onzen diplomatieken vertegenwoordiger aan het
hof van Berlijn. Deze had hun een zeer bekwaam persoon genoemd, G. J. Greinert, den stalmeester van Markgraaf Alb. Frederik
van Brandenburg, die, op door hem aangegeven conditien, bereid
was aver te komen. In -hunne vergadering van 27 December 1730
machtigden de Staten de commissie, deze onderhandelingen voort te
zetten en steIden zij een uitvoerige lijst op van de voorwaarden,
waarop zij geneigd waren Greinert te benoemen. Deze stelde ten
slotte echter hooger eisehen en a1 was de Stad bereid met hem
een accoord te treffen (Res. Vr. 12 Febr. 1731), de overige Leden
der Staten schijnen dit niet gewild te hebben en de onderhandelingen werden afgebroken. In den loop van het jaar 1731 (blijkens
Res. Staten Utrecht 15 Aug. 1731 en Res. Vr. 20 Aug. 1731) deed
zich een ander gegadigde op. Met hem werd men het ten slotte
eens, en in October 1731 (Res. Gedeput. Staten Utrecht 30 Oct.
1731 en Res. Vr. 5 Nov. 1731) werd eindelijk Xaverius Hennbeek
tot Rijdenneester aangesteld. De RijderschooI was dus voor Utrecht
behouden, maar, zooa1s later zal blijken, gefloreerd heeft zij niet
meer. - Ten slotte zij hier nog vermeId, dat bij Res. Vr. 28 Janu-
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schenbroek, Van Alphen, Otto en Oosterdijk Schacht. De
aftredende Rector Van Musschenbroek heeft zijn ambt aan
zijn opvolger overdragen, na een oratie gehouden te heb~
ben "de methodo institucndi experimenta physica."
16 en 17 April 1730.
De Rector heeft op 16 April een brief gekregen van Balthasar Christophorus Baron van Knigge, uit Tübingen, met
bijgevoegde "Disputationes" ("Anti-Pontificia"), opgedragen aan de predikanten eu de professoren van Utrecht; in
den brief stand, dat deze Baron gaarne een bewijs van
waardeering voor zijn arbeid zou krijgen. Op 17 April leest
de Rector den brief aan den Senaat voor; hij geeft verder
als zijne meening te kennen: "libellum istum prorsus indignUID esse, qui arnpliss. nostro Senatui fuerat dedicatus;
Senatus unanimi suffragio decrevit, vatis atque petitionibus istius Baronis nil esse concedendum." De Rector zal
hiervan kennis geven aan den boekverkooper Waasberg te
Amsterdam, door wiens bemidde1ing de Baron antwoord
heeft verzocht.
9 Augustus 1730.
De vrouw van prof. Van Alphen 1S overleden. Rector tn
Assessoren brengen een bezoek van rouwbeklag. Zij wordt
op 16 Aug. begraven.
11 Augustus 1) 1730.
Twee zonen van den secretaris (van de Stad en van de
Academie) Mr. Everard van Harscamp promoveeren tot
J.U.D. De professoren hebben hun de verschuldigde promotiegelden kwijtgescholden.
ari 1732 geld werd toegestaan voor reparatien aan de Rijderschool
en VOOT het veranderen van de hüuten schutting om de pikeurbaan in een steenen ringmuur.
1) In de Acta et Decreta staat: "Veneris XII Augusti," wat füut
is, want 12 Augustus viel in 1730 'op een Zaterdag. Dat er "Veneris XI Augusti" moest hebben gestaan, blijkt uit het Album Promotorum, blz. 126, op 11 Aug. 1730. .
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8 September 1730.
Johannes Leonardus Wintgens, "privignus" (stiefzoon)
van prof. Otto, promoveert tot J.U.D. ").
11 September 1730.

Jacobus Voorda, tot dusver jur. prof. te Franeker, aanvaardt zijn ambt van ord. prof. juris met een oratie nde
prudentia Romanorum in condendis XII Tabularum legibus."
28 November 1730.
"Fridericus Johannes Arnoldus Schumacher, gente Bremensis, patria Clivicus, lex Dinckslacensi vocatus in ecclesiam Bremensem, summas in theologia hanares absque
praemissis examinibus adeptus fuit, quod antea c1ariss. Ikenia 2), tune quidem ex Zutphaniensi in ecc1esia~ quoque
Bremensem vocato, verbi divini ministro et interpreti, isti
hanaTes fuerunt decTeti, eodernque ritu in eurn coUati 3)."
"Quod ne in eXJemplum Academiae nostrae parum -honorifieum ac promovendis disciplinis theologicis noxium abiret
aut ab aliis deinceps traheretur, decrevit ampli8s. Senatus et
quadam quasi lege sancivit, ne in posterum quispiam ex una
modo in aliam ecclesiam vocatus absque lexaminibus solito
more instituendis summos in theologia hanares consequeretur, nisi simul ei in Academia quadam oblata esset professio
theologica. Hane ob eaussam theologiea huius Aeademiae
faeultas deeretum fecit, Actis eius insertum atque a Senatu
comprobatum, cuius haec sunt verba: "Ipsa facultas thealogiea cavendU'm censuit et ampliss. Senatus quoque decrevit,
ne in posterum summi in theologia honores sirre praeviis examinibus et disputatione inaugurali in aliquern conferantur ecclesiae pastorern, nedum in alium, ~isi eonstet eum ad capessendam in Academia quadam Reformata professionem theologicam esse vocatum; neqUl~ in professorem designatum,
1) Voor de curiositeit zij de titel van deze juridische dissertatie
vermeId: lIde animalibus ferocientibus, qua vulgo iter fit, non habendis" (Album Promotorum, b1z. 127, op 8 Sept. 1730).
2) VgL hierv66r, b1z. 263, op 6 en 19 Febr. 1720.
3) Vgl. Cramer, t.a.p., blz. 11.
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nisi antea ministerio Evangelii functus fuerit, per exam1na
consueta exploratus ct legitime admissus 1)."

9 December 1730.
De Prorector (Van Musschenbroek: de afgetreden Rector was in het volgende jaar steeds Assessor cu tegelijk
Prorector) eu de overige Assessoren brengen een bezoek
van rouwbeklag aan den Rector Ode, wiens vrouw 15 over1eden; zij wordt op 13 December begraven.
21 December 1730.
"Johannes Teschemaker, Amersfurtensis, post habitam
ct defensam publice dissertationem summis in utroque ] Ufe
honoribus condecoratus fuit, ca lege. atque conditione, ut
thesin hane suae dissertationi subjunctam: "Polygamia in
V eteri Testamento non prohibita videtur 2)," vel deleret
prorsus, vel in sensum idoneum mutaret, quod ca veritatibus theologicis, ceu fundamentis religionis nostrae, esset
contraria. Ea itaque thesis per schedulam typis expressam
ita fuit mutata: "Polygamia in V eteri Testamento propter
sapientes rationes tolerata videtur 3)."

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Juni 1730 en Maart 1731.
[Miedema, blz. 232 en 234: Jacobus Voorda, prof. te Franeker,
tot ord. prof. juris civilis benoemd op een wedde van f 1200 (12
Juni); hij neemt het heroep aan (26 Juni). - Aan prof. Otto
wordt de titel van prof. j~is feudalis en een verhooging zijner
1) Ook bij eramer, t.a.p., blz. 11. Op blz. 11-12 vindt men daar
afgedrukt de aan Schumacher uitgereikte doctorale bul, waarin
men dus een voorbeeld heeft van de bewoordingen eener doctorale bul bij een promotie honoris causa in de theologische faculteit.
2) Vgl. hierv66r.., blz. 300, op 20 Mei ~727.
3) Vgl. echter hierna, blz. 321-322, op 17 Maart 1732.
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wedde met 100 zilveren ducatons aangeboden, als hij bedankt VOOl."
een beroep naar Halle (12 en 15 Maart); hij bedankt voor dat beroep (19 Maart).]

Juni en Augustus 1730.
[Miedema, blz. 232: Dankbetuiging aan prof. Van den Honert
voor de opdracht van zijn boek "Institutiones theologicae" ete.
(19 Juni) en aan den advocaat Joh. Carolus van Wachendorff voor
de opdracht van zijn boek "Dissertationum trias" (7 Aug.).]

6 Oetober 1730.
[Miedema, blz. 233: f 300 toegestaan

VOOT

de Hang. en Zevenb.

studenten.]

22 J anuari 1731.
[Miedema, blz. 233: Het drukken van de Series lectionum acht
dagen uitgesteld wegens een geschil tusschen den Rector Magnif.
(Ode) en prof. Mill over den titel van den Iaatste.]

5 Februari 1731.
"De Heeren gecommitt. tot de academische zaken hebben
gerapporteert, dat Haer Ed., volgens commis8ie van den
22en Januarij voorleden, in een besoigne hebbende geexamineert de zwarigheden, gemoveert tegens den titul, door
de Heer professor Mill bij de nieuwe series lectionum opgegeven, bevonden hadden, dat het voors. verschil was van
zoo geringe waerde en be1angh, dat diensaengaende geen
displai,ier off ongenoegen den Heer Mi!! behoart te worden
gegeven, dus dat Haer Ed. van advis waren, dat voorgen.
versehil bij provisie moest blijven in state en de series gedrukt magh worden; zooals was opgegeven door de Heer
Mi!!, te weten:
"David Millius, S.S. 'l'heo1ogiae el Philosophiae Doctor,
illius et theologiae exegeticae, nec non antiquitatum et linguarum orientalium professor ordinarius."
., Waerop gedelibereert zijnde, heeft de V roedsehap haar
met voors. rapport geeonformeert, en is verstaen, dat de
series lectionum academicarum dezen conform zal worden
gedrukt."
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27 Maart 1731.
[Miedema, blz. 234: De meesterknecht van den hortulanus zal,
volgens zijn verzoek, niet meer met f 180 per jaar worden betaald,
maar voortaan bij daghuur, des zomers 16, des winters 14 stuivers.]

2 APRIL 1731-31 MAAR'I' 1732.

I.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE JOHANNE VAN DEN

HONERT, T. H. FILIO, AO.

1731"(-1732).

2 April 1731.
Als Rector geinstalleerd Van den Honert, als Assessoren: Ode, Van Alphen, Voorda en ehr. B. Albinus. De
aftredende Rector Ode heeft zijn ambt aan zijn opvolger
overgedragen, "habita oratione de naturali Jobi arnicorumque eius et ipsius Dei philosophia, observationibus
quibusdam illustrata."

5 April 1731.
'I'heophilus Murowski, Olsnensis (uit Oels )-Silesius, die
op 18 Maart 1705 te Utrecht tot Med. Dr. was gepromoveerd, na een publieke disputatie "de anthropophagia medica sive de medicamentis ex homine desum(p )tis," onder
het rectoraat van Van Eck, terwijl Munnicks zijn promotor
was, heeft zijne doctorsbul verloren en verzoekt een duplicaat. Dit wordt hem toegestaan; de formule voor een duplicaat wardt tevens vastges1dd.

5 Mei 1731.
Prof. Mill vertoont aan den Senaat de Res. Vr. 5 Februari 1731 (hierv66r, blz. 319) betreffende zijne titulatuur
op de series.
4 Juni 1731.
Prof. Otto vertoont aan den Senaat de Res. Vr. 15 en
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19 Maart 1731 (hierv66r, blz. 319) en aanvaardt de hem
daarbij verleende "professie Juris feudalis" met een oratie
"de arduo antecessoris munere."
12 Oetober 1731.
Rector eil Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgrnrn.
6

Januari

1732.

De Rector bericht het overlijden van prof. Ens; aan
de broeders van den overledene zal, zoodra zij in de -stad
zijn gekomen, een rouwbezoek worden gebracht; er zal een
lijkrede worden gehouden, "nisi aliter ipsi defuncto visum
fuerit, qua de re aliquis rumor ad quorundam Professorum
aures pervenerat." - Op denzelfden dag leest de Rector
de Res. Vr. 24 December 1731 voor (hierna, blz. 323), be--treffende de aan prof. Van den Honert verleende .,professie historiae ecclesiasticae."
13

Januari

1732.

Begrafenis van prof. Ens. Zijne broeders hebben verklaard, dat een lijkrede niet wordt gewenseht.
26 Februari 1732.
Prof. Van Eck is overleden; overeenkomstig zijn wensch
(hierv66r, blz. 309-310) wordt geen lijkrede gehouden;
Rector en Assessoren brengen het rouwbezoek; de begrafenis heeft plaats op 5 Maart.

17 Maart 1732.
De Acta van het rectoraat van Ode (een jaar na zijn
aftreden I) worden gelezen en goedgekeurd '). "Ea
autem occasione actum est de Johanne Teschemacher,
1) De Acta van de heide voorgaande rectoraten, die van ehr.
E. Albinus en Van Musschenbroek~ schijnen in den Senaat niet te
zijn gelezen; de Acta maken er althans geen melding van.

Acta et decreta

'Senat'US~

II

21
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Amersfurtensi, qui praeter meutern decreti nostri diei 21
Decembris 1730" (hierv66r, blz. 318) "et seriam Rectoris
tune Magnifici admonitionem, non integram corollariorum
suorum paginam ad emendandam suam de Polygamia thesin
mutavit, sed novam parva 8chedula thesin imprimi ac circumferri curavit, dum suae, neglecto i110 decreto, cui tarnen se
submiserat, disputationis exemplaria sine ulla_ huius thesis
mutatione emendationeque distribuerit. Cum autem id arone
Senatui nostro vehementissime displicuerit, ille, ne id iterum
in nostrum contem(p) turn fieret, lege cavendum esse judicavit, ne Academiae Rector, si quid unquam nostro decreto
vel in disputatione inaugurali, vel in aliqua ei adnexa thesi
mutandum fuerit, nostrum alicui diploma tradet, antequarn
!ea rnutatio secundum nostrum statutum facta atque Rectori probata sit, posita ipsi Rectori, si id neglexerit, 25 florenorurn in aerarium nos trum inferendorum mulcta 1).
Praeterea jussum est, ut illa thesis in ea disputatione, quae
codici academico inserta est, quaeque sine illa mutatione
existit, calamo ad nostri decreti rnen-uem vertitur, ut inde
quid rei sit, cuique constare queat."
Ten slotte leest de Rector de Res. Vr. 3 Maart 1732 voor
(hierna, blz. 323~324) betreffende het houden van een lijkrede. "His autern recitatis, habita qUaJestio fuit, cuinam, an
juniori, an vero seniori in singula facultate id negotii daretur, ut defuncti collegae laudes solenni ritu enarraret.
Plurima autem suffragia illud juniori committendum esse
censuerunt, nisi aliunde constet, ipsum defunctum petiisse
vel desiderasse, ut e numero professorum alius eo pietatis
honorisque officio fungeretur. 'Quod propterea decretum
fuit."

1) Dit onder het rectoraat van Van den Honert genomen besluit was clus eigenlijk tegen Ode gericht, onder wiens rectoraat
de promotie van Teschemacher had plaats gehad en die dus voor
de naleving van het besluit van 21 Dec. 1730 zorg had rnoeten
magen. Was dit de reden van het twistgeschrijf tusschen Ode en
Van den Honert, waarvan de Res. Vr. 19 en 26 Mei 1732 (hierna,
blz. 325) gewagen, of zaten de heeren elkaar over theologische
quaesties in het haar?
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II
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

30 April 1731.
[Miedema, blz. 234: Vermits weder drie stukken van het Corps
diplomatique van Dumont, waarop voor de Bibliotheek is ingeschreven, zijn versehenen, wardt de Thesaurier gemachtigd deze
boeken te doen karnen en te betalen. De gecommitt. voor de Bibliotheek worden verzocht "te informeeren, wat noch aen eenige
grüote corpora, die op de drukpers zijn, in de Bibliotheecq manqueert, ten einde voors. defecten magen worden ontboden en gesuppleert."]

22 Oelober 1731.
[Miedema, blz. 235: Toegestaan f 300 voor de Hang. en Zevenb.
studenten.]

24 en 31 December 1731.
[Miedema, blz. 235: Aan prof. Van den Honert wardt de titel
van prof. historiae eccIesiasticae en een verhooging zijner wedde
met f 200 aangeboden, in de hoop, dat hij voor een eventueel bereep naar Leiden zal bedanken (24 Dec.); hij neemt dit aanbod
aan en blijft te Utrecht (31 Dec.).]

7 Januari 1732.
[Miederna, blz. 235: In phiats van den vrijwillig afgetreden prof.
AIbinus wordt prof. Oosterdijk Schacht tot stadsdokter aangesteld.]

3 Maart 1732.
"De gecommitt. tot de academische sae.cken hebben
noch, tot voldoeninge van des V roedschaps rresolutie-commissoriael van den 14en Januarii 1732, gerapporteert, dat
Haer Ed. eenparigh van gedachten en advis waren, dat
het ~trekte tot eer en luyster van de Academie, dat bij
het overlijden van een Heer Professor alhier, denzelven
door een Heer Collega in dezelve facuIteit met een oratio
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funebris würde geparenteert, gelijk als hetzelve genoegzaem op alle Academien in gebruik is eo alhier ook placht
te geschieden; dat ook zoo loffe1ijke solemniteit niet behoorde buiten gebruik te geraken. Waerop gedelibereerdt
zijnde, verklaert de Vroedsehap bij deze, dat Haer Ed.
Achtb. aengenaem zal zijn, dat voortaen bij het afsterven
van een I-Ieer Professor doof een van deszelfs Collegen van
.dezelve faculteit weder, gelijk vo6r deze eu op andere Academien gebruikelijk is, gedaen würde reen oratio funebris
tot cer en loH van den overledenen."
"Eo wordt den Secretaris MT. Everard van Harscamp
verzoeht bij deze, om van deze Haer Ed. Achtb. goede intentie op een beleeffde eo vriendelijke wijze 1) kennisse
te gcven aan den Heer RectoT Magnificus, om daervan vcrvolgens in Senatu academico openingh en communicatie
te doen en geven, met overleveringe van extract dezer, om
in 'Actis academicis geregistreerd te worden."

31 MAART 1732-23 MAART 1733.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE JOANNE OOSTERDIJK

SCHACHT, AO. 1732"(-1733).

31 Maart 1732.
Als Rector geinstalleerd Oosterdijk Schacht, als Assessoren: Van den Honert, Otto, Serrurier en Duker. De aftredende Rector Van den Honert heeft zijn ambt overgedragen na het houden van een oratie "de historia ecclesiastica
theologis maxime necessaria," waarmede hij tegelijk zijn
nieuw ambt van prof. historiae ecclesiasticae heeft aanvaard.
1) Deze resolutie van den Utrechtschen magistraat was beleefder dan die van de Leidsche Curatoren van 8 November 1719 ook Leidsehe professoren plachten toen geen prijs meer te stellen op een lijkrede -, waarbij zij "verstanden," dat na het averlijden van een lid van den academischen Senaat een lijkrede moest.
worden gehauden, "schoon den overledene afte de vrienden van
denzelven sulcx van de handt gewesen ende geweygert hadden:"
Malhuysen, Bronnen IV, blz. 316.
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9 Mei 1732.
Rector eu ,Assessoren brengen een bezoek van rOllwbeklag aan prof. Van Musschenbroek, wiens vrouw is overleden.
6 Oetober 1732.
Van M usschenbroek aanvaardt zijn nieuw ambt van prof.
astronomiae met een oratie "de praestantia et utilitate astronomiae in ceteris disciplinis."
12 en 13 Oetober 1732.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.

13 Maart 1733.
De Acta van het rectoraat van Van den Honert worden
gelezen en goedgekeurd (ongeveer een jaar na zijn aftreden!).

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

19 en 26 Mei 1732.
[Miedema, blz. 236: Opdracht aan Burgmrn. om de prof. Van den
Honert en Ode VOOT zieh te ontbieden en hun te verzoeken, -hun
twistgeschrijf te staken (19 Mei); het geschil is bijgelegd (26 Mei).]

Juli-November 1732.
[Miedema, blz. 236-240: Aan prof. Van Musschenbroek de titel van
prof, astronomiae en een verhooging zijner wedde met f 200 aangeboden, als hij voor het beroep naar Kopenhagen bedankt (7 en 14
Juli); hij verkIaart, te Utrecht te bIijven (21 Juli); de gecommitt,
tot het theatrum physicum worden gemachtigd, een aantal mstrumenta astronornica et physica (de lijst daarvan bij Miedema, blz.
237-239) in overleg met Van Musschenbroek te doen niaken of
koopen, ook een kast, waarin zij bewaard zullen worden, en een
inventaris ervan te doen opmaken (13 Oct. en 3 Nov.).]
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6 October 1732.
[Miedema, blz. 236: f 300 toegestaan voor de Hang, en Zevenb.
studenten.]

24 November 1732.
"GehDort het rapport van de Heeren Van Ewijk en Burman, op de requeste van Johannes van Wessem, geoctrojeerde schermmeester tot Gouda, admitteert de Vroedschap
bij deze den voornoemden suppliant, bij provisie, tot ordinaris schennmeester alhieT eu om een publicq schermschool
te magen oprechten; alles mits, volgens presentatie, aen
den ouden schermmeester Schasveldt jaarlijx uit te keeren
vij ftigh gulden, bij quartalen, alle drie maenden precies tot
twaelf gulden, tien stuivers te betalen; eu zal hem een bequame plaets tot het houden van schermschool worden aeugewezen."
15 December 1732.
"Gehaart het rapport van de Heer Hooftman van het
quartier, op de requeste van Johan Leonard Wintgens, J. U.
D., voorzoon van den Heer Prof. Everard Otto, heeft de
V roedschap uit consideratie van de goede diensten, die de
heer Prof. Olto ten beste van deze Stadt en Academie
sedert veele jaren en noch doet, aen voorgem. Advocaet
Johan Leonard Wintgens eenparigh vereert het burgerrecht
dezer Stadt, alleenlijk mits doende den burgereedt."

23 MAART 1733-29 MAART 1734.
1.
"ACTA ACADEMICA SENATUS HIERONYMO VAN ALPHEN

ITERUM RECTORE," AO (1733"(-1734).

23 lfaart 1733.
Als H.ector geinstalleerd Van Alphen, als Assessoren:
Mill, J. Voorda, Oosterdijk Schacht en Van Musschenbroek.
De aftredende Rector Oosterdijk Schacht draagt zijn ambt
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aan zijn opvolger aver, na het houden van een oratie, getiteld "morbus remedium, sive de morborum in sanandis
morbis efficacia."
April 1 ) 1733.

De Acta van het rectoraat van Oosterdijk Schacht worden gelezen en goedgekeurd.
18 Juni 1733.
Aan Johannes van Alphen, zoon van prof. Van Alphen,
worden, bij zijne promotie tot J. U. D., door den Senaat de
verschuldigde gelden kwijtgescholden; des avonds komen de
professoren op zijn promotiemaaltijd.
22 Juni 1733.
Na de promotie (tot J. U. D.) van Fred. Wilh. Freudenberg verdeelt de Rector den boetenpot onder de professoren.
8 September 1733.

RectoT en Assessoren complimenteeren den nieuw gekozen Burgmr. Johannes Carolus van der Muelen, Heer
van Blijenburg.
10 en 12 October 1733.
RectoT eu Assessoren complirnenteeren den herkozen
Burgmr. Van der Muelen en den nieuw gekozen Burgmr.
Ferdinand Hatting, Heer van Stoetwegen.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

26 Mei 1733 en 4 J anuari 1734.
[Miedema, blz. 240-241: Verzoek aan gecommitt. v. d. hortus om
een instructie op· te stellen voor den hortulanus Pieter van Leeu1) Zander dagcijfer.
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wen 1) (26 Mei); aan den hortulanus Van Leeuwen, dien men te
Amsterdam wil benoemen, f 100 verhooging van wedde toegestaan,
zoo hij blijft; als hij later vertrekt, zal hij rnoeten restitueereI) wat
hem boven zijne gewone wedde is toegestaan (4 Jan.).]
.

5 Oetober en 7 December 1733.
[Miedema, blz. 240: 487 gid. en 15 st. toegestaan tot betaling der
gekochte instrumenta mathematica, physica et astronomica (5 Oet.);
een inventaris hiervan opgemaakt2) (7 Dec.).]

19 Oetober 1733.
[Miedema, blz. 240: Toegestaan f 300 voor de Hang. en Zevenb.
studenten.]

25 Januari 1734.
[Miedema, bIz. 241: Prof. Duker wegens ongesteldheid voorloopig vrijgesteld van zijne publieke lessen.]

22 Februari 1734.
"Gehaart het rapport van de Heer Hooftman van het
quartier op de requeste van Dominicus Franciscus Xaveruis Harnpeekq, geboortigh van Aichsted, in Belgie, en alhier beroepen tot Rijdermeester in de Academie of Rijderschool, ook alhier getrouwt aen een burgerweduwe dezer
Stadt, accordeert de Vroedsehap eenparigh, bij deze, den
voorm. suppliant, uit consideratien en bij dispensatie van
voorgaende resolutien, het burgerrecht dezer Stadt gratis,
echter mits doende den burgereedt."
11, 15 en 22 Maart 1734.
[Miedema, blz. 241: Aan prof. Otto verhooging zijner wedde met
1) Aan dit verzoek is niet dadelijk gevolg gegeven; eerst in 1742
is er een nieuwe instructie voor den hortulanus gemaakt: hierna,
blz. 375, op 10 en 17 Sept. 1742.
2) In het Gern. Arch. UtT., 2de Md., vindt men onder No. 1030
een ,,Inventaris van de astronomische en physische instrumenten
der Hoogeschool, 1733-1805."

100 ducatons aangeboden, zoo hij voor het beroep naar Göttingen

bedankt (11 Maart); na beraad, belooft hij te blijven, waarop zijn
weddde tot f 2600 wordt verhoogd (15 en 22 Maart).]

29 MAART 1734-28 MAART 1735.

1.
"ACTA SENATUS RECTORE JACOBO VOORDA,
AO. 1734"(-1735).
29 lVIaart 1734.

Als Rector geinstalleerd J. V oorda, als Assessoren: Van
Alphen, ütto, ehr. B. Albinus en Drakenborch. De aftredende Rector Van Alphen heeft zijn ambt aan zijn opvolger
overgedragen na het houden van een oratie " de Deo triuno,
summo Israelitici exercitus imperatore. in columna nubis et
ignis se manifestante."
7 April 1734.
De Acta van het rectoraat van Van Alphen worden gelezen en goedgekeurd. - "Eodem die, referente Rectore,
decretum est consensu unanimi, ne quis Professor aliusve
volumen quoddam dissertationu'm inauguralium ex scriniis
Academiae publicis seCUm auferat dorn um, nisi tradito Rectori chirographo, quo profiteatur se illud abstulisse."
13 Augustus 1734.

Aan Petrus Burmannus, zoon van wijlen prof. Franciscus
Burmannus, worden bij zijne promotie tot ].U.D. door den
Senaat de verschuldigde golden kwijtgescholden. Hij noodigt de professoren op zijn promotiemaaltijd.
16 Augustus 1734.

Na de promotie tot J. U. D. van Georgius Antonius van
:Mansveld wordt wegens het aanstaand vertrek van prof.
Van den Honert (Res. Vr. 19 Juli 1734: hierna, blz. 331) de
boetenpot onder de professoren verdee1d.
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11 Getober 1734.
Besloten, dat Reetor en Assessoren den volgenden dag
de nieuwgekozen Burgmrn. zullen complimenteeren.

25 Getober 1734.
"Verba faciente Rectore de cIariss. Dukero, qUl, postulata quidem, at nondum impetrata missione" (vgl. Res.
Vr. 12 April cn lS Nov. 1734, hierna, blz. 331), "salario publico caeterisque emolumentis etiamnunc fruebatur, decrevit
Senatus eurn semel omnino, quasi ob continuatam absentiam, non in singulas absentiae caussas mulctandull'l esse,
quoniam, euro aliorsum habitaturn concessisset 1), Senatus
ei rite non posset indici."
13 Deeember 1734.
De Rector deelt mede Res. Vr. 15 Nov. 1734 (hierna,
blz. 331) betreffende het ontslag van prof. Duker. "His praelectis, ad Senatum Rector retuEt, quid fieri posse placeret
de emolumentis academicis, utrumne ferre posterius eorum
partern clariss. Dukerum aparteret, nec neo Ea de re, quum
altum in nobiliss. et ampliss. Academiae Curatorum decreto
de honoribus caeterisque esset silentium, unanimi consensu
censuerunt omnes: nihil impedimento esse~ quominus eius,
ut collegae cuiusdam, a nobis adhuc haberi posset ratio;
quare recte nos facturos, si tributa ipsi, donec superstes
fuerit, portione sua, testatum apud omnes relinquamus,
quam semper egregie carus cuique nostrum fuerit."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April-November 1734.
[Miedema, blz. 241-244: In plaats van prof. Duker, die wegens ongesteldheid üutslag heeft gevraagd, würdt Petrus Wesseling, prof. te
1) Hij was te IJselstein gaan wanen: zie hierna, blz. 334, op 11
Sept. 1735.
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Franeker, benoemd tot ord. prof. historiarum, eloquentiae et Iinguae
Graecae, op een wedde van f 1200 (12 April); hij neemt de benoeming niet ,aan (27 April). - Van Musschenbroek bedankt voor
een beroep naar Göttingen (10 Mei). - Van den Honert neemt een
beroep naar Leiden aan (19 Juli). In zijne plaats wardt Conrad
Iken, prof. en predikant te Bremen, tot ord. prof. theol. et historiae
eccles. benoemd, op een wedde van f 2515 (10 Sept.); na beraad te
hebben verzoeht, bedankt hij (4 en 25 Oet.). - De wedde van prof.
Drakenborch met f 200 verhoogd; i. pL v. prof. Duker WOftlt hij
scholarch van het gymnasium Hi{~ronimianum (20 Sept.). - Aan
prof. Duker, die, "vermids sijn Eu. swakheyt en indispositie bereyds ontslagen (was) van de academische lessen," wardt, op zijn
verzoek, eerv-ol ontslag verleend, met toekenning van een jaarlijkseh pensioen van f 500, levenslang 1) (15 Nov.).]

Juni-Augustus 1734.

I
I

i
!

[Miedema, blz. 242: Dankbetuiging aau prof. Van Mussehenbroek
voor de opdracht van zijn "Elementa physicae conscripta in usus
academieos" (7 Juni) 'en aan prof. Van Alphen voor de opdraeht
van zijn "Den eersten algemeenen zendtbrief van den apostel Petrus" ete. (26 Juli); eommissie benoemd om de uitdee1ing te regelen van de exemplaren der aan de Vroedschap opgedragen boeken; van het boek van prof. Van Alphen waren 45 exemplaren
geleverd voor de Raden en Secretarissen, en twee, in Fransche
banden, voor de Burgrnrn. (2 Aug.).]

13 September 1734.
[Miedema, blz. 242-243: Voorloopig aangenornen een legaat var..
wijlen Vrouwe Arma Everwijn (tot Santbrink), te Arnhern, bestaande in de rente van f 20.000, ten behoeve VaTI de Hong. en Zevenb. theoL stud. te Utrecht 2).]
1) Dit was de eerste, en het bleef geruimen tijd tevens de
laatste maal, dat aan een emeritus-professor een pensioen werd toegekend; vgl. daarover De Utreehtsche Academie, blz. 134--135.
~) De toekenning van dit legaat werd door de erfgenamen betwist, zoodat de Utreehtsche regeering er een proces over heeft
moeten voeren; eerst in 1738 viel de beslissing daarin te haren
gunste. In het Gern. Arch. Utrecht, 2de Md., villdt men onder No.
1035 een afschrift van het testament en een aantal stukken betref-
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11 Oelober 1734.
[Miedema, blz. 243: f 300 toegestaan voor de Hong. en Zevenb.
studenten.]

14 F ebruari 1735.

"op het genotuleerde ter Beschrijvinge van den gen dezer,
eu de requeste van den Kerkenraedt van de Walsche gemeente alhleT, verzüekende, dat eenen Payran, uit de valetien van Piemont om te studeren herwaerts gezonden eu
zieh hier bevindende, met de jaerlijxe gift van Haer Ed.
Mag. tot twee hondert gulden mogt worden begunstigt, in
plaetse van Abraham Bastie, die, als die gunste van Haer
Ed. Mag. onwaerdigh, ,weerom zal worden gezonden naer
Piemont, zijn om hetzelve te examineren eu daervan
te rapporteren, verzocht eu gecommitteert de Heeren
Burgmrn."
21 Februari 1735.
"De Vroedschap op den eedt vergadert, hebben de Heeren
Burgmrn. volgens cornmissie van heden acht dagen ter
vergaderinge voorgebracht, dat Haer Ed. den Heer Prof.
Van Alphen op het sujet van een Piemonteesse student alhier hadden gesproken en van- advis waren, dat, boven de
opzicht, gedemandeert aen den Kerkenraedt van de Walsehe
gemeente over de twee Piemonteese studenten op de
Academie alhier, en die door Haer Ed. Mog. sijn begunstigt met twee hondert gulden yder jaerlijx, tot voortzettingh harer studien, door de voorS. studenten ook alle half
jaren behoorden te worden ingebracht testimonia acadefende het proces. Bij Miedema zijn een groot aantal Res. Vr. overhet proces in regest medegedeeld, en wel op: 25 October 1734, 5
Maart, 30 Juli, 13 en 20 Aug., 17 Sept., 19 Nov. en 17 Dec. 1736,
1 en 29 April, 13 Mei, 18 Nov:, 2, 9 en 23 Dec. 1737, 27 Januari,
3 Febr., 8 en 28 April, 12 Mei, 25 en 28 Juli, 27 Sept., 13 en 27
October 1738. Daar de rechtszaak zelve voor de geschiedenis der
Utrechtsche Academie niet van belang is, maar alleen de uitslag
daarvan, worden deze door Miedema aangegeven Res. Vr. hier niet
overgenomen.
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mica van de Heeren Professores Theologiae alhier de moribus et studiis van VOOTS. twee Piemonteesse studenten;
waermede de V roedschap haer heeft geconformeert."
7 Maart 1735.
"De Heeren Burgmrn. eu gecommitt. tot de academische
zaken hebben ter Vergaderinge vaargebracht, dat, wijl de
vacatuere doof de dimissie van den Heer Prof. Duker, die
sedert veele jaren de professio literarum et eloquentiae op
de Academie alhier met groGt succes eu loff heeft bekleedt,
alsnoch is onvervuldt, het van veel nut züude zijn en zeeT
züude strekken tot we1zijn van de Academie alhier, zoo deszelfs noch openstaende plaetse weder met den eersten wierde vervult met een lIeer van naem, geleertheidt eu verdere
beroemde qualiteiten, daertoe vereischt; dat ook daertoe
alomme hadden vernomen naer Heeren van reputatie, geleertheidt en vordere loffelijke bequaemheden, tot de vaors.
professie nodigh, en eenparigh van advis waren, amme
Haer Ed. Achtb. alsnoch weder vaar te dragen den Heer
Petrus \lVesselingh, beroemt Prof. eloquentiae et historiarum ordinarius in de Friesse Academie tot Franequer,
we1kers goede qualiteiten, beroemde studien en geleertheidt
alomme bekendt zijn en waervan Haer Ed. tot genoegen is
gebleken; waerop serieuse1ijk gedelibereerdt zijnde, heeft de
V roedschap eenparigh goetgevonden en beroepen, als geschiedt bij deze, den welgemelten Heer Petrus Wesselingh,
althans beroemt Professor ordinarius eloquentiae et historiarum op de Academie van Franequer, tot Professor ordinarius eloquentiae, historiarum et linguae Graecae in de
Academie alhier, op een jaerlijx tractement van zestien handert gulden, boven de emolumcnten, praerogativen eu voordeelen, tot de gemelte professie specterende. En zal dezelve
professie den welgemelten Heer Wesselingh, zonder resurnptie deser, aanstonds bij missive, .in honorable termen
te schrijven, behoorlijk worden geoffereert en zijn Ed. acceptatie en spoedige overkomst herwaerts verzocht."
[Miedema, blz. 244: Voor de vacature, ontstaan door het vertrek
van prof. Van den Honert naar Leiden, worden voorgedragen de
heeren Jablonski, prof. te Fr.ankfort a.d. Oder, en Clasenius, prof.
te Herbarn.]
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21 Maart 1735.
[Miedema, blz. 244: Prof._ Wesseling neemt de benoeming aanj
hem wordt toegestaan, zijne komst tot Juni uit te stellen.]

28 MAART 1735-27 MAART 1736.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ARNOLDO DRAKENBORCH
ITERUM RECTORE, A o. 1735" (-1736).

28 Maart 1735.
Als Rector geinstalleerd Drakenborch, als Assessoren:

J. Voorda, Mill, Serrurier en Ode. De aftredende Rector

J.

Voorda heeft zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen,
"habita oratione de Decretalibus Pontificum Romanorurn
epistolis. "
9 Mei 1735.
De Acta van het rectoraat van
en goedgekeurd.

J.

V oorda worden gelezen

13 Juni 1735 .
. Petrus Wesse1ing aanvaardt zijn ambt van prof. hist., e1oq.

ei> linguae Graecae met een oratie "pro historiis."
11 September 1735.
De boetenpot wordt verdee1d; ook Duker, "qui lare5 I5elostadium transtulerat," krijgt zijne partie.

12 September 1735.
Albertus Voget aanvaardt zijn ambt van prof. theologiae
met een oratie "de conjunctione sacerdotii et regni Christi."

11 October 1735.
Op voorstel van den Rector wordt besloten, dat Rector
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eu Assessoren den volgenden dag de nieuwgekozen Burgmrn.
zullen begroeten. - "Eodem tempore Rector quaestus est,
bibliopolam Van Lankom catalogum librorum .publica auctione distrahendorum, non inpetrata a se venia, quod 'tarnen
statuta Magistratuum jubebant, typis descripsisse, idque eo
peioris exempli esse addidit, quod in catalogo illo libri reperirentur, quas publica auctione divendi legibus prohibitum erat. Senatus censuit, ut Rector ex bibliopola ad se
vocato caussam facti exquireret et, nisi satisfaceret ac pagellas, in quibus !ihri prohibiti enumerabantur, iisdem omissis, recuderet, de ea Te eUm Consulibus ageret."
15 October 1735.
"Caspar Burmannus, Senator urbis ac summUs satrapa
Vreesvicensis," schrijft aan den Senaat, dat de zonen van
zijn oorn Franciscus Burrnannus, wijlen hoogleeraar te
Utrecht, een nieuwe uitgave willen doen verschijnen van
de vroeger door hun vader samengestelde "Harrnonia
Evangelica 1)" en daarbij zijn portret willen geven; hij verzoekt nu, daarvoar tijdelijk te magen beschikken over het
in de Senaatszaal hangende geschilderd portret van Fr. Burrnannus. Het verzoek wordt toegestaan. - De Rector deelt
verder mede, dat hij op 12 October met de Assessoren het
gewone bezoek aan de nieuwgekozen Burgmrn. heeft gebracht. - "Indicavit .insuper bibliopolam Van Lankom sibi
satisfecisse et decreto Senatus nostri paruisse."
10 Januari 1736.
De Rector deelt mede, dat de oud-burgmr. Henricus van
Soestdijck en het lid der Vroedschap Johannes Jacobus van
Mansvelt, vergeze1d door den secretaris Everhard van Harscamp, bij hem zijn gekomen en hem hebben medegedeeld,
dat Curatoren hebben besloten, het eeuwfeest der Academie
plechtig te vieren en dat zij o.a. een gedenkpenning willen
laten slaan; zij hebben den Rector uitgenoodigd, zijne gedachten te laten gaan over den vorm en het opschrift van deze
medaille en, zoo hem dit gaeddocht, daarover met zijne c011) "De Harmonie ofte overeenstemroinge der vier H. Evangelisten," Amsterdam, 1713.
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lega's overleg te plegen. De Senaat beslnit, dat Rector en
Assessoren hierover een voorstel zullen doen.
12 Januari 1736.
De Senaat keurt het door hen gemaakte ontwerp goed.
16 Februari 1736.
De Rector deelt mede, da! collega Ode, philos. ordinar. et
tbeolog. extraord. prof., bij hem is gekomen en hem heeft
verzocht aan den Senaat te berichten, dat hij vrijwillig afstand. heeft gedaan van den titel van extraord. prof. theologiae. - Daar bij het eeuwfeest zes studenten 1) "more
maiorum" (promotie met de kap) tot J.U.D. zullen worden
'gepromoveerd, vraagt de Rector, of doof elk van hen eeil
"oratio publica ex cathedra superiori" zal worden gehouden,
dan wel of een dit namens allen zal doen. Wordt beslaten,
te onderzoeken, hoe vroeger bij dergelijke gelegenheden is
gedaan.
24 Februari 1736.
De Rector deelt mede, van geloofwaardige ooggetuigen
te hebben vernomen, dat elk der beide gebroeders Van der
Schuur, die op denzelfden dag, 14 December 1682, more
maiorum tot ].U.D. zijn gepromoveerd, een oratie heeft gehouden eu dat onder de nu levenden IDeil zieh niet herinnert, da! zulk een plech!igheid, nl. dat twee of meer in dezelfde wetenschap, op denzelfden dag, more rnaiorum den
doctorsgraad hebben verworvel1, ooit meer heeft plaats gebad. Zijn voorstel, dat elk der zes bovenbedoelde studenten
een oratie zal houden, maar van beperkten duur, wordt aangenomen; alleen een lid van den Senaat was van rneening,
dat uit de zes ecn doof het lot moest worden aangewezen
om uit aller naam het woord te voeren.
27 Februari 1736.
De Rector deelt aan den Senaat mede, dat de Curatoren,
1) De heeren A. Ram, E. van Harscamp, Ph. Leon. van Westrenen, D. Smidt, A. J. van der Steen en Joh. van Rheden (of
Rheede).
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behalve den penning, waarvan op 10 Januari 11. sprake was,
"extraordinaria munificentia et in nulladum Belgii Academia
usurpato exemplo," besloten hadden flOg een anderen penning te doen slaan, welks opschrift de Rector reeds krachtens hun opdracht had ontworpen, welke penning verdeeld
zal worden "inter cives Academiae." - Op last van Curatoren heeft de Rector verzocht, "ut quisque Professorum
catalogum eorum, qui institutione sua utebantur, ex alba,
-quoel quisque domi servabat, describi et ad aedes suas de.ferri curaret, ut ita ex omnibus illorum catalogis seriem
acaclemicorum nostrorum, per ordinem alphabeti digestam,
conficere et Curatoribus tradere posset 1)." - Hierna werd
aver het volgende geval gesproken: een der candidatcn, elie
"post juridicam disputationem, die 23 Februarii publico examini subjectam," aangewezen was om met yijf andere candictaten more maiorum tot ].U.D. te promoveeren, gaf zieh
bij Curatoren veel moeite, en zocht hen daarvoor zeUs in
hllu huis op, opdat zij voor hem een anderen Promotor
zouden aanwijzen, dan de Senaat had gedaan 2). De Senaat
toout zieh hierover ten hoogste veroutwaardigd en machtigt
Rector eu Assessoren, op de kraehtigste wijze het gezag
van den Senaat in dezen te handhaven ..
1) Deze lijst van de UtrechtsChe studenten 1s werkelijk op de
boven aangegeven wijze samengesteId. Zij bevatte 229 namen van
studenten. Dit aantal s~chijnt Curatoren te zijn tegengevallen, zoodat zij geen gevolg gaven aan hun voornemen om de lijst te laten
drukken. Toch is dit gebeurcl, maar de drukker kreeg een schrobbeering en de verspreiding van de Iijst werd zooveel mogelijk
tegengegaan. Zie De Utrechtsche Academie, b1z. 18l.
2) De zes candidaten, die op 29 Maart 1736 more maiorum zouden
promoveeren, hadden allen v66r dien dag reeds hunne disputatie
verdedigd; na afloop daarvan was ioen niet, zooals anders gebruikelijk was, de promotie gevolgd, maar deze was uitgesteld tot den
dag hunner gezamenlijke promotie. In het Album Promotormn
vindt men, op blz. 133, noot 1, 2, 4 en 5, en blz. 134, noot 2 en 3,
van elk der zes candidaten vermeId,op welken dag zij hunne disputatie hadden gehouden. De eenige, die dit op 23 Februari had gedaan, was Arnoldus Joan van der Steen. Dit is dus de student, die
hierboven bedoeid wordt. De promotor, tegen wien hij bezwaar
had, maar die door den Senaat bleef gehandhaafd, was prof. J.
Voorda.
Acta

et dec'feta

Senatu8~

II

22
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13 Maart 1736.
De zooeven bedoelde student heeft beloofd, zieh aan het
besluit van den Senaat te zullen onderwerpen; hij eu de
overige- vij f c(lndidaten verzüeken aan den Senaat, dat zij
op denzelfden dag, nl. op 29 Maart, twee dagen na het
-eeuwfeest, dOOf de professoren, die de Senaat voor elk
hunner als promotor heeft aangewezen, tot Doctor in de
beide rechten worden bevorderd. Dit verzoek wardt ingewilligd. - Verder besluit deo Senaa!, dat de Rector collega
Duker, die dOOf Curatoren tot bijwoning van het eeuwfeest
is uitgenoodigd, zal verzüeken ook tegenwoordig te zijn
bij de promotie more maiorum. - Een paar dagen later
hccft Duker bericht, aan deze uitnoodiging gaarne gevolg
te zullen geven.
26 en 27 Maart 1736.
In tegenwoordigheid van de V roedschapsleden J oh. Jac.
van Mansvelt en Caspar Burman deelt de Rector, op 26
Maart, in eell publieke Senaatsvergadering, aan een dee!
der studenten, daartoe den vorigen dag opgeroepen, met
een schoone toespraak 1) de gedenkpenningen (hierv66r,
blz. 337, op 27 Febr. 1736) uil.
Den volgenden dag deelt de Prorector J. Voorda de penningen uit aan de rest der studenten 2).

1) VoIgens het "Omstandig en Naeukeurig VerhaeI" van de feestelijkheden bij het eeuwfeest van 1736 (welk "Verhaei," blijkens
een mededeeling op blz. 27 van de "Naauwkeurige Beschrijving"
euz. der feesten van 1786, van de band van C. de Vries, is opgesteld door den Utrechtschen Remonstrantsehen predikant K. Westerbaan) sprak Caspar Burman op 26 Maart namens den magistraat cle studenten toe. De Rector zal er clan nog een hartig woordje
aan hebben toegevoegd.
2) VoIgens het zooeven geciteerde "Omstandig en Naeukeurig
VerhaeI" geschieclde de uitreiking op 26 Maart aan alle studenten.
Zie daarover De Utrechtsche Academie, blz. 307, noot 2.
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H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

2 Mei 1735.
[Miedema, blz. 24.4: Dankbetuiging aan prof. J. Voorda voor de
opdracht van zijn boek "Interpretationes et emendationes juris Romani" ete.]

1 Juni 1735.
De vacature, ontstaan doof het vertrek van prof. Van
den Honert naar Leiden, wordt vervuld door de benoeming
tot ord. prof. lheol. van "Dr. Albert Vogel, alsnu beroernt
Prof. theolog. en Acadernie-prediker op d'Acadernie tot
Groningen;" hij maet "eene predikbeurte in de kerken deser
Stadt, om de veertien dagen, doch buiten de twee groote
vacantien," waarnemen; zijne jaarwedde zal f 2200 zijn. "VOOTS. professie zal den welgemelten Heer Voget bij missive, in honorabele termen, behoorlijk worden geoffereerdt
. eu Zijn Ed. acceptatie eu overkornst herwaerts worden verzocht."
Juni-Augustus 1735.
[Miedema, blz. 245: Prof. Vaget neemt'het beroep aan (20 Juni);
indien bevonden wordt dat, tegen de gewoonte, aan het tractement
van prof. Wesseling te Franeker "een goede somme" is gekort, zaI
het bedrag, dat hem vergoed wordt voor het transport vati zijne
familie, boeken enz. naar Utrecht, daarrnede worden verhoogd (27
Juni); aan prof. Voget wardt f 610 toegestaan voor transportgeld
en f 236 en 5 st. voor den afkoop van zijn verdere huishuur te
Groningen (29 Aug.).]

17 October 1735.
[Miedema, blz. 245: Toegestaan f 300 voor de Hong. en Zevenb.
studenten.]

Decernber 1735-Maart 1736.
[Miedema, blz. 246-248: Curataren uitgenoodigd, de viering van

340
het a.s, eeuwfeest te regelen (27 Dec.); men zal zieh daarbij houden "aan den voet, bij de inauguratie van de Academie a 0 1636
geobserveerdt" (9 Jan.); er zal een groote gedenkpenning geslagen worden, uit te deelen aan colleges van Staten, Stad, Hof en
Acadernie en aan predikanten, en een kleine, ter waarde van 45 st.,
voor de -studenten (16 Jan. en 20 Febr.); prof. Van Alphen zal
worden verzocht om den Zondag v66r het feest een rede te houden
in den Dom, en de Kerkeraad om het eeuwfeest in het publiek
gebed te doen gedenken en eenige predikbeurten te verschikken
(27 Febr.); aan Majoor Van Beverweerdt en den magistraat van
Arnhem zal worden verzoeht, gedurende het eeuwfeest den pauker
en 6 trompetters van het regiment La Lecq af te staan (27 Febr.);
dit verzoek wardt ingewilligd (5 Maart); de leden van het Hof
worden verzocht, met toga eu bef op het eeuwfeest te verschijnen
(5 Maart); het uitvoerige plan voor het ceremonieel van het
eeuwfeest goedgekeurd en aan de voorstemmende Leden der Staten ter inzage gezonden (1 Maart); conunissie benoemd om met de
voorstemrnende Leden te confereeren üver hunne bezwaren tegen
het plan van het ceremonieel (13 en 15 Maart); de uitslag van deze
conferentie is, dat het plan voor het ceremonieel wordt gewijzigd
en in overeenstemming gebracht met het plan, in 1636 bij de inwijding der Academie gevolgd (17 Maart); uitnoodigingen gedaan '
voor het a.s. jubiIeum eu de commissie voor dat jubiIeum gemachtigd om allerlei zaken te regelen (19 Maart); conunissie benoemd
om prof. Dralrenborch af te haIen en naar het gestoelte te leiden
voor zijn oratie bij het eeuwfeest (20 Maart): verschillende regelingen omtrent het eeuwfeest· (23 Maart); een aantal gedichten
enz. (de lijst daarvan bij Miedema, blz. 248-250) op het eeuwfeest
in ontvangst genomen, daarbij een "Dissertatio theologica de anno
Hebraeorum jubilaeo" van prof. Ode eu een Lat. gedicht van de
Hong. en Zevenb. studenten; zij worden onder de leden der Vroedschap eu de Secretarissen verdeeld (26 Maart)l).]

1) In het Utr. Gern. Arehlef, 2de Md., vindt men onder de Nos.
1018 en 1019 resp. de Notulen der commissien tot voorbereiding
van de viering der academische feesten van 1736 eu 1786, en het
Plan van het ceremonieel bij de viering van het eerste eeuwfeest
der Hoogeschool, met het plan van de tafel bij den feestmaaltijd,
lijst van de uitdeeling der penningen en opgaven der kosten; 1736.
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12 Maart 1736.

"op 't voorstel, desen aangaande, dOOf de Heeren ge-,
committ. tot het jubileum is ten behoeven van de Heer
Romund, Muntmeester, ter zaken van fijn -zilver, tot het slaan
van de medailles, VOOT 't jublleum geordonneert, naar Dordrecht gesonden aan den medailleur Drapentier, ter SOffirne
van f 1118-5-12 ordonnantie geslagen tot lasten van de
Heer Cameraer Van Cleeff, en is nog goedgevonden, dat de
Heeren van de V roedschap eu Secretarissen van de politie
eu gerechte, die ider ses medaill j es sullen magen laten slaan
voor (eigen) geld, dog vrij van de stempel, boven die, dewelke de Stad zal vereeren, daertoe bij provisie zullen contribueeren ider 50 gulden, waartoe cl'Heer Cameraer Van
CleeH sal sessie houden op morgen ogtend tot het ontfangen
van die penningen."
19 Maart 1736.
N aar aanleiding van een verzoek van den Kerkeraad der
Gereform. gemeente tot handopening om een predikant te
beroepen in plaats van wijlen Ds. Ludolphus de Witt, worden
Curatoren der Academie uitgenoodigd, eerst van advies te
dienen avef de volgende punten:
,,1°. off men in het vervolg niet behoorde aff te schaffen
de betalinge der onkosten, dewelke de beroepene professoren off predikanten moeten voldoen ter losmakinge van
haar persoon, cu verdere kosten, bij die occasie vallende;
2°. off een professor of eell predikant, in het vervolg
alhieT beroepen wordende, ende binnen sekere jaaren van
hier vertrekkende, niet behoorde te refunderen alle de onkosten, ter oorsake van dat beroep ten lasten van de Stad
gevallen, eu ter zake van desselfs transport 1 )."

1) Een derde punt, dat betrekking heeft op het belasten van den
te beroepen predikant met de catechisatii;~n in het Burgerweeshuis,
kan hier worden weggelaten.
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27 MAAR'I' 1736-18 MAAR'I' 1737.
1.
"ACTA SENATUS' ACADEMICI PETRO WESSELING RECTORE,

AO. 1736"(-1737).

27 Maart 1736.
De Heeren Verwey en BergeT, leden der Vroedschap, vergezeld van den secretaris Harscamp, hebben als RectoT geinstalleerd Wesseling, als Assessoren: Voget, ütto, ehr. B.
Albinus en Drakenboreh '). Daarna begeven zij zieh, met de
gezarnenlijke professoren, in optocht naar het stadhuis, waar
de Rector het woord neemt om den Magistraat geluk te
wensehen met het eeuwfeest der Acadernie, welke toespraak
doof den eersten Burgerneester ,;"rordt beantwoord. De stoet
van Burgemeesteren, leden der Vroedschap, professoren en
secretaris, trekt daarop paarsgewijze, voorafgegaan eil gevolgd doof pedellen, deurwaarders eu boden, naar den Dom,
waar de officieele gasten eu verdere genoodigden reeds plaats
hadden genomen. N adat een feestcantate ten gehoore was
gebracbt, houdt de aftredende Rector Drakenborch de feestrede, die door zang en muziek wordt onderbroken en besloten. Vervolgens rijden allen, die in officieele hoedanigheid het feest bijwoonden, in 50 koetsen naar het Ambachtskinderhuis (het voormalige St. Agnietenklooster), waar voor
95 gasten een maaItijd was aangericht; tijdens dezen maaltijd worden aan de gasten de groote zilveren gedenkpenningen uitgereikt 2).
1) In de Res. Vr. van 13 Februari 1736 was, behalve de vier
bovengenoemden, eok Musschenbroek tot Assessor aangewezen,
zoodat hun ge1al toen, wat nooit was voorgekomen, vijf bedroeg.
Dit was klaarblijkelijk een vergissing geweest; in de Acta van 27
Maart 1736 wordt Musschenbroek dan eok niet als Assessor genoemd.
2) Voor een uitvoeriger beschriJving van alle feestelijkheden en
den korten inhoud van Drakenborch's feestrede zie De Utrechtsche
Academie, blz. 307-310. - Hierv66r, blz. 181, naot 1, is betoogd,
waarom de officieele herdenking: van den stichtingsdag niet op 26,
maar op 27 Maart plaats had.
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29 Maar! 1736.
Rector en Assessoren gaan naar Burgmrn. om hun
dank te betuigen VOOT de eer, aan den Senaat eu de Academie bij het eeuwfeest bewezen. - Op voorstel van den
Rector wordt beslaten, dat de "sex egregii juvenes, maiorum
more doctorum numero adscripti, praeter aedes gravissimorum Consuium solemni pampa deducerentur 1 )." De
Acta van het rectoraat van Drakenborch worden gelezen eu
goedgek<;urd. - Eindelijk word! nog besloten, dat Rector
cu Assessoren den volgenden dag een rouwbezoek zullen
brengen aan den Secretaris Harscamp, wiens vrouw is overleden.
11 Oetober 1736.
Rector eu Assessoren zullen den volgenden dag de nieuwgekozen Burgmrn. gaan complimenteeren.

27 November 1736.
Rector eu Assessoren zullen een rouwbezoek brengen
aan de kinderen van den Secretaris Harscamp, die is -overleden.

24 Januari 1737.
Na de private promotie van Cornelis van Goudenberg tot
"consuluit Senatum de Actis superioris anni Rector,
placeretne eorum partern eurn eo Juris Doctore cornmunieari, qui sibi notarn in illis inustarn atque inpositam esse
fuerat questus. Re examinata, decreturn est, neque ullurn
ibi notaturn videri, neque Actorum eopiarn ulli esse concedendam 2)."

J. U. D.

1) Na de promotie met de kap van de zes studenten (hunne
namen hiervo6r, blz. 336, noot 1), welke op dezen 29sten Maart
plaats had, trok een stoet, bestaande uit de hoogleeraren en de
pas gepromoveerden, met een langen omweg langs de huizen der
beide Burgemeesteren naar het Ambachtskinderhuis, waar weder
een feestelijke maaltijd werd gehouden: De Utrechtsche Academie,
blz. 310.
2) De hier bedoelde J uris Doctor is de vroegere student Van der
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14 Maart 1737.
De boetenpot wordt onder de professoren verdeeld.

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

3 en 9 April 1736.
[Miedema, blz. 250-251: De Heeren De Milan Visconti eu Leusden, gecommitt. van de provo Utrecht resp. in de St. Gener. en den
Raad van State, verontschuldigen zieh, dat zij het jubelfeest niet
hebben kurmen bijwonen; de Heeren Van der Steen, Smit en Van
Rheede, die op 29 Maart 11. met de kap waren gepromoveerd, krijgen het burgerrecht, met vrijstelling van tocht en wacht; dankbetuigiug van de Staten van Utrecht, de professoren en de predikanten voor den maaltijd, den gedenkpenning enz. eu gelukwensch
met het eeuwfeest; gecommitt. tot de academische zaken verzocht
om "de poeten, die het jubelfeest met gedichten of andere werken
hebben vereerd, te willen remarqueren met een gedachtenispenning
of andersints," en de commissie voor het jubileum bedankt voor
hare zorgen, en verzocht orde te stellen op wat nog betaald moet
worden (3 April); aan den Griffier Fagel en den Heer Emants,
,~ssayeur-Generaa1l van 's Lands munten," namens de Vroedschap
een zilveren gedenkpenning aangeboden; prof. Drakenborch verzocht, zijn op het eeuwfeest gehouden oratie te laten drukken (9
April).]
Steen, over wien zie hierv66r, blz. 337-338, op 27 Febr. en 13 Maart
1736. De uitspraak van den Senaat, dat niemand in de Acta ,,notatus", d.w.z. gegispt was, stemt alleen in zooverre met de waarheid
overeen, dat in de notulen van 27 Fehr. de student niet met name
genoemd was, rnaar zijne handelwijze was daar wel degelijk gelaakt.
- Over de weigering om aan een buitenstaander iets uit de notulen van den Senaat mede te deelen, vgl. hiervoor, blz. 228-229, op
26 en 27 Nov. 1711; aan Curatoren was echter vroeger wel iets uit
die notulen ter kennis gebracht: zie hierv66r, blz. 223, ap 21-25
Fehr. 1710. - Intusschen had Van der Steen niet kUIlllen weten, dat
er in de natulen van den Senaat iets over hem was opgenomen,
wanneer alle leden van dit college tegenover buitenstaanders er het
zwijgen aver hadden bewaard!
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30 April 1736.
Op het advies van Curatoren, daartoe bij Res. 19 Maart
1736 (hierv66r, blz. 341) uitgenoodigd, besluit de Vroedschap,
de gevraagde handopening te verleenen, "mits dat int toekomende geen andere onkosten, bij het beroepen van professoren of predicanten, door dese Stadt sullen worden goedgedaan eu gedragen, als alleen die van het transport van
boeken, meubelen eu famielje, eu mits dat een preclicant, int
vervolgh alhier beroepen wordende, eu binnen ses jaaren
van hier vertrekkende, aan dese Stadt weder sal moeten refuncleeren alle de onkosten, ter oorsake van dat beroep cu
ook van desselfs transport ten lasten van de Stadt gevallen 1) ."
7 en 14 Mei 1736.
[Miedema, blz. 251: Dankbeiuiging aan prof. Van AIphen voor bet
laten drukken van zijne predicatie voor het eeuwfeest (7 Mei) en
aan prof. Drakenborch voor de opdracht van zijn "Oratio panegyrica in natalem secularem Academiae Trajectinae," in het Latijn
en het Nederl. (14 Me;).]

4 Juni 1736.
"De V roedschap versoeckt en authoriseert de Heeren gecommitt. tot Stads finantie om te examineeren de nodige reparatie aan het orgel van den Dom, en wanneer (zij) bevin-:den, dat het setten van 't groot stellinge voor het musiecq
opt jubileum veel (sie) mogt hebben veroorsaakt voors. nodige
reparatien, te rapporteeren. tot wat som de Stad een subsidie aan 't Capittel van den Dom naar redelijkheidt zoude
behaaren te geeven 2)."

1) Deze Iaatste bepaling geldt dus alleen voor predikanten,
niet voor professoren, zooals in het ontwerp van 19 Maart 1736 nog
was geopperd. Eerst op 22 Februari 1740 (hierna, blz. 364) nam
de Vroedschap de beruchte ,,scherpe resolutie" tegen professoren,
die een beroep naar een andere Academie aannamen.
2) Vgl. hierna, blz. 355, de Res. Vr. 12 Aug. 1737.
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18 Juni 1736.
De V roedschap keurt goed, dat Curatoren het geschil met
den stempelsnijder Drappentier 1) aver zijne rekening van Ollkosten hebben beeindigd, en gelast, dat hem een som van 1706
gulden, 2 stuivers zal worden uitbetaald. De 399 groote medailles zullen worden verdeeld volgens een hierbij gevoegde
lijst. Geen medailles zunen meer worden gestempeld; de stempel van de groote medaille zal worden gebroken.
25 Juni 1736.
"Ter vergadering zijnde voorgebracht, dat de studentenpenningen off klijne medailje(s) van 't jubileum nu waren
gemunt eu 't geld- off zilver, tot de grüote medailje geschikt, daartoe verbesigt; dat behalven een penning, die de
Stad vereerd, ider Heer nog acht zal konnen hebben, die
ider 2 gld. zullen kosten, te weten: voor het zilver f 1-10 sI.,
voort· fatsoen of schroeven eu 't oppoleysten 10 st.; en ward
den c1ercq Christiaan Jan Dragon bij dese gelast en geauthoriseerd om VOOTS. penningen te ontfangen eu tegens
16 gld., terug te ontfangen, te distribueeren aan 40 Raaden
en 4 Secretarissen, met den clercq Dragon, mits verantwoording van de 16 gld., die hij ontfangen zal tot Stads
behoeven."
2 Juli 1736.

"ls gehoort het rapport van den Heer Burgmr. Ubing,
dat de stempel van de kleyne penning van het jubileum
ofte de studente-penning desen ochtend was gebracht op
het Stadhuis en aldaar bedorven cn ten onbruyk gemaakt,
volgens des V roedschaps intentie, gelijk als de stempel van
de groote medailje van het jubileum, en vorder hierop gehoort het nader bericht en rapport van den Heer J. J. van
Mansvelt nopende de distributie van 651 stuks, als bij de
nevensgaande lijst."
Uit deze lijst blijkt, dat aan "de studenten en profes
soren 248 stuks 2)" waren uitgereikt. - Aan den medail1) Zie hierv66r, blz. 341, op 12 Maart 1736.
2) Hieruit blijkt, dat het getal van 229 studenten, vermeId in de
lijst, waarvan de verspreiding door Curatoren verboden werd
(hierv66r, bIz. 337, noot 1) J niet veel van de werkeIijkheid verschilde. Inuners, het aantal professoren, Duker inbegrepen, was toen 13.
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leur Van Swinderen zal 382 gulden, 11 st. worden uitbetaald.
9 Juli 1736.
[Miedema, blz. 251: Verantwoording van de studentenpenningen
en het daarvoor ontvangen geld, dat ten bedrage van f 704 aan den
Kameraar Van Cleeff is betaald. ]

30 Juli 1736.
"Is ter vergaderinge voorgebracht een poekje, geintitu,
leert "Tnstitutiones theologiae Christianae 1) in Usum collcgii systematici anniversarii," dOOf de Heer Professor Voget uitgegeveil eu gedediceert aan de Heeren Borgmrn.
en Vroedschap deser Stad, waarop gedelibereerd zijnde,
heeft de Vroedschap voors. dedicatie voor aengenaem aangenomen eu den Secretaris Harscamp gelast, welgemelten
Heer deswegen uyt name van Haer Ed. Achtb. te gaan
bedanken, zullende de gedistribueerde exemplaren door de
Stad werden betaaldt."
"Vermits alsnu wederom eell publiecque promotie voorhanden is, eu de stempel van de promotie niet _meer in staat
is Dm penningen mede te munten, zijn de Heeren Borgmrn.
en gecommitt. tot de academische saken versogt, om tot het
verveerdigen van die penning en cap de nodige orders te
bestellen 2)."
13 Augustus 1736.
"Door den Heere J. J. van Mansveldt zijnde vertoond
zekere afteekening ofte model van de nieuwe stempel, gefonneert door den medailleur en wapensnijder Nicolaes van
Swinderen, in 's-Hage, zullende dienen tot de penningen
voor de doctores, more maiorum alhier gepromoveert werdende, welk model bij Haar Ed. Achtb. zijnde goedgekeurt,
is voorn. Heer Mansveldt voor genomene moeyte in deese
bedankt, en vervolgens versogt en geauthoriseert om 't geene
voors. ten minsten kosten van de Stad op 't spoedigste te
docn werksteIlig maken."
1) In de Res. Vr. staat abusievelijk "in Christiana;" ik ontleen
den juisten titel aan het in de Utr. Univ. BibI. aanwezige boek.
2) Vgl. hierna, blz. 347 en 348, de Res. Vr. 13 Aug. en 1 Oet. 1736.

I
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3 September 1736.
"Door den Heere Van C1eeff ter vergaderinge zijnde
voorgebraeht, dat wel op den 27en van Lentemaand deses
Jaars 1736 a!hier ter plaatse met veel luyster en goede ordere was geviert het Eeuwige tijde (sie) van dese hooge
Schoole, clog niet wiste eenige aantekeninge, zoo ja, geheel
gebrekkelijk was gehoude, dierhalve de vrijheidt nam, ter
deliberatie van UEd. Aehtb. te brengen, off niet van nut en
dienste oordeelde, dat zoo VOOT Haer Ed. als de posteretcyt daarvan een accurate beschrijvinge met bijvoeginge
van alle de loffdichten, aan UEd. opgedragen, in een boek
wierde gcformeerdt, en tselve in Stadsarchiven eu Bibliotheecq bewaart, beneffens een nette staat affte mcmarie der ankasten, bij die gelegentheydt geclaen; zijn VOOT
't selve te examineeren, eu Haar Ed. consideratien dienaangaande op te geven, versocht eu gecommitteert de Heeren
Borgmrn. eu gecommitt. tot de academische zaken 1 )."
I Oetober 1736.
"Door den Heere J. J. van Mansveld ter vergaderinge
zijnde voorgebracht, dat de nieuwe stempels, alsrnede de
goude penning eu ring, gerequireerdt bij 't doen van een
promotie more maiorum, door Nicolaes van Swinderen, medailleur en wapensnijder in 's-Hage, met bijgevoegde rekeninge der onkosten waren affgelevert," is hij bedankt voor
de moeite, en wordt goedgevonden een ordonnantie van 255
gld., 6 st. te slaan, ten laste van den Thesaurier Van Ewijk
en ten behoeve van den voorn. Van Swinderen.
I} Zie hierna, blz. 349, op 14 Januari 1737. Misschien heeit men
ook wel gemeend, dat aan bovenstaanden wensch in elk opzlcht
werd voldaan door de verschijning, bij Pieter Muntendam, boekdrukker te Utrecht, van het "Omstandig en naeukeurig verhael
van alle de pleehtigheden, vreugdebedrijven, plichtpleegingen, redevoeringen enz., zoo ter gelegenheid van het honderdjarig feest
der Utrechtsche Akademie, als van de promotie met de kap van
zes Heeren, en van al wat daertoe eenige betrekking heeft" enz.
De zieh niet noemende auteur van dit feestverslag was de Remonstrantsehe predikant te Utrecht, K. Westerbaan (hierv66r, blz. 338,
noot 1).
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22 October 1736.
[Miedema, blz. 253: f 300 toegestaan voor de Hongaarsche en Zevenburgsche studenten te Utrecht.]

26 November 1736.
[Miedema, blz. 253: De jaarwedde van prof. Van Musschenbroek
met f 200 verhoogd, ~gaande met het eerste nieuwe kwartaal.]

17 December 1736.
Op het gunstig rapport, dat de gecommitt. voor hel boekverkoopersgild uitbrengen op het request, 10 Dec. 1736 ingediend doof de naaste bloedverwanten van Jau David Iver,
in leven student in de theologie te Utrecht, "accordeerd de
V roedschap aan de VOOTS. supplianten, bij dispensatie van
de boekverkopers-gildeordonnantie, amme de nagelatene
theologise eu andere boeken yan welgemelten Jan David
Iver alhier bij publique auctie te doen opvijlen eu verkopen."

14 Januari 1737.
[Miedema, bIz. 253: Prof. Drakenborch krijgt 100 ducatons, als belooning voor de op het eeuwfeest gehouden oratie. - De commissie
voar het eeuwfeest wardt bedankt voür hare bemoeiYngen en verzücht, een nauwkeurig verslag van al het gebeurde op te stellen 1).]

18 MAART 1737-24 MAART 1738.
I.
"ACTA ACADEMICA RECTORE ALBERTO VOGET, A °.1737"(-1738).

18 Maart 1737.
Als Rector geinstalleerd Vogel, als Assessoren: Wesseling,
Van Alphen, J. Voorda en Oosterdijk Schacht. De aftreden1) Aan dit verzoek heeft zij voldaan düor het bijeenbrengen van
de stukken, die rnen in de Nos. 1018 en 1019 der 2de Afd. van het
Utr. Gern. Archief vindt: hierv66r, blz. 340, naot 1.
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de Rector Wesseling heeft zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen na het houden van een oratie "de statu religionis
et reipublicae sub Constantino Magno."

13 Mei 1737.
De Acta van het rectoraat van Wesseling worden gelezen
en goedgekeurd.

16 en 18 Mei 1737.
De Rector deelt aan den Senaat mede, ondershands te
hebben gehoord, dat het geen vergeefsche moeite ZOll zijn,
.wanneer--de Senaat aan de Vroedschap verzocht, doof haar
wijs beleid een einde te maken aan de actie, "quam tribus
egregiis j uvenibus studiosis instruxerat urbis civis Pieter
Gorgas, ue nocivuin Academiae concitet periculum, quod
operctntibus studiis litem contestari sit necesse." In opdracht
van den Senaat zal de Rector hierover gaan spreken met
den eersten Burgmr. Ubing, "id quod XVIII Maii expeditum

feliciter fuit 1) ."
21 Mei 1737.
De Rector bericht, dat de eerste Burgmr. heeft betuigd,
"se proclivem ad omnem faciliorem modum, quo iners haec
controversia sine cunctamine sopiatur."
4 September 1737.
De Rector 1eest voor de Res. Vr. 8 Juli 1737 (hierna, b1z. 353-354), naar aanleiding van de bovengenoemde
zaak genomen. De Senaat besluit, dat de Rector den eersten
Burgmr. dank za1 betuigen voor deze reso1utie. - Op denzelfden dag woidt "Gui1ielmus ab Irhoven, Philos. Dr., ex
coetu Edensi, in Ge1ria, ad ordinariam S.S. Theol. professionem in Academia Ultrajectina evocatus," op praeadvies
der theo1og. faculteit door den Senaat tot Theol. Dr. bevorderd, "remissis tum domesticis tentaminibus, turn in condavi Senatus academici examinibus, remissa quoque disputatiane publica, remisso quoque honorario. Ras supremos
1) Vgl. over deze zaak hierna, blz. 352-354, op 20 Mei en 8 Juli
1737.
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in Theologia hanaTes, ex decreto amplissimi Senatus in ipsurn cantulit Hieronymus van Alphen, pro ea lege et couditione, ut formulis conse'nsus Ecc1esiarum Belgicarum subscriberet, quod etiam confestim fecit; itaque sie in ordinern
Doctorum Theologiae receptus est 1)."
16 September 1737.
Van Irhoven aanvaardt het ambt van ordin. prof. Theologiae met een oratie ,,,de impedimentis sapientiae Christianae 2 )."
24 September 1737.
"Post peractam promotionem doctoralem alter apparitorum Academiae, Bresser nomine, incusatus importunitatis
maximae, quod aliquem e celeberrimis professoribus minis
insequi nullus erubuerit, se noUe patefacere fores auditorii
ad exercitia disputandi, singttlis septimanis instituta, nisi
pecuniae spo-rtulas accipiat a studiosis' singulis, qui collegio
disputantium nomina dederint," krijgt een hevigen uitbrander van den Rector en hem wordt duidelijk gemaakt, .,pertinere ad officium apparitorum, aeque ad habenda exercitia
'privata disputandi ac ad publica et praelectiones auditorium
aperire."
11 Oetober 1737.
Rector en Asssessoren zullen den volgenden dag de nieuwgekozen Burgmrn. gaan complimenteeren.
1) Deze laatst aangehaalde passage is ontleend aan de notulen
-der theologische facuIteit (13 Sept. 1737: bij Cramer, t.a.p., blz. 16),
die van de promotles tot Theol. Dr. in uitvoeriger termen gewag
maken dan in de notulen van den Senaat geschiedt. Volgens de notu1en der theolog. faculteit had de promotie niet op 4 Sept., zooals
de .Senaatsnotulen hebben, maar op 13 Sept. plaats; ook het Album
·Promotorum heeft ,als datum 13 Sept.
2) Na afloop hiervan werd hij, volgens gewoonte, door de gezamenlijke professoren naar huis geleirl. fu De Utrechtsche -Academie vindt men, tusschen blz. 140 en 141, een reproductic VHn
een aquarel van J. de Beyer, waarop deze stoet is afgebeeld.
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14 Oetober 1737.
Daar geklaagd wordt over te late rondbrenging van de
disputationes inaugurales bij de professoren, zal de Rector
den pedellen beveleu, dat zij deze moeten bezorgen "pridie
eius diei, qua propugnanda disputatio."
22 Maart 1738.
Als de weduwe van een hoogleeraar is overieden, zar aan
de kinderen namens den Senaat" geen rouwbezoek. worden
gebracht.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

23 April 1737.
"DOOf ordre van de Heeren Burgmrn. ter vergaderinge,
om doof de Heeren Leden te worden bezigtigt, ingebragt
zijnde het silver coelvat, gemaakt dOOf Nicolaas Verhaar,
houdende aan zilver eu fatzoen tezamen cene somme van
drie haudert, seven eu veertig gulden, elf stuyvers, gedestineerd tcr gedagtenisse eu tot present aan den Heere
Professor Drakenburg. in plaatse van de 100 ducatons, zijn
Ed. bij Vroedschapsresolutie van 14 Januarij 1737 (hierv66r, blz. 349) toegelegt wegens 't doen der oratie op den
27en Maart 1736. zijnde den dag van het vieren van 't Eeuwgetijde der Hooge Schoole alhier, zijn de Heeren oud-Burgmr.
Van Soestdijk en andere voorgemelte gecommitt. tot het jubile
verzogt en geauthoriseerd, voorsegde coelvat uyt naame van
haar Ed. Achtb. aan welgemelten Heer professor Drakenburg te doen aanpresenteren ende overhandigen 1)."

20 Mei 1737.
"Den Heer Borgmr. Ubing heeft ter vergaderinge voorgebragt, dat den Heere Rector Magnificus uyt name van
1) 29 April 1737 vermelden de Res. Vr., dat het koelvat aan Prof.
Drakenborch is overhandigd.
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den Senatus academicus zijn Ed. hadde gecommuniceerd,
dat N. Gorgas, borger eu inwoonder dezer Stad, drie studenten voor den Ed. Achtb. Geregte hadde geconvenieerd
wegens camerhuur eil costgeld, eu vertoonde het groot nadeel, 't geen de Academie züude leyden, indien studenten,
verschil rnd haar hospizen krijgende aver camerhuur, costgeld of diergelijke, verpligt Züude zijn daarover moeijlijke,
costhaare eu langduurige proceduren te ondergaan, versoekende, dat haar Ed. Achtb. daarinne geliefde te voorzien.
Waarop gedelibereerd zijnde, heeft de V roedschap verzogt
cu gecomrnitteerd de Heeren Burrnan eu Verwey om het
different te onderzoeken, parthijen VOOT haar te ontbieden
eu, was 't doenlijk. te accorderen, zoo niet, de V roedschap
te dienen van Haar Ed. consideratien eu advis, ter wegncrninge van 't different eu voorkorninge van vordere
proceduren 1 )."
Juni en Juli 1737.
[Miedema, blz. 255: Voorstel tot benoeming van een opvolger voor
prof. Van Alphen, die wegens hoogen leeftijd zijn ambt niet meer
kan waarnemen (17 Juni); Gerardus van Hemert, Philos. Dr., predikant te Middelburg, en Wilhelmus VaTI Irhoven, Philos. Dr. en
predikant te Ede, worden beroepen tot ordin. prof. theol, de eerste
op een wedde van f 2000, de tweede op een wedde van f 1600, met
het recht Dm een collegium pneumaticum of theologiae naturalis te
houden; prof. Van Alphen vrijgesteld van predikdienst en colleges
(19 Juni); dit laatste is aan prof. Van Alphen aangezegd (24 Juni);
Irhoven neemt h~t beroep aan (1 Juli).]

1 en 15 Juli 1737.
Van Hemert verzoekt 14 dagen bedenktijd (1 Juli); hij
bedankt (15 Juli).
8 Juli 1737.
"Rapporteerden de Heeren Burman en Verwey, dat zij,
ingevolge van der V roedschaps· commissie van den 20en
May 1737, na examinatie der processtukken en verhoor
1) Vgl. hierv66r, blz. 350, op 16, 18 en 21 Mei 1737, en hierna, blz.
353, op 8 JUli 1737.

Acta et decreta Senatus, II
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van wederzijdse practisij'ns, tot onderling genoegen vati.
partijen hadden getermineerd den differente, voor den Ed.
Achtb. Geregte dezer Stad ongedecideerd hangende tusschen Fieter Gorgas, ter eeure, eu drie studenten ter andere zijde.
Eu dat zij, Heeren gecommitt., verder yan advis waren,
dat om diergelijke odieuse differenten voort toekomende
te provenieren, bij de V roedschap zoude kannen worden
gestatueerd, dat alle engagementen aver kamerhuur of
kostgeldt tusschen de studenten, de Academie alhier
frequenterende, en de bürgers eo inwoonders dezer Stad
t'allen tijden van 't jaar zullen cesseren, nadat een van
partijen de continuatie- ses weeken tevoren aan den anderen zal hebben opgezegd.
Eu in geval deswegens in 't vervolg eenig geschil mogt
ontstaan, dat diegeene, die vermeynen magte beledigt te
wezen, zijn partije sal doen dagvaarden VOOr de Heeren
Schepenen, Commissarissen yan de week, die partijen
horen eu accorderen zullen, ist doentijk, indien niet, de
zake renvoyeren -aan den Ed. Achtb Geregte~ om aldaar
na mondeling verhoor van partijen of hunne bediendens~
mitsgaders hunne getuygen, indien zij of een van hun riodig mogten hebben deze1ve te produceren, het different de
plano te werden gedecideerd, zoo bevon~en zal worden te
behoren.
Waarop gedelibereerd zijnde, heeft de Vroedschap de
Heeren gecommitt. voor de genome moeyte bedankt en zig
met het gedane rapport geconformeerd, en den inhoude
van dien bij provisie gearresteerd ende vastgesteld.
En zal extract dezes werden uytgeleverd aan den
Senaat dezer Academie, mitsgaders ter rolle dezes Geregts
de resp. Procureurs worden voorgelezen, om te dienen tot
derzelver narigt."
5 Augustus 1737.
. Daar er "gefundeerde gerugten waren ingekomen, dat
den Heere Jacobus Voorda, professor juris civilis, seer
in consideratie quam om tot Leyden te worden beroepen,
door welkers vertrelc Academie en Stadt buyten twij fe1
veel souden comen te lijden," worden Curatoren uitgenoodigd, hierover van advies te dienen.
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7 en 12 Augustus 1737.
[Miedema,--hlz. 256: Aan prof. J; Voorda f 500 verhooging van jaarwedde en de titel van "professor juris hodierni" aangeboden, als
h:ij bedankt voor een eventueel bel'oep naar Leiden (7 Aug.); hij
belooft, te UtrecM te blijven (12 Aug.).]

12 Augustus 1737.
"Defecten aan 't clauvier van 't orgel in de Domkerk,
als van het orgeItje in 't Auditorium, teu deele doof het
stellen van het theater tot musieq ten tijde van 't jubilee
aangekomen, zullen voor ditmaal door de Stad betaald
worden met 150 gulden 1 )."
30 September 1737.
Gehoord het rapport van "gecommitt. tot den chirurgijnsgilde, op de requeste, bij Dekenen eu Overlieden van
voors. gilde alhier op den 12en Aug. 1737 gepresenteerd,
inhoudende versoek, vermits om de minste sware operatie,
alhier voorkomende, meesters, om dezelve te doen, van
buyten ontboden woiden, dat UEd. Aehtb. geliefde te ae~
corderen, in navolging van andere voorname steden, het
opregten van een Nederduytse lesse, ende ten (dien) eynde
een Lector aan te stellen om de meesters eu leerlingen in de
bovengemelde operatien te onderwijsen, waardoor de Stad
in vervolg van tijdt van bequame meesters eu knegts soude
konnen werden voorsien," wordt besloten dit request te
deponeeren ter Secretarie van de politie 2) en worden de
leden verzoeht, hunne gedachten hierover te laten gaan 3).
1) Vgl. hierv66r, blz. 345, op 4 Juni 1736.
2) De "secretaris van de poIitie~' is de eerste stadssecretaris;
"politie" beteekent in dezen tijd niet wat wij daaronder verstaan,
maar het is een woord voor het begrip: alle regeeringszaken, behalve de justitieele. Naast hem stond een substituut- of, sinds
1662, adjunct-secretaris, die van 1674 af tweede of mede-secretaris
heet. Het gerecht bad een afzonderlijken secretaris, sinds 1656 twee.
Zie S. Muller Fz., CatalogUS 2de Afd. Gern. Arch. Utr., blz. 2 en 215.
3) Het college Van prof. Rud. -Leusden (zie hierv66r, blz. 212, op
13 Dec. 1706) had dus Reen school van chirurgijns gekweekt; trou-
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17 en 21 October 1737.
Petrus Laan, predikant bij de Gereform. Kerk te Utreeht,
is tot theol. prof. te Franeker benoemd; men zal trachten,
hem VOOT Utrecht te behouden eu hem daartoe vermeerdering zijner wedde met f 200 en den titel van extraord. prof.
in de theologie aanbieden (17 Oet.); hij heeH aan Burgmrn.
bericht, het beroep naar Franeker aan te nemen (21 Oet.).
21 Oetober 1737.
[Miedema, blz. 256: f 300 toegestaan voor de Hongaarsche en Zevenburgsche studenten te Utrecht]

28 Oetober 1737.
[Miedema, b1z. 256: Aan prof. Van Irhoven f 478 toegestaan voor
transportkosten. ]

10 Februari 1738.
"Doof de Heeren commissarissen tot den hortus academicus zijnde geexhibeerd eu gelezen de memorie der onkosten tot eell nieuwen broeybak aldaar, heeft de Vroedschap,
na deliberatie, goedgevonden, in plaatze van een vergaane
hüute te maken een steene broeybak, werdende de Heeren
gecommitt., hierboven gemelt, en den Cameraar verzogt en
geauthoriseerd om 't gunt voors. ten meesten menagie dezer
Stad te willen doen werksteIlig maken."

wens, er is geen aanwijzing, dat dit college langer dan een jaar heeft
geduurd. Het hierboven medegedeelde request van het chirurgijnsgilde heeft geen verandering in den toestand gebracht; indien zells
de- leden der Vroedschap gevolg hebben gegeven aan de uitnoodiging, ,,hunne gedachten er üver te Iaten gaan", heeft dat nadenken geen practisch resultaat opgeleverd. Eerst tegen het einde der
18de eeuw werd, gelijk Iater zal blijken, beter gezorgd voor de
opleiding van chirurgijns; zie ook blz. 66 van het artikel van Dr.·
A. J. van der Weyde, De uitoefening der geneeskunde in vroeger
.tijd te Utrecht (Jaarboekje Oud-Utrecht, 1926).

357
24 MAART 1738---19 MAART 1739.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE GUILIELMO AB IRHOVEN,

ANNO 1738"(-1739).

24 Maart 1738.
Als Rector geinstalleerd Van Irhoven, als Assessoren:
Voget, Otto, Serrurier eil Drakenborch. De aftredende
Rector Voget heeft zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen na het houden van een oratie ,.de visione N abuchodono. "
sons.

7 Mei 1738.
De Acta van het rectoraat -van Voget worden gelezen en

goedgekeurd.
30 September 1738.
Johannes Hubertus Reland, zoon van wijlen den hoogleeraar A. Reland, word! bevorderd tot J. U. D. ua de
verdediging van een disputatie "de testamento imperfecto."
De professoren schenken hem de promotiegelden kwijt en
kamen op zijn promotiemaaltijd.

10 Oetober 1738.
Na de promotie tot J. u. D. van Janus Jacobus Ram besluit de Senaat, da! Rector en Assessoren op 12 Oetober de
nieuwgekozen Burgmrn. zullen complimenteeren.
24 Februari 1739.
Aan ,,]onas 1) Tseh Szent Peteri, Losontzino---Pannonius," die na een publieke disputatie "de adtractione corporum" tot Philos. Dr. en L. A. M. is gepromoveerd, worden
de promotiegelden kwijtgescholden, "cum ipsi amplissimi Curatores et Ordines annua dona et subsidia Hungaris elargiantur, quo studia sua promovere possent. "
1) Het Album Promotorum, blz. 138, heeft Josias i. pI. v. Jonas.
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17 Maart 1739.
De Rector vraagt, of de boetenpot, die 98 gld. en 17 st.
bedraagt, zal worden gebruikt voor een gemeenschappelijken maaltijd" of dat hij zal worden verdeeld? Het antwoord luidt: verdeelen. Tevens wordt besloten, dat in het
vervolg de promotiegelden niet zullen worden kwijtgescholden, tenzij de candidaat dit door den Rector of zijn Promotor heeft laten verzoekcn, "ita quidem. ut Senatus sibi
i,ntegrum velit et reservet, petitioni turn proponendae annuere, vel contra."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

21 Juli 1738.
[Miedema, blz. 258-259: Verzoek aan Curatoren om aaVles aver
brieven, resp. aan de Staten Generaal en de Staten van Utrecht,
van gram Teleki 1), uit Weenen, betreffende het aannemen en onderhouden -van eenige studenten, alumni voor de Gereform. kerken
ip. Zevenburgen, aan de universiteiten te Utrecht, Franeker en
Groningen.]

J uli-October 1738.
[Miedema, blz. 259-260: Het proces, door de stad Utrecht gevoerd
tegen de erfgenamen van Vrouwe Anna Everwijn tot Santbrink
over het legaat van f 20.000, door haar vermaakt ten behoeve van
de H-ong. en Zevenb. studenten in de theologie te Utreeht 2), is
ten gunste van de Stad beslist (28 Juli); het kapitaal van f 20.000,
met de versehenen rente, is in ontvangst genomen (27 Sept. en 13
Oet.); de kosten van het proees zullen uit het legaat worden betaald;
op de obligatH~n, waaruit het legaat bestaat 3), zal worden genoteerd,
1) Dezen Teleki kan ik niet terecht brengen.
. 2) V gl. hierv66r~ blz. 331. noot 2.
3) In de 2de Md. van het Gern. Areh. Utreeht. vindt nien, onder
No. 1038, een "Lijst van obligatiEhi, behoorende aan de fundatien
ten behoeve der Hong. en Zevenb. studenten aan de Utreehtsehe
Hoogeschool, 18de eeuw;" het zijn klaarblijkelijk de obligatien van
het legaat-Everwijn; de obligatien zijn op de Generaliteit, op de
provincie Utreeht en. op de thesaurie van de stad Utreeht.
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dat zij zijn gelegateerd ten behoeve van de Hang. 'en Zevenb. studenten in de theologie te Utrecht.]

10 November 1738.
[Miedema, blz. 260: f 300' toegestaan
studenten te Utrecht.]

19 MAART.

1739~28

VOOt

de Hang. en Zevenb.

MAART. 1740.

I.
"ACTA SENATUS ACADEMICI JOSEPHO SERRURIER

TERTIUM RECTORE, ANNO

1739"(~1740).

19 Maart 1739.
Als Rector geinstalleerd Serrurier, als Assessoren: Van
Irhoven, J. Voorda, Chr. B. Albinus en Van Musschenbroek.
De aftredende Rector Van Irhoven heeft zijn ambt aan zijn
opvolger overgedragen na het houden van een oratie "de
necessario Iinguarum eruditarum, antiquitatum, historiae,
philosophiae artiurrique liberaliUin cum theologia connubio."
23 Maart en 14 Juli 1739.
"Cmu J acobus Fabritius Burmannus, J. U. D. renuntiandus, honotarium-offerret, Senatus hoc ipsi reinisit, rationem
habens necessitudinis, quae nostro ordini fuit eum viris
summis, in hac Acadernia quondam Professoribus eeleberrimis, eius proavo' Franeiseo Burmanno atque avo Petro
Burmanno, etiam nune superstite. Amplissimus, autem vir
Casparus Burmannus, huius urbis Senator et Doctoris recens
creati pater, hane ob .causam Senatum nostrum splendido
convivio exeepit. Idem deinde honos eandem ob rationem die
XIV jtilii. habitus est Joanni Burmanno, honorarium antequam J. U. D. erearetur offerenti."
11 Mei 1739.
De Acta van het rectoraat van Van Irhoven 'wor.den "geIezen en goedgekeurd.
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13 Augustus 1739.
Rector eu Assessoren brengen een bezoek van rouwbeklag aan Van IrhüVen wegens het overlijden van zijne vrouw.

10 September 1739.
Gisbertus 1{atthias Elsnerus, benoemd tot extraord.
theolog. prof., wordt op zijn verzoek, -na gunstig praeadvies
van de theolog. faeulteit, door den Senaat tot TheoI. Dr. bevorderd 1).

14 September 1739.
Abrahamus Wieling, van Franeker naar Utrecht beroepen als "ordin. prof. juris civilis et feudalis," aanvaardt zijn
ambt met een oratie "pro glossatoribus."

15 September 1739.
Eisnerus aanvaardt het -ambt van extraord. prof. theologiae met een oratie "de diversis, sed non aversis in unieo
cOl-pore Christi summi capitis membris."

10 Oetober 1739.
De Rector stelt VOOT, dat hij, met de Assessoren, op 12
Oetober de nieuwgekozen Burgmrn. zal complimenteeren.
De Senaat besluit deze oude gewoonte te handhaven en
staat Rector en Assessoren toe, dit voortaan te doen, zünder vooraf den Senaat te raadplegen; zoo de Rector deze
raadpleging noodig acht, staat het hem vrij, haar te houden.

Tussehen 22 Februari en 28 Maart 1740 2).
De Rector dee1t de Res. Vr. 22 Febr. 1740 (hierna, biz. 364,
voor zoover zij betrekking heeft op de restitutie van genoten
douceurs en verhooging van wedde, bij vertrek van professoren naar een andere Academie) aan den Senaat mede.
1) Vgl. Cramer, t.a.p., blz. 16-17.
2) Dag en maand worden niet genoemd.
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Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-Augustus 1739.
[Miedema, blz. 260-261: Am prof. Dtto, die naar Bremen vertrekt, -op zijn verzoek. toegestaan, zijne CQneg~s voort te zetten totdat nog eenige studenten bij hem zijn geprQmoveerd 1) (25 Maart);
autorisatie aan den Thesaurier om prof. Otto v66r zijn vertrek een
half kwartaal tractement te betalen (8 Juni). - Abraham Wieling,
prof. te Franeker, tot "ürd. prof. juris civilis et feudalis" benoemd,
op een wedde van f 1700 (4 Mei); hij neemt het beroep aan; cle
jaarwedden van J. Voorda en Wieling van f 1700 op f 1800 gebracht
(19 Mei). - Johannes Guilielmus Hofman, prof. te Wittenberg,
benoemd tot "ard. prof. juris Pllblici et naturalis," op een wedde van
f 1800 (11 Mei); hij verzoekt een maand uitstel voor zijne beslissing
(1 Juni), later nog 8 a 10 dagen (6 Juli) en bedankt ten slotte VOO!
het beroep (3 Aug.). - Ds. G. M. Elsnerus, predikant te Utrecht,
benoemd tot extraord. prof. theol., op een wedde van f 200, mits
hij bedankt voor een beroep naar Arnsterdam (15 Juni).]

4 Mei 1739.
De Kameraar wordt gemachtigd, aan prof. Van Musschenbroek f 16---10 st. uit te betalen voor door hern gedane voorschotten in de jaren 1737 cn 1738, ten behoeve
van het Theatrum physicum en het Observatorium astronomieum.
22 Juni 1739.
"Rapporteerden de Heeren Borgrurn., dat Haar Ed .• volgens resolutie ende authorisatie van heden 8 dagen, na het
schijden van de Vroedschapsvergaderinge Ds. Gijsbertus
Mattheus Elsnerus hadden begroet en op het subj ect van
deszelfs apparent beroep te Arnsterdam hadde onderhouden, en door alle bequame redenen en motieven getragt Zijn
1) Op 16 en 20 Mei 1739 promoveerden bij Otto nog Jacobus
Stoop en Joan Wilhelm Rappard tot J. U. D.: Album Promotorum.
blz. 138.
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Eerw. te overreden, het berQep te Amsterdam, 500 dat op
hem quame te vallen, van de hand te wijzen; ook aan Zijn

Eerw. hadde. gedaan de· offres, bij voors. V roedsehaps-resolutie vervatt, ende dat Zijn Eerw. alsdoen wel hadde verzogt een tijd van drie dagen tot beraad,dog egter des anderen daags de Heeren Borgmrn. hadde komen begroeten
.on met vee1e offieieuse expression betuygd hadde sijne dankbaarheyd en hoogagtinge voor Haar Ed. Achtb. en dat geresolveerd was om in zijnen dienst alhier met alle vleyd
en--ijver te willen volharden en 't beroep, hem voorkomende,
te sullen dec1ineren, verklarende- dankelijk te. accepfercn
de aangeboode gunsten en beleefdheden van Haar Ed.
Achtb., alle '( welke de Vroedschap haar heeft laten welgevallen etide geapprobeerd."

6 Juli 1739.
"Is ter vergaderinge voorgehragt een boek, geintituleerd.:
.,;Coffimeritarius de Angelis", doof Heer- professor Odee
uytgegeven en gedediceerd aan de Heeren Borgmm. en
Vroedschap dezer Stad, waarop gedelibereerd sijnde, heeft
de V roedschap voors. dedicatie voor aangenaam gehouden,
eu den secretaris Van Baarle geiast, welgemelten Heer deswegen uyt name van Haar Ed. Aehtb. te gaan bedanken,
zullende de gedistribueerde exemplaren door de Stadt werden .betaaldt."

27 Juli 1739.
"Haar Ed. (Burgmm.) hebben nog ter vergaderinge voorgebragt, door den Heere Professor Drakenborg berigt te
zijn, dat drie delen "Supplement aU Corps diplomatique du
droit des gens (yan Dumont)" alsnu te. bekomen waren.
Heeft de V roedschap Ha~r Ed. voor gegevene communicatie bedankt, wijders de Heeren gecommitt. tot dezer Stads
Bliotheecq verzogt en geauthoriseerd tot inkoop van bovengemelte ses (sie) deelen, alsmede tot aankoop der boeken
ter vervullinge van het defectueuse in Stads Bibliotheecq.1'
28 September 1739.
[Miedem.a, blz. 261: Joh. Laurentius Fleischer, prof. te Frankfor't
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a.d. Oder,' benoemd tot- "ord. prof. juris publici' et naturalis," op een
jaarwedde van, f 2000.]

5 October 1739.
, [Miedema, blz. 262: f 300 toegestaan voor de Hang. en Zevenb.
studenten 1).]

Prof. Fleischer bericht, dat hij zijne benoeming gaarne
zal aannemen, wanneer de Koning van Pruisen hem ontslag
wi1 verleenen uit zijn 'ambt te Frankfort a/d Oder. .
November-December 1739.
[Miederna, blz. 262: De Vroedschap besluit, de hulp in te roepen
van onzen extraord. env-oye aan het Pruisische hof, Van Ginkel, om
het ontslag van prof. Fleischer te bewerken (2 Nc;w.); hij bericht,
dat cle Korung van Pruisen weigert hem te ontslaan (23 Nov.); prof.
Fleischer bedankt voor het beroep naar Utrecht (21 Dec.).]

December 1739-Januari 1740.
[Miedema, blz. 262-268:' Besloten te onderzoeken, of het gerucht
aangaande een beroep van prof. Van Musschenbroek naar Leiden
waar is, en zoo ja, hem te bewegen hier te blijven (21 Dec.); Van
Musschenbroek belooft, de Vroeclschap terstond ervan kennis te
geven, wanneer hij het verwachte beroep naar Leiden heeft o'ntvangen (22 Dec.); hij ontvangt dit beroep en neemt het aau; de
Kameraar Strick van Linschoten uitgenoodigd, met hem - te '-spreken
over het overbrengen der onder hem- berustende instrumenten eu
het maken van een lijst daarvan (28 Dec. 2»; Strick van Linschoten
l-evert deze lijsten in; de instrumenten zullen voorloopig onder zijne
bewaring blijven; yolgen "Inventaris van de instrumenta physica"
en "Inventaris van de instrumenta astronomica," door Musschenbrock resp. aangekocht voCir het Theatrum academicu-m en het
Observatorium astronomicwn van de -stad Utrecht, benevens een
!) Uit het in deze Res. Vr. opgenomen request van de theoI. prof.
ten behoeve der bedoelde studenten, waarbij tevens dank wordt
betuigd voor de betaling der rente uit het legaat-Everwijn, blijkt,
dat het aantal Hong. en Zevenb. studenten te Utrecht toen elf bearoeg.
2) Bij Miedema, blz. 263, staat abusievelijk 23 Dec.
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opgave van de door hem gedane verschütten ten behoeve van het
Theatrum physicum en het Observatorium astronomieum, resp. f 6
eu f 862-18 st.; dit Iaatste bedrag is door hem voorgeschoten voor
"eEm instrument, in En.geland gemaakt, dienende om de gelijke
hoogtens der sterren te observeeren," voor "een instrlIDlent, in Engeland gemaakt, om te observeren den waren tijd, wanneer ode
sterren door de meridiaan doorloopen," voor "drie oculairen tot een
verrekijker, hiertoe dienende" eu voor de transportkosten van de
bedoelde ins"truilll:;ilt'en fit Engeland (11 Januari); dit alles uitvoeriger bij Miederna, blz. 263-268.]

28 December 1739.
"Gehoord het rapport van de Heeren Milan de Visconti
eIl vordere gecommitt. tot dezer Stadts Bibliotheecq, 1S
goedgevonden, (dat) de verthoonde specificatien wegens
aangekagte en' geleverde boeken ten dienste derzelver, zijnde nu alle defectueuse werken daardoor gesuppleerd, bij
ordonnantie tot lasten van den Heere Thesaurier, ter somme
van ......... 1), sullen worden betaaldt."

22 Februari 1740.
[Miedema, blz. 268-269: De jaarwedde van Van Irhoven met f 200
vermeerderd, en hij krijgt den titel van "prof. historiae ecclesiasticae;" Drakenborch aangesteld tot bibliothecaris, op een jaarwedde
van f 200; .besluit, dat professoren, bij vertrek naar een andere Academie, d-e genot-en douceurs of verhoogingen van tractement moeten
restitueeren 2).]

14 Maar! 1740.
"op de proposltle door de Heeren Borgmrn. dezen aangaande, permitteerd de Vroedschap aan Frans Dirxen, tamboer-major in het regiment, alhier guarnisoen houdende,
amme bij provisie aan een ygelijk, hem sulx versoekende,
lcssen en instructie in de schermkonste aan derzelver huyzen te geven; en zijn welgemelte Heeren Bürgmrn. wijders
verzogt, na andere bequame rneesters in noodige künsten,
ten dienste van de studerende jeugd, om te zien."
1) Dit bedrag is met ingevuld.

2) Vgl. hierv66r, blz. 341 en 345, resp. op 19 Maart en 30 April
1736.
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28 MAART

1740~27

MAART 1741.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE ABRAHAMO WIELING,

AO. 1740"(~1741).

28 Maart 1740.
Als Rector geinstalleerd Wieling, als Assessoren: Serrurier, Van Alphen, J. V oorda en OM. De aftredende Rector Serrurier heeft zijn ambt aau zijn opvolger overge:dragen na het houden van een oratie "de connubio rationis et
experientiae in medicina."
27 Mei 1740.
De Acta van het rectoraat van Serrurier worden gelezen
en goedgekeurd.
23 Augustus 1740.
"Plurium suffragiis collegarum placuit, corollarium "de
duello in statu naturali licito, privatae etiam vindictae caussa" e thesibus inauguralibus Arentii de Lange, Juris calldidati, nova inserto -folio, omitteretur, qua in Te arnpliss.
Senatus decreto, quemadmodum oportebat, ornmno paritum
est 1 )."
27 September 1740.
"Quum, impetrata Senatus venia, duo Juris candidati,
atto Christianus Schoene et Hermannus Weitzel, Bremenses, publice pro gradu disputassent, Rectore verba faciente,
Senatus censuit utrumque candidaturn una eadernque formula doctorali laurea ab alterius Promotore simul decorandum esse, solemnia peragente Abrahamo Wieling."
12 Oetober 1740.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
1) De promotie van A. de Lange had volgens het Album Promotorum, blz. 141, op 22 Sept. 1740 plaats.
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11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

11 April 1740 1 ).
"Op de proposltIe van den Heere Boudaan, Thesaurier~
vragende declaratoir, of bij sterfgevallen van professoren
eu predikanten de betalinge derzelver tractementen zal
werden: gedaan en behandeld gelijk bij vertrek van Haar
EeL na andere plaatzen, sprekende Haar Ed. Achtb. resolutie van 18 Mei 1717 2 ) allecnlijk maar van vertrek van professoren eu predikanten, versoekt-de Vroedschap, om 't gunt
VOOTS. te examineren eu daarvan te rapporteren, de l-Ieeren gecommitt. tot Stads finantie."

16 Mei 1740.
[Miedema, blz. 269: De Kameraar wordt verzocht, de physische
en astronomische instrumenten 3) te blijven bewaren en voor het
onderhoud ervan zorg te dragen.]

30 Mei 1740.
"Door den Cameraar Strik van Linschoten zijnde ingebragt eell memorie, vervattende den bouvalligen staat van
Stads huizinge omtrent SI. Servaas-heck en door den hortulanus Van Leeuwen bewoond wordende, is goedgevonden dezelve, ter examen van de Heeren Leden, ter secretarije van de Politie acht dagell voor te doen leggen."

7 Juni 1740.
"Weder zijnde binnengebragt de memorie, door den fabricq Van den Tempel opgesteld, vervattende den siegten
staat en bouwvalligheyd van Stads huyzinge, bij den hortulanus Van Leeuwen bewoond, is goedgevonden dezelve,
1) Ten onrechte is bij Miedema, blz. 269, het nu v-olgende op 14

Maart 1740 gesteId.
2) Zie hierv66r, blz. 259.
3) Zie hierv66r, blz. 363-364, op 11 Januari 1740.
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oni te examineren eil daarvan. te 'rappdrteren" te stellen' in
handen van de' Heeren gecommitt. ter directie van Stads
finantie."

11 Juli 1740.
"Op de veelvuldige en van tijd tot tijd ingekomene' klagten wegens 't ongemak eu bederf, veroorzaakt dooT Iekkingen van 't oude eu gehee1 vervallen dak boven de Senaatcarner vati de Heeren Professoren, soo aan de portraiten, behangzel eu muurwerk, heeft de V roedschap, na -delibcratie, goedgevonden den Heere Cam~raar Strik van
Linschoten te versaeken eu authoriseren, -amme met kennisse van de Heeren gecommitt. ter directie van Stads finantie VOOTS. dak, 't zij doof publique aa:q.~-esteding of staclswerkvolk te doen vernieuwen."

18 en 25 Juli 1740.
[Miedema, -,blz. 269: Herhaling van het verzoek; op 11 April 1740
aan geco~~t., tot Stads finantie gedaan (18 Juli); op rapport dezer
gecomniitt. besloten, dat bij het Qverlijden van professoren en pre"::'
dikanten, aan de erfgenamen het volle tractement over de maand,
waarbinnen het overlijden valt, zal worden uitbetaald (25 Juli.).]

Augustus-October 1740.
[Miedema, blz. 270: Bevreesd, dat bij het overlijden van prof. P.
Burman, te Leiden 1), een van de professoren Drakenborch of
Wesseling daar macht worden beroepen, biedt cle Vroedschap hun
een verhaoging humler jaarwedde met f 300 aan (7 Aug.); Drakenborch verbindt zieh, te Utrecht te blijven, Wesseling houdt het nog
in beraad (15 Aug.). - Christ. Wolff, professor te Marburg, benoemd tot "ordin. prof. philosophiae e.t matheseos," op een jaarwedde van f 2000 (24 Aug.)j besloten, apnieuw aan Wolff te schrijyen, daar men vreest, dat de eerste brief zoek is geraakt (26 Sept.);
hij bedankt voor het beroep (10 Oct.).]

3 Oetober 1740.
"Bragten de Heeren Borgmm: ter kennisse van haar
1) Hij overleed eerst in Maart 1741.

368
Ed: Achtb. over, dat zij door den Heer prof.W esseling
waren begroet eu gecommuniceerd, dat zijn Ed. opnieuw
door de Regeering van Franequer was aangezogt .tot pro,..
fessar op de Academie aldaar, onder offerte van een jaarlijks tractement van 2000 gld. en ander douceur; dat Haar
Ed. denzelven hadden gesondeerd, of (hij) zig ook mogte
hebben geengageerd, (ende) zijn Ed. daarop onder anderen
declareerde, dat 500 wanneer hem geaccordeerd wierde cen
pensioen VOOT zijn vrouw, 500 weduwe quam te worden, alsdan misschien niet van hier te zullen vertrekken 1). Waarop gedelibereerd en deswegen nader advis van opgeme1te
H ceren Borgmrn. eu gecommitt. tot de academische zakcn
zijnde ingenomen, heeft de Vroedschap, vermits het met
die zaak bereyd 500 verre was gekomen, goedgevonden su]x
bij provisie daarbij te laten berusten."
17 en 24 Oetober 1740.
[Miedema, blz. 270-271: Op verzoek der theolog. faculteit (17 Oet.)
toegestaan de gewone f 300 voor de Hang. en Zevenb. studenten,
en voor ditmaal nog f 150 voor het winterseizoen (240et.).]

7 November 1740.
"op het geproponeerde door de- Heeren Burgmrn., dezen
aangaande, verzoekt en authoriseert de V raedschap de Heeren gecommitt. ter directie van dezer Stads Bibliotheecq,
mitsgaders den bibliothecaris prof. Drakenborch, ter inkoop
van eenige nodige boeken tot suppletie van het defectueuse
aldaar, ter Somme van een handert silvere ducatonnen."
/

30 Januari 1741.
[Miedema, blz. 271: De rijdermeester verzoekt verhooging van
tractement wegens de duurte van het paardenvoer.]

6 Februari 1741.
Gehoord het rapport van de gecommitt. tot Stads finantie, wien was opgedragen, van advies te dienen over het
1) Vgl. hierv66r, blz. 107, Doot 1.
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genotuleerde ter Beschrijvinge van den 25en Januari 1741,
en het request, aan H. Ed. Mog. aangeboden door den rijdermeester Franciscus Xaverius Hernpeek, "versoekende
augmentatie (van zijn) tractement, tot onderhoud van zijn
knegts en paarden, ten dienste der manegie," besluit de
V roedschap, "om redenen van de duurte der vouragie, als
anders," dat ter Statenvergadering "voor Stads sentiment"
zal worden ingebracht, dat zijne jaarwedde met f 450 zal
worden verhoogd, de ,,150 guldens voor Stadsportie daarinne begrepen 1)."
Op voorstel van den Kameraar Strick van Linschoten
wordt besloten, "Stads kleyne huysinge, staande onder de
linden bij St. Servaas-heck, door N ..Oudenallen tot aankomende Maij bewoond werdende, bij provisie niet weder te
verhuuren, maar dezelve voor den hortulanus Van Leeuwcn,
wiens huysinge moet vertimmerd worden 2), t'zijnen gebruike open te houden."
27 Februari 1741.
De gecommitt. voor de Bibliotheek berichten, dat zij, volgens de hun op 7 Nov. 1740 gegeven volmacht, door den
boekverkooper Jurriaan van Paddenburg ten dienste der
Bibliotheek hadden doen koopen een aantal boeken, waarvan de lijst volgt. Ten behoeve van Van Paddenburg zal
een ordonnantie, ten bedrage van f 263' eu 16 st., teu laste
van het kantoor van den Thesaurier worden opgemaakt.
[Miedema, b1z. 271: De gecommitt. t.er directie van Stads finantie
gemaehtigd om te zorgen voor een reparatie aan het hooge auditorium (het auditorium boven de kloostergang), waarbij "de coupel,
1eggende onder 't dak, het maken van een platte so1deringe belettede."]

1) Dit de Reso1utien der Staten (R. A. Utrecht) blijkt, dat op 8
Februari 1741, overeenkomstig het advies der Geeligeerden van 25
Januari 1741, waarmede de Stad Utrecht zieh 'vereenigd had, de
Staten hebben bes1oten, de wedde van Hernpeek te verhoogen met
f 450, waarvan de Stad Utrecht 1/3 za1 dragen.
2) Vgl. hierv66r, blz. 366, op 30 Mei en 7 Juni 1740.

Acta et decreta Senatus) I1

24
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27 MAART 1741-9 APRIL 1742.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI CHRISTIANO BERNHARDO ALBINO

ITERUM RECTORE, AO. 1741"(-1742).

27 Maar! 1741. .
Als Rector geinstalleerd ehr. B. Albinus, als Assessoren:
Wieling, Mit!, Oosterdijk Schacht en Wesseling. De aftredende Rector Wieling heeft zijn ambt aan zijn opvolger
·overgedragen na het -houden van een oratie "de jure sanctionis pragmaticae divi Caroli VI Imp. Aug."

19 Mei 1741.
De Acta van het rectoraat van Wieling worden gelezen
en goedgekeurd.

12 October 1741.
"Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.

15 November 1741.
De Rector deelt mede, dat Wilhelmus Wilhelmius, die
in 1739 door Serrurier tot Philos. Dr. en L.A.M. was gepromoveerd, verzoekt een publieke philosophische disputatie te magen houden, "sine praeside." De Senaat willigt dit
verzoek in, mits -hij tevoren den titel zijner disputatie aan
den Rector mededeele, en besEst met meerderheid van
stemmen, dat de disputatie zal worden gehouden "ex doc;torum cathedra."

1 en 6 December 1741.
"eUlU rursus ea de Te in Senatu esset deliberaturn eorUffi"que se-ntentiae praevaluissent, qui in codicillis, quos nostra
Academia Philos. Doctoribus dare consuevit, superiorem
cathedram conscendendi jus Philos. Doctoribus non nisi le-
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glt1ma vocatione praegfessa tribui cöritendebant 1), amplis'S-.
academicus Senatus 'pri-us judicium rescidit et ex, eö Senatus'
consUlto doctissimus Wilhelmius' die VI Deceinbris 1741 2 )
in auditorio maiori ex inferiori cathedra dIsserfa'tionem phi~
losophicamdefendit."
11.
RESOLUTiEN VROEDSCHAP

UTREclIT.:

4 eh '10 April 1741: .
,

•.

I

[Miederna, blz. 271-272: Mededeeling, dat prof. WesselinJ?; heeft
bedankt voor een beroep te Franeker, op een wedde van .f 1950;
Curatoren verzocht,
rElppOneeren over 'een hem te verleenen douceur of verhooging van tractement, eu over het veranderen van de
Res. Vr. 22 Febr. 1740 3) betreffende restitutie, bij vertrek, van
tractementsverhooging; namens de Vroedschap zal aan prof. Wesseling -tevredenheid· worden betuigd over zijn besluit, te' Utrechf te
blijven 4) (4 en 10 April.).]

te

7 en 14 Augustus 1741.
[Miedema, blz. 272: Aan prof. Wieling' 'verhooging zijner jaatwedde met f 200 aarig'ebo'den,' zoo' hij' bedallkt voor een' bntvangen
berc)ep naar Maiburg (7 Aug.); hij blijft te Uttecht (14 Aug'.).]

2 Oetober 1741 en 2 'April 1742.
[Miedema, blz. 272: De Kameraar Strick van Linschoten gemach-

aan

1) bit blijkt bv. uit de' hul;
cl'en- Phi1os~ Dr., en L. A. M. Ja:cobus D~ornecroori op 15 April 1698: verleend: zie Acta et Decreta I,
blz. 530, regel 11-13 v. boven. Vgl. verder over de formule )egitima vocatione praecedente" het besluit, door den Senaat op 11
April 1752 genomen, hierna, blz. 482.
2) Er staat abusievelijk 1742.
3) Hierv66r. blz. 364.
4) Van het aan Curatoren gevraagde rapport over de intrckkiI~g
der resolutie tot restitutie van tractementsverhooging vernemen wij
verder niets, ook niets :over een ,~douceur"
-Wesseling; over' dit
laatste onderwerp zie hierv66r, blz. 367-368, op' 3 Oet: 1740.
'

aan
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tigd, een geschikt persoon te zoeken, voor het in orde hauden
van de mathematische instrumenten (2 Oet.); besluit om te onderzoeken, of deze instrumenten wel behoorlijk in orde worden gehauden (2 April).]

9 Oetober 1741 en 26 Februari 1742.
Een aantal boeken, waarvan de lijst volgt, ten behoeve
van de Bibliotheek aangekoeht, ten bedrage van f 230 en
18 st. (9 Oet.); prof. Drakenborch gemaehtigd, een aantal
boeken, waarvan de lijst volgt, te koopen uit "de vermaarde
bibliotheek" van wijlen den Leidsehen prof. P. Burman 1)
(26 Febr.).

9 APRIL 1742-15 MAART 1743.

1.
"ACTA DAVIDE MILLIO ITERUM RECTORE, AO. 1742"(-1743).

9 April 1742.
Als Rector geinstalleerd Mill, als Assessoren: ehr. TI.
Albinus, Voget, J. Voorda en Drakenboreh. De aftredende
Reetor ehr. B. Albinus heeft zijn ambt aan zijn opvolger
overgedragen na het houden van een oratie "de natura
humana eiusque caussis."
16 April 1742.
Er zal een rouwbezoek worden gebracht aan de familie
van Serrurier, die overleden is; hij had den wensch geuit, dat er geen lijkrede op hem ZOll worden gehouden.

20 Mei 1742.
De Acta van het rectoraat van ehr. B. Albinus worden
gelezen en goedgekeurd.
1) Uit Res. Vr. 16 April 1742 blijkt, dat ter waarde van f 80 en
8 st. was gekocht.
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28 Mei 1742.
De Rector leest eell brief VOQT van prof. Hacxemann, te
Frankfort a. d. Oder, die schrijft, dat zekere student aldaar, Behmer genaamd, beweert een brief te hebben gekregen van den Leidsehen hoogleeraar J. J. Vitriarius, waarin
minder eervol aver Hacxemann werd gesproken; toen aan
Behmer brieven van J. J. Vitriarius werden getoond, waarin deze zieh juist gunstig aver Hacxemann uitliet, zeide hij,
dal de sehrijver van den door hern bedoelden brief was
"Vitriarius. Trajecti Doctoris privati munus obiens;"
Hacxemann verzüekt nu een verklaring van den Utrechtschen Senaat, of er te Utrecht een prof. of Dr. Vitriarius iso
Hem zal worden geantwoord, dat dit niet het geval iso
12 Oetober 1742.
Rector eu Assessoren complimenteeren Burgem. Van
Berk; de andere nieuwgekozen Burgem., Quint, kon hen
wegens ziekte niet ontvangen.
22 Oetober 1742.
Joh. Horthernels, Philos. Dr. en L. A. M., predikanf te
Westzaan, benoemd tot ordin. prof. philos., aanvaardt zijn
ambt met een oratie "de libertate philosophandi debita eum
modestia circa revelata."

8 November 1742.
Rouwbezoek zal worden gebracht aan de familie van
prof. Van Alphen, die is overleden; volgens den wenseh,
dien hij te kennen had gegeven, zal Drakenborch een lijkrede op hern houden.

8 Decernber 1742.
De Reetor leest de Res. Vr. 12 Nov. 1742 voor (hierna,
blz. 376).
25 J anuari 1743.
"Rector eoacto Senatui significavit, ampliss.

Van

den

374
Ende, huius urbis Senatorem, ACildemiae triginta millia
florenorum legasse, ea conditione ac lege, ut sortis reditibus
studiosi quidam theologiae alerentu~ ac sublevarentur. Senatus Rectorem jussi! ac des ampliss. (Consulis) Ubingii
adire atque nomine Senatus gratias agere maximas, quod
Senatum certiorem ea de re reddere constituerit, immo significare munificentiam ampliss. defuncti Senatui gratissimam fuisse."
21 Februari 1743.

"Rector Senatum coegit illique sif,'TIificavit, triginta mil1ia
florenorum ab ampliss. Van den Ende Academiae legata, foonori data esse Senatui urbario, eaque de re instrumcnt111ll
legitimum Academiae traditum iri, ut administraretur ab
illis, quibus in testamento hane curam defunctus mandavit,
atque ampliss. Consulem Ubbingh, utpote heredem el testa.menti executorem, nune a Senatu, Academiam repraesentante, apocham illius legati nomine petere. Turn vero
plurimis ,collegarum visum, hoc totum negotium ad Senaturn no'n pertinere; immo quidam addiderunt, hoc onus esse,
quod non nisi consentientibus suffragiis omnibus, suscipi
queat. Totum negotium ab urbano Senatu susceptum est."
25 Februari 1743.
Drakenborch houdt een lijkrede op Van Alphen.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Juni-Augustus 1742.
[Miedema, blz. 272-274: Aanbeveling van eenige personen 1) ter
vervulling van de vacaturen in de philosophie en de botanie, door
het overlijden van prof. Serrurier ,en het vertrek van prof. Van
Musschenbroek ontstaan; de jaarwedde van prof. Wesseling, die
waarschijnlijk naar Leiden zal worden beroepen, gelijk gemaakt
aan die van prof. Drakenborch, nl. f 1700 (4 Juni); bij het beroepen
II Er worden geen bepaalde -namen genoemd.
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van een 'Üpvolger van Serrurier krijgen Joh. Burman, professor te
Amsterdam 1), en Dr. Evert Jacob van Wachendorff 2) elk 14
stemmen; eveneens krijgen voor de vacature-Van Musschenhroek de
heeren Godefridus du Bois, professor te Franeker, en Joh. Hort...;
hemels, predikant te Westzaall, elk: 14 stemmen (23 Juli); Joh. Bur-'
man benoemd tot "ard. prof. medicinae 'et botanices," op een jaarwedde van f 1600, met vrije woning, en Joh., Horthemels tot ;,ord.
prof. philosophiae," op een wedde van flOOO (30 Juli);' prof.- Bur.!..
man -verzoekt eenige dagen uitstel (6 Aug.) en bedankt (13 Aug.) ,
Hortheme1s neemt de benoeming aan; de noodige papieren ter'losmaking van Kerk en Classis zullen hem worden toegezonden' (6
Aug.); de extraord. prof. in de theologie Elsnerus stelt zijn ambt,
met de daaraan verbünden jaarwedde,' weder ter beschikking van

de Vroedschap (20 Aug.).]

30 Juli en 10 December 1742:
[Miedema, blz. 273: Aan den bibliothecaris, prof. Drakenborch,
f 500 toegestaan voor het aankoopen van boeken voor de Bibliotheek' uit de nalatenschap' van den Secretaris Op den Nooref--(30
Juli); ordonnantie gedepescheerd voor f 433-16 st. voor ~cieken, ten
behoeve van de Bibliotheek -gekocht 3) (10 Dec.).]

10 en 17 September 1742.
[Miedema, blz. 274--282: De ooncept-instructie voor den hortulanus Van Leeuwen 4) en zijn knecht, ontworpen door den oudBurgmr. De Reuver en verdere gecomrnitt. tot den hortus academicus, tot nader onderzoek voor 8 dagen gedeponeerd ter Secre-:tarie van de politie (10 Sept.); de Vroedschap vereenigt zich er:
mede; volgen (op blz. 274----280) de "Instructie voor den hortulanus
~n den onderknegt van den Kruydhoff van de Academie te
Utrecht," en op blz. 281 de ,,Poincten bij forme van gravamina op ...
gegeven door den hortu1anus Van Leeuwen," en door de gecommitt. tot den hortus te zijnen genoegen opge1ost (17 Sept.).]
1) J oh. Burman was een' zoon van Frans Burman II, die van 1715
tot 1719 h<logleeraar m de theologie te Utrecht was.
2) Zie over hem hierv66r, blz. 295, op 23 Sept. 1726.
3) Vermoedelijk, maar het staat er niet bij, voor den aankoop
uit evengenoemde nalatenschap.

4) Vgl. hierv66r, blz. 327--328, op 26 Mei 1733.
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5 en 12 November 1742.
[Miederna, blz. 282: Bij het ronddeelen der oratie van prof. Horthemels 1) is gebleken, dat de toespraak aan de Vroedschap niet in
behoorlijke termen was geschied; Curatoren verzocht, daarover van
advies te dienen; inmiddels zal de Secretaris Van Baerle prof.
HorthemeIs verzoeken, voor1oopig geen exemplaren meer uit te
deelen en de reeds uitgedeelde te laten ophalen (5 Nov.); besloten,
dat in de bedoelde oratie de toespraak aan de Vroedschap moet
worden herdrukt, amdat ze niet overeenstemt met de daarvoor
v-astgestelde formule, luidende: "Nobilissimi, amplissimi Consules et
Senatores, inclitae huiu..t; Academiae Curatores ete.," of, wanne er
een of meer heeren van de voorstemmende Leden aanwezig zijn:
"lliustres ac Praepotentes Reipublicae Trajectinae Ordines, electi,
equites, magistratus;" deze voorschrilien moeten in de Aeta van
den academischen Senaat worden opgenomen (12 Nov.).]

19 November 1742.
[Miedema, blz. 283: Toegestaan f 300 voor de Hong. en Zevenb.
studenten, en f 506 en 6 st. aan prof. Horthemels voor transportgeld
en voor onkosten bij zijne losmaking van de classis 2).]

December 1742.
[Miedema, blz. 283: Mededeeling van het legaat-Van den Enden;
de administrateurs, de prof. Mill en J. Voorda en de predikant Van
Noorden, stellen voor, dit kapitaal bij de Stad te beleggen; de
Vroedschap neemt dit voorstel aan en beslmt 2Yz % rente te geven
(3 Dec.); besluit, dat de rente zal ingaan op den dag, waarop de
Thesaurier de geheeie sam ontvangt (10 Dec.); gecommitt. -ter Stads
finantie verzocht, te rapporteeren over eenige vragen van de prof.
Mill en J. V oorda betreffende de administratie van het legaat-Van
den Ende (31 Dec.).]

10 December 1742.
"De Vergaderinge berigt zijnde den sIegten, Ja schande1) Zie hierv66r, blz. 373, op 22 Oet. 1742.
2) Dit laatste, de vergoeding der onkosten van de losmaking, geschiedde in strijd met de Res. Vr. van 30 April 1736, hierv66r,
blz. 345.
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leusen toestand van Stads huysinge ende Theatrum anatomieum, soowel van binnen als van buyten," worden de gecommitt. voor de finantie verzocht Dm dit .,te examineren,
exact doen visiteren ende rapporteren. "

21 Januari en 18 Februari 1743.
[Miedema, blz. 283: Aangenomen de door prof. Mill aangeboden
opdracht van zijn boek, getiteld "Dissertationes selectae, varia sanctartan litterarum et antiquitatis orientalis capita,'~ (21 Januari) j de
rondgedeelde exemplaren zullen door de Stad worden betaald (18
Fehr.).]

11 Februari 1743.
[Miedema, blz. 283: Besluit, dat prof. Drakenborch op 25 Februari
de lijkrede op prof. Van Alphen zal hauden.]

15 MAART 1743-25 MAART 1744.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI JACOBO ODE ITERUM RECTORE.

AO. 1743"(-1744).

15 Maart 1743.
Als Rector geinstalleerd Ode, als Assessoren: Mill, Wieling, Oosterdijk Schacht en Wesseling. De aftredende Rector Mill heeft het ambt aan zijn opvolger overgedragen na
het houden van een oratie "de erudita pietate."
22 April 1743.

"Rector ad Senatum retulit, sibi a viro gravissimo Johanne
a Baer le (den secretaris der Stad en der Academie) traditum
fuisse exemplum litterarum, a supremo Hollandiae Administro, vulgo Pensionario, scriptarum ad virum ampliss.
Strik, Toparcham in Linschoten et Polanen, huius Provinciae de1egatum ad supremorum Belgiae Ordinum consessum,
quihus significabatur, nobilissimum Baronem a Reischach,
Reginae Hungariae et Bohemiae legatum, acceptis ea de rc
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Etteris a celsissimo Comite ab Ulenfelt 1),' -certiorem fecisse
ipsum, Hungariae riationis -studiosis, qui Batavas frequentant _Academias - - quamvis Regina eos, qui SUo imperio
subjecti peregrinis in oris versantur, publico edicto in patrias
revocaverit terras - - posse seeure et absque metu in suscepto semel negotio, quoad ipsis libuerit, perseverare idque,
si requirant, SUD sese testimonio confirmare velle.
Exempluin huius epistolae ita sese habet:
Extract uyt een missive van den Heer Raadpensionaris Van der -Beim.
De Heer Baron van· Reyschach heeft mij gecommuniceerd,
dat op hetgeen van mijn 'versoek .hadde geschreven ten aellsien van de Hungarische studenten, op de Nederlandse Acade:rr;tien zijnde,. antwoord. hadde becomcn van. de Heer. Greve
van Ulefelt, die hem, sehreef, dat die luyden gerustelijk konden blijven. Ik hebbe dien Heer bedankt, maar betuygt te
wensehen, dat die luyden iets mogten- hebben, waardoor sij
en hare vrienden gerustheid konden· hebben, en heb 'tot
antwoord gehegen, dat hij, Heer Envoye, op den brief, dien
hij hadde van den Heer Graeve van Ulefelt, geen swarigheyd soude maaken, een certificaat te geven aan degeenen,
dewelke het souden requireren.
Hage, den 17 April 1743.
En was geteekent:
A. van der Heym."

22 Juli 1743.
De Reetor deelt mede Res. Vr. 22 Juli 1743: hierna,
blz. 383.
16 September 1743.
Elsnerns, van extraord. tot ordin. prof. theologiae benoemd, aanvaardt zijn nieuwe ambt met een oratie .,de excellentia' adultorum, qui in verbo justitiae propter habitum
exerCitatos habent senSus, prae exilitate infantium, lacte
elementariae doctrinae alendorum."
1) Dezen UJieldt, die. klaarblijkelijk in dienst van Maria Theresia stand, kau ik niet terecht brengen; geen van de biographieen
der 27 leden "an het geslacht Ulfeldt, die in Bricka's DaTI.sk Biogr.
Lexikon genoemd worden, past op hem.
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23 September 1743.
Franciscus Burmannus aanvaardt zijn ambt van ordin.
prof. theologiae met een oratie "de theologi docentis officio.'~:
26 September 1743.
Dr. Everardus Jacobus van Waehendorff aanvaardt zijn
ambt van "ordin. prof. medicinae, chimiae et botanices" met
een oratie "de plantis, irnmensitatis intellectus divini testibus
locupletissimis. "
19 Oetober 1743.
Verklaring van den academischen Senaat, dat hij een
ob1igatie van f 30.000 heeft ontvangen, ter fundatie van eerr
beurs VOOT theologische studenten, welke obligatie de Senaat
zal overhandigen aan de professoren Mill en J. Voorda eu
den predikant Van N Gorden, als daartoe in het testament
van den heer Van den Enden aangewezen 1).
21 Oetober 1743.
Wieling aanvaardt het hem nieuw opgedragen ambt van
"professor juris publici Romano-Germanici" met een "oratio
altera 2) de justitia sanctionis pragmaticae divi Caroli VI
Imperatoris."
9 November 1743.

Ode aanvaardt liet hem nieuw opgedragen ambt van ,.professor astronomiae, matheseos et physicae experimentalis"
met een oratie "de novis per observationes coelestes recentioris aevi inventis."
1) Als administrateurs van de stich~g waren in het testament
aangewezen de oudste professor in de' theologie, de oudste professor in de rechten aan de Utrechtsche Academie en de oudste predikant van de Gereforrn. gemeente te Utrecht; in die qualiteit werden de _drie bovengenoemde heeren de eerste administrateurs.
2) Voor zijn eerste rede over dit onderwerp zie hierv66r, blz. 370,

op 27 Maar! 1741.
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21 Maart 1744 ').
De Rector leest een verklaring voor van de heeren prof.
Mill en J. Voorda en den predikant Van Noorden. dat zij
de hierboven (op 19 OeL 1743) bedoelde obligatie in ontv.angst hebben genomen; volgt het origineel van deze verklanng.
H.
RESOLUTiliN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-April 1743.
[Miedema, blz. 284-285: De prof. Mill, Voget en Van Irhoven
hebben Burgml1l. medegedeeld ~,de consternatie" onder de Hang.
en Zevenb. studenten wegens het "te huys roepen van die naHe"
door de Koningin van Hongarije en Bohemen; aan Strick van Linschoten, gedeput. van Utrecht ter Generaliteit, zal worden verzoeht,
met den Raadpens. Van der Heim en andere Holl. heeren te spreken, opdat de bedoelde studenten vrijgesteld worden van den oproep
(18 Maart); mededeeling namens den Raadpens., dat daar goede
hoop op bestaat (16 April); mededeeling, dat zij een certificaat
kunnen krijgen van Baron Reischach 2) (22 April).]

1 April 1743.
[Miedema, blz. 284: Goedgekeurd de concept-obligatie voor cle
f30.000 van het legaat-Van den Enden.]

13 Mei en 12 Augustus 1743.
Daar de professoren bezwaar maken, op hun naam aan
den oud-Burgmr. Ubingh, als erfgenaam van den heer Van
1) Hoewel het onmiddellijk te noemen stuk buiten de Acta et Decreta valt, zij hier toch in herinnering gebracht, dat bij Cramer,
t.a.p. blz. 28--29, de op 11 December 1743 door de theologische faculteit opgestelde "Leges facultatis theologicae in Academia Ultrajectina, quas observare eiusdem facultatis decanus tenetur" zijn afgedrukt.
2) Zie hierv66r, blz. 377-378, op 22 April 1743.
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den Enden, een quitantie te geven voor de doof hem uitbetaalde f 30.000, zal hem een door den Secretaris der Aca~
demie (d.i. tevens de Secretaris van de Stad) onderteekende
quitantie worden ter hand gesteid. De professoren zullen
aan den Secretaris van de Academie een quitantie geven, ten
bewij ze, dat de obligatie voor deze f 30.000, welke de Stad
van de Academie op interest heeft genomen, doof hen is ontvangen en onder hen berust 1) (13 Mei) ; goedgekeurd de
concepten van deze quitanties, welke in de Res. Vr. 12 Aug.
1743 volledig zijn opgenomen (12 Aug.).
13 Mei, 23 cn 30 September en 11 November 1743.
"Gehoord sijnde het rapport der Heeren gecommitt. tot
Stads finantie op de requeste van Johannes van Wessem,
schermmeester alhier, heeft de Vroedschap sig met (het)
uytgebragt rapport geconformeert, dienvolgens aan den suppliant, het Brandolie~kerkje 2) hebbende moeten verlatcn, bij
provisie weeder tot het exerceeren sijner functie plaatse vergunt in 't zegelhuys 3)" (13 Mei); Burgmrn. dee1en mede,
dat eenige leden der Staten bezwaar hebben ingebracht we:gens het vergunnen van plaats in het zegelhuis aan den
schermmeester, "eensdeels door toebrengen van be1et, soo in
de te houde besoignes, alse bij 't coucheten der notulen door
den Secretaris van Staat, vorder vermeynende, de Stad tot
hetzelve niet gequalificeert te sijn;" de gecommit. ter direc1) Het regest van deze resolutie bij Miedema, blz. 285, geeft den
inhoud ervan niet voldoende weer. Zie voor het bovenstaande verder hierv66r, blz. 374, 379 en 380, op 21 Febr. en 19 Oet. 1743 en 21
Maart 1744.
2) Dit zal hem toegewezen zijn volgens Res. Vr. 24 Nov. 1732,
hiervoor~ bJz. 326.
3) Het zegelhuis was een voonnalig gebo_uw der Minderbroeders,
dat vlak bij het complex van lokalen lag, die de Statenkamer vorrnden; nadat het eerst gediend had als stedelijk ammunitiehuis, werd
het later gebruikt als koophal der lakenhandelaars, nog later als
saaihal, terwijl op de bovenverdieping verschillende gilden huisden;
naar het zegelen der lakens kreeg het ilen naam van zegelhuis; het
had een uitgang in de IVJinderbroederstraat. Zie De vergaderplaatSen
der Staten van Utrecht, 1375--1915, door Dr. Mr. S. Muller Fz. en
G. A. Evers, blz. 8 en 11. en den plattegrond op blz. 2.
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-tie van Stads finantie worden verzocht, hierover te rapporteeren (23 Sept.); op hun rapport wordt besloten, dat
Burgmrn. ter Statenvergadering zullen verklaren, dat het
zegelhuis in eigendom aan de Stad behoort (30 Sept.);
Burgmrn. deelen mede, dat Gedeput. Staten bezwaar hebben
lege"u het plaatsen vati qe schermschool in het zegelhuis; "om
in deese Haar Ed. Mog. eenig genoegen desweegen te geven," wordi aan de gecommitt. "ter camere van Stads finantie" opgedragen, uit te zien naar eell ander terrein VOOT de
schermschool, "hetzij aan de manegie, of elders," eu daarover rapport uit te brengen 1) (11 Nov.).
20 en 27 Mei 1743.
De pgecommitt. ter KameTe van finantie" gemachtigd,
;,ten rrieesten menagie van de Stad" te zargen voaT het ,.doen
schoonmaken van den Domskerk en de Academia" (20 Mei) ;
het sch60nmaken van "den Domskerkenkamer, Janskerk eu
Bibliotheecq, cape! onder den Dom, Borgerwacht, Aalrnoesenierskamer, -Academie eu Latijnsche schoolen" aanbesteed
voor f 360 tezamen (27 Mei).
Mei-November 1743.
Prof. Drakenborch gemachtigd, boeken te koopen uit de
nagelaten boeken van "den gewesen en sogenaamdcll Bisschop van Babilonien 2) ," voor een bedrag van- 100 ducatons; volgt een lijst van 19 nummers (27 Mei) ; hij heeft de
zooeven bedoelde boeken gekocht voor f 266 en 7 st. (4
Juni) ; hij mag voor f 250 boeken koopen op de auctie, die
aan den Leidsehen dam door N eaulme zal worden gehouden
(22 Juli) ; een ordonnantie van f 251 en 6 st. gedepescheerd
voor de boeken (welke, blijkt niet), die hij "soo aen den
Leydsen dam als tot Leyden" heef! gekocht (7 Oct.) ; hij
1)- De eigendomsquaestie werd dus niet uitgevochten. Het in Res.
Vr. -11 Nov. 1743 gevraagde rapport bleef uit; -buiten de Vroedschap
om is dus misschien een plaats voor de schennschool aangewezen.
2) Dominicus Maria Varlet, bisschop van Babylonie, de trouwe
vrh~nd van de oud-bisschoppelijke cleresie; hij was reeds in Mei
1741 overleden: zie F. C. de Vries, Vredespogingen tusschen" de oudbisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome, blz. 21-26.
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wordt gernachtigd eenige bocken, te, koopen, "doof de11- Heere
Binkershdek 1) nagelaten;" welke" b1ijkL niet (11 Nov,).
10 Juni en 23 September 1743.
"Gecomrnitt. tcr ditectie' van Stads finantie" gemachtigd,
met den verwer Quint te· accordeeren "over het verwen van
de broeykassen en sijlen (sie) in de hortus academicus'··'
(10 Juni), "ls ter vergaderinge ingebragt een boekje of
naamlijst der gewassen, welke in den hortus: academicüs deeses jaars 1743 gevonden. worden: en doot den hortulanus
Van Leeuwen aan de RH. Borgmrn. tcr handen gesteldt ';'"
het zal gedeponeerd worden "in een casse tcr secretarij e van
de Politie" (23 Sept,).
24 Juni 1743.
'"Op favorabel rapport van den Heere oud-Borgmr. De
Reuver, hiertoe versagt eu gecornmitteert, heeft de Vroedschap tot het doen schoonmaken en in goeden staat onderhouden van Stads astronomische instrumenten provisioneel
aangesteld de persoon van Jacobus Lommers 2), op een jaarlijks tradement van vijftig gulden."
Juli 1743, Maart 1744.
[Miedema, ~blz. 285-287: Als opvolger van wijlen prof. Van Alphen
worden Gijsbertus Mattheus Elsnerus en Franciscus Burrhannus,
predikanten te Utrecht, benoemd tot ord. prof. theol: en, tot een
halve beurt .als predikanten, elk op een wedde van f 1800; als' opvolger van wijlen prgf. Serrurier wordt Dr. Evert Jacob van Wachendorff tot ord. prof. in de medicijhen, chemie en botanie benoemd, op' een wedde van f 600, "met vrije bewoninge van Stadts
huysinge op de Nieuwe Gracht, staande omtrent St. Servaas-heck't
,( de ambtswoning van den prof. in de botanie, naast den hortus)';
Ode krijgt f' 200, verhooging van wedde en den titel "professor
astronomiae, matheseos et physicae experimentalis," Wieling' eveneeris f 200 verhooging en den titel "profe!:;sor jutis publici Romano':"
GermaniCi" (22 Juli);,: de wedden der/prof. 'Chr. B. Albinus, Johan
Oosterdijk Schacht en Jac. Ode elk met f 200 verhoogd (9 Maart);
1) Cornelis van Bijnkershoek,' sinds' 1704 Raadsheer in, sinds 1724
president van den Hoogen Raad; hij was 16 April 1743 overleden.
2) Zie over hem Evers in Maandblad Oud-Utrecht~ April 1928.
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Ode krijgt nogmaals f 200 verhooging en bedankt nu voor het hem,
zelfs op een wedde van f 2000, aangeboden professoraat te Franeker (23 Maart).]

30 September 1743.
[Miedema, blz. 286: Jan Broedelet 1) wardt in plaats van den
overleden Alexander van Megen aangesteld tot "ordinaris drukker
van de Academie, met de leveranties van de prijsen, die haar Ed.
Achtb. alsnu distribueeren in de Latijnsche schoolen," onder verplichting van aem Mevr. de wed. Meyer, en na haar dood aan hare
kinderen, jaarlijks f 350 uit te keeren 2).]

21 Gelober 1743.
Op rapport van de gecommitt. ter Stads finantiekamer en
schrifte1ijk bericht van "den Fabricq Van den Tempel en
Stenis 3)," machtigt de Vroedschap de genoemde gecommitt.
"omme in plaatse van het opmetselen der mUUT aan de waterkant voor de huysinge, door den prof. Wachendorff en hortulanus Van Leeuwen bewoond, te doen stellen een ijsere
balie, de standers in hartsteene stukken, alles ten meesten
menagle van de Stad."
18 November 1743
[Miedema, blz. 287: f 300 toegestaan voor de Hong. en Zevenb.
studenten 4).1
1) Over Bn>edelet zie Evers t.a.p., blz. 96 vlg.
2) De volledige tekst van deze resolutie bij Evers, t.a.p., blz. 92.

3) Bij Res. Vr. 13 Mei 1743 was de timmerman Willem Stenis belast ,,met het provisioneel opzicht van Stads werkvolk: en materialen;" dit was klaarblijkelijk geschied "vermits de aanhoudende indispositie en hooge jaaren van den Fabriecq Van der Tempel,"
welke omstandigheid de Vroedschap, blijkens dezelfde resolutie,
deed besluiten, naar een opvolger voor hem om te zien. Van den
Tempel leefde echter nog eenige jaren- en bleef zoolang Fabriek;
eerst in de vergadering der Vroedschap van 24 October 1746 kwam
het bericht van zijn overlijden in.
4) Blijkens het biertoe strekkende request van de 5 theol. prof.
(Mill, Voget, Van Irhoven, Elsnerus en Fr. Burrnannus), dat in de
Res. Vr. 18 Nov. 1743 is opgenomen, bedroeg het aantal van deze
studenten toen tien.
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25 MAART 1744-22 MAART 1745.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE J OHANNE HORTHEMELS.

AO. 1744"(-1745).

25 Maart 1744.
Als Rector geinstalleerd Horthemels, als Assessoren: Ode.
Voget, J. Voorda en Van Wachendorff. De aftredende Rector Ode heeft zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen na
het houden van een oratie "de novis per experi111~nta reccntioris aevi inventis."
15 Mei 1744.
De Rector deelt mede, dat de Hongaarsche studenten aan
de Utrechtsche Acadernie hern een brief hebben gegeven van
den Koninklijken Raad van Hongarije, waarbij aan Hongaarsche studenten verlof wordt verleend hunne studie voort
te zetten in landen, die bondgenoot zijn van Hongarije, en
in neutrale landen, mits zij telken jare verlof daartoe aanvragen 1). De Senaat vindt, dat deze brief hem niet aangaat,
daar er geen gewag in wordt gemaakt van den Rector of
den academischen Senaat.
16 Mei 1744.
De Acta van het rectoraat van Ode worden gelezen en
goedgekeurd.

9 Juli 1744.
,.Matthias Straalmau, Amstelo-Batavus, juris cand.,"
krijgt, op zijn verzoek, van den Senaat verlof 0111 ·"more
maio~um" te promoveeren 2)-.
1) Vgl. hiervoor, blz. 377~78, op 22 April 1743.
2) Deze promotie had op 21 Juli 1744 plaats: Album Promotorum,
blz. 146.
Acta et decreta Senatus II
25
J
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12 Oetober 1744.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
22 Februari 1745.
De Rector vraagt de meening van den Senaat "de modo
subscribendi, ut vocant, formulis ecc1esiae nostrae consensus
a candidatis, summas in theologia consecuturis hOllOl"es:
anne vindelicet coram celeberrima facultate privatim, an vero
pnblice praesentibus omnibus membris, atque adeo Senatu
nondum soluto, subscriptio a S. Theologiae doctoribus sit
arigel1da (sie) ? Visum fuit c1ariss. collegis, ea ut fiat coram
fade totius Senatus."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

13 en 27 April en 11 Mei 1744.
"DOOf den Heer en Mr. Thadeus Fram:;ois Quint, in qualite als Hooftman van 't quartier, genaamt het PapcnvaandeI, weegens zijn Ed. officieren ter vergaderinge zijnde
voorgebragt om te hebben haer Ed. Achtb. dec1aratoir, namentlijk of~een persoon door publicque promotie off inaugurale disputatie gelibereerd zij van het aannemen ende bedienen van een officiersplaatse in een der respective borgercompagn,ien, heeft de V roedschap tot het examineren. en
rapporteren van 't gunt voorschr. versogt eu gecommitteert
de Heeren Collonel en Borgerhooftmannen van deezer Stads
sehutterije" (13 April). - Het door hen uitgebraehte rapport wordt aeht dagen in advies gehouden (27 April). - Na
deliberatie vereenigt de V roed~ehap zieh met dit rapport en
verklaart" dat publieke promotie of inaugnrale disputatie
iemand geen vrijstelling geeft van het aannemen van een
officiersplaats bij de schutterij, "en zal dit geresolveerde
werde gehouden voor een vaste wet en ordere" (11 Mei).

13 April en 1 Juni 1744.
"De HH. gecommitt. tot den hortus academicus commu-
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niceerden de vergaderinge, dat haar Ed., ha gedane inspectie,
het winterhuys aldaar tot conservatie van de orangerie eu
andere uytlandse planten eu bijgewassen' in sodanigen verval
en sIegten staat hadden bevonden, dat geen dienst daar meer
van konde hebben ; uyt dien hoofde ter behoudt van geseyde
planten 't zelve behoorde -vernieuwd off wel_ elders, vermits
gebrek van terreyn, gemaakt te werden; dat haar Ed. onderrigt waren, seecker vierkant stuk lands, groot 44 voeten, de
Roomsche kercke 1) competerende, daartoe geheel bequaam
tc zijn. Waarop gedelibereerdt, heeft de Vroedschap haar
EcL bij provisie versagt, desweegen nader te willen informeeren. eu VOOT wat prijse voorschreeve land te bekamen
(zoude) zijn, amme alsdan nader te resolveren 2)" (13
April).
[I'vliedema, blz. 287: De Kameraar wordt gemachtigd, het winterhuis te doen herstellen, lOten overstaan van de H.H. gecommitt. tot
opzigt van voorgemelde thuyn" (1 Jtmi).]

4 Mei 1744.
Gecommitt. ter directie van Stads finantie gemachtigd, het
schoonrnaken "soo van de Academie als andere publicque
gebouwen voor ~ens geld te doen aanbesteden."
15en 22 Juni 1744.
[Miedema, bh. 287-288: Aan prof. Job. Oosterdijk Schacht, die
te Leiden is benoemd in plaats van wijlen zijn vader prof. Herrn.
Oosterdijk Schacht, wordt f 300 verhooging van wedde aangeboden,
zoo hij te Utrecht blijft (15 .Juni); hij bedankt voor Leiden; de
verhooging zal ingaan met het Ioopende kwartaal (22 Juni).]

6 Juli 1744.
"Gehoord het rapport yan de Heeren commissarissen tot
1) Zie hierv66r, blz. 296, noot 1.
2) Blijkens het onmiddellijk volgeude besluit van 1 Juni hebben
de onderhandelingen over den aankoop van grond voorloopig tot
niets geleid; everunin schoot men op met het herstellen van het
winterhuis; zie over deze zaak verder tal van resolutien uit 1745 en
volgende jaren, die men hierna zal aantreffen.
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dE jaarmarkten op de requeste,den 2gen Junij 1744 gepresenteert bij eenige buyten":cooplieden in allerhande galanteriewaaren, 500 van goud, zilver als anders, continerende versaek, dat zijIieden in plaatse van de lv1ariekerk, alwaar haere
koopmanschappen dOOf dampen beslaan eu bederven, haerlieder kramen magen opslaan in de gallerije van het Academie, annex den Domskerk, heeft de V roedschap sig met
het uytgebragt rapport geconformeert eu de supplianten
VOOT dit jaar gepermitteert, met hare kramen ter plaatse als
boven VOOT te staan."
27 Juli 1744.
Aan den munlmeester Novisadi zal f 47-19-8 worden
hetaald VOOT verschot aan goud VOOT den promotiepenning
van den heer Straalman 1).
14 September en 26 Oelober 1744.
Toegestaan f 373-10 st. voor boeken, die prof. Drakenborch voor de Bibliotheek heeft laien aankoopen op de vendutie der boeken van den Raadsheer Klerk, op 10 Augustus
1744 te Arnhem gehouden (14 Sept); ordonnantie van
f 230-17 sI. gedepescbeerd len behoeve der weduwe Van
Paddenburgh, voor boeken, ten behoeve der Bibliothcck gekocht door Jurriaan van Paddenburgh (26 Oet.).
2 November 1744 en 1 en 22 Februari 1745.
[Miedema" bIz. 288: Toegestaan f ,300 voor de Hong. PD ZevE'nb.
studenten; in het vervoIg zal een lijst van het aantaI dezer studenten moeten worden ingecliend 2) "en aen haerlieden de faculteyt
geIaten, om onder een professor te studeeren, voor welke (zij) verkiesing mogte hebben 3)" (2 Nov.); machtiging verleend (aan de

1) Zie hierv66r, bIz. 385, op 9 Juli 1744.
2) In het ten behoeve der studenten ingediende request van de
theolog. prof., dat in Res. Vr. 2 Nov. 1744 is opgenomen, was dit

getaI niet vermeId.
3) De, heide hier gesteIde voorwaarden zijn blijkbaar sIecht vervuld, immers, zij worden tal van jaren herhaald.
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theoL prof.) om N. Reth uit Transsylvanie, die al meer dan 10 jaren
student te Utrecht was, niet langer te doen deelen in de sam, besternd voor de Hang. eu Zevenb. studenten; Curatoren verzocht~
van advies te dienen 1), "wat getal van jaaren tot het genieten der
penningen gefixeert behoorde te worden" (1 Febr.).]

Overeenkomstig het advies van Curatoren wordt besloten,
dat de Hang. en Zevenb. studenten niet langer dan drie jaren
onderstand zullen genieten, "en 't vierde jaar aver te laten
aan de RH. professoren van de theolog. faculteyt, om te
dlstribueeren aan sodanige personen, dewelcke (zij) vermeynen zullen zulx best te meriteren." Aan den praeses der
theolog. faculteit zal een afschrift van dit besluit worden
toegezonden (22 Febr.).
6, 11 en 18 Januari en 15 Februari 1745.
"Is door de HH. Burgmrn. ter vergaderinge ingebragt
ende doen leesen een memorie weegens de besmettelijcke
siekte, thans onder het rundvee grasseerende, doof dezer
Stads operateur ende chirurgijn J acob van Diden opgesteldt,
zijnde verscheyde _aan die quaal gestorve beesten bij hem
geopendt, eu nae examinatie bevonden het quaad ten prin-::
cipale te ontstaan uyt de longe, mitsgaders drift ende uytset
van 't bloe9., int breede bij (voors.) memorie vervat, daarbenevens ten dienste der noodlijdende eenige recepien op"':
gevende. Waarop gedelibereerdt, heeft de Vroedschap goed~
gevonden, geseyde mernorie door den secretaris Van Baerle
aan de HH. van de medische faculteyt alhier ter handen te
doen stellen eu haar Ed. te versaeken, dezelve te willen ex"':
~mineren eu haar Ed. Achtb. op zijn spoedigste desweegen
te adviseeren" (6 J an.). Ingekomen het antwoord van de
medische faculteit op bovenstaand verzoek, "behelsende
eenige observatien aangaande de besmettelijke siektens ,ünder
het rundvee, daarbij oordelende, met gründ niet genoeg in
staat te sijn, hunne gedagten üver dit woedent quaat te uyten,
tenzij dat zijlieden alvüorens düür het üpenen van meerder
beesten als die twee, in büvengeseyde memorie vermeldt, en
dat weI uyt verscheyde stallen genom_en, nader van deeze
1) Niet, zooals Miedema t.a.p. heeft, "besluit om een aantal jareri
vast te stellen" enz ..

~
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siekte geinformeerd zijn." Wordt besloten, de HH. J. J. van
Mansveldt eu Godin,. Heer van Cockengen, Raaden, te verzoeken, zieh ten spoedigste met de medische professoren in
verbinding te stellen eu de noodige maatregelen te nemen;
de drie professoren (ehr. B.Albinus, Joh. Oosterdijk Schacht
en E. J. van Wachendorff) zullen elk een afschrift van de
memorie van Van Diden krijgen. De heide Raden worden
gemachtigd, "sodanige personen, die van eenigen dienst kannen zijn, 500 om de openinge als ander ondersoek voor de
RH. professoren te eIoen, alsmeede om eenige ornstandigheden omtrend deeze ziekte te geven, voor haer te ontbiedcn,
wordende tot dit te doene onclersoek alle in- cn opgesctenen
deezer Stad eu vrijheid van dien getast, de behulpsame hand
te bieden;" bij weigering wordt aan de Schauten cn hunne
Gerechten gelast, op kosten van de onwilligen de noodige
maatregelen
doen nemen. Wekelijksche lijsten vall de besmette plaatsen en de gestorven beesten zullen aan de heide
Raden ter hand worden gesteId, opdat zij een onderzoek laten
doen in de naastgelegen plaatsen of waar zij het noodig
oordeeIen (11 J anuari). De HH. Van Mansveldt en Godin
van Cockengen rapporteeren het verzoek der medische professoren, dat vier chirurgijns mogen worden aangesteld "orn
de nodige openingh en ondersoek op de sieke en afgestorve
beesten te doen, daartoe yoorstellende de personen van Gerard Bosch, Balthazar Reynders, Jacob van Diden en Hendrik van den Boreh." De Vroedschap machtigt deze chirurgijns "tot voorschreeve ondersoek en openinge der besmette
en afgestorve beesten binnen deese Stad en vrijheid van
dien" (18 Januari). De HH. Van Mansveldt en Godin van
Cockengen leveren over "eene ampele memorie en ad vis van
de HH. professoren weegens de tegenwoordige in swangh
gaande besmettelijcke siekte onder het rundvee." Besluit tot
dankbetuiging aan de heide Raden, aan de professoren cn
aan allen, die in deze zaak vau eenigen dienst zijn geweest;
de beide Raden worden verzocht, "haer mondelingh gedane
rapport in seribtis (sie) te brengen, om 't ze1ve met het overgeleverde advis, met de resolutien, memorien ende observatien, daartoe behorende, te doen drukken 1), zoo om m

te

1) Het geschrift, 44 bladz. 4° groot, waarin dit alles vervat is,
verscheen in 1745 'onder den titel "Gedagten van de professoren,
uytmakende de medicijnsche faculteyt op de Academie van U trecht
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deze tijdsomstandigheyd als in het vervolg van dienst te konnen zijn" (15 FebL).

!

22 MAART 1745-28 MAART 1746.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI GISBERTO MATTHIA ELSNERO
RECTORE, AO. 1745"(-1746).

22 Maart 1745.
Als Rector geinstalleerd Elsnerus, als Assessoren: Horthemels, Van Irhoven, Wieling en ehr. B. Albinus. De aftredende Rector Horthemels heeft zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen na het houden van ee:q oratie nde theocratiae moralis ct obligationis creaturarum rationalium ex
indubitata Supremi N uminis existentia vinculo indissolubili."

25 Maart 1745.
"Nuperrima erecta Academia Erlangensis" zendt, met een
begeleidenden brief, een boek ten geschenke ').

1 April 1745.
"Disputatione ab Joanne Valentino Blondello, Philos. Doctore 2), juridica "de legibus" publico examini submissa ct
habita, facultas th:eologica varias ex ca collectas theses, quae
fundamenta nostrae religionis sacrosanctac, libris symbolicis
over de ziekte, onder het rundvee thans woedende" enz.; de volledige titel op blz. 29 van de Lijst van gedrukte geschriften over
de Rijksuniversiteit te Utrecht, samengesteId door G. A. Evers, met
medewerking van Mej. Dr. E. J. Gras, Mej. Dr. J. M. Keyman en
Mej. H. J. Reynvaan, Utrecht, 1937.
1) De titel van het boek wordt niet- genoemd.
2) Valentitms J ohannes (de volgorde der voornamen is daar dus
omgekeerd en blijkens verschilIende Res. Vr. uit het jaar 1745 is
deze volgorde de juiste) was, volgens het Album Promotorum, blz.
144, op 20 Juni 1743 reeds tot Philos. Dr. en L. A. M. gepromoveerd,
door Ode, op een dissertatie "de pressione fluidorum."

II

I
!

I

I
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cornprehensae, labefactere bonisque moribus repugnare e...xistimabantur, in medium protulit. Blandello vero, in Senatuffi
vocato, indicatum est, eurn hac vice non esse promovendum
propter scrupulos haud exiguos, et mandatum, ut hora pomeridiana sexta se in Senatu sistat et ad quaestiones luaxima
difficultate laborantes atque ex ipsius disputatione a theologica facultate eruendas, respondeat.
Post meridiem, hora sexta, Senatu academico condicto,
theses eum vellet ex dissertatione memorata collectas praelegere Rector, celeberrimus Wielinghius rogavit veniam dicendi, cum haberet quod proponeret noroine nobiliss. et arnpliss. Consuium Ubiugh et Breyer, cuius summa huc rediit:
Consulibus adprime gratum före, si aeeurata florentis Academiae status habita ratione, ne is ullum detrimentum
litibus seren dis patiatur, actus promotionis haec vespera
suum sortiretur ,effectum. Quod et nobiliss. et amplis,s, Senatores ab Haaften et Quint, tune temporis in Senatu praesen-:_
tes, SUo ealculo eomprobavetunt et perquam humaniter Senatui persuadere adnisi sunt, ut actus solennis quam primum
exseeutioni mandaretur. Votis eollectis, piurimorum suffragia eo tendebant, ut Blondellus, si sancte promisisset se
immaturum esse cuncta, quae facultas theologica demonstraret convellere fundarnenta nostrae religionis moribusque
bonis adversari, doctoris honore decoraretur. Quod factum.
Eumque in finem decretllm fuit, ut dies, prima data occasione, determinaretur, quo theses, ex dissertatione excerpendae, COr"am pieho Senatu, nomine theologicae 'facultatb a
Rectore proponerentur et diploma doctoratus, quoad Blondellus Senatui satisfeeisset, retineretur."
6 April 1745.
"Senatu iterum academico eongregato, Biondellus, interrogatus de variis iisque gravissimis ex disputatione habita
erutis capitibus, respondit, sed quia sera vespera erat, res
ventilanda in crastinum diern dilata fuit."
7 April 1745.
"eum Blondellus praeeedenti die haud satisfecisset, nobiliss. et ampliss. Senator ab Haaften obtulit Senatui academieo quamdam formulam, cuius verba haec erant: "Quum in
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dissertatione mea de legibus _nonnulla contineantur, quae
cum sanctae nostrae religionis principiis minus convenire
theologiae professores censent, ego lubens profiteor, aegre
me feTTe quod haec mihi exciderint; soHieite in posterum
operam daturus, ne quid unquam publiee proferam, qua pietas veritasque aliquid detrimenti capere possint. V. J. Blondeel." Eaque praelecta, rogavit, ut Tei componcndae caussa
in disquisitionem Senatus veniret; annon Blondello, tot
exernplaribus huius schedulae impressis et pro viribus distributis, quat dissertationes in lucem editae fuere, diploma
doctoratus tradi possit. Vatis collectis adparuit, hac concli...:
tiane praestita, Blondello diploma concedendum esse. Non
ita vero multo post formula supra dicta typis mandata, Blondellus suo voto potitus est."

10 Mei 1745.

12 Oetober 1745.
Assessoren

begroeten

I

I
I

De Acta van het rectoraat van Hortheme1s worden gelezen en goedgekeurd.

Rector en
Burgmrn.

!

de

nieuwgekozeri

11 Januari 1746.
De Rector bericht het overlijden van Wieling; rouwbezoek
aan de familie; op verzoek van den overledene geen lijkrede.
31 Januari 1746.
Jobann Friedrieb Reitz, Med. Dr. en Reetor v. d. Hieronymus-school, aanvaardt het ambt van "extraord. prof.
oratoriae et poeseos" ,met een oratie "de veterum oraiorum,
maxime Graecorum, in dicendo libertate et audacia."
2 Maart 1746.
Rector en Assessoren brengen een rouwbezoek aan Ode,
wiens vrouw -is overleden.

I
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H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April-September 1745.
Prof. Drakenborch wordt gemachtigd, voor f 250 boeken
te koopen voor de Bibliotbeek (26 April); Prof. G. A.
Hey 1) biedt, met een begeleidenden brief, d.d. Bazel, 12
April 1745, drie boeken aan, getiteld "Literature amusante,
le partie, contenant des pieces sur diverses matieres." Rem'
zal dank worden betuigd; eveneens worden de commissar.
voor de Bibliotheek, of eenigen hunner? verzocht "omme uyt
Vroedschaps name den Heere David van Müllern te bedanken voor het present, door sijn Ed. aan geseyde Biblioteecq
gedaen 2)" (3 Mei) ; "Ter vergaderinge zijnde binnengebragt
drie folianten, ider in twee deelen, doof den Heere prof.Wesseling afgesonden en aan H. Ed. Agtb. gedediceerdt, geintituleert "Diodori Siculi Bibliotheca historica," is goedgevonden, "twee derselven aan de R.H. Burgmrn. ter handen te
doen stellen en 't derden in Stads Bibliotheecq overbrengen;" de secretaris Van Baerle zal hem dank betuigen eu
hem mededeelen, dat de drie exemplaren door de Stad zullen worden betaald (13 Sept.); ingeleverd ecn lijst der boeken (10 nummers), volgens Res. Vr. 26 April 1745 door
prof. Drakenborch gekocht; een ordonnantie van f 257 zal
daarvoor worden gedepescheerd (27 Sept.).
Mei-December 1745, Januari en Februari 1746 3).
Gelezen een request van de prof. Van Irhoven eu Hort1) üp 11 Mei 1744 had hij aan de Utr. regeering reeds een boek
toegestuurd, waarvan de titel in de Res. Vr. van dien dag niet vermeId wordt; hij heet daar "George Andre Hey, profes:'ior :in Cassel;"
hern was daarvoor toen dank betuigd en het boek was in de Bibliotheek opgenomen.
2) De zijdereeder David van Mollern, eigenaar van de Iabriek
Zijdebalen eu van het daarnaast gelegen gelijknamige buiten, bad
voor de Bibliotheek de cloor Jacob Cresant geboetseerde borstbeelden van de hoogleeraren Otto, Van Musschenbroek, Mill en
Drakenborch ten geschenke aangeboden.
3) Onder dit hoofd is uit deze maanden alles bijeengcbracht, wat
op de zaak-Blondeel betrekking heeft.
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hemels, die zieh beklagen over wat Dr. Valent. Joh. Blondeel 1) in de voorrede van de tweede uitgave zijner disser...
tatie "de legibus" over hen had gesehreven 2). De geeommitt. voaT de academische zaken, brengen daarna rapport
uit over hetgeen zij in deze zaak hadden verrieht. Zij hadden
reeds vergaderd eu "waaren van opinie geweest, dat rnen
VOOT alsnog in de saak ten principaal, off namentlijk .in dat
dispuyt (nI. in de disputatio inauguralis "de legibus") vervat waren dingen, strijdende tegen de leere van de IIervormde Kerke, niets koste doen, omdat die saak reeds in
andere provintien sooveel eclat gemaakt 3), eu de Heer prof.
Wieling de defensie daarvan op sig genomen hebbende, men
daarmeede nlOest wagten, totdat de "Themis orthodoxa," die
hij bcloolt had, was uytgelwmen 4), om dan met fundament te kannen oordee1en, wat hij tot zijn verdedigingh
(nI. tot verdediging van wat Blondeel had· geschreven) Zotlden hebben bii. te brengen." Vervolgens hadden zij op hot
stadbuis een bijeenkomst gehouden met de prof. Van Irhoven en Horthemels eu met Dr. Blondeei; daarbij had de
laatste o.a. verklaard, dat het geenszins zijne bedoeling was
geweest, in de voorrede van de tweede uitgave zijner dissertatie den indruk te wekken, dat de prof. Van Irhoven cn
Horthemels in de theologische quaesties van een andere
meening waren geweest dan hunne collega's, maar dat hij
alleen had willen zeggen, dat zij in de quaestie, 01 hij tot de
promotie zou worden ge1aten, met hen van gevoelen hadden
1) Zie over hetgeen er te doen was geweest bij zijne promotie in
de rechten, hierv66r, blz. 391-393, op 1, 6 en 7 April 1745.
2) Dit wordt hier slechts kort medegedeeld - en hetzelfde geldt
voor alle Res. Vr. betreffende BlondeeI, die aan 29 Nov. 1745 voorafgaan - omdat in de Res. Vr. van dien dag de geheeie zaak-Blondeel uitvoerig wordt uiteengezet.
:>') Er waren reeds verschillende geschriften versehenen naar
aanleiding van Blondeel's dissertatie; zie de opsomming daarvan in
de Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te
Utrecht, blz. 127-128.
4-) Bedoeld is de "Summa Themidis orthodoxae," met andere
geschriften opgenomen in Wieling's boekje, getiteld ,,Apologeticus":
zie de zooeven aangehaalde "Lijst" enz., blz. 128. Wieling was ook
bij de promotie reeds voor Blondeel in de bres gesprongen: hierv66r,
blz. 392, op 1 April 1745.
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verschild ; verder had hij erkend, misleid te zijn omtrent de
uiting, die 'hij aan een van de vertegenwoordigers van den
magistraat in den mond had gelegd (welke, zal blijken uit
Res. Vr. 29 Nov. 1745). De gecommitt. hadden Blondee1's
verdediging ten opzichte van de prof. Van Irhoven eu Horthemels onvoldoende gevonden eu hem aangezegd, dat hij in
een publiek geschrift, in het Latijn en in het Nederlandsch
uit te geven, zijn aantijgingen ZOll moeten herroepen eIl
'"edatante satisfactie" 'geven aan de doof hem 1;Jelasterde
Heeren; de Heeren Van Asch van Wijck cu Roell waren
aangewezen om dit geschrift V06T den druk te onderzoekcn.
Do Vroedschap hecht aan dit alles haar zegel en besluit, dat
Blondeel binnen 14 dagen het bedoelde geschrift aan de zooeven genoemde Heeren ter hand moet stellen (31 Mei 1745:'.
De heer RocH deelt ter vergadering mede, dat Blondeei,
bij het uiteengaan van de bijeenkomst, ,waarvan in Res. VI'.
31 Mei gewaagd wordt, nog had gezegd, dat hij de voorrede
van den 2den druk zijner dissertatie had uitgegeven "met
corrimunicatie van prof. Horthemels" enz. (zie wat daarovet
verder gezegd wordt in Res. Vr. 29 Nov.), maar dat prof.
HorthelI1els hem, Roell, had verklaard, dat dit "godlose leugens en lasteringen" waren en daf hij onder eede wilde bevestigen, de bedoelde voorrede niet te hebben -gelezen, v66r
iij in druk was versehenen (8 Juni).
Ter vergadering medegedeeld, dat de termijn van 14 dagen,
bij Res. Vr. 31 Me! 11. aan Blondeel gesteid, is verstreken,
zonder dat hij iets te zijner verdediging heeft ingebracht, en
dat de door hem "geledeerde" Heeren alsnog verzochten, in
hun eer en goeden naam te worden hersteld (21 Juni).
Gelezen een request van de theolog. faculteit en een memorie van Dr. Blondeel. In dit in .het Nederl. geschrevell
request betoogen de leden der theolog faeulteit (Elsnerus,
Mill, Voget, Van Irhoven en Fr. Burman), dat Blondeel in
den tweeden druk van zijne dissertatie, waaraan hij een
voorbericht en een epiloog -en aanteekeningen heeft toegevoegd, niet alleen de rechtzinnigheid van allerlei meenirigen
handhaaft, die volgens het eenparig oordeel der theologische
faculteit in strijd zijn met de leer der Gereformeerde Kerk,
maar dat hij het oordeel der faculteit over zijne dissertatie
onwaar noemt en de leden der faculteit beleedigt eu belastert; ten bewijze hiervan worden allerlei plaatsen uit den
tweeden druk aangehaald. Ten siotte verzocken zij Burgmrn.
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en V rcedschap, hunne cer eu de eer van ele Academie te
willen beschermen eu maatregelen te nernen, dat zij voortaan
gevrijwaard zijn voor zulke lastertaal. ~ De memorie van
BlondeeI, dd. 23 Juni 1745, is door hem geschreven tel' voldoening aan de Res. Vr. 31 Mei 11., die naar hij zcgt, hem
eerst op 10 Juni in handen is gekomen. Hij herhaalt m dc<e
memorie zijne betuiging, dat hij lichtvaardig als waar had
aangenomen, wat hem omtrent een der vertegenwoordigers
van den rnagistraat was verteld; hetzelfde erkent hij ten opzichte van wat hij had geschreven aver een lid der meclische
faculteit; ten opzichte van ele prof. Van Irhoven cu Hort~
hemels herhaalthij, wat hij reeds op de bijeenkomst ten
stadhuize had verklaard. Zijne memorie eindigt aldus: "Met
welk voorschreeve gedeclareerde ele ondergeschreeve verhoopt, dat Ued. Gr. Achtb., in gunstige consideratie ncmcnele des ondergeschreevens inattentie, onervarentheyd en ligtgelovigheyd aan verhaien van gesegdens, die zijn eigenliefde
zozeer scheenen te vleyen en waardoor hij heeft geavanceert en terileer gesteld 't geen zoo niet had behoort~ hem
van 't voorschreeve gelnjungeert bewijs (nI. dat hij zou
moeten waannaken wat hij geschreven had) zullen gelieven
te -dechargeren en onder belofte van dezen aangaande, zoo
over de behandeling als de zaak zelve, nooyt iets meer met
den druk te zullen gemeen maken, deeze zaacke buyten verder vervolg te houden" met versoeck van ook daartoe te willen
disponeren degeenen, die meenen zouden door zijn voorschreeve geavanceert beledigt te zijn." - Zoowel het request
der theol. faculteit als· de memorie van Blondeel worden
in handen van Curatoren gesteId om advies (28 Juni).
Gehoord een omstandig schrifte1ijk rapport van de HH.
Roel1 en Van Asch van Wijck over de zaak-Blondeei, besluit de Vroedschap dit in handen van Curatoren te stellen
om advies (30 Augustus).
"Rapporteerden 1) de Heeren Asch van Wijk en Roell,
dat zij in conformite van de resolutie van de RH. gecomrnitt.
ad catlssas academicas eu ter obedientie van dezelve hadden
gcsproken met den Heer Horthemels alsmeede met de Heeren Professoren, dewelke oordeelde door de tweede editie
van de dissertatio de Legibus van Dr. Valentinus Joannes
1) De nu -volgende -Res. Vr. is door Miedema op blz. 292--294
slechts ten deele overgenomen.

I
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BlondeeJ ge1edeert te zijn, eu ook met dien Heer, die doof
UEd. ,cr. Achtb. tot de promotie van gemelten Dr. Blondee1
gecomrnitteert was 1), aVef de wijze van voldoeninge,
welcke aan haer door Dr. Blondeel behoorde gegeven te
worden. Dat de Heer prof. Horthemels verklaart hadde, dat
tevreden was, dat Dr. Blondec1 wierde geordonneerd op
nieuws te compareeren voor de RH. gecommitt. tot de academische zaken eu aldaar in presentie van den Heer Hortheme1s te erkennen de onwaarheyd van het doof hern geav:mceerde, namentlijck: "dat hij de voorrc:ede van de tweede
editie van zijn dissertatio de Legibus hadde uytgegeven met
('"ommunicatie van den prof. Horthemels; dat die Heer hem
geratlen haclde, de passage rakende den II eer prof. Irhovcn
claarin te laten/' met bijvoeging: "dan krijgen de andere ook
mec1e een snee in haer bek," zijn leedweezen daarover te betuygen eu haer W.Ed. Gr. Achtb. excuus te versoeken, dat
d" stoutheyd hadde gehad, haer W.Ed. Gr. Achtb. zoo
onbetamelijk te abuseeren ; alsmeede zijn leedweezen daarover aan hem, Heer Horthemels, te betuygen eu te bekennen, dat het door hem geavanceerde ten eenemale valsch
was, en hem meede daarover excuus te versoeken.
Dat zij, HEL gecommitt., vermeijndeu, dat hetzelve, als
conform zijnde aan de resolutie~ door de HH. gecommitt.
ad caussas academicas genomen, door de Vroedschap behoorde geapprobeerdt en eell extract van derselver resolutie
aan Dr. BlondeeI, om daaraan te obedieeren, toegesonden te
worden.
Dat, wat betreft het geposeerde van Dr. Blondeel rakende
den eenen Heer gecommitt. tot zijn promotie, een vau de
Heeren professoren in de medicijnen eu de Heeren Irhoven
eu Horthemels, die Heeren oordeelden, dat hetzelve door
1) Uit de Senaatsnotulem van 1 April 1745 (hiervoor, bl. 391-392)
blijkt niet, dat bij Blondeel's clisputatie voor den graad van J. U. D.
een lid van den magistraat aanwezig is geweest. Aan de beraadslaging in den namiddag van dien' dag over het al of niet uitreiken
van de doctorale bul namen de Vroedschapsleden Quint en Van
Haaften deel; het was de laatste, die in de Senaa.tsvergadering van
7 April 1745 de forrnule aan de hand deed, die Blondeel moest onderteekenen en laten drukken, voordat hem de doctorale bul ter
hand werd gesteld. Zie hierv66r, blz. 392---393.
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Dr. Blondeel in een publicq Latijnsch geschrift als onwaar
zijnde behoorde gerevoceerd te worden.
Dat eyndelijk de Heeren prof. van de tbeologische facultijt vorderden, dat het request, bij hetwelcke deselve haer
beswaar tegens het geschrift van Dr. Blondeel aan haer
WelEd. Gr. Achtb. bebben ingebragt, nevens de resolutie,
bij UEd. Gr. Achtb. op hetzelve te nemen, door Dr. Blondee! op zijn kosten door den druk, in het Latijn, behoorde te
warfkn gemeen gemaakt, met cell doof hem, Blondeel, ondergctekend declaratoir, dat hij, ondergeschreeve, de theologische faculteyt weegens de menigvuldige beledigingen, ha er
in de tweede editie van zijn dissertatie de Legibus aangcdaan, en hem doof al te grüote drift of inattentie ontvallcn,
cxcuus versagte.
gn alsoo be.yde die versoeken 'rneede conform zijn aan hetgeene reets bij de RH. gecommitt. ad caussas academicas
geresolveert is .. zoo zouden zij, RH. gecomrnitt., van advis
zijn, dat daarop dusdanige resolutie door de Vroedschap
zoude kunnen genomen worden:
De Vroedschap, verstaan en geexamineerd hebbende de
klagten, tegens de tweede editie van de dissertatie van Dr.
Valentinus Joannes Blondeel de Legibus ingebragt, declareert, dat zij deselve allesints regtmatigh heeft bevonden,
dewijl daarin, zoo in de voorrede, als in de bijgevoegde aautekeningen en nareede of monitum ad lectorem, niet alleen
gevonden worden veele onwaarheeden, dewelcke de goede
naam en faam van verscheyde personen, daarinne gementioneert, laedeeren,_ maar ook groove en onbetamelijke expressien rakende de Heeren professoren in de theologische faculteyt, evenals of dezelve boven andere professoren uytstekende waren in onwetentheyd, onverstand, ongeregeltheyd
en quaataardigheyt.
Dat haar Ed. Gr. Achtb. het ten enemaal onbetamelijk
vinden, dat een jongeling, die pas even van de Academie is
gekomen, sigh zooverre door zijn vaniteyt en drift van de
jeugt laat vervaeren, dat hij een geheeie faculteyt, die men
niet kan seggen, dat ooyt in haer pligt gemanqueert heeft,
maar welker leden met alle vermogen den Iuyster van deeze
hoage schoole niet zonder vrugt soeken te bevorderen, op
SOG een stoute en indecente manier durft aantasten. Te
meer, als geconsidereerdt ward, dat hij is een burger en inwoonder van deeze Stad en een anderdaan van haer WeiEd.
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Gr. Achtb., die verpligt is het beste en welzijn van deeze
Stad en Academie te behartigen. Dat dierhalven haer WelEd.
Gr. Achtb. hem, Dr. Blondeei, ordonneeren om binnen den
tU cl van veertien dagen publicq te retracteren al hetgeen
van hem, teegen de waerheyt, in de voorreede van gemelte
tweede editie van zijn dissertatio de Legibus gestelt is rakende den Heer gecommitt. tot zijn promotie, een van de
-RH. professoren in de medicijnen 1) en de professoren Irhoven en Horthemels, en vervat in deeze periodes: "Ut ne
aHa commemorem, quae caussam meam tune temporis cC'm~
mendabant, alter quoque ex delegatis proceribus me sextuplici diplomate dignum judicaret, sicut unus etiam ex medicinae professoribus, qui, si ita alicui bullam adipisci non
heeret, se nescire adjiciebat 2), qua modo suam olim juvenis
impetrasset;" en verder : "Addam alia, unde de innocentia
mea ulterius constiterit. Multum a theologis istis dissensit
celeberrimus ab Irhoven, vir eruditissimus, cuique jam olim,
quum adhuc in pago Edano V(erbi) D(ivini) ministerium
ageret, egregium testimonium perhibuit doctissimus Kannegieterus; in eadem cum Irhovio et adeo a reliquis diversa
sententia, praeter plures alios turn in nostra, turn in Leidensium ac Groningana Academia aliisque fuit cIarissimus huius
Academiae philosophiae professor 3) et per multos annos
V( erbi) D(ivini preco, pietatis laude celebratissimus ;" daerover sijn leedwesen te betuygen, dat dus de wereld heeft
soeken te mislijden, en diegenen, die -door zijn geschrift beleedigt heeft, verschoning versoeken.
Dat hij eyndelijk betuyge, dat het hem opregtelijk leed is,
d;it hij de Heeren van de theol. faculteyt op soo een onbetarl1elijke manier heeft 'getraduceerdt, haar verschoning versoeke over de menigvuldige beledigingen, haer in de tweede
editie van sijne dissertatie de Legibus aengedaen, welck
hem door een al te grote drift ofte inattentie' sijn ontvallen
en welke breder in haar request, acn de Vroedschap' overgegeven, sijn aengewesen~ nemende ten dien eynde aan,
1) Wie van de drie toenmalige professoren in de medicijnen: ehr.
B. Albinus, Oosterdijk Scr.acht en Van Wachendorff, bedoeld is,
blijkt nergens.
2) In de Res. Vr. staat' "adjuvabat," maar de Latijnsche vertaling
van dit gedeelte der Res. Vr. heeft terecht "adjiciebat:'
3) Horthem€!ls.
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het geme1de request~ benevens deese resolutie van haer Bd.
Gr. Achtb. binnen den tijd van veertien dagen ten sijnen
kosten in de Latijnsche tale met den druk gemeen te maken
en desen aengaendeJ soo over de behande1ing als de saak
ze1ve, noit iets meer te sullen laten drukken ofte sehrijven.
Dat, ingevalle hij aan deze resolutie soude willen ongehoorzaam zijn~ de Vroedschap strenger tegen hem zal procederen ; en sal van deze resolutie extraet aan Dr. Blondeel
worden toegesonden.
Gearresteert des Maandags, den 29 Nov. 1745."
Hierop volgt een Lat. vertaling van het besluit ten opzieh te van Blondeel en een Lat. vertaling van 'het bovengenoemde (zie blz. 396-397, op 28 Juni 1745) request der
theologische faculteit.
,,\Vaarop serieuselijk gedelibereerd eu in omvrage gebragt
zijnde. heeft de V roedschap zigh met het voorschreeve rapport geeonformeert en dienvolgens goedgevonden en verstaan~ dat extract van een gedeelte del'selver resolutie tat
reparatie en satisfaetie der geledeerde Heeren aan voorn.
Dr. Blondeel zal worden afgesanden, amme zig exactelijk
daernae te reguleren en werksteIlig te maken" (29 Nav.
1745) .
[Miedema, blz. 294: Gehoord een op heden ingeleverd request van
de theolog. faculteit, te kennen gevend, dat de drukker Besselingh
een werk van prof. Abr. Wieling onder de pers heeft~ ,,in 't welke
men verneemd, dat verscheyde personeeie beledigende bijzonder·.
heeden rakende de leeden van die faculteyt voorkomen, ook sulcke,
waarover men met professoren elders ligt in strijt konnen raken,
breder bij opgemelte requeste vervat," worden Curatoren uitgenoodigd hierover te rapporteeren 1) (27 December).]
1) Voordat dit kon geschieden, kreeg Wieling door een ongelukkigen val een zware beenbreuk, aan de gevolgen waarvan hij overleed (zie hierv66r, blz. 393, op 11 Januari 1746): Het bedoelde geschrift van Wieling is als opus posthUIIlurrl in 1746 versehenen, onder
den titel "Nubes testium sive Apologetici pars altera" (Lijst van
gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht enz., blz.
128). Zijn leerling C. V. Vonck~ die op 2 Aug. 1745 bij hem tot
J. U. D. was gepromoveerd (Album Promotorum, blz. 148), zorgde
voor de uitgave en schreef er een voorrede bij: zie De Utrechtsche
Academie. blz. 319.
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[Miedema, blz. 295: Verzoek aau Curatoren om rapport over hetgeen in de laatste besoigne met de theolog. professoren en met Dr.
Blondeel is verhandeid (24 Januari 1746). Besluit, dat een stadsdeurwaarder alsnog aan Dr. Blondeel een extract van Resol. V r
29 Nov. 1745 ter hand zal stellen, met bevel om daaraan binnen 14
dagen na de insinuatie te voldoen, "op poene van nader dispositic"
(14 Februari 1746). Een request 1) van Dr. V. J. Blondeei, ,,zone
van Daniel Blondeei, borger ende inwoonder deezer Stad," op
heden aan haar Ed. Achtb. gepresenteerd, in handen van Curatoren
gesteid om rapport (21 Februari 1746).]

Curatoren brengen rapport uit over een request van Blonelee], <LeI. 21 Februari 1746, dat strckte "ter afdoeningcn van
dc bcIedigingen, aan de lLH. professoren van de theologische
faculteyt ende andere bij dc tweede editic van des supphants
disser(,~tio de Legibus toegebragt." Zij zijn van rneening, ,,<lat
ele rniddelen, daartoe biJ. opgernelte requeste vervat, int minste niet waren voldoende aan des Vroedschaps resolutie van
den 2gen November 1745, laatst hem geinsinueerdt en ter
handen gesteid ;" "uyt dien hoofde vermeynden zij, dat des
suppliants versoe1c behoorde te worden van de hand geweesen, eu gepersisteert bij haar Ed. Achtb. resolutie, hiervoren gern eId, eu den suppliant geordonneerd, daeraen alsnog binnen den tijd van veertien dagen te obedieren." De
Vroedschap besluit conform dit rapport 2) (28 Febr. 1746).
14 Juni cn 19 Juli 1745.
.,De V roedschap, berigt weegens de sIegte toestand, soo
aan hout als muurwerck, der huysinge, genaamt thcatrum
anatomieum, alsmeede van het verval van 't oranjehuys, alwaar de u)ltheemse planten eu gewassen in de academiethuyn
bewaart worden} zijn de H.H. gecommitt. tot den hortu~;;
versogt, de voornaamste defecten en onkosten tot herstelling(~
dcrse1ven te doen opgeven ende ter vcrgaderinge voor tc
brengen" (14 Juni). Gecommitt. tel' Karner van Finantie
1) Wat Blondeel eigenlijk in dit request verzocht, blijkt niet;
ook uit de onmiddellijk volgende Res. Vr. 28 Febr. 1746 kan men
dit slechts ten deele afleiden.
~) Over de zaak-Blondeel zie de Res. Vr. op Maart-Mei 1746 en
1 Maart 1751, hierna, blz. 412-413 en blz. 459.
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leveren een rnemonc van den timmerman Stenis in Qver de
noodige reparatlen aan het theatrum anatomieum; de
Kameraar wordt gemachtigd, de herstellingen doof 2 of 3
bekwame knechts te doen uitvoeren non der opzicht van dc'3
Fabricq;" de gecommitt. VOOT den hortus worden nogmaals
verzocht, eeil bestek te maken van de reparatie van het
"orangehuys" en dil in le leveren (19 Juli).
4 Oelober 1745.
"Bij het reSUmeren van haar Ed. Achtb. notulen van hedt'n
agt d~\gcn 1), alsmecde gelesen de resolutie v<1U dctl 25 :~)
Juli ] 740, beyde rakende het betaicn cl'er tractementen aan
professoren, predikanten ende Rector eil praeceptorcs der
Latijnschc scho1cn, wanneer kamen te overlijden, heeft de
Vroedschap bij nader interpretatie goedgevondcn ende ver~
staan, dat alsdan aan deselve alleen zal werden voldaan dje
rnaandt, waarinne overleden zijn, ende bijgevoegde woorden
van vertreck daaruyt geligt."
Oelober-November 1745.
[Miedema, blz. 289---291: Het jaarlijksch verzoek van de theol.
1) Bij Res. Vr. 27 Sept. 1745 was bepaald.. dat voortaan aan predikanten van de "Nederduytsche" gemeente, die naar Utrecht beroepen werden, voor alle onkosten, die het beroep oi hun transport
naar Utrecht betroffen, "en dus voor alles, niets uytgesondert,"
f 500 betaald ZOll worden, als zij van buiten de provincie, en f 300,
als zij van binnen de provincie naar Utrecht kwamen; wanneer zij
binnen 3 jaren uit Utrecht vertrokken, moesten zij dit bedrag terugbetalen. Tevens was op dien dag besloten, dat bij afsterven of vertrek naar elders van Rector of praeceptores der Latijnsche Scholen,
de maand, waarin zij kwamen te overlijden, aan hen of hunne erfgenamen ZOll worden betaald, zooals aan de professoren en de predikanten bij resolutie van 25 Juli 1740 was taegestaan. KlaarblijkeUjk -- er wardt immers alleen gesproken van de maand, waurin zij
kwamen te overlijden - waren in de tweede resolutie van 27 Sept.
1745 bij vergissing de woorden "af vertrek naar elders" ingelascht;
deze vergissing wordt nu door de Res. Vr. 4 Oet. 1745 herstelcl.
2) Er staat bij vergissing 23 1. pI. v. 25 Juli. Voor de Res. Vr. 25
Juli 1740 zie hierv66r, blz. 367.
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prof. om f 300 subsidle voor de Hong. en Zevenb. studenten wordt
in beraad gehouden (11 Oet.); de f 300 zullen worden toegestaan,
maar de gecommitt. tot de academische zaken zullen met de theol.
prof. spreken over het uitdeelen van het geld en over het vrijlaten
aan de studenten van de keus, onder welken professor zij willen
studeeren 1) (22 Nov.); zij berichten, dat de prof. zieh hiermede
hadden vereenigd en dat zij jaarlijks, bij hun verzoek om weder
toekenn:ing van het subsidie, het getal der bedoelde studenten zullen opgeven 2) (29 Nov.).]

November-December 1745 3).

Burgmrn. dee1en mede, dat Dr. Jan Frederik Reitz. Rectt:'f
der Latijnsche scholen, in aanmerking komt voor een benoeming tot hetzelfde ambt te Amsterdam; zij worden gemachtig-d, met hem te spreken om hem te bewegen in Utrecht te
blijven, hetzij door vermeerdering van jaarwedde, hetzij door
"offerte va!l een titul"' (8 Nov.).
[Miedema, blz. 289---291: Burgmrn. berichten, dat zij met de
Scholarchen 4) en vervolgens" met Dr. Reitz hadden gesproken,
welke laatste te kennen had gegeven, "dat het hem niet soozeer om
penningen te doen was, maar (dat hij) principalijk sag op een titul."
De Vroedschap besluit nu, "ten dienste der Scholen;' hem te vcreeren met den titel van "extraord. professor oratoriae et poeseos"
en zijne wedde met f 200 jaarlijks te venneerderen, mits hij slechts
een uur per dag college geeft. Het Raadslid (C.) Burman verzoekt
"aangetekend te worden, dat zijn Ed. van contrarie sentiment was
geweest, we] mogende lijden, dat aan den voornoemden Rector
Reitz. schoon reeds meerder wedde hadde, dan ooyt eenig Rector
genoten heeft, venneerdering van jaarlijks tractement, indien (hij)
alleen de post als Rector bleeff bekleeden, worde toegestaan; doch
vermeyndt zijn Ed., dat en de schoolen nadeel, en d'Acadernle geen
dienst nogh luyster zal worden toegebragt, indien gemeide Rector
]) Vgl. hierv66r, blz. 388, op 2 Nov. 1744.
2) Het regest van deze laatste resolutie bij Miedema, blz. 291, is

niet geheel juist, eu hier dus verbeterd.
3) Onder dit hoofd zijn alle resolutien vereenigd, _die betrekking
hebben op de benoeming van Reitz tot extraord. prof. en op den
daarover gevoerden pennestrijd.
4) In moderne taal: Curatoren van het Gymnasium.
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tot professor, 't zij ordinair, 't zij extraordinair wardt aangesteld,
amdat de functie van Rector, zal se naar behaaren worden waargenomen, vereyscht een geheel man, en dezelve met geen vrught voor
de scholen kau worden bekleedt van ijrnandt, die boven 't schoolwerk publicque lessen ende collegien rooet houden; dat een seer
wesentlijk voordeel ward toegebragt im aan de Stad, en aan de
scholen, indien de Rector kostkinderen houdt, om weIck te kannen
doen, aan hem de wooninge van soo een spatieus huys 1) is toegestaan; dat volgens het rapport, door Burgmrn. aan haer Ed.
Achtb. gedaan, de Rector Reitz onder andere redenen, die hem
perrnoveerden om te versoecken, tot professor te worden aangesteldt, hadde geallegueerdt, in 't vervolgh geen kostkinderen meerder te willen houden en van dien last zigh te willen ontdoen,
waaruyt consteert, dat de schoolen groot nadeel zal worden toegebragt, venneynende hij, Heer Burman, met het intrest van de Stad
en schoolen meerder overeen te zullen komen, indien men middelen aanwendde, om den_Rector te beweegen, te blijven continueeren
in het houden van kostkinderen, dan beloninge te geven -omdat hij
sig den dienst wil onttrekken. Dat ook de Academie geen gebrek
aan Professoren heeft, vooral niet in de literatuur, werdende de
literae humaniores door de Im. Drakenborch en Wesseling met
veel ijver, neerstigheyd, roem en luyster gedoceerdt, en dat het
schijnen zoude. alsoff die Heeren in eenigh gedeelte narer professie
. nalatigh waren ofte niet voldeede, zoo men haer een derde wilde
toevoegen, temeer daar in voorige tijden die professie door een
hooghIeeraar is bekIeedt en in 't ver'Volgh, door vertrek of afsterYen van een dier twee voornoemde Heeren, bij een zoude konnen
worden waargendmen". - ,,Den Heere Burgmr. Van Cleeff seyde,
zijn Ed. contra-aanteeckeninge daartegen te reserveeren" (12 Nov.).
Reitz neemt het hem aangeboden extraord. professoraat aaD.j zijn
verzoek, om het eerste half jaar te worden vrijgesteld van het houden van publieke lessen, wordt toegestaan (15 Nov.).]

Contra-aanteekeninge van Burgmr. van Cleeff.
"Dewijlen den Heere Burman weygerig is, zijne aentekeninge te ligten, vand den BurgmL van Cleeff sig verpligt,
deze contra-aanteekeninge te moeten doen, dat hij sonder
eenige particuliere insigten met verre de meerderheyd va~
1) Hij woonde nl. vlak: naast de school, in een der gebouwen Van
het vroegere Hieronymusklooster.
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den V roedschap ende conform het advis van de lIeercn
Scholarchen van gedagten was, dat, dewijl den; Reetor Reitz
doof geene persuasien, middelen ofte offerten van eenig
augmentatie van tractement konde werden gepermoveerd
'om alhier in die fuuctie te continueren, het van de grootste
noodsakelijkhcyd was, tot conservatie van de sehoolen, die
door zijne directie in die goede ordres was (sie) gebragt, als
in
der geunieerde provintien, aan hem te offereren een
titul van extraordinaris professor, met een kleyne augmentatie van tractement.
Dat het een abusive opvatting is van den "Heere Burman,
aboff doof deese promotie van den Rcctor Rcitz aan de
schoolen nadeel züude moeten werden tocgchragt, 0111 redenen, daarhij geallegueerd, dewijle, op zijn best genomen,
die stellinge doof den tijd eerst zoude moden bcwaarheyd
ende derhalven niet kan opwegen j egens het eminercnd nadeel, dat de schoolen door- het vertrek van den Rector Reitz
soude bekomen.
Behalven dat de ondervindinge selver nogonlangs heeH
-geleerd. dat ofschoon daar drie ordinaris professoren 'I'heologiae waaren, dewelcke alle met vee1 ijver, neerstigheyd,
-roem eu luyster voor de Academie doceerden en het werk
gemakkelijk konde verrigten, egter den predikant Bunnan 1)
onder andere bovendien tot professor Theologiae is gepromoveerdt eu se1ver op een tijd, als daar geen vreese was
van ergens anders beroepen te worden, daar nogtans indisputabel beyde die functien ider op haar selven een geheci
man requireeren.
Ende nu te willen vaststellen, dat de promotie van den
predikant Burman zoude zijn geschiedt, omdat die drie ordinaris professoren Ifheologiae in eenig gedeelte harer professie nalatig waaren off niet voldeden, en dat aan de andere
kant den predikant Burman door zijne bekome promotie van
professor Theologiae die functie als predikant zoude negligeren, laat den Burgmr. van Cleeff over voor reeckeninge
van den Heer Bunnan, om 't zelven goed te maken.
Den Heere Burman heeft sigh meede geabuseerdt omtrend

een

1) In het volgende schuilt deze hatelijkheid, dat de tot prof.
bevorderde predikant Fr. Burman een neef was van het Raadslid
C. Burman, die zieh tegen de benoeming van Reitz tot professor
verzette.
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het verhaal van den Rector Reitz en het rapport van
Burgmrn., alsoff. den Rector Reitz hadde gedeclineerd kostkinderen langer te houden; integendeel heeft hij sig gedeclareerd daarin te continueeren, versoeckende alleenlijck een
titul om publice te mogen doceeren, sooals hij bereyds tzeder!
eenigen tijd met veel succes privatim heeft gedaan, ende
alsoo occasie hebben om zijne gaven te tooncn, opdat, als
het rnogte gebeuren, dat cell der teegenwoordige Heeren professoren literaturae quame te vertrekken off aflijvigh 1c
worclen, en dat hij aan de Vroedschap voldeed, in sulcke-:l
gcval1e een gunstigh oogh op hem geliefden te -slaan eil dat
h~i alsoo in tij"den cn wijle ontsb.gen rnogte worden van die
last van kostkinderen te hemden.
Vervolgens, aJs nu aan hcm niet anders gegeven. ward als
om publice tc mogen doen 't gecne hij tot nog toc bij oog:luyckinge heeft gedaan, derhalven het niet te begrijpen i5,
hoe het mogeIijk kan zij'n, dat door deese promotie van den
Rector Reitz den schoole eenig nadeel zouden konnen werden toegebragt" (22 Nov. 1745).
Tegen den contra-aanteekeninge van den Heere Burgmr.
Van Cleeff deede den Heere Burman dit volgende noteeren :
Dat de ordres, tot nog toe in de Regeringe gebruykt,
meedebrengt, dat over 't geene de Academie raakt, wordt
ingenomen het advis der Heeren gecornm.it. tot de academische zaken, en over hetgeene de scholen concerneerd, het
bericht der Heeren Scholarchen; dat ook in dit geval eerst
door de Heeren Burgmrn. zijn geconvoceerdt de Heeren tot
de academische zaken, welker besluyt is geweest, de V roedschap te adviseren, dat men behoorde den Rector Reitz door
het aanbieden van meerder jaarlijkse wedde te persuadeeren,
het beroep te Ainsterdam tot Rector, indien het op hern
mogte vaUen, af te slaan en hier te willen continueeren in
z~jn dienst, zonder aan hem te geven" den titul van extraordinaris prof'essor.
Dog dat' Hurgmrn. hebben konnen goedvinden, naderhand de Scholarchen te convoceeren en aan de V roedschap
te rapporteeren het advis der Scholarchen, zonder eenige
meldirige te maken vau 't -geen bij de- Heeren gecommitt. tot
de academische zaken was voorgevallen 1).
1) In het rapport, door Burgmrn. in de vergadering der Vroed-
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Dat hij, Heer Burman, voorbijgaande de remarcques, die
zoude kannen maken, waarom de Heer Burgmr. Van Cleeff
heeft geallegueerd het aanstellen van den predikant Burman
tot professor theologiae, zünder eenige mentie te maken
van den Heer Eisnerus, die teffens met gemclte predikant Burman tot professor theologiae is verkoren, vermeyndt. uyt het geadvanceerde van den Heere Burgmr.
Van CleeH gecorroboreerd te worden het argument, door
hem, Heer Burman, gemaakt, vermits blj het nomineeren
tot professoren beyde die Heeren sijn ontlast van de heiften
der predikdicnst, ten convincante bewijse, dat haer Ed.
Achtb. seHs hebben geoordeeld, beyde die posten te swaar te
zijn, om. duor een nae behaoTen te werden bekleedt. Als nn
Burgmr. Van Cleeff van begrip is, dat den RectoT Reitz
doof 't aanvaarden van de professie de helft van zij TI dienst
als Rector moet laten varen, soo zal de comparatie, door den
Heere Burgmr. Van Cleeff gemaakt, aangaan, dog indien
vermeyndt. dat den Rector Reitz in allen deelen moet blijven
bekleeden de functie als Rector, wil den Heere Burman
gaarne aan .'t oordeel van ider overlaten, wat klero deeze vergelijkinge hebben kan.
Op all 't geene voorschreeve Heere Burgmr. Van Cleeff
zijn contra-aanteekeninge was reserverende" (29 Nov.).

de

"Jegens het geannoteerde van den Heere Burman heden
agt dagen zal den Burgmr. Van Cleeff, zonder te avoueren,
dat in desen gevalle gehandelt is of in diergelijke gevallen
gehandelt word conform de aanteekeninge van den Heere
Burman en selver sorider aan te toonen~ dat daarbij - een
wesenlijke orostandigheyt is geomitteert, kortheytshalven
alleenlijk doen aantekenen, dat alhier geprocedeerdt is conform de respective resolutien van de V roedschap, die boven
eenig gebruyck of usance gaan, en dat de Heeren Burgmrn.
ook nIets hebhen geoffereetdt, als waartoe bij de gemelte
V roedschap waren geauthoriseerdt, ende daarororoe teregt
voor ,haere genomene moeyten, in dezen geadhibeerdt, zijn
bedankt.
schap van ·12 Nov. uitgebracht (hierv66r, blz. 404), _staat inderdaad
alleen, dat zij over het te duchten vertrek van Reitz "met de Heeren Scholarchen, _hadden gebesoigneerdt," en wordt geen melding gemaakt van het raadplegen- van gecommitt. tot de academ. zaken.
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-Eu nopende de zaack zelve vermeyndt den Burgmr. Van
Cleeff, dat hij tot justificatie van zijne gedane contra-aanteekeninge niets anders behoeft bij te brengen als hetgeene
den Heere Burrnan bij zijne voorschreeve aanteekeninge
heeft geposeerdt, namentlijk dat, als den predikant Burman
tot ordinaris professor theologiae is aangesteldt, alsdoen belast is gebleven met den halven dienst van een ordinaris predikant, welcke beyde posten dien Heer met veel lust, ijver
en reputatie, tot welweesen van Kerk en Hüge Schoale waarneernd, ende dierhalven het niet imaginabel is, dat den Rector
Heitz, dewelcke alleenlijk tot extraordinaris professor is
aangesteld, en gelimiteert om maar ccn uur des daags in die
qualiteyt collegie te houden, daarorn zijn 5chool,c als Rector,
tcgcns zijne beloften, zoude moeten negliseeren; Dm de knoop
toe te haIen, -laat den leeser, behoudens den eerwaarJigheyt
van een ijder, vergelijke den halven dienst van een predikant
met den geheelen dienst van een ordinaris professor theologiae, jegens den geheelen dienst van een Rector ende qualijck den halven van een extra-ordinaris professor oratoriae
et poeseos, en oordeeld, welcke posten het swaarst zijn om
door een persoon hekleed te kannen worden. Deze reekeninge dus gesteldt, is de somme ligt op te maaken, 't geen
den Burgmr. Van Cleeff overlaat aan een ijder: suhsisto"
(6 Dec).
3 Januari 1746.
"Nog door R.H. Burgmrn. ingebragt een memorie van den
prof. Wachendorff tot het· bekomen van een laboratorium
Beccherianum 1) met desselfs toebehooren, mitsgaders andere
instrumenten, gerequireert tot het doceeren van de chemie:
1) Prof. Ernst Cohen heeft tnij aan zich verplicht door de verklaring van eenige in deze resolutie voorkomende technische termen. De alchemist Johann. Joachim Beccher (1625 of 1635-1682)
heeft een boek geschreven, getiteld "Laboratorium portabile," waarin tal van toestellen voor het laboratorium zijn beschreven; een
laboratorium. Beccherianum zal dus we1. beteekenen: een laboratorium, ingerlcht als· dat van Beccher. --:. Een "conus fusorius voor
't gieten van den regulus antimouü" is een smeltkroes om metallisch antimonium te gieten. - Een ,,looper" voor een w(r)ijfsteen
is wat wij, bij een mortier, een stamper noemen.
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Een laboratorium Bcccherianum, met desselfs toebehooren.
Twee ijsere gegoote smeltoventjes, een klijndere en een
graotere, met hun toehehooren.
Een proefoventje, schaaltje en gewigtjes ek
Een vorm VOOT de lapis infernalis.
E~? conus fusorius voor 't gieten van de regulus anti~
mann.
Een w(r)ijfsteen met zijn looper.
Waarop gedelibereerdt, heeft de Vroedschap goedgevonden, gemelden prof. Wachendorff te authorisceren tot inkoop
dersdver ten kosten van de Stadt, mits hiet excederende een
somme van f 250."
]anuari-J\ilaart 1746.
"Ter saacke en weegens 't onverwagt afsterven van den
Heere professor Wie1ingh 1) zijn de Heeren Burgmrn. en
gecommitt. tot de academische zaken versagt, hoc cer 500
beeter haer Edeles gedagten te willen Iaten gaan en informeeren nae een ander bequaam cu gereputeert Heer tcr vervullinge van die openstaande plaatse, en haer Ed. Achtb. deswegen te dienen van haer Edeles consideratien ende advis'l
(17 ]an.).
[Miedema, hlz. 295: In plaats van wijlen prof. "Wieling wordt
J ohan Georg Estor, prof. te Marhurg, benoemd tot "ord. prof. juris
civilis et juris publici Romano-Germanici in de Academie alhier, te
doceeren in de Latijnse taale," op een jaarwedde van f 2400 (14
Fehr.).]

"Door de Heeren Burgmrn. ter vergaderinge zijnde voorgebragt, dat tegen alle" verwagtinge tot hiertoe nog geene
rescriptie van den beroepene professor IIeer Estor op de
Academie alhier was ingekomen, (en zij) uyt dien hoofde
bedugt waaren, of wel deselve missive, al op den- 15en
Fcbruarij jongstleden afgesonden, zijn Ed. ter handen zijll
gekonien, heeft de V roedschap goedgevonden, een nader
missive, met insertie van voorgaande resolutie, met de
eerste post aan denselven te addresseeren" (14 Maart).
1) Hierv66r, blz. 401, noot 1.

411

28 MAART 1746--20 MAART 1747.
I.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE FRANCISCO B~'VIANNO,
FRANCISCI FILIO, FRANCISCI NEPOTE, AO. 1746"(-1747).

28 Maart 1746.
Als Rector wordt g-einstalleerd Fr. Burman, als Assessoren: Ebner, J. Voorda, 'Oosterdijk Schacht en Drakenborch.
De a.ftredende Rectnr Eisner heeft zijn am_bt aan zijn opvolger overgcdragen na hct hemden van een oratie "de sponsalibus Christum inter Ecclesiarnque nullis urnquam malis
dirirnendis."

17 Mei 1746.
De Acta van het rectoraat van Eisner worden gelezen en
goedgekeurd.

20 Juni 1746.
F riedrich Gottfried Houck, tot dusverre hoogleeraar aan
hei": Athenaeum te Deventer,. aanvaardt het ambt van "ordin.
prof. juris civilis" met eell oratie "de propria obligationum
JUTe ex variis causarum figuris."
6 September 1746.
Daar de Rector wegens de vacantie uitstedig is, gaat de
Prorector (Elsner) met de Assessoren, na het overlijden van
Burgmr. Justus Ormea, Heer van Papendorp, zijn opvolger,
Henricus Assuerus Wttewaal, heer- van Stoetwegen, begroeten.
13 September 1746.
De hoogleeraar P. Wesseling wordt, op zijn verzoek, na
gunstig praeadvies van de_juridische faculteit, zünder examen
en disputatie, gratis, door den Senaat tot J. U. D. gepromoveert. Op denzelfden dag wordt hij opgenomen in de juridische faculteit.
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24 September 1746.
Vaststelling van den tekst der aan Wesseling te verleenen
doetorale bul. Deze volgt.
26 September 1746.
Petrus \Vesseling, tot dusverre "ord. prof. histor., eloquen-

tiae et linguae Graeeae." bij Res. Vr. 27 Juni 1746 (hierna.
blz. 414-415) ook benoemd tot "ord. prof. juris naturalis et
juris publici Romano-Germanici," houdt als zoodanig eell
inaugurale rede "de vera civitatis felicitate."

12 Oetober 1746.
Rector eu Assessoren begroeten de nieuwgekozen Burgrnrn.

28 Oetober 1746.
Rector en Assessoren zullen een rouwbezoek brengen aan
prof. Voget, wiens vrouw is overleden. "Eadem autem hac
occasione constitutum fuit, ut quotiescunque solemnia quaedam, ad res acadernicas spectantia, sive a Rectore et Adsessoribus, sive ab omnibus pr-ofessoribus peragenda sint, ea
turn illi" turn pedelli quoque togis vestiti in posterulll sint
executuri. "

5 Januari 1747.
Den volgenden dag zullen Rector en -Assessoren een
rouwbezoek brengen bij den Secretaris' Van Baerle, wiens
vrouw is overleden.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-Mei 1746.
"Opt geproponeerde ter afdoeninge -van de bewuste zaacke
van den Dr. Blondeeel is geresolveerd, op aankomende Maandag (4 April) desweegen nader te deIibereren en resolveeren"
(28 Maart). Besloten, deze zaak in handen van Curatoren te
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stellen, "met versoek dienaangaande te besoigneren, ende wat
middelen weegens nalatigheyd alsnu diende te werden bij de
hand genomen, en daarvan rapport uyt te brengen"
(4 April). Daar Dr. Blondeel "niettegenstaande de meenigvuldige goedgunstelijck verleende uytstellen halstarrigh weygerigh bIeef" Dm te gehoorzamen aan de Res. Vr. van 29
Nov. 1745 en 14 Febr. 1746 1 ), zijn Curatoren van meening-,
"dat Dr. Valentinus Joh. Blondeel weegens de menigvuldigc
onwaarheden, dOOf hem in de tweede editie van zijn dissertatio de Leg-ibus ter neder gestelt, eu de groove lesien en
injurien, daarbij aan verscheyde persooncn aengeclaan, mitsgaders zijne hartnekkige ongehoorsacmheyt Dm te obe(W~ren
aan U Welecl. Gr. Achtb. resolutien, van zijn burgerrecht behaorele te worden gepriveert, zünder ooyt eenige ampten off
beneficicn yan deeze Stad of van andere, binnen dezelve of
desselfs jurisdietie, te magen bekledcn of genietcn." De
V roedschap vereenigt zieh met dit voorstel cn gelast, dat
deze resolutie door een der stadsdeurwaarders aan Dr. Blondeel zal worden geinsinueerd en een extract ervan hem in
handen gesteid. Bij 't resumeeren van deze notulen (op 9
Mei) "zeyde de Heer Van Voorst~ tegens deeze resolutie van
den Heer BlondeeI, tot zijn nadeel genomen door de meerderheyd, daarjegens te protesteeren" (2 Mei). Gelezen een
request, heden aangeboden door Daniel Blondeei, vader v;;ln
Dr. Valent. Joh. BlondeeI, "houdende versoeck, dat baar Ed.
Achtb. resolutie van heeden agt dagen, ten opzigte van sijn
gemclte soone genomen en alsnu de resumptie zullende passeeren, mogte werden gehouden in state, breder om redenen,
bij voorschreeve requeste vermeldt." De V roedschap wijst dit
verzoek van de hand (9 Mei).
April~Septernber

1746.

[Miedema, blz. 296-297: Aan prof. Estor te Marburg zal voor de
derde maa12) worden geschreven, met toezenrung van een copie
der Res. Vr. 14 Febr. 1746, en hem verzocht, binnen drie weken
te antwoorden; anders zal het op hem uitgebrachte beroep beschouwd worden als niet gedaan (4 April); op 31 Mei verneemt de
Vroedschap,- dat hij heeft bedankt (31 Mei). - Intussehen waren
1) Hierv66r, blz. 397--401 en 402.
2) Zie hierv66r, blz. 410, -op 14 Maart 1746.
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reeds ter vervulling van de vacature-Wieling, Job. Heuman, prof.
te Altdorf, benoe'md tot "ard. prof. juris civilis et juris publici
Romano-Germanici," op een jaarwedde van f 2200, en Fredericus
Godefridus Houck, prof. te Deventer, tot ard. prof. juris civilis, op
een jaarwedde van f 1000 (9 Mei). Houck neemt het beroep aan
(23 Mei),-Heuman bedankt; Curatoren uitgenoodigd, naar een ander
om te zien (6 Juni). Zij dragen voor: Uhl, prof. te Frankiort a/d
Oder, Pestei, prof. te Rintelen, en Kahl, prof. te Göttingen (20
Juni).]

Op dit 1a~ttste regest bij !\1iedema dient te volgen: 'Curatoren ,;v.:aaren van gec1agtcn, clat, om die z;tecke te accelcreren, den I-Ieere Van Ginkel 1) bij ccn vficlH1elijkc missive
zowle konncn \\'orden vcrsogt, om 'den cerstgcnocmclcn I--reer
professor (LThl) cloor ijmand, die zijn Hoog- V"dgeh. daartoe
bequaam oonlcelde, te doen sondeeren, of gcucgell zottde zijn
de voorschreeve professic tc accepteeren, zoo jae, dat zijn
Hoog- \Velg-eb. alsclan cle g-oedheyd gelieve te hebben om dOOf
zijn veel vermogent crediet bij Zijne Majesteyt van Pruyssen
desselfs dimissie uyt te wercken, en bij ontstentenisse van
dien ffien dan aanstonds, en om geen tijd te verliesen, met
het sondeeren van den tweede genomineerde Heer, eu vervolgens alsoo ontrend den laatsten, behoorde voort te gaan."
De Vroedschap houdt het voorstel van Curatoren in advies
en verzüekt haar medeleden Van Dam en Berger, middelerwijl prof. Wesseling te polsen, of hij de "professie juris
publici Rürnano-Germanici" zou willen aannel11en, en dan
van hun wedervaren aan Curatoren rapport uit te brcngen 2)
(20 Juni).
Gecommitt. tot de acadern. zaken berichten, dat op de couferentie van 21 Juni de HH. Van Dam en Berger hadden
gerapporteerd, dat zij, ter voldoening aan de Res. Vr. van
20 Juni, nog op dienzelfden dag prof. Wesse1ing hadden gepolst, of hij, naast het door hem reeds vervulde professoraat, nog de "professie juris naturalis 3) et juris publici Ro1.) Zie hierv66r, blz. 363, op 2 Nov. 1739.
:!) Dit is een zeldzaam, misschien wel het eenige geval, dat de

Vroedschap zieh in acadernische aangelegenheden niet voegt naar
een advies van Curatoren.
3) Daarvan was in de Res. Vr. 20 Juni niet gesproken, trouwens
ook niet van de "professie juris eivilis."
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mano-Germanici" ZOll willen bekleeden. Hij had zieh daartoe
bereid verklaard, "willende alleen geexcuseerd zijn van de
professie juris civilis, dog dat zijn Ed. egter in een nader
gesprek hadde betuygd, ook op zijn beurt te zullen waarnemen de examina eu promotien in jure civili," Bovengen.
gecommitt. stellen nu VOOT, prof. Wesseling "benevens de
continuatie van ·zijn jegenwoordige professie historiarum,
eloquentiae et linguae Graecae, ook te offereren de professie
juris naturalis et juris publici Romano-Germanici," eu zjjne
wedde dan van f 1700 op f 2200 te brengen, zonder dat van
die verhooging later ceuige restitutie 1) zal behoeven te geschieden. De Vroedschap vereenigt zieh met eiit voorstcl.
(27 Juni). Hij neemt deze benoeming aan (4 Juli) ; beslotcn,
dat de verhooging zijner jaarweddc zal ingaan met den dag
van zijnc nicuwe aanstelling (19 Sept.).
Aan prof. Houek zal f 250 worden vergoed voor het transport van zijlle boeken en huisraad van Deventer naar
Utreeht (12 Sept.).

April-Oetober 1746.
"Rapporteerden de RH. gecommitt. tot den Academiethuyn, dat haer Ed. nae gedane inspectie bevonden hadden,
't orangehuys aldaar geheel verval1en en onherstelbaar te
zijn; (dat) uyt dien hoofde een nieuw aangelegt en gemaakt
(behoorde) te worden, dog daartoe geen terreyn (hadden)
connen uytvinden. Haer Ed. vermeynende, dat misschien
voor een sommetje een hoeck lands vall 't erff der RoomschCatholijcke kerk 2) zoude te bekomen zijn, heeft de Vroedschap opgemelte HH. gecommitt. versogt ende geauthoriseert, omme met die voorschreeve erff is competerende,
dienaangaande te spreeken eu handelen ten minsten kosten
van de Stad, alles op approbatie van haer Ed. Achtb." (12
April). Bovengen. gecommitt. rapporteeren, dat zij onder
nadere goedkeuring van de Vroedschap het bedoelde stuk
gronds hebben gekocht voor f 1100, "of een hondert gulden
meer anbegrepen." De Vroedschap keurt dit goed en draagt
hun ap, een bestek in te dienen van de nieuw te maken
1} Vgl. hierv66r, blz. 364, op 22 Febr. 1740, en blz. 371, op 4 en
10 April 1741.
2) Zie hierv66r, blz. 296, noot 1.
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orangerie (25 April). Burgmrn. en gecommitt. tot den hortus medicus berichten, dat zij "hadden gecoft van Anna van
Beeck, meerderjarige geestelijcke dagter, eum sociis, seecker
stukje erff ofte hofland, geleegen ten Z. van den hortus medicus, grüot ontrent honderd voeten in het vierkant, dog
500 groot eu klijn 't zelve geleegen is, eo dat voor een somme
van 1200 gulden vrij geld," "onderstelt dat de HH. van 't Capittel van Oudemunster voor ditmaal wel zullen willen laten
desisteeren van derselver regt van naasting." De Vroedschap
keurt het goed eu verzüekt hun, ele Heeren van Oudmunster
daartoe te bewegen (16 Mei). Een teekening van de nieuwe
orangerie wordt ter inzage van ele V roedschapsleden acht dagen g;edeponeerd ter secretarie van de politie (6 Juni). Na
cleliberatie over het bestek eu ele teekening van ele orangerie
worden gecommitt. ter Karner van finantie verzocht, een
nieuwe teekenlng te laten maken doof een ander bekwaam
timmerman en daarover te rapporteeren (27 Juni). GDedg;ekeurd de aanbesteding van het verven van de trekkassen in
den hortus, voor f 30, aan Jan van Royen (11 Juli). Herhaling van het verzoek van 27 Juni (25 Juli). "Vermits het saisoen verloopt cn de tijd nadert tot berginge ende conServeering van de uytheemsche planten en gewasseu in den Academiethuyn, eu het vertreck, daartoe van outs gebruykt. geheel
vervallen en onbequaam gevonden \\Tord," herhaling van het
verzoek van 27 Juni (8 Aug.). Met dezelfde argumenteering
worden de bedoelde gecommitt. verzocht, zoo spoedig moge11jk naar een andere plaats voor de orangerie om te zien, en
daarover te rapporteeren (19 Sept.). Zij berichten, dat de
oude orangerie in zooverre is opgeknapt, dat zij in den a.s.
winter nog dienst kan doen en leggen een teekening over van
een nieuwe orangerie, nvan hout, op een steene voet, in dier
voegen, als op de hofsteede Elsenburgh lange jaaren gestaan
heeft.~' Deze teekening wordt gecleponeerd ter secretarie van
de politie. De aanbesteding van het verven van de broeikassen in den hortus, aan den verver Van Royen, voor f 40,
goedgekeurd (10 Oct.).
2 Mei 1746.
Bet schoonmaken van een aantal stadsgebouwen, waaronder de Academie, aanbesteed voor f 360, eu nog f 20
voor kalk.

417
Juli-November 1746.
Prof. Drakenba'reh gemaehtigd, op de auctie van den Heer
Dumbar 1), te Deventer, eenige bocken te koopen en "cen
partij resolutien van de Vroedschap deeser Stad, van de jaaren 1364 tot 1668, mitsgaders de resolution van de Staten
CIl Stad, sedert de jaaren 1578 tot 1667, over kcrkelijkc zaken, mct dc Post;tC"ta Synocli," en de "Rijmchronijk van
C!aas CoJijn" eu ('eH "Verklaring van des Graavcll Renten
('nz. in Noorthollaml, \\locn1c11, Dclflancl, van 13~q-" (25
Juli). Burgmr. Van C1ccff düet ter vergadering binflc;lurcngell twce borken, op evcngen. auctic gekocht, nL "hel CCllC,
vcrvattcnde de Vroedschapsresolutien seelert den jaarc 1455
tot Octobcr 1668 2), het andere, houdemle aanteeCkei1111gen
yan kerckdijcke za~l.cken en Synoden, miisgadcrs dispuyLen
tusschcn dc]] I\lagistraat e11 prcdikanten, beginnende mct
den jaan~ 15iR tot 163.1 3)." Hesloten, deze bocken "in andere
banden te cloen verbinden en onder clc andere registers tcr
serrctar~je van de politie te doen berusten" (5 SepL); Gedepesc-heerd een ordonnanfie van f 93 eu lOst., voor de op de
auetie-Dumbar gekochte nummers; volgt een lijst van de aangekochte bocken eu manuscripten; als de laatste worden nu
genocmd een "lVIernoriaal der Stadt Utrecht" en "Resolutien
van den Raad en de Vroedschap" (26 Sept.). - Burgmr.
Van Cleeff <leelt mede, dat eerstdaags te Leiden eell auetie
zal worden gehouden van de door prof. (J. J.) Vitriarius nagelaten boeken", waarbij verscheidene zijn, die in de Utrechtsehe Bibliotheek ontbreken. De gecommitt. voor de Dibliothcck worden -verzocht, hierover met prof. Drakenborch te
spreken (29 Aug.). Gehoord hun rapport, machtigt de Vroed1) De ,auctie der boeken van den op 6 April 1744 overleden
secretaris der stad Deventer, Gerhard Dumbar, den auteur o.a. van
"Analeeta, seu vetera aliquot scripta inedita" en van "Het Kerkelijk en wereldlijk Deventer." Voor deze auctie werd een catalogus
gedrukt, getiteld ,,Bibliotheca Dumbariana."
2) en 3) Deze jaartallen verschillen dus van de zooeven genoemde; maar ook wanneer de bedoelde resolutien niet met 1364.
maar met 1455 begonnen en tot October 1668 li~p('n, kunnen zij
kwaIijk in een deel vereenigd zijn geweest! In plaatf van "de" Vr.
Resol. van 1455 tot Oet. 1668 zal men dus moeten lezen, zooals op
25 Juli 1746 was aangeteekend, "een pm'tij" resolutien enz.

Acta et decreta

Senatu9~

II

27

lI
!

!

I

1-

418
sehap prof. Drakenborch tot den aankoop voor een bedrag
van f750 (5 en 19 Sept.). Ingebraeht de lijst dezer bocken
(medegedeeld bij Miederna, blz. 298) ; er is gekocht voor een
bedrag van f 665, inbegrepen vracht en andere onkosten,
waarvoor een ordonnantie wordt gedepescheerd (24 Oet.).
- Toegestaan f 72 en 3 st. voor boeken, ten behoeve der
Bibliotheek gekocht op de auetie der boeken van wijlen prof.
Wieling (21 Nov.).
10 October 1746.

f 300 toegcstaan voor de HOIlg. en Zevenb. Studcn len, ouder hcrhaling der vroeger gest eIde voorwaardcn 1).
23 Januari 1747.
Dc Schepen M'r. Jan Jacob van Mansveld brengt tcr vergadering een door het stedelijk Gerecht ontworpen publicatie in "ter ontdekkinge en dat in handen van de Justitie geraecke seecker tot nog toe onbekcnd persoon, dewe1cke op
den (datum niet ingevuld) ontrent den dorpe van Jutphaas
op een goddeloose en verradelijke wijse hadde geattacqueerd
seecker student, op de Acadernie alhier studerende, ende
(hem, die) ongewapent (was), toegebragt een swaare sneede
met een fies avef 't oog en aangesigt." De V roedschap keurt
deze publicatie goed, maar acht het gewenscht, dat daarover
overleg worde gepleegd met het Hof Provinciaal, daar het
misdrij f buiten de jurisdictie der Stad is geschied.

20 MAART 1747-28 MAART 1748.
1.
"ACTA ET DECRETAACADEMICAA O , 1747"(-1748), "EVERARDO
J ACOBO VAN W ACHENDORFF RECTORE 2) ,"

20 Maart 1747.
Als Rector wordt geinstalleerd Van Wachendorff, als
1) Zie hierv66r, blz. 388 en 404, op 2 Nov. 1744 en 22 en 29
Nov.1745.
2) Hiermede begint het derde deel der Acta et Decreta, dat van
1747 tot 1800 Ioopt.
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Assessoren: Fr. Burman, Houck, ehr. B. A1binus en Ode.
De aftredende Rector Fr. Burman draagt het ambt aan ztin
opvolger over, "habita oratione de recto Deum cognoscendi
et colendi modo,"
9 Mei 1747.
De Acta van het rectoraat van Fr. Burman worden ge1ezm en goedgekeurd.
"Eodem concilio Rector retulit ad Senatum, inaudivisse sc,
Sercl1issimum Principem Arausionensittm, GuiIlicImum
IV - - nuperrimc prorsus stl1pencb atque siug-ulaii plane
summi Numinis providcntia a Pa:trlbus patriae provinciae
n05t1"ae Gubcrnatorem ac terra marique Il11per;ü(Jrem 511111mun renul1tiatum - - propediem l10stram in urbcm vcntunun, ut in<tuguraretur. Cuius rei caussa deliberationi
Scnatus commisit, an non foret aequissimulTI, extemplo,
Principe adventante, Eius aedes adire, venia prius per nobilis,simum virum Joannern a BaerIe, qui nobis ab actis est,
rogata et inpetrata, hanares Ei ac dignitatern nuper delatarn gratu1andi ergo. Quod ct comprobavit Senatus ct hane
salutandi provinciam, Senatus nornine, amplissimis verbis
praestandam Rectari, cunctis stipati Senatus membris ct
praeeuntibus apparitaribus. demandavit.
lturn est porro in de1iberationem, an non expediret quam
maxime, Celsissima Principi, hic moranti, panegyricum
offerre, quo Senatus laeti sui animi senSUm propter hane
Eius creationem testificaretur et fausta quaevis Principi
adprecaretur; quod ubi cunctis suffragiis adprobavisset
,sen<!tus, id muneris ex universi Senatus vota c1arissimus
Drakenborgius ragatus suscepit. Tandemque decretum est, ut
111ud a Rectore, comitantibus Assessoribus et sequente apparitore, curn hUlUS urbis Consulibus communicaretur. Ouod ita
qnoquc praestitum. Atque agentes pro hac commu';icationc
gratias Consules, rem sesc re1aturos ad Senatum urbanttrn
dixerullt.
Eodcm consessu etiam ex nostrae Academiae civibus nonnulli sese Senatui sistendi veniarn per PedelIum rogarunt;
qua concessa, CUrn nostro Senatu communicaverunt, lites inter se obartas motasque esse de praerogativa Serenissimo
Principi illustrissimum suum munus omnium nomine gratulandi, eaquC' de caussa sese contulisse ad Senatum, obnixe
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rogantes, ut de Professoribus Unus Senatus suffragiis designaretur, qui una eum quibusdam ex studiosis adeundi atque
salutandi Celsissimum Principem susciperet provinciam.
Quod simuI ut communi consensu humaniter esset recusaturn, petierunt, Senatus vellet ergo ex studiosis unum eligere,
qui istis 1-,>Tatulandi partibus fungeretur. Verum censuit Senatus, multas ob caUssas ac difficultates eadem httrnanitate
l:3tam petitionem non cornmode posse concedi."

10 Mei 1747.
"Scnatl1S coadus ~st mndo mC1l10ratac Iitis compol1cndacgratia. Quem in finem llostrae Acadcmiac clVCS trimn studiosofum nomina 8enatui tradiderunt, obnixe cf flagitantcs,
vdlet Senatus ad, slltml, ad quod luhentissimc hane rem permittcbant omul',s, arbitrium "tudio::;OrlllD UllUln cligeTc, qui
salutandi Principis partcs agcret. Quocl factum. Et designatus est huic fini a Senatu nobilissimus juvenis Baro de
PaUand."

7 en 21 Juli 1747.
"In Senatu aeademieo, rite eonvocato, Rector Senatus'
urbani nomine sibi traditum atque indieatum esse signifieavit, visum fuisse amplissimo isti Senatui, nonnulla in Programmate, a Rectore j am exarato et sub prae10 sudante, esse
ct addenda et mutanda. Scilicet Prograroroatis huius exeropium sequens est:

"Everardus Jacobus van Wachendorff,
Trajectinae Academiae Rector,
Cuiusvis ordinis ae loci Lectoribus
S. P. D.
OUUffi Celsissimus et Sercnissimus Wilh. Car. Renr.
Fr;;o, Prineeps Arausionis, Nassoviac ete. ete. de., Aviti
sanguinis, decoris, virtutis Heres, Patriac - - quoll vovcmus, eonfidimus - - Religionisquc Servalor, adoranda
plancque stupcnda Dei, supremi rerurn humanarul11 Arbitri,
Providentia, a Patriae Fatribus, tontonli suf fragio, bonorurnque gaudio, universi focdcrati Hc1gii turn maxime Cuber~
nator ct terra marique Imperator SU1l1mUS rcnuntiatus ,sit, in
partern huius gaudii venire, vota pro maximo et optimo Prineipe suscipere, L.'letitiaeque, quam hae dc eaUsa percepit, pu-
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blicum testimonium coram Serenissimo Principe exhibere
maxima honori 5ibi ducens, amplissimus huius Academiae
Senatus, paribus vatis, Celsissimum Principem panegyrico
salutandum esse decrevit., Qua provincia, annuente summa
Numinc nec refragante maximo Principe, fungetur vir c1arissirnus Arlloldus Drakenborch, Historiarum ct Eloquentiae Professor, in prirnario huius urbis templo, hora lOYz,
diei 27 ]ulii 1747. Ad quam sollemnitatem majori frequentia
conce1ebrandam, affines eruditos, Principisque optimi amantes in primis~ quales ct vas, lectissimi huius Academiae cives,
invito. "
"In hoc veTO Programrnate ex decreto amplissimorum Senatorum urbis sequens foret instituenda mutatio, nempe
post verba "amplissimus Senatus" deberet sequi "auctoritate
nobilissirnorum et amplissimorum Consuium et Senatorum,
inclytae nostrae Academiae Curatorum ;" tuncque apiius
verba "paribus votis" insererentur post "decrevit."
"Senatus, habita super hac re seria deliberatione, de rationibus nonnullis obstantibus, ne Senatus academicus jussis
his pareret, convenit, quasque rationes ut Rector, charta~
mandatas, Senatui urbano sub epistolae forma, ad universum
Senatum datae, exhiberet, Professores decreverunt.
Quae epistola sequenti modo sese habet:
"Weledele, Grootagtbare Heeren Borgermeesteren en verdere Raaden in de V roedschap, zeer voorzigtige Bezorgers
der Academie van Utrecht.
Het zij ans gegunt, Uweled. Groot Agtbaarheden met deze
letteren te mogen opwagten en van onze hoogagting en eerbied te verzekercn, ~ertrouwende, dat UWeled. GI. Achtb.,
als verzorgers van onze Booge School, met behoorlijke attentie en toegenegentheid tot de zaken, onze Senaat betreffende, deze volgende consideratien zullen gelieven in serieuse
overweging te nemen.
De Rector is uit naam van UWed. Gr. Achtb. door de
Heer Dragon ') berigt, dat U wed. Gr. Achtb. hadden geoordeelt, dat bij het programma, door hem, Rector, opgesteld en
reeds ter drukperse vervaardigt, enige woorden ingelast
moesten worden, zoals die, op papier ontworpen, door voorn.
J) Christ. Joh: Dragon was blijkens Res. Vr. 12 Febr. 1753, waarbij heln ontslag werd verleend, "orrunaris klerck ter Secretarije
van Stads politie"; zie ook hlerv66r, blz. 346, op 25 Juni 1736.
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Heer Dragon aan de Rector zijn overhandigt, te weten (volgt
de opgave van de gewenschte verandering: zie hierv66r,
blz. 421).
Op welke woorden de Professoren dezer Universiteyt, nadat zij dezelve wel ernstelijk hebben overwogen, verzüeken
enige aanmerkingen te magen maken, welke zijn de navolgende:
Vooreerst, dat onze Senaat al aanstonds na de proclamatie
van Z.H. tot Stadhouder etc. etc. en dus lang v66r de consideratien, daaromtrend bij Vwed. Gr. Achtb. in de Vroedschap voorgevallen, heeft gedelibereert en met eenparige
stemmen geconcludeert, dat Z.H., ten blijke van hunne hoog'agting en blijdschap over de gelukkige aanstelling van Z. H.
tot Stadhouder etc., bij deszelfs overkomst en instailatie ~l
hier met eue plegtige lofreeden doof eell der professoren
zoude worden begroet, en wel met namen door den Hooggel.
Heer Arnoldus Drakenborch, hist. et eloquentiae Professor,
die deze eer gratieuzelijk heeft aangenomen. Van dit besluit
is aan beide de Heren Borgmrn. doof -Rector eu Assessoren
respectueuzelijk communicatie gedaan, eu naderhand dooT
den RectoT alleen aan den eersten Heer Borgmr. bij occasie
gezegd, dat de Senaat voornemens was, het doen van deze
oratie aan Z.H. aan te presenteren; dog op onderrigting van
gemelde Heer Borgmr., dat zulks door Haar Ed. Gr. AehtL.
zoude werden in 't werk gesteid en aan de Senaat nader kennis worden gegeven van Z.H.'s goedvinden daaromtrend,
heeft de Senaat uit eerbied daarin berust.
Vit welk waaragtig relaas klaar blijkt, dat onze Senaat'
wel alle behoorlijk respeet aan V. E. Gr. Aehtb., als na gewoonte, hebbe willen bewijzen-; maar Gok teffens kan men
daaruit zien, hoe dezelve Senaat enkel uit eigene beweging,
lang v66r de WelEd. Gr. Achtb. Vroedsehap, en dus niet
.,auctoritate Consuium et Senatorum urbis," tot dit besiuit
gekomen zij. En overzulks zouden de tussenin te lassene
woorden direct strijden tegen het waarlijk gepasseerde.
Waarom wij vertrouwen, dat deze zo gewigtige aanmerking,
bij UWeled. Gr. Aehtb. ernstig overwogen, Haar ligtelijk zal
bewegen - - hetwelk wij ook zeer instantelijk verzoeken
- - om ons van ene inlassing te excuseren, die wij volgens
gemoede niet zoude mogen opvolgen.
Waarbij nog komt, dat, te zeggen dat de Senatus aeademieus "auctoritate Consuium et Senatorum ete." iets zoude be-
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slaten hebben "parihus vatis," eene contradictie scheind in
zig. te vervatten.

Verders gelieven Haar Ed. Gr. Achtb. te noteren, dat wij
in ouze bewoordingen niets hebben begaan nog tegen de eer-

bied, aan onze Overigheid verschuldigd, nog tegen 't algemeen gebruik, nog tegen voorbeelden, in' diergelijken gevallen zelfs op ons Academie gepraktiseerd, maar integendeel
dit alles ons hebben tot een rigtsnoer voorgesteld. Want als
de Hoog Geleerde Heer Professor' Graevius in den jare 1674,
onder het rectoraat van den Heer Essenius, ter eere van den

Doorlugtigsten Prins Willem Hendrik, roemrugtiger gedagtenis, een lofreden züude voeren, is zulks geschied "auctoritate Senatus academici," eu niet "urbici," gelijk zulks blijken
kan uit het tytelblad van die oratie, alwaar deze woorden
staan: "Panegyricus" ete. "auctoritate Senatus academici dictus a J. G. Graevio," hetwelk van ons nog veel zagter is uyt-

gedrukt.
Daarenboven heeft het altoos van Gude tijden her aan ouze
Senaat v'rij gestaan en is bij dezelve gebruikelijk geweest, ja,
dat meer is, bij ieder particulier lid deszelfs, wanneer het
zulks goedvond, een oratie te doen. Andere Academien zijn
't zelve met ons gewoon te doen.

Eindelijk verzoeken wij ootmoediglijk, dat Haar Ed. Gr.
Achtb. gelieven te considereren, dat ons door deze of dier-

gelijke inlassing alle gelegentheid zoude werden afgesneden
om aan Z., H., onze Hoogstgeeerde Stadhouder etc., een bijzondere blijk in 't openbaar te geven van het deel, dat wij
nemen in de algemene vreugde, uit de verheffing van Z.H.
tot Stadhouder etc. geboren.
Wat nog betreft de verzetting van de woorden .,paribus
votis," zulks kan ligtelijk na 't goedvinden van Haar Ed. Gr.
Achtb. geschieden, vermits ons voorkomt, dat nog zin, nog

gevoechelijke schikking daardoor merkelijke verandering of
schaden lijdt.
Meer argumenten om het voorige te adstrueren zullen wij
thans niet bijbrengen, als konnende zeer wel beseHen, dat in

't bijzonder thans bij U. Weled. Gr. Agtb. de tijd zeer kostbaar moet zijn, en vertrouwende, dat de opgegevene redenen

gewigtig genoeg zullen zijn om Uw. Ed. Gr. Agtb. te bewegen tot ontslag-van het doen der meergemelde insertie.

Nadat wij ons zelven de eer gegeven hebben Om Uw
Weled. Gr. Agtb. ene gelukkige regering toe te wensehen, ge-
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paard met ene bestendige vergenoeging, noemen wij ons met
behoorlijke eerbied, Wel Ed, Gr. Agtb. HH. Borgmrn. en
verdere Raden in de V roedschap, zeer voorzigtige Bezorgers der Academie van Utrecht..
U Weled. Gr. Agtb. zeer ootmoedige en
onderdanige dienaren,
E. J. van Wachendorff,
Acad. h.t. Rector
Universi Senatus AcademiCi nomine."
Utrecht, 17 \' 47.
Quibus Etteris ab urbano Senatu perlectis rationibusque
nostri Senatus perpensis, sententiam suam mutavit Senatus
urbanus atque peTmisit, ut programrna iisdern verbis, quibus a
Rectore esset exaratuffi,- typis pOrTO describeretuL
Eodem etiam tempore Rector in Senatu academico sequens praelegit Senatus urbani decretum (volgt Res. Vr. 7
Jurü 1747 betreffende de zitplaatsen der autoriteitcn, hierna, blz. 428--429).
Denique Professores inter se constituerunt, ut statim post
adventum· Serenissimi Principis vif gravissimus Joh. a
Baerle, qui Academiae nostrae ab actis est, Prillcipis aedes
adiret atque apud aulicos in tempus opportinum, quo Senatui licitum esset Celsissimum Principem salutatum venire,
inquireret; quod ubi praestiterat vir nobilissimus, eadem a
Sereniss. Principe est eonstituta dies, qua oratio haberetur
Panegyriea, hora a meridie seeunda."
27 Juli 1747.
"Senatu earn ob rem rite convoeato, appropinquationem
Prineipis in eoncIavi academieo exspectavit, quae simul ut
per Pedellum esset indieata, ordinatim Professores, praeeuntibus eum seeptris, aurantiis ornatis fasciolis, apparitoribus,
ad fores majoris Templi eonfestim properarunt ibidemque
usque in viam procedentes Celsissimo Prineipi obviam
ierunt, Eumque rheda veetum, binisque eomitatum Consulibus eadem in rheda eum Principe sedentibus, ante valvas
exeeperunt atque inde ad sedem usque, Serenissimo Prineipi
destinatam, in Templo una eum ampliss. Consulibus eOlleomitarunt. Ha seilieet et decreverat Senatus aeademieus, pos-
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teaque urbanus, cuius est hoc exemphun" (volgt Res. Vr.
10 Juli 1747, hierna, blz, 429-430),
"Mox clarissimus Drakenborgius, postquam in suggestum
adscenderat, pereleganti panegyrico Celsissimo Principi SUDS
hanares gratulatus est. Quibus praestitis, eüdern ritu Principem ex caneiane iterum ad rhedam Professores perduxeTunt, qui iude in Senatus conclave se receperunt atque audita
brevi post hora dicta secunda, praeuntibus apparitoribus, ordine se ad aedes Principis contulerunt, ibidernque post aliquam moram admissi, Rectore Senatus nomine verba fadeute, Principi felicem introitum sunt gratulati omniaque
fausta adprecati, Eiusque favori Academiam, cuius quondam alumnus fuerat, (Rector) amplissimis verbis eommcndavit. Quod amoiis nostri atque officii argumentum sibi
pergratum esse, Serenissimus Prineeps eomiter atque
copiose testatus est, singularemque animi sui in nostram
Academiam propensionem dec1aravit."
"Vesperi eius diei Professores omnes, a studiosis invitati,
ex Senatus conclavi, studiosorum cohorte concomitati, ordinatim sese ad forum, vulgo de N eude, contulerunt, ubi cubieuIo, ProfessOl'ibus a studiosis destinato, exeepti, festos ignes, studiosorwn impensis in honorem Serenissimi Principis
paratos, succendi coram Principe sunt contuiti."

28 Juli 1747,
"In Senatu, idcirco coacto, Rector collegarum nomine gratias clarissimo Drakenborgio egit pro sparta, Serenissimum
Principem Panegyrico salutandi mascule ornata. Atque
aequum duxit Senatus, ut Rector una eurn duobus c1arissimis viris Burrnanno} Theologiae, et Houkio, Juris professoribus, aedes nobilissimi Baronis de Palland adiret eique, tamque capiti studiosae juventutis hisce festis diebus considerando, pro honore et Academiae et nostro Senatui praestito
gratias ageret, quod tarn splendide festos adventus Principis dies celebraverint, professoresque tarn amice ad ignes
istos gaudii testes et invitaverint, et videndi gratissimam
occasionem -praebuerint."
9 Oetober 1747.
"Celeberrimus Voorda, Juris utriusque professor, oratio-
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nem de "Prudentia Romanorum in eondendis legibus XII
Tabularum" contra reprehensores hahuit."
10 ') Oetober 1747.
"Libellum complectentem historiam eorum, quae ab Academiae nostrae civibus in honorern- Celsissimi Principis
:Arausionensis sunt gesta, quurn Trajecti Gubernator ete. i5tius Reipublicae inaugurabatur, Senatui dano datum ab auctore reverendo DO. Schagen, Mennonitarum Pastore, Rector
Senatui tradidit auetoris nomine 2). Quapropter Reetor Senatus provinciam demandavit, gratias auctori pro hoc dano
agendi atque libellum hune in perpetuam Tei istius -gestae
rnemonam Bibliothecae publicae codicibus inserendum jussit."
12 en 17 Oetober 1747.
Rector en Assessoren complimenteeren de 'nieuwgekozen

Burgmrn. (12 Det.). Op 17 Oet. gaan zij prof. ehr. B.
Albinus gelukwensehen, die tot lid van de V roedsehap is
gekozen; bij die gelegenheid verzoekt Albinus, of de Reetor
aan den Senaat wil mededeelen, dat hij zijn professoraat
neerlegt.
17 Januari 1748.
De Reetor deelt mede, dat eollega prof. Drakenboreh op
16 Januari is overleden; Rector en Assessoren gaan een
rouwbezoek brengen aan de weduwe.

19 Januari 1748.
Rector en Assessoren zullen een rouwbezoek brengen aan
collega Horthemels, wiens vrouw is overleden.
1) Er staat "Martis 11 Octobris,". wat een vergissing is voor 10
October.
2) Dit is de ,,Naeuwkeurige beschrijving van alles: wat de H.H.
studenten der Utrechtsche Hooge. Schole verrigt hebben ter gelegenheit van en bij de blijde komst en ~nhuldiginge van Z. D. H.
Wilhem Kare! Hendrik Friso enz." Zie Bengt Ferrner's dagboek
van zijne reis door Nederland in 1759, Bijdr. en Mededeel. Rist. Gen.
XXXI, blz. 421-422.
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19 Februari 1748.
Oosterdijk Schacht houdt een lijkrede op Drakenborch.
11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April-Juni 1747.
Op rapport der gecommitt. voor de Bibliotheek wordt
prof. Drakenborch gemachtigd, eenige boeken te koopen op
de auctie der bocken, nagelaten dOOf den Raadsheer Ormea,
Heer van Sevenhoven, welke auctie op 18 April zal plaats
hebben (10 en 17 April); toegestaan f 263 en 3 st. voor
den aankoop dezer bocken (19 Juni).
April-December 1747.
Gecommitt. VOOT de Finantiekamer gemachtigd, "het oude
orangehuys in den Academiethuyn provisionee1 wat te doen
repareeren en calefateren" (24 April). Burgmr. Verwey
deelt mede, dat prof. Van Wachendorff aan Burgmrn. had
bericht, "dat de bornen, planten eu gewassen in den Academiethuyn waren gebragt in een goede ordere '), en (dat hij)
claarvan had gemaakt een pertinente cathaloge eu voornemeus was die te doen drukken;" op zijn verzoek wordt hern
toegestaan, dezen catalogus aan Burgmrn. eu V roedschap op
te dragen (6 N ov.). "Is ten vergaderinge ingebragt een boek
in octavo," dOOf prof. Van Wachendorff uitgegeven eu aan
Burgmrn. en Vroedschap opgedragen, getiteld "Horti Ultrajectini Index." De Vroedschap verklaart de opdracht voor
aangenaam; Wachendorff krijgt een dankbetuiging; de uitgedeelde exemplaren zullen door de Stad worden betaald
(4 Dec.).
1 Me; 1747.
Bet schoonmaken van verschillende stadsgebouwen. o.a.
van de Academie, aanbesteed voor f 360 en f 20 voor kalk.
1) Niet ,,in goede orde in den Academietuin zijn gearriveerd,"
zooals bij Miedema, blz. 302, staat.
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Mei~Augustus

1747.

Burgmrn .. deelen mede, een bezoek te hebben gehad van
een deputatie uit den academischen Senaat, die o.a. verzocht,
"te worden geinstrueert, hoe bij de overkornst van den Heere
Stadhouder alhier sig souden hebben te gedragen. 1s na deliberatie- goedgevonden eu verstaan, om, wanneer de Heere
Stadhouder alhieT gearriveert zal zijn, doof den Heere prof.
Drakenborch op Zijn Hoogheyds aanstellinge een plegtige
oratie zal werde- gedaauJ zoo en in voegen su1x voorheen 1S
geschiet 1), waarvan den dagnader zal werde bekendt gemaakt" (23 Mei). Burgmrn. brengen in dcliberatie, Q.a. of
bij het aanstaand bezoek van Zijne Hoogheid "de burgerije.
alsdan in de wapenen zijnde, dan wel de studenten den VQorrang zullen hebben.~' Gecommitt. ter directie van ~tads finantie zullen hierover rapporteeren (29 Mei). Curatoren
verzocht, aver dit punt te spreken met den RectoT magnificus "eu van haer Ed. consideratien te rapporteeren" (5
Juni).
.
Aan de HH. Martens cn Godin 2) wordt toegezonden cen
afsehrift van het eoneept, dat door Burgmrn. en gecomrnitt.
voor Stads Finantie aan de V roedschap is voorgelegd eu
door'- deze is goedgekeurd, voor ,-,het ceremonieel, bij de receptie of installatie van Z.H. den Heere Prince van Oranje
en Nassau, Stadhouder-Generaal, te observeeren, met verzoek Z. H. hierover te sondeeren." In dit concept hebben de
volgende artikels betrekking op professoren en studenten:
3. "Dat de HH. Studenten Zijne Hoogheyd zouden kannen
salueeren binnen de stadspaort, eu verders zouden de RH.
Studenten in ordre kannen marcheeren voor de koets van
Z. H., clog eene genoegsame distantie vom-- cle paarden open
te laten, ten eynde de HH. Hooftmannen in ordre Z. H.
zouden konnen salueeren."
10. "Dat de aratie (dOOT prof. Drakenboreh) behoorden
gedaan te worden in den Dom en dat het orgel zal spee1cn;
verders is geresolveerdt, dat Z. H. zal worden afgehaelt
1) Bedoeld is: zooals is geschied bij de ontvangst van Willem TIr
als Stadhouder in April 1674. Zie hierv66r, blz. 1.
2) J. C. Martens zat voor Utrecht in de Staten Generaal, J. F.
Godin in den Raad van State.
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<1001' de RH. Burgmrn. eu geconduiseert worden in den

Dom."
11. De Heeren zijn verders van gedagten, alsdat in de
Statenbank, alsmeede die van de dames der Staten, zouden
sitten Z. H., H. Ed. Mog. en verders alle, die gewoon zijn
·daarin sessie te hebben, eu dat in de V roedschaps- cu professorenbank zouden si ttcn de RH. V roedschappen met hunne
Secretarissen, de Heeren van den Hoove eu verders alle
andere Regenten, met hunne ministers, alsmeede diegeene,
die gewaon zijn in dezelve te sitten, eu de RH. pro fessoren
in 't hekjc, eu dat de predikantcn soude sitten in de afgaande ouderlinge- en diakonenbancken" (7 Juni).
Prof. Drakenborch vraagt, of hij "in de aanspraak" van
zijn oratie den Stadhouder alleen, of ook de Staten moet
noemen (12 Juni). De V roedschap vereenigt zieh met het
voorstel van Curatoren, dat hij alleen den Stadhouder zal
noemen. Burgmrn. dee1en mede, dat prof. Drakenborch hl1n
had bericht, dat de studenten hadden aangeb6den "om het
musicq, indien (dil) door de Stad ten tijde van de le doene
oratie weegens de aanstellinge van Z. H. tot Stadhouder gegeven wierd, alsdan wel met eenige instrumenten (te) willen accompagneren." De Vroedschap. verzoekt "de Heeren
van 't :rVIusicq-collegie," haar hierover van advies te dienen
(19 Juni). Gehoord het rapport van de Heeren van 't Muziekcollege, is de beslissing over deze zaak uitgesteld, totdat
men weet, hoe zulks op 29 Juni te Leiden 1) zal geschieden
(27 Juni). "Weeder ter deliberatie overgegeven het houden
van musicq in den Domskercke ten tijde van de oratie bij de
overkomst van Z. H., heeft de Vroedschap de Heeren leden
van 't Musicq-collegie versogt eu geauthoriseert, om sulx op
een ordentelijcke wijse en minste kosten te reguleeren" (3
Juli). De Heer Harscamp, Raad, wordt bedankt voor zijnB
bemoeiingen met de muziek bij de oratie, en verzocht daar
verder voor te zorgen. Aan Z. H. zal na zijn aankomst
worden verzocht, een dag te bepalen voor de oratie in den
Dom; bij deze oratie zal Z. H. "worden gerecipieerdt doof
de HH. profesoren of gedeputeerden van den Senaat,
1) üp dezen dag hield prof. Tiberius Hemsterhuis te Leiden een
oratie <?m Willem IV als Stadhouder te hegroeten. Over het bij deze
gelegenheid gevolgde ceremonieel zie Molhuysen, Bronnen V, blz.
283-284.
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en dat wel op straate, buyten de deure van den Domskercke"
(10 Juli). Ter gelegenheid der oratie zullen de studenten, om
Z. H. te recipieeren, gerangeerd staan van de palen op het
Domkerkhof tot aan of in de kerk. "Aanlangende het versaek der H. H. studenten am, wanneer zij haer vuurwercken ter eere van Z. H. afsteecken, alsdan, (ter bescherming) voar insultes, een wagt om het theater (de stellage,
waar het vuurwerk wordt afgestoken) te hebben, 't zij van
een compagnie burgers, kleppers of houtschiiden 1), de
laatste met rondstokken voorsien, heeft de V roedschap de
R.H. Collonel cu Hooftmannen van de schutterije versagt,
om sulx te reguleeren" (17 Juli).
[Miedema, blz. 300-301: Overeenkomstig het verzoek van den
acaderruschen Senaat zal het "programma" voor de aratie van prof.
Drakenborch worden gedroht; de resol. van 10 Juli zal aan den
Senaat worden toegezonden (24 Juli). De Burgmrn. zullen aan
Z. H. vragen, of hij genegen is de aratie aan te hoaren, en zoo ja,
of hij clan dag en uur daarvoor wil bepalen (25 Juli). Z. H~ zal de
oratie bijwonen en heeft bepaald, dat deze zal plaats hebben op
Donderdag 27 .JUli, 's morgens te half elf; dit zal terstond aan den
Rector en aan prof. Drakenborch worden medegedeeld (26 Juli).
De studenten zullen door een der secretarissen uit naam van haar
Ed. Gr. Achtb. bedankt worden "voor de vele blijcken van hoogagtinge en vreugdeteeckenen," zoo bij de receptie van den Stadhouder als gedurende zijn verblijf te Utrecht bewezen (31 Juli).
Voorstel om aan prof. Drakenborch een "douceur" te geven, even':'
als vroeger aan prof. Graevius; de sam van 50 zilveren ducatons,
die Graevius heeft ontvangen 2), is nu echter niet voldoende, daar
de tijden zooveel kostbaarder zijn geworden. De Vroedschap houdt
dit voorstel acht dagen in advies (7 Aug.); het wordt wederom
"voor alsnog" in advies gehouden (14 Aug.).]

Prof. Drakenborch heeft met Burgmr. Van Cleeff gesproken Qver het drukken van zijn oratie, "in plaatse van met
Stads wapen, met dat van de Academie, item het dediceren
derzelver aan Z.H. den Heere Stadhouder, alsmeede om aan
ijder der Heeren Studenten een der exemplaren te vereeren.
1) Ter verklaring van dezen naam zie Acta et Decreta I, b.1z. 187,
noot 1.
2) Zie hierv66r, blz. 27, op 4 Oct. 1675.
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De V roedschap heeft sigh hetgunt voorschreeve laten welgevallen, en goedgevonden, dat geseyde oratien ten kosten van
de Stad zullen worden afgedrukt" (7 Aug.).
Juni-September 1747.
[Miedema, blz. 299--301: Prof. Oosterdijk Schacht biedt aan, een
boek aan de Vroedschap op te dragen; Curatoren zullen hierover
van advies dienen (12 Juni). Overeenkomstig dit advies zal hem
worden bericht, dat het hem, evenals ieder ander, vrij -!3taat, zijn
boek op te dragen aan wien hij wi1 (19 Juni). Hem wardt dank
betuigd voor de opdracht van zijn boek, getiteld "Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus etc.;" de uitgedeelde exemplaren zullen door de Stad worden betaald (4 Sept.).]

14 Augustus 1747.
[Miedema, blz. 301: Bij overlijden of vertrek van een der professoren in de theologie zal hun aantal op drie worden gebracht,
"van welcke
tot ijder colom 1) zal geharen."]

een

2 Oetober 1747.
[Miedema, blz. 302: Goedgekeurd het voornemen van prof. J.
Voorda om a.s. Maa."'ldag (9 Oet.) een oratie te hauden 2).]
,

9 Oetober 1747.
[Miedern.a, blz. 302: Toegestaan f 300 voor de elf 3) Hong. en
Zevenb. studenten, onder herhaling der bekende voorwaarden.]

Oelober-November 1747.
[Miedema, blz. 302---303: Curatoren verzoeht, te informeeren naar

1) Uit Res. Vr. 29 Juni 1744 en 7 Juni 1751 blijkt, dat "eolommen"
afdeelingen van den kerkeraad zijn, die o.a. elk op hare beurt een
nominatie opmaken voor een te heroepen predikant; tot elke kolom
hehoorden eenige predikanten, ouderlingen en diakenen.
2) Zie hierv66r, blz. 425--426, op 9 Oet. 1747.
3) Dit aantal blijkt uit het request der theol. prof. tot verleening
van dit subsidie.
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Bernhard Neuman, een bekeerden Jood, die een aanstelling bad
gevraagd als lector in de Oostersche talen, op een jaarwedde van
f 300 a f 400 (30,Oct.) Burgmr. Verwey rapporteert, dat een commissie uit den academischen Senaat 1) aan Burgmrn. had verzocht,
"dat haer Ed. Achtb. den bekeerde Jood Numan clog niet wilden
begiftigen met eenigh publicq employ of caracter op de Academie,
daartoe 0.3. allegeerende, dat nog niet was gebleeken, dat hij belijdenis had gedaan van de Christelijcke religie, dat hij was gedoopt, off dat hij wettig getrouwd was met de vrouw, daar hij
eenige kinderen bij geteeld bad" (6 Nov.).]

"Rapporteerden den Heer Burgmr. Wttewael, Heere van
Stoetwegen, dat terwijl Zijn Ed. in Den Hage was, op nieu'i\l
dOOf den Heere van Giessenburg 2) in nadrukkelijke termen
v,:as onderhouden, ten eynde op de recommandatie van Z. H.
den soogenaamde bekeerde Joode Neuman door de Stad
tot Jector in de Oostersche talen op een tractement van 300
a 400 gld. mogte worden aangesteldt." Wordt voor kennisgeving aangenomen, daar deze zaak op 30 Oet. in handen
van Curatoren is gesteId om rapport 3) (8 Nov.).
Oetober 1747~Februari 1748.
[Miedema, blz. 302-304: ehr. B. Albinus, tot lid der Vroedschap
benoemd, verzoekt en krijgt, onder dankbetuiging, ontslag als med.

1) In de Res. Vr. 6 Nov. leest men, dat deze commissie bestond
uit den Rector Magnif. Van Wachendorff "en zijne Assessoren, de
Heeren Elsnerus en Wesselingh." Geen dezer heide laatstgenoemden was echter in 1747 Assessor; dit woord zal hier alleen beteekenen, dat de Rector "vergezeld" was van Eisnerus en Wesseling.
2) J. D. d'Ablaing, vrijheer van Giessenburg, heer van Moersbergen, was cloor Utrecht gecommitteerd ter Generaliteit.
3) Van dit .rapport hoort men niet meer; ondanks de voorspraak
van den in Utreeht almaehtigen Stadhouder heeft Neuman de gewenschte aanstelling niet gekregen; er moeten dus wel dringende
redenen voor de Vroedschap hebben bestaan, waarom zij den
wensch van den Stadhouder niet inwilligde. Wie deze Neumann
was, en waarom hij zieh in de gtmst van den Stadhouder verhetigde, bleef mij onbekend.
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prof.; Curatoren worden verzocht, ten spoedigste naar een opvolger om te zien (30 Cd.); in zijne plaats wardt Albert Haller, prof. te
Göttingen, tot ard. prof. in de anatomie en chirurgie benoemd, op
een wedde van f 1500, en 300 Holl. rijksdaalders voor het transport
van zijne goederen (30 Nov.)j een missive van Haller, dd. Göttingen,
11 Dec., in hauden van Curatoren gesteid om te onderzoeken, Of en
hoe daarop rooest worden geantwoord; tevens hun advies gevraagd,
of prof. Van Wachendorff verhooging van wedde moet krijgen
(18 Dec.); de brief VaTI Haller zal "in vriendelijke termen" worden
beantwoord 1); de wedde van Van Wachendorf.f zal, in te gaan met
1 Januari, van f 600 op f 1000 worden gebracht; prof. Oosterdijk
Schacht krijgt den titel "institutionum et praxeos professor" (2
Januari); 19 Febr. vastgesteld als datum der lijkrede van Oosterdijk Schacht op wijlen prof. Drakenborch (5 Febr.).]

19 Februari 1748.
"Communiceerden de RH. Burgmrn., dat haar Ed. door
den Heere De Reuver;- Hooftoffieier deezer Stad, waren begroet en onderhouden, en specialijek over 't navolgende
painet, namentlijck dat zijn Ed. wel bewust was, dat bij 't
doen der oratien de HH. Professoren ten tijde van een Stadhouderlijcke regeeringe gewoon waeren haere aanspraak eerst
te rigten aan de RH. Hooftofficieren in der tijd, vo6r HH.
Burgmrn. ete., hebbende haer Ed. vermeynd, deeze saeke te
rnoeten brengen ter deliberatie van haer Ed. Achtb., om derselver goedvinden desweegen te verstaan. Waarop gedelibereerd en ornvrage gedaan zijnde, heeft de Vroedschap goedgevonden en verstaan, dat sulx in voegen en sooals bij vorige
tijden der Heeren Stadhouders is gepractiseerdt, zal worden
behandelt; voorts is een der Secretarissen gelast, van dit
geresolveerde sonder tijdtversuym aan den I-Ieere prof. 005terdijk Schacht, heeden morgen zullende oreeren (zie hierboven, op 5 Febr.), kennisse te geeven. Heeft den Secretaris
Van der Does nog sittens vergaderinge gerapporteerdt, dat
1) De brief van Haller is niet bewaard in den bundel "Ontvangene brieven, van 22 Mall 1746 tot 16 Febr. 1769" (Gern. Arch. Utr.);
uit het antwoord van de Utr. regeering, dd. 6 Jan. 1748 (in den
bundel "Verzondene brieven, van 29 Jan. 1737-30 Oct. 1759,"
ibidem), blijkt, dat Haller een hooger jaarwedde vroeg, clan men
in Utrecht kon toestaan.

Acta et decreta Senatus, II
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Heer Oosterdijk Schacht sigh daarnae soude reguleeren,
zullende extract deezer aan de Senatus academicus worden
toegezonden."
"DOOf den Heere Burgmr. Verwey geproduceerd eu gelesen een missive van den -Heer J. de Back, Secretaris van
Zijne Hoogheyd, eu aan opgemelte Heer Burgmr. Verwey
geaddresseerd, geschreven _Hage, den 15en dezer lllaandt,
inhoudende:" (nu volgt in Res. Vr. 19 Febr. de korte lnhoud van dezen brief; voluit luidt hij aldus 1) :)
"Wel EdeleGestrenge Heer,
Zijne Hoogheyd heeft mij gelast, U Weled. Gestr. te
schrijven, dat aan dezelve voorgekomen is, dat men onderhanden zoude 'hebben het beroep van een professor in de
plaats van wijlen den Heer Drakenburgh, jae selfs, dat men
sigh reets genoegsaam omtrend een subject zoude hebben
bepaald; dat Z. H. niet dan met veel moeyten souden konnen geloven, dat daarrneede buyten derselver kennisse eu
com:n:unicatie SOQverre soude zijn geavanceerdt, als niet
verwagtende van de discretie van de Regeering van Utrecht,
dat door dezelve, in een saak van die aangelegentheyd als
deeze? waarvan het formeeren van de jeugd, van alle oorden van de Republicq in grooten getale op de Academie aldaar t' zamen vloeyende, soo in wetenschappen, als deugd
en goeden zeeden afhangdt, en waaraan het gemeene best
vervolgens soozeer gelegen is, eenige provisioneele bestellingen reets souden zijn gernaakt, veel min een finaal besluyt
1) Ik heb het wenschelijk gevonden, deze missive van De Back,
en de straks volgende van 22 en 29 Febr., benevens de missive van
de Utrechtsche regeering van 6 Maart 1748 in haar geheel op te
nemen, omdat men hier het eerste voorbeeld heeft van de bemoeiing van Willem IV met aeademisehe aangelegenheden, waartoe het
bij zijne aanstelling tot Stadhouder weder ingevoerde regeeringsregiement van 1674 hem geen recht gaf; de Utrechtsehe magistraat
onderwierp er zieh echter aan, zoodat de "reeommandatien" van
den Stadhouder gelijk stonden met benoemingen. Willem III had
zieh met de zaken van de Aeadern.ie nooit bemoeid, behalve bij de
aanstelling van een pedel (hierv66r, blz. 3) en toen hij de benoeming
van Vitringa ongedaan maakte (hierv66r, blz. 165-166). Den tekst
van de zooeven bedpelde brieven onUeen ik aau Res. Vr. 6 l\'1aart
1748, waarin zij zijn opgenomen.
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genomen, sonder alvorens te hebben onderstaan, of Z. H.
tot vervul1ingh van de gemdde vacante plaats een nuttig eu
bequaam subject had aan te wijsen, oi dat hetgeene, dat
men daartoe gaerne soude willen dispicieren, aarf Z. H. aangenaam was. Het is om die redenen, dat Z. H. mij nog verders gelast heeft, om U Weled. Gestr. daarcnboven te verstaan te geven, dat, hoe het ook met het voorschreeve beroep zoude mogen gelegen zijn, Z. H. goedvindt, dat daarin
door de Regeering niet verder zal gedaan ofte werkstelligh
gemaakt worden, zonder dat dezelve alvoorens van de intentie van Z. H. omtrend de te beroepen persoon sal weesen
verwittigt.
Ik zal de eer hebben U WeIed. Gestr. rescriptie hierop at
te wagten, om daarvan met schuldig respect aan Z. H. verslag te konnen doen, oridertusschen dat ik de eer heb van
met agting te zijn,
Wel Edele Gestrenge Heer,
Uw Ed. Gestr. zeer gehoorsame en onderdanige Dinaar,
eu was getekend
J. de Back.
Hage, den 15en Februarij 1748.
De superscriptie was luydende: De Heer Verwey, Burgemeester der Stadt Utrecht."
(De Res. Vr. 19 Febr. 1748 gaat dan aldus voort:)
,,1s goedgevonden, hierop te versoecken 't advis van IIH.
Burgmrn. en gecommitt. tot de academische zaken; wijders
haer Ed. versogt tot het coucheeren van een brieH, omme
die, in de V roedschap geresumeerdt zijnde, aan Z. H. af te
vaardigen 1)."
26 Februari 1748.
Gecommitt. voor de academ. zaken rapporteeren, dat zij
volgens besluit der Vroedsdlap van 30 October 1747 hebben
uitgezien naar een opvolger van prof. eh. B. Albinus, en
eenstemmig van oordeel zijn, Dr. Jacob Gijsbert Woertman
te moeten voordragen tot ord. prof. in de anatomie en de
chirurgie. Zij dee1en mede den brief, door den Secretaris van
1) Deze missive, die op 21 Febr. is gedateerd; is niet in Res. Vr.
6 Maart .1748 opgenomen; de inhoud ervan blijkt genoegzaam uit
den aanhef van den brief van Prins Willem IV: dd. 29 Febr. 1748,
hierna, blz. 436-437.
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den Stadhouder, De Back, aan Burgmr. Verwey hierover
geschreven (deze brief volgt hierander ). Daarna benoemt
de Vraedschap Dr. Woertman tot het genaemde ambt, op een
wedde van f 300.- De brief van De Back Iuidt aldus:
"Uw Weled. Gestr. beyde geeerde van den 16en cn van
den 1gen deezer hebbe ik de eer gehad aan Zijne Haogheyd
te communiceeren, die in sooverre aver den inhoud derzelver
is voldaan geweest, dat dezelve daaruyt gesien heeft, dCl;t
omtrcnd de vervullingh Olutrend 't vacante professoraat, doof
de doodt van wijlen den Heer Drakenburgh, flOg niets gedaan is eu ook niets buyten derze1ver kennisse en goedvinden zal gedaan worden, 't welck Z. H. ook vcrwagt, dat b1j
andere voorvallende vacatures zal geobserveerd worden, hebbende Z. H. sigh vaor ditmaal wel willen laten weIgevaIIen het besIuyt, bij de HH. gecommitt. van de academische zaken omtrend de persoon van Dr. Jacob Gijsbert
Woertman, op favorabel getuygenis van desselfs bequaamheyd eu andere goede qualiteyten, genomen om denzelven
tot Professor in de anathomie en chirurgie in de plaats
van den Heer Albinus aan de V roedschap voor te dragen.
Hiermeede mjj van de hoog gerespecteerde ordres van Z.H.
geacquiteerd hebbende, heb ik de eer van met alle agting te
bIijven " enz.
"was getekend: J. de Back."
Hage, den 22en Februarij 1748.
4 Maart 1748.
Gelezen een missive van Zijne Hoogheid aan Burgmrn. en
Vraedschap van Utrecht, dd. 29 Febr. 1748; deze Iuidt aldus:
"Edele, erentfeste, voorsienige, discrete, ons lieve
besondere,
Wij hebben wel antfangen UEd. missive van den 21en
deezer 1) en daaruyt gesien~ dat door gecommitt. tot de accademische saken, in plaatze van den I-Ieer Albinus, gedispicieerdt was tot Professor in· de anatomie en chirurgie Doctor Jacob Gijsbert Woertman, op een tractement van ses
1) Dit is de brief, bedoeld aan het slot van Res. Vr. 19 Febr.
1748, hierv66r, blz. 435.
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hondert guldens, welcke dispositie wij ons laten welgevaIlen,
en zal het ans VOOT 't overige aangenaam zijn, dat tot het
beldeden Vdll het professoraat in de historien eil welsprekendheyd, vacerende door het overlijden van den Heer Drakenborgh, aangesteld wordt de Heer Reitz 1), op sodanig een
tractement, als UEd. het convenabelst oordeelen sullen.
Waarop ons verlatende," enz.
"Uw Ed. goedwillige vriend, Prinee cl'Orange de Nassauw"
"onder stondt:"
"Per ordonnantie van Z. H." eu "was getekend:"
In 's Gravenhage, den 2gen FebL 1748.

"J.

de Back,"

Deze missive wordt in handen van Curatoren gesteld, opdat zij een concept-antwoord daarop opstellen, en daarin
"doen influeren, hoe v66T 't eynde van deeze maand rnoet
worden verkoren een Rector l\1agnificus op deeze Academie,
met versoek om gelnformeert te zijn, of Z. H. moge inclineeren, daartoe imand te recornrnandeeren, of wel de dispositie
te laten op den ordinaris voet." De Vroedschap besluit, Q1TItrent de aanstelling van een Rector Magnificus "comrnunicative met Z. I-I. te gaan 2)." - De beslissing, "hoe de dedicatie te stellen" voor de gedrnkte lijkrede van prof. Oosterdijk
Schacht op Drakenborch, en of "eenige gedistingeerde exemplaren" daarvan aan Zijne Hoogheid zullen worden gezonden, wordt aan Oosterdijk Schacht overgelaten.
6 Maart 1748.
In overweging genomen den brief van Z. H. van 29 Febr.
1.1., steIlen Cnratoren voor, Dr. Jan Fred. Reitz te benoemen
tot ord." prof. in de histotien en de welsprekendheid, op een
jaarwedde van f 1000. De Vroedschap vereenigt zieh met
dit voorstel en keurt goed het ontwerp van den brief, die aan
1) Over de reden, waarom Reitz - zie ook hierna, blz. 454, op
16 Febr. 1750 door Willem IV werd geprotegeerd, zie De
Utrechtsche Academie. blz. 312.
2) De Vroedschap ging niet nog verder, door ook de benoeming
van Assessoren aan de goedkeuring van den Stadhouder te onderwerpen, en deze interesseerde zieh daar blij~baar niet genoeg voor,
om ook deze benoeming afhankelijk te maken van zijn weIbehagen.
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Z. H. zal worden geschreven. Zij besluit verder, dat de brieyen, doof den Secretaris De Back aan Burgmr. Verwey geschreven, dd. 15 en 22 Febr. 1.1., in de notulen van dezen
dag (6 Maart) zullen worden opgenomen en verzoekt
Burgmr. Verwey, ze daartoe aan den Secretaris Van Baerle
ter hand te stellen.
In plaats van wijlen prof. Drakenborch wordt prof. vVesseling tot scholarch benoemd, op een jaarwedde van f 50.
(De brief aan Z. H., waartoe in deze vergadering werd,
besloten, luidde als volgt:)
"Doorluchtigste, Hooggeboren Furst cu Heere,
Wij hebben antfangen eu in anse vergaderinge geleesen de
missive, waarmeede Uw Hoogheyd ons wel heeft believen te
vereeren. geschreeven in 's Hage, den 2gen der gepasseerde
maand Februarij; 't strekt ans, Doorlugtigste Vorst, tot een
sonderling genoegen, daarin te sien, dat U. H. sig goedgunstelijck heeft laten welgevallen de dispectie, bij de Heeren
anse gecommitt. tot de academische saken gedaan, van den
Doctor Jacob Gijsbert Woertman tot suppletie van de professie, in onse Academie gevacueert hebbende dOOf de promotie van den Heer V roedschap Albinus, eu op welcke dispectie ook de eenparige beroepinge gevolgt iso
En belangende de professie, vacant dOOf doode van den
Heer Drakenburgh, hebben wij niet gemancqueerd, de vereyschte altentie te nemen op het declaratoir, dat U. H. heeft
believen te doen ten faveure van den Heer Reitz, welcke Doctor Jan Frederick Reitz dan ook dezen dagh bij ons is beroepen eu aangesteldt tot ordinaris professor Historiarum ct
Eloquentiae, op cell jaarlijcks tracterncnt van sestien haudert
guldens'; waarvan wij d'eer hebben bij dezen aan U. H. eerbiedig kennisse te geven.
Wij nemen tegelijck de vrijheyd, aan U. H. voor te dragen, dat v66r 't uyteynde van deeze maand maet verkoren
worden een RectoT magnificus op anse Academie, in plaats
van den heer professor Wachendorff, wiens j.aar dienst den
25en deezer staat te expireeren.
Wij wensehen te mogen worden geinformeerdt, of U. H.
inclineeren mogt, irnand van de andere professoren daartoe
te recomrnandeeren; andersints is het al van overlang gebruyckelijck geweest en bij ons geobserveerdt, daartoe bij
preferentie voor anderen te cornmitteren den oudsten in rang
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van die professoren, die deselve waardigheyd nogh niet hebben bekleed, zijnde voor tegenwoordig de Heer Houck, professor JuTis, sonder egter daarin gehouden te zijn.
In afwagtingh van Uw Hoogheyds weIbehagen, betuygen
wij met de uytterste eerbied te ziju,
Doorlugtigste Hooggeboore Furst eu' Heere,
Uwe Doorlugtigste Hoogheyds onderdanige dinaren, Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht."
Utrecht, den 6en Maart 1748.
11 Maart 1748.
"I5 dooT de RH. Burgmrn. ter deliberatie overgegeven, of
niet den Heere professor Wesselingh behoorden te werden
versagt tot het doen van een oratie weegens de gelukkige
geboorte van een Prins van Oranje eu N assauw 1); item,
wat dag te illumineren cn vreugdevuuren aan te steecken."
Burgmrn. worden gernachtigd, oveT beide punten een besluit
te nemen "de concert met de Heeren van de twee voorstemmende Leden."
11 en 18 Maart 1748.
[Miedema, blz. 304: Met de benoeming van een nieuwen Rector
zal worden gewacht, tot er antwoord is ingekomen op de missive
van 6 Maart aan Z. H. (11 Maart); de oratie van den aftredenden
Rector Van Wachendorff, die op 25 Maart was bepaald, wordt een
week uitgesteld 2), omdat de Stadhouder nog niet geantwoord
heeft over de verkiezing van een Rector (18 Maart).]

23 Maart 1748.
Ingekomen en gelezen een missive van Z.H. aan Burgmrn.
en Vroedschap, dd. Haag, 20 Maar! 1748, in hoofdzaak aldus
luidende_: het is ons aangenaam geweest te verstaan, dat gij
"op ans voorstel" Reitz hebt benoemd; "wij laten ook 011S
welgevallen," dat prof. Hüuck door u benoemd würde tot
Rector Magnificus. Daarop benoemt de Vroedschap Houck
tot Rectof.
1) 8 Maart 1748 was de geboortedag van den lateren Prins
Willem V.
2) Zoo'n lang uitstel bleek niet noodig; de aftredende Rector
.oreerde op 28 Maart.
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28 MAART 1748-27 MAART 1749.

I.
"ACTA ET DECRETA ACADEMICI SENATUS ANNI 1748"(-1749),
"RECTORE FREDERICO GODEFRIDO HOUCK, J. U. D. ET
JURls CIVILIS PROFESSORE."

28 Maart 1748.
Als Rector wardt gClnstalleerd Houck, als Assessoren:
Mill, Wesseling, Van Wachcndorff en Horthemels. De aftredende Rector heeft -zijn ambt aan zijn opvolger overgedragen na het houden van een rede, waarin hij .,ex principiis, corpus humanum constituentibus, demoustrasset medicum, chemiae peritum, huius ignaro esse praestantiorem."
9 April 1748.
De Rector vraagt, 'of "in solenni processu ad instantem
orationem" (de rede, die Wesseling op 11 April zou houden
ter eere der geboorte van den Prins) "sceptra Academiae
exornari deberent lariscis," zooals, volgens Senaatsbesluit,
het vorige jaar gebeurd was bij de rede van Drakenborch op
Willem IV 1). Wordt besloten, dat dit zal geschieden. De
Rector zal naar den eersten Burgtnr. gaan en hem verzoeken,
dat de professoren, nadat zij bij een oratie 2) den redenaar
naar het spreekgestoelte hebben gebracht, plaats magen nemen op de zetels van predikanten en ouderlingen, daar hun
eigen zetels bij zulk een gelegenheid door Curatoren plegen
te worden ingenomen. Daarna leest hij de Res. Vr. 19 Febr.
1748 voor (hierv66r, blz. 433).
10 April 1748.
D.e Rector heeft den eersten Burgmr. gesproken over de
quaestie van de zetels. Deze antwoordde, dat hierin nog niets
beslist was, maar dat voorloopig alles bij het oude bleef;
1) Dit besluit is niet opgeteekend in de Acta van het vorige jaar.
2) Bedoeld is: bij een aralie, die in den Dom wordt gehouden.
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"idcirco omnibus integrum mauere propria et consueta sedilia occupare."

11 April 1748.
Wesseling houdt op dezen dag, waarop het Prinsje gedoopt
werd. "jussu Illustrium ac Praepotentium papuli Trajectini
Ordinum:" in den Dom "orationem in natalem faustissimum
Principis."
29 April 1748.
Gisbertus Woertman, Med. Dr., benoemd tot "prof. ordin.
anatomes et chirurgiae," houdt een inaugureeie oratie "de
pulmonum mechanismo."
17 Mei 1748.
De Acta van het rectoraat van Van Wachendorff worden
gelezen en goedgekeurd.
24 Mei cn 2 Juni 1748.
Wanneer de Stadhouder in Utrecht zal kamen om den
Koning van Engeland op zijne doorreis naar Hannover te
begroeten, -zullen Rector en Assessoren audientie bij hem
vragen, zooals de Staten en het Hof reeds gedaan hebben, en
hem dan tevens gelukwenschen met de geboorte van zijn
onlangs geboren zoon eu met de praeliminairen van den
vrede '). Dit is echter niet geschied; de Koning van Engeland is wel "ipso Pentecostes die" (2 Juni) te Utrecht aangekornen eu de Stadhouder was er toen ook aanwezig, maar
wegens gebrek aan tijd is aan geen enkel college audientie
verIeend.
17 Juni 1748.
"Johannes Fredericus Reitzius, Med. Dr. et prof. extraord. oratoriae et poeseos, ad commendationem Sereniss. Principis" benoemd tot "prof. ordin. historiaruni et eloquentiae/'
houdt een inaugureele oratie, getiteld "carentem artium
scientia criticum hominem esse Platonicum."
1) 30 April 1748 waren de praeliminaireil te Aken geteekend.
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12 Oetober 1748.

Rector eu Assessoren begroeten de nieuwgekozen Burgmrn ..
30 November 1748.
De professoren van Erlangen hebben ten geschenke gezünden een boek, dat een beschrijving bevat van de feestelijke inwijding der "Academia Fridericiana Erlangensis.·'
Het zal een plaats krijgen in de Bibliotheek.
21 en 24 Deeember 1748.

Rector eu Asssessoren brengen op 21 Dec. een rouwbezaek bij collega Van Wachendorff, wiens yrouw is overleden; op 24 December wonen de gezamenlijke professoren de
begrafenis bij.

5 Februari 1749.
De Rector leest de Res. Vr. 4 Nov. 1748 voor (hierna,
blz. 447).
6 Februari en 1,. Maart 1749.
Rector eu Assessoren zullen, volgens een op 6 Fehr. genomen besluit va" den Senaat, Jr. Lokhorst ter Meer, lid der
Ridderschap in de Staten cn Hoofdoffieier van Utreeht, gaan
begroeten, "qui praesidium in Senatu ampliss. et l1obiliss.
Consuium et Senatorum turn primum occupaverat 1)." Hier1) Toen in 1748 de cornmissie voor drie jaren, die aan den Hoofdofficier of Schout Mr. Arent Albert de Reuver was gegeven, geiHndigd was, werd hij niet herbenoemd, maar stelde Willem IV, bij
commissie van 12 October 1748, Jr. Diederik van Lokhorst, Heer van
ter Meer, tot Hoofdofficier van Utrecht aan. In de vergadering der
Vroedschap van 31 Januari 1749, die op zijn specialen last was
bijeengeroepen, vertoonde hij zijne commissie en een brief van den
Stadhouder, dd. 29 Januari 1749, krachtens welke hij zieh gerech'ligd achtte, zitting te nemen in de Vroedschap, en wel als president. De Vroedschap, zoo leest men in Res. Vr. 31 Januari 1719,
wenschte hem geluk en Van Lokhorst, ,,m den stadhouderlijcken
stael gezeten zijnde, aanvaard de praesidie dezer vergaderinge." In
de vroedschapsvergadering van 10 Febr. 1749 reserveerde het lid
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toe werd besloten, "quia hoc honoris gradu pracnobilis Praetor videret quoque praeses factus Curatorum nostrae Academiae" (6 Febr.). - Wegens ziekle van den Hoofdofficier
kon de begroe!ing eerst op 1 Maar! geschieden.
Mr. J. C. Martens hiertegen zijn aanteekening, omdat men aan
Lokhorst zitting had verleend onmiddellijk na het vertoonen van
zijn aanstelling, -zünder dat IDen eerst, zooals verscheiden leden
wenschten, een commissie had benoemd om hierover advies uit te
brengen; de meerderheid had dit echter niet gewild. De minderhcid
stak toen de hoofden bijeen; zij bestand uit de heeren W. Verwey,
H. A. Wttewaal, J. C. Martens, B. de Gru.yter van Groenewoude,
E. van Harscamp, C. J. van Royen, J. J. Ram, T. F. Quint en D.
Woertman. Na verlof te hebben gevraagd aan den Stadhouder tot
het indienen van een :memorie, lieten zij deze op 1 Mei 1749 aan hem
toekomen. fu een uitvoerig historisch betoog zetten zij daarin uiteen, dat alleen van 1528 tot '1618, in strijd met de privilegien van
de stad, de Schaut zitting had gehad in den Raad; na 1618 was clit
nooit meer het geval geweest, ook niet onder de werking van h~t
regeeringsreglement van 1674; de Hoofdofficieren Ruysch en Borre
van Arnerongen, Heer van Sandenburg, die tijdens Willem In dat
ambt hadden bek1eed, hadden geen zitting in den Raad. De volgende Hoofdofficieren, van 1702 tot 1748 inc1uis, hoewel leden der
V roedschap, hadden ged~ende de bediening van het schoutambt
zich uit de Vroedschap moeten absenteeren. Ook Lokhorst had, na
zijn aanstelling op 12 Oct. 1748, niet dadelijk zitting genomen
in de Vroedschap; eerst op 31 Jauuari 1749 had hij dit gedaan. Behalve het tot dusver aangevoerde, pleitte tegen zijn zitting nemen
in den Raad nog deze omstandigheid, dat hij lid van de Ridderschap was, eu volgens het reglement van 1618 niemand uit de Geeligeerden of de Ridderschap zitting mocht hebben in den Raad.
De bovengenoemde heeren vertrouwden, dat Zijne Hoogheid, nu
hij beter was ingelicht, zou zorgen, dat het Schoutambt weder bediend zou worden, zooa1s in 1674 en vo1gende jaren tijdens een stadhouderlijk bewind het geval was geweest. - Zij bereikten dit succes, dat, toen in October 1751 de commissie van Lokhorst moest
worden hernieuwd - dit geschiedde nog door Willem IV -, de
zitting en het praesidium in den Raad aan den Hoofdofficier werden
ontnomen. Zie over dit alles "Stukken over het sessie nemen van
den Hoofdsehout in de Vroedschap," in Bijdr. en Mededeel. Hist.
Gen. I, b1z. 404-424, en hierna, b1z. 473---474, Res. Vr. 9_ eu 13 Sept.
en 4 Oet. 1751.
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19 Maart 1749.
De Hoofdofficier heeft den Rector medegedeeld, dat het
"programma," waannede ZOll worden uitgenoodigd tot bijwoning der oratie, die bij de overdracht yan het rc(;:toraat gehouden ZOll worden, moest worden uitgegeven "nomine Praetoris quoque urbani." Volgens besluit van den Senaat is toen
de Rector, vergezeld van den oudsten Assessor, Mill, naar
Burgrnm. gegaan en heeft hun het "programma" getoond,
waarin hij de tot dusver gebruikelijke formule- "ex decreto
nobiliss. et ampliss. Consuium et Curatorum" had vervangen
doof .,ex decreto nobiliss. ct ampliss. Praetoris, Consuium ct
Curatorum," Tevens verzocht de Rector b~i deze gelegcnheid
aan Burgmrn., of zij hem, indien "celsissimus Princeps
Brandenburgicus Anspachiensis, qui studioruin caussa hoc
tempore in hac Academia commoratur," de oratie met zijne
,tegenwoordigheid zou vereeren? hem wilden aangeven ,,10cum et ordinem Principem alloquendi."
24 Maart 1749.
De Secretaris Van der Does bericht den Rector, dat Curatoren den gewijzigden vorm van het "programma" goedkeuren en dat zij het aan den Rector overlaten, hoe en op welke
wijze hij den Prins van Brandenbui-g-Anspach zal toespreken.

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

1 en 8 April 1748.
"De Vergaderinge door de HH. Burgmrn. ter deliberatie
zijnde overgegeven, wat tijd haer Ed. Achtb. vermeynden het
convenabelst te zijn tot het doen van illurninatien over de
gelukkige geboorte van een Prins van Oranje cn Nassauw,
heeft de V roedschap geresolveerd, dat de oratie door den
Heer Prof. Wesselingh, 't Inyden en speelen der klokken,
illuminatien en aan5teecken van vreugdevuuren~ soo 't mogeIijck i5, zullen geschieden op den dag, wanneer den jongen
Heer Prinse staat gedoopt te worden, en dat sulx nader bij
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publicatie aan de burgerij en ingesetenen dezer stad zal worden bekend gemaakt" (1 April). Gelezen een missive van Mr.
J. Martens (afgev. van Utrecht ter Genrlt.), berichtende,
dat de doop op Donderdag 11 April zal plaats hebben (8
April).
12 Augustus 1748.

c.

"De V roedschap heeft ter weringe van alle disorders in
den Domskercke goedgevonden eu verstaal1, dat als van
ouds, ten tij de der godsdicnst, aldaar altij d twee stadsbodens
en (een) pedel zullen moeten present zijn en tot het eyndigen van dezelve verblijven, ten eynde de gangh voor de professorenbanck worde vrijgehouden totdat de predikant op
stael is, eu beledt würde dat geeue gemeene lieden in de professoren-gestoelten zig nedersetten of doorgaan."
Augustus-September 1748.
Gelezen een request van de c1assis van Utrecht, bezwaar
inbrengende tegcn den boekverkooper Vonck van Lijnden,
wegens het drukken en uitgeven van- een boekje, getiteld:
"Uytgelesene predikatien van de HH. Jodocus van Lodesteyn,
Abraham van den Velde en Henricus van Rijp 1), uyt eygen
handschriften bijeenversamelt." Een afschrift van dit request zal om advies aan prof. Van Irhoven worden toegezonden; ook Vonck zal een afschrift krijgen; hem wordt
gelast inmiddels, in afwachting van de beslissing der Vroedschap, geen exemplaren meer uit te geven (19 Aug.). Prof.
Van Irhoven verzoekt copieen van de handelingen der Classis ter zake van gemeld boekje; de Vroedschap besluit, dat
de Classis hem binnen 14 dagen de verzochte copieen mael
geven (26 Aug.). De predikanten Geysweyt en Gromme hebben Burgmrn. bericht, dat aan de Res. Vr. 26 Aug. niet kan
worden voldaan, v66r deze aange1egenheid in de - Classis is
gebracht; de Vroedschap zal tot zoolang wachten (9 Sept.).
1) De beide eerstgenoemde Utrechtsche predikanten zijn genoeg
bekend; Van Rijp was van 1674 tot 1685 predikant te Utrecht; reeds
in 1672 was hij daar beroepen bij de Geref. Kerk, maar de VroeG.schap weigerde dit beroep goed te keuren; eerst op 23 April
1674, toen kort te voren de wet verzet was, gaf zij toe; zie Duker,
Gisb. Voetius H, blz. VII, en III, 11z. 118, noot 3, en bl2. 332-333.
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Burgrnrn. bericbten, dat prof. Van Irhoven "haer Ed.
hadde begroet, en gedoleerd aver 't nadeel, dat zijn Edelens
goede naem en farne, soo hier als in andere provincien, aangedaan wierdt door het uytstel, 't welk de HH. deputati Classis hadden versagt;" de Vroedschap committeert ,;de HH.
Burman, Roell, Vau Eueren eu Westrenen om partijen te
hooren eu, was 't doenlijk, te assopieren eu het different uyt
den weg te ruymen" (16 Sept.). Deze geconunitt. berichten,
dat zij in tcgenwoordigheid van prof. Van Irhoven eu den
boekverkooper Vonck met de "deputati Classis" hadden gesproken aver het nadeel in eer eu faam, dat prof. Van Irhoyen leed door het uitstel der zaak tot de vergadering der
Classis, die eerst in het laatst van Getober ZOll plaats hebben, eu getracht haddeu, niet alleen hen te bewegen tot het
leveren der verzochte copieen aan prof. Vau Irhoven, maar
ook hen "te persuadeeren, dat geschil in de geboorte te
smooren;" de heeren van de Classis wilden -echter nergens
op ingaan, voorgevende, daartoe niet gemachtigd te zijn. Op
voorste! van de geconunitt. besluit de Vroedschap, de Classis
alsnog te verzüeken, vooi- 20 Sept. aan het verzoek van prof.
Van Irhoven te voldoen, daar verder uitstel nadeelig is voor
den goeden naam van Van Irhoven en zeer schadelijk voor
Vonck van Lijnden; zoo niet, dan za1 Vonck het bedoelde
boekje weer mogen verkoopen (18 Sept.). Gelezen een request van de predikanten der Gereform. Kerk om den verkoop van het boekje weer te verbieden tot bet laatst van
October; de Vroedschap slaat dit verzoek af en blijft bij haar
besluit van 18 Sept. (30 Sept.) 1).
16 September 1748.
Prof. Wesseling wordt gemachtigd, op de auctie der boeken van wijlen prof. Drakenborch de "scholia antiqua in
Aristidem" voor de Bibliotheek aan te koopen.
21 October 1748.
[Miedelna, blz. 305: Toegestaan f 300 voor 'de Hang. en Zevenb.
studenten, ap de bekende voorwaarden.]
1) In de Res. Vr. verneemt men verder niets over deze aangelegenheid.
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November 1748--Maart 1749.
[Miedema, blz. 305-306: "Op het geproponeerde cloor de HH.
Burgmrn. en favorable recommandatie van den Heer Secretaris De
Back, in naern van Sijne Hoogheid" wardt Sebaldus Ravius aangesteld tot lector in de Hebreeuwsche en Oostersche talen, op een
jaarwedde van f 250 (4 Nov.). Burgmrn. vragen, of Ravius, die een
oratie wil houden, rooet worden begiftigd met f 80 "pro toga professorali;" de gecommitt. tot de academische zaken zullen hierover
advies ~tbrengen (23 Dec.). üp hun advies wardt besloten, dat
Ravius, wanneer hij, hetgeen intussehen aan zijne verkiezing wardt
overgelaten, een aratie wil houden, dit zal moeten doen zander toga (6 Januari). Aan den Stadhouder zal worden gemeld, dat
eerstdaags een nieuwe Rector moet worden gekozen en dat prof.
Wesseling daarnaar solliciteert; de geconunitt. tot de academische
zaken zullen dezen brief opstellen en in naam van de Vroedschap
verzenden (24 Febr.).

Dezemissive, dd. 5 Maart 1749, luidt aldus:
"Doorluchtigste, Hooggeboren Furste en Heere,
Vermits met den 25en dezer maandt staet te expireeren de
commissie van den Heer Professor Houck als Rector Magnificus op de Academie alhier, zou zullen wij we1haest bedagt
moeten zijn, een ander in desselfs plaats te verkiesen.
Bij onze missive van den 6en Meert des voorleeden jaers
namen we de vrijheyd, aan Uwe Doorlugtige Hoogheyd voor
te dragen, dat het al voor overlangh gebruyckelijck is geweest en bij ons geobserveerdt was, daartoe bij praeferentie
v66r anderen te conunitteren den oudsten in rang van die
professoren, die dezelve weerdigheyd nog niet hebben bekleedt, 't welck sigh oock Uwe H. gunste1ijkheeft laten welgevallen. zijnde diens conform doenmaals aengesteld gemelden professor Houck, en souw_ alsnu nae dieselve ordre de
verkiesing vallen op den professor in de anatomie Jacob Gijsbert \Voertman. Ondertusschen willen we niet verbergen,
dat den professor Wesselingh zigh tot die weerdigheyd, te
vooren meer bekleedt 1), heeft aangebooden, op fondament,
1) WesseUng was reeds Rector geweest in het academische jaar
173&-1737.
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dat aan zijn Edele een tweede professie 1) was geoffereerdt.
Doorlugtige Vorst, 't SOUW ans strecken tot een sonderlingh genoegen, als wij eenige dagen V06T den 25cn deezer
mogten gcinformeert worden, wat Uwe H. hierinne liefst
souw sien gedaen te worden.
Uwe Hoogh. ootmoedigste en gehoorsaamste dinaars,
De Regeerders der Stadt Utrecht
(was geteeckend:)
J. v. Baarle 2)."
Gelezen een missive van Z.H., dd. DenHaag,lO Maart 1749,
in antwoord op den brief de'r Dtr. regeering van 5 Maart,
inhoudende: "Dewijl de redenen, waarop de prof. WesseliUKh zijn sollicitatie tot die post fondeert, niet ongegrondt
voorkomen, en dat ook bovendien de luyster, die door (de)
beroemde ge1eertheyd en de gedistingueerde talenten van
den gemelden prof. Wesselingh aan de Aeademie word bijgezeth, veel reflectie meriteerdt, zoo souden wij van gedachten zijn, dat UEd. tot bekleeding van het voorschreeve rectoraat op niemand beter als op den persoon van' den voorn.\
prof. Wesselingh (uw keuze) zouden konnen laten vallen."
Dezen brief gehoord hebbende, verkiest de Vroedschap prof.
Wesseling tot Rector Magnificus (17 Maart).
6 Januari 1749.
[Miedema, blz. 306: Op het verzoek der pedeIIen Hendrik Nuys en
Steven Bresser om verhooging van tractement zal Iater worden beslist.]

17 Februari 1749.
"Door den Heer Johannes Willem Swellengrebel, studerende op de Academie alhier, in name van desselfs Heer
vader, den Weled. Gestr. Heer Hendrick Swellengrebel,
Gouverneur op de Kaap de Goede Hoop, aan de Bibliotheecq
deezer Stad vereerd zijnde een zeer curieus afschrift van de
1) Hierv66r, blz. 414--415, op 27 Juni 1746.
2) Deze missive werd op 10 Maart aan Z. H. ter hand gestetd
door een commissie uit de Vroedschap, die voor een andere aangeIegenheid op audientie was.
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Arabische Alcoran, heeft de V roedschap een der HH. Secretarissen gecommitteerdt om aan welgemelten Heer Joh.
Willem Swellengrebel te betuygen, dat 't zelve present aan de
V roedschap is ten uytterste aangenaam en dat haar Ed.
lAchtb. uyt erkentenisse van dien, tot een bewijs van hunne
dankbaarheyd, aan welgemelten Heer Gouverneur Hendrick
Swellengrebel eu aan zijne vier sooneu, de RH. Johannes
Willern, Hendrick, Willem Maurits en Edman Balthazar
Swellengrebel, met dezen begiftigen met 1) dezer Stads burgerrecht, met vrijdom, van tocht en, wacht 2). En opdat sulx
ten allen tijde souw kannen blijcken, 500 sal hiervan behoorlijcke acte worden uytgeleverdt."

27 MAART 1749-19 MAART 1750.
1.
"PETRO WESSELINGIO SECUNDUM RECTORE IN SENATU
ACADEMICO ACTA HAECSUNT," (1749-1750).

27 Maart 1749.
Als Rector gelnstalleerd Wesse1ing, als Assessoren: Houck,
V oget, Woertman en Reitz. De aftredende Rector Houck
draagt het ambt aan zijn opvolger over, "habita oratione de
secundo legis Aquiliae capite."

8 April 1749.
,.Ad Rectorem missa est mirifica constitutio ampliss. Curatorurn, cui quamvis deinde sit obrogatum, placet illi locum
1) Er is hier een verschrijving; er moet staan "verleenen" i. pt v.
"begiftigen met," of anders moet het woordje "aan" voor de namen
van den Gouverneur en zijne vier zonen vervallen.
2) Van deze vier zonen van den Gouverneur Swellengrebel zijn
er drie te Utrecht tot J. U. D. gepromoveerd, nl. Joh. Willem op
8 Maart 1751, Hendrik op 23 Juni 1755 en Edman (of Ertman, zooals het Album Promotorum heeft, blz. 170) op 15 Nov. 1762. Bij
elk van deze drie staat in het Album Promotorum, resp. op blz.
154, 158 en 170, 9pgeteekend, dat hij "civis Trajectensis" iso

Acta et decreta
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non negare." Volgt de Res. Vr. 8 April 1749, waarbij bepaald werd, dat, "wanneer na ouder gewoonte ter vergaderinge van de V roedschap ward ingebragt het programma van
een te doen(e) oratie doof RH. professoren, terselver tijt
ook bijgevoegt sal worden de aenspraek, door zijn Ed. geconcipieert 1)."
20 Mei 1749.
De Acta van het rectoraat van Houck worden gelezen en
goedgekeurd.
12 Oetober 1749.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuw gekozen
of gecontinueerde Schout en Burgmrn. ,,(Rector) acceptlls
est honorifice, sed praeter veterem consuetudinem sobrie,
quod quidem ipse et collegae honori sibi duxerunt 2)."
19 Januari 1750.
De Reetor leest de ingekomen Res. V r. 19 J an. 1750 voor:
hierna, blz. 453.
23 Februari 1750.
De Reetor leest de ingekomen Res. Vr. 23 Febr. 1750 voor:
hierna, blz. 454--455.
1) Blijkens de woorden "mirifica constitutio" heeft de Senaat
zieh geergerd aan de verplichting, om telkens de "aenspraek" aan
de goedkeuring der Vroedschap te onderwerpen. De eerste maaI,
dat aan dit besluit werd gehoorzaamd - voor de inaugureeie oratie
van Rau of Ravius als extraord. prof. zie hierna, blz. 451, op 2
Maart 1750 - heeft de Vroedsehap echter bepaald, dat de professoren_zieh voortaan aan het op 23 Febr. 1750 (hierna. blz. 454-455)
vastgestelde konden houden, en dus ontslagen werden van de boven
genoemde verplichting. Dit zal Wesseling bedoelen, warmeer hij opteekent, dat aan de Res. Vr. 8 April 1749 "demde obrogatum (est)."
2) Deze eenigszins koele ontvangst kan wel het gevolg zijn geweest van de minder goede verstandhouding tusschen Senaat en
Magistraat tengevolge van de Res. Vr. van 8 April.
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2 Maart 1750.
Sebaldus Ravius, benoemd tot extraord. prof. in de
lIebreeuwsche eu Oostersche talen, houdt een inaugureele
oratie "de rnonumentis veteris ecc1esiae orientalis deque usu,
quem adferunt Theologo, linguarum perito."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

31 Maart 1749:
[Miedema, blz. 306: De RH. Albinus en Daunis worden verzocht,
een fonnulier te ontwerpen, waarnaar de professoren bij het houden van oraties hunne toespraken moeten regelen 1).]

April 1749-Februari 1750.
Goedgekeurd een uitvoerige rnemorie over "den deplorabIen toestand van Stads Finantie," die aan den Stadhouder
zal worden toegezonden. Daarin komt het voIgende VOOT,
dat de Academie betreft:
"Uw Hoogheyd gelieve zigh nu eens te heririneren, dat jegenwoordig onder de ordinaris inkomsten der Stad, ter sornme
van f 52.993 en 13 st., begrepen zijn de inkomsten van de
commanderije van lngen eu van 's Heerenloo, mitsgaders
van de vier praebenden van 8t. Catharijne, welcke, in de par- tagie van de Stad gekomen zijnde 2), al aanstonds zijn geemployeerd tot het soutien van de Academie, en derselver inkomsten, tot f 1200, daartoe zijn besteed, en tot welckers be-'
hoef (n.!. ten behoeve van de Academie) jaarlijks moet worden betaald eene somme van f 23.000" (8 April).
1) Voor de op advies der genoemde Heeren genomen Res. Vr.
8 April 1749, zie hlerv66r, blz. 450, op dien datum. Zie ook hierna,
blz. 454-455, op 23 Febr. 1750.
2) Zie Acta et Decreta I, blz. 14-15, op 3 Nov. 1628; de commanderieen van Ingen en '8 Heerenloo waren in 1633 aan de Stad
Utrecht gekomen: Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canoniek, het gereformeerde en het neutrale recht,
blz. 682 vlg.
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Een gevolg van "den deplorablen toestand van Stads Finantie" was de achterstalligheid in de betaling van de jaarwedden der professoren 1), blijkens de volgel1de resolutien:
Bij provisie eell kwartaal van de achterstallige tractementen aan professoren, predikantcn eu praeceptoren te betalen
(3 Nov.).
Een kapitaal van f 17.250 is door elf burgers en burgeressen bijeengebracht om het voaT 3 jaar tegen 3% aan de
Stad te leenen, opdat de achterstallige tractementen kunnen
worden betaald van de predikanten, "waeronder VOOT ecne
beuft zijn begrepen de twee professoren Elsnerus en Fr.
Burman" (8 Dee.).
Ordonnantie gegeven VOOT de betaling van het kwartaal,
versehenen 11 Oct. 1748, van de tractementen o.a. van de
professoren (2 Febr. 1750). Ordonnantie gegeven vOGr de
betaling van het kwartaal, versehenen 11 Januari 1749, van
de traetementen o.a. van de professoren (23 Febr. 1750).
8 September 1749.
"Gehoord het rapport van de HH. Hoofdofficier en
Burgmrn. op de requeste van den 2en Junij 1749, gepresenteerd bij F ranciscus Xaverius Van Harmpeeck, Rij dermeester, houdende klagten over Nicolaas Burger, stalmeester op het Vreeburgh, die bij dag en avond dagelijks peerden
picqueert en instruetie tot rijden geeft, alles strekkende tot
des suppliants groot nadeel en regt van desseUs Rijderschool,
zij, HH. gecommitt., voorschreeve Burger desweegen hadden
gehoordt, en hij belooft den picqeur buyten klagten te zullen
houden, waarmeede de V roedschap bij provisie genoegen
heeft genomen."
27 Oetober 1749 2).
[Miedema, blz. 307: f 300 toegestaan voor de 10 Hang. en Zevenb.
studenten, op de bekende voorwaarden.]
1) Ook de pikeur Hennpeeck (deze naam wordt ook Hernpeek1
Harnpeek. of Hannpe,ek gespeld) had te klagen over de te late be- .
taling van zijn tractement, blijkens Res. Vr. 2 Juni 1749.
2) In dezen tijd liep te Leiden het volgende gerucht. Toen de
seniores der faculteiten op 11 Nov. 1749 Curatoren kwamen spre-
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8 Deeember 1749.
"Gehoordt het favorabel rapport van de HH. Hoofdoffieier en Burgmrn. op de requeste, heden gepresenteerdt bij
Johannes Maes, meester-chirurgijn eu borger deezer stad,
mitsgaders de lecture der attestatien, in faveur van deuzelven
doof de medice faculteyt uytgegeven, continerende versoek,
tot steensnijder te worden aangesteld, heeft de Vroedsehap
sigh met het uytgebragt rapport geconformeert en dienvolgens den suppliant vereerdt met den titul van Stads-operateur."
Januari-Februari 1750.
[Miedema, blz. 307: De lector Ravius aangesteld tot extraord.
prof. in de Hebreeuwsche en Oostersche talen; zijne wedde met
f 250 verhoogd 1) (19 Jan.).]
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Prof. \Vesseling, op voorstel van Hoofdofficier, Burgrnrn.
eu gecommitt. tot de academische zaken, in plaats van wijlen
prof. Drakenborch benoemd tot bibliothecaris, op een wedde
van f 200 (9 Febr.).
Gelezen een niissive van Z. H., dd. Den Haag, 14 Febl'.
1750, waarin hij de ontvangst bericht van de rriissive van de
Utr. regeering van 10 Febr. 11. 2), houdende het voorstel om
prof. Woertman tot Rector 1IIagnif. te benoemen, "tenwaare
wij geinc1ineerdt mogten zijn, imand van de andere professo .
ren tot de gemeide post te recommanderen. En dewijI_ wij uyt
ken over vrijdom van allerlei accijnzen, voerden zij o.a. aan, "dat
ook de demarche, bij de Magistraat van Utrecht gedaan, als onIangs aan de studenten der voors. Academie hebbende geaccordeert
vrijdom van wijn, tabak en turff, wel eenige attentie meriteerde,
onune te overwegen, off men alhier mede niet zoude kunrien obtineeren vrijdom van 25 ton turff en 2 vaam hout" (Molhuysell,
Bronnen V, blz. 313). Voor de onjuistheid van dit gerucht zie De
Utrechtsche Academie, blz. 92-93.
1) Van eenige bemoeüng van den Stadhouder met deze promotie van Ravius blijkt niet.
2) Bij Res. Vr. 9 Febr. 1750 (Miedema, blz. 307) was tot het
schrijven van dezen brief besloten.
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de gemelde UEd. missive meede hebben gesien, dat tot het
bekleden van het voorschreeve rectoraat zigh ook heeft aangeboden Dr. Joh. Fred .. Reitz, professor in de historien en
welsprekendheyt, zal het ans aangenaam zijn, dat dezelve
Heer prof. Reitz tot Rector Magnif. aangesteld worde. Waarop ans, verlatende," enz. - Ingevolge van deze missive wordt
"met eenparige stemmen" Reitz tot Rector benoemd (16
Febr.).
23 Februari 1750.
"Door den Heere Hoofdofficier zijnde voorgebragt
seeckere aanspraken, aan zijn Ed. overgeleverdt doof Sebaldius Ravius, extraordinaris Professor -alhier, versoeckende,
.hoe sig te gedragen, als de Princen 1) ten tijde zijner oratie,
te doen op den Zen Martij deeses jaars. in 't auditorium mogten verschijnen, ete."
(Volgen de dOOf Ravius opgegeven "aanspraken":)
"Illustres ac Praepotentes populi Tra j ectini Ordines,.
Electi, Equites, Magistratus.
Generosissime Praetor.
Consules et Senatores nobilissimi, amplissimi, Academiae
Curatores munificentissimi.
Supremi rl"ribunalis Adsessores gravissimi, aequissimi, Justitiae vindices acerrimi.
Et qui utrique splendidissimo Collegio a Secretis et a
Tabulis estls, viri spectatissimi, consultissimi.
Magnifice Rector.
Professores, omnium artium et disciplinarum celeberrimi.
Plurimum venerandi oraculorum divinorum interpretes,
Ecdesiae pastores vigilantissimi.
Artium et seientiarum dadares eruditissimi.
Quotquot hie adestis cives et hospites, cujuscunque ordi,nis ac dignitatis, honoratissimi.
Vos denique, commilitones florentissimi.
Vel eum advenerint principes, si placeat, brevius:
Natalium splcndore, munerum amplitudine, meritorum
1) De prinsen, die zijne oratie met hunne tegenwoordigheid konden opluisteren, waren vermoedelijk de drie prinsen van NassauUsingen en de prins van Brandenburg-Anspach; zie De Utrechtsche
Academie, blz. 186, noot 2.
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dignitate, eruditionis celebritate, religionis et pletatis praeconio, doctrinae laudibus et titulis, denique indefessis studiis quam maxime conspicui, auditores humanissimi, honoratissimi, vosque inprimis studiosi juvenes."
Beeft de V roedschap die beyde aanspraken voor aangenaam gehouden en goedgevonden, in vervolg van tijd, dat de
Heeren professoren zieh daarnae züude kunnen gedragen 1).
En zal extract deeser resolutie aen de Senatus acadernicus
werde toegesonden."
i

9 Maart 1750.
[Miedema, blz. 307: f 100 toegestaan aan prof. Ode "ter goedmaking van de reyskosten en vorders hierontrend Stads reputatie
waar te nemen," bij het afhalen van een brandspiegel, dien ·Willern
Hendrik van Broeckhuysen, Heer van de Lathmer, aan de Academie
wil schenken.. - Machtiging om uit de Bibliotheek de "Acta Sanc-

to;um," tegen recepisse, voor eenigen tijd ten gebruike te zenden
aan den Heer Kannegieter, te Arnhem.]

19 MAART 1750-30 MAART 1751.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE JOA.."N"NE FREDERICO

REITZIO, 1750"(-1751).

19 Maart 1750.
Als Rector g-einstalleerd Reitz, als Assessoren: Van Irhoven, Wesse1ing, Oosterdijk Schacht en Ode. De aftredende Rector Wesseling draagt zijn ambt aan zijn opvolger
over, "pro concione frequente~ praesentibus etiam tribus serenissimis Principibus adolescentibus N assavico-U singanis,
aeque ac Principe Anspachiano," na het houden van een
oratie, getiteld: "Bonum civem et virum -eumdem esse debere."

1) Vgl. hierv66r, blz. 450, noot 1.
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Mei 1) 1750.
De Acta yan het rectoraat van Wesseling worden gelezen
en goedgekeurd.
30 Juni 1750.
Aan W. H. van Broeckhuysen, Heer van de Lathmer, zal
schriftelijk dank worden betuigd voor het "speeulum ingens
causticum 2) ," dat hij aan de Academie ten geschenke heeft
gegeven; hem zal opgave worden gevraagd van zijne verschill ende titels, opdat die vermeId kunnen worden in het
opschrift, dat bij zijn gesebenk zal worden aangebraeht. Hij
heeft later deze titels medegedeeld, "rogans ne quid in orthographia nominum propriorum immutaretur."
12 en 13 Oetober 1750.
Rector en Assessoren complimenteeren op 12 Oetober
Schaut Lockhorst met de eontinuatie van Z!Jn ambt, op 13
Oetober de nieuwgekozen Burgmrn.
24 Oetober 1750.
De Rector leest een brief VOOT van "Ern. F red. Zobelius,
notarius publicus Academiae Altorfinae," die jaarlijksche opgave verzoekt van de titels der te Utrecht verdedigde of gehouden dissertaties, disputaties, oraties eu bijbehoorende
"programmata," en van de dOOf de professoren uitgegeven
geschriften. Wordt besloteu, dezen brief niet te beantwoorden; Zobelius moet zieh maar wenden tot een boekverkooper; bovendien is de brief niet gesehreven namens de Aeademie te Altdorf 3), maar door een partieulier, op aanstoken
van een boekhandelaar; ook sehijnt het niet noodig, "titulos
disputationum aeademiearum per Europam vulgari." Intussehen zal men nog eens informeeren, wat Leiden, dat wel
een soortgelijken brief zal hebben gekregen, heeft geantwoord. Het blijkt, dat ook Leiden heeft besloten, niet te antwoorden.
1) Het dagc.ijfer is niet ingevuld.
2) Zie hierv66r, blz. 455, op 9 Maart 1750.
3) Altdorf in Beieren; deze universiteit werd in 1809 met die van
Erlangen vereenigd.
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18 Januari 1751.

Opnieuw een brief ontvangen van Zobe1ius, met hetzelfde
verzoek. De Rector zal hem nu z66 antwoorden, dat er een
eind komt aan dit gezanik; hij zal hem nl. schrijven, "non
po.sse nos eius petitioni satisfacere, quod programmata hic
locorum. non ut in Germania conciunentur, dissertationes
gratis distribuantur, nec vendantur, adeoque nihil orbi literata utilitatis nudorum titulorum lectione accessurum, quanda ipsas dissertationes pretio COlnparare nequeat; nostrum
denique non esse,' cornmercium eiusmodi instituere."
21 April 1) 1751.
"Senatui ad recensenda haee Acta convocato ex-Rector
F. Reitzius retulit, clariss. collegam Carolum Andream
Dukerum Vianae 2) tranquillam, sed debilem agentern senectam, fragilitatisque humanae memorem, praesentibus duobus testibus sibi declarasse, _nolle se, ut sibi defuncto parentatio haberetur.. sed petere, ut de hac voluntate Senatum
academicum facerem certiorem. Censuitque Senatus, hoc de
negotio deliberandum deinde, quando casus eveniret."

J.

o

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

13 April 1750 en 22 Maar! 1751.
Volmacht aan prof. Wesseling om op de auctie van N.
Pauw boeken voor de bibliotheek te koopen, tot een bedrag
van f 300 (13 April).
[Miedema, blz. 308: Machtiging tot betaling van 96 gld., 13 st,.
voor boeken, door prof. Wesseling en burgmr. Van Mansveld ten
1) Zie hierna, blz. 460, waar de recensie van de notulen van
Reitz op 23 April wordt gesteId. Zoowel de 21ste als de 23ste April
valt buiten het rectoraat van Reitz; hij schijnt er echter prijs op te
hebben gesteId, het hierboven onder 21 April medegedeelde nog
in zijn Acta op te nemen.
2) Hij was dus van IJselstein (zie hierv66r, blz. 334, op 11 Sept.
1735) naar Vianen verhuisd.
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behoeve der Bibliotheek gekocht 1). De twee placcaatboeken van
Gelderland zullen blijven berusten op de secretarie van de palitie;
machtiging om de boeken met hauten banden opnieuw te doen binden in hoorn (22 Maart).]

15 Juni 1750.
De Vroedschap arresteert de "Lijste van de klijne ampten,
·door de RH. gecommitt. tot directie van Stads finantie geformeerdt, van welcke bedieningen de personen, daermede
gebeneficeerdt wordende, zouden beta elen seeckere j aarlijkse
recognitie aan den Heer Cameraar, ten behoeve van de Stad."
Op deze lijst, waarop bij elk ambt wordt vermeId, hoeveel
het jaarlijks aan wedde en emolumenten opbrengt, eu daar'achter de voortaan te betalen jaarlijksche recognitie, kamen
de volgende academische ambten VOOT:
"Den Academiedrukker, nu Johannes Broe'deleth, kan
jaarlijcks geschat worden op f 550; dit soude' konnen gesteld worden 's jaars op f 100.
De twee pedellen, nu Hendrick Nuys en Steven Bresser,
jaarlijcks aan tractement f 150, aan emolumenten f 100; .
souden ider jaarlijcks konnen gesteldt worden op f 12.
Den custos Bibliothecae, nu A. H. Wijckerslooth, heeft
jaarlijcks aan tractement f 150, aan emolumenten niet; soude
konnen jaarlijcks gesteldt worden op f 15.
Den chirurgijn van de Anatomie, nu ... · 2) Bosch, heeft
aan tractement f 100; soude 's jaars konnen gesteldt worden
op j 5."
<

22 Juni 1750.
Gehoord het rapport van de HH. gecommitt. tot het boekverkoopersgild op het request van Willem Kroon en J an
Hendrick Vonck van Lijnden, boekverkoopers, staat de
Vroedschap hun toe, "bij publicque opveylinge te verkopen
de bibliotheecq van den geweesen prof. Carolus Andreas
Duker, thans woonagtigh tot Vianen."
1) Bij Miedema is niet vermeid, dat in de Res. V r. 22 Maart 1751
een lijst van deze hoeken is opgenomen.
2) De niet ingevulde voornaam is Gerard: zie hierv66r, blz. 390.
Over Bosch zie ook hierv66r, blz. 308, op 7 Febr. 1729.
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9 November 1750.
[Miedema, blz. 308: f 300 toegestaan voor de Hang. en Zevenb.
studenten, onder herhaling der vroeger gesteIde voorwaarden,
waaraan nu wordt toegevoegd, dat opgegeven würde, "op wat wijse
cle distributie van de resp. giften, en aan wie, geschiet."]

8 en 22 Februari 1751.
Op voorstel van Schout} Burgmrn. en gecornmitt. tot de
aeademisebe zaken besluit de V roedsebap, aan den Stadbouder als Rector ]\;Iagnificus voor het komende academische
jaar voor te stellen "Dr. Jacob Gijsbert Woertman, prof.
in de anathomie eu chirurgie, die in den voorleden jaere
daartoe aan Uwe l-Ioogh. doof ans is gepresentcerd, zijnde
de eenigste, die ons daarom versagt heeft eu j egenwoordich
in rangh de eenigste is van diegecne, welcke liet rectoraat
onser Academie nog niet hebben bekleedt. Wij wensehen te
magen worden geinforrneerdt, of Uwe Hoogh.'s intentie soude
zijn, dat den voorn. prof. Woertrnan tot Rector worde aengesteldt, dan of Uwe Hoogh.'s goedvinden zoude -zijn, tot
die post ijrnand van de andere professoren te recomrnanderen" (8 Febr.). Na van Z.H., bij rnissive van 16 Febr., bericht te hebben gekregen, "dat wij ons volkomen laten welgevallen" de benoeming van Woertrnan tot Rector, wordt hij
door de Vroedschap daartoe aangewezen (12 Febr.).

1 Maart 1751.
"Gehoordt zijnde het rapport van de HEL Burgmrn. en
oud-Burgmrn., die geexarnineert hadden de requeste, den
25en Februarij jongstleden gepresenteerd bij Mr. Valenfijn
J an Blondeei, daarbij vertonende, dat hij, suppliant, bij resolutie van den 2en Maij 1746 1) is gepriveert geworden van
desselfs regt van borgerschap, eu dewijI hetzelve zeer prejudiciabel aan den suppliarit is, ootrnoedelijck versoeckeude,
dat het haar Ed. Achtb. gelieve, hem in zijn voorgaande regt
gunstig te herstellen, betuygende, indien bij hem eenige onvoorsigtigheden mogte begaan zijn, zulx sonder de minste
quade intentie geschied te zijn; waarop serieuselijck gedeli1) Zie hierv66r. blz. 413.
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bereerdt en omvrage gedaan zijnde, heeft de Vroedschap
eenparig den suppliant m ZlJll verkreegen recht van borgerschap hersteldt."

22 Maart 1751.
Op voorstel van Burgrnr. Verborcht machtigt de V roedschap Burgmrn., .. omme met de Heeren van de voorstemmende Leeden te spreecken ende overleggen, of niet tot
nutte en luyster van de Stad en Academie, welke laatste
jegenwoordig redelijck flareert, weder behoorde te worden
gereguleerdt het houden van de Rijderschoole, gelijck ten
tijde van den Rijdermeester Staffa,alsmeede 't aanstellen van
bequaeme persoonen in de mathesis, schermen, danssen en
andere nuttige exercitien 1.)."
c

30 MAART 1751-20 MAART 1752.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE JACOBO GISBERTO
WOERTMAN, AO 1751"(-1752).

30 Maart 1751.
Als Rector geinstalleerd Woertman, als Assessoren: Elsnerus, J. Voorda, Van Wachendorff en Reitz. De aftredende
Rector Reitz draagt zijn ambt aan zijn opvolger over, "habita
oratione de censoribus librorum."

23

2)

April 1751.

De Acta van het rectoraat van Reitz worden gelezen eH
goedgekeurd.

22 JIiI ei 1751.
De Rector leest den volgenden brief voor van Joannes
Florens Rivinus, Procancellarius van de Academie tc Leip~
zig:
1) Zie voor de resultaten van dit voorstel hierna, blz. 469 vlg.
2) Zie hierv66r, blz. 457, op 21 April 1751.
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"Magnifice Academiae Rector, viri illustres, excellentissimi, consultissimi, expericntissimi, praenobilissimi Domini,
Patroni omni honoris cultu prosequendi.
Quinquagesimus jam agitur annus ct feTe effluxit, ex qua
in splendidissimo vestro consessu, cui illustrem Graevium.
Juris consuItissimum Ekium (Van Eck), aliosque viros gravissimos interfuisse laetabundus recordor, defensa absque
Praeside disputatione inaugurali "de debitore bona sub hasta
vendita reluente 1)," Rectore Muydenio, Promotore VeTO excellentissimo Luca van der PoIl, vestro consensu et ex jurisconsuItorum Ordinis in illustri Academia vestra decreto,
juribus ac privilegiis Juris utriusque Doctoris exornatus sumo
Mernor, nos non nobis, sed rcipublicae natos esse, dom tun
reclux, usus sum potestate mihi concessa catheclrp-m consccndcndi, de jure respondendi consuItantibus atque caussas
orandi in foro, maxime vero in summis Saxoniae Dicasteriis,
nec infelici successu. Demandatum mihi ante sex propemodum lustra a Potentissimo Poloniarurn Rege et Blectore Saxoniae, Patre Patriae, munus docendi in hac Academia, quod
ordinarium vocant, clementissime, quod plura munera sunt
secuta. Ipsemet eandem quarn vobis in acceptis fero dignitatem doctoralem subinde aliquoties, et novissime hoc semiseculari anno, teste scriptione ad j eeta, in alios contuli. Singulari insuper Numinis gratia, provectus aetate, septuagesimum jam annum agens, fractis nondum viribus animi aut
corporis, nec incommoda senectutis invalidasque manus et
inanes usque lacertas expertus, concreditis mihi muneribus
huc dum vacavi.
Constitui ergo apud animum, ut anniversariam eius diei
memoriam XVI instantis mensis Junii, insimulque infinita
Dei immortalis in me beneficia, quibus me indignum cumuIavit, recoierem. Ingratissimi vero notam vix evitarem, ni
summam vestram in me, peregrinum et advenam, collatam
i5to tempore benevolentiam singularemque comitatem, qua
me meaque studia excepistis olim et ad juvastis, grata i115imul mente in memoriam revocarem. Potius semisecularia illa
celebraturus, vobis, viri excellentissimi, in renovatarn gratis~imi animi tesseram, nunquam penes me intermorituram

1) Dit stemt overeen met de notitie op 16 Juni 1701 in het Album
Promotorum, blz. SO.
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eius beneficii recordationcm, celeberrimorumque vestrorum
nominum admirationem Eteris his, perpetuo valituris, significandum duxi,justis insimul nuncupatis vatis, velit Surnmum
Praepotensque N urnen inclytam vestrarn Academiam, suomet
merito famaeque perennitate coniscantem, semper sui sirnilern servare. Ita valete atque favete ~xcellentissimorum vestrorum nominum observantissimo ct perpetuo euItori, D. Johanni Florenti Rivino."
Dabam Lipsiae ipsis Kalendis Maji MDCCLI.
"Censuit, ca audita, Senatus necesse ut RectoT per literas
responsorias ViTa nobilissimo pro missa programmate ct humanitate, nobis praestita, agcrct gratias, utque in honoTes
praec1are gestos viridemque senectam gratularetur, cunctaque
bona per reliquum vitae curriculum precare~ur. Cui decreto
ut satisfaceret Rector, sequentes misit viro amplissimo literas:
Vir amplissime, praenobllissime, consultissime,
H umanissimas tuas literas ipsis Kalendis Maii ad Academiae nostrae Trajectinae Professores datas, circiterque
ejusdem menses medium ad me perlatas, in Senatu nostro
recitavi. Iisque ille auditis confestim declaravit, pergratam
sibi accidere honorificam tuam Athenaei nostri recordationem, magnoque consensu decrevit, summae tuae hurnanitati
pari humanitate respondendum, gratias pro transmisso simuI
programmate agendas, deque honoribus ac muneribus praeclare gestis gratulandum, faustaque ac felicia cuncta esse
precanda, idque omnium ac singulorurn nomine peragendum
mihi mandavit. Gratias, igitur, vir amplissime, praenobilissime, habemus maximas pro singulari tua humanitate et honorificentissima significatione, laetamurque adeptos olim hic
10ei studiisque tuis debitos honores tarn uberes peperissefructus, titulosque praeclaris tuis meritis eonvenientes. De
celebratione festi semisecularis, tarn paucis contingente, Uno
ore animoque gratulamur lubentes, volumusque, ut eadem
divina gratia, quae te ad hune dignitatis atque aetatis gradum
perduxit, ad Nestoreos usque annos comitetur viridemque
porro ac vegetam senectam, sui in honorem, tuum tuorumque
pariter, atque in inc1ytissimae Lipsiensis Academiae comrrio-:dum et salutem solidumque gaudium largiatur. Ita vale ac
favere perge, vir nobilissime, praeclari nominis tui studiosissimo:
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Jacobo Gisberto WoertroanJ J\.1edicinae Doctori, Anatomes
et Chirurgiae Professori ordinario, h.t. Academiae Rectori.'~
Dabam Ultrajeeti, 17 \0 51.
30 September 1751.
De Senaat schenkt aan den zoon van prof. J. Voorda,
Bavius Voorda, die tot J. U. D. wordt gepromoveerd, de
promotiegelden kwijt. Prof. Voorda biedt op dezen dag aan
zijne collega's een maaltijd aan.

8· Oetober 1751.
Dt Rector legt aan den Senaat deze vraag VOOT: het heeft
den Stadbouder Willem IV behaag~,-bij de herbenoeming van
Schout Lockhorst, Heer van teT IVleer, "flon prorogare ea
jura ac privilegia, quibus per triennium fructus Praesesque
Curatorum Academiae constitutus erat 1) ;" wegens dit praesidium heeft de Senaat in 1749 besloten 2), dat Reetor en
Assessoren hem, tegelijk met de nieuwgekozen Burgmrn.,
züuden complimenteeren; moeten voortaan, nu de Schout
geen voorzitter van de Vroedschap en dus van Curatoren
meer is, Rector en Assessoren toch nog bij hem, zooals hij
de nieuwgekozen Burgmrn. gebeurt, hunrte opwachting gaan
maken? Na serieuze deliheratie besluit de Senaat, dat dit
niet meer moet geheuren, daar hem in de vorige jaren deze
eer is bewezen niet als Schout, maar als voorzitter van Curataren, welke waardigheid hem nu ontnomen iso Verder
draagt de Senaat den Rector op, bij het bezoek aan Burgmrn.
op 12 Gctober a.s. te vragen, "an in subsequentibus programmatibus nomen Praetoris adhiberetur, veluti id jussu
Praetoris ac Senatus urbani per triennium erat additum 3),"
en tevens, "an in posterum schedulae, quarum ope rogantilr
Consules, ut delegare velint Senatores, qui examinibus juvenum, ad titulos doctorum adspirantium, interesse consueverunt, mitterentur per Rectorem Praetori, ut per tres anllOS.
jam obsertvatum fuerat, an vero Consuium praesidi, veluti
ante triennium."
1) Vgl. hierv66r, blz. 442, noot 1.
2) Zie hierv66r, blz. 442, 0P! 6 Febr. 1749.
3) Zie hierv66r, blz. 444, op 19 en 24 Maart 1749.
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12 Oelober 1751.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.; de Reelor vraagt bun, wat de Senaat hern op 8
October had opgedragen. Burgmrn. zijn van meening, dat de
Schout in de "programmata" niet meer genoemd maet worden eu dat de bedoelde briefjes niet meer aan hem, maar
aan den eersten Burgmr. moeten worden toegezonden; zij
zullen echter de meening van de Vroedschap hierover inwinnen eu haar besluit aan den Seriaat rnededeelen.
14 Oetober 1751.
De Reetor deelt mede, dat bij hem is gekomen een mathematieus, Castillon genaamd, die hem had gezegd, dat hij
doof de Vroedschap naa~r Utrecht was geroepen "ad amnes
matheseos partes docendas 1);" daar het echter flOg niet
vast staat, of hij lector, dan wel buitengewoon hoogleeraar
zal zijn, eu hij in afwachting daarvan gaarne zijne werkzaamheid ten bate van de studeerende jeugd zou beginnen, vraagt
hij aan den Senaat verlof, te zijnen huize dit onderwijs te
mogen geven. De philosophische faculteit meent, dat aan
haar, en niet aan den Senaat, de beslissing hierover toekomt;
de Senaat besluit echter, dat dit recht aan den Senaat toekomt en verleent Castillon het gevraagde verlof.
29 Oetober 1751.
De Senaat besluit, dat de professoren het voorbeeld zullen volgen van de Staten van Utrecht en "vestibt1s nigris"
roUw zullen dragen over den Stadhouder Willem IV, die op
22 October is overleden; ook de vrouwen der professoren
zullen dit doen; aan elk lid van den Senaat wordt overgelaten, of ook zijne kinderen zullen rouwen; sommigen hebben
dit hunne kinderen laten doen, anderen niet.
10 en 13 November 1751.
De Waal, theol. stud., Vermeulen, jur. stud., en Hinlopen,
rned. stud., zijn als afgevaardigden van de studenten bij den
1) De Rector droeg toen dus nog geen kennis van de Res. Vr. 19
Juli en 11 October 1751, hierna, blz. 471-472, betreffende Castillon.
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Rector gekomen eu hebben verzocht, dat de Senaat aangeve,
op welke wijze zij zullen rOllwen aver den Stadhouder Willern IV, daar ondeT hen zelven hierover versehil van meening bestaat. De Senaat besluit, hun aan te raden, "ut in
gladio, pi1eo et sinistro brachio signa gererent lugubria, sique
porro ab aJiis cunctis se distinguere anniterentur, ut signa
lugubri, brachio circumvoluto, Academiae insignia defigerent." - Op dezen zelfden dag (10 Nov.) leest de Rector
de 'Res. Vr. 18 October 1751 voor (hierna, blz. 475). Naar
aanleiding daarvan merkt de Senaat op, dat over het eerste
purrt (de "aanspraak" tot den Schout, bij oraties) door den
RectoT, namens den Senaat, geen vraag tot Burgmrn. was
gericht; wat het antwoord op de beide andere punten betreft, n1. dat men zieh moest richten naar de practijk tell tijde
van den Hoofdofficier Van Sandenburg "), niemand in den
Senaat kau zieh dit herinneren eu de Acta zwijgen er over.
Daarom zullen de Rector en een \der Assessoren aan Burgmrll.
gaan vragen: wat was toen gebruikelijk? Dit geschiedt den
13den November; Burgrnrn. hebben toen geantwoord, dat
zij de V roedschap erover zouden raadplegen.
25 November 175l.
De Rector leest een brief voor van den Heer Esseniu~,
Secretaris van Curatoren der Academie te Harderwijk, dd.
Zaltbommel, 23 Nov. 1751, die namens deze Curatoren kamt
informeeren, of de professoren te Utrecht den grooten rouw
hebben aangenomen wegens het overlijden van den Stadhouder WiIlem IV, door wie dit wordt bekostigd, en of er,
en zoo ja, wanneer en met welke formaliteiten, een lijkrede
op hem zal worden gehouden. Hem zal worden geantwoord
(deze brief volgt), dat de Utrechtsche professoren vrijwillig, zonder daartoe van iemand verzocht te zijn. op eigen
kosten den zwaren rouw hebben aangenomen; dat prof.
Wesseling, daartoe verzocht door de Staten van Utrecht,
een lijkrede zal houden. maar dat de formaliteiten van die
plechtigheid nog niet vaststaan. - Ten zelven dage leest
de Rector twee Res. Vr. 15 Nov. 1751 voor (hierna, blz.
475--476), <'en, betreffende de "programmata" en briefjes,
en een andere, betreffende de Hong. en Zevenb: studenten.
1) Diederik Borre van Amerongen, Heer van Conincxvrij en Sandenburg, was Hoofdofficier van Utrecht in de jaren 1678-1703.

Acta et decreta Senatus, 11
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29 en 30 November en 3 December 1751.
Wegens het overlijden van prof. Ode wordt beslüten, dat
,Rector en Assessoren een rouwbezoek bij de weduwe zullen
afleggen; volgens het Senaatsbesluit van 17 Maart 1) 1732
(hierv66r, blz. 322) zal het jüngste lid der betrokken faculteit, nl. prof. Reitz, de lijkrede houden; "judicavit et eodem
consessu Senatus, in parentationis negotio humaniorum literarllm professores ad Philosophos pertinere" (29 Nov.).
Den volgenden dag wordt het rüuwbezoek gebracht; het
aanbod van de lijkrede wordt aangenomen. - De begrafenis
heeft op 3 December plaats.
9 December 1751.
Installatie van "Johannes Castillioneus," bij Res. Vr. 22
en 29 N ov. 1751 (hierna, blz. 472) benoemd tot "extraord.
prof. matheseos, philosophiae experimentalis ct astrono-

.

TInac. "

20 Januari 1752.
Prof. Reitz houdt een lijkrede op pwf. Ode.
4 en 5 Februari 1752.
De Rector legt op 4 Febr. aan den Senaat de vraag voor,
of op Vrijdag 11 FebL a.s., wanneer collega "Vesseling, volgens besluit van de Staten van Utrecht, een lijkrede zal
houden op den Stadhouder Willem IV, de academische scepters met rouwteekencn bekleed zullen worden, en zoo ja, op
kosten van wie? Dit maet geheuren, zegt de Senaat, en op
kosten van de Staten van Utrecht, want die hebben het houden van een lijkrede gelast. veraer vraagt de Rector: zullen
wij ons tot Burgmrn. wenden met het verzoek om, bij de
lijkrede, te mogen zitten in de banken van predikanten en
ouderlingen, daar onze zetels bij zulke gelegenheden door
1) Er staat abusievelijk 3 Maartj 3 Maart is de datum van de
Vroedschapsresolutie, die tot het bedoelde Senaatsbesluit aanleiding
gaf.

467
Curatoren plegen te worden ingenomen? De Senaat besluit,
dat zoowel avef deze zitplaatsen als aver de rouwteekenen
van de scepters met Burgmrn. maet worden gesproken. Dit
doet de Rector op den 5den Februari. Burgmrn. antwoordden toen: de zitplaatsen van predikanten en ouderlingen
zijn reeds VOOT de professoren aangewezen 1) eu er zal
voor gezorgd worden? dat niemand anders ze iimeemt; wat
het met roUw bekleeden van de scepters betreft, dit maet
zeker gebeuren, eu wel op kosten van de Staten. - "Eodem
veTO die proposuit collega Wesse1ingius, aime, eum _cuivis
haec res non conveniat, praestaret tollere i11as coenas, quae
tarn opipare (prachtig) haberi consueverunt tempore, quo
quis professionem extraordinariam- vel ordinariam, vel Rectoris Magnifici munus in se suscepit 2). Propositis annuebant collegae praesentes, verum cum nonnulli abessent et
consuetudo haec tanquam lex omnibus appareret facta, putarunt rem denuo deferendam ad Senatum."
11 Februari 1752.
"Re denuo ad Senatum delata, unanimi consensU is decrevit, tollere illas coenas; permisit tarnen creato Professöri
vel Rectori Magnifico, si hoc ipsi ita visum fuerit, collegas
rogare ut vespertinum tempus illius diei, quo orationem habuit, apud eUm degant, modo non praebeat nisi quae familiariter convenientibus propinari solent, omissa omni omnino
1) Vgl. biema, blz..478.
2) Voor het eerst had Petrus Bunnannus dit gedaan, weI niet op

den dag van zijn inaugureele oratie, maar toch kort daarna: zie
hierv66r, blz. 152, op 10 en 21 Dec. 1696. Sedert verneemt men in
de Senaatsnotulen niet van maaltijden, door een nieuwen -hoogleeraar of een Rector, die zijn ambt aanvaardt, aan zijne collega's
aangeboden. Dat zij echter in 1752 reeds lang in- zwang waren,
blijkt hieruit, dat er over gesproken wordt als een "consuetudo tanquam lex omnibus facta." Tot het ontstaal1. van deze gewoonte zal
de omstandigheid wel hebben bijgedragen, dat na 1725 de gemeenschappelijke jaarlijksche maaltijd der professoren in onbruik was
geraakt. ---.:. Het besluit van 11 Febr. 1752 tot afschaffing van den
bovengenoemden maaItijd is ook al geen "eeuwig edict" geweest. Zie
in het volgende deeI de Acta Secreta van den Senaat, op 29 en 30
Nov. en 4 Dec. 1769.
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coena." - "At insuper hoc die Celsissimo atque Serenissimo
Wilhelmo Carolo Henrico Frisoni, Arausionis Nassavlaeque
Printipi, Foederati Belgii Gubernatori et Summa terra rnarique Imperatori justa persolvit perelegante oratione funebri
in majore urbis templo Clarissimus Petrus Wesselingius 1).
Ad quem panegyricum audiendum amnes Professores solemni processu, praeeuntibus apparitoribus, sceptra lugubribus
inducta gerentibus, oratorem honoratissimum in suggestum publicum deduxerunt, sedilia V(erbi) D(ivini) Ministrorum Ecc1esiaeque Seniorum occuparunt, eademque pompa,
finita oratione, in conclave Senatus academici sunt reversi.
Sequenti autem Programmate auditores invitavit Rcctor:
Jacobus Gisbertus \l\loertman, Academiae T'rajeetinae Reetor, ornatissimis humanissimisque lectoribus S. P. D.
Quum Celsissimus atque Serenissimus Wilh. Car. Henr.
Friso, Arausionis Nassaviaeque Frineeps, Foederati Belgii
Gubernator et Summus terra marique Imperator, Pius, Facificus, Magnanimus, irreparabili Reipublieae nostrae damno
infandoque omnium Belgarum dolore, quorum fuit amor et
desiderium 2), ITlOrtalitate sit intereeptus, I11ustres et Fraepotentes Populi Trajectini Ordines, ut debitum pietatis venerationisque offieium ae supremum honorem illustrissimo Prineipi exhiberent, justa Exeellentissimo huie maximorum Regum Prineipumque Deeori persolvenda mandaverunt viro
eeleberrimo Petro Wesselingio, Jur. utT. Doctori, Juris publici Romano-Germaniei, Juris naturae, Historiarum, Eloquentiae et Graeeae Iinguae Professari ordinario, quo tristi
offieio, Summa adspirante Numine, fungetur ille proximo
die Veneris, qui erit XI Februarii.
Ad hane igitur Panegyrin in primario huius urbis templo
hora semi-undecima matutina eelebrandam, omnes omnium
. ordinum ac dignitatum viros doctos, Celsissimi Prineipis
amantes, inque primis lectissimos Aeademiae eives invito."

1) Deze rede is afzonderlijk uitgekomen: P. Wesseling, In obitu,n
Wilhelmi Caroli Henrici Frisonis oratio. Traj. ad Rhenum, 1752.
2) Anders in de Gedenkschriften van G. J. van Hardenbroek, ed.
Krämer, I blz. 75: " October 1751 sterft Sijn Hoogheydti geen conste.matie ter werelt."
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H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

7 Juni 1751.
N aar aanIeiding van het verzoek van den Kerkeraad dei:
Gereform. gemeente, de vacature te magen vervullen, ontstaan door het overlijden van Ds. Jacobus de Graot. besluit
de V roedschap, "te recommandeeren, dat dooT de Eerwaarde
Kerckenraad eu Diaconije, 500 nu als in 't vervolg, op de
te makene nominatie van drie boven anderen zullen worden
gebragt eu gestehit sodanige predikanten, die der taalen
magtig, weegens haeTe geleerdheyd eu godvrugtigen wandelT
beneffcns haer moderaet eu vreedsaam humeur alomme bekend zijn eu ten minsten vier a vij ff jaeren de academische
lessen hebben gefrequenteert 1), prefererende onder deselve
altaos - - caeteris paribus - - die met loff hunne studie
op de Academie a1hier vo1bragt hebben."
J uni-November 1751.
Naar aanleiding van het voorlezen der notulen van hetgeen op 9 Juni 1751 in de vergadering der Staten is behandeId "betreffende het aanstellen van -een meester, in de
mathesis en physica ervaren," verzoekt de Vroedschap 2) de
1) Onder de theologische studenten waren veel ,,halve studenten",
wier verblijf aan de Academie slechts van korten duur was; zij
lieten zieh zoo spoedig lnogelijk "klaar maken" voor hel kerkelijk
examen, dat zij moesten afleggen om als prerukant te kunnen worden beroepen. Zie De Utrecht.".;che Academie, blz. 163~165.
2) Aan deze Res. Vr. waren de volgende resa1. van de Staten
en de Gedeput. Staten voorafgegaan; men herinnere zieh hierbij,
dat de Rijderschaal een gezamenlijke onderneming van de Stc1.ten
en de Stad was; van de kasten ervan droegen de Staten 2/3 , de Stad
1./;J. _ Op voorstel van Verborcht en Van Mansveld, Burgmrn. van
Utrecht, besluiten Gedep. Staten, in de eerstvolgende vergadering
der Staten voor te stellen, of de Staten niet in overleg zouden kunneu nemen "het weder in train brengen van het Rijderschool op
den voet, als van den beginne af is opgerecht, en weder tot een formele Academie, waarin behalven het paardrijden, de mathesis, het
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gecommitt. tot de academische zaken hierover rapport uit te
brengen (21 Juni). Burgrnrn. en gecommitt. tot de acadedanssen en het schermen gedoceert ward, te forme ren" (Res. Gedep.
Staten, 2 April 1751). Op 7 April d.a.v. komt dit voorstel in de Staten; er wardt een commissie benoemd om er over te rapporteeren
(Res. Staten 7 April 1751). Deze commissie rapporteert aangaande
het voorstel van Burgmrn. van Utrecht om de Rijderschool weder
op den voet van- een Academie te brengen, "dat zulks voor tegenwoordig niet als met veel verandering eu kosten zouw kannen geschieden, clog vermeynden, dat 't nodig was, dat in deze Universiteit
gevonden wierden de meesters, die in de propositie vermeId zijn eu
cierhalve zoodanige bequame meesters behoorden te worden gezagt
eu door een sortabel tractement ge.engageert, waartoe haar Ed. Mog.
en de Heeren van de Vroedschap der stad Utrecht zouden kannen
contribueren in gelijke proportie, als orotrent het Rijderschool geschied.'; Wardt besloten, de commissie te verzoeken, "om te zien na
bequame personen" en daarover een voorstel in te dienen (Res.
Staten 21 April 1751). De corrunissie deelt mede, "dat een dansmeester zig thans te Geneve bevoud, die bereyt was over te komen, indien aan hem de reyskosten wierden goedgedaen." De Staten stellen
een som daarvoor beschikbaarj bij de overkomst van den dansmeester zal de commissie nader met hem spreken (Res. Staten 7
Mei 1751). De conunissie rapporteert, "dat zij, geinformeert heb··
bende na een meester in de mathesis, gevonden hadden een man,
daarin bijzonder geverseert, en die mede ervaren was in de physica,
hebbende reeds zoo door 't uitgeven van mathematische werken
als 't geven van instructien een goede reputatie gekregen, zijnde
denzelve ook Dr. Juris en lid der Londonsche Societeyt (de Royal
Society) j dat hij zig genegen getoond had om a1.lrier zoo de phisica
als mathesis te doceren, onder den titul van Lector, op een sortabel
tractement en ietwes tot zijn reiskosten genietendej dat zij, nog nadere testimonia verwagtende en supponerende, dat dezelve mede
zoude voldoen, van advis waren, dat een goede acquisitie zoude
zijn en de Heeren van de Vroedschap van Utrecht zourlen klU1nen
werden verzogt om aan denzelve dien titul van Lector te comereren
en 't gebruyk der physische instrumenten te bezorgenj dat de gemelte persoon tot 't geene voors. is zoude konnen werden aangestelt op een jaarlijks tractement van f 1000, of zooveel minder, als
men zoude konnen convenieren, en jaarlijks iets tot aankoop van
verdere nodige instrumenten en reparatii:~n van dien daarbij zoude
konnen worden gevoegt, 't welk na dezelve proportie als (bij) de
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mische zaken rapporteeren, dat zij aan de V roedschap voürstellen, zieh te vereenigen met het rapport, dat in de vergadering van de Staten van 9 Juni doof de commissie voor de
aangelegenheid van de Rijderschool eu wat daarmede samenhangt, i5 uitgebracht, .,ondeT eenige schikkingen, als
considererende, het van veel dienst zoude weesen, dat de per500n van Jan Castillion, lid van de Societeyt van Landen,
om de goede loffelijcke getuygenissen van desselfs bequaamheyd, ans alomme zijnde gebleeken, behoorde te worden gehonoreerd met den titel van Lector in de mathesis eu
phisica, rnits litrnaat zijnde van de Gereformeerde religie."
De V roedschap keurt dit goed en machtigt haar afgevaardigden ter Beschrijvinge om met de commissie van de Staten
"erder alles hieromtrent te regelen 1) (19 Juli). Burgmrn.
Rijderschool, conform voorgegaane rapport, zoude konnen worden
betaa1t.~' De Geeligeerden houden dit rapport in advies; de Edelen
willen de commissie machtigen, met communicatie van Gedeput.
Staten de zaak "verder rigtig te maaken;" de stad Utrecht en de
steden Amersfoort, Rhenen, Wijk en Montfoort "nemen de zaak
over" (d.w.z. zullen hierover nader last vragen) (Res. Staten 9
Juni 1751).
.
1) In aansluiting aan deze Res. Vr. volgen hier weer de op deze
aangelegenheid betrekking hebbende Resol. Staten en Gedeput. Staten: De afgevaardigden der stad Utrecht deelen in de Statenvergadering de Res. Vr. 19 Juli 1751 mede; de Geeligeerden houden deze
resolutie in· advies (Res Staten 21 Juli 1751). De Geeligeerden dcelen
mede, goed te vinden, dat Castillon tot lector in de mathesis wordt
benoemd, op een jaarwedde van f 900 1000, waarvan de Staten 2/ 3
zullen betalen, mits- deze portie van de Staten zal ophouden, als hij
tot ordinarius professor in' de mathesis wordt benoemd, en mits Castillon professie doe van de Gereformeerde religie. Overeenkomstig
deze meening besluiten de Staten eenparig; de commissie wordt gemachtigd, verder met Castillon te onderhandelen, te letten op de
quaestie van de Gereformeerde religie en daarover nader te rapporteeren (Res. Staten 28 Juli 1751). De corrunissie bericht, dat zij zieh
met Castillon in betrekking heeft gesteid en, "op deszelfs gedane
betuiging van lidmaat der Gereformeerde religie te wezen," met
hem was overeengekomen, dat hij Lector in de mathesis ZOll worden
op een jaarwedde van f 1000, dat hij 100 rijksdaalders ZOll krijgen
voor reiskosten en zoo spoedig mogelijk naar Utrecht zou kamen.
De Staten hechten hunne goedkeuring hieraan en machtigen Ge-

a
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stellen VOOT, den Lector Jean Castillon te vereeren met den
titel van extraord. prof.; de gecommitt. VOOT de academische
zaken zullen hierover advies uitbrengen (11 Oct.). Ingekomen
een verzoek van Castillon om tot extraorcl. prof. in de mathesis en de physica te worden aangesteld; na het rapport van de
gecommiÜ. VOOT de acaclem. zaken hierover te hebben gehoard, besluit de Vroedschap, "met deeze zaake te supereedeeren tcr tijd en wijle preuves van desselfs bequaamheden in 't doceeren zal hebben gegeven." Zijne jaarwedde
zal ingaan op den dag van zijn aankomst te Utrecht; overeenkomstig de Res. Gedeput. Staten van 2 Nov. 1751 zal
de Stad daarin, alsmede in de reiskosten '/3 dragen (15
Nov.). "Op de nadere favorable ingekomen rapporten weg·ens de geleerdheyd en bequaamheyd" van Castillon, besluit
de V roedschap eenparig, hem den titel van extraorcl. prof.
te verleenen, "en zijn de R.H.' gecommitt. tot de academische zaken versogt, de tituls desweegen te reguleeren"
(22 Nov.). Op hun rapport krijgt Castillon den titel van
"extraord. prof. matheseos, physicae experimentalis et
astronomiae" (29 N ov.).
20 Augustus 1751.
Jobannes Willem Swellengrebel heeft aan den Stadhouder Wi11em IV voorschrijving verzocht voor een aan den
Utrechtschen magistraat in te dienen request, waarin hij,
na herinnerd te hebben aan de Res. Vr. 17 Febr. 1749,
waarbij hem het burgerrecht is verleend, eu na betoogd te
hebben, "t;{at hij reeds den tijd van tien jaeren in de voorschreeve stad (Utrecht) tot voltrekkingh zijner studien ten
huyse van "den predikant Scharmer gewoont, zijne karner,
vuur en licht gehouden heeH, dogh door afwezigheyd zijner
ouderen eu door zijne jonkheyd versuymd heeft, het voürschreeve bürgerrecht eerder te versoecken," aan den
Utrechtschen magistraat vraagt, dat deze moge verstaan, dat
het bedoelde burgerrecht zijn ingang heeft genomen "ten
deput. Staten, voor de betaling zorg te dragen (Res. Staten 1 Sept.
1751). 'Gedeput. Staten gelasten den concmerge Nicolaas lVI1L'1tendam,
aail. Castillon f 250 voor reiskosten te betalen, waarvan 1/3 door de
Stad moet worden opgebracht; ook van de te betalen jaarwedde
zullen de Staten 2/ 3 en de Stad 1/3 fourneeren (Res. Gedeput. Staten 2 Nov. 1751).
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tijde de suppliant in de voorschreeve Stad is kamen woonen." De Stadhouder stuurt dit request aan de Utreehtsehe
regeering toe, met het verzoek, hem daarop "hare consideratien te doen toekomen." De Vroedschap verzüekt den
Kolonel en de Hoofdmannen van de Schutterij hierover rapport uit te brengen ").
September-Oetober 1751.
Ingekomen een brief van den Stadhouder Willem IV,
dd. Aken, 6 Sept. 1751, inhoudende: daar wij hebben goedgevonden Jr. Diderick van Lockhorst, Heer van leT Meer,
VOOT dTie jaar in het Schoutambt te continueeren, en het
onze intentie is, dat de ambten van Schout en substituutSchout voortaan zullen worden waargenomcn op dien voct,
als zij andel' Prins Willem III zijn waargenomen, eerst door
Jr. Frederiek Ruyseh en later door Jr. Diderick Borre van
Amerongen, Heer van Zandenburgh, verzüeken wij u, ons
te berichten, welke rechten toen aan de ambten van Schout en
1) Deze resolutie is hier alleen opgenomen, omdat het verzoek
van J. W. Swellengrebel voortspruit uit de hierv66r, blz. 448, opgenomen Res. Vr. 17 Febr. 1749. De reden, waarom J. W. SweIlengrebel den mgang van het hem verleende burgerrecht vervroegd
wilde hebben, kan deze geweest zijn, dat men 10 jaren burgerschap
moest hebben, voordat men lid van de Vroedschap kon worden:
zie Gedenkschriften van G. J. van Hardenbroek 1, blz. 64, noot 5. De yerdere geschiedenis van het in Res. Vr. 20 Aug. 1751 bedoeide
request valt buiten het bestek van deze uitgave; men kau haar vinden in Res. Vr. 23 en 30 Aug. 1751 en 10 April en 27 Nov. 1752; de
slotsom ervan is, dat de Utrechtsche regeer:ing het verzoek heeft afgeslagen, ook na een nader, en door de Gouvernante ondersteund
request van den gewezen Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop,
Hendrik. Swellengrebel, den vader van Joh. Willem (Res. Vr. 10
April 1752), waarin hij o.a. betoogt, dat zijne kinderen van moederszijde afstammen van de familie Van Roden, aan welke bij Raadsbesluit van "Vrijdags nae Elisabeth" (20 Nov.) 1416 voor haar en
hare nakomelingen het burgerschap is toegekend, en dat, zooals hij
met voorbeelden aantoont, de descendenten van vrouwelijk oir
uit deze familie als burgers van Utrecht zijn erkend en gelijk recht
hebben als die van mannelijk oir; daarom verzoekt hij den Utrechtsehen magistraat, zijne kinderen als geboren burgers te beschouwen.
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substituut-Schout verbünden waren, met bijvoeging van de
daartoe dienende bescheiden, opdat wij een vasten voet kunnen beramen, waarop deze ambten VQortaan zullen worden
bediend. Wordt besloten, dezen brief toe te zenden aan de
Heeren van het Gerecht, om advies (9 Sept.). Voorgelezen
een concept-missive, met tal van bijlagcn, over de bevoegdheden, van ouds aan de ambten van Schout en substituutSchout verbanden, opgesteld door cle Heeren van het Gerecht. In dezen brief o.a. het volgende: "en heeft ook eyndelijck de Vroedschap verstaan, dat de Schouth rang saude
heb ben v66r Borgermeesteren, uytgesondert in zaacken, de
Academie concernerende, als van welcke gemelte Heeren
Hooftofficieren Ruysch en Van Sandenburgh allDos zijn
uytgeslooten gebleven eu nooyt bij de besoignes, dienaangaande gevallen, geadmitteerd. Maar is verstaan, dat bij
de publicque academische actens, zoo van oratien als andersints, de Heer Van Zandenburgh als Haoftofficier alleen
honoris causa v66r Borgmrn. wierd aangesproken, zooals
dat ook al aanstonds nae de gelukkige aanstellinge van Zijne
Hoogheydt, den tegenwoordigen Erfstadhouder, aan den
Heere De Reuver is toegestaan geworden l )." De Vroedschap
keurt goed, dat deze brief aan Zijne Hoogh. wardt taegezünden 2) (13 Sept.). Ingekamen een brief van den Stadhouder Willem IV, dd. Aken, 30 Sept., berichtende, dat, te
rekenen van den aanvang der nieuwe instructie, de ambten.
van -Schout en substituut-Schout zullen worden waargenomen, als in den brief der Vroedschap van 15 Sept. (dat
is de datum van den brief, waartoe in de vergadering der
Vroedschap van 13 Sept. was besloten) was aangegeven
(4 Gel.).

1) Zie hierv66r, b1z. 433, op 19 Febr. 1748.
2) In dezen brief werd verder betoogd, dat ten tijde van Willem
Irr de Schout zieh nooit had bemoeid met zaken, "de policie deezer
Stad aangaande," vee1 minder de vergaderingen ,der Vroedschap
had bijgewoond; hij had alleen de Vroedsehap bijeengeroepen en
was daarin versehenen 'om den brief van den Stadhouder betreffende de verkiezing van nieuwe Burgmrn., Schepenen, Raden enz.,
voor te 1ezen; zoodra de Schaut dan aan de nieuwgekozenen den eed
had afgenomen, was hij echter "uit de vergadering vertrakken.
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Oelober-November 1751.
"Den Heer Burgmr. Van Mansveldt communiceerde de
vergaderingh, dat Zijn Ed. door geeommitteerdens van den
Scnatus academicus was begroet en onderhouden 1). versackende te magen verstaan, hoc sig te zullen gedragen in
de aanspraak aan den Heer Hooftofficier bij het doen der
oratien, mitsgaders in het doen drukken van de programmata, alsmeede het senden van de brief jens amme te magen
hebben een commissie van twee Heeren uyt de V roedschap
tot het assisteren van de respective examens eil promotien.
Ileeft_ de Vröedschap goedgevonden en verstaan, dat de
Senatus academicus nopende het eerste painet zig zal srhikken en reguleren nae 't geene aan haar bij resolutie van dl'l1
1gen Februarij 1748 (hierv66r, blz. 433) is aangesehreeven,
en nopende de twee andere poincten, nae 't geene ten tijde
van den Hecr Hooftoffieier Van Zandenbnrgh is gepraetiseert geweest; en zal hiervan extract aan de Senatus academiens worden toegesonden" (18 Oe!.). "Door de HH.
Burgmrn. de vergaderinge zijnde gecommuniceerdt, dat de
HH. professoren hadden gedeclareerdt, dat zij niet hadden
konnen vinden, hoe ten tijde van den Heere Van Zandenburgh als Hooftoffieier was gebruykelijek geweest met het
ste11en van de programmata, alsmede het zenden van de
brief jens 2)" (enz.: zie hierboven), "heeft de Vroedsthap
goedgevonden, dat soo in het een als ander de professoren
zulks zullen doen, zooals v66r het aanstellen van den Heere
van Loekhorst als Hooftoffieier is gebruykelijek geweest 3)"
(15 Nov.).
25 Oetober cn 15 November 1751.
[Miedema, blz. 309-310: Toegestaan f 300 voor 14 4) met name
genoemde Hong. en Zevenb. studenten, met herhaIing van de bekende voorwaarden. Voorstel om een beperkt aantal jaren vast te
stellen voor _het verleenen van enderstand, "opdat (zij) met meer
ijver haere studien voltrecken en niet om 't genot (van on1)
2)
3)
4)

V gl. hierv66r, blz. 463---464, op 8 en 12 Oct. 1751.
Zie hierv66r, blz. 465, op 10 en 13 Nov. 1751.
Hij werd in October 1748 daartoe aangesteld.
Miedema heeft ten anrechte 15.
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derstand) hier langer verblijven;" de Vroedschap besluit hierover
het advies van de gecommitt. tot de academische zaken te vragen
(25 Oet.). Geen Hong. of Zevenb. student zal langer dan 4 jaren
onderstand genieten 1), tenzij om dringende redenen, waarvan dan
door de professoren van de theologische faculteit aan de Vroedschap zal worden kennis gegeven (15 Nov.).

December 1751-Maart 1752.
"Nog heeft de Vroedschap de HH. gecommitt. tot di:rectie van Stads finantie. versagt, de lijsten ofte inventaris
van Stads instrumenten nae te sien, zoo van het theatrum
anatomicum als astronomischen toom ete." (13 Dec.). De
zooeven genoemde gecomrnitt. berichten, dat zij "hadden orngcsicn (naar) en ook gevonden seecker inventari,-; va'n instrumcnta phisica en astronomica ete., ten dienste van de
Academie door de Stad aangekoft en in Vroedschaps notulen van den llen Januari 1740 geinsereert 2)." De Vroedschap verzüekt hun, dezen inventaris na te zien, en te rapporteeren, wat er "magte sijn vermist of gebroken, alsmeede
te besorgen, dat de in weesen zijnde (instrumenten) aan
den extraord. prof. Castillioni worden overgegeven, en dat
dezelve daarvan ecn onderteeckende lijste op Stads Finantie
extradeere" (27 Dec.). Ter voldoening aan deze opdracht
hebben de genoemde gecommitt. "bij sig genomen eenen
Lommers 3), die gewoon is deze1ve instrumenten schoon te
maken en te repareeren, cn bevonden grosso modo, dat de
instrumenten van eenige consideratie daar zullen weezen,
clog dat niet in staat waeren, daar c_en nieuwe ordentelijcke
lijst van te formeeren, om dezelfde aan den nieuwen extraord.
professor over te geven, vermits op dezelve lijst (die. van 11
Jan. 1740) gevonden worden sommige instrumenten, die
nog zij, RH. gecommitt., nog den voorschreeven Lommers
kenden, waerom zij van gedagtcn waeren, dat den voorschreeve extraord. professor behoorde te worden versogt,
1) Op 22 Febr. 1745 was een tennijn van drie jaren aangenomen,
althans voor de meeste studenten: zie hierv66r, blz. 389, op den genoemden datum. ~ Zie nog bij eramer, t.a.p., blz. 30, een besluit
der theolog. faculteit, dd. 11 Nov. 1751, over de gelduitdeeling.
2) Deze inventaris is in, zijn geheel gedrukt bij Miedema, blz.
263-268, zooals ruerv66r, blz. 363---364, werd medegedeeld.
3) Zie hierv66r, blz' 383, op 24 Juni 1743.
A
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om hen in het forrneeren -van de voorschreeve lijst te adsisteeren, gevende verder in deliberatie, of ruen die instrumenten, den overledenen professor Ode toebehorende en op de
Astronomie bevonden wordende, van desselfs weduwe niet
zoude ten minsten prijse overnemen, bestaande desdve in:
een telescoop ad 16 vaet, een Gregoriaansche verrekijker,
een astrolabium met dessselfs vaet, een hüute stander." Na
deliberatie heeft de Vroedsehap zieb met dit rapport vereenigd "cu hun Ed., ten fine als in deeze, tot het een eu
ander versagt en geauthoriseerdt" '(17 Januari), De gecommitt. berichten, dat zij met Castillon een lijst hebben opgemaakt van de physische instrumenten op het theatrum academicum eu van de astronomische instrumenten op het observatorium astronomicum eu die aan den genoemden professor hebben overgegeven, "die hij hadde onderteekenclt,
alsmeede de sleutels van de kassen, om daarvan gebruyk tc
kannen maken," De Vroedschap besluit, dat deze lijst of inventaris in hare 110tulen zal worden opgenomen 1) (6 Maart),
Een verzoek van prof. Castillon om eenige instrumenten te
mogen laten repareeren en eenige nieuwe aan te koopen.
wordt gesteld in handen van de gecommitt. voor Stads finantie; over zijn verzoek om colleges over logica te magen
geven eu eenige instrumenten te zijnen huize te gebruiken,
zullen Burgmrn. en gecommitt. tot de academische zaken
advies uitbrengen (13 Maart),
December-Februari 1752,
"Op 't gerepresenteerde door de Heeren Burgmrn. desen
aangaande, versoekt en authoriseerdt de V roedschap hun
Ed. omme met de Heeren van de voorstemmende leden te
helpen reguleeren, zoo 't verschikken van den dag tot 't doe!1
der oratie door den Heere Professor Wesselinz over 't droevig afsterven van Zijn Hoogh,2) den Heere Erfstadbouder,
alsmeede weegens 't behangen van rouw van eenige gestoe1tens in den Domskercke, als anders" (20 December). "Communiceerden de Heeren Burgmrn. aan de vergadering, dat
den dag tot het doen der oratie door den Heere professor
1) Deze lijst volgt nu in de 'Res. Vr. van 6 Maart 1752; men zal
haar aan het einde van dit deel in de Bijlage aantreffen.
2) Zie 'hierv66r, blz. 464, op 29 Qct. 1751.
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van

Wesseling over het afstervcn
Zijne Doorl. Hoogh., glorieuser gedagtenlsse, bepa.aldt was tcgens aanstaande Vrijdagh over agt dagen, zijnde den llen Februarij deeses jaars,
eu dat den professor, nae gedaan te hebben de aanspraak
aan de Heeren Statcl1 deezer provintie, als Souverainc van
den lande, sigh bij een generale aanspraak soude hebben te
bepalen, alsmeede dat gemelde professor met een roumante1
!Cu floeTs, van den hoedt afhangende, zoude ürcr-en, eu dat
de Heeren Gedeputeerden an (sie) corps met derselver koe!sen tot het bijwonen der oratie nae den Dom sullen rijden,
alsmeede dat de Heeren Burgmrn. hadden aangenomeu, 'ar
versoek van haer Ed. l\tIog., de bancken in .den Domskercke
te laten bekleeden; heeft de Vroedsehap de Heeren Burgmrn.
VOOT gedaene communicatie bedanckt.
Eu zijn de RH. gecommitt. ter directie van Stads Finantie
versogt, sorge te willen dragen, dat de navolgende gestoeltens en bancken op 't netste cn in goede ordre in den rOllW
worden bekleedt, alse:
De Staten- ,en derzelver vrouwe-banck voor de Heeren
Staten en derselver ministers en vorders die gewoon zijn
daarinne sessie te nemen.
De V roedschaps- en professorenbanck voor de RH. van
de V roedschap cn derselver ministers, de HH. Raadsheeren
met 'hunne ministers cn vordere Heeren, die gewoon zijn
daarin sessie te nemen.
De Predikanten-, ouderlingen- en diakonenbanckcn voor
de RH. professoren.
De afgaande-Kerekeraadsbaneken voor de HH. predikanten, en verders hetgeheele heekje (voor) de preekstoel,
dog .met communicatie van den Heer professor WesseIingh.'1
Burgmrn. deelen verder rnede, "dat er maar twee deuren
in den Dom zouden openstaan, alse die aan de Noordzijde
en die aan de Oostzijde, eu dat aen elcke deur soude sorge
gedragen worden, dat er een wagt stonde, tot weeringe van
alle disordres en da! er geen gering of sIegt volk daardoor
,'zoude magen .inkornen."
"Is vorders goetgevonden, dat de deurwaarders en stadsboodens zigh zullen. laten vinden in gerneIde kercke om op
te passen aan de bancken, alsmeede sorge dragen voor alle
confusie; en dat de dinaers van de Justitie zullen praesent
zijn om alle disordres te weeren en te keeren" (31 Januari}.
'Ook de advocaten- en studentenbanken zullen· met rouw
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worden behangen. De gecomrnitt. ter directie van Stads
Finantie geven verder in consideratie, "vermits geinformeerdt
zijn, dat te Leyden ten tijde van 't doen der oratie van
wijlen Z. H., gIaT. gedagt., musicq zouden weesen, of sulx
hier ook niet diende te geschieden, en dat hun Ed. na de
kortheyd des tijds en gelegenheyd op 't orgel in den Dom
sulx bij provisie hadden werkstellig gemaakt, eu dat dooT den
organist Visscher het musicq gecomponeerdt wierdt." Zij
worden bedankt VOOT hun attentie; de Burgmrn. worden verzocht, clit te willen voordragen in de vergadering van de
Gedeput. Staten 1 ) (7 Febr.).
F ebruari 1752.
"DOOf de RH. Burgmrn. zijnde voorgebragt, dat vermits
de tijd stand te naderen tot 't aanstellen van een nieuwen
Rector Magnificus, of men, niet zoude kennisse geven aen
haeTe Koninckl. Hoogh.} zooals in den voorledene jaare gepractiseert is aan Sijne Hoogh., hooghloffelijker memorie,
dat de Heere professor Oosterdijk Schacht de oudste en
naaste daartoe was en alleenig diegeene, dewelcke daarom
hadde gesolliciteerdt, daartoe 2) geliefde te recommandeeren." De gecommitt. tot de acadernische zaken zullen hierover van advies dien,en en een concept-missive opstellen
(14 FebL).

[Miedema, blz. 311: Curatoren hebben een brief opgesteld, waarin
aan hare Kon. Hoogh. wordt gevraagd, of zij goedkeurt, dat Oosterdijk Schacht Rector wordt, dan wel, of zij een anderen professor
daartoe wiI aanbevelen. Verder wordt haar "weibehagen" afgewacht
op het voorstel, om de jaarwedde van prof. Woertman van f 600
op f 1000 te brengen en den extraord. prof. Rau tot ordin. prof. .in
de Oostersche talen te benoemen, op een jaarwedde van j 800 3).
1) Op 8 Februari 1752 wordt dit door Gedeput. Staten goedgekeurd. Op dezen dag wordt ook, in gevolge Res. Staten van 12
Januari 1752, door Gedep. Staten een ordonnantie van 100 zilveren
ducatons gedepescheerd voor prof. P. Wesseling (Res. Gedep. Staten
8 Fehr. 1752).
2) Hier is iets weggevallen; men zal moeten lezen: "eu of men
niet aan hare Kon. Hoogh. zou vragen, of het Haar geliefde, hem
daartoe te recommandeeren."
3) Het vragen van het "weibehagen" der Gouvernante op dit
voorstel ,gaf aanleiding tot een heftig protest van Mr. Hendrik As-

480
Wardt besloten dezen brief te verzenden (21 Febr.). Ingekomen een
brief van hare Kou. Hoogh., dd. 's Gravenhage, 23 Febr. 1752,
waarin zij verklaart, "dat wij ons a1 hetzelve volkomen laten welgevallen" (28 Febr.).]
suerus (of Ahasverus) Wttewaal, gewoonlijk. Stoetwegen genoemd
naar de ambachtsheerlijkheid, waarmede zijn echtgenoote in 1741
was beIeend. Sinds 1729 had hij zitting in de Vroedschap van
Utrecht, van September 1746---0ctober 1748 was hij burgemeester.
Hij had zieh in 1747 reeds verzet tegen de erfelijkverklaring van
het stadhouderschap in de vrouwelijke lijn en diende in volgende
jaren scherpe protesten er tegen in, dat Willem IV en later de Gouvernante op de regeeringsbestelling in Utrecht nog grüoter invloed
uitoefenden, clan hun cloor het regeeringsreglement reeds was toegekend, en dat de Utrechtsche magistraat dit zeH uitlokte. Zoo liet
hij in de Res. Vr. 13 Maart 1752 een uitvoerige memorie opnemen
om er tegen te protesteeren, dat de Gouvernante iemand recommandeerde voor het ambt van secretaris van de Momboirkamer, en
kwam hij er in September -1752 tegen op, dat de Vroedschap aan
de Gouvernante vroeg, wie zij op de _nominatie voor Burgemeester
geplaatst wenschte te zien. Bij de regeeringsvernieuwing in October
1752 zette de Gouvernante dezen opposant uit de Vroedschap. Zie
over hem Bijdr. en Meded. Hist. Gen. I, blz. 377 vlg. en Gedenkschriften van G. J. van Hardenbroek (ed. Krämer) I, blz. 4, 44-45,
53,64-65, 67,86,95 en'120. - In de zooeven genoemde memorie van
13 Maart 1752 komt een passage voor, die betrekking heeft op de
Res. Vr. van 28 Febr. 1752, waarbij het "weibehagen" der Gouvernante over een tractementsverhooging van hoogle€'raren werd ingewacht. Hij betoogt daarin (maar bij het leven van Willem IV had
hij wel anders daarover geoordeeld!), dat deze Stadhouder "zijne
recommandatien met een goed oogmerk en in een goeden sin gedaan heeft, namentlijck sonder sig daardoor eenig regt voor hem
of zijne successeurs te willen aanmatigen, overlatende aan diegeenen, wiens post het was te waaken, om, soo zij, Heeren, verrneynden gefundeert regt te hebben, hetzelve in respectueuse termen te
demonstreeren ...... Maar verre de meeste Heeren hebben uyt een
grooten ijver en een prijsselijcke beweeginge van erkentenisse en
dankbaarheydt haer bevlijtigt 'am de vriendelijcke versoecken of
maniere van recommanderen breeder uyt te voeren dan hij, Heere
Erfstadhouder, zelfs heeft verwagt." Zoo hebben ook Burgmrn. en
Vroedschap op 22 Febr. 1752 aan de Gouvernante approbatie verzocht, niet alleen voor de benoeming van een Rector- Magnificus,
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21 Februari 1752.
Een ordonnantie gedepescheerd voor f 81---S st. voor boeken, ten behoeve van de Bibliotheek gekocht, cu voor het
binden van eenige boeken, volgens e:en doof prof. Wesse1ing
ingezonden memorie.

20 MAART 1752-26 MAART 1753.
I.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI

J.

OOSTERDIJK

SCHACHT SECUNDUM RECTORE, A01752"(-1753).

20 Maart 1752.
Als Rector geinstalleerd J. Oosterdijk Schacht, als Assessoren: Woertman, Fr. Burman, Houck eu Horthemels .. De
aftredende Rector Woertman draagt zijn ambt aan zijn opvolger aver na het houden van een oratie lIde proxima 1)
sede, quam anima in carpore occupat."

11 April 1752.
De Vroedschapsleden C. Burman cu 'r. Woertman kamen
in den Senaat 2) eu deelen namens Curatoren mede: "obtinuisse olim in hac Academia et quidern potissimum haud
ita diu post eiusdem inaugurationem, ut delegati ex Curatoribus amiee aliquando eum Professoribus eonferrent deliberarentque, quid ad deeus et inerementum Aeademiae faeere
possent 3). Quod quidem laudabile institutum, quod ab aliquo
retro tempore plane inolevit, quum revoeandum denuo urbanus Senatus eenseret, quippe quod et Aeademiae utile et Semaar ook voor de verhooging der wedde van twee professoren,
"voorwaar een saacke, ten opsigte van het laatste Iidt (nl. de verhooging der wedden), die ick nooyt gehoord hebbe, en waarop
Mevrouw de Gouvernante geen de minste gedagten gemaakt heeft,
"Sooverre mij bekendt is, cf voIgens het Reglement maken konde."
1) Loncq, t.a.p. blz. 325, heeft "de praecipua sede."
2) Vgl. Res. Vr. 4 April 1752, hierna, blz. 48S--489.
3) Zie Acta et Decreta I, blz. 74, op 20 April 1635.
Acta et decreta S enat~, II
31
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natui eius honorificum videtur, de1egati ex amplissimo Ordine c1arissimos Frofessores rogarunt, vellet quisque eorum
indicare, quid e re academica futurum judicaret. Senatus
academicus, actis pro honorifico hoc nuncio gratiis, significavit, seria se super hac re acturum et continuo ad amplissimas delegatos quod quisque censuerit, relatururn. - Praeterea etiam decretum est ut, quum aequissimum sit Theologiae et Philosophiae Doctoribus, in hac' Academia promotis,
idem jus concedi, quod iis, qui in aliis Academiis summos in
iBis disciplinis hanaTes consecuti sunt, quodque Juris et
M edicinae Doctoribus turn hie, turn alibi concedi tribuique
solet, ut, inquam, ex diplomate et theologoruni, ,et philosophorum, qua illis cathedram dactoralem. conscendencli jus
c1atur, si legitima vocatio praecesserit, verba illa "legitima
vocatione praecedente" omittantur. Hoc autem faciendum
conspirantibus suffragiis Senatus censuit. Vide Acta a 0 •
1741 sub fine 1)."
13en 14 April 1752.
"Quum singularum Facultatum membra seorsim primum
convenissent 2) et' quid ab iis constitutum esset ad frequentem Senatum retulissetit, Senatus academicus judicavit, rogandos esse amplissimos delegatos, ut Sena~ui urbano praelegerent, quae in sequentibus literis continentur, et quantum
fieri potuit, totum hoc negotium eorum favori et benevolen:...
tiae commendarent. Quod cum sequente die Veneris XIV
Aprilis factum esset, responderunt viri amplissimi, se lubenter haec eum nQbiliss. et ampliss. Consulibus et Senatoribus
cornrnunieaturos 3), facile tarnen praevidere fore, ut nonnullarum petitionum spe Senatus acadernicus excidat." Nu
volgt de zooeven bedoelde brief, die aldus luidt:
1) Zie hierv66r, blz. 370-371, op 1 December 1741. Vgl. hierbij
Acta et Decreta I, blz. 527, noot 1.
2) Ziehier een voorbeeld, dat er, al was het dan maar sporadisch,
faculteitsvergaderingen zijn gehouden. Alleen van de theolog. factilteit zijn er notulen bewaard gebleven, maar daarin kamen groote
lacunen voorj zoo is er bv. niets opgeteekend in de jaren tusschen
1751 en 1756, dus ook niet over bovenbedoelde faculteitsvergadering;
zie Cramer, t.a.p., blz. 9* en 36.
3) Zie hierna, blz. 489, op 17 April en 16 Oct. 1752.
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Edele, Groot Achtbare Heeren,
"De Senatus academicus van Uw Ed .. Achtb. door hare
gecommitt., de Beren Burman eu Woertman, verzogt zijnde,
serieuslijk te overleggen, wat tot luyster,· agting, opbouw eu
bloey van de Academie kau contribueeren, neemd de eer,
Uw Ed. Achtb. op het eerbiedigste deze volgende poincten
voaT te houden eu de verzüeken, in zommige derzelven bevat,
met alle scbuldige veneratie Uw Ed. Achtb. voor te draagen.
Eerstelijk 1), dat het absoluut noodig zij, de publica exercitia van disputatien ete. meerder te rnaaken, waartoe de
studenten, aan wien dit voornamentlijk manqueert, zeef
zoude geanimeert worden, zoo 't Uw Ed. Achtb. de onkosten van dat papier, waarop de dispuuten, welke aan de
V roedschappen eu Professoren gegeven worden, gedrukt
zijn, eu 't welk grüoteT, beeter eu kostbaarder is als in kleyner formaat, geliefde te draagen.
Ten tweeden, dat de somrne gelds, tot vermeerdering eu
verbeetering van de publicque Bibliotheeq jaarlijks vastgesteld 2 ), in zijn geheel tot dat eynde geemployeert wierde.
Ten derden, dat het houden van een jaars collegio over
de Institutiones Juris bij äe Professoren begonnen is ter
navolging van wijlen den I-Ieer Wieling, die hier nooyt anders
gedaan en evenwel genoegen heeft_gegeeven; dat de Beren
Balck en Heineccius te Franeker 3) altijd op die wijze
hebben te werk gegaan; dat ook alzoo gedaan heeft de Heer
Ulr. Huber 4) en volgens zijn getuigenis de meeste professoren van die tijd;
dat zij oordeelen, dat het meer tot luister van de Academie strekt, dat de zaaken ter deege en in de grond, als superficieel en ligj es geleerd worden; dat ook het eerste klaare
en distincte concepten, het andere confuse en dikwils rnisverstand geeft; dat dienvolgens het eerste beter is voor die
1) Dit eerste punt van het verzoekschrift van den Senaat is ook
gedrukt bij Evers, t.a.p., blz. 92.
2) 10 Mei 1728_ was een jaarlijksch bedrag van f 500 voor aankoop van boeken beschikbaar gesteId: hierv66r, blz. 308.
3) Beiden juridisch hoogleeraax te Franeker, resp. in de jaren
1709-1750 en 1724---1733.
.
4) Insgelijks juridisch professor te Franeker, in de jaren 16571679 en 1682-1694.

I
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allen, welke ter deegs tragt,en door te studeeren en die hier
of elders reeds een jaar of twee gestudeerd hebbe.f1, schoon
het laaste moogelijk gevoegelijkst züude zijn voor hen, die
haast maaken;
Dat de heer Prof. Houck bereyd is, VQortaan tweemaal in
't jaar de Instituten te expliceeren.
Ten vierden, dat het van eene absoluute necessiteyt i5, dat
de studenten in de- medicijns geleegenheyd gegeeven würde,
om voor de bedden der patienten te zicn practiseeren dat in
de collegien geleerd word 1), waartoe het gevoegelijkst zoude
zijn, dat twee der Heeren Professoren, ieder om het vierendeel jaars, buiten de vacantien, tweemaal 's weeks, 2 a 3 patienten in 't gasthuys visiteerden, op die wijze, als te Leyden
geschiedl,
Ten vij fden, dat Haar Ed, Achtb. bij Haar E. Mog. willen intercedeeren, dat het den Prof. anatomes gepermitteert
würde, een üf meer cadavera, uitgesondert die der militairen,
tot zijn gebruik te hebben,
Ten sesden, dat de publicq gepromoveerden op deze Academie niet alleen van togt en wagt, maar ook van het officierschap yan de borgercompagnien vrij zijn, en daartoc
nimmer mogten geconstringeert konnen worden.
Ten sevenden, dat de resolutie, genoomen den 22 Februarij 1740 2 ), luidende als volgt:
" Verder hebben Haar Ed. Achtb. goedgevonden en verstaan, dat zoo wanneer ecn der professoren van hier elders
wierd beroepen, en zulks accepteerde, dezelve verobligeert zal
weezen N.B. de douceurs of augmentatie-tractem:ent. bij
Haar Ed. genooten, alsdan weder aan de Stad te refundeeren en goed te doen,'" dat, zeg ik, deze resolutie, waarvan
onzes weetens geen weergaa op eenige Academie gevonden
word, mogte geabrogeert en geannulleert worden.
Ten agtsten, dat de immuniteyten en vrijdommen van im1) Over dit klinisch onderwijs zie Acta et Decreta I, blz. 98-10l.
Het werd in het begin der achttiende eeuw nog gegeven, maar was
sedert in onbruik geraakt: De Utrechtsche Academie, blz. 330------331.
Over de controvers betreffende de prioriteit van het klinisch onderwijs, waarover op de eerst aaIlgehaalde plaats is gehandeld, zie
thans ook J. A. J. Barge, De stichting van het academisch klinisch
onderwijs te Leiden v66r 300 jaren (Leiden, 1937), blz. 16---18.
2) Hierv66r, blz. 364.
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positien, voormaals aan Professoren en studenten toegestaan, clog naderhand om reedenen, die nu ZOQzeer niet kunnen exteeren, afgenoomen, haar weder mogte vergund en
daartoe agt gegeven worden op de Acadernie te Leyden, alwaar de Professoren sedert 2 jaaren meer vrijdommen genieten als zij ooyt te voor:en genaoten hebben 1).
Eynde1ijk: dat bij het afsterven van den tegenwoordigen
Heer Secretaris Van Baerle, het Qns gepermitteerd würde
een Secretaris, die lidt van onze Senaat is, en dooT üEd.
Achtb. jaarlijks te verkiezen, te hebben, die notnlen houd van
-'t geen doof den RectoT eu Senaat geproponeerd en geresolveerd is, de actens concipieerd, 't promotiegeld distribueeTt, de boetens daarvan aftrekt, geringere commissien van
ele Scnaat uitvoert, ete., 't geen nu doof den Rector Magnificus, het hoofd van den Senaat, geschieden moet, waarvan
insgelijks geen voorbeeld op eenige Academie te vinden is,
en 't welk met de waardigheyd, die aen dezelve op 't voorbeeld der andere Universiteyten door Uw. Ed. Achtb. geaccrocheerd is, niet wel bestaanbaar schijndt.
Deze bovenstaande pointen zijn het, die de Rector en de
Senaat zig verzekert houdt, tot luister van d'Academie niet
weynig te zullen contribueeren, en met die veneratie, die zij
begrijpen UEd. Achtb. te moelen toedraagen, zig de eere
geeft UEd. Achtb. onder het oog' te br.engen, zig verzekerende, dat UEd. Achtb. ter bevordering en aenwas van hare
Illustre Academie daarop een serieuse en favorable reflexie
zullen neemen.
Uit naam van den Senatus academicus
Oosterdijk Schacht,
Acad. h.t. Rector."

Jovis,

XII] Aprilis.

1) Bedoeld zal zijn de Res. Gecomm. Raden Z. Holl. van 22 April
1751, waarbij aan professoren, lectoren, den bibliothecaris en hunne
weduwen nagenoeg geheeIe vrijdom van 's lands middelen werd
verleend, en aan de studenten vrijdom van accijns op wijn, bier,
koffie, thee en van het heeren- en redemptiegeld: Molhuysen, De
voorrechten der Leidsehe Universiteit (Meded. Kou. Akad. v. Weteusch., afd. Lett., deel 58, serie B, No. 1), blz._16.
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27 April 1752.
Sebaldus Ravius aanvaardt het ambt van "ordin. prpf.
linguarum Orientalium" met een oratie "de eloquentia ct
sublimitate dictionis Hebraicae scriptorum Veteris Testamenti."
5 Mei 1752.
De Acta van het rectoraat \ran Woertrnan worden gelezert
eu goedgekeurd. - "Praeterea Rector coram Senatu e formula, ad quam diplomata tum theologorum, tum philosophorum confici solent, induxit 1) illa verba "legitirna vocatione
praecedente," quae XI Aprilis expungenda conspirantibus
suffragiis (Senatus) censuerat 2)." - "Porro quum ab
aliquot Tetra annis invalueratJ ut studiosi honorarium Professoribus non nisi post 'longiorem in Academia moram et
demum ubi abitum parant, efferant, actum est in Senatu de
invenienda ratione, qua ad promtiorem citioremquc eiusdem
persolutionem compelli possent. Quum vero haee res seriam
attentionem mereatur, deeretum fuit, ex qualibet faeultate
unum Professorem delegare, qui ea de re inter se deliberarent
et dein ad totum Senatum referrent. Dedit Rector Magnifieus id negotii clariss. Irhoven, Voorda, Waehendorff et
Reitz, qui id se aeturos humanissime reeeperunt. Denique
deeretum est, ut Rector Magnifieus, si a Professoribus, qui
hine diseesserunt, aut defunctorum viduis heredibusque moneantur rogenturque quo euram gerant, ne quis~ nisi soluto
honorario, quod illis debitur, summos in arte, quos petunt,
honores eonsequatur, diploma retineat, donee solutum hoc
debitum esse eonstiterit."
19 Juli 1752.
Carolus Balthazar Wieling, zoon van wijlen prof. Abr.
Wieling, wordt gepromoveerd tot J. U. D., met kwijtschelding van de verschuldigde gelden.

1) Dit is een verscbrijving voor "eduxit."

2) Hierv66r, blz. 482.
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10 Oetober 1752.
De Rector stelt voor, dat hij bij de aanstaande begroeting
van de nieuwgekozen Burgmrn. in herinnering zal brengen,
dat de Senaat nog geen antwoord heeft gekregen op zijn
briefvan 13 April 11. (hierv66r, blz. 483--485). "Id fieri
apartere, sed prudenter, nemine refragante decretum est."

12 Oetober 1752.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgrnrn. eu herinneren, met "qua -decet modestia," aan den
nog niet beantwoorden brief van 13 April 11. Burgmrn. hebben geantwoord, "se de nostra petitione ad urbanum Senaturn proxime relaturos 1)."

14 Oetober 1752.
De Rector leest het rapport voor van de op 5 Mei 11. benoemde commissie. Daar de Senaat "infrequens" is, "nihil
ea de Te decreturn, sed in commodiorem occasionem totum
hoc negotium rejectum fuit."
3 November 1752.
Aan Johannes Arnoldus Reitz, zoon van prof. Joh. Fred.
Reitz, die tot Med. Dr. wordt gepromoveerd, worden de
promotiegelden kwijtgeseholden; "Iauto dein convivio (Senatus) exceptus fuit."

1 Februari 1753.
Christophorus Saxius, Philos. Dr., L. A. M., bij Res. Vr.
4 Dec. 1752 (hierna, blz. 491) benoemd tot "extraord. prof.
antiquitatum- et humaniorum literarum,n houdt zijn inaugureele oratie "pro antiquitatis scientia."

1) Zie hierna, blz. 489, op 16 Oct. 1752.
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H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1752-Januari 1753.
[Miedema, blz. 311-312: Aan prof. Castillon toegestaan, colleges
over Iogica te geven; hij mag Stads mstrwnenten te zijnen huize gebruiken, mits hij instaat voor alle schade, een onderteekende lijst
inlevert van de geleende instrumenten eu deze afstaat, zoodra een
professor zijner, faculteit ze noodig heeft voor publieke demonstraties
(4 April); .machtiging aau prof. Castillon Dm de noodige reparatien
te laten verrichten aau Stads instrumenten (23 Mei). Ingekomen
een inemorie van prof. Castillon, met opgave van gewenschte reparaUe eu aankoop van instrumenten 1); Burgmrn. worden verzocht,
het daarheen te dirigeeren, dat 2(3 van deze kosten worden gedragen cloor de Staten eu ~/3 door de Stad (7 Aug.). De gecommitt. tot
de aeadern. zaken gemachtigd, _in overleg met prof. Castillon ,,hoe
eer zoo beter" te zorgen voor den aankoop van de noodige instrumenten (14 Aug.).]

Burgmrn. ·gemachtigd, door prof. Castillon te doen inkoopen "eenige maternatische en andere instrumenten, ten
dienste van deezer Stads Academie, wanneer dezelve tot een
tamelijcke prijs te bekamen zullen zijn, dog niet excederende
de somme van 3 a 400 gld."' (18 Sept.).
[Miedema, blz. 314: Aan prof. Castillon f 665-7-8 toegestaan
voor aangekochte instrumenten en voorschotten, waarvan de lijst in
de Res. Vr. is opgenomen; daarop volgt een lijst van de door Castillon in ontvangst genomen instrumenten, die aan de Stad toebehooren, en van enkele instrumenten, gekocht uit den boedel van
wijlen prof, Ode2) (29 Jan.).]

April en Getober 1752.
Op voorstel van Curatoren wijst de V roedschap twee harer
leden, nl. de HH. Burman en Woertman aan, "amme in den
Senatus academicus te spreeken met de RH. professoren
wegens het publicq defendeeren, hetzij in ·t groot of kleyn
auditorium, en verders met hun hooggeleerden te raison1) en 2) Zie hierachter de Bijlage.
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neeren wat verders tot nuttigheydt, voorstand eu weLdjn
van de studie züude kannen dienen, eu daarvan te rapporteeren" (4 April). "Gehoord het ampel rapport van de HH.
Burman en Woertman" (over hun onderhoud met professoren, ingevolge de resol. 4 April) "heeft de Vroedsehap zig
zulks laten welgevallen eu hun Ed. VOOT de ruoeyten in dezen
bedankt. Vervolgens overleeverende eu deeden leezen een
memorie of opste!, vervattende eenige poincten, dooT de RH.
professoren ontworpen, met versoek, dat die bij de Vroedschap magten werden gearresteenlt, luydende dezelve als
volgt" (zie deze memorie hierv66r, blz. 483--485). "Waarop
gedelibereerdt zijnde; heeft de Vrocdschap goedgevondcll,
voorschreeve rnemorie eu poinctcn, daarbij vervat, te doeu
stellen in handen van Burgmrn. eu gecommitt. tot de academ.
zaken, me~ versoek om den inhoucl van dien te examineeren
en daarvan te rapporteeren" (17 April). "Door de RH.
Hurgmrn. zijnele voorgebragt, dat door den Senatus acadcmicus nadere instantien waren geelaan en versogt, dat de
poincten, den 14en April 1752 door haer aen hun Ed. Achtb.
in scriptis overgelevert, mogte worden geexamineerdt en
daarvan rapport uytgebragt, is desweegen geen conc1usie ge"allen" (160et.):
5 Juni en 24 Juli 1752 .
"Rapporteerden de H.H. geeommitt. ter directie van Stads
Finantie, dat eene IJzeneloorn zijn thuyn, gelegen zijnde
naast den hortus academicus, hadde aangepresenteerf voor
de somma van 1580 guldens, eu zij, Reeren, van advis waeren, dat, dewijl dezelve thuyn van veel nut en dienst zijnde,
behoorde van den gemelden IJzendoorn te worden gekogt,
zijn cle RH. gecommitt. tot den hortus academicus verso.l,.rt
en geauthoriseerdt, gemelde saak te examineeren en daarvan
te rapporteeren" (5 Juni). Op advies van Burgmrn. en vcrdere gecommitt. tot den hortus academicus wordt het aanbod
van "Frederiek van IJzendoorn" afgeslagen 1) (24 Juli).
24 Juli en 9 Oetober 1752.
"Opt geproponeerde door cle RH. Burgmrn. deesen aau1) Zie echter hierna, blz. 515, oP' 20 en 27 Sept. 1756.
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gaande, authoriseerdt de Vroedsehap den Heer prof. Wesseling, om communicatiff met de RH. professoren van de
medice faculteyt eenige boecken, soo in de anatomie als botanie, op aanstaande verkoping te Leyden te laten küpen,
mits niet exederende de jaarlijkse daartoe gesteide somme,
en die te plaatsen in Stads Bibliotheecq, alsmeede een appendix te laten drukken van de aangekogte boeken en die te voegen after de jegenswoordige eatalogus" (24 Juli). Toegestaan f 307-8-8 voor boeken, door prof. Wesseling voor de
Bibliotheek gekocht (vermoedelijk op de zooeven genoemde
verkooping), en voor het binden van eenige boeken, alles
blijkens een bijgaande memorie (9 Oet.).
7 Augustus 1752.
"Verders sijn hun Ed. (Burgmrn.) versogt en geauthotiseer! om de eoneert met hun Ed. Mog. (de Staten) te gaan
wegens het reguleeren van een douceur of tractement voor
den beroepen dansmeester 1)."
23 Oetober 1752.
Op het request der theo1. faeulteit wordt f 300 toegestaan
voor 15, met name in het request genoemde, Hong. en
Zevenb. studenten, onder herhaling van de bekende voorwaarden.

1) De onderhandelingen met dezen dansmeester waren reeds ruim
een jaar gaande ezie Res. Staten 7 Mei 1751, hierv66r, blz. 470, :Q-oot).
In aansluiting aan bovenstaande Res: Vr. 7 Aug._1752 volge hier nog
een Res. Staten 9 Aug. 1752: de commissie voor de Rijderschool en
wat daarmede verband houdt, bericht, dat zij ingevoIge Res. Staten
7 Mei 1751 heeft onderhandeld met een dansmeester te Geneve,
;maar dat deze hooger eisehen is gaan stellen; de commissie geeft nu
in overweging, hem een jaarwedde van 100 Rijksd. en een gelijk
bedrag ineens als vergoeding voor reiskosten aan te bieden. Een
besluit wordt niet genomen, daar de GeiHigeerden het voorstel ,,in
advies" houden en Amersfoort het "overneemt." Voigens het register op de "Korte Notulen Staten en Gedep. Staten 1751-1754" (R. A.
Utrecht) is het onderwerp in de eerstvoIgende jaren niet meer ter
tafel gebracht.
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4 December 1752.
[Miedema, blz. 314: "Opt geproponeerde door de H.H. Borgmrn.
€u gecommitt. tot de academ. zaken, mitsgaders de favorabele
recommandatie, door den Heere Secretaris De Back gedaan, ten
name van haar KOll. Hoogh. Mevrouwe de Gouvernante." heeft de
Vroedschap Christoffel Saxe 1) benoemd tot "extraord. prof. antiquitatum et humaniorum litterarum," op een jaarwedde van f 500.]

27 December 1752.
"Gehoord het rapport van de RH. gecomrnitt. ter directie
van Stads Financie omtrent een ingeleverde memorie van
den professor Wachendorff van eenige verschütten, soo in
, -de chymie eu botanie, accordeerd dezelve aan zijn Ed., in
extinctie van desselfs gedane onkosten cu verschütten, van

den 1en Julij 1749 tot den eersten Julij 1752,. tot een samme
van 500 guldens."
12, 19 en 26 Februari 1753.
[Miedema, blz. 314: Gecommitt. tot de academ. zaken verzocht,
een missive aan H. Kon. Hoogh. op te stellen, waarin prof. Rau
wordt voorgesteld als Reetor magnif. voor het volgende aeademiejaar, "zijnde de eenigste, die
daarom versagt heeft, en diegeene,
die deeze weerdigheydt nog niet bek1eedt heeft" (12 Febr.); deze
missive goedgekeurd (19 Febr.); na ingekomen bericht, dat de
Gouvernante zieh dit voorstel bat welgevallen, wordt Rau tot Rector benoemd (26 Febr.)]

ons

Februari en Maar! 1753 ..
[Miedema, blz. 314: Curato:t;'en verzoeht, om te zien riaar een opvolger van prof. Ode (19 Febr.).]

1) Hij was gouverneur geweest van de zonen van Secretaris De
Back en was met hen naar Utrecht gegaan, toen zij daar studeerden:', Gedenksehr. van G. J. van Hardenbroek (ed. Krämer) I, blz.
24, noot 3 en 6.
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Goedgekeurd een missive, om de "hoogwijze consideratien
en goedvinden" van H. K. H. te vernemen op het voorstel,
om "Joh. David Hahn, Heydelberga-Palatinus,. welcke in
den jaere 1751 met veel roem zijne promotie, 500 in de philosophie als medicijnen, op de Academie te Leyden heeft geobtineerdt en volgens het eenparig getuigenis van de (Leidsehe) professoren Musschenbroek, Lulofs en Allamand,
weegens zijne profunde geleerdheydt, dexteriteyt in het doen
van physische experimenten, gegronde kennis in veelderley
taeIen en andere uytmuntende hoedanigheden allerbequaamst
werd geoordeelt, Qmme als ordinaris professor philosophiae"
physicae experimentalis et astronomiae op een Academie te
fungeereu," te benoemen tot ord. prof. in deze vakken aan
dc Utrechtsche Acadcmie, op een jaarwedde van f 1000. Ver20cht wordt, met H. K. H.'s "hoogwijze consideratien en
goedvinden hoe eerder hoe liever te magen werden vereerdt,
alsoo wij geinformeerdt werden, dat op andere Academit:n
op dien Heer meede speculatien vallen" (26 Febr.). Na ingekomen bericht, dat H. K. M. zich dit voorstel !aat welgevallen, wordt Hahn benoemd; voorge1ezen en goedgekeurd
een missive aan Hahn, waarbij hij Würdt verzocht, ten spoedigste te berichten, dat hij de benoeming aanneemt, en wordt
uitgenoodigd, "zoo haast doenlijk U Wel Ed. hier nae toe te
transpürteeren,. op dat UEd. ten langsten in den tusschentijd nae Pinxteren en -v66r het begin van de groote vacantie
door het doen van eene oratie tot deeze post moget werden
geiJ}stalleert" (1 Maart) ; ontvangen en gelezen een rnissive
van Hahn, dd. Göttingen, 13 Maart 1753, waarbij hij verklaart, de benoeming aan te nemen, maar verzüekt, ontslagen
te worden van de "obligatie en restrictie," om bij vertrek
naar ecn andere Academie de genoten verhooging van jaarwedde te restitueeren. De gecommitt. tot de academ. zake-n
worden verzocht" rapport uit te brengen over dit verzoek 1 )
(26 Maart).

1.) Van dit rapport verneemt men niets. Eerst bij Res. Vr. 13 Mei
1754, hierna, blz. 503-504, wordt de bepaI:ing omtrent de restitutie
niet alleen voor Hahn, maar voor alle professoren ingetrokken.
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26 MAART 1753-25 MAART 1754.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RECTORE SEBALDO RAVIO,
ANNO 1753" (-1754).

26 Maart 1753.
Geinstalleerd als Rector Rau, als Assessoren: Oosterdijk
Schacht, Mill, Wesseling en Reitz. De aftredende Rector
Oosterdijk Schacht draagt zijn ambt aan zijn opvolger over,
na het houden van een oratie "de arcanis meclicorum non
.celandis,"
11 Mei 1753.
Op dezen dag fungeert de Prorector Oosterdijk Schacht
als Rector, daar de Rector Rau "ob res domesticas paulisper
extra urbem" vertoeft. De Acta van het rectoraat van 005terdijk Schacht worden gelezen en goedgekeurd.
29 Mei 1753.
"Rector invitatis in conclave academicum Professoribus
exhibuit 'propositiones, quas viri c1arissimi Guilielrnus ab
Irhoven, Jacobus Voorda, Everhardus Jacobus
Wachendorf et Joannes Fredericus Reitsius, superiori anno ad id
negotii a Senatu deputati 1), in chartam eOli j ecerant de honorariis, a studiosis curatius quam factum est Professoribu:3
offerendis, et sententiqm Senatus academici eo de negotio
rogavit. Is verQ, tametsi occurrendum censeret quorundam
malis moribus, existumantium honorarium Professoribus
non deberi nisi cu-rsu studior-um absoluto, aliorum vero· etiam
sub hoc praetextu nihil solventium, noluit tamen ea in re pro
tempore quidquam severius statuere, sed deliberare, interea
autem mitiora quaevis remedia cu j usque arbitrio relinquere.
Propositiones fuerunt eiusmodi:
Collegiorum semestrium et annuorUm honorarium solvatur expirante collegia, ve1 saltern quisquam initium sequens
capiat, certique ad id statuantur dies, exempli gratia tres.

a

1) Zie hierv66r, blz. 486-487, op 5 Mei en 14 Oet. 1752.
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Et quisque octiduo ante premoneat SUDS auditores, se i5tO
triduo certis horis recipiendo honorario vacaturum, sive
domi futurum.
Omnes utantur una eademque fonnula, catalogo inscribentium praefigenda, qualis posset esse hujus modi:
Nomina ornatissimorum auditorum,' qui collegium frequentant, recipiuntque se id soluturos, collegia expirante, vel
'saltern ante initium novi, exceptis iis, qui id jam praestitere.
Posset itaque et brevis eiusmodi formula scripta catalogo
dicta praemitti et alia paulo amplior praelegi, qua huius conditionis causa indicatur, a perversa scilicet consuetudine, a
praejudicio et a commodo iude oriundo, qua re et eius modi
formula ad calcem est addita.
Sed quando frustra foret persuasio et lex, nisi remedia
cogendi accedant, negligentibus indicandum erit, si non solverint, id per apparitorem aeademicurn petitum iri.
Qui vero nec misso pedello solverit, ei, re ad Senatum
aeademieum delata, omnibus interdicatur collegiis a Rectore
Senatuque. Promittant igitur euncti eollegae se illorum admissuros neminem, qui sibi, delati alteri, non solverint, idque
et ipsi studioso refractario rnissione pedelli secunqa antea
indicetur, se non admissum iri apud quernqu.am, ni debito se
liberarit. Inscriptio norninum fiet octavo post coeptum collegium die.
Stipendiarii quoque honorarium postmodo persolvant; non
enim ad alimenta, sed ad studiorum sumtus tolerandos instituta atque adsignata esse stipendia constat. Idque a stipendiorum quaestoribus ae praesidibus moneantur.
Si quis Professorum obierit, vel hisce discesserit, in parte
prioris semestris posteriore, debebitur ei honorarii annui
dimidium, - - si collegium fuerit cursus tantum- semestris,
sponte apparet illud deberi toturn - - , si vero fato fungatur vel profieiscatur in parte posteriore aIterius semestris,.
debebitur integer annus.
Viduas Professorum idem habere jus in retinendis canclidatorum diplomatibus, clonee solverint honorarium defuneti nomlne debitum, dum id Reetori Magnifico -indieent,
nuper jam decretum, idernque statutum de professoribus niigrantibus ').
Omnes professores promittant se legern hane pariter exse1) Zie hierv66r, blz. 486, op 5 Mei 1752.
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cuturos, nedum alter gratiam captat studiosorum, alter invidia prematur.
Formula monitoria praelegenda, vel in collegia
adfigenda 1) :
Etsi pretium arti nostrae non avare statuimus, tarnen ne
ex langa. mora tandem ad nihilum redeat honorarium collegiorurn, visum est amplissimo Senatui academico obviam ire
multorum praejudicio, statucntuim id non deberi, nisi toto
studiorum cursu exacto, atque abolere istam consuetudinem
contra pristinum Academiae institutum introductam et parentibus aeque ac juventuti magis molestam, quando sie majores
summas simul dependere coguntur, quam si idem sensirn ac
per partes praestent. Ideoque decreverit id honorarium sub
firrem singulorum collegiorum sive annuorum, sive semestrium, aut sa1tem ante initium novorum collegiorum esse solvendum, cliebus horisque octiduo ante indicandis."

21 Juni 1753.
J oh. David Hahn, in plaatsvan wijlen prof. Ode benoemd
tot "ordin. prof. philosophiae, physicae experimentalis et astronomiae," houdt een inaugureeie oratie "de scientia naturali ab observationum et experimentorum sordibus repur:'"
ganda."
2 Augustus 1753.
"Absente ob res domesticas Rectore," gaan de Prorector
"en de Assessoren op rouwbezoek bij collega Woertman,
wiens vrouw "praematura morte ipsi erepta" was.

12 Oetober 1753.
Rector'- en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.

23 Januari 1754.
Op verzoek van den extraord. prof. CastilIon, J. U. D., en
na gunstig advies van de philos. faculteit wordt hem- "h01101) Dit is de hierboven, op blz. 494, regel 11 vlg. v.b., bedoelde
forrnule.
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ris caUsa 1)," zünder voorafgaande examens en disputatie,
het doetoraat in de philosophie verleend.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1753-'-Maart 1754.
[Miedema, blz. 315-317: Toegestaan f 115 voor boeken, cloor prof.
Wesseling voor de Bibliotheek gekocht (24 April); de Heer Nieuland heeft eenige manuscripten van Gronovius aan de Bibliotheek
gelegateerd; zijne weduwe heeft deze aan den Graaf van Rechteren
ter hand gesteid, opdat hij ze overgeve
de Bibliotheek. Prof.
Wesseling wordt gemachtigd, ze in de Bibliotheek te plaatsen eu
er boven te vermelden, door wien ze zijn geschonken; secretaris
Van Baerle 2la1 een brief van dankzegging aan de weduwe schrijven.
Volgt een -lijst dezer manuscripten, hoofdzakelijk aanteekeningen,
voorlezingen en dictaten van Gronovius over allerlei klassieke
schrijvers en over gedeelten van het Nieuwe Testament (30 April).]

aan

Ordonnantie voor f 183-18 51. gedepescheerd voor boeken, die prof. Wesse1ing voor de Bibliotheek heeft laten
koopen "op de auctie van Emtinck;" volgt de lijst dezer boeken (8 Oet.). Ter vergadering wordt ingebraeht het door
prof. Wesseling samengesteIde "Auctarium eatalogi Bibliothecae Trajectino-Batavae;" hem zal daarvoor door een der
secretarissen dank worden betuigd; de gecommitt. voor de
Bibliotheek verzocht, "nae te sien, of ook in diergelijcke gevallen, weegens extraordinaris moeyten, geen present aan
zijn Ed. zoude worden gegeven" (17 Dee.). Ordonnantie
voor f 152-11 sI. gedepeseheerd voor boeken, door Wesseling voor de Bibliotheek gekocht (11 Maart).
Mei-Oetober 1753.
[Miedema, blz. 317--318: Na lezing van een request der theolog.
professoren wordt een conunissie benoemd, die met hen zal overleggen, wat er gedaan moet worden voor den Hong. student Gregorius
1) Dit-is de eerste -maal, dat deze tenn wordt gebruikt voor een
zander voorafgaande examens en disputatie verleend doctoraat.
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Borsa, die krankzinnig is geworden eu in een vlaag van razernij
uit zijne karner in het water is gesprongen (7 Mei); gehoord het
rapport dezer com;missie, wardt f 50 toegestaan voor dezen student;
de theolog. professoren, met name de dekaan Fr. Burman, zullen
toezicht op hem houden tot hij met anderen naar Hongarije kan
vertrekken (19 Mei); f 92 toegestaan voor hetzelfde doel; Borsa is
nu "ter zake zijner krankzinnigheydt geconfineerdt" (24 Sept.).]

Burgrnrn. berichten, dat Borsa in het dolhuis hoe langer
hoe erger wordt; als hij in een van de verbeterhuizen wordt
opgenornen, waar het rustiger is, kau hij misschien beter
worden. De V roedschapsleden Harscamp en Vos zullen met
de theolog. professoren hierover spreken, en dan rapport
uilbrcngen (l5 OcL).
lMiedema, blz. 318: Op hun rapport staat de Vroedsehap f 100 toe
voor de verpleging van Borsa; ook de theolog. professoren hebben
daarvoor f 100 gegeven; Borsa zal van het dolhuis worden overgebracht naar het huis van gemak 1) (22 Oet.).]

14 Mei 1753.
"Opt genotuleerde ter Deschrijvinge van voorschreeven
dage (3 Mei 1753) en requeste van Jan Castillion, extraord.
prof. in de phisica, mathesis en astronomia op de Academie
alhier, daarbij vertonende de redenen van beswaar, waarom
gemelte professor niet tot ordin. prof. kan worden aangesteldt, alles breder bij opgemelte notulen 2) vervat, heeft de
1) Dit was een verbeterhuis.
2) In de notulen der Staten staat op 3 Mei opgeteekend: "Op de
requeste van Jean Castillon" enz. ,)wudende, dat om dringende
redenen de post van ordinarius professor zoude besolliciteren, dog
bevreest te zijn, dat, vermits H. Ed. Mog. twee derde parten van des
suppliants tractement betalen, zulks een voornaam beletsel in dezelve sollicitatie zoude weezen, nademaal de Heeren Regeerders,
den suppliant tot ordinarius prof. aanstellende, besyvaart werden
zouden met zijn geheeie tractement" (de Staten hadden irnmers
vroeger besloten - hierv66r, blz. 471, noot 1 -, dat zij niets m~er
tot zijn tractement zouden bijdragen, zoodra hij tot ordin. prof. zou
benoemd worden), "eu versoekende, dat H. Ed. Mog. de voorwaarden, den ,suppliani. in desselfs sollicitatie hinderlijk konnende zijn,
geliefden te altereren en zijn tractement naarmate van zijne onvermijdelijke noodwendigheden te augmenteren." Er wordt een com-

Acta et decreta Senatus, II

32
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V roedsehap de HH. Borgmrn. en geeommitt. tot de aeademische zaken versagt en gecommitteerdt om tgunt VOOfschreeve te examineeren ende daarvan te rapporteeren. "
Juli 1753-Maart 1754.
[Miedema, blz. 318: Mededeeling van een overeenkomst tusschen
de prof. Halm en Castillon om beurtelings een half jaar publieke
experimenten te doen in het Theatrum academicum; prof. Castillon
moet de door hem geleen.de Stads-instrumenten ov,erleveren aan
prof. Hahn, die zal beginnen (9 Juli).]

Mededeeling, dat, in gevolge Res. Vr. 9 Juli, "ten huyse
van den professor Castilion de instrumenten voIgens den
inventaris doof den prof. Hahn waeren overgenomen, a15meede diegeene, dewelcke op den astronomischen toorn
waeren, eu dat genoegsaam dezelve alle gevonden waeren,
except eenige van weynige importantie, en dat daerentegen
ook waeren gevonden anderen, die op den inventaris niet en
stünden, dog dat sommige zeer defectueus waeten, waeronder mede het quadrant 1), in den beginne van deezen jaere
aangekoft 2)." De gecommitt. ter directie van Stads Finantie verzoeht, hierover met prof. Hahn te spreken (16 Juli).
Burgmrn. deelen mede, dat "de extraord. prof. Castilion sig
hadde gedeclareerdt om, volgens Res. V r. van den gen J u];j
1753, aankomende half jaar publieque experimenten in het
Theatrum academicum te doen. Zijn, om de instrumenten
van den prof. Hahn over te nemen om aan den extraord.
prof. Castillon over te geven, versagt de HH. Van der Dussen en Vos, Raaden in de Vroedsehap" (4 Maart 1754).
Vos rapporteert (Van der Dussen "indispoost zijnde"), dat
zij de instrumenten van prof. Hahn ten decle hadden ontvangen en overgegeven aan Castillon, "maar dat nogh eeni~e
ffilSSle benoe!pd om hierover te rapporteeren; de voorstemmende
leden houden het re~uest in advies, de stad Utrecht en de steden
Amersfoort, Rhenen, Wijk en Montfoort "nemen het ove:r" (Res.
Staten 3 Mei 1753). Eerst in 1755 (zie hierna, blz. 508-510, op 2, 5
en 9 Juni 1755) krijgt Castillon het door hem zoozeer gewenschte
ordinariaat.
1) Er staat abusievelijk quadraat.
2) Zie hierv66r, blz. 488, op 29 Januari 1753.
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moesten gerepareert worden, dogh dat daarvan nog een nader 1ijste zoude gemaakt wordon 1)" (25 Maart).
6 Augustus 1753.
De Kameraar Van Westrenen wordt gemachtigd "tot het
doen maken eri herstellen der defecten aan de deur v66r
den ingang van de Academie, alsmeede eenige zarken, daarvo6r leggende."
20 Augustus 1753.
Ordonnantie voor f 247 gedepescheerd ten behoeve van
prof. Van Wachendorff, voor verschütten. "Verders verstaan, dat in 't vervolg alle verschütten, tot lasten van de
Stad gedaan, door zijn Ed. speeifieq zullen worden opgegeven."
10 September 1753.
Ordonnantie gedepeseheerd voor f 515 ten beho<Cve van
prof. Hahn, VOOT het transport van hern eu zijn gezin en
zijne goederen van Göttingen naar Utrecht, volgens iugediende specificatie.
22 Oetober 1753.
[Miedema, blz. 318: Toegestaan>, op request der theolog. faculteit,
voor 8 in dit request met name genoemde Hang. en Zevenb.
studenten. Herhaling der bekende voorwaarden; voortaan zal in het
request ook moeten worden vermeId, "op wat. wijse de distributie
van de resp. giften, en aan wien, geschiedt."]

:f 300

22 Oetober en 12 November 1753.
"op 't geproponeerde door de RTf. Borgmrn. dezen aangaande versoekt de Vroedsehap de Heeren geeommitt. tot
deezer Stads Bibliotheecq,_ om nae te sien de resolutie van
den gen Januarij 1688 2), vervattende, dat de boekdrukkers
zullen gehouden wesen van alle boeeken, dewe1cke zij1uyden
1) Zie hierna, blz. 505, op 17 Juni 1754:
2) Hierv66r, blz. 98.
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zullen kamen te drukken, 't zij voor personen buyten deeze
provincie, ofte andere, eell exemplaar te vereeren voor de
Bibliotheeeq deezer Stad, alsmeede die van den ZOen J ulij
16911), rakende den Custos Bibliotheeae, om sorge te dragen,
dat van alfe nieuwe gedruckte boecken een exemplaar doof
de drukkers in de Bibliotheeeq worde gefurneert, en of die
.resolutien niet dienden in train gebragt te worden eu extracten aan de Deeekcns van hel boekverkopersgildt, alsook aan
den Custos toe te zenden, ten eynde sig daarnae te kannen
reguteeren" (ZZ Oel.).
"Rapporteerden de Heeren geeommitl. tot dezer Stads Bibliotheeeq, dat zij, ter voldoening van UED. Achtb. resolutie
van den 22en Oetober deeses jaars,· hadden nagcsien de rcsolutie van haar Ed. Achtb. van den gen Januarij 1688, inhoudende" enz. "alsmeede de resolutie van den ZOen Julij 1691,
inhoudende" enz., "eu dat zij, Heeren gecommitt., eenparig van
gedagten waefen, dat beyde deeze resolutien, thans buyten gebruyk, wederom in train dienden g-ebragt te worden, eu om
dezelve beeter stand te doen grijpen, dat UED. Aehtb. zouden kannen resolveeren eu vaststellen, dat de boekverkoopers, in deeze stad hun verblij f hebbende, van ieder boek,
't welck op hunne kosten wordt gedrukt en door haar uytgegeven, alsmeede de boekdrukkers, op welkers drukpersen
bocken ten kosten van boekhandelaren, buyten deeze stad
wonende, in het vervolg zullen worden gedrukt, een exemplaar, 't zij het boek in een .of rneerder deelen bestaedt, wel
geconditioneerdt, in eene Fransche of hoornen bandt (zullen
hebben) over te leveren aan den Heere Prof.Wesseling, Bibliothecarius van deezer Stads Bibliotheecq, of aan dengenen,
die in 't vervolg tot Bibliothecarius door haer Ed. Achtb. zal
worden aangesteldt, om door denzelvcn te worden geplaatst
in Stads Bibliotheecq. En dat de boekverkopers of boekdrukkers, hierin nalatig zijnde, zullen verbeuren telken reyse 25
gulden, alsmeede dat de Custos van de Bibliotheecq diende
te worden aangesegdt, naukeurig agt te geven op 't uytkomen van nieuwe boecken, en nae verloop van ses weecken
nae den uytgaaff te vernemen bij den Heer Bibliothecarius,
of aan zijn Ed. een exernplaar voor de Bibliotheecq is overgeleverdt, 't welck niet zijnde volbragt, van dit versuyrn kennisse te geven aan de RH. gecommitt. tot de Bibliotheecq;
1) Hierv66r, blz. 116-117.
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eu dat aan den Custos vaOT die moeyte zoude worden toegelegt de helfte der verbeurde 25 gulden, en dat de andere
helfte zoude worden geemployeerdt tot aankoop van boeken
voor de Bibliotheecq.
Waarop gedelibereerdt zijnde, hebben haer Ed. Achtb.
sigh geconformeerdt met het bovenstaande rapport, cu dat
van deeze resolutie een extract zal worden gesonden aan
den Heer Professor Wesselingh, den Custos Wijckerslooth
en aan de Deeckens van het boekverkopersgildt, om te dienen
tot derzelver narigt" (12 Nov.).
17 en 31 December 1753.
Hurgmrn. deelen mede, dat prof. Mill zijne opwachting
bij hen gemaakt eu hun verzocht hecft, "seecker bock, geintituleert l\1iscellanea sacra," aan de Vroedschap te mo~
gen opdragen. Wordt goedgevonden (17 Dec.). Eenig~
exemplaren vati dit bock worden tcr vergadering ingebracht;
de Stad zal deze exemplaren betalen; een der Secretarissen
zal Mill gaan bedanken (31 Dec.).
Februari 1754.
[Miedema, blz. 318: Gecommitt. voor de academische zaken verzoeht, een missive aan Hare Kon. Hoogh. op te stellen over de verkiezing van een Rector Magnüicus (11 Febr.); deze missive goedgekeurd, waarbiJ J. Voorda en Hahn worden aanbevolen tot .Rector,
"waarvan de eerste de oudste is der professoren, die nog maar
eens, en de laatste de eenigste dergeene, die de voorschreeve waardigheyd nog nooyt hebben bekleedt" (18 Febr.); na ingekomen
goedkeuring van H. K. H. wordt J. Voorda tot Rector benoemd
(25 Febr.).]

25 MAART 1754--20 MAART 1755.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICr JACOBO VOORDA

ITERUM RECTORE, A 0 1754" (---'1755).

25 Maart 1754.
Als Rector geinstalleerd J. Voorda, als Assessoren: Rau,
Voget; Houck en Van Wachendorff. De aftredende Rector
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Rau draagt het ambt aan zijn opvolger over, na het houden
van een oratie "de ortu ei progressu, deque irnpedimentis
studii litterarum Orientalium,"
29 April 1754.
De Acta vaTI het rectoraat van Rau worden gelezen eil
goedgekeurd ..
31 Mei 1754.
Besloten tot het brengen van een rouwbezoek, op den volgenden dag, aan de erfgcl1amen van den overleden Secretaris
Joh. van Baerle. - Op dezen dag leest de Reetor de He,.
Vr. 13 Mei 1754 voor (hierna,blz. 503-504), waarbij voldaan wordt aan enkele wensehen, in den brief van den Semat, dd. 13 April 1752 (hierv66r, blz. 483-,-485) geuit. Gver
het verzoek VaTI den Senaat om een Secretaris uit zijn midden te krijgen, wordt in de Res. V r. 13 ivlei 1754 gezwegen:
daar op dit oogenblik, wegens het overlijden van den Heer
Van Baerle, het ambt vaTI Secretaris der Academie vaceert,
wordt er in den Senaat Qver gedelibereerd, of, hoe eu bij
wien nader zar worden aangedrongen op de vervulling van
dezen wensch van den Senaat. "Id vero rejecerunt collegae
qui aderant ad unum omnes, frustra nos futuros divinantes."

12 Getober 1754.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
5 November 1754.
Besloten, dat Rector en Assessoren den volgenden dag
een rouwbezoek zullen brengen aan collega Rau, wiens vrouw
is overleden.

, H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

1 en 29 April 1754.
[Miedema, blz. 319: Curatoren verzocht, te onderzoeken, of de
jaarwedden der professoren Horthemels, Rau, Halm en Saxe niet

503
moeten worden verhoogd (1 April); op hun voorstel wordt de jaarwedde van Horthemels met f 200, die van Rau, Hahn en Saxe met
f 300 verhoogd (29 April).]

13 en 20 Mei 1754.
"Rapporteerden de Heeren Burgmrn. en verdere gecommitt. tot de academische zaken, dat ,ter voldoening van
Vroedschap§ ±-esolutie-commissoriaal van den 17en April
1752 1 ) gebesoigneerd hadde over eenige poincten. door de
Senatus acadernicus te dien tijd opgegeven zijnde als zeeT
veel zullende contribueeren om de Academie meer luyster
bij te seHen. Dat zij, Heeren gecommitt., het welzijn van de
Academie zeeT ter harte nernende, nae examinatie van allt
deze1ve poincten van advis souden zijn, dat UEl). Acbtb.
- - nae alvoorens de hier niet aangeroerde poincten 2)
voorbijgegaan te hebben - - aan de studenten, om de publicque disputatien, die sub praesidio geschieden, frequenter
te maken, souden kunnen accordeeren, dat de onkosten van
dat papier, waarop die disputen, welcke aan leeden van de
V roedschap, mitsgaders hun secretarissen, en professoren
gegeven worden, gedrukt zijn, en 't geen min off meer beeter
en kostbaarder is als die van klijn papier, door de Stad in
't vervolgb gedragen wierde.
Alsmeede dat het voor de Academie niet ondienstig zoude
zijn, dat de Heeren Burgmrn. versogt ende geauthoriseerdt
wierden om het bij de Heeren hun Ed. Mog. ordinaris Gedeputeerden daarhenen te helpen älrigeeren, dat den hospitaalmeester mogte worden geauthoriseerdt, om jaarlij'cks
twee cadavera, uyt het gasthuys, uytgesondert die van mili1) Hierv66r, blz. 489.
2) Bij vergelijking met de resolutie, waarheen in de vorige noot
wordt verwezen, zal men bevinden, dat de Senaat op de volgende
cloor hem ingediende voorstellen n~ op het request kreeg: het
werkelijk voor de Bibliotheek besteden van de daarvoor uitgetrokken som; de regeling van het onderwijs in de Instituten; de wederinvoering van klinisch onderwijs voor medische studenten; vrijstelling van het officierschap der schutterij voor te Utrecht publiek gepromoveerden; herstel van de vroeger door professoren en studenten genoten voorrechten; een eigen secretaris van den Senaat. uit
zijn midden door de Vroedschap te verkiezen.
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tairen, aan den professor anatomiae ,ap desselfs versoek ter
hand te stellen, mits dat sulx altijd in stilte geschiede.
En eyndelijck, dat Vroedschaps-resolutie van den 22en
Februarij 1740 ,), sprekende van het refundeeren van de
douceurs en augmentatie-tractementen, te doen bij de professoren, van hier nae elders vertrekkende, buyten effeet
soude kunnen gesteldt worden.
Waarop gedelibereerd en omvrage gedaan zijnde, heeft de
Vroedschap zigh met opgemelde rapport geconformeerdt en
de Heeren Burgmrn. en verdere gecommitt. VOOT h un Ed.
moeyte en rapport bedankt 2)" (13 Mei).
[Miedema, blz. 319: BurgIlllTI. deelen merle, dat Gedep. Staten
den hospitaahneester gemachtigd hebben, jaarlijks twee lijken van
onbekende personen uit het gasthuis "in stUte te laten toekomen"
aan den professor in de anatomie, op zijn verzoek (20 Mei).]

4 Juni 1754.
[Miedema, blz. 319: Een commissie benoemd om met de theolog.
professoren te spreken over het transporteeren van den krankzinnigen student Borsa 3) naar zijn vaderland, "waartoe sig aangeboden heeft seecker corporaal vant regiment van Saxen-Hildburchhausen, thans alhier guarnisoen. houdende." De Thesaurier wordt
gemachtigd, het daarv-oor noodige geld te verschaffen.]

17 Juni 1754.
Hermannus Fredericus Kahrel, "juris et philos. Dr." en
ordin. prof. te Herborn, heeft aan Burgmrn. zes exemplaren
toegezonden van een oratie 4), door hem gehouden op 8
1) Hierv66r. blz. 364.
2) Het gedee1te van deze resolutie, waarbij de Stad de kosten

van de disputaties gedeeltelijk op zich neemt, i8 ook gedrukt bij
Evers, t.a.p., blz. 92-93.
3) Zie hierv66r, blz. 496----497.
4) Deze zending zal gediend hebben ter ondersteuning van een
verzoek, door hem tot de Staten van Utrecht gericht. Op 19 Juni
1754 leest men in de notulen van dit college: "Gelezen zijnde een
Latijnsche missive van H. F. Kahrel, professor te Herbarn, geschreven aldaar den 13en Maij laatstleden, waarbij (hij), na een
voorafgaande lofreden, instantelijk versoekt om alhier met een
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Maart, den geboortedag van Prins W~illem V. Twee dezer
exemplaren worden aan Burgmrn. toegewezen, twee worden
gedeponeerd op de secretarie van de politie err twee aan prof.
Wesseling toegezonden voor de Bibliotheek.

17 Juni en 16 December 1754.
Ordonnantie gedepescheerd voor f 131-14 st. wegens
het, op order van prof. Hahn, maken eil repareeren van
verscheiden instrumenten doof A. Rinsen, te Leiden 1) (17
Juni). Idem voor f 28-6 st. wegens door prof. Hahn gernaakte "kleyne onkosten, ter praeparatie van de publicque
experimenten, geclaan van Sept. 1753 tot December 1754,"
volgens specificatie (16 Dec.).
24 Juni en 29 Juli 1754.
[Miedema, blz. 320: Gecommitt. tot Stads Finantie gemachtigd om

in den hortus de kast voor vreemde gewassen te laten repareeren;
hun wordt verzocht, een bestek in te dienen voor een nieuwe orangerie; prof. Van Wachendorff wordt verzoeht, om te zien naar een
gesehikten tweeden knecht voor den hortus (24 Juni); goedgekeurd,
dat Wachendorff tot onderknecht heeft benoemd Dirk van Brenek 2);
het maken en repareeren van kasten in den hortus is voor f 119
door Reynier Ket aangenomen (29 Juli).]

4 November 1754.
Op een request der theolog. professoren, waaruit blijkt,
dat er negen Hong. en Zevenb. studenten zijn, wier namen
in het request worden vermeId, staat de V roedschap weder
f 300 voor deze studenten toe, op de bekende voorwaarden,
professie op de Academie vereert te worden, op hope dat hetzelve
haar Kon. Hoogheids goedkeuringe zoude wegdragen, aan Hoogstdezelve zich ten uiterste verbonden rekenende, en voorts op conditien, dat hetzelve aan geen van de professoren op deze Aeademie
eenig nadeel zoude toebrengen, is na deliberatie dezelve missive gehouden voor notificatie" (Res. Staten 19 Juni 1754). Prof. Kahrel
wendde zich met dit verzoek trouwens aan het verkeerde adres; hij
had zieh tot de regeering van de stad Utreeht rooeten richten.
1) Zie hieraehter de Bijlage.
2) Niet "van den Breuek," zooals bij Miederoa staat.
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waaraan nu wordt toegevoegd, "dat in 't vervolg niet alleen
de lijst van 't getal der studenten aan de requeste zal worden
geannexeerdt, maar ook daarbij geste!d, hoe lang haarliecler
verblijf op de Academie alhier i5 geweest."
2, 9 cn 23 December 1754.
"Doof de RH. Burgmrn. zijnde voorgebragt, of ni~t dienstig eu nodig zoude weesen tot welzijn eu luyster deser Academie, dat den Heer Trotz, thans professor te Franeker, tot
professor in de regten alhier wierde beroepen, zijn de RH.
Burgmrn. eu gecomrnitt. tot de academische zaken versagt
om te reguleeren, op wat tituls eu tractement aan zijn Ed.
dieprofessie sonde werden opgedragen" (2 Dec.).
[Miedema, blz. 320: Op hun voorstel wordt Christiaan Hendrick
Trotz, J. U.· D., professor te Franeker, beroepen tot "ordin. prof.
juris civilis et juris-publici-Belgici," op een jaarwedde van 11600
(9 Dec.); hij neemt het beroep aan; hem zal worden geantwoord,
dat de Vroedschap ,,zig desselfs overkomst nae Pasche heeft laten
welgevallen" (23 Dec.).]

16 December 1754.
Ordonnantie gedepescheerd voor f 195-17 st. wegens dOOf
prof. Wesseling VOOI' de Bibliotheek gekochte boeken; de
lijst daarvan volgt.
3, 17 en 24 Februari 1755.
Een rnissive aan H. Kon. Hoogh., tot het opstellen waarvan gecornrnitt. tot de academische zaken den 3den Februari
waren uitgenoodigd, wordt goedgekeurd; in deze missive
staat, dat de professoren Voget en Hahn zieh hebben aanbevolen om voor het a.s. academiejaar tot Rector te worden benoernd, "waarvan de eerste de oudste is der professoren, die
nog maar eens, en de laatste de eenigste dergeene, die de
voorschreeve waardigheyd nog nooyt hebben bcldeedt ;"wordt
verzocht, van H. Kon. I-Ioogh. te magen vernemen, welke
van de twee voorgedragenen haar het aangenaamste is, dan
wel of zij een ander professor tot het rectoraat wil recommandeeren (3 en 17 Febr.).
[Miedema, blz. 321: Op de recommandatie van H. KOll. Hoogh.
wordt prof. Johannes David Hahn tot Rector benoemd (24 Febr.).]
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20 MAART 1755-25 MAART 1756.
I.
"ACTA SENATUS ACADEMICI
°HAHN, AO

RECTORE .JOHANNE DAVIDE

1755"(-1756).

·20 Maart 1755.
Geinstalleerd als Rector Hahn, als Assessoren: Van Irhoven, J. Voorda, Woertrnan eil Horthemels. De aftredende
Rector Voorda draagt zijn ambt aan zijn opvolger aver, na
het houden van een oratie "in jus Justinianeum."

22 April 1755.
De Acta van het rectoraat vaTI Voorda worden gelezen cu

goedgekeurd.
2 Juni 1755.
Christianus Henricus Trotz, J. U. D., tot dusver "ordin.
prof. juris privati et pubEci" te Franeker, bij Res. Vr. 9
Dec. 1754 (hierv66r, blz. 506) benoemd tot "ordiri. prof.
juris civilis ct juris publici-Belgici" te Utrecht, houdt een
inaugureeie oratie "de JUTe publico Belgieo."

23 Juni 1755.
"J oannes Castillioneus,

J. c.

et Philos. Dr.," tot dusver

"extraord. prof. matheseos, philosophiae experimentalis ct

astronomiae," bij Res. Vr. 9 Juni 1755 (hierna, blz. 510)
benoemd tot "ordin. prof. philosophiae el matheseos," houdt
een inaugureele oratie over "Connexionarii."

18 September 1755.
"Christophorus Saxe, A. L. M. et Philos. Dr.," tot dusver
"extraord. prof. antiquitatum et humaniorum litterarum,"

bij Res. Vr. 9 Juni 1755 (hierna, blz. 510) benoernd tot
ordin. prof. in dezelfde vakken, aanvaardt zijn nieuwe ambt
met een oratie "de. judicio artium Graecarum Romanarurnque hodie regundo."
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12 Oetober 1755.
Rector eil Assessoren zullen den volgenden dag 1) de
nieuwgekozen Burgrnrn. complimenteeren.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

2 en 7 April 1755.
Burgmrn. cu gecommitt. VOOT de Bibliotheek zullen met
de professoren Wesseling eil Rau sprekcll aver. den aankoop
van eell Hebreeuwsch manuscript, voorkomende op de a.uctie
van wijlen burgmr. Trip 2) te Amsterdam (2 April). Op
hun advies wordt besloten, dezen "Codex manuscriptus Hcbraicus duobus voluminibus in folio" aan te koopen, mits
voor niet meer dan f 200 (7 April).
April~October

1755.

Ordonnantien gedepescheerd voor f 44--10 st. en f 294 st., resp. voor aankoop van instrumenten 3) dooT prof.
Hahn, cu VOOT verschütten, doof hem gedaan (2 April) ; Ofdonnantie gedepescheerd VOOT f 266, wegens "verschütten,
door den prof. Van Wachendorff gedaan in de chemie en
botanie, van 1 Aug. 1753-31 Aug. 1755;" hij krijgt weder
een aanmaning, zich te houden aan de Res. V r. 20 Aug. 1753
(hierv66r, blz. 499) betreffende specificatie (22 Sept.) ; ordonnantie gedepeschecrd voor f 152 wegens instrumenten,
door prof. Hahn aangekocht; zij zullen in den catalogus
worden opgenomen 4) (20 Oct.).

2, 5 en 9 Juni 1755.
"De Heeren Burgmrn. communiceerdcn de vergadering,
dat ter dier gelegentheyd" (nI. toen zij op 29 Mei de Gouvernante bij hare kamst te Soestdijk waren gaan begraeten)
1) 12 October, de verkiezingsdag in Utrecht, viel in 1755 op een
Zondag.
2) Mr. Cornelis Trip, burgmr. in 1748, 1750 en 1753, gstorven 7
Maart 1753: Elias, De Vroedschap van Arnsterdam II, blz. 554---555.
3) en 4) Zie hierachter de Bijlage.
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"Hare Kon. Hoogh. hadde verklaard, dat Hoogstdezelve
soude aangenaam weesen, indien de Vroedschap den extraord. prof. Castillon aanstelde tot ordin. prof. 1), en dat den
prof. Wachendorff zijn tractement wierde geaugmenteert
met f 200 jaarlijcks, alsmeede dat den extraord. prof. Saxe
werde geprornoveerdt tot ordinaris prof., met een augmentatie v~n tractement ter somme van f 200 jaarlijcks." Curatoren zullen hierover rapporteeren (2 Juni). Burgmrn. vragen: wanneer heden morgen ter vergadering der Staten de
Edelen zieh zullen vereeuigen met het voürstel "ten faveure
van den extraonl. prof. Castillon, om dezelve van weegens
de Provincic toe te voegen een augmcntatie van f 200, met
verder dedaratoir, dat de Heeren Statcn daarin souden C011tillueereu, al wast dat voorschr. Castillon van weegens dc
Vrocdschap tot ordin. prof. wierde gecreeert," zullen dan ook
de vertegenwoordigers der stad Utrecht in de Statenvergadering met dit voorstel accoord gaan? vVordt besloten, "de
afdoening deezer sake te renvoyeeren tot de eerste ordinaris
vergadering 2)" (5" Juni). Gehoord het rapport van Cura1) Toen de Gouvernante dit verzocht, was het voorstel daartoe
in de Staten van Utrecht reeds gedaan. Op 28 Mei 1755 leest rnen
in de notulen van dit college, dat de gecommitt. tot de middelen
volgens het hesluit der Staten van 3 Mei 1753 (hierv66r, blz. 497,
noot 2) het request van den extraord. prof. Castillon hadden onderzocht en van advies waren, daf. de daarin bedoelde clausule (nI. dat
de Staten geen deel van zijne jaarwedde meer zouden betalen, als
de Vroedschap hem tot ordin. prof. benoemde: hierv66r, blz. 471,
noot 1) buiten werking moest worden gesteid en dat de provincie
voortaan in plaats van ruim f 666 (zijnde 2/3 van zijne_ jaarwedde
als extraord. prof.) de ronde som van f 800 zou -bijdragen voor
zijne jaarwedde (zijnde 2/ 3 van f 1200, tot welke som de jaarwedde
van Castillon bij zijne aanstelling tot ordin. prof. zou worden verhoogd). De Geeligeerden gaan met dit voorstel mede, de Edelen
houden het in advies, Utrecht, Amersfoort, Wijk en Montfoort nemen het over (Res. Staten 28 Mei 1755).
2) Toen op dezen zelfden dag (5 Juni) het voorstel in zake Castillon opnieuw ter tafel kwam in de Statenvergadering, verklaarden
de Edelen, dat zij er mede accoord gingen; zoo deden ook de afgev.
van Utrecht en de overige steden (waarbij nu ook Rhenen was),
,echter "op behagen van hunne principalen." Zoo werd het voorstel
met eenparige stemmen aangenomen (Res. Staten).
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toren, besluit de Vroedschap de'jaarwedden van Van Wachendorff en Saxe met f 200 te verhoogen, welke verhooging
zal ingaan met het eerstvolgende kwartaal; tevens wordt
Saxe, die extraord. prof. was, bevorderd tot "ordin. prof. antiquitatum et humaniorum litterarum." De extraord. prof.
Castillon wordt benoemd tot "ordin. prof. philosophiae et
matheseos," "zullende in 't vervolg de phisica experimentalis
eu de astronomia alleen gedernandeert blijven aan den prof.
Hahn." Burgmrn. rapporteeren, dat zij eu de overige afgevaardigden van -Utrecht ter Statenvergadering "ap het behagen yan hunne principalen" zieh hadden geconforrneerd
met het op 5 Juni door de Staten ten opzichte van Castilloll
genomen besluit. De Vroedschap hecht hieraan hare goedkeuring (9 Juni).
29 September 1775.
Ordonnantie voor f 178-17 st. gedepescheerd wegens
boeken, doof prof. Wesseling voor de Bibliotheek gekocht;
volgt de lijst daarvan.
3 November 1755.
[Miedema, blz. 322: f 300 toegestaan voor de Hang. en Zevenb.
studenten, onder herhaling der bekende voorwaarden; in het hlertoe strekkende reguest der theolog. professoren worden deze 9 studenten met name genoemd, en bij elk de datum van zijne komst te
Utrecht vermeId.]

2, 9 en 16 Februari 1756.
[Miedema, blz. 322: De missive aan Hare KOll. Hoogh., tot het
opstellen waarva."l de gecommitt. tot de academ. zaken op 2 Febr.
waren uitgenoodigd, wardt goedgekeurd; daarin worden voor het
a.s. academiseh jaar als Rector- aanbevolen prof. Alb. Vaget, ,,als der.~
Qudsten der professoren, die nog maar eens 't rectoraat deezer Academie bekleed heeft," en de professoren Trotz en Castillon, "welke
beyde Heeren eerst in den voorleeden jaare als (ordin.) professoren
zijnde aangesteld, alsulks llOg nooyt 't rectoraat deezer Academie
hebben konnen waarnemen" (9 Febr.). Op aanbeveling van HaIe
Kon. Hoogh. wordt Voget tot Rector benoemd (16 Febr.).]
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25 MAART 1756--24 MAART 1757.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI RECTORE ITERUM

ALBERTO VOGET. 1756 A 27 MARTII AD DIEM
MARTII 27, 1757 1)."

25 Maart 1756.
Geinstalleerd als Rector Voget, als Assessoren : Hahn, Elsnerns, Wesseling en Oosterdijk Schacht. De aftredende Rector Hahn draagt het ambt aan zijn opvolger over, na het
houden van een oratie "de logica singulis scientiis priva."
22 April 1756.
De Acta van het rectoraat van Hahn worden gelezell eu
goedgekeurd.
24 Me; 1756.
Rector en Assessoren brengen een rouwbezoek aan de familie van collega Mill, die op Zaterdag 22 Mei is overIeden;
de weduwe deelt mede, dat de overledene geen lijkrede heeft
gewenscht, welke wensch door den Senaat wordt geeerbiedigd.
18 September 1756.
Wegens de vacantie leest de RectoT eerst op dezen dag de
Res. Vr. 2 Aug. 1756 voor (hiema, blz. 513).
6 October 1756.
"Peracta promotione aliqua, statutum fuit in Senatu academieo de variis ad decentem ordinern spectantibus In 50lemni promotione et processione sequenti die."
1) Zoo staat er, maar hij zell teekent in zijn Acta op, dat hij op
25 Maart 1756 werd eelnstalleerd, en in de Acta van zijn opvolger
staat, dat hij op 24 Maart 1757 het rectoraat overdroeg; 27 Maart
1757 viel trouwens op een Zondag, zoodat deze datum zeker foutief iso
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7 Oetober 1756.

J.

"More maiorurn, in teroplo Gallico, tres eXlffin Juvenes
U. Doctores creati sunt, in Alba Doctorum memorati 1)."

12 Oetober 1756.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.

H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-Deeember 1756.
Ordonnantie voor f 208 gedepeseheerd voor boeken, door
prof. Wesseling voor de Bibliotheek gekocht; volgt de lijst
ervan (29 Maart); ordonnantie voor f 49-8 st.-6 penn.
wegens hetzelfde; volgt de lijst der boeken (5 Juli); ordonnantie voor f 137-15 sI. wegens hetzelfde; volgt de lijst der
boeken (6 Dee.). .
Maart 1756 en Februari 1757.
Aan het huis van prof. Van Waehendorff zullen de noodige reparatien worden gedaan 2) (29 1faart) ; gecomrnitt.
ter direetie van Stads Finantie gemaehtigd om het bedoelde
huis volgens ~et opgemaakte bestek te laten repareeren (7
Febr.); de reparatie is voor f 218 aangenomen (21 Febr.).
Juni en November 1756.
[Miedema, blz. 323 en 326: -Ordonnantie voor f 82 gedepescheerd
voor instrumenten, volgens bijgaande memorie door prof. Hahn
aangekocht 3) (8 Juni); idem voor f 125-14 st. voor hetzelfde doel
(1 Nov.).]

:1.) Zie hierna, blz. 514, op 20 Sept., 4 en 11 Oet. 1756.
2) Van Wachendorff was tevens prof. in de botanie en had als
zoodanig het huis naast den hortus als ambtsworili:-o...g.
3) Bij deze en volgeude resaL van dezen aard staat steeds, dat de
catalogus der instrumenten er mee moet worden aangevuld: zie
hierachter de Bijlage.
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Juli-Oetober 1756.
•,Door de HH. Burgmrn. gecommunieeerdt zijnde, dat den
Academiedrukker (Broedelet) hun Ed. had te kennen gegeven, dat onlangs een gedeelte van een disput was gedrukt
bij, een ander, tot groot nadeel van denzelven, heeft de
Vroedschap de HH. Burgmrn. en gecommitt. tot de academische zaken versagt, 't zelve te examineeren eu daarvan te
rapporteeren" (26 Juli); op hun rapport "interdiceert de
Vroedschap aan die van den boekverkopersgilde eenige disputen, in 't geheel of ten deele, tell dienste van de studenten
van <leeze Acadernie te drukken of doen drukkeu, op poene
tc1ken reyse te verb euren ten behoeve van den Academiedrukker cene somme van vijftigh gulden; eil zal copie van
deeze resolutie doof den Secretaris Van der Does gegeven
worden aan den tegenwoordige Rector magnificus, met versack Dm daarvan openinge te geven aan den Senatus academicus, ten eynde soovee1 mogelijck de hand daaraan werde
gehouden, alsmeede door eene deezer Stads boodens aan (de)
Deeckens van den boekverkopersgilde, ten eynde te kunnen
dienen tot hunlieder narigt" (2 Aug.). "Door de HH.
Burgmrn. zijnde voorgebragt een plaat, dewelcken den prof.
Saxe in een dispuyt sub presidio soude laten defendeeren,
heeft de Vroedschap den Aeademiedrukker Broedeleth geauthoriseerdt, sulx ten minsten kosten te vervaardigen 1)"
(40et.).
Augustus 1756.
[Miedema, blz. 323: Curatoren verzocht, hunne gedachten te laten
gaan over de benoeming van een opvolger van wijlen prof. Mill, en
te rapporteeren over "de sollicitatien van professoren, aan H.H.
Burgmrn. van tijd tot tijd voorgekomen" (9 Aug.); op hu..l1. rapport
wordt aan de prof. Van Irhoven, Elsnerus, Burman en Houck
f 200 verhooging van jaarwedde toegestaan, aan prof. Trotz f 200,
met den titel "pro~. juris feudalis," aan prof. Woertman f 200, met
den titel ,,prof. medicinae ," ,,zulx zijn Ed. voortaan weesen zal prof.
medicinae, anatomes et chirurgiae," en aan prof. Rau f 300, met
den titel "prof. antiquitatum Judaicarum," welke titel door het
overIijden van prof. Mill vacant is geworden. Prof. J. Voorda wardt
1) Deze Res. Vr. van 26 Juli, 2 Aug. en 4 Oet. 1756 zijn aak gedrukt bij Evers, t.a.p., blz. 93-94.
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vrijgesteld van het houden van publieke lessen, zoolang hij, op
verzoek van verscheiden studenten, een college geeft lIde jure hodierno" (16 Aug.).]

September en Oetober 1756.
[Miedema, blz. 324: Machtiging aan den Kameraar om de- noodige
kappen en medailles te laten maken voor de aanstaande promotie
"more majorum, euro cappa," van de jur. candidaten F. J. van
Westrenen, J. H. Voorda en C. A. van Wachendorff 1), en om de
Pieterskerk in orde te laten maken voor deze promotie, die daar zal
plaats hebben, omdat er in het groote auditorium niet genoeg rnimte
i5 (20 Sept.); gecommitt. ter directie van Stads Finantie gemachtigd
tot het nemen van de noodige maatregelen, ,;soo weegens de bancken, als andersints," voor de promotie in de Pieterskerk op Donderdag 7 Det. (4 Oct.); ordOlUlantie gedepescheerd voor f 177-15
st., ter betaling van de door den muntmeester Novisadi vervaardigde drie gouden promotiepenningen voor even genoemde promotie, "wegende 76 engels, 28 asen, a 461 /4 stuyver het engels 2)"
(11 Oct.).]

September en Oetober 1756.
"De Vroedschap, gehoord hel rapport van de RH.
Burgmrn. en gecommitt. tot de academische zaken op het
request, den 6en Sept. 1756 gepresenteerd door Johan Castillon, prof. op de Aeademie alhier 3), heefl goedgevonden,
voorschr. request te stellen in handen van den Senatus academicus, om derzelver advis dienaangaande in scriptis te
erlangen 4)" (27 Sept.).
[Miedema, blz. 324---326: Ingekomen het gevraagde advies van
1) Hunne voorletters ontleen ik aan het Album Promotorum,
blz. 161.
2) Een engels = 1,538 gram, een aas = 48 milligram (W.C.H.
Staring, De binnen- en buitenl. maten, gewichten en murrten van
vroeger en tegenwoordig. 4de druk, blz. 92).
3) Den inhoud van dit reQuest kan men afleiden uit de hierbaven onmiddellijk volgende Res. Vr. 18 Oct. 1756; hij wardt medegedeeld in de Res. Vr. 4 Juli 1757, hierna, blz. 520------522.
4) Het regest van deze resolutie bij Miederna, blz. 324, is onjuist.
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den Senaat 1) (in zijn geheel hij Miedema, blz. 325--326), dat in
hoofdzaak luidt 2); dat de prof. "erachteden 3)," dat elk prof. mag
beoordeelen, voor hoeveel of hoe weinig studenten hij private colleges wH Beven; dat een student, die zulk een college voor de vier:"
de maal bezoekt, zijn naam IDoet teekenen; dat de hoogste prijs
voor deze colleges, voor zooverre zij geen privatissima zijn, f 30 iS;
de betaling dient te geschieden na het einde van het college, vOOr
de grüote vacantie, maar de gewoonte is ingeslopen om eerst bij
vertrek van de Academie te betalen, en zelfs dan doen verscheidenen het niet; ook de studenten, die een beurs hebben, meenen vrij
van betaling te zijn, hoewel gewoonlijk de beurzen juist dienen
voor het bestrijden der kosten van hU!llle studie; de Senaat verzoekt, dat de magistraat hierin zal voorzien. Dit advles van den
Senaat wordt om rapport in handen van Curatoren gesteId (18
Oct.).]

20 en 27 September 1756.
"Vermits den prof. Van Waehendorff zijn planten, bollen
en saeden niet zouw weeten te bergen," worden Burgmrn.
verzocht, "Ysendoorn 4) 'voor haer Ed. te ontbieden en dezelve te persuadeeren om den thuyn, dewe1cke de Stad naast
de hortus rnedicus dertig jaaren in hunr gehad heeft, bij continuatie te blijven verhuuren, of aan haer Ed. Achtb. voor
eene sortabele somme in koop af te staan" (20 Sept.).
Burgmrn. berichten, dat zij volgens evengenoemde opdracht
den tuin naast den hortus van Y zendoorn hebben gekoc..ltt
voor j 1650; de Vroedschap hecht hieraan haar zege1 (27
Sept.).
25 Oetober 1756.

f

Op het request van de theo1. professoren wordt wederom
300 toegestaan voor de Hong.en Zevenb.studenten. Blijken3

1) Zooals hierv66r, blz. 511-512, is gebleken, zwijgen de Senaatsnotulen over deze aange'legenheid.
2) Het is hier slechts in hoofdzaak overgenomen, daar men den
inhoud ervan geheel leert kennen uit de Res. Vr. 4 Juli 1757,
hierna, b1z. 520---522.
3) Miedema, t.a.p. heeft "trachteden," zooals ook in de Res. Vr.
staat, maar dat geen zin geeft; de kladnotulE'll van de Vroedschap
van dezen dag hebben terecht "erachteden."
4) Zie hierv6ot', blz. 489, op 5 Juni en 24 Juli 1752.
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. . dit request bedraagt hun aantal negen; zij worden met name
genoemd, maar aan de vroeger gesteide voorwaarde 1), dat
ook maet worden vermeId, "hoe lang haerlieder verblij f[ op
de Academie alhier is geweest," is niet voldaan; deze voorwaarde wordt nu, naast de bekende andere, wederom doof
de V roedsehap gesteId.
6 December 1756.
Op het request, den 25en Oetober 1756 gepresenteerd door
Johan Maurits Sewin, geboortig van Stouekart(?), in 't Wurtembergsche, "admitteerdt de V roedschap bij deeze den suppliant voornoemdt bij provisie tot ordinaris schermmeester
alhier eu permitteerdt dezelve om op de daartoe gedestinccrde plaats schermschool te magen houden."
14 en 28 Februari 1757.
[Miedema, blz. 326-327: Goedgekeurd de missive aan Hare KOll.
Hoogh., door de gecommitt. tot de academ. zaken volgens Res. Vr.
7 Febr. opgesteld, waarbij als Rector voor het a.s. academiejaar
wordt aanbevolen een der professoren Trotz en Castillon, "welcke
heyde Heeren de voorschreeve weerdigheydt nog nooyt hebben bekleedt" (14 Febr.); na ingekomen goedkeuring van H.K.H. wordt
Trotz tot Rector benoemd (28 Febr.).]

28 Februari 1757.
"De HH. Burgmrn. hebben voorgebragt, dat haer Ed.
door den Heer Romond, Seeretaris van den Ed. Achtb. Geregte, uyt naam en van weegens 1vIevrouwe de weduwe -wijlen den Heer Professor Mill, waren begroet, te kennen gevende, dat opgemelte V rouwe voornemens zijnde eerstdaags
bij publicque veylinge sig te ontdoen van de manuscripten
eu boeken, bij wijlen haren man nagelaten, zij onder deselve
auctie meede soude konnen comprehendeeren de afbeeldinge
van de tempel van Salomon, bij sijn IIoogeerw. weleer vervaardigt, en sedert verscheyde jaaren alhier in het theatrum
anatomicum geplaatst geweest, dog dat zij zulcks egter buyten
voorafgaande communicatie van haer Ed. Achtb. niet had
1) Hierv66r, blz. 506, op 4 N ov. 1754.
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willen doen, en mitsdien doof voorschreeve Heer Secretaris
liet vernemen, of de Vroedschap niet vermeynde, dat den
voorschreeven tempel alhier verbleeve ten dienste van deezer
Stads Aeademie.
Waarop gede1ibereerdt zijnde. hebben haer Ed. Achtb. de
RH. Burgmrn. cu gecommitt. tot de academ. zaken versagt, voorschreeve sake te examineeren en daarvan te rapporteeren 1)."
24 MAART 1757-3 APRIL 1758.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI RECTORE CHRISTIANO

HENRICO TROTZ, AO 1757" (-1758).

24 Maart 1757.
Geinstalleerd als Rector Trotz, als Assessoren: Vüget, J.
Voorda, Van Waehendorff en Reitz. De aftredende Reetor
Voget draagt zijn ambt aan zijn opvoiger aver, na het hüuden van een oratie "de veTO antitypo asylorüm, sive uTbium
perfugii in Canaäne quondam constitutorum:"
3 Me; 1757.
De Acta van het rectoraat van V oget w.orden gelezen en
goedgekeurd.
16 April 1757.
Wegens afwezigheid van den Rector leest de Prorector
een brief voor van de Academie van Duisburg, waarin wordt
verzocht, "ut haec Academia arcam, in qua Academiae illius
archiva recondita, flagrante hoc bello, servaret." Dit verzoek
wordt toegestaan; de kist, met het zegel der Academie er op,
is kort hierna door bemiddeling van den Utreehtschen predikant Geiswijk bij den Rector bezorgd, die haar in zijn huis
1) Dat men de bedoeling van deze mededeeling van Mevr. de
wed. Mill goed had begrepen, blijkt uit Res. Vr. 19 Sept. 1757,
hie:rna, blz. 522---523.
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zal bewaren. De brief van den Rector van Duisburg CD het
antwoord daarop van den Utrechtschen Rector luiden resp.
als volgt.
,,11agnifice Academiae Trajectinae Rector, Fautor honorande,
Veniam spero dabis, vir magnifice, nobisquc magnopere
venerande, si totius amplissimi Senatus nostri academici
jussu ac mandata, hac brevi scriptione gravissimis curis tuis
et occupationibus obstrepere non c1ubito. Durum necessitatis telum audaciores nos esse cagit. Turbulento hoc et ob
increbrescentes .appropinquantls belli rumores 1) exulceratissimo tempore visum est illustrissimo Regimini CEvcnsl et
Marcano - - cuius jurisdictioni et turae Screnissima 1iajcstas Regia nos proxime subjectos et commendatos esse
vo]uit - - ut potissima documenta et, quem ad modum appellantur, originalia, fundationem ae dotationem huius Aeademiae speetantia et in arehivis 110stris eonservari solita, in
loeum aIiquem nostro judicio tutum ae seeurum, velut saerum
aliquot depositum mitterentur, donee presentium temporum
fluetus et minae detumestant~- Conjeeit post varias deIiberationes Senatus noster aeademicus in vestram sanctissimam,
nobiscun1 vieinam universitatem, eadem saera nobiseum eolentem, oeulos, submisse petens observansque ne hane cistarn
ejusmodi X'TW1BJ'l nostris repletam, quam plurimum reverendus Dominus Geiswijeius, oraeulorum divinorum in splendidissima urbe vestra interpres, ad se missam nostris sumptibus
tradet, in loeo aIiquo vestrae Aeademiae publieo, aut in I3ibliotheea aedis Johanneae alibive deponendam ibique brevi,
ut speramus, tempore asservandam curare dedigneris. Hane
benevolentiam et humanitatem perpetua observantia et quovis officiorum genere Senatus noster aeademieus agnoscere
ct praedieare nunquam eessabit. Vale, vir magnifice, eurn
omnibus Aeademiae vestrae proceribus, viris insigni conditionis, sapientiae et humanitatis laude eumulatissimis ae fave
mihi reliquisque collegis nostris, vobis non uno deinceps nomine obstructis vestrisque eultoribus perpetuo futuris. Deus
ter optimus maximus vobis halcedonia vestra in aeternam
N ominis '~ui gloriam et muItorum mortaliuffi ac inprimis studiosae -juventutis salutem diu eonservet illibata, nos autem
1) De naderende oorlog was de zevenjarige, die in Augustus 1757
begon.
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hilari pace propediem itel-um Teereet ae consoletur! Ita vovet
et precatur magnifici nominis tui cultar,
totius academici nostri Senatus nornine
Joannes Hildebrandus Withof, Acaderniae Duisburgensis
h.t. Rector."

Duisburgi Clivioni,
d. XXIX Mar!ii 1757.
Responsoriae litterae· -ita se hahent:
"Magnifice Academiae Duisburgensis Rector, Fauter
colende,
Redditae mihi fuerunt, vir magnifice, litterae tuae amplissimi Senatus academici Duisburgensis jussu ac mandata ad
me, h.t. Rectorem Academiae, directae, quibus responsori;ls
citius reposuissern, nisi tardius justo cista, ad Reverendum
Dominum Geiswijcium perlata, morarn illis injecisset. Communicavi gratissimas tuas, ut fas erat, statim eum amplissimo Academiae l10strae Senatu, qui vices et novercantiurn
patriae vestrae fortunam ex animo dolebat, fiduciam, quam
Academiae vestrae proceres in se 'conjecerant, benevolis
auribus accipiebat, lubensque sacrum vestrum depositum in
sinum suurn recipere sanctissimeque custodire decernebat,
mihi praecipue in mandatis dans, ut domi meae, quo custoditius servaretur, sub sigillo Academiae nostrae denique munita deponeretur. Adquievi et ego in hoc decreto summaque
fide et integritate hoc hurnanitatis officio rne defuncturllm
esse spondeo. Utinam veTO brevi, quod vovemus ardenter,
XT'1UOf,T/X vestra vobis restituere pacemque solidam gratulari
nobis sit integrum. Faxit Sumrnus. rerurn humanarum arbiter, ut belli fluctus brevi deturnescant generique humano
vestraeque florentissimae Academiae temporurn priorum
felicitas et pax serena denuo adfulgeat nobisque gratissima
commodis vestris inserviendi obferat occasio e.t materia.
Haec votorum summa est.
Tu vero, vale, vir magnifice, curn collegis tuis clarissimis,
viris nominis fama et conditionis gloria celebratissimis, rnihique et nostratibus magnifici nominis tui cultoribus fave.
Amplissimi Senatus nostrae Acaderniae nomine
Christianus Henricus Tl:otZ."
Trajecti ad Rhenum,
1757, die 27 Aprilis.
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12 Oetober 1757.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
2 November 1757.
Rector cn Assessoren brengen een condoleantie-bezoek
aan- Wesseling, wiens vrouw is overleden.
10 Deeember 1757.
De Rector leest een brief VOOT van de Acadernie van Jena,
die verzückt, dat eell vertegenwoordiger van den Scnaat in
Februari 1758 haar eeuwfeest zal kamen bijwonen. "Vordt
bcsloten, VOOT de uitnoodiging te bedanken en "een schriftelijken gelukwcnseh te zenden. De brief van Jena, dd. 29
Nov. 1757, en het antwoord van Utreeht, dd. 20 Dee. 1757,
volgcn 1).

11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 Juli 1757.
"Rapporteerden de RH. Burgrnrn. eu gecomrnitt. tot de
academ. zaken, dat haar Ed. in gevolge de resal. -commissoriaal van den 6en Sept. 1756 hadden gebesoigoeert over de
requeste van den prof. Castillon 2), waarbij dezelve versagt,
dat eenen vasten regel mogten worden beraamdt omtrent het
getal der toehoorders, VOOT welcke een prof. verpligt zoude
zijn een privaat collegie aan te leggen en te houden, gelijck
meede nopens 't getal der lessen, welcke ecn student in een
privaat collegie soude mogen bijwoonen, eer hij tot het inteeckenen in het boek van den professor als een continueel
auditor zoude kunnen werden gevergd, en laatstelijck nopens
1) Het schijnt onnoodig, deze hier te laten afdrukken, daar reeds
hierv66r, blz. 88--89 en 202-204, voorbeelden zijn gegeven van
dergelijke uitnoodigingen en de antwoorden daarop.
2) Hierv66r, blz. 514-515, op 27 Sept. en 18 Oct. 1756.
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het honorarium of collegiegeld, en wel principalijck betreffende den tijd der betaling van 't zelve,
Dat baer Ed, daarbij hadden geexamineerd de consideratien van de Senatus academicus aver den inhoud van gemelte request, doof de V roedschap gerequireerdt eu ingekomen op den 18 Octobris jongstleden 1),
Dat zij, RH. gecommitt., in 't generaal van advies zijn, dat
nopens de voorschreeve twee poincten. niet wel een formeele
wet of reglement doof de Vroedschap zoude kunnen worden
gemaakt, waardoor de professoren en studenten op deeze
Academie _meer als op anderen zouden worden bepaald in
saken, die aan de gewoonte eu liberteyt der professoren kunnell worden gelaten, dogh dat aau den prof. Castil10n tot
desselfs onderrigting zoude kUlmen worden te kennen RCgevcn: ten reguarde van 't eerste painet, bij het rcquest vcrvat, dat aau desselfs liberteyt wierde overgelaten het getal
van studenten, voor welcke hij zoude goedvinden een privaat
college aan te leggen en te houden, gelijck tot hiertoe gebruyckelijek is geweest, eonform de eonsideratien van de Senatus aeademieus; en rakende het tweede poinet, dat hij van
sijne toehoorders sal konnen requireeren, sig als auditores
ordinarii te laten recenseren en inschrijven, wanneer deze1ve
voor de vierde reyse zijne private collegien komen bij te WOQnen, meede confonn de eonsideratien van den Senaat.
En belangend het honorarium of collegiegeld zelve, waarop bij meergemelte requeste niet expresselij ck eene vaste bepaling word versagt, dat sulx behoord te blijven op den
ouden voet, dog dat de tijd der betalinge van 't zelve reets
voigens het opgeven van gemeHe request bij diverse wetten
dezer Academie zijnde bepaald tot het eynde van ieder jaar,
en aldus geen nadere bepalinge vereyschende, het aan den
professor vrij staat, de studenten, die in gebreeken of weygerig zijn hunne versehuldigde eollegiegelden nae expiratie
van het jaar te voldoen, daartoe te convenieren, daar en soo
't behoordt, gelijck, sulx voorkomende, tot nog toe altoos
promptelijck is geexpedieert, in voegen dat geen professor
sig behoeft te houden aan de ingeslopene gewoonte om met
die betalinge langer te wagten, waarover de Senatus academicus sig van ter zijde beklaagt.
Edog dewijl bij de requeste van den professor Castillon
1) Hiervoor, blz. 515.
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geen bepalinge rakende de vrijdom der alumni ward versagt,
nagte ook het advis van den Senatus academicus daarop doof
haar Ed. Achtb. is gerequireerd, verrneynen de HH. gecom·
mitt., dat dit poinet, imrners VOOT alsnog, ongedecideerd eu
in medio behoord te worden gelaten.
Waarop gedelibereerdt zijnde, heeft de V roedschap sig
met opgemelte rapport geconformeert en de HH. gecommitt.
voor haar Ed. genomene moeyte, in dezen genomen, bedanckt, wijders de RH. Burgmrn. versagt cu geauthoriseerdt
om mondelingh aan den prof. Castillon hiervan kennisse te
geven."
8 Augustus 1757.
Een ordonnantie gedepescheerd voor f 181-7 sI. voor
boeken, door prof. vVesseling voor de Bibliotheek gekocht.
V olgt de lijst dezer boeken; daatbij "drie Arabische manuscripten üver de Alkoraan eu Historien."
September---()ctober 1757.
Aangenomen de opdracht van het tweede deel van het
boek, getiteld "De Hannonie, overecnstemminge der vier H.
Evangelisten 1)," geschreven door Fr. Burmannus, den
zoon, in zijn leven predikant te Amsterdam en later theol.
prof. te Utreeht (Fr. Burrnannus II), en vervolgd en voleindigd dOOf Fr. Burmannus, Franeisei zoon, Franeisei kleinzoon, predikant en theol. prof. te Utrecht (Fr. Burmannus
III) (19 Sept.,) ; dankbetuiging aan prof. Fr. Burmannus
(III), die eenige exemplaren van zijn boek aan de Vroedsehap heeft aangeboden; deze zullen door de Stad worden
betaald (10 Oel.).
September-Oetober 1757.
[Miedema, b1z. 327-328: Gehoord het rapport van Curatoren,
daartoe bij Res. Vr. 28 Febr. 1757 uitgenoodigd 2), besluit de VrOf'dschap, de afbeelding van Salomo's tempel ten dienste der Academie
ov'er te nemen en aan Mevr. de wed. Mill daarvoor een geschenk
van 200 gouden ducaten te geven. Aan prof. Rau wardt opgedragen, op deze afbeelding toezicht te houden en ze, met de noodlge
1) Zie hierv66r, b1z. 335, op 15 Oct. 1735.
2) Hierv66r, blz. 516-517.
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verklaring, te laten zien aan studenten in de theologie en vreemdelingen van consideratie (19 Sept.). Ingekomen een aanbod van den
hortulanus Van Leeuwen, om den tempel van Salomo, "staande in
het theatrum academicum," schooll te houden en aan vreemdelingen
van consideratie te laten zien, als dit aan prof. Rau angelegen komt;
wardt gesteid in handen van gecommitt. tot de academ. zaken om
advies (26 Sept.).]

Deze gecomrnitt. rapporteeren ••• dat hun Ed. den prof.
Rauw daarover hadden onderhouden, maar bevonden, dat,
op wat wijse hnn -Ed. tot gemak en commoditeyt sulx voorstelden, dezelve professor zulx declineerde, dec1arerende, hU
sorge züude dragen VOOT den tempel cu iemand besorgen,
die hem daaromtrend de behulpzame hand züude aanbiedcn."
De V roedschap besluit nu, het aanbod van den hortula1l11s
Van Leeuwen "bij provisie te houden in advis." Op voorstel
der genoemde gecommitt. worden de gecommitt. tcr directie
van Stads Finantie gemachtigd, "den tempel van Salomon
met al, hetgeen daarbij behoord, aan den prof. Rauw aver
te geven en met dezelve te overleggen, hoc best en op 't
menagieuste die tempel te rcparercn en in goede en behoorlijeke staat te stellen" VO Oet.l.
10 Oetober 1757.

f 300 toegestaan VOOT de ,Hong~ en Zevenb. studenten, Oilder de bekende voorwaarden. Uit het request der theol. prof.
blijkt, dat het aantal dezer studenten 8 bedraagt; zij worden
met name genoc!11d, eu de tijd van hunne kamst aan de
Academie wordt opgegeven.
7 November 1757.
[Miedema, blz. 328: Op eenparig advies der gecommitt. tot de
academ. zaken wordt het verzoek van Pierre Tancrede, graaf van
Hauteville, oud-advocaat voor het Parlement van Parijs, om aangesteid te worden tot extraord. prof. in de rechten, zander jaarwedde, gewezen van de hand.]

Februari-Maart 1758.
[Miedema, blz. 328-329: Goedgekeurd een missive aan Hare KOll.
Hoogh., tot het opstellen waarvan gecommitt. tot de academ. zaken
bij Res. Vr. 20 Febr. 1758 waren uitgenoodigd, waarbij voor het a.s.
academiejaar als Rector wordt aanbevolen een der professoren
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Castillon en Saxe, "welcke beyde Heeren de voorschreve waardigheyd nogh nooyt hebben bekleed, en waarvan de Heer Castillon de
audste in rang is" (27 Febr.). Na bekamen goedkeuring van Hare
Kon. Hoogh. wardt Castillon tot Rector benoemd (6 Maari).]

20 Maart 1758.
De Heer Van Voorst brengt, "als voorsittend schepen,
weegens dezen Ed. Achtb. Geregte" de volgende publicatie
ter tafel:
Publicatie
"S"houth, Burgerneesteren eil die van den Gerechte der
Stad Utrecht, bij informatie gcbleken zijnde, dat op Soncla<
den 9cnJanuarii lacstleden ecnige studenten van c1eezer Stads
Acadcmie, op schaatscn van den Stads- off eersten dam op
de Leydse vaart herwaarts komende aanrijden, door zeekcre
quaadaardige personen, welken zij nog rniszegd, nagte g:eledeerdt hadden, eerst met verregaande scheidwoorden en
daarnae met bloot geweer dade1ij ck zijn geattaqueerd en geaggresseert, in sooverre dat, hoewel zij sig gedefendeerdt
hebben en daarop, om schadelijcke gevolgen te praeveniceren, het ijs vedaten, egter door voornoemde boosaardige
personen zijn vervolgd, hebbende die delinquanten vervolgens met nog eenige andere personen geconspireert, haer
tezamen, met stokken, schuppen en messen gewapend, op
zeeker garenbleek in deezer Stads vrijheyd verborgen, wanneer eenige van die compliccn, als meergenoemde studenten
onder hunlieder bereyk, niet verre van die bleek, geavanceert
waren, zig verder verstout hebben op welgemelte studcnten
aan te schietcn, rnitsgaders op den gemecnen wegh zoo
furieus aan te vallen, dat hun toeleg schijnt geweest te zjjn,
die studenten het leven te willen benemen, als zijnde het
verder alsdoen gebeurt, dat uyt die bende booswigten een
snaphaanschoot, met gansenhagel geladen, op een der studenten is afgekomen, die denze1ven zoo deerlijck in de beenen gequest heeft, dat hij ter aarde is nedergevallen.
En nadien de publicque veyligheyd niet alleen tcn hoogsten vordert, dat 's Heeren weegen ongestoord van een
ieder werden gebruykt, maar dat ook de s~udenten op dezer
Stad Academie onder de goede protectie van derzelver Magistraat, als Curateuren van welgemelte Academie, tegen alle
geweld, overlast en insultes blijven geconserveert, en dat
daaromme, ofschoon eenige bekende uyt voornoemde benden
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zig kort nae het) als voorschreeve, begaan exces doof de
vlugt hebben getragt, was het doenlijck, de poursuites van
de Justitie te ontgaan, den Regter daaraan ten hoogsten gelegen is, dat den delinquant, welcke de snaphaanschoot op
voorgemelten student heeft gelost, cu welke, indien desselfs
lighaem haoger daardoor was geraakt, een moordadige manslagh hadde kannen effectueeren, werde gedecouvreert, agterhaald cu om zodanig verregaende feyt, anderen' ten exempel, nae de placcaten van den Lande rigoureuselijck gestraft,
Zoo is 't, dat Schouth, Burgemeesteren cu die van den
Geregte voornoemdt, in gevolge de resolutie cu authorisatie
van de Ed. Gr. Achtb. HH. Bmgmrn. cu Vroedschap deezer
Stad van date den 20en deezer, mits dezen beloven aau dCIlgetnen~ die den voorschreeve dader weet te ontdekken, zodanig, dat (hij) in handen van de Justitie gerake en van
't voorschreeve feyt overtuygt werde, ecn praemie van een
hondert zilvere ducatons, bij den Heer Thesaurier deezer
Stad te betalen, zullende des aanbrengers naem, des begerende, werden gesecreteert.
Onder stond: In kcnnisse van mij, Secretaris, .
en was geteeckendt: E. van Wachendorff."
De V roedschap keurt deze publicatie goed; zij zal in de
courant worden gepubliceerd; op 21 Maart d.a.v. wordt zij
door den deurwaarder van den Schout "van den stadhuyse
alhier, more solito, gepubliceert."
3 APRIL 1758---26 MAART' 1759.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI JOHANNE
CASTILLIONEO RECTORE, ANNO 1758" (-1759).

3 April 1758.
Geinstalleerd als Rector Castillon, als Assessoren: 'trotz,
Van Irhoven, Woertman en Rau. De aftredende Redor
Trotz draagt zijn ambt aan zijn opvolger over, na het houden
van een oratie "pro feudis patriis 1)." - Op denzelfden
1) Loncq, t.a.p., blz. 325, geeft den volledigen titel: "pro feudis
patriis praecipue ad exemplum Zutphaniensium fundatis."
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dag wardt aan N. Lader 1), die in 1741 tot J. U. D. was gepromoveerd en zijne bul kwijt was geraakt, een duplicaat

daarvan gegeven.
23 Me: 1758.
De Ada van het rectoraat ,van Trotz worden gelezcll cn
goedgekeurd.

12 Getober 1758.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Burgmrn.
22 en 29 Decernber 1758.
Wegens hel overlijden vancollega Van Wachendorff
wordt eell rouwbezoek gebracht aan de weduwe; zij verzoekt~
volgens eell wensch van den ovededene, dat geen lijkrede ophern zal worden gehouden (22 Dec.). Dc begrafenis heeil op
29 Dec. plaats.
16 Januari 1759.

Besloten, dat de professoren wegens het overlijden van
de Gouvernante, Prinses Anna, op dezelfde wiize zullen
rouwen als bij het overlijden van den Stadhouder Willem
IV is geschied 2).

21 Februari 1759.
De Senaat is bijeengeroepen om het cerernonieel vast te
stellen bij de lijkrede, die coll. Wesseling op de Gouvernante
zal houden. Men besluit, te verzücken, dat de academische
scepters op kosten van de Staten met rouw zullen \vorden
bekleed en dat er zitplaatsen voor de professoren gereed g-emaakt zullen worden, zooals ook geschied is bij de lijkrede
op Wi11em IV 3).
1)
hem
2)
3)

Het Album Promotorum, blz. 141, op 21 Febr. 1741, noemt
Albreehtus Friderieus Loderus.
Zie hierv66r, blz. 464, op 29 Oet. 175L
Zie hlerv66r, blz. 466~467, op 4 en 5 Febr. 1752.
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2 Maart 1759.
\Vesseling houdt m den Dorn een lijkrede 1) op Prime;
ltllna.
19 Maart 1759.

Joh. David Hahn, tot dusver "ordin. prof. philosophiae,
physicae experimentalis et astronomiae," bij Res. Vr. S. Januari 1759 (hierna, blz. 529)' benoernd, als opvolger van
wijlen prof. Van \Vachendorff, tot "ordin. prof. medicinae,
botanices, chemiae, philosophiae ct physices experimentalis,"
houdt ter aanvaarding van zijn nieuw ambt een oratie, "qu:t
luculenter botanices ct chemiae cognationem demonstravit."
26 Maart 1759.
"Senatus academicus ad novum Rectorem ~ecipiendum
congregatus, me (Castillon) rogante jussit, ut m posterum
duo exemplaria orationum, quas Professores erant habituri,
deponerentur, alterum quidem in Senatu' academico, alterum
autem in Bibliotheca publica, ct ut thesibus candidatorum
illae adderentur, quae sub praesidio defenduntur."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

19 Juni 1758 en 19 Maart 1759.
Ordonnantie voor f 167-15 st.-6 penn. gcdepeschcerd
wegens boeken, door prof. Wesseling voor de Bibliothcek
aangekocht; volgt de lijst daarvan (19 Juni).
[Miederna, blz. 330-331; Ordonnantie voor f 165-1 st. gedepecheerd wegens boeken, door prof. Wesseling voor de Bibloiheek
gekocht; volgt de lijst daarvan {19 Maart).]

19 Juni 1758.
"Comrnuniceerden den Heer Burgmr. 11artens, dat den
1) Mzonderlijk uitgekomen als P. Wesseling, In obitum regiae
Britanniarum Principis Annae etc., Wilhelmi V nomine Belgicae
gubernatricis oratio. Traj. ad Rhenum, 1759.
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prof. Wesselingh, als Bibliothecaris, zijn Ed. hadde begroet
en gecommuniceerdt, dat 't capittel van St. Jan beesig was,
't dak boven Stads Bibliotheecq te verrnaken eu te vernieuwen, en (dat het dak) reets gedeeltelijck open ley; dat zijn
Wel Ed. daarop aanstonds hadde sorge gedragen, dat eenige
zeylen booven de boecken wierden geleyd, ten eynde aan
deze1ve geen nadee1 mogte kamen. 1s zijn Ed. voor de gegevene communicatie en VOOt de sorge, in deeze genomen,
bedanckt en zijn de RH. gecommitt. ter directie van Stads
Firl...antie versagt om 't oog; te houden op voorschreeve werck
en sodanige precautien en voorsorge te nemen, als hun Ed.
tot conservatie van de Bibliotheecq zullen oordeelen te behOOl"Cn."
2 October 1758.
Ordonnantie gedepescheerd voor f 128-17 st. wegens
door prof. Hahn gekochte instrumenten ').

2 October en 27 November 1758.
"Op 't geproponeerde, dezen aangaande, zijn de HH. gecommitt. tot de groefbidders versagt om haer Ed. gedagten
te laten gaan, of de groefbidders deezer Stad niet behoorde
gedistingueerd te weesen in haere kleeding van de HH. professoren in de theologie -en predikanten, en of dezelve, buyten dienst zijnde, niet behoorde te worden gelast, sonder beff
of mantel te gaan, en (of), om de aansegging van iemands
afsterven en 't versoek tot de begraaffenis te doen, zulx
niet diende te geschieden met een korte lamfer, sooals in
verscheyde Hollandsche steeden gepractiseert word, en
daarvan te rapporteeren" (2 Oct.). "Door de HH. gecommit!. tot de groefbidders, volgens Res. Vr. 2 Oct. 11. daartoe
versogt, zijnde voorgebragt een rapport in scriptis, rakende
het distingueren van de groefbidders in haere kleedinge van
de RH. professoren in de theologie en predicanten, hecft de
V roedschap goedgevonden, dat voorschreeve rapport ter secretarije van de politie zal worden voorgelegt" (27 Nov.).
9 en 23 October 1758.
[Miedema, blz. 329: Het verzoek van prof. J. Voorda om vrijstelling van het geven van publieke lessen wegens gezondsheidsrede1) Zie hierachter de Bijlage.
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neu wardt gesteId in handen van gecommitt. tot de academ. zaken
(9 Oct.) eu op hun rapport ingewilligd (23 Oct.).]

23 Oetober 1758.
[Miedema, blz. 329: Toegestaan f 300 voor 6 Hang. eu Zevenb.
studenten, onder herhaling der bekende voorwaarden. HUlUle _namen worden in het reQuest der theol. prof. genoemd, maar de opgave van het tijdstip, waarop zij te Utrecht zijn gekomen, ontbreekt
weder.]

2 Januari 1759.
[Miedema, blz. 329: Gecommitt. tot den horrus verzocht, te willen
overwegen, of het niet noodig is een tweeden lmecht in den horhlS
aan te stellen, "die door den hortulanus Van Leeuwen door de tijd
züude kunnen werden bequaam gemaakt."]

2, 8 en 15 Januari 1759.
[Miederua, blz. 329-330: Gecommitt. tot de academ. zaken verzacht, hunne gedachten te laten gaan over een opvolger van wijlen prof. Van Wachendorff (2 Jan.). Curatoren stellen voor, in zijne
plaats prof. Hahn te benoemen tot "ordin. prof. medicinae, hotanices et chimiae," met een verhooging zijner jaarwedde met f 300, en
vrije woning 1); hij .zal daarbij zoo de publieke als de private lessen in de experimenteeie physica blijven geven, en OIn het andere
jaar de logica. De astronomie zal dan tegen een vergoeding van
f 150 's jaars worden opgedragen aan prof. Castillon, die bovendien
een college in de logica blijft geven (vermoedelijk, ook om het andere jaar). Van dit alles zal aan H. Kon. Hoogh. worden kennis
gegeven, om haar "welbehagen" daarop te verzoeken (8 Jan.). Nu
-dit is ingekomen, wordt besloten, zooals op 8 Jan. was voorgesteld
(15 Jan.).]

12 en 26 Februari 1759.
Burgmrn. deelen mede, da! "den dag tot het doen der
oratie door den Heer prof. Wesseling over het afsterven (op
12 ] anuari) van haer Kon. Hoogh. Mevrouwe de PrincesseGouvernante, glorieuser gedagtenisse, bepaald was tegens
1) NI. het huis naast den hortus, de ambtswoning van den prof.
in de botaille.

Acta et decreta

Senatu~,

II

34

!
t
I

530
den 2en Maart a.s., alsmeede dat de HH. Burgmrn. op het
versoeck van haer Ed. Mog. ordinaris Gedeput. hadden aangenomen, de bancken in den Domskerck met swart baaij te
laten bekleeden, soo eu in dier voegen, als geschied is bij
het overlijden van zijne Hoogh., glorieuser gedagtenis 1};
wij ders dat hun Ed. hadden aangenomen, sorge te dragen,
dat er dOOf den organist Visser musicq zoude gecomponeert
worden, op sulcke tijden gebruyckelijck."
Gecommitt. teT directie van Stads Finantie worden nu
verzocht, zorg te dragen, dat bij ele genoemdc aratie de gestae1ten eu banken in den Dom, o.a. die van de professoren,
"op 't netste e11 in goeden rQUW worden bekleed" (12 FebL) ;
Burgmrn. deelen mcde, dat ele Gedeput. Staten op 2 }\:[aart
te half elf van ele Statenkamer "an co1''' md hunne koetsen
naar elen Dom zullen rijden, tot het bijwoncll van ele oratie;
dat prof. Wesseling precies te elf uur op stoel zal kamen en
dat verder alles geschikt was, als bij de lijkrede op Willem
IV (26 Febr.).
26 Februari en 12 Maart 1759.
[Miedema, blz. 330: Gecommitt. voor de academ. zaken uitgenoodigd, een voorstel te doen voor de benoeming van den Rector voor
het a.s. academiejaar (26 Febr.); op hun voorstel wordt prof. Van
Irhoven daartoe benoemd 2) (12 Maart).]

26 MAART 1759-27 MAART 1760.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI GULIELMO AB IRHOVEN
ITERUM RECTORE, AO 1759"(-1760).

26 Maart 1759.
Als Rector geinstalleerd Van Irhoven, als Assessoren:
Castillon, Eisner, Houck en Oosterdijk Schacht. De aftre1) Hierv66r, blz. 477--478.
2) Na het overlijden van de Gouvernante behoefde voo.rloopig,
tot aan de meerderjarigheid van Willem V, bij -academische benoemingen het "weibehagen" van hooger hand niet meer te 'Worden
verzocht.
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dende Rector Castillon draagt zijn ambt aan zijn opvolg~r
over, na het houden van eell oratie "de legitimo studiorum
nexu." - Daar bij de Vroedschap weer klachten waren ingebracht over het innemen van de zetels der professoren in
den Dom doof "homines vulgares ct pueros," is aan den Rector toegezonden een afschrift van de Res. Vr. 12 Aug. 1748
(hierv66r, blz. 445); de Rector zal de pedellen hierop opmerkzaam maken.

4 Mei 1759.
De Acta van het Rectoraat van Castillon worden gelezen
en goedgekeurd.

12 Oetober 1759.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nicuwgckozen

\
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Burgmrn.

31 Oetober 1759.
Rector cu Assessoren brengen eell rouwbezoek aan conega
Voget wegens het overlijden van zijne vrouw.

3 Decernbe, 1759.
Een zekere Gonnertsi 1) geeft private colleges; de Rector
laat hern dit door een pedel verbieden; hij heeft gezegd,
daarin te zullen berusten.

\

24 Januari 1760.

~
!

Prof. Woertman, die benoemd 1S tot "qua es tor chartae
sigillatae" (ontvanger van het klein-zegel 2) ), neern!' afscheid
van den Senaat. - Op dezen zelfden dag wardt de Senaats"
kas onder de professoren verdeeld.
.

I

1) Hij heette Genersy en heeft als privaat docent meer beteekend
in de geschiedenis der Utr. Academie, dan ·men uit bovenstaande

\

geringschattende opteekening - van de hand van Van Irhoven,
een theoloog, en bij de theologen stond Genersy niet goed aangeschreven - zou afleiden. Zie over hem De Utrechtsche Acadernie,
blz. 126, 131, 315.
2) Hie:ma, blz. 539, op 1 en 8 Oct. 1759.
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17 Maart 1760.
Petrus Luchtmans, i.p1.v. Woertman benoemd tot "ordin.
prof. medicinae, anatomes et chirurgiae," aanvaardt zijn
ambt met ecn oratie "de anatomicis saeculi XVIII incremenÜs."

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

7 en 28 Mei cn 5 Juni 1759.

Cecommitt. ter directie van Stads Finantie gemacbtig"d
"om de instrumenten, de astronomie rakende, van den prof.
Hahn aver te nemen eil dezelve aver te ge.ven aan den 1!fof.
Castillon, daarvan een behoorlijcke lijste te maken, om die
door den prof. Castillon te laten onderteeckenen" (7 Mei).
[Miedema, blz. 331: Het verzoek van prof. Castillon om een beteren Gregoriaanschen telescoop wordt in handen van Curatoren
gesteid (28 Mei). Curatoren gemachtigd om, op verzoek van prof.
Hahn, te doen repareeren "eenige instrumenten tot de astronomie"
en te doen "aankopen eenige nieuwen, soo voor de astronomie, als
tot de phisica nodig 1)." De Kameraar en prof. Castillon worden
gemachtigd, .,de mathematische instrumenten, tot het observatorium
behorende, te doen schoonmaacken, alsrneede aldaar een eycken
tafel te laten maken en vervaardigen" (5 Juni).]

28 Me; en 5 Juni 1759.
Burgmrn. berichten, dat prof. Hahn hun heeft medegedeeld, "dat (hij) apparentelijk, op een jaarlijcks tractement van
1) Bij Miedema wardt hierbjj verwezen naar No. 1031 VaTI de 2de
Md. Gern. Arch. Dtr., welk stuk getiteld is ,,Lijst der door prof.
Ifuhn op de auctie van prof. Van Wachendarlf voor de Hoogeschaol gekochte instrumenten en praeparaten, 11 Juni 1759." Bij
inzage van deze lijst is mij echter gebleken, dat zij alleen de nummers van de auctie vermeldt en daarachter telkens den betaalden
prijs, zonder preciese opgave van den aard der instrumenten; er
, staat alleen af en toe bij: "Instrumenten en rariteiten," "barometers," "chenrische instrumenten en preparata," "glasen" en
: ,,mathematische instrumenten." De vollernge lijst vindt men in No.
1030; zie hierachter de Bijlage.
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f 1800 eu verdere emolumenten, tot prof. in de medicijnen
cu botanie te Göttingen stand beroepen te worden, dog dat,
alvoorens sig op die favorable offerte te expliceeren, het van
zijne pligt geaardeeld hadde, haer Ed. Achtb. daarvan te
moeten informeeren." De Vroedschap verzückt Curatoren,
hierover te rapporteeren (28 Mei). Curatoren rapporteeren,
te hebben gesproken met prof. Hahn; cn dat bij "hadde gedec1areerd, sig met de phisica experimentalis nog wel VOOT
eeil jaar te willen chargeereu, jae zelfs daarin, 500 haer Hel.
Achtb. in die tusschentijd geen capabel man hadden kunnel1
vinden, verder zoude blijven continueeren, voegende den
lIcer· eerste Burgmr. Van Bueren daarbij, dat den gemd1e
prof. Ilahn zijn .Bd. particulier hadde gedeclareerd, um de
gun::.~te eu genegentheyd, hem, prof. Hahn, nog soo onlangs
bewcesen ]), nader geresolveert te zijn om het apparent lleroep van Göttingen direct af te schrijven en te zullen blijven
continueeren in de drie professien, hem in de 111aand Januarij
deeses jaars geoffereert 2) en doof hem aangenomen, in die
haope, dat haer Ed. Achtb. hem egter bij tijd en wijle in zijn
al te grooten werck wel wat zullen gelieven te subleveeren"."
Een der Secretarissen van de politie zal hem voor dit besluit
gaan bedanken ( 5 Juni).
27 Augustus 1759.
"Rapporteerden de RH. gecommitt. tot den hortus academicus, dat hun Ed. geexamineert (hadden) het request,
den 8en Januarij deeses jaars gepresenteerdt bij Deeckens en
verdere leeden van 't apothecarsgild, bij 't zelve versoekende,
dat aan de suppliantes knegts of leerlingen mogt werden
gepermitteert om in de maanden April tot September incluvs, een a twee UUren in ieder week, in dezer Stads Aca-"
demiethuyn sig in de kruydkunde te mogen oeffenen, eu dat
tell dien eynde den hortulanus mogte werden geordonneer'dt
Dmme aan de suppliantes knegts of leerlingen, op tijden, bij
de Vroedschap te praefigeeren, de nodige aanwijzinge der
kruyden te doen.
Dat hun. Ed. ook hadden geexamineert eenige articulen,
(daor de) voarschreeve Deeckens van 't gemelde gilde apgest eId, soo ten opsigte van de dagen, te stipuleeren om in
1) en 2) Zie hierv66r, blz. 529, op 8 Januari 1759.
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gemelte hortus academicus onderweesen te worden, alsook
dat een persoon door hun Ed. Achtb. diende te werden aangesteld, 't zij den hortulanus, of een van desselfs knegts, tot
geven vau de lessen aldaar.
Gelijck flOg eene remonstrantie, doof den prof. Hahn aan
hun, RH. gecommitt' J tcgens voorschreeve versoek (ingediend), welcke een en 't ander hun Ed. de cer hebben, U
WelEd. Achtb. te laten voorleesen. Verders van advis sijnde, dat UEd. Achtb. voorschreeve versoek bij provisie van
de hand zouden kunnen wijsen, om redenen, bij voorn. Pro··
fesso!' ampel geallegeerd en voorgesteldt"
De Vroedschap besluit, dit rapport "in advis te howlen"
en de bcdoelc1c artikelen, alsmcdc "hct befigt daartegcns"
(van prof. Hahn) in de l10tulen op te nemeu. Deze bcielc
s1ukken volgen nu.
,,\rersoek aan haar Ed. Achtb. de RH. commissarissen van
de hortus botanicus der stad Utrecht, op 't gerenvoyeerde
request aan haar Ed. Achtb. door Deeckens en Overluyden
van 't Apothecarsgilde, omtrend haerlieder knegts en leerlingen weegens den vrijen toegang in dezelve thuyn, het
haer Ed. Achtb. behaagde, de volgende articulen in aanmerking te nemen:
Art. 1.
Dat alle, die sig in de pharmacie exerceeren of sig in tijd
en wijlen daartoe soeken bequaam te maken en gelegentheyd
mogten hebben van sig in de kennisse der kruyden meer en
meer te verstercken, het den knegts en leerlingen gepermitteert zij van twee dagen per week, op een daartoe gesteide
nur, 't zij van drie tot vier, off van vier tot vij ff uuren, sig
te oeffenen, namentlijck de ses somermaanden.
Art. 2.
Dat voortaan niemant van de knegts of leerlingen tot
meester-apothecaris alhier werde geadmitteert, tenzij hij zal
hebben doen blijcken, den tijd van drie jaaren ten minsten
de lessen te hebben waargenomen.
Art. 3.
Wijders, dat tot 't geven van de voornoemde lessel1 een
persoon van haar Ed. Achtb. zal worden aangesteld, 't zij
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den hortulanus, öf een van desselfs knegts, tot 't geven van
de voornoemde lessen.

Art. 4.
Niemand van de voorschreeve personen zal op de ordinaire tijd van de lessen zünder permissie van cl'Heer professor botanices doof den hortus magen wandelen 01 sig
aldaar elders vervoegen, dan teT plaatse, alwaar de lessf''ll
gegeven worden, op een daartoe gesteide boete.

Art. 5.
Dat ook niemandt den hortulanus in het geevel1 van de
lesse zal magen interrumpeeren, op ecnige andere wijze turbeeren of eenig disrespect toedragen, meede op een seeckere
boele.
Art. 6.

Gelijk ook niemand eenige kruyden, planten, bornen, bloemen, saaden of vrugten zal magen afplukkcn of sehenden,
op püene dat sodanige een, die contrarie deeses zal kamen
te doen, gebouden sal zijn niet alleen de schade, daar toegebragt, te vergoeden, maar ook bovendien te betaalen een seekere boete.
Art. 7.
En opdat alles verder in een goede en geschikte ordre
soude toegaan, zal een der apothecarissen sig op de gestelde
tijd Iaeten viriden om toesigt te neemen over derzelver
knegts en leerlingen.
Art. 8.
Bijaldien haer Ed. Achtb. mogte nodig vinden, da! den
hortulanus een douceur jaarlijcks voor desselfs moeyte werde
toegelegt, sonde haar Ed. Achtb. (de) Deeckens van 't Apothecarisgilde daarover konnen hooren.
Art. 9.
Dat een afgesonderde plaatse zal worden aangeweesen, alwaar de usualia zullen moeten geplant worden.
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Art. 10.
Oak was nodig een catalogus van dezelve usualia 1) te
maacken, alsmeede dat een penning aan de knegts eu leerEngen gegeven wierd, om te vertoonen, als zijlieden in de
hortus op de gest eIde tijd kooIDen, VOOT rekening van 't
vüors. gild.
Art. 11.
En laastelijck zünde de knegts en leerlingen jaarlijcks
moeten betalen vier guldens, tot goedmaking van de küsten,
als weegens 't douceur van den hortulanus, 't drukke V<lH de
catalogus, 't maken van de penningh, eu meer aridere kosten.
c1aarop lopende, aan den Scriba van 't Apothecarsgilüt.."
wekke daar jaarlijcks aan Deeckens eu Overluyden van 't
voorscheeven gilde behoorlijck reekeningh zoude moeten
doen."
(Volgt de memorie van prof. Halin.)
"Aan de Ed. Gr. Agtb. HH., de HH. gecommitt. tot den
hortus academicus, weegens het versoek van 't Apothecarsgild.
Het versoeck van 't Apothecarsgild behelst voornamentlijck twee poinden:
1 0 • Dat een afgesonderde plaats in den hortus academicus
zoude werden aangeweesen, alwaar d'officinale kruyden zouden moeten geplant worden.
2°. Dat van haer Ed. Gr. Achtb. een persoon zou worden
aangesteld, 't zij den hortulanus, of een van desselfs
knegts, tot het geeven van de nodige lessen aan de leerEngen der apothecars.
Nopens liet eerste gelieven haer Ed. Gr. Aclitb. aan te
mercken:
1 0. Dat h(:t getal der planten zeedert ecnige jaaren zodanig
aangegroeit is, dat men nauwlijcks ruymte genoeg heeft
om dezelve behoorlijck te plaatsen; dat men voornamentlijck 's winters ten uyttersten verleegen is om de
1) Hiennede worden bedoeld de "officinale" kruiden, zooals

Hahn ze L">l zijne memorie noemt, dat zijn de in de apotheek gebruikte geneeskrachtige kruiden.
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teedere plantjes te herbergen; dat dierhalven het terrain, 't welck d'apothecars beoogen, doof haer Ed. Gr.
Achtb. aangekogt is, ten eynde eene grootere winterhuyzinge te bouwen, en alschoon zulx tot hiertoe niet
kan werkstellig- gemaakt werden, dat egter de haap niet
dient geheel weggenomen te worden, te min, terwijI het
getal van planten, in plaats van minderen, jaarlijcks nog
aangroeit.
2°. Dat het averige van de beaügde plaats volstrekt noodzakelijk is om de doubletten van saadplanten, die ongemeener eu niet gemakkelijk te krijgen zijn, te kunnen
houden; vermits iedereen ligt begrijpt, clat bij soo eell
groot gl'tal van planten ligt gebellrd, dat sommig\.' op
haer plaatsen niet opgaan, en men dus dezelve quijt
raakt, indien de voorsigtigheydt van ze dubbeld te sajel1
niet gebruykt wordt, te meer, omdat volgens de systematique ordre zommige planten op plaatzen moetcll
staan, die voor derzelver natuur juist niet de bequaaluste zijn.
Raer Ed. Cr. Achtb. züuden dierhalven door het gratificeeren der apothecars niet anders verkrijgen, als dat een der
beste stukkcn van den hartus afgescheyden en tot het planten van gemeenere dingen zoude gebruykt worden, waardoor
de seldsamere gewassen, en met dezelve de luyster en eer van
den hortus noodsakelijck verminderen zouden, voornamentlijck als men hierbij voegt, dat de cultuur van den hortus
naer alle waarschijnelijckheyd zoude benadeeld worden door
het tijdverlies, 't geen uyt dit institutum voortvloeycn lUoest,
zoo\vel ontrend den hortulanus, weegens het rangeeren en
demonstreeren, als desselfs knegts door het hoognodige oppassen in de zogenoemde lessen.
Maar indien men eens steld, dat nicttegenstaande de yoornoemde swarigheden alles nae den sin der apathecars geschikt waare, wat nut en vrugt ZOll er uyt voortkomen?
Dit raakt het tweede poinet van 't versoek en dient vooral
in overweeging genoomen te worden, want zoo het nut niet
geproportioneerdt 1S aan de moeielijkheden, die met dit institutum gepaard zijn, zou het belaggelijk weesen, eene vrugtdoose institutie ten nadeele van een der aansienelijksten
harti botanici te favoriseeren.
Het zoude dan de hortulanus zijn, die ae nodige lessen ZOll
moeten geeven - - want van desselfs knegts te spreeken,
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is bespottelijck - - eu wat soort van lessen ZOll men kUllnen verwagten ? zeekerlijck niet anders, als eene eenvoudige
eu dikwils verkeerde opnoeminge der planten. In een of
twee lessen zouden zij alle opgenoemdt zijn, eu dan ZOll IDen
wederom van vooren af aan beginnen. Eu dit ZOll men een
oeffeningh in de kruydkunde willen noemen, toepasselijck
op het oogmerck van het institutum, of evenreedig met het
hooge opgeeven van 't apothecarsgild?
Men haald het exempel van den hortus t' Amsterdatn <tan,
maar bchalve dat hetzelve geensints op den ansen quadrecrd,
zijnde cIe institutie gehee! verschillende, zoo is Dock bekend,
dat altijd een professor botaniCes t' Amsterdam aangestcld
word, die gepaste en nuttigc lessen geven kau', \\Tant het is
niet genoeg, de namens van de kruydcn op te seggen. l\,Jen
dient aan de leerlingen der apothecars de kenteeckcns <lan tc
wij zen, waardoor de planten van elkanderen altoos kunnen
onderscheyden worden; men diend bij te voegen de tijd, wanneer de wort eIs, de bladen, de bloemen, de zaaden in haere
volle kragt en bequaamst zijn om gecolligeerd te worden, de
nodige praecauties in het prepareeren der kruyden, om te
weeten welcker krag! volatil of bestendig is, dewelcke eene
kooking zonder verlies kunnen verdragen, en welcke niet.
Tot dit alles is de hortulanus onbequaam; al wilde men derhalven de ongevoegelijkheydt, het tijdverlies en ander nadeel
van het institutum niet agten, zoude egter hetzelve volstrekt
vrugteloos weezen en niet als bespottinge baren.
d'Apothecars zullen mogelijk hiertegen inbrengen, dat zij
alle"en wensehen, de officinaele kruyden bijeen vergadert te
sien cu de namens te leeren. Zoo dit alleen het oogmerck is,
behoeven deeze Heden zooveel water niet troubel te maecken.
Y der apothecar is verpligt, jaarlijcks de meeste kruyden
op te doen; kunnen dan haer leerlingeu niet soo wel in de
winkels als in den hortus academicus de namens leeren?
En al ware dit niet, het staat de leerlingen der apothec-ars
vrij, de lessen van den professor botanices bij te wooncn, gelijck de chirurgijns de lessen van d'Heer professor an'atomes
frequenteeren. En zoo zijlieden maar wel haere oogen en
oplcttendheyd gebruyckcn op 't geen g-edemonstreerd word,
is 't zeecker, dat zij meer uyt deeze latijnse lessrn als llyt (l,e
duytsche van de hortulanus zullen kunnen leeren."
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13 September 1759.
"De V roedschap heeft tot Ontfanger van het comptoir van
't kleyn-zegel, op Stads tour. vacant gevallen zijnde door
't overlijden van Mr. Wouter Hendrick van Nellesteyn, genomineert (den med. praf.) Dr. Jacob Gijsbert Woertman.
En zijn de RH. Burgmrn. eil gecommitt. ter Beschrijvinge
versagt en geauthoriseert om gemelte Dr. J. G. Woertman
ter· vergadering van haar Ed. Mog. van Stads weegen tot
die bedieninge VOOT te stellen, ten eynde dezelve met behoorl~jcke commissie werde voorsien 1)."
1 en 8 Oetober 1759.
[Miedema, blz. 331: Aan prof. Woertman, die wegens zijne benoeming tot ontvanger v~ het klein-zegel ontslag heeft aange-'
vraagd als hoogleeraar, zal worden gevraagd, zijne professi~ nog
tot 1 Januari a.s. te vervullen; intusschen zal men omzien naar een
opvolger (1 Oet.); prof. Woertrnan heeft daarin toegestemd (8
Oet.).]

12 November 1759.
Op het request der theol. faculteit wordt wederom, op de
bekende voorwaarden, f 300 toegestaan voor de Hong. en
Zevenb. studenten. Uit het request blijkt, dat zij "thans slegts
drie in getal (zijn), terwijl verscheyde sig onderweg hebben
moeten ophouden, alsoa tot nog toe geene passen hebben
konnen bekamen 2 ) om hare reise herwaards voort te setten."
Voigen de namen van de drie studenten; de theol. prof. hebben opnieuw het gebruikelijke subsidie verzocht, "schoon de
twee eerstgemelte reets vier jaeren haar studien in dese
Academie behertigd hebben 3), dog door onvoorziene toeval1) Op 19 Sept. 1759 hebben de Staten, gehoord de cloor de Utr.
gecommitt. ingebrachte Res. Vr. 13 Sept. 1759, "voorn. Dr. J. G.
Woertman daartoe voor aangenaam gehouden_ en verstaan, dat dezelve met behoorlijcke commissie en instructie ten dien eyncle zal
worden voorzien;" de Gedep. Staten zullen hem den eed afnemen
(Res. Staten 19 Sept. 1759).
2) Het was midden in den zevenjarigen oorlog.
B) De vroeger gesteide termijn (zie hierv66r, blz. 476, op 15
Nov. 1751) was dus overschreden.
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len tot hun vaderland niet hebben kunnen wedcrkeeren, siJnde de derde in dit jaar alhier eerst aangekomen."
12 November 1759.
"De Vroedschap, gehoord het favorabel advis van HH.
Burgrnrn. op het request, den Sen N overnber deses jaars
gepresenteert bij Gerard Basch 1) eu Gerrit Greve, chirurgijns binnen de Stad, accordeert der supplianten versoek eu
steld - vermits de vrijwilligen afstand van gemelden
Hosch - - tot het waarnernen van den, dienst bij de c1emonstrationes in theatro anatomico en 't prepareren der sllbjeden aan den voornoemden Gerrit Greve, op een tractemcnt van handert gulden jaarlijx."
November-December 1759.
[Miedema, blz. 332: Door Curatoren wardt prof. Van Doeveren2),
te Groningen. aanbevolen voor prof. in de anatomie en chirm:gie
(als opvolger van Woer.tman), op een jaarwedde van f 1500, en "indien haer Ed. Achtb. mogte inclineren om voornoemde professie op
te dragen aan een persoon, die alsnog niet gedoceert had, gelijk
sulx is gepractiseert geweest van de erectie deser Academie," de
heer (Dr.) Petrus Luchtmans, "die negen jaren de Academie met
veel applicatie en neerstigheyd heeft gefrequenteert 3)," op -een
jaarwedde van f 600. De beslissing wordt een week uitgesteld (26
Nov.). Dr. P. Luchtmans wordt tot "ordin. prof. medicinae, anatomes
et chirurgiae" benoemd, op een jaarwedde van f 600 (3 Dec.). Curatoren verzocht, te onderzoeken, "off niet ten hoogsten nuttig
soude sijn, dat den beroepen prof. Lugtmans wekelijks eene les
hield, in het Nederduytsch, in de vrOedkU''1.de, voor sodanige per:sonen, die in het vervolgh sig souden willen bequaam maken tot
het exerceeren van dezelve kunst" (10 Dec.). Bij missive, dd. Leiden, 11 Dec. 1759, neemt Luchtmans de benoeming aan (17 Dec.).]

18 Februari en 3 Maart 1760.
[Miederna, blz. 332: Gecommitt. tot de academ. zaken verzocht,
1) Zie over hem hierv66r, blz. 308, op 7 Febr. 1729.
2) Er staat ten anrechte Van Douverden.
3) Hij studeerde te Leiden en promoveerde daar den 3eien November 1758 tot Med. Dr.: Molhuysen, Bronnen V, blz. 297. *
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hunne gedachten te laten gaan over de benoerning van een Rector
(18 Febr.); Saxe tot Rector benoemd (3 Maart).]

10 Maart 1760.
Prof. Voorda heeft aan Burgmrn. te kennen gegeven, "dat
(hij) zieh doo-r lichaemszwakheyd eil vermindering van sijn
geheugen, mitsgaders sijn opklimmende jaeren genoodsaakt
vond om van sijn professoraat af te staan, om het overige
van sljne dagen in stUte in de provincie van Friesland doof
te brcngen, dog dat zijn Ed. gedec1areert had, dit jaar sijn
collegia uyt te houden." Curatoren worden verzocht, hunne
ge~Jachten te laten gaan ovef een opvolger.

24 Maart 1760.
[Miedema, blz. 333: Een der Secretarissen van de politie zal prof.
Rau gaan "bedanken, omdat hij voor een beroep naar Duisburg heelt
bedankt.}

27 MAART 1760-2 APRIL 176l.
1.
"COMMENTARIOLUS ACTORUM: ET DECRETÜRUM COLLEGII
ACADEMICI RECTORE CHRISTOPHORO SAXE, A DIE MARTII
VIGESIMO SEPTIMO A 0 1760 USQUE AD APRILIS
SECUNDUM ANNI 1761."

27 Maart 1760.
Geinstalleerd als Rector Saxe, als Assessoren: Van Irhoven, Wesseling, Hahn en Rau. De aftredende Rector-Van
Irhoven draagt het ambt aan zijn opvolger over, na het houden vqn een oratie "de revclationis praestantia debitaque
animoTum erga eam dispositione."

20 Mei 1760.
De Acta van het rectoraaf van Vau Irhovrn worden gelezen en goedgekeurd. - Op dezen dag wordt wederom geklaagd, dat de professorenbanken in den Dom dOOf kinderen
worden ingenomen 1); men besluit, volgens de ~es. Vr. 12
1) Zie hierv66r, blz. 530-531, op 26 Maart 1759.
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Aug. 1748, dat de pedel niet alleen "quoseunque de vulgo
homines, sed etiam pueTos" van die banken zal wegjagen.
22 September 1760.
Gotthilf August Schumann, Raad van den Hertog van WeissenfeIs, prof. juris aan het Gymnasium Illustre (te Weissenfeis ?), door den Darlog eu andere rampen aan lager wal
geraakt, viaagt gelde1ijkell steun. De Senaat mecnt: ouze
ka~ bat dit niet toe; het is ook iets ongewoons; daarorn
wordt besloten, op den brief niet te antwoorden. ~ Op dezen
zelfden dag houdt Johanncs Gerardus Christian _RückeT,
prof. te Groningen, bij Res. Vr~ 7 Juli 1760 (hierna, blz. 544)
bCllocmcl tot "ordin. prüf. juris civilis et hodierni," als opvolg-er v;:m prof. ]. Voonla, zijn inaugureele oratic "de juris
civilis disciplina, morum magistra. "
13 Oetober 1760.
Omdat 12 Oetober op een Zondag viel, eomplimenteeren
Rector eu Assessoren op den 13den Oetober de nieuwgekozen Burgmrn.
19 November 1760.
Het bericht komt, dat eoll. Van Irhoven tegen den avond
van 18 N QY. is overleden'; besloten, den volgenden dag een
rouwbezoek aan de familie te brengen; overeenkomstig het
Senaatsbesluit van 1732 1) zal de lijkrede worden gellOuden
door het jongste lid der betrokken faeulteit, i.e. door Fr.
Burman; de begrafenis heeft plaats op 25 November.
18 December 1760.
Fr. Burman houdt een lijkrede op Van Irhoven 2).

1) Er staat 1731, maar dit is een vergissing; het bedoelde besluit
werd den 17den Maart 1732 genomen: zie hierv6or, blz. 322.
2) In deze Iijkrede oefende Bunnan kritiek uit op een minder
gelukkige uitdrukking van den Rector Saxe in het "programma"
voor deze rede; vgl. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd, II blz. 26.
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Gisbertus Bannet, predikant te 's-Gravenhage, bij Res.
Vr. 8 Dec. 1760 (hierna, blz. 545) benoemd tot ordin. prof.
theol., wordt op zijn verzoek tot Theol. Dr. gepromoveerd,
"remissa periclitatione, disputatione et pecunia honoraria."
5 Februari 1761.
Bannet aanvaanlt zljn ambt met een oratie "de fidei mysteriis revelatam religioncm adstruentibus," - Op dezen dagwordt aan Phil. Jacobus van Soestdijck van Cloon, die op
9 Sept. 1733 tot J. U. D. was gcpromovecrd eu zijne bui \vas
kv.'ijt geraakt) een dupliraat gegcvcn.
11 Februari 1761.
Aan prof. Sebaldus Ravius wordt, op zijn verzoek, "ob
eius in sacras literas·merita 1) ," het doctoraat in de theologie
verleend, daar .de Senaatsbesluiten van 15 Nov. 1727, 15
Sept. 1729 en 28 Nov. 1730 2) zieh hiertegen niet verzetten.
7 Maart 1761.
Bij de deliberatie aver het te verleenen doctoraat in de
rechten aan Cornelius Groeninx van Zoelen wordt besloten,
hem dit alleen toe te kennen, als hij zijn eerste thesis, die
luidt: "Jure naturae non datur incestus," "vel expungeret in
exemplis adhuc distribuendis, vel in redditis certam addi
curaret notam et significationem, unde constaret, eius se
palinodiam cecinisse. Cui Senatus voluntati morern gessit,
eodem die renovata typis novissiroa disputationis plagula
(= pagina) particulaque "non" extrusa."
31 Maart 1761.
Op verzoek van coll. Wesseling vraagt de Rector het oor<leel van den Senaat, of een professor bij zijn inauguratie eu
een Rector Magnifieus bij zijn ambtsaanvaarding 6 gulden
moet betalen aan de pedellen. Dit is onwettig, zegt cle Senaat; het rooet uit daarmee zijn.
1). ft..Jbum Promotorum, b1z~ 168, noot 2.
2) Hierv66r, resp. op blz. 302--303, 311 en 317-318.
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11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April-September 1760.
[Miedema, blz. 333-334: Commissie benoemd om prof. J. Voorda
te verzüeken, zijn ambt te blijven vervullen 1) (8 April); hij
blijft bij zijn besluit om af te treden (14 April); als zijn opvolger
wordt Hermannus Cannegieter, J. U. D., professor te Franeker, tot
"ord. prof. juris civilis et hodierni" benoemd, op een jaarwedde
van f 1400 (16 Juni); hij verzückt, 14 dagen te mogen wachten
met zijne beslissing over het bercep te Utrecht op eCIl wedde v;m
f 1400, "sijndc hetselve, hetwelke hij te Franeker geniet;" op voorstel -\ran Curatoren wardt nu de hem toegezegde jaarwedde met
~f 200 verhoogd (23 Juni); hij bericht, dat hij voor het beroep
bedankt (30 Juni). Als opvoIger VaTI Voorda wardt nu Johannes
Gerhardus. Christianus Rücker, prof. te Groningen, benoemd tot
"ord. prof. juris civilis et hodierni," op een wedde van f 1600 (7
Juli); hij verzoekt 14 daken bedenktijd (21 Juli);. hij neemt het
beroep aan (4 Aug.). Prof. Voorda betuigt zijn dank voor de
vriendelijkheid, hem gedurende zijn 30- jarig professoraat te Utrecht
bewezen, en ontvangt wederkeerig dank eu heilwensch (15 Sept.).]

September 1760-Maart 1761.
Op verzoek van prof. Hahn worden gecomrnitt. ter q.irectie van Stads Finantie gernachtigd, een kelder te laten
rnaken "voor de chemische praeparaten en oliteiten (sie)"
(22 Sept.); dezelfde gecommitt. worden gemaehtigd. "de
kelder in de ehemiekamer in de stads thuyn in daghuur te
laten maken" (29 Sept.). Aan prof. Hahn toegestaan, tot
een bedrag van f 400 eenige instrumenten te koopen, "die
sullen verkogt worden van den Heer Clifford en op onse
Academie manqueren" (27 Oet.).
[Miedema, b1z. 334: Het verzoek van prof. Castillon om machtiging tot het aankoopen "van een grooten te1escöop en andere
astronomische gereedschappen, die eerstdaags te Amsterdam stonde

1) Zie hierv66r, b1z. 541, op 10 Maart 1760.
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verkogt te worden," wardt in beraad gehouden (3 Nov.). Ingekamen eeu memorie van prof. Castillon 1); hij wardt gemachtigd
sommige astronomische instrumenten te koopen, tot -eeu bedrag
van f250 tot f280 (16 Maart 1761).]

20 Oetober 1760.
[Miedema, blz. 324: Toegestaan f 300 voor de Hang. eu Zevenb.
studenten, op de bekende voorwaarden; volgens het daartoe strekkend "request der theolog. professoren bedroeg hun aantal zeSj zij
worden met name gcnoemdj de "vier laatste z~in in dit jaar nieuwlings aangekomen."1

November-Deeember 1760.
[Miedema, blz. 335: Curatoren verzoeht, hunne gedachten te laten
gaan over de benoenring van eeu opvolger van wijlen· prof. Van
Irhoven (24 Nov.); Ds. Gisbertus Bonnet, predikant te 's-Gravenhage, wardt benoemd tot ard. prof. in de theologie, ,,mitsgaders op
eeu predikbeurt om de veertien dagen, buyten de twee -groote vacantii;~n," op een jaarwedde van f 2000; de predikbeurt zal strekken
in mindering van die van prof. Elsnerus; prof. Burrnan zal op
18 Dec. een lijkrede houden op prof. Van Irhoven (8 Dec.); Ds.
Bonnet neemt het beroep aan (15 'Dec.); hem wordt, op zijn verzoek, een volmacht of credentiaal toegezonden voor zijne losmaking van de classis van 's-Gravenhage (22 Dec.).]

22 Deeember 1760.
[Miedema, blz. 335: Toegestaan f 140 voor boeken, cloor prof.
Wesseling voor de Bibliotheek gekocht. Volgt de lijst daarvan.]

26 Januari 1761.
,,(~e1ezen een missive van Marburg, in Hessen, in dato
21 2) Januari 1761, gesebreven door Daniel Wijttenbaeh,
professor in de theologie aldaar, houdende versoek aan -hun

1) Zie hierac~ter de Bijlage.
2) Zoo staat er, maar blijkens het in de voIgende noot te citeeren origineel van den brief is de datum 20 J anuari.

Acta et decreta S enatus~ II
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Ed. Achtb., om in plaatse van den prof. Irhoven, overleden,
te magen worden aangestelt." Op deze missive zal worden
gerescribeerd doof een der secretarissen, met communicatie van Burgmrn. ').

2 APRIL 1761-29 MAART 1762.
1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI GISBERTO MATTHIA

ELSNERO ITERUM RECTORE, ANNO

1761"(-1762).

2 April 1761.
GeinstC\.lleerd als Rector Eisnerus, als Assessoren: Saxe,
Fr. Burman, Trotz en Luchtmans. De aftredende Rector
Saxe draagt het ambt aan zijn opvolger aver ~ na het hauden
van een oratie "in septem artiuhl liberalium magistros."

29 April 1761.
De Acta van het rectoraat van Saxe worden gelezen en
goedgekeurd.
5 Mei 1761.
De Reetor deelt mede, dat de eerste· Burgmr. Verboreht
hem namens de Sehepenbank heeft bericht, dat de "prae1) De in 't Fransch geschreven brief van ,,Daniel Wijttenbach,
premier professeur en theologie dans l'Universite de Marburg,
Conseiller du Consistoire ctc.," dd. ,,Marburg, en Hesse, le 20
janvier 1761," is opgenornen in den bundel "Ontvangene brieven,
22 Mei 1746-16 Febl'. 1769" (Gern. Arch. Utl'.); Wijttenbach geeft
er een overzicht in van zijne loophaan, zijn werk en zijne theologisch-e beginselen, en noemt als ~eden van zijne sollicitatie naar
Utrecht "la guerre presente, qui afflige tant le pays de Hesse
et. par la cette Universite." - De copie van het antwoord van de
Utr. regeering, dd. 30 Januari 1761, vindt men in den bundel ,~Co-
pijen van verzonden briev-ell, 2 Jlll1i 1760 -tot 21 Dec. 1775" (Gem.
Arch. Utr.); er staat alleen in, dat in de vacature-Van Irhoven
reeds voorzien is door de benoerning van Bannet.
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fectus militurn" en anderen geklaagd hebben "de nocturnis
grassatoribus, quas exstitisse opinantur aliquos ex nostris
studiosis, qui gladiatorio animo et armata manu viam adsectaverint ad militem excubias agentem aliurnque, cui tympanum extorquere adnisi sunt." De eerste Burgmr. vraagt, of
het niet geschikt ZOll zijn, äat ieder professor op zijn college
"non quidem asperis, sed lenibus verbis tangat; nos sperare,
saItem optare studiosorum interfuisse vel inter futurum eiusmodi grassationibus nerninern." De professoren zullen dit
doen!

12 Oetober 1761.
Rector eu Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
Rurgmrn.

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

1 Juni 1761.
[Miedema, blz. 336: Burgmrn. brengen ter vergadering een boek
in, getiteld ,,Het leven van Milton," door Johan Toland, Londen,
1761; het zal aan prof. Wesseling worden gegeven voor d€' Bibliothee.k; Burgmrn. worden gemachtigd, "wanneer ode brenger van
voorschreve boek naeder aan huys Quam," hem daarvoor een presentje te geven.]

I

1 en 8 Juni 1761.

~

[Miedema, blz. 336: Curatoren zullen prof. Saxe onderhoud:en
over het uitblijven van zijne "Defensie," die hij beloofd heeft
de
oratie, door hem bij zijn aftreden als Rector gehouden (1 Juni);
prof. Saxe heeft verklaard, dat hij hoopt zijne "Defensie" v66r het
einde der a.s. groote vacantie in het licht te geven (8 Juni) 1).]

in

1) Dit zijn de eerste resoluties, die betrekking hebben op het
bek.ende geschil tusschen den Amsterdamschen hoogleeraflr P.
Burman II en den Utrechtschen hoogleeraar Saxe; deze laatste was
gouverneur geweest van de twee zonen van Mr. J. F. Burman, woonde toen met hen ten huize van den grootvader dezer kinderen, den
Utrechtschen rnagistraat en geleerde Caspar Burman, en had het vrije

i

I

I
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13 Juli 1761.
[Miede'ma, blz. 336: Ordonnantie gedepescheerd voor f 170 voor
boeken, door prof. Wesseling voor de Bibliotheek gekocht; volgt
de lijst daarvan 1).]

Augustus-November 1761.
[Miedema, blz. 336-337: Burgmrn. en gecommitt. tot den hortus
worden verweht, om te zien naar een nieuwen hortulanus in plaats
van den overleden hortulanus Pieter van Leeuwen (17 Aug.); op
voorstel van deze comm.issie, die overleg heeft gepleegd Inet prof.
Hahn, wardt Wil1em van Haeften, "eerste lmegt in deser Stads
Academiethuyn," tot hortulanus benoemd, op de instructie, die 17
Sept. 1742 was vastgesield :;), op ecn jaarwedde van .f 400 met vrij
wonen, vrij vuur cn vrij licht, terwijl hij op Stads kosten een
knecht mag aannemen; voor het schoonmaken vau de kamcrs voor
de anatomie en de chemie zal hij nog f 50 ontvangen, "suHende hij
geen buytenwerk mogen doen, op wat praetext sulx soude magen
wesen, maar alleen staan ten dienste van cle hortus" (21 Sept.).]
gebruik gehad van diens hibliotheek. P. Burman Ir verweet nu aan
Saxe, dat hij bij zijn vertrek uit dit huis, toen hij buitengewoou
hoogleeraar was geworden, eeu aantal boeken en manuscripten, die
aan Caspar BUI"InaIl behoorden, merle had genomen en deze, ondanks
herhaalde aamnaningen, slechts gedeeltelijk terug had gegeven, toen
na het overlijden van Caspar Burrnan in Augustus 1755 een deel van
diens :bibliotheek in het bezit was gekomen van P. Bunnan TI. Over
dit geschil, waarin beide partijen elkaar met de heftigste strijdschriften b'"estookten, handelt o.a. Dr. J. Hartog in zijn artikel "Simthorst" (in den bundel "Uit de dagen der patriotten," blz. 4--23).
Saxe's ,,Defensie," waaryan in bovenstaande Res. Vr. 1 en 8 Juni
1761 wordt gewaagd, was getiteld "Christophori Saxi justa depulsio
immanis calumniariurn atroeitatis" ete.
1) Miedema noemt de bocken üp, die uit de auetie van wijlen
prof. Van Irhoven waren gekocht, maar laat weg de lijst d.er manuscripten, die bij deze zelfde gelegenheid werden aangekocht en
vrocger aan prof. Re1and hadden hehoord, nl. "Opus de inventione
rhetoricae, Arabice, Liher ethicus, Persice, Victor Antiüchenus in
Marcrun, Graece, Instructie der Hindostance tael, Onderw ij~inge in
de Malahaerse tael, Vocabularium Formosanum, Historia Mosis,
Malabar.ice, Paralipomena Jeremiae, Graece."
2) Hierv66r, blz. 375.
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Voorts wardt besloten "om eell bordetje te laten in ger:eedheyd brengen en daarop te doen schilderen in cierlijke vergulde letters ""Hortus Academicus"" cu hetzelve te laten
plaetzen v66r het huys van den hortulanus" (21 Sept.).
Burgmrn. eu gecommitt. tot den hortus deelen mede, dat
prof. Hahn VOOT den post van ondertuinman recommandeert
-"Nicolaas Linder, s~inde van cell goede -burgerlijke familie
van Basel, eu deselfde pe'rsoon, die V06T twee jaaren tot die
post waS in consideratie gekomen." De genoemde heeren
worden verzocht, hicrovcr n.ader met prof. Hahn te sprekcn
Cll dan aall de Vroe(lschap T<lpport uit te brengen (19 OeL).
[MiedeUla, blz. 338: Op hun rappmt wordt N. Linder anl!gesteH
tot "eerste knegt in dcser Stads thuyn," op een jaarwcdde va":! 100
Zilvc-I'cn ducatons eu op cle instructic, die 17 Sept. 1'/42 voor den
hortulanus en zijn ouderknecht was vastgesteld; voor de kosten vaTI
z~jn transport van B'azel naar Utrecht wordt hem f 52-10 st. toegestaan (2 Nov.).]

14 September 1761.
[Miedema, blz. 337: Ordo1lllantie gedepescheerd voor .f 368-18 st.
voor instrumenten, door prof. Hahn aaugekocht; volgt de lijst daarvan 1).]

September-December 1761.
"Door de RH. Burgmrn. ter vergaderinge sijnde voorgebragt extract uyt den testament van den Heer DanieI Bernard Guiljarnsz., in leven Reere van Nieuw Hellevoet ende
Quack, mitsgaders aud-Gouverneur cu -Directeur ter custe
Cormande1, in Oostindien, voor den notaris Adrianus Hnevellaar, binnen Utrecht, en sekere getuygen op den 18en
Augustus 1761 gepasseert, waa:r;bij (hij) oneler andere legateert 9000 ponden fonds ~apitaal Engclse-Banckacticn, binnen de hoofdstad Lonclen~ in Engeland, tell comptoire der
evcl1.~-cmelte Banck op de naam van Daniel Bernard Guilja111sz_, tot Utiecht, bekent staande, uyt welke hoofdsomrnc
ban('qactien inkomende en ontfangen wordende uytdelingen
off interessen sullen moeten werden onophoudelijk uytgege1) Zie hierachter de Bijlage.

I
I
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ven_ aan eenige van de Gereformeerde, 500 Phaltsische als
Hungarische studenten, weyders in hetselve versackende, dat
de te doene rekening, conform des testateurs wille, doof de
Heeren professoren in de theologie op dese Academie sal geschieden ten Qverstaan van een off twcc Heeren uyt de
V roedschap deser stad, alles breder om redenen in VOOTS.
extract gemelt, heeft de Vroedschap goedgevonden, dat hetselve sal worden geinsereert 1)."
"En sijn de Heeren Kien, Van den Bogaard eu Vos, Raeden, versagt om den teneur van meergemelde extract te examineren en de V roedschap te willen dienen van hun Ed.
considcratit:n cu advis" (28 ~ept.).
[Miedema, blz. 338: Het door deze commissie uitgebrachte rapport
zal 8
14 dagen ter sccretarie van de politie ter inzage liggen
(9 Nov.).]

a

Overeenkomstig het zooeven genoe.mde rapport besluit de
V roedschap, "de executie, van dezelve dispositie (nL yan het
legaat-Bernard) naar alle derzelver deden en inhoud in alle
manieren te bevorderen en te doen stand grijpen en houden,
zoo VOOT tegenswoordig als in het toekomende, verzoekende
en gelastende allen en een iegelijk,. aan wien zulks ineumbeert, zieh daarnaar stipte1ijk te reguleren. V oorts ter voldqeninge- aan de begeerte van bovengen. Heer Testateur dezen aangaande hebben haar Ed. Achtb. verzogt en gecommitteert, ge1ijk dezelve verzoeken en eommitteren bij deze, de
RH. geeommitt. ter Momboirkamer dezer' stad in der tijdt,
off weH eenige uyt dezelve, met en benevens den Heer Mr.
Adriaan Strik van Linschoten, haar Ed. Achtb. mede-Raad,
als sijnde een kleynsoon van den Heer Testateur, om de rekening en verantwoording van de administratie van bovcngen.
fonds, door de professoren in de theologie op de Aeademie .
alhier, als daartoe verzorgt, na het eynde van ieder academisch
jaar off ten langsten v66r het eynde van de groote vacantie
te doen op den dagh, daartoe met voorkennisse van gemc:lte
Heeren gecommitt. zullende bepaald worden, te willen as~i5teren ende bijwoonen, ende dezelve gedaan zijnde, daarvan
ter vcrgacleringe van de V roedschap rapport te doen, ten
1) Het schijnt onnoodig, dit extract hier in te lassehen, daar het
in zijn geheel is gedrukt in het boek van Dr. S. D. van Veen, Het
stipendium Bernardinum, Utrecht 1911, blz. 25-33.
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eynde haar Ed. 'Achtb. van de exacte nakominge eu executie
van meergemelte pieuse dispositie van tijt tot tijt magen
worden geinformeert" (14 Dec.).
19 October 1761.
[Miedema, blz. 337: Op het daartoe ingediende reque3t der theologische faculteit wordt f 300 toegesban voor 10, in dit request met
name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, onder herhaling der'
bekende voorwaarden 1).]

29 MAAR'I' 1762-24 MAAR'I' 1763.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS

ACADEMICI RI~CTORE PETRO

LUCHTMANS, ANNO 1762"(-1763).

29 Maart 1762.
Geinstalleerd als Rector Luchtmans, als Assessoren: Eisnerus, Rücker, Oosterdijk Schacht en Reitz. De aftredende
Rector Eisnerus draagt zijn arnbt aan zijn opvolger aver, na
het houden van eell aratie "de conjunctione tuta ac feEei,
quae gentibus feris atque noxiis intercedit eum grege Dei,
sub vexilla Christi."
4 en 5 April 1762.
De Senaat draagt den Rector op, de kist met het archief
van de Academie van Duisburg naar zijn huis te taten overbrengen, hetgeen den volgenden dag geschiedt 2).
1) Tot deze voorwaarden behoorde ook, dat de theologische faculteit moest opgeven, hoe lang elk der genoemde studenten aan de
Utrechtsche Academie reeds vertoefde; hoewel in het request der
theolog. faeulteit deze opgave niet werd gedaan, tikt de Vroedsehap haar daarvoor niet op de vingers, maar stelt zij zieh er mede
tevreden,. bij de toekenning van het gevraagde subsidie de bedoelde voorwaarde te herhaien.
2) 16 April 1757 (hiervoor, blz. 517-519) was besloten, dat de
Reetor de kist in zijn huis zou bewaren. Was dit sedert altijd ge-
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18 Mei 1762.
De Acta van het rectoraat van Elsnerus worden gelezen eu
goedgekeurd.

12 Oetober 1762.
Rector en Assessoren complimenteeren de nieuwgekozen
'Burgmm.

20 Oetober 1762.
De Hector leest aan den Senaat de :Res. V r. 20 Sept. 1762
voor (hierna, blz. 554-·555), betreffende de benoeming van
ecn pedel.

Ir.
RESOLUTII''N VROEDSCHAP UTRECHT.

29 Maart 1762.
"op 't voorstel van RH. Burgmrn. desen aangaande heeft
de Vroedschap welgemelte Heeren versagt, om de Fransche
eu Duitsche courantiers bij hun Ed. te ontbiedcn eu deselve
te gelasten, van geen notificatien meer in hunne couranten
te settenyan den prof. MT. PieteT Burman tegens den prof.
Saxe, alsmede niet van den prof. Saxe tegens evengemelte
prof. Burman, totdat sij nader order van HH. Burgmrn.
desen aangaande sullen gekregcn hebbeu% eu haar tef fens te
ordonneren, van geen advertissementen van die natuur in
hunne couranten. te notificeren, dan alvorens daartoe permissie bekomen hebbende van RH. Burgmrn. 1 )."
schied? Dan kan het besluit van 4 April 1762 beteekenen, dat de
kist van de woning van den vrocg~ren Rector naar die van den
nieuwen Rector fioest worden gebracht. Maar in de vorige jaren
staat zoo'n besluit niet opgeteekend.
1) Deze resolutie werd genomen, omdat Burman en Saxe elkaarzelfs door adverlenties in de Utrechtsche couranten op de gemeenste wijze te lijf gingen; zie twee voorbeelden daarvan bij Dr
J. Hartog, Uit de dagen der patriotten, blz. 18-19.
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19 Apnl

1)

en 13 September 1762.

Ordonnantie voor f 192~17 st. gedepescheerd voor boeken, door prof. Wesseling voor de Bibliotheek gekocht; volgt
de lijst daarvan (19 April); idem voor f 146~17 st. voor
hetzelfde doel (13 Sept.).
Augustus~November

1762.

[Miedema, blz. 338: Verzoek ann Cura,toren om .cN:lvies over een
mogelijk beroep van prof. Bannet naar Leiden (30 Aug.).]
"DOOf dc Heer Berger, Raad, ter vergadering sijnde voorgcbragt, dat sijn Ld. wcl ,Reinfonneenl \y;ts, (bt er (mder (k
hand stcrk gn.HTki \\'ienl 0111 den prof. HOllllet te I{c}~dcn tc
berocpen, vermits er alsnog eell profcssoraai in dc theologie
vac-ant was doof 't overlijdün van den prof. Esschefs 2), e11
off dienaangaande niet diende -een commissie hoe eerder hoe
beeter aan voorn. prof. (Honn,et) te worden geclecerneerd
om dezelve te persuaderen om hier te blijven, vermits hij,
Heer Berger, vreesde, dat als deze saak nog eerst in handen
van RH. gecommitt. tot de academische saken wierde gesteld, de deliberatien daarover dan te laat souden komen!

1) In deze maand April 1762 vallen nog de volgeude besluiten
van Gedeput. Staten en Staten van Utrecht: op 21 April 1762 gaven
Gedeput. Stateu in de Statenvergadering -kennis, dat zij, ingevolge
de Resol. Staten 7 en 21 April en 7 Mei 1751 (hierv66r, blz. 469,
noot 2), reeds vroeger hadden omgezien naar "enige meesters
voor de jeugt, deze Aeademie frequenterende" en zieh nu een geIegenheid voordeed (de onderhandelingen met den dansrneester
te Geneve, waarvan in evengenoemde noot wordt gesproken, hadden dus tot geen resultaat geleid) om een dansmeester te engageeren op een tractement van f 250, 2 ht te dragen door de Staten
eu 1/3 door de Stad, benevens de kosten van zijn tran~:.port naaT
Utrecht. Zij werden hiertoe cloor de Stateu- gemaehtigd; Gerhard
van Cruysbergen werd toen tot dansmeester aangesteld (Resol.
Staten 21 April 1762 cn Resol. Gedeput. Stateu 20 en 23 April eu 28
Mei 1762).
2) De juiste naam is Esgers. Joh. Esgers was van 1740 tot 1755
professor in de theologie te Leiden; cle vacature is clus geruimen
tijcl -onvervuld gebleven.
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waarop gedelibereerd eu omvrage gedaan sijnde, is den Heer
BergeT VOOT sijn Ed. propositie bedankt eu niettemin goedgevonden, de RH. Burgmrn. eu gecommitt. tot de academ.
zaken te versaeken, om hoe cer hoe liever op hetgund
voorschr. te inquireren eu dienaangaande de Vroedschap te
dienen van derselver consideratien eu advis" (15 Nov.).
Zij rapporteeren, dat zij reeds op 1 Sept. hierov.er hadden
gebesoigneerd, om te voldoen aan de Res. Vr. 30 Aug., en
dat zij toen eenparig hadden gcoordeeld, hun advies aan de
Vroedschap 'nog te moeten uitstellen, totdat er nader zekerheld was verkrq:~en, dat prof. Hounet onder de hand gesondeenl werd (over een beroep naar Leiden) ; etat z~i echter llU
"an oonleel \traren, dat de Vroedsch;tp Burgmrn. kan machligen, met Bannet te sprekcn eil hem te verzocken, dat
hij, watmen hij aangezocht wenl tot eell beroep Haar eklers,
alvoH'ns z1eh daarover te declarceren, dit aan Burgmrn. ZOll
willen mededeelen, "en hem, Professor, verders te betnygen
het genoegen van haar Ed. Achtb. in de goede diensten van
dcnzelven aan de Academie alhier, en waarvan de Vroedschap ahoos zal genegen zijn blijken te geven." Burgrnrn. en
een der secretarisscn van- de politie worden verzocht, zieh
van deze opdracht te kwijten (22 Nov.).
[Miedema, blz. 339: Deze commissie heeft met prof. Bonnet gesproken; hij heeft beloofd, aan Burgmrn. kennis te geven van een
eventueel beroep (29 Ncv.).]

13 September 1762 en 21 Maart 1763.
[Miedema, blz. 339-340: Opdracht aan geconunitt. ter directie- van
Stads Finantie om alle stadsmstrumenten op den toren en in het
Itheatrum academicum te onderzoeken, daarvan een accuraten
nieuwen inventaris te laten rnaken en jaarlijks hierov€-r aan de
Vroedschap te rapporteeren (13 Sept.); toegestaan aan r:rof. Hahn
"drie hondert guldens, vijftig onbegrepen," om die de volgende
rnaand te Amsterdam te besteden, "als W8lli,-eer daar ('en zeer
notabeIe verkopinge van physische en mathematische instrumenten
zal worden gehouden" (21 Maart).]

20 Septemher en 25 Oetober 1762.
[Miederna, blz. 339: In plaats van den overleden pedel Hendrik
Nuyts wordt Hendrik Koopman tot pedel benoemd, op het gewone
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tractement (f 150), ,,mits jaarlijx uytkerende tot een recognitie
eene sorrune van ,ses gulden ten comptoire van den Heer Kameraar
in der tijt, volgens resolutie van den 15den Junij 17501)" (20 Sept.).]

"Gehoord het rapport van de HH. gecommitt. ut supra
(nI. de gecommitt. terdirectie van Stads Finantie) op het
request, den 4den deses gepresenteert bij Steven Bresser,
pedel van 'de Academie, versackende, dat sijn soon Jan' Steven
Hresser het half jaar pedelstractement mag- genieten, geduurende hetwelke hij het VOOTS.- ampt in plaatse van den
overleclen pedel Nuy(t)s heeft waargenomen, heeft de
Vroedschap sig met VOOTS. rapport gcconformeert en ;1('coreieert dienvolgens aan den suppliant Sl.111 soon Jan Steven
Bresser cene somme van 75 gulden" (25 Oct.).
25 Oetober 1762.

I
I

i
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Op het request der theologische faculteit word!, op de bekende voorwaarden, .f 300 toegestaan voor 6 in dit request
met name genoemde Hongaarsche en Zevenburgsche studenten, waarvan er twee in het derde, twee in het tweede en
twee in het eerste studiejaar aan de Utrechtsche Academie
vertoeven.
10 Januari 1763.
[Miedema, blz. 339-340: Aangenomen de opdracht van het boek
van prof. Wesseling, getiteld: "Herodoti. Halicarnassei historiarum
libri novem, et de vita Homeri, Graece et LaHne."]

24 MAART 1763-28 MAART 1764.
1.
;,ACTA ET DECRETA SENATUS

J. G. C.

ACADEMICI RECTORE

RÜCKERO, ANNO 1763"(-1764).

24 Maart 1763.
Geinstalleerd als Rector Rücker, als Assessoren: Luchtmans, Bonnet, Houck eu Rau. De aftredende Rector Lucht1) Zie hierv66r, blz. 458, op den genoemden datum; de recognitie
was toen op f 12 gesteid.

I
I
i
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mans draagt zijn ambt aan zijn opvolger over, na het houden
van een oratie "de mechanismo corporis humani, sapientiae
et benignitatis divinae teste Iocupletissimo."
13 Mei 1763.
De Acta van het rectoraat van Luchtmans worden gelezen
en goedgekeurd.
10 Juni 1763.

Dc Rcc,tor leest ten hrkf voor van dc Ac-aclcmie van Dui~
burg, die, mlder dankbefuiging- voor den bn'\/czl'n clicn::1. verzoekt de ki::;t met ha;lr archicf 1) nwcle te gcvell a,\.l1 haar
pedd, die_ ze kumt haien. VOIgCll cle becloe1cle brief, dd. :)1
J\fei 1763, eeil volmacht VOOT den pedel om de kist in ontvangst te nemen; een antwoorcl van de Vtr. Academie, dd.
10 Juni 1763, op evengenoemdcn brief, en een bewijs van
ontvangst van de kist, door den pedel van Duisburg onderteekend.
14 Augustus 1763.
In eell opzettelijk daarvoor bijeengeroepen Senaatsvergadering deelt de Rector het volgende mede: cle Staten van
Utrecht hebben niet alleen aan den Erfstadhouder "locum
sedemque" in hunne vergadering aangeboden, maar zullen
hem bij zijne komst in de provincie Utrecht, te Soestdijk
door een commis sie laten begroeten; het provinciaal Hof
heeft daartoe ingelijks besloten; "consuluit itaque (Reetar)
,Senatum, placetne ea exempla sequi, an vero Principis in
urbem adventum introitumque in consessum Ordinum expectare. Senatus censuit, quando novum ct inusitatum foret,
~cademiae insignia tarn longe ab urbe abduci, neque Regiac
Principis viduae et Guberllatrici, saepius in Soestclijkano
diversanti., salutatio a collegio nostro decreta unqtw.m fuisset!
Iegatione in eam villam esse supersedendum."
12 Odober 1763.
Rector en Assessoren complimenteeren een der nieuwge1) Vgl. hierv66r, blz. 517-519, op 16 April 1757.
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kozen Burgmrn., n!. J. A. van Westrenen ; de andere, A.
Loten, had wegens ziekte voor het bezoek bedankt.
6 Februari 1764.
Johannes Fredericus Hennert, bij Res. Vr. 2 Januari 1764
(hierna, blz. 560) benoemd tot "extraord. prof. philosophiae,
matheseos et astronomiae," aanvaardt zijn ambt met een
oratie "de ingenio mathematici."

Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCIIAP UTRECHT.

April-Oelober 1763.
Prof. Castillon wordt gemachtigd "om een astronomisch
quadrant van twee vaet radius, met zijn twee verrekijkers en
waterpas, gemaakt te Londen door J. Sisson, te kopen, dog
niet meer bestedende als 400 gulden" (11 April) ; toegestaan
f 357-7 st. voor den aankoop van dezen quadrant 1)
(9 Mei).
[Miedema, blz. 342: Gecornmitt. ter directie van Stads Finantie
gemachtigd, de astronomische instrumenten van prof. Castillon in
olltvangst te nemen (29 Aug.); prof. Castillon gedechmgeerd van
het bewaren der instrumenten 'Op het observatorium, die hij aan
evengenoemde gecommitt. heeft overgegeven (10 Oct.).]

13 Juni 1763.
Van de door prof. P. Burman Ir toegezonden 41 exemplaren zijner "Deductie" enz. tegen de "Rechtmatige afkeering'-' enz. 2 ) van prof. ehr. Saxe zullen er 40 worden rondgedeeld onder Burgmrn. cu Raden; het 41ste exemplaar zal
bc\vaard worden tcr sccretarie van de politie. De begeleidende
brief van prof. P. Burman II, dd. 8 Juni 1763, wünlt in handen, van Curatoren gesteld om advies.
4 Juli 1763.
Onlonnantie van f 178-16 st.

gedep~scheerd VOOT

boekcn,

1) Zie hierachter de Bijlage.
2) Evers, Lijst van gedrukte geschriften enz., blz. 130 en 131.
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door prof. Wesseling voor de Bibliotheek gekocht; volgt de
-1ij'St--'daarvan~

4 Juli en 10 October 1763.
"Doof de RH. gecommitt. ter Momboircamer ter vergaderinge sijnde voorgebracht een memorie nopens de leges
der adrninistratie eu audientie der rekening van het fonds,
door wijlen den Heer Daniel Bernard Guiljamsz. geschickt
ter bevorderinge der studie van eenige Palstzise en Hungarische studenten," (welke memorie luidt als volgt) :
Ed. Achtb. Heeren,
"lngevolge uEd. Achtb. resolutie van laastledcn Maandag ')
hebben gecommitt. tcr din::ctie van dezer Stads Momboir""
karner met den Heer Adriaan Strik van Linschoten, UEd.
Achtb. mede-Raad, en de HH. professoren in de theologische
faculteit op de Academie -alhieT gebesoigneert nopens de leges
der administratie eU audientie der rekening van het fonds,
dooT wijten den Heer Daniel Bernard Guiljamsz. geschickt"
enz. "Onder approbatie van UEd. Achtb. (bebben wij) de
volgende leges vastgesteld 2) :
Dat aan den administrerende Heer professor in' der tijd
boven de onkosten van het schrijven cn dubbleren der rekening eu zege1s, tot dezelve nodig, en de verschotten der briefporten, als andersints, jaarlijx zoude toegelegt worden een
zomme van 60 guldens; dat de HH. gecommitt. ter Momboirkamer en derzelver secretaris, benevens den bovengemelde Heer Van Linschoten en de HH. professoren der
theologische faculteyt, except den Heer rendant van rekening, voor het hooren en sluyten van de rekening zouden
genieten ieder 14 guldens; dat aan de administrateur der
Momboirkamer voor het leesen cu adsisteeren der rekening
zoude toegestaan worden zeven gulden, cu aan den deur1) "Laastleden Maandag" = 27 J 'lUli. Op- dezen datum is echter
geen Res. Vr. over dit onderwerp opgeteekend.
2) Dr. S. D. van Veen, Het stipendium Bernardinum, blz. 48,
zegt, dat- hij deze leges nergens heeft kunnen aantreffcn; hij bericht echter tevens, dat ze QP 4 Juli 1763 door de Vroedschap werden goedgekeurd en had ze dan ook kunnen vinden in de Res. Vr.
van dien dag.
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waarder van dezelve Karner, als 1ll alle rekeningen gebruikelijk is, twee gulden. Wijders hebben de gecommitt. ter
Momboirkamer met bovengen. professoren in consideratie
genomen, dat de professoren, welke aver de rekeninge van
den boedel van wijlen de Heer oud-Burgmr. Breyer 1) staan,
geene leges VOOT derzelver vacatie genieten, hetwelk echter
aan haar, gecommitt., niet redelijk en betame1ijk is voorgekomen, waaromme zij, op approbatie van UEd. Achtb., hadden geresolveert, in de volgende rekening te laten passeren
VOOT ieder professor, ter audientie van de rekenin~ vaccrende, een zomme van 10 guldens, ge1ijk zij, gecommitt., zulks
zijn genietende." De Vroeclschap keurt dit alles goed (4 Juli).

I

[Miedema, blz. 342: Goedgekeurd het reelement voor heL beheer
der fundatie van D. Bernaro Gz. ten ode "Poincten, ~lke de studenten, op de fundatie van den Heer D<'!lliel Bernwd Guiljamsz.- aangenomen wordende, heiliglijk zullen moeten betuyg:en, beloven en
ondersehrijven." Beide zijn in extenso opgenomen2) (10 Oet.).]

t

4 Juli 1763-9 Januari 1764.
Ingekomen een brief van prof. Castillon, dd. 2 Juli 1763,
berichtende, dat de Koning van Pruiscn hem "met een considerabel vüürdeel" heeft beroepen te Berlijn; hij verzückt
ontslag uit zijn ambt te Utrecht tegen 4 Oet. a.s., op welken
dag het 12de jaar van zijn verblijf te Utrecht zal zijn geeindigd. In handen van Curatoren gesteId om advies (4 Juli).
[Miedema, blz. 341-342: Aan prof. Castillon op zjjn verzoek eervol ontslag ,verleend tegen 4 Oet. (25 Juli); geeommitt. tot de
aeadem. zaken verzoeht, om te zien naar een opvolger voor hem
(8 Aug.); dankbetuiging van prof. Castillon voor de gedurende
zijn professoraat genoten welwillendheid (24 Oet.).]

Prof. Hahn heeft aan Burgmrn. medegedeeld, dat hij
1) Mr. Johan Breyer, overleden' 1749, in zijn leven Raad en
Burgmr. van Utrecht, had zijn geheeie vermogen, na aftrek van
eenige legaten, vermaakt voor een studiefonds voor theolog. studenten in Utrecht. Zie ,'protoeol van den notaris H. van Dam, 1749"
(Gern. Arch. Utr.) , Nos. 52, 54 .en 55.
2) Zoowel het "Reglement" als de "Poincten" enz. zijn in hun
geheel gedrukt bij Van Veen, t.a.p., blz. 257-259.

I
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reeds eenigen tijd geleden en liU wederom was aangezocht,
om prof. in de medicijnen te Göttingen te worden, op een
jaarwedde van 300 pistolen "en voorts als lijfmedicus van
Sijn Maj!. den Koning van Engeland, als Keurfurst van
Hannover," met de daaraan verbünden voordeelen; "dat hij
gemeent had, alvorens sig daartoe te engageren, aan de
V roedschap claarvan kennisse te moeten geven, clog dat hij
sig binnen 10
12 dagen soude moeten declareren." Curatoren \,-orden verzocht, "hunne gedachten te laten gaan, wat
hij de V roedsc hap hicTOP sottele dienen te worden gcdaan"
('11 <laarovef ;l.S. l\Iaamlag (5 Dcc.) rapport uit 1(' brengcn
(2R ='Jov.). Zlj rapportcC'I"Cl1, dat Htlrgmrn. CTl ('en sccretaris
zouden moden \-vorden verzocht, prof. Hahn O\/e1' te halen,
in l}trccht tc hJijveD; "dat de Vroc(]schap, nyt huofdc van
hct grolc trac1ement, hC'twelk dicll Heer reecls genie! ('1'1 't
welk al U:T1 Inerkdijke SOmme surpasscl'tt 't gUle desself.s
predecesseurs genoten hebben, niet wel daarloe kan koornen
om hctse1ve met een jaarl~jkse- sommc tc vermeerderen, als
voorsiende de consequenticn, welke daaruyt soude kunnen
resulteeren," maar dat men hem een geschenk in geld, boeken of zilver ter waarda van f 700 a 800 zou kunnen aanbieden. De V roedschap vereenigt zich met dit rapport
(5 Dec.). De even genoemde commissie rapporteert, met prof.
Hahn te hebben gesproken; hij heeft verklaard, "wegens het
aansoek om op de Academie te Göttingen te kool11cn, met
sijne intime vrienden te sullen spreken en wanneer hij ge·determineert was, sulks aan de Heer Burgmr. Van Westrenen soude communicercn" (12 Dec.).

a

[Miedema, blz. 343: Burgmrn. worden gemachtigd, iJall prof.
a 700 aan te bieden, naar
zijne keuze, en dat te laten maken (2 Jan.).]
[Miedema, blz. 343: Als opvolger van prof. Castillon wo.dt Joannes Fredericus Hennert benoemd. tot ,,-extraord. prof. philosophiae,
matheseos et astr-onomiae," op een jaarwedde van f GOß (2 Jan.);
hij heeft bericht, bij missive dd. Leiden, 3 J an. 1764, dat hij het
beroep aanneemt (9 Jan.).]

Hahn een stuk zilverwerk van f 600

IR Juli-31 Getober 1763.
[Miedema, blz. 341-342: De Stad zal drie exemplaren bekostigen
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van prof. Wesseling's ,,Herodoti Hali.carnassei" ete. 1); twee daarvan zijn voor Burgrnrn. bestemd, een voor de Bibliotheck (18 Juli);
aan prof. Wesseling wordt dank betuigd voor de opdracht van
zijn boek; hij wardt tevens uitgenoodigd. zijne rekening in te dienen voor de drie aan de Stad geleverde exemplaren (8 Aug.).
Aangenomen de opdracht van prof. Elsnerus' ,,De brid aan de
Romeinen," ete., eerste dee! (26 Sept.); oe Stad za! de 46 aangeboden exemplaren ervan betalen en aan prof. EIsncl'us d&nk behügen (14 Nov.). Gecommitt. tel'
Beschrijving gemachtigd,
aceoord te gaan met de voorstemmende leden bij hei vaststellen
van de som, aan prof. Castillon te schenken voor de opdracht van
het tweede dee! van "een werk, rakende de arithmetica universalis" (31 Od.).]

8 .I\UgUSlus C11 26 Sl'ptcmbcr 1763.
"Communiccerden de HH. l~urRmrn., <lat (lnder den chiTurgijn Hosch 2) berustcnde waren eenig-e chirurgieale instrumenten, die berustende W;Lren gewecst (mder de Heer prof.
j-\lbinu:'>, Cil naedat sijn Fd. tot Raad in dc Vroedscktp was
verkOOfl'n, door g'crnelte Bosch van sijn huys ,"vaeren gchaald en gebragt bij den Heer prof. ';Voertman; clat ."'Irvclgemelte Heer \Voertman, tot ontfanger vaf1 't zegel aangestdd
zijn(le, die instrumC'J1ten volg-ens ecn lijs (t) je aan meergemelle Hosch had overgegcvcn. en dat hjj, Hosch, versogt, c1e
intentie'van haar E(l. Achtb. tc mooRen weeten, hoe met die
instrumenten te handden. Beeft de Vroedschap de IIH.
gecoIllmitt. tot 't chirurgijnsgilcl versogt om die (instrumenten) te cxamineeren l'n die hun Ed, gncd bevin<len, (mder
recepisse aan den Heer prof. Lttgtmans te extraderen en de
rest te laeten verkopcn" (8 Aug.). De zooevcn gcnoemdc
gecommiH. berichten, dat zij "haclclcn gesprükcn met den
prof. L,ngtman::. en dc chirurgieale instrumenten, on der (len
chirurgijn Bü."ch berustcnde, hacldcn geöxamineert; etat den
prof. 'Lugtmans hadde gedecbreert, gecH van deselvc~ nüodig
tc hebben, en (dat zij) clicnvolgcns van advis wacren,. etat
hei best \vas, dat desclvc, werden vcrkogt. \Vaarop gedelihereerd sijndc, hceft de Vrocdschap sig met voorschrcvc
rapport gcC'onfonneert, we1gemdte HH. gccommitt. voor
1) Zie hierv66r, blz. 555, -op 10 Januari 1763.

2) Zie hierv66:r, blz. 308, op 7 Fehl'. 1729.

Acta et decreta Senatus, II

36
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derselver moeyte, in desen genomen, bedankt, wij ders hun
Ed. versagt en geauthoriseert om VOOTS. instrumenten bij
een bequame gelegenheyd ten profijte van de Stad te laaten
verkopen" (26 Sept.).
26 September 1763.
"De Vroedschap, gehoord het r;tpport van de HH. gecommitt. ler dircdie van Stads Financic op het requc::.:t, den 2R
Maart ]763 gcpresentecrt dOOf F. du Chainc, vcrsoekendc
een bcql1amc plaats icn sijncn kostcn te mflogt:ll Hemen om
s~jtl 5chermkonst in dcsclvc te 11100gen CX('TccrCll eH <lau andere tc onclerwijscn, is voors. versock gehoudcn in ac1vis."
24 Octobcr 1763.
[Miedema, blz. 342: Toegestaan f 300, ondH de bekendc voorwnarden, voor acht, in het request der theolog. faculteit met name
genoemde Hong. en Zevenb. studenten 1).]

27 Februari 1764.
Aan J acobus Lammers wordt f 75 toegestaan, in plaats van
voor het schoonmaken van Stads instrumenten 2).

f SO,

27 Februari 1764.
"De V roedschap, gehoort het rapport van cle HH. Borgmrn.
en gecommitt. tot de academische saken op het requcst, den
30en Januarij 1764 gepresenteert door Joh. Broedelet, Aeademiedrukker alhier, heeft sig daannede geconformeert en
dicnsvolgens goedgevonden en verstaan, dat geen titulplatcn
of vif,'1lettcn voor de academische disputen sullen magen geplaats worden dan dle van den suppliant 3), en interdicecrt
1) Wederom wordt in het request der theolog. faculteit niet vermeId, hoe lang elk dezer studenten reeds te Utrecht verblijft; wederom maakt de Vroedschap hierop geen aanmerking.
2) Hierv66r, blz. 383, op 24 Juni 1743.
3) Over de gegraveerde titels van dissertaties en de kopergravures, die Broedelet bij wijze van vignet op zijne titels liet aanbrengen, zie Evers, Gegeven.<; betreffende Utrechtsche Staten-:
Stads- en Akademiedrukkers, blz. 96.
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bij dese allen en een ijder boekverkoper, titulplaten of vignetten voor de disputen te drukken of te plaatsen, op poene
van telken reyse te verbeuren f 25 tell behoeven van de parochie-schoolen alhier.
Eil is wijcltTS geresolveert, dat de studenten sullen gehouden :"ijn, door de Ac-;tdemiedrukker de helft hunner dif'putcn
tc bten innaaijen, d<.' 70 aan de ,stad en de Academic daar()]](lcr hegn:pen, clog dat clc studenten da;uvoor niet meer sulIcn hoC'vcn te beia1en ab \Tour clk dispuut in gemarmcrt papier 6 dnyt'::]1, in plaats 'lan eene stuyver, \P.Jke tot J111 tor' is
hdaaldC eH voor die 111Ct gOl1d papier <.:n Roud op Snce sijn,
2 stuyvcr:-; eIl g permingen, "an hocvecl hladen die ook soude
mogen wesen, sul1cndc voor cle disputen sub pracsidiu, 'ivaarvan dcn suppliant gdijke helft om in tc najjcn sal mocten
\venkn g'cJatcn, voor ijdcr dispuut groot papier G duytcn, Cil
klijn papier 4, duytcn wenk-rl lwtaalt-. Eu :;al cxtract descr in
hel gildebock der botkverkopers werden ing-ö'.chreven cu behoodijk geauthentisecrt 1) _"
26 Maart 1764.
Niemand zal in de kerken in de regeeringsbanken mogen
plaats nemen; deze zijn bestemd voor de q.utariteiten; volgt
eeTl opsomming daarvan, waarin oak begrepen zijn "de professoren in de kerken, alwaar (zij) geen particuliere banken
sijn hebbende,"
28 MAART 1764-28 MAART 1765.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI RECTORE GISBERTO

BONNET, A 0.1764"(-1760).

28 Maart 1764.
Geinstalleerd als Rector Bonnet, als Assessoren: VORet,
Rücker. Hahn en Horthemels. De aftredende Heclor Rücker
1) Deze resolutie is ook gedrukt bij Evers, t.a.p., blz. 94.-
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draagt zijn ambt aan zijn opvolger over, na het houden van
een oratie lIde JUTe civili (judiciorum norma 1»."

9 Me; 1764.
De l\cta van het rectoraat van Hücker worden gclczen en
gocdgckeurcl. Op zljn ·verz()(-k krijgt cle afgetrcdcn j{cdor
RückeT van zijn opvolgcr, l~onnct. (t.'11 schriftclijkc verklaring, dat hij (lc kist met dc archivalia van de Acade:nJlc v;m
Duisburg <laD hem heefl. afgcgcven 2).
12 Odohcr 176-L
Rector eIl Assessoren complimcniecrerl de nicu\vgekozen
Burgmrn.

10 en 15 November 1764.
J\fecledeeling (10 Nov.), dat collega Wcsseling den vorigen
dag is overledcn. De Prorector e11 de Assessoren brenRcn een
rouwbezoek aan ele familie; de overleclcne heeft te kennl~;
gegcvcn, geen lijkrede te wensehen. - De begrafenis heeit
op lS Nov. plaats.
8

Januari

1765.

Besloten, de promotiegelden terug te geven aan W. J. V<1i-1
der Does, zoon van den Secretaris der Stad en der Acac1emi(~
1. H. van der Does, die op 7 Januari was gepromoveenl tc~~
J. U. D. De weinige professoren, die bij deze promotie tegenwoorclig waren geweest, hadclen dit reeds op 7 Jan. heslot(,ll,
maar gcmeend, dat het lwsluit door een voltalligcr Scnaat
ffioest worden hckrachtigd.
12 Februari 1765.
De Rcctor eleelt mede, (lat de Sccretaris Van der Does op
den dag na cle tcruggavc der promotiege1clen aan zijn zoon
den Semtat is kamen bedanken VOOr de hem bcwczcll cer.
1) Deze toevoeging is ontleend aan Loncq, t.a.p., blz. 325.

2) Hierv66r, blz. 556, op 10 Juni 1763.
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H.
RESOLUTIE'N VROEDSCHAP UTRECIlT.

Mei 1764----Maart 1765.
[Miedema, blz. 344: Van de ,,Noodige aanmerkingen" cnz. van
prof. Saxe op de "Deductie" van prof. P. Burman II 1) zullen de
toegezonden exemplaren bij Burgmrn. en Raden worden rondgebracht. De brochure wardt in handen van CuratOl"en gesteid om
rapport (7 Mei).]

lhtrgrnrn. deelen mcde, da1 prof. (Fr.) Hurman alhicr zieh
zeer had beklaagd over "eIe injl1ricuse en quade bchandelingell, die den prof. Saxe in sijne i\anmerkingen op de Deductle van l\Ir. l'ieter Hurman (H), prof. te Am~tc:nb11l, tt:'gens
hC111 heeft geposL'crt cn dat hij vermcinde, als professor in de
theologie en predikant daarover seer bes\vaart cn in sijn eer
gekrcnkt te sijn, versockende, dat Hurgmrn. dit sijn beklagter vcrgadering van de V roedschap gcliefde in te hrcngcll,
icn eindc -de Vroedschap sodanig geliere tc disponcrcn,- als
111m Ed. Achth. tot mainticn van sijn cer en reputatie sullcn
oordc1en tc behüren." Om rapport in handen gcsteld van gccomrnitt. tot de academische zaken (ZR nIei).
"i<apporteerdcn de HH. Hurgrnrn. ell gecommitt. tot dc
acadcmischc zakerl. dat zij ingcvolgc Vroe(lschapsrcsoI-utic('()llllnissoriaal van 13 Jtmij 1763 2 ) en van 7 eIl 28 Tv[aij
] 764 :1) hadden gecxamineert de gerlrukte stukkcn en dcdllctii.:n. in '1: cli fferent tusschell (lel1 Heer Pieter nurman ter
("enie, ('11 den prof. Saxe leT andere zjjde van tijd tot tijd ;t;11l
(Je \'roulsC'hap g"cdistribuccrt, alsmc(lc zckcre miss;ve vatI
den 8 ]ul1ij 1703 -1), ter gdci(le van ecn van dezdve dcclucticn don! den prof. nnrman a;111 de Vrocdschap gcschrcvcn.
Iht zij, I-i 1r. Burgmrn. e11 gccornm1tt., prof. Saxe- ()\:cr
't gl'CllC da.:trb~j ter zijner hcschuldiging \\"as gq)()secrt, nlHkrhouden hebhende, dcnzelve haddc gcsu::>üncert, bij z~inc rcspedivc cledllcti{!-n zig gCllocgzaam na regten tc hehLen geJ) Zie hierv66r, blz. 557, op 13 Juni 1763.

:.!) Hiervonr, blz. 557.
:l) Beide hierboven.

4) Hierv66r, blz. 557, op 13 Juni 1763.
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Zl1yvert van 't geene h~n zijnen laste doof den prof. Burman
was g-eavanceert.
])at hem daarop doof w.elgeinelte IIeeren was tcp;cmoet
gevoert, dat, ofschoon 't al waar mogte zijn, dat de lJoeken
en manuscripten, door den Heer Caspar Burman zaligcr aan
hem ten gehruyke waren gegeven op dien vaei, ;Lls hij
't zclve poscert, hij echter niet konde ontkenuc-u, dar hij n;L
't ovcrlij<len van dien Hetr a1 Lc lang bad gewagt mct' dezel Ve te fl',Siitucren, eH dus gcgrondc [('(lenen had gcg'L"VCn
orn te doeu suspccteren, of hij niet wel imcntic mngte hehbcn
g-ehad, dezc1vc 0]1(1cr zig te homlen, C11 dat hij, \\'anncer hcm
zulks voorgeworpcn livienl, zijnc ckfenslc daartcgen';; hadde
kunnen docn zondcr de zcdcn, '1 levcl1 eIl dc fami.lie van den
prof. Burman daarinnc te melIeren cu te prostitucn:n GI' die
'vvijze, als zuIx bij hC111 \VaS g'cchan,
Dat hij, prof. (Saxe), alsdoen h;uldc geantwoord, (b,t hti
gaa rne- wilde bekennen, dat hij door cle grole eIl 1"ih'nigvuldigc occupaticll, die 't niCU\\.T hero('p val1 profl'~;~',()r htm
hadde gegcven" gcdistrahccrt zijndc, vcrsuyml. heeft aa,n clc
familie van den, Heer Caspar Burman zaliger na deszelv3
overlijden van de aan hem tocbetrouwde bocken en m;n111script'en in qucstic kennisse tc g-even, off dezc1ve simul et
seme1 te restitueren. Dat hern sulks van agtc:ren leed düd en
dat ook wel wil toegevcn, dat hicrdoor agtenlogt kan gegeven zijn aan ele crfg-enamen van gemelte Heer Caspar Bllfman, alsof hij van sins \vas, dezdve voor zig te bcboudcn,
schnon hij alsnog bctuygd, daartoc geen de rninste intcnlie
gehad te hebben.
Dat ook den prof. Burman zulx op. dien grand kan hcbben verondersteld cn vermeind, overzulx zonc1er tc calumnii.':ren hcm van die intentie te kunnen beschuldigen, CJl dat
hij ook niet wiI ontkennen, c1at h~i in zjjne dcfcnsie regens de
voorschrevc beschu!diging fervorc defe-nckncli verscheide z;-tken, rakende de zedcn, 't levcn en cle familie van d,--'n prof.
Burman op eene laesivc vvijzc hccft voorgestelt, welke hij
als1111 met eeH bedaarder oog heschouwencle, "\...-c1 \venschte
nIet geschreevc:n tc hebbcll. cn dcrhalvcn vcrtro-uv,'dc, <lat de
gemc1de prof. Hurman zoo met de bcreicls gcdaanc ovcrgave
vall de boeken en manl1scripten in questie, als met dit tcgenwoonlig dedaratoir Z011 kunuen genocgel1 neemen, ('·n dus
alle oneenighedcll, tuss,chcn hun beide hierovcr ontstaan,
miclsgaders 't schrijven over cn weder behoonk op tc hemden.
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Dat zij, HH. Burgmrn. e11 ~ccommitt., vermeinden, <lat
van 't voof.schreve gededartercle van den prof. Saxe door
den Sec-rcbris Van der Does aan den prof. Burman. in :mtv/oonl van dessdvs missive, op den g Junij 1763 geschrcvcn,
\vcgens cle Vroedsc.hap c-ommunic-atie zoudc kunnen worden
gcgcvcn, lencinde dien lIeer da:Lrinnc mogte ben.islcll, CD
tIns die zaak daannede ten ejndc hebben.
Waarop gedelibcreert zijndc, heeh zig- dc Vrot:(lschap rnet
't v()orschrevcn rapport ccnparig geconformccrt en gocdgevonden, den Secrctaris Van der Doe5 te authoriseeren, om
aan den prof. Pid"c[ ÜUfman met CCI1 rnissive tell cxtract
authcllticq van 't voorschreve rapport eIl reso1utic, claarop
genomen, toe tc zenden.
Nog rapporteerden dc EH. Burgmrn. cn gecommitt. tot
de academische zaken, dat zij nog in 't bijzonder den Heer
prof. Saxe hadden onderhowlc'n ovcr <1(; klagten vall den
Heer profcs:.;or Franciscus Burman, ten bste v:m den prof.
Saxe ingebragt, alsoft hij bij sijn batst>:.: gc;-,chrift, gelntituleert "Nocligc aarunerkingen," bij -'t wederleggen van cene
verklaringe, die denze1ven prof. r-."'ranciscus Hurman agtlT
de gedrukte Decludie van zijncn broecler, de prüf. Pieter
Burman, gestelt had, hem, Franciscus Burman, van leugen
en meineedigheid haddc getragt venlagt te maaken C11 dus
zijn persoon en amptsbedicningc bcledigt.
])og dat de prof. Saxe daarop hadcle geantwoonl, etat h1j
op ten juridicque wijze reproc-herende 't geene bij cle voorschreve vcrklaring'e word geaLtesteert, gccnzints bcgrepcn
kan worden den attcstant te hebben willen beschuldigen van
lengen ofte van meineedigheid; dat zulx zijlle in1cntie unk
niet is gc\ycest, maar dat hij alleen hecft willen a,lntooncn,
dat 'verrnits verscheide om,:.;tanclighcden, in die ,ütest:üie verme1t. niet overc~cn quamcn met zijne aantekeningl:n, nog met
de attestatie van ziin schoonvader Novizadi 1), den prof.
Franciscus Bl1fman zig daarinnc mo este hebben geabuseert.
Dat hij VOOf 't ovcrigc elen prof. Franciscus Burnun hond
yoor ecn eerlijk man, op \viens gocdc naam en ;lgtinge,
'wanelel en ge<lrag hij nietv'les te zeggcn heeit.
Dat zij, HlL Hurglllrn. cu gccommitt., van gcdagten zijn,
1) Johan Ernst Novisadi was van 1738-1761 mun~Jueester te
Utreeht: zie Bengt Ferrner's Dagboek (Bijdr. en Meded. Histor.
GeIL XXXI), ,blz. 393, noot 2.
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dat van 't voor:-;chreve gccledan:tnl~: van elen prof. Saxe
aau den prof. Franci5cw~ HUTrnan kennisse zoudc kUl1ncl1
vvon!en gegevcll, ten rinde denzelve da;lrinne mo.~te b\..:ru"kn.
\Vaarop gedelibereert zijnde, heeft de Vroedschap zig met
't voorschreve rapport eenparig g-eccmforrncert eH goedg-cvonden, clat een cxtract authentieq val] 't zelve e11 van ele
resolutie, daarop genomen, aan den prof. Franciscus Burman zaI wenlen tel' hand gestelt" (12 Nov.).
"Door den Secrctaris Van der Does zjjndc voorgebragt
eH gelesen een missivc van de Heer Bunnan, professor te
Amsterdarn, aldaar geschreven elen 13 November 1764, in
antwoorcl op de missive, dooT bovcngcn. Secretaris VOlgCllS
Vroedschapsresolutie en aUihorisatic vaTI den J2en daar te
voren aan sijn Hooggd. 1oeg-ezonden, in welke missive zijn
Hooggel. declarecrt I)" enz.
"En op den inhoud van dezelve misslve Redelibercert zijnde,
heeft de Vroedschap gocdgevonden, eene copic van 't voorschrevc declaratoir, door voornoemcle Sccrctaris geauthentiseert, aan den prof. Saxe ter hand 1e stellen.
\Vijders geddibereert en omvrage gedaan zijnclc op den
jnhoud van 't postscriptum, 't welk op een hijzonder blad gevoegd \y;:ts bij de missive van elen Heer prof. Burman, heeft
cle Vroedschap, vermids 't decbraloir, b~i den prof. Saxe
voor HH. Burgmrn. en gecomrnitt. tot de acadenltsche z<}ken geclaan, cloor welgemt'lde 1 keren %ooclanig is gerapporteert, als eIl' woorclcn effectiv door den prof. Saxe zijn
uitgcsproken, en waaromtrent dl' prof. Hurman tevorcn kennisse heeft gehad, hoc clczehre zouden wczen ingcricht, geoordcelt, clat claarinne uit hoofcle van de rcmarquc, bij 't
posbcripturn van den prof. Hurman vervat, gcen vcr;tnderinR vallen kan, maar g-ocdg-cvondcn, dat '{: zelvc rapport
zal blijvcn geextcndcert, zonals 't zelvc in de resoluticn van
cle Vrnedschap van heden 8 dagen i~ gelnscreert; cn is den
Sccre1aris Van der Dors geauthori.c:,eert, om met cornmunicatic van HH. Ihtrgmrn. aau den lfeer prof. EnnInn per
mi;;sivc daarvan kennisse te geven."
'Nu volgt (lc missive van Hurman aan den Secrctaris Van
der Doe~, met het zooevcn bedoelde postscriptum.
1) Nu volgt de karte inhoud dezer missive, die hier "vordt weggelaten, omdat de brief straks in zijn geheel volgt.
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Weledd Geboore Heer!
"UwdE<lgebs. missive met de bijge\Toegde geextFahcerde
rcsolutie vall hun EcL Cremt Achtb. cle HH. Hurgmrn. eIl
Vrocdschap der Stad Utrecht gistcrc~n we1 ontfangen hebbende, heb ik eIl' cCf UwdEclgeb. 1c rcscriberen:
Dat ik, zünder in te treden in hocvcrre 't gedaallc dcc1aratoir 'lan den professor Saxe overeen tc brcngcn is met
't g-eclle in de zaak in qucstie van den beginne tot n11 toe i5
gepasscert, uit con:::ideratic van 't verlangen van hun Ed.
Gr. Achtb. ~
voor welke ik alle schuldige hoogachting
hebLe· - - e11 tcr voldoening aen hun Er!. Gr. Achtb.'s oogmerk om eeu eyndc van decze zaak te zicn, clcclareere:
Dat ik al 't gecne in clceze zaak tregens den prof. Saxe
gcschrevel1 heb, niet gedaan heb om als calumniateur desselvs goecle n<lClJl1 te blameeren, nog ook van iemand van
zijne familie, \vc1ke in -'t vcrvolg in deeze zaak zijn gcrnelleert gnvorclen, maar om dOOf 't wegneemen der verkecrde
begrippen over detze zaak te eIoen 't geen <lan mijn reputatic vcrschuldigt \,yas.
Dat ik in de restitutie van de bocken en manuscripten,
door eIl' prof. Saxe gedaan, beruste CIl geene verdere pretensien dicnaangaanclc zal formeeren.
Dat ik teegcns den prof. Saxe of tot ziin naclcel niets
verder aangaande del'ze zaak zal schrijven (;fte doen drl1kken, of doof andere- haten schrijven en l1ytgcven, zoolange
den prof. Saxe tegens mij of tell mijIlell lladeelc niet schrijft
of laat drukkcll, ofte zoo lange het nil't bliikt, clat andere
dOOf instigatie van elen prof. Saxe iets teget1s rnij of tCll
mijncll nadeelc schrijven eil l1ytgc'len.
H ierlllede aall de 1ntc11t1e 'lan hU11 Eel. Cr. A(htb. hoopendc voldaan tc hebben, heb ik cle cer, na verzckering V<ln
mijn respcct, met alle hoogachting mij ie noemen (emder
!'tond: \i\/Ed. geh. Heer, lJwelEdgeb. l .s ondcrdanigc en gchoorzamc dienaar, P. Hurman).
Amstenlam, den 13 Nov. 1764.

P. S.
I-Ioczecr ik alicen ben OlTI ccnigc na(lere cxceptie of vcrandcring in bervoordingcn van 't gezonclenc extract tc ma~
ken, nceme ik echter de vrijhci(l. aan 'lTwclEdgd1. te pro-

570
poneren, of de affermative uitclrukking in de dedaratie van
Saxe "van de aau hem toebetrouwde boeken" niet zouden
kunnen verzagt worden. Dat dc- expressien zoo nlOderaat,
als clc zaak eenigsints l~iden :kou, geformeert wicrclell, heb
ik ga~tl-ne mij laaien welgcv<lllcn, maar moelcn egter teegens
de waarheicl niet direct aanloopcn.
nit Z0l1 knnnen weggenoomel1 worden, indiell nwn voor
gemclc1e woordl'n zeHe: ,.van de emder hcm berustendc bocken," Of dit eeu gegronde remarquc of een cJ.ptie i5, ball'
ik gaarne ovu (t,ln '1 oordeel van hun Ld. Cr. /\chtb" zullende 't mij zen ;:-lang-enaam zlin, indien dit aldns veralldert.
\:v-orck.

lk zal V;tl1 '1 ('en en' anckr cen nadef <tl1thcnticq exlrart
van Uwe1Edgeb. volgens locz<:gging- v:m den \Vc1I~dgestr.
Heer \Voertman verwagten."

"En is vervoIgens mecle geresolvecrt, dc ITl1ssivc van den
prof. Burman, den 8 Junij ] 763 aall de Vroeclscktp gcschrcven en door dc HIL Hurgmrn. aau elen ~ecretaris Van der
Docs ovcrhandigt om die te bewaren, tc lia~seren bij de
andere brieven.
.
.Alsmecle· de missive, dooT den 0cuetaris Van der Docs
aan meergemelden prof. heden 8 dagen gesc:hreven cn tocgezondcn" (19 Nov.).
Burgmrn. deekn merle, dat de boekverkooper ~pruyt bij
hen '\vas g-ckomcn .eu tun had medegeclee1d, dat hem 50 gc··
drukte exemplaren waren toegezonden V;ln twee ]\".('s. ~v"r.
Utrecht betreffende prof. Saxe, naar hij geloofde uit 'Leiden,
door een onhckende, maar over eenige maanden ZOll h1j \vtl
\'V·den door \vien, als hij de rekcning ervan zoU ontvangen.
Burgmrn. haddcn hC111 voorloopig verhoden, deze exemplaren tc verkoopen; elen volgcnden (lag- hadden zij de gecommitt. tot dc academische zake1'l geconvocecnl e11 waren met
hen ecnparig van advics geworden, aan cle V rocdsch;1p het
volgcndc besl11it VOOT 1e stellen. Dc Vroedsch;tp keurt dit bcsluit goed; hct luidt als volgt: de Vroe(bchap marhtigt
Burgnull. "om den bockverkopcr Spnlyt bij hun Fd. tc ontbieden e11 dl'nzdven te gelasten, dc aan hcm toegczondene
exemplaren van zekcre t\vec V roedschapsrcsoluti<.;n in datn
12 en 19 Nov. ]764, rakendc dell prof. Saxc, omler zig te
howlen, zonder dczelvc aan niemand te vcrkopen of uit te
geven, en wallneer eil' rekclling van g-emcl1e exemplaren,
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doof oE vanwegcn den uitgevt::r of zender dcrzelver, bij hc-m
.zal z~in in,;.:;ekumcn, daarvan a:mstonds kcnnisse te gevtn a;m
HiL Burgmrn.'" \/erclef besluit dc Vrocdschap, "a1s110,2: :lan
Dekenen van 't bockverkopcrsgilcle te orcl.onllercn, van g-cen
res(Jltltil~n, extrac-tcn of appoinctemelltcn op reque;:;tcn. bij
de V roedschap genomen of vcrkctlcl, hoc ook gt.:na:lmd, tc.
11l0PTn clrukkcn, docn of lakn chukken, verkopcn anlier of
die" eIder:; 11a to(' tc: z(,lHll'l1 of ;tndcrziuis op ecmg<: \vijze
uit tc gcven, clan alvoreus daarloc permissie 1>e1-:omen 'tc
hebben van de Vroedschap, eTl dai. bij faute van dicn de contravcn1.eurs zullen gccorrigcnt vwnlcn conform 't geeIlt'
daarjcg"cns bij vorige rcsolutii_:n alrecde i5 gcstatuccrt, of
naar exigentie van z;:lakcn za1 bevo11llen worden tc bcbOOTen" ( 18 Maart 17(5).
7 l\lei 1764

CD

18 Fcbruari 1765.

Onlonn<tntie voor f 122-12 st. gcclcpcschcerd voor bocken" dOOf prof. YVc.sseling in de jaren 1763 en 1764 voor de
bibliothcck gekocht; volgt clc lijst daarv<Ln (7 l\lci)<
rMiedcma, blz< 348: In plaats van wijlen prof. WesO'elmg wardt
prof. Rau tot Bibliothecaris aangesteld, op een jaarwedde van f 200<
Hem wordt aanbevol.en de f 500, jaarlijks door de Vroeuschap toegestaan voor den aankoop "van bocken en ma.."'luscrip!:~n, z66 te
besteden, dat dit bedrag elk jaar hoofdzakelijk vom eene faculteit
worde gebl'uikt, het eerstkomende jaar VOOI' de theologische, het
volgende voor de juxidische faculteit ellZ., "zoo nog'-l.E.lls, dat in extraordinaire voorkomende gelegendheden om ecn voontelige adquisitie van eenig notabel werk in een of ander soort van studie
te doen, zulx niet behoeft te worden genegligeert" (18 Febr. 1765).]
j

18 Juni cn 19 November 1764.
[Miedema, blz. 34:}: Toegestaan f 150 per jaar aan den prof. in
de astronomie Rennert vom noodige reparaties aan instrumenten
"en andere ordinaire noodwendigheden tot de astronomie," van
welke som hij jaarlijks verantwoording zal moeten afkggen (18
Juni).]

Onlonnantie gedepcsC'hcerd vOCJr f 272 \·'001' "ecn \vcrktl1ig 0111 de midde1puntskragtcn te too11cn," op last van prof.
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lbhn teil dienste van cle Academie te lTtrccht gdev('nl (loor
J;Ln Pauw. Dit instrument z:d. up den invL'ntaris (kr rn;ühematische instrumenten wordcIl genotecrd 1) (19 Nov.).

October 1764-Jamtari 1765.
11urgmrn. deden mede, dat er "sterke t('ntamin<! in 't werk
gestehl wicrden" 0111 prof. HOllllet 1e Leiden te bcrocpcn. De
Vroedschap machtigt hen "om hoc cef 20 beter meergemelde prof. nOlmet <lesen aangaandc tc onderhoudel1 eil
dcnse1vcn, is '1 docnlijk, tc persuaderen orn sig voor alto05
~~an deze .Academic tc engagcrcn en (sig) te obligercn OrIl
vau alle berocpingcn na chlcrs, zoo voor llU als voor 't toekOlllcndc, af te zie11 en dezdvc te dcdineren, met offerte
van, indien zijn Hoogcerw. zulks kcnnt op zig te nemen, aan
ckssclvs WCclU\\T, in cas zijn Hoogeerw. (die) mogtt; nalaten, \vcgcns dc V rüc<bchap tue k kggen een jaarlijks tractement vau f 300, eu daarenbovel1 aan zijn Hoogeenv. versekeringe tc geven 'lan l'eH augrnentatie van desscTvs jaarlijks tractemtnt met een somme van f 500. En hebben de
RH. BurgmTn. clcsen aangaandc clc secrc1cssc gerceommandeert aan eIl' prescntc Heeren leden en eie respectivc secrctarisscn, die alle sulks hehben aangenomcn" (15 Oet.).
Burgmrn. berichten, dat zij zieh, ing-cvolge Res. V r. 15
OcC, nUR g'isterl'll in elen voormiddag hchbl'll begevcn 11a;)r
hei huis vall prof. nonne! ('11 hern hct aanbod van de Vrocdschap he1>1>en overg"CbTacht. Hij hedt "np eene seer rordate
Wüze en !:iomler 1;n gwijligc bt.xlenkingcn of diffieultcit" het
voor51('1 in dank aangenomell; hij zal ",cle gcdaanc propositie
erJ offerte sccn::tCfcll voor alle l'n ectl iegcl~jk, exccpl alleen
dessdvs School1vader, den prof. \rVessding, edog (lnder gelijk verbam! 'lan secretessc." vVonlt beslotcn, de ,csolutie
v~m gisteren en heden, "np dit subject gen:H1)en, bij provisie
emder den Secretaris ,/an der Does te seponeren, zoolang
totdat deze zake zal hchben haar volk omen heslag', zijll(]e
inmiddels de secrctc%e tcn dien opzigte na(ler donr de HH.
l\urgmrn. g'creeommandeer1 en door alle dt' pre,<;enk Heeren
1eden, elen Secrctaris Van der Does en den eIereq Falck aangenOll1en" (16 OeC).
'
"Door clc "F·n!. I~urgmrn. aan de Vroedschap monde1ing
1

1) Zie hierachter de Bijlage.
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zijmk' gecornnll1niceert dc inho114.1 V:lll dc re~olutic der 1 [i L
Eddcn. jet laa:-;te vergadcring \iall de 0tatu,} ingcbl'agt
l'akcfHl dvn proL HOllnct, eH de rondt1~;ics. bij <1<.: EH, :~ia
kn !lOpe]b den blj:·.;lag. aall dczclve prof. Hunncl tue k kg'gen, 01' approbatie van (le V Tfkdschap genomen," \vOl'd,:ll
Cur(lton~n gcma~'htigd, de fc~()ll1tie van de Eddcn en "an de
Sta1Cfl, wallflccr die zullen zijn ingekomen, k ex,\lnincercn
en daarovel' van advies te dienen t) (10 Dcc.).
"Gclezcll zijnde d(' f('solu11e der I I 11. !':dl~l('n e11 I~idder
sch<1ppc, tel' haste vergaderil1g van de ~taten ing-ebl'agt,
rakende het verrneerdCI'l'll van 't tractClllcnt van den prof.
Honnd, hehben (]e H H. Hurg'mrn. e11 gecommüt. tot de
ac;tdcmischc z;lken ge(leclarl'cnl, <L.S. \Voens(lag (19 Dcc.)
dienaan,g-aande te zullen rapport doel1) feH weIhen cinde is
goeclgevond(,Cn, c1c V roedschap tc cOl1voceren" (17 Der.).
,/Ter Vl'rgaderinge gelezcn zijnde de resolutic 'lan de nn.
Edelcll cll Riddcrschapp(~ van den 4den deezc-r, tcr haste
vergadering der H H. Staten ingd)ragt, rahende den bij~.;}ag
van tT<lctement, nit dc provincialc ca:-;~c toe te lcggeTl aan
G~jsbertus Bonnet, professor in dc t11e010.\.;-1c op de l\.caclemie
alhicr, mct welke resülutic de HIT. Gl'(]igeenlcn, afgaandc
in zoovcrre van derzelver tevoren ingebragte resolutit, daartoe relativ, zieh hadden gcvocgd, mic1sgadcrs de resoilltie,
confonn de gedagten der ITIl. Eddcll bij dc HIL van de
voorsternmcncle le<1en, alsmcde bij de Hi L Burgmrn. dezcr
stad en ycnkrc gC'committ. tel' BC:'lebrijvinge op vvclbehagen
en approbatie van oe Vrocdsdnp genomen, waarbij zodanige
bijslag (mder diverse bepalingcn ('11 restricticn 2) aan gemeltc
1) Bij Miedema, b!z. 346 ~ waar overigens de inholl,-) van de
Res. Vr. 10 Dec. 1764 niet gehee! juist is weergegeven - wordt in
een noot verwezen naar No. 1024 der 2de Afd. Gern. Arch. Utr"
getiteld "Secreete resolutien der Vroedschap betreffende het te
verleenen provinciale subsidie tot venneerdering van :net tractement van prof. G. Bonnet, 1764." Dit No. 1024 bevat echter niets
anders dan een afschrift van de straks te noemen Res. Vr. 19 December 1764 in deze aangelegenheid.
2) Ter toelichting van deze "bepalingen en restricW5n" en in het
algemeen van de houding der Staten ten opzichte vün een aan
prof. Bonnet toe te kennen toelage, om hem te bewegen in Utrecht
te blijven, diene het volgende. Oorspronkelijk was het dEc tedoeling
geweest, dat de Staten 2/ 3 zouden betalen van het bedrag, waar-
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prof. Bonnet worcl to('g-elCf.~d, clog welke bepalingen en festril'ti(:n welg-cmeltc HH. Burgmrn. en gccommitt. verklaren,
gecnsints tc hebhcl1 vcrstaan in dien :-:i11, als bij narkre exa··
minatic der voorgemdde resolutie is kenndijk ge"yon1en,
hebben we1g'emelt<: HH. in dc voornocmcle r\.'.,,::,ol11tic alken
gemccnd tc COllclll"fcrell tot. de fepart itle der sommc v;J,n 600
guldens jaarlijx tusschen ele provinciale- cn dc Stadscasse.
En daarovc-r z\jnde ,~Tdelihcrecrd, heeft de Vroedschap, uit
aanmerking,. dat Ge vnnrgen. Haar F<1. l\'1og. resoluiie in
cHede zce[ was <kvicrcnde van de propositie omtrcnt dC't'Ze
zaak, dOOf de HH. haar Ed. l\fog. onlinaris Gcc1cputecnlen
tel' Staatsvergadering van den 3den Oc-tober jongstlcden gef.Jaan, e11 daarbij gcconsiderecnl dc o111,Standigheden van
zakcn, \V;l'lrtoe dezc1vc: vwn1 relativ gernaakt eu ·waaraan
dezdve geaccrocheenl wonl, goedgcvonden. ter eerstkomcnde
vergadering van haar Ed. l\log. te verklaren. dat haar Ed.
Achtb. c1e gratificatic, bij bovcnguildk rcsolutic 'lal1 den
prof. BOHllet door haar Ed. IvJog., of eygentlijk meer op de
naam van haar EcL J\:[og tocgdegd, vermic1s de hepalingcn
en restrictien, claarbij vervat, niet konncTl aanmcrkcn tc
strekken tot essenüccl faveur voor de Stad of voor cl'Academie alhier, en dcs\veq;-en van gedagten zljn, in eIl' ;1ggrcatie van de voorgemclte resolutie te moeten difficl11tercn"

(19 Der.).
[Miedema, blz. 347-348: Burgmrn. deelen mede, dat zlJ de Res.
Vr. van 19 Dec. tel' Statenvergadering hebben ingebracht. Op hun
voorstel besluit de Vroedschap nu, dat de Stad de .f €GO verhooging der jaarweddei van prof. Bonnet geheel voor eigen rekening
zal nemen, -en bovendien het eventueel aan zijne weduwe toe te
kennen jaarEjksch pensioen van .f 300. De verhooging ..ran wedde

mede het tractement van prof. Bonnet zou worden vel'hoogd. Na
vele deliberatien werd ten slotte op 5 Decembel' 1764 bes~{)ten, dat
de Staten 2 h zouden betalen van de .f 600, waarrnede de jaarwedde
zou worden verhoogd, echter op voorwaarde, dat deze bijslag van
de Staten al1een zoolang zou duren, totdat een van de theologische
professoI'len Voget of Elsnerus zou kamen te sterven, in welk geval
de volle som van f 600 ten laste van de Stad zou kernen. Het
waren deze "bepalingen eu restrictien," die de Utrechtsc'he regeering niet wenschte te aanvaarden. Zie Resal. Staten 5 en 19 Dec.
1764.
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zal gerekend worden ingegaan te zijn op 15 Oct. 11. Vl"!Hler wordt
besloten, duf! de Res. Vr. 15 cn 16 Od. 1764 in zake Bonnet, die
tot nog toe onder den Secretaris Van der Does berust hebben, zullen worden opgenomen in. de Res. Vr. van die dagen (20 Dec.).
Verzoek om advies van gecmnmitt. tot de middelcn over het VOOTsiel der Ridderschap, 000 Geaeput. Staten tc machtis:c,l, aan prof.
Bonnet een stuk zilverwerk tel' waarde van "iets min or meel' dan
100 halve gouden rijders" ten geschenke te geven, omdat P.ij zieh
verbünden had altijd te Utrecht te blijven I) (14 Januari 1765).]

N ovcmber,~",--T)ecembl'f 1764.

Burgmrn. deekn mcde, dat "cle prof. Saxe hUl1 Ed. hart
verzogt om vcrmcenlcring van tractcmcnt, alsmcedc om bij
dc titul van n~lJ)liquitatt1m d humaniorum lltcrarum" ODle
dien te hebben vall "hi.':itoflarum ct cloquentiae professor."
"i\btlH:ck, etat den prof. ReiLl. hun Ed. bad v(Jorgesteld Olll
de colleg-icn te coniinucrcn Lot dienst der studenten, dewdke
den ovededen prof. \Vesscling hceft gch()ud(~n, e11 (taarenboven verzogt, bij de titu1 "historiae universalis" ook den
titul "an "professor linguae Graecac." "Dat ook den prof.
tf"rotz had verzogt om dc tituls, welke prof. \Vesseling gehad hceft. te wetcn "juris naturae et gentium, jutis publici
J{omano-Germanici (professor)," wlidcrs aau hun Ed.
dcclarercndc, als gerequireert wienl, te zullen renunciercn
Will zijne tiiuls "juris civil1s et juris publici Belgici (professor)." -- In phats van wijlcn prof. Wesseling wonlt prof.
Rcitz aangesteld tot scholarch, op cen jaarwcdde van f 50
(19 Nov.).
1) Op 28 Dec. 1764 hadden de heeren van de Ridderschap (zie
Res. Staten van dien dag) voorgesteld, de quaestie van ce verhooging der wedde van prof. Bonnet, na de mededeeling, die Burgmrn.
van Utrecht in de Statenvergadering daarover hadden Wodaan (zie
hierboven op 20 Dec.)- als afgedaan rte beschouwen, maar da~ Gedeput. Staten aan prof. Bonnet het genoegen der Staten over zijn
aanblijven zouden betuigen, niet al1een mondeling, maar ook cloor
aanbieding van een stuk zilverwerk ter waarde van 100 halve
rijders. Een besluit hieromtrent werd echter niet genomen; ook van
het advies van de geeommitt. tot de middelen over clit voorsteI, dat
cloor de Vroedschap op 14 Jan. 1765 werd verzoeht, vernemen wij
verder niets in de Res. Vr.
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[Miedema, blz. 346--347: Medcdeeling van het verZGc~ der prof.
Hau eu LuchtmarLS om verhooging van jaarwedde (26 Nov.). Curatoren uitgenoodigd, om te zien naar een opvolger "in jUlT publico"
voor wijlen prof. Wesseling; verzock om advies vaH Curatoren over
de aanvragen van verschiHende professoren om veranclering van
titel en vcrmeerdering va..n jaarweddc (31 Dec.).]

26 November 1764.
LMiedema, blz. 346: f 300 toegestaan, op de bekende vOol\ll1aarden, voor zes, in het request der theolog. (aeulteit met name genoernde Hong. en Zevenb. studenten 1).]

31 Deccmbcr 1764.
"De V roc(Lschap, gehoord hct geproponeenlc deeiX'll aangaandc <1oor <le HH. gccommitt. ter directic 'lau Stads financii.~n, hecft zig da;lrmedc geconfonneert
eH dicnvolRcns
gocdgevonden, dal zekere kopcre plaal, verbcl'lclemk ren marmor Smvrncnsc, met eene inscriptie, de\Vclke op Stads kosten gesneeden eil waarvall de student Rijklof l\lichacl vaYl
Goens in zijn dlspuyt gebruyk gemaakl heefL 2.), aan opgemeltc R. 1\1. van (;oe115 tot praesent zal \vorden g"ezonden."

18 Fcbruari 1765.
,,\Vijc1Cl"S voorgckomen zijnde. dat bij zommige in t",-ij ffel
wo [(1 gctrokken, of aan de prof. Rau\-\' eIl andere professoren, bl1itcn de professoren in de theologie, hel honorarium
VOO1" eIc private collegil;n van alle studenten zoneln onderschcyd wd zünde competeren, 3) hccfi de Vroedsch~IP goed1) Wederom ontbreckt in_ het request de opgave van den dunr
van het verblijf der studenten.
:!) Over dit ,,lllarmor Smyrnense," een steen, waarop een marinenfiguur uitgehouwen was, die met een staf op een doodshoofd
wjjst, en over het vijfregelig bijschrift daarbij handelt Van Goens
in het zevende hoofdstuk van zijne "Observationes nll3ccllaneae".
Onze consul te Smyrna, De Hochepied, had den steen ten geschenke
gezonden aan den Utreehtschen Secretaris M. H. van der:. Heuve1.
Zie over een en ander Dr. J. Wille, De literator R. M. van Goens
en zijn kring, blz. 233-235.
:~) Vgl. hierbij en bij het volgende: hierv66r, blz. 514----515 en
520----522, resp. op 27 Sept. en 18 Oet. 1756 en op 4 Juli 1757.
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gevonden te declarercn, dat alle studenten zonder onderschcycl --- - 't z1J dezehe V::ll1 eenige fUrlclati(:n of beneficii.;n ter voortzdting van hunne studien jouisscren, dan niet
- - verpligt zijn het ja:lrlijx hOl1orarimn voor de private
('olkgit:n, die zij fre(luentcreIl bij alk professoren, except dc
theologische collcgien, te offen:rcn en betalen, In gcvalle dc
professoren z111x g-oedvinden tc acccptcn::,ll, zul1cn<le hiervan
extract (tau mccrgcrneltcll prof. l<al1\v ,,,erelen toegezonclen,
alsmedc aan de Senatus acac1cmicus."

28 MAJ\RT 1765-10 April 1766.
L
"ACTA ET DECRETA SENATUS

HORTHEMELS, A o.

ACADEMICI RECTORE ,JOHANNE
17G5"(-~17G6).

28 Maart 1765.
Geinstalleerd als H_cclor Hortheme1s, als Assessoren:
Bonnet, HOllek, Luchtmans en Saxe. De aftredenclc Reetor
Bonnet draagt zjjn arnbt aan zijn opvolgcr over, na het h011dcn van een oratie, geti1cld: "v tram justarnque JeSll Christi
cognitioncm SU111111alll esse mortalium sapientiam."

'1'usschen 28 Maart

Cll

9 Mei 1765

1).

De Rectar leest cle Res. Vr. 18 Fcbr. 1765 vaar (hierv66r,
blz. 576--577).
9 Mei 1765.
De Acta van het rectoraat van n01met worden ge1czen eH
goedgckeunl.

12 Oetober 1765.
Redor ell Assessoren compEmentecren de nieu\vgekozcH
Burgmrn.
1) De datum is niet aangegeven.

Acta et decreta Senatus. Il

37
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29 Oe!. 1765.
Dc Redor deelt mede, dat de Secretaris RocH hem afschrift heeft gcgevcn van hei volgcnde besluit:
"Vcrmids bij de Bel. Tvloog. Heeren Staaten deeser Provintic omtrcnt cle provincialc obligatlcn ecnige arrangcmen~
tell sijn gemaakt, hebben cle HH. gecommitt. tel' dircctic van
Stads Finantien, als hiertoe bij de V roeclschap op den 11
Oetober dccses jaars specialijc geauthorisccrt, goedgcvonden, bij deesen te clnen weeten aau cle HH. professoreTJ,
soovcrrc dc fundatien tot bcursen of Ondl'Thoud der stucknteu betreft, dat sij, 0111 te voldocn aan cle intcntie van Haar
Ed. JHoog. e11 tot verhocdinge va~ schade, vbbr den 22en
November a.s. teT Kaamerc dcser Stacls Fimmtien sullen
hebben in tc geeven ccn exacte C11 speci fique lijste van alk
de obligaticn 1), op 't ander (leel der GcneraaJe middelen van
decsc Provintie gcnegoticenl en aan voorschreeve fundaticn
behoorende of oneler haar behecringc sijndc.
Dat sij meede, wanneer door den_ tijd eenige van elie obligatien mogten werden verkogt, daarvan ten eersten sullcn
moeten kcnnisse geeven aan de RH. RUH Ecl. lVlog. orclin<lris Gedeputeerden, ten eynde zij niet in een boete van drij
jaaren renten verval1cn, dcvv~elke degeene, elie in cas va;}
yerkoop sooclaanige kennisgeeving vcrsuymen tc doen, sullen
mcurrerell.
In kennissc van 1l11J

1- H. Rocll.
Vb-echt, den 26 Oe!. 1765.
N. B. En vermids zoodaanige dier obligatien uytterIijk
door een ijder niet wel te kennen zijn, of (zij) ook tot 't
aneler c1.<:c1 bchooren, kunnen clegeene, elie claaromtrent
eenige speculatic hebben, zieh adresseeren aan de commiscn
IIartman, Van der \Ve1 of Klemme, de\velke henlicclc-n alle
noodige c-lucidatic in dcc-scn sullen gevcn."

1) Wegens dit besluit zal o.a. de lijst van obligaW~n gemaakt
zijn, waarvan hierv66r, blz. 358, noot 3, gewag is gemaakt.
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28 November 1765.

Joh. Fred. Hcnnert, vau "extraord. prof. matheseos, astronomiac et philosophiae" tot onlin. prof. in dezelfdc vakken benocmcl (hierna, blz. 587, op 7 Oet. 1765), aanvaardt
zijn nicuwc ambt met ecu oratie "eie solido mathcseos studio
(um edllcatione conjungcnclo."

5 on 6 Decernber 1765.
De Reetor vestigt cle aandacht er op, da! Prins \Villem V
binnen kort het stadhouclcrschap zal aanvaarden, C11 vraagt:
zal cr een lofrede op hem vvordcn gchouclen, 200als in 1747
bij \V1Hem IV is gebeut"d -1)? Dc Senaat beantvi:onrdt die
v;aag toestcmmcnd C11 draagt aan coll. Reitz hei hotden
v;m die rede op (5 Dcc.). ~. Den volgendcll clag zijll Hcctor
cn Assessoren na ar Hurgmrn. gcgaan eH hebben hUB dit be_".luit van den Senaat ,mcdegcdeeld.
13 Fchruari 1766.
Dc Ecctor leest aan den Scnaat dr: Res. -Vr. 3 FehL 2)
1766 VOor (hierna, blz. 589) en vraagt, of bij elc instalbtie
van den Erfsbdhouc1cr hcm allerbe1ect(klijkst zullen wurden aanbevolen ..,dcsic1crata dl1dum l\cademiae n05t1'ac pnvi1egia ct bcncficia," en ,vcl:
,,1°. immunitas a vcrtigalibus," naar het voorbec1d van
r. .eiden, "tlbi Professores ab hiuC' aliquot anno::; pluribtts etHlajoribus privilegiis quam :lntca fruuntur 3).
2°. Qttaequc ab illis pendct 4), studiosac juvcntutis re('('11510 annuatim, ob nOll unam rat10nC111 necessari;1.
3°. Deniquc ut cx collcgio ProfCSSOfllln successive eli~tatur, qui Senatut academico 5it a secrctis."
De Senaat besluit dc bcraadsbging over dit üm~cnycrp
tot tat er uit te stellen.

1.) Zie hierv60r, blz. 419---425.
2) Er staat ten onrechte 5 Febr.
3) Zie hierv66r, blz. 485, noot 1..
4) Over dit verband zie De Utrechtsche Academie, blz. 89 vlg.
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27 cn 2g Febrtnri 17C>6.
Op vcrzoek dl"r professoren leest dc H_ccior opnicilw ck
Res. Vr. 3 F~br. 1) 1766 voor (hierna, hlz. 589). Dc Senaal
keurt daarl1<l den voorgeste1den tekst van het "programma"
voor de lofrede op \\/illcm V goed; da;lrin staat, dat dc
~cnaat cle oratte bat how1cn "anthoritate PcriJlustrilllU ac
Praepotentium populi 'I'rajn'tini OnIi11um et cx defTdo :llllplissimi Senatus academici.·' Volgens bcslult van den S-cna at clcclcn clc Fcctor en dc ,\sscs;;o1' Houel.:: dit op 28
FebL aall Burgmrn. medc; deze m,lkcn bczwaar legen het
aangchaaldc gcdcdte van hct "prograrnma :2)" cn wlllen
dit aldus vcranderd hebben : "ex dcsiclcrlo Perillustrium ct
PracpotcntiuIll populi Trajectini Ordintun cl cx atllhoritatc
amplissimorum ConsuJUI11 cl Scnatorum civitatis Trajcctinac." - In c1e vergadering van 27 Febr. verzockt de Senaat
den l~eclor flOg, in dc retroacta van den ~enaat na tc gaan.
welke "privilegia ac i.mnulllitates" vrocgcT vcrzocht en y(Tb-egen zijn,

10 Maart 1766.
'vTolcloendc aan hct laatstgcnucmd verzock, declt cl<: "RCCL'i
medc:
,,5 Sept. 1643 fac1am esse huius Academiae privilegiort"!1TI
promutgationcl11, qua imlTIunitates a vectigalibus omnibus d
publicis impositionibtls SUn1 concessac: i\ctorum volumen T,
p. 64 3). Propter fral1des vero gravc::> ci l1111ltas admiss~~:,
restrictae et limitatac postet h<lC fuere immullitates: 1 Tulii
1653, p. 128 4). Deinceps ob fraucles dictim acrrescc~ltCS
1.) Er staat wederom 5 Febr.

2) Er rijst dus een soortgelijke quaestie als in 1747: hierv661', blz.
421-424. Over den aHoop Van deze Quaestie zie men .bet volgende
deel der Acta et Decreta op 30 Juni en 4 Juli 1766.
:3) Acta et Decreta I, blz. 170 vlg. De bij deze "Leges et Statuta"
verleende vrijdommen stelden de studenten echter niet VDll alle
belastingen vrij; van den accijns op wijn cn bier moestcu zij de
helft beta1en.
4) Moet zijn 11 Juni 1653 (Acta et Decreta I, blz. 281), ondel'
welken datum reeds wordt verwezen naar het nieuwe ,,!l€glement
op de exemptie ende vrijdom VaTI de studenten in den bier- ende
wijnexcijs" van 4 Juli 1653 (ibidern, blz. 286-287).
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plane SU11t abrogata ilb privilegia 22 Jant1arii 165/, coll.
p. 145, colL p. J.48, non obstantc Scnatus no~tri protcstatione 1), qui data quavis occas]one ea cOlHmcndare motivis ct instantiis urgere non dcsiit.
Profcc1.o mernoria nostra nondum excidit, quac super hac
de rc gcs1a sunt huius seenli a;' 1752, Vif0 celebcrrimo
Oosterdijcio Rectorc l\fagllifico, quando ael propositionem
<ll11pJiss. ProccruIl1 ct Curatorum, "quid clcmum ael deeHs
ct gloriam Academiae cOl1ciliandam conduccrct," incunctantel' ct cordate respandit, sed solide simul demonstravit, et
hoc ad decus ct Acaclcmiae splcndorcm cum maxirnc facülrum, si immunitates ci privilegia, olim Professoribus ct studiosis conccssa, verUlTl oh rationes, minimc nune locum hahituTas, ademta. rcdintegrcntur ad excmplulll 8li;lnlIl1 AC;Jdemiarum, viddicet vicinae Lugdl1llo-Thtavac: vidc Actorum
nostri Scnatus volumen tertiurn. art. R, p. hO, ;lJl11() 1752 2).
Et quod ael profcssorem cx nostro col1egio, qui ambulatorius Scnatui acadelIlico, ut in p1crisque lJniversitaiibus,
sit a secretis, -eligendul1l, profecto hoc quoque ad dceus et
Acadcmiae inerementum spectatururn vir lawtatl1s Oosterdijeius tum temporis more suo allXIITlpPI1TCiI;
(onwcderleghaar) elc11lonstravit, J>fcssis vestigiis proavorUnl, artieulo
nono Iod eitati 3), ct horUfll moribus antiquis hic standum
esse opinamu r, umI. -A ctorUm volumen I, 15 F ebruari 1662 4).
Quin ci amplius septimo 111C11Sis Septcmbris 1680 decretllm
{uit a majoribus, petendum esse a Proccribus, ut reddantur
Professm-ibus BO floren i annui pro togis et eacteris commodis 5).
Aequissima sanc petitio!
Verum hllc usque altum si1cntium apuel <lmplissimos l\Jagnates, uti liquet ex actis, Rectorc l\fagnifico clariss. Voorda,
a C ;1754, p. 69~70 huius voluminis ter1ii 6)."
1) Acta ct Decreta I, blz. 319-324 en 330.
2) Zie hierv66r, blz. 485 bovenaan.
3) Hiervo6r, blz. 485.
4) Acta et Decreta I, blz. 358.
5) Hiervonr, blz. 54--56.
6) Hiervo6r, blz. 503, op 13 Met 1754. - Voor het verder beloop
van de pogingen van den Senaat om bovengenoemde wensehen
ingewilligd te krijgen, zie in het volgende deel de Acta Secreta

van den Senaat.
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Ir.
RESOLUTri~N VROEDSCHAP UTRECHT.

9 April 1765.
Op voorstel van Burgmrn. machtigt dc Vrocdschap hrn
e11 vcrdere gccommitt. tel' neschrijving om, \vannecr GcdtpuL Statcn in de a.s. Statcnvergadering voorstcllcu, den
schcrmmecstcr Johan ]\.faurits Scwln cen vermeerderinR van
tr:1clcmcnt van f 90 tOt te kennen, ,waarvan de Stad '/3 zal
beta1cn, daarin cc-nstemmig tc gaan met de voorstcmmenclc
keim ').
1Tci - "Augltstus 1765.

Hd "schrijmvcrkerSfJ,ül\l :2)" zal uVe[ wonlcll ;..;-enOlllen
van het kapittel vall\ SI'. l\f ~tric tot Stads gcbrllik, om het in
tc richten voor ecn muzjck7.aal voor hct Muziek-collcgc,
"tot l11ister e11 aallzicn dezer Stad cn _i\cadcmic en ren eerlijk vermaak, zoo voor dc studercmlc jeugd als voor dc
aanzicnclijkstc der ingezetencn en Zl,g- hier oplwutlendc
vrc-cmdclingcn van beydc scxcn" (20 Md) .
."Opt voorstel van HI-L HUfhTTIlrn. zijn de l-fH. ~~·ecommitt.
1er dhcdic V;H1 Stads Finan1ic versogt om tc ,-'xalllincrcn,
of er niet een nicuw oranjchuys dicTHlc gcmaakl 'ce \Vonll'l1,
eIl of b~i dc hortus acaüemlcus, vcnnits (T cenige gCl,vas:·;cn
zoo hoog zijn g-ewünlcn, dat zc niet meer konnc:n uyt ()f in
't jcgerl\yoonligc oranjclmys, dat zccr bo1twvallig i> i-;"Cbragt
\-\lonlen" (hienn mod iets zijn uitgcvallen), "alsmccle of men
niet gevocglijk bovcll dcze1vc ('en rmtsicqc;uner zouck kunDen approprieren" (x ]t111).
1) Bjj Res. Staten 17 April 1765 werd hiertoe besloten.
:?) Uit de zeer uitvoerir:,e en be1a."'1.gl'ijke Hes. Vr. 20 Mei 1755 ---

zij beslaat 19 bladz. in het notulenboek -- blijkt, dat het leoar van
de Mariakerk, dat vroeger aan de schrijnwerkers was ve-r:zund mn
daal' hun werk te koop te stellen, sinds eenige jaren in vervaUen
" toestand vcrkeerdc, omdat de Pandgildebroeders tot op 1. na waren
uitgestorv~n en deze niet bij machte waren, behoorlljk te zargen
voor het,onderhoud. - Vgl. b~i het volgende Jhr. Mr. J. C. M. van
Riemsdijk, Het Stads-Muziek-Collegie te Unecht, blz. 8~9.
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Happürt van gccommitt. tcr din:ctie van Stacls Finantit:n
"ovcr 'L makcn ,,;:nl cen nicuwc orangerie in den horitls
acaclemicus, midsgaders ovc1' 't plaetzcn va11 de n~u.sicqzaal
boven gcmchlc orangerie: dat zjj, 1-111. gccommitt., inspectie
oculair geuc)J"ncn hebbcmlc van 't erH, 't gcen dc Vrocd':"
schap fceds voo1' eenige jaarcn - - - gcpersl1adcud zijnde
vau dc noodzakel~jkheid, die cr was, om ('elle bctcre herging
voor de boomen eIl gewassen te eInen appropriercn - tell dien cyndc gckogt hecft, gczicn hadden, dat die pb.ats
voor cene orangerie zccr gcschikt zoudc zijn, clog niet VOOT
eene musicqzaal, 11it hoofde dezelve niet spatieu~; genocg
en de avenue daartoe te <1i fficicl zottele zjjn, clog dat, W<l11~
neer de V roedschap mOhrte inclineren om dc concertzaal
mede alclaar te hebbell, dat clan t\yce huysjcs, uitkomende
aan de oostzijde van cle Lange Nieuwstraat cn üp den hock
van de Groot~Eliesteeg, (lan de z111(lz~ide, zou<1en dienen
gckogt te \YOnlcll, cn \vclke zij-, lUL gccommitt., VCTiTH.:inden, dat bijaldien deze zaak secreet behandelt \vierd, VOOT
800 guldens tc krijgen zGuden zjjn, wanncer mcn 1"uymte
~~·enoeg zoude hehben Gm eene concertzaal mct zij n 1oebchoren Doven c1c orangerie tc maaken en cle avenue efaartoe
zeer rl1im C11 gemakkelijk zottele zijn, eu dat 't een ('n ~mcier
volgens opgave van den Fabricq zoude kosten 12.000 guldens; wijders dat zij, ln-I. gecommi1i., in gevallc haar Ed.
_Achtb. daar10e mogten ovcrgaan, eelle accurate teikening
en tk~;tcCq van deeze g·chelc timmeragie zouden doen vcrvaanligc;n cn (1czelve na(kr aan de \/rocdschap ter delibera11e overleg-gen.
"Vaarop geddiberecrcl eIl gelet zijnde op 't rapport, heden
Dver vecrticn clagcn dOOf de J-IlI. gecornmitt. tel" dircctie
van Stads Fll1antil:n uitgehragt, ht:eft dc Vroedsclnp, zig
daannedc confofmcrenclc, gocdgevondcD, de HH. gecommttt. ut supra te vl'Tzoeken en te <tuihoriseren om ecu plan
cn hestecq zo n;1 mogelijk te eIDen makcn, op wat i,vijze een
orangerie en bovcn dezehre eene concerizaal op de <langewezene plaats zouele dienen gemaakt te worden, 1211 deze1ve
zo ras dncnJijk aan de Vroedschap OVer te 1eggen, len ejnclL~
heden ove1' vier \iVTken d:1a1'op finaal kan gercsolveercl
worden. Eu is dezen aangaande de secretesse gcrecomman<leert" (22 Juli).
Ondanks het advics V:-lfl de gccommitt. ter di r..:-die van
Stads Financie, dat een concertzaal in het geres1au1'eerde
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pand vall de I'vJariakcrk niet zal voldocn, pcr~i:':tccrt dc
Vroc:dschap b~i haar besluit van 20 :i\Ici 11. OT11 het schrijn\vcrkel'spand. tc duen inrichÜ'n tot ('C11 muzickzaal. Het concept van een tc maken orangerie vvonl t in advics gehoucleI1
(19 Aug.).

15 Juli 1765.
"Tel' vcrgadcringc voorge-clragen zijnclc (bt onlangs uitgekomen en vcrkogt \vierd zekcr hock, geintituJcerd "Christ.
,,!'\dolphi Klotz, Acta lite]+aria, voL 1, " uit Duitsland herW:l;lrts
gezonden, \vaal'in cle nu gcassopieerde differenten tU55('hen
den pro f. Burrnan te Amstentam e11 den pro f. Saxe alhicr
opnicuw levendig gemaakt en ccnig-e pcrsoonen V<ln conditie
op eene oc1icuse wijze gctouchcert \vienlcn .1.), hc-eft cle
Vroc(lschap na deliheratie goedgevondcn, de HIT. ]~urgllll'n.
tc vcrzoeken en authoriscren mn dc Dekcns van 't büekverkopcrsgi.lclc voor zig te onlbieden eil aatl dezdvc, midsgaeders door hcnlieden <lan alle boekverkopcrs, te il1terdicercn
en dOCI1 intcrdiceren. 't voornoemde boC'k te verkopell of ie
1cveren off distribuercn, direct off indirect, op enigerlije
wijze, op poene van nackre dispositie, onlonnerende dcgeene,
die 't zc1ve boek mogten onHangen hebben, alle de exemplaren van dien terug tc zenclen, of immcrs ondcr zig te
honden, tot nadere ordre."
t

Augustus---Novembcr ] 765.

"op 't gcnotuleenlc ut supra" (nt. de l10tulen der St8.tC11vergadering van 7 J\ug. 1765) "e11 op <Ie resolutie van de
HH. ut supra" (nI. de Gedcput. Staten), "waarbij werd
opening gcdaan van voorgedragene consideraticn 0111 bij gelegenheyd van 't overl~jden van den piqucur Hernpeek de
Acadcmie te herstellen 2) op den vod als voorheen, en op"
:l) ehr. Ad. Klotz, sinds 1762 hoogleeraar te Göttingell, sinds
1765 te Halle, had zieh reeds vroeger in den pennestrijd BurmanSaxe gemengd, en wel ten gunste van Saxe. Zie hierover J oh.
Beckmann's Dagboek (Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXIII), bl2.
424-426.
2) ZooweI uit deze woorden als ·uit een Res. Vr. 14 Oet. 1765~
waarin gesproken wordt van de "alhier voorheen geexio;tc-crt hebbende Rijderschool," blijkt dat de in 1705 geopende en op zulk
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(lees: (meIer) ,/t opsi~t vall ccn Acadcmiemcester, ondcrschevden vall den piqueur, te stellen, mct inforl1latie OlIltrenZt 2 personen, die zlg om piqucur te z~jn, opgcdaall hebhen J) ," is 0111 rapport in handcn gcsteld van gccommitt.
tot de mid(lelel1 (12 Aug.). 1\<1n F. L. }-Jofman, ,/loor
hacr Ed. 1Ung. aangesteld tot H.tjdcrmeestcr alhier," wordt
een grooten voet ingerichte "Academie- of Riddcrschool' (hie>rvoor, blz. 211, noot 1) niet meer bestond. In 1725 en 1729 was er
reeds sprake· geweest van de opheffing ervan (hiervaar, blz. 314,
noot 2). De Utrechtsche regeering had toen doorgezet, dat er althans weder een Rijdermeester werd aangesteld; de Rijderschool
bleef in naam we] bestaan, maar zij werd voortaan op aanmerkel~ik
bescheidener voet ingericht, irnmers, alleen de manege werd in
stand gehouden, maar cle gelegenheid om er allerlei vakken
te beoefenen en om als internen in de Rijderschool te wonen
(zie cle besehrijving van een eu ander in De Utrechtsche Academie,
blz. 225) werd opgeheven; het daarvoor aangekochte en ingerichte
huis Aschaffenhurg is dan ook, o.a. blijkens Res. Vr. 14 Od. 1765,
in Deeernber 1730 verkocht. De "rijdenneester" is voortaan alleen
"pikeur;" heide namen worden dan ook afwisselend voor dezelfde
persoon gebruikt. In 1751 werd weder een poging gedaan, cle
Rijderschool op den ouden voet te herstellen (hiervoor, blz. 460 en
469-472); het eenige resultaat daarvan was cle aanstelling van
Castillon, die er rnathesis ZOll doceeren; of hij dit nog gednan heeft,
blijkt niet; in elk geval wem door zijne latere benoeming' tot ord.
prof. aan de Utrechtsche Acadernie de band met cle Rijderschool
geheel verbroken. Ook over de aanstelling van een dansmeester is
in 1751 onderhandeld, maar eerst in 1762 (zie hiervoor, blz. 553,
noot 1) is fiet eindelijk daartoe gekomen. In elk geval, ook in of
na 1751 is er geen sprake geweest van een vonedig herstel van de
VToegere Rijacademie. Vandaar, dat in 1765 gewaagd wordt van de
,,alhier voorheen geexisteert hebbende Rijdersehool;" er was alleen
een manege van overgebleven.
1) Deze sollicitanten waren F. L. Hofman en Feyt Steger, "piqueur bij het regiment van Cannenburg;" de eerste werd in Oetober 1765 door de Staten tot pikeur aangesteld - in Res. Vr.
18 Nov. 1765 heet hij weer "rijdenneester"! - op een jaarwedde
van f 1450, waarvan de Stad 1/3 zou betalen; ook werd hem
f 1000 toegestaan voor den aankoop van paarden (Res. Gedep.
Staten 8 Jan., 17 Mei en 6 Aug. 1765, Res. Staten 7 Aug., 12 en
30 Oct. en 19 Nov. 1765).
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vrijdom van tocht eil wacht vcrlecnd en <lan hell cu ZlJnc
kit~dcrcn gratis het burgerschap (18 Nov.).
i\ugustus

1765~--,---Februari

1766.

[Miedcma, blz. 349--354: Mr. Egbert.us Cotius wardt <1.mgedeld
tot Custos der Bibliotheek, vool'loopig zünder jaarwedde, maar
bij het overlijdcn van den "bejaarden en zwakken" Custos MI'.
Arend Hendrik van Wijkersloot zal diens jaarwedde op hem overgaan.Van Wijkersloot zal 7..-Oo1ang hij leeft zijne jaarwedde hehouclen,
maar moet wm·voor den amanuensis der Bibliotheek bekostigen
(19 Aug.). Machtiging aan Burgmrn. om twee studenten. die prof.
Rau hebben geholpen bij het in oroe brengen van cle Bibliotheek,
elk een boek te geven, ter waarde van f 25, en aan den nmanuensis, die daarbij buitengewone diensten verleende, een bedrag van
f 20; ordonnantie gedcpescheerd voor f 187-18 st. \'oor bocken,
doar prof. Rau voor de BibHothe-ck gekocht, cu vom het. vermnkcn
van beschadigde en het binden van nieuwe bocken (16 Sept.).
Toegesiaan .f 240----5 si. tel' voldoerung van de rekening, door de
errgenamen van prof. Wesseling ingediend wegens boeken_ die hij
voor de Blbliothcck heeft gekocht; volgt de lijst daarvan (30
Sept.). Gecommitt. voor de Bibliotheek worden gemachtigd, in
eeu Latijnschen brief dank te betuig:en aan de Curatoren van het
British Museum te Londen, die voor de Bibliotheek ten geschenke
hebben gezonden een uit twee foHanten bestaanden, in rood leer
gebonden catalogus der in het British Museum aanwezige manuscripten van graaf Harley (21 Dct.). Ordonnantie gedepescheerd
voor f 421----5 51.-8 penn. wegens boeken, door prof. Rau vo-or cle
Bibliotheek aangekocht op cle 8uctie der boeken v.an wijlen prof.
Wesseling; volgi: cle lijst daarvan (11 Nov.). Machtighlg aan den
Bibliotheca:ris, prof. Rau, om cle in de Bibliotheek aanwczl;:-:€ doubletten te verkoopen; de opbrengst daarvan zal bewaard worden om
er later andere bock-en vom te koopen (24 Febr. 1766).]

16 September en 7 Octnhcr 170.1.
Burgmrn. laten voorlczcn een hUrl <1001' prof. ;'~:L::\V tqegc·zünden brief v;lU den Secretari::; der KoninkL :\( ,;dcmic 1('
Berlijn aan prof. Saxe, <tcl. 3 Sept. 17(iS, waarbi,i IWn1 de
post van eersten Bibliotheca.r1s van ZiJllc Kon. Maj. lc Hcrllin wordt ~langeboden. Prof. Saxe heeft hlln nwde"'e;]ecld.
dat h~i voor het aanbod heeft bedankt. De"e za:lk \\'ordt om
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aclvies in handen gestel<! yan gecommitt. tot de acadcmische
zaken (16 Scpt.).
[Miedema, blz. 350: üp hun advies wordt de jaarwedde van prof.
Saxe met .f 300 verhoogd; die van prof. Luchtmaus met f 400 (7
Oe!.).]

7 October 1765.
[Miedema, blz. 349: De extraord. prof. Rennert wordt uangesteld
tot "ordin. prof. phliosophiae, mathescos ct astronomiae" cu zijne
jaarwedde met f 300 verhoogd.]

25 November 1765.
Op het [equest der theolog-. facultcit wordt, op dc bekcnde
voorwaardell, J 300 toegestaan voor lj. Bong. Ul Zcvenb.
stwkntcn, \vier narnen in hei. requcst \VOrdell vermdd, tcr\-\'ijl vall c1k de dag- vall zijn aankomst aan de LTtrechtsche
Academie is opgegcvcl1.
25 Novemher en 30 DccC'mbl'r ] 765.
[Miedema, blz. 352-353: Verzoek om advies aan gecommitt. tel'
directie van St.ads Finantie aver het vergrootc-n cn herstellen der
regecringsbank in het groote auditorium (25 Nov.); de gC'lloemde
gecommitt. worden gemachtigd dit werk te laien verrichten, waarvoor f 125 noodig zal zijn (30 Dec.).]

2 Dccember I70S

('11

24 Februari 17Gb.

fMiedema, b1z. :353----354: Aangenomen dc opdracht van het
tweede dcel van prof. Elsnerus' "Paulus' Brief aan dc Hom,einen"
enz. (2 Dec.); de Stad zal de 46 exemplaren, die prof. EIsne:rus VaTI
dit boek heeft toegezonden, betalen (24 Febr.).]

Deccmbcr 1765-··Maart 1766.
"Commulliccenkn de HIT. Burgmrn., <lat (zij) doof den
Hector Afagnificus Horthemds en den prof. Bonnet waren
hegroet, tc kennen gcvende., op gocdvinden V:tll ha<1f Ed.
Achth., da1. den Senaat bad gcrcsolvccrt op clc instailatic van
Zijnc I-Ioog-hcid tot het <locn ecner oratie en daartt)c hadele
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gnkspiciccrt deI) prof. 1\_citz, die zulks ook hadde geacccpteert 1), eil dat daarvan doof haar E<1. Achtb. ;:lall Zijne
.Hoogh. g-dieve opening (te \vonlcn gedaan), Oill deszclfs
gocdvinden te verstaan. Zijn de I-IH. gecommitT. tot dc
acadcI11. zakcn verzogt, hunne gcdagtcn omtrCHl. -'t gund
voors. 1(' laten gaan cn de Vrocdschap 1e dienen van derzeJver cOilsideratie.J1 en advis" (9 Der.).
De notuJen der Statcllvergadcring van 24 Dcc. 1765 2)
worden g-e1czen, bcncvcns het rapport vall hUH Ed. l\Iog-.
gecommitt. "tot de zaake van de aanstaande rcccptic van
Zijnc J-foogheid, om, ge1ijk ten tijde van cle installatie van
\v~ilen Z. H. 1S geschied, cetl oratic 1<:: laten clOl'~l np dit
evcncmcnt-, dat Z. H. h~j adimpktlc van den oude) dom van
18 jarcn a1hier als ~tadhot1der z;11 sesslc nemen, en W;lartoe
na deliberatic elc BI-I. Burgmrn. der Stad Utrccht verzogt
zijn <1c nodigc voorzieninge tc docn. 't Gltnd voorsrhr. is
gcstc1c1 in handen \/all dt: 111-1. nurgl1lrn. el1 gecOllltllitt. tot
de academlschc zaken."
"De HH. gecolllmitt. tt~r directie
varl Stads Financicn hragten ter vcrgaderinge vonr, dat,
wannen gercsolveerd \vord tot 't doen van een so1cmneeJe
oraLic ter receptie V;1n Zijn Doorlugtige l-loogh. alhier, gevoeglijk z~jn zouele, dat 111cn den Dom off caihcdrale kerke
alhier liet schaonmaken e11 v;-1.11 zijne vuiligheid .JeeJe zu iveren, en of tucn ollltrend fIe kosten, te dien respeeic extraordinair te maken, niet behoorcle te sprekcn mel Decan eIl
vcrdere Capiitulairen van gemeldc kerke. Verder of de
Vroeclschap niet dicnde bedagt te zijn, d<lt 't orgel 0111 zijn
geringe spatie de musicanicn, b~j deze CD diergel~jke ge1egent heden tc employercn, niet zoude kunnen bcvatten CD
dat 't clus niet ondicnstiR zijn züude, dat bij 't orgel een
spatieusch orchester gemaakt wienle. Heeft de Vn)edschap,
1) Zie hierv66r, blz. 579, op 5 en 6 Dec. 1765.
2) Op dezen datum leest men in de .Res. Staten: '2r zal maar
eenmaal worden geillumineerd, niet op 8 Maart, den geboortedag
van Prins Willem V, maar alleen op den dag, wanneer hij in de
vergadering der Staten als Stadhouder zitting zal nemen, waarschijnlijk in het einde van Mei of het begin van Juni 1766. Burgmrn.
van Utrecht zullen worden verzocht, de noodige maatregelen te
nemen, opdat op den laatstgenoemden dag een oratie würde gehouden.
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na 'wdgemelte Hf-!. voor derzc1ver attc-ntie 111 deze bedankt tc hebben, hun LeI. verzogt eH gcauthori.:;ccrt um
"t g-und voors. \vcrkstdiig tc doc11 makcn, en dienvolgcmle
Dccan en Capittula!ren ten Capittu1e voor:-;. omtr,-'ild d(~ unkosten, ter dier occaslc 1(: rnakcn, tcgcmoct te komcn" (20
Januari 176ü).
In g-cvolgl; (Ie hUH op 20 Januari vcrlccndc opdraxhl advisteren de gccütnmitt. tot de acadcrnische :taken, "d:tt alsnu
bij UEd. ;\chtb. dicndc tc wcnlcn gcarrcstccrt ca aan dc
Senatuc; academicus tc werden tocgczondctl de navolgende
rcsolutic:
Door cle HH. Burgmrn. voorgcbragt zijnde, dat haar E(1.
hij resolutie van den 24cn Dcccmber 11. door de HH. Staaten
dezcr proYincic verzogt waercn te bczorgen, dat 1er gelcgenthci.d van de insta11atie van Z. H. dcn Heere Printe van
Orange en Nassau ete. cic. etc. als Erfstadhoudcr Erfgouverneur, Erfcapitain~gencraal Ul Erhdmiraal~gencraal (lezer
provincie eell plegtigc oratie \,-'erde gec1aan, heeH ,Je V rocclschap gocdgevondcl1! hiervan aau de Scnatus acadcmicus
kennisse te -gevcn, ien einde de Heer prof. H.eitz, \velkc dc
Vroedschap daartoe bij dezen verzockt, zig h1j tijeL; pracparecre om in 't laast van de maand ]\Iey off begin vZtn Jun~j
dczelve tc cloen, zullende den praecisen dag daarvan nog
nader werden gecommuniceert." De Vroedschap besluit
overeenkomsiig clit advies 1) (3 Febr. 1766).
Burgmrll. latcn ecn memorie voorlczcn, doo!" elen Rector
I\'fa~'llif. Horthemels e11 den Assessor prof. Hotte!..::. namens
den Senaat (op 28 Febr.) overhanc1igd, waarin de ~~(:naat tc
kennen geeft, dat hi5 "met bchoorfijkc attentie" de hem
toegezondell Res. Vr. 3 Fehl'. 2) 1766 gc1czeIl heef~ en claarom beslotcn hceft, in het "programma" voor cle or;üie van
prof. Reitz deze zinsnecle op te nemen: "ex authoritate
11lustriul11 ac Praepotcntium Provinciae TrajccliE.:lC OrcltnUlll ci cx decreto amplissimi Senatus academici." \Vordt in
J

]) Bij deze resolutie negeert de Vroedschap dus geheeJ, dat de
Senaat reeds op 5 December 1765 had besloten, dat prof. Reitz bij
gelcgenheid van de inhuldiging van den Stadhouder c('u oratie
zou houden, van welk besluit op 6 December aan Burgmrn. was
kennis gegeven: zie hiervoor, blz. 579, op 5 en 6 Dec. 1765.
3) Er staat wederom abusievelijk 5 Fehr.
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handen van Curatoren gcste1d um advies 1) (3 11aart 1766).
"Happorteerden dc HH. gecommitt. tel' direetie v:w Stads
Fin;-lncil:ll, dat hUH Ecl. haddcIl gecxamineert 't request, den
3en l\faart 1766 gcprescnteert doof J. J~. Bickcr Hz., H. \V.
tell Brink, H. Vermetden en H. L. Lauia vall Aysma 2),
studenten in beide c1e regten op <lc Hooge Schonl ;tlhicr, uit
de naam t'n van \vcgcns 't grootste geekelte der :lau deze
Academie sludercnde jongclingschap, claarbij verzückende,
teu tUde der komstc en tnstallatic van Zijnc Door1L1g1igste
Hoogheid den Heere Prinee vaIl Oranje eu Nassau alhier,
de protcctie van Uf~c1. Achtb. in 't gemccn, pcrrnissic eIl een
bequamc plaats tot 't afsteken van ten vuurwerk, alsmede
bij de inhaling e11 uitgeleidc vall zijn Doorluchtigste Roog-heid e11 in andere plegtige o111standigheckn, alsdan omtrent
de bnrgerije dezelve rang te bekledcD ell order tc observercn
als in den jaare 1747 3 ).1':11 cinclclijk, dat voor hunliecle11 bij
't <Iocn der plegtige academische redenvoeri:t;tge CCi] plaatze
aklaar mügt aange\vezen, bewaart en ingeruimt worden, älwaar zij dezelvc onverhinclcrt züuden kunncn aanhoren.
Zonclen z~i, RH. gecommitt., ecnparig van gedagten Zij11,
etat aall hunlieden dc protectie dienJe te wonlen geaccordeert~ cn tell opzigie van de pennissie ell plaa1s tol 't afsteken van ecn vllurvverk, 't zelve te permitteren Cf) daar'loe
de Neude te offerercn, alwaar in 't ronde goede huyzen met
kaamers zijn, 0111 terzclvcr tijcl door faLsoe1l1ijke :1c:dc11 uit
e11 va11 dezeh...-e 't gemeIte vuunverk te kunne'n zie~l, cn de
HR, Hurgmr11. te verzocken, eCll wagt bij 't zc1ve vtmrwerk
alsdan tc laien s1ellen, alslllede dat ziiliedcn bii de k011ls1c
en uitgeleide van Zijnc Doorl. Hoogh. de on'lcr cn rang
(zullen) hOl~dcIl, gelijk in den jaare 1747 gehad hebbell, en
1) Blijkens de notulen van den Senaat op 27 en 28 Febl'. 1766,
hiervoor blz. 580, hadden Burgmrn. reeds op 28 Febr. te kennen
gegeven, hoe- zij deze zinsne-de veranderd wilden hebben.
2) In het Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae
staat op blz. 160 ,,J. B. Bicker Hz., Amstelodamus," ingeschreven
onder het rectoraat van Bonnet, 1764----1765, en op blz. 162 worden
genoemd "H. W. ten Brink, Daventria-Transisalanus, H. Vermeulen, Bomela-Gelrus," eu "H. L. Lauta van Aysma, NoviomagoGelrus," alle drie ingeschreven onder het rectoraat van Fr, Burman,
1766-1767.
3) Zie hiervo6r, blz. 4.28--430.
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alzoo voor de poort zijn DOO1"1. Hoogh. op\,vagten C11 voor de
koetz vooruit gaan.
l~n eindclijk, dat aau dczelvc bij 't docn van de plcgtige
acaclemische redenvoeringc in den Domskerk, van Jen hock
vall de Canonikcllbank bij den ingang van c1e Slatcnbank
tot clc pilaar, cn weder van de pilaar tot <lau 't hckjc, de
plaatz voor dczelvc open te laten, dezelve bngs gemelde twe
zijclen met baalies tc beschutten,
Waarop gecle1ibcreert CD omvrage gcclaan zijndc, heeft clc
Vroedschap zig ecnparig mct VOOTS. rapport geconformcert"
(17 Maar! 1766).
27 Januari en 17 Februari 1766.
[Mieclema, blz. 353: Een missive der Academie te Wittenberg,
waarbij verzocht wardt, in Utrecht bekend te maken, uai. in den
laatsten oorlog hare Academiekerk is verwoest, cu daarvoor een
collecte te houden, wordt in handen eener comn~issie gesteid om
advies (27 Januari); op haHr advies wordt besl-oten, de missive voor
notificatie aan te nernen (17 Febr.).]

l\faart-April 1766.
[Miedema, blz. 354: Wegens ongesteldheid v;>.n den Rector prof.
HorthemeIs wordt het houden van zijn oratie bij de overdracht
van het rectoraat, die op 20 Maart zou plaats hebben, yoor onbepaalden tijd uitgesteld (10 Maart); bij de resumptie der notulen
van 10 Maart wordt deze resolutie in handen van Curatoren ge·steld om advies (17 Maart); op hun voorstel wardt besloten, dat
wegens voortdurende ongesteldheid van den Rector, de pro-RectoT,
proI. Bonnet, met een korte rede diells functie zal waamemen bij
de overdracht van het rectoraat, die nu wordt vastgesteld op 10
April a.s., .,als wanneer de Paaschvacantie geeindigd is." Na het
herstel van prof. Horthemels zal de Vroedschap dan gaarne zijne
rede hooren (1 April).]

1 April 1'766.
Curatorcn rapportccrel1, d:lt zij, bij H_cs. Vr. 31 Dcc.cmber
1764 1 ) e11 ook daarna claartoc verzncht zijnde, h;Hldcn ge1) Hiervoor, blz. 576 bovenaan.
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infonnccnl naar ecn bekwaam persoon nm jus publicUtn
op dc Acadcmie 1(': clocccren, cn nu daartoe aanbevelen prof.
Uöhme, ic Lcipzi~ 1); zij verzoeken machtiging, hem tc
laten }lolsen, of hij hier hct ambt -I,rT;m "orclin. prof. juris
naturae et gentium, juris publici ,Romal1o-~Germanici" ,vii
aanv<lanlcn, op CCll wedele van .f 2000 f 2200. Ihm wordt
de gevraagde machtiging verlecnd.

a

1) Joh. Gottlob Böhme, sinds 1751 hoogleeraar in de geschiedenis
en het staatsrecht te Leipzig; taen hij in 1766 voor het beroep
naar Utrecht bedankte, werd hjj ook tot Keursaksisch hofhistoriograaf aangesteld.

BIJLAGE.
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LTJST VAN DE PHYSISCHE EN ASTRONOMISCHE
INSTRUMgNTEN, DIE IN 1740 AANWEZIG WAREN
IN HET PHYSISCH LABORATORIUM EN OP DEN
SMEE'I'OREN, ION VAN DE SEDERT, TOT 01' HET
JAAR 1765, AANGESCHAFTE INSTRUMENTEN.
Eerst in het begin der achttiende ceuw wardt, blijkens de
aanschaffing van instrumenten voor het onderwijs in de
physica, <laB de Utrcchtschc Academie merkbaar, dat de
·wetcnschap der natuur ook aan de Floogeschool zieh niet meer
tevredCll stelt met de bescheiden plaats, die haar vrocger was
ingeruimd. Tn dc zevcnticnde ccuw zullen de hooglccraren,
die de ph}Tsica haddcn k undcrwijzcn, daarbij ook wel cnkclc
\:verktuigcn gcbruikt hebben, maar deze waren dan hun persoonEjk eigendom. Van den aankoop van physische instrumenten tell behoevc der AcacIemie en die dus in eigendom
a(ll1 de Stad Utrecht bleven tocbehoorcn, blijkt voor het eerst
in 1706, toen Scrrurier hct ambt van hoogleeraar in cle
philosophie (waartoe ook de natuurkunde wenl gerekend) en
cle mathcsis (waaroncler ook oe astronomie viel) had aan~
va<lrd eil bJijkbaar als voorwaarc!e voor hct aanncmen van
het beroep had gestdd, dat de voor zi.1n onderwijs noodige
instrumenten zünden worden aangeschaft 1). Daartoe be~
hoorde onk dc dOOf Johan van l\fusschenhrock, den vader
van den hcroemdcn hoogleeraar, vervaanEgdc graote lucht~
pomp met scheven cylinclcr, het eerste instrument van de
kostbare, ongeveer 1000 nununers teIlende verzameling anticke instrumenten, die in het natuurkundig lahoratorium van
de Utrcchtsche univcrsiteit ,,'orelt bewaard en aan de bizoneiere zorg van den conservator Dr. P. FL van Cittert is toevertrol1\\-d .2).
I) Zie hierv66r, blz. 207, op 21 en 28 Dec. 1705 en 4 Jan. en 8
Fehl'. 1706.
2) VgL bij dit en het volgende het artikel van Dr. P. H. van
Cittert, Geschiedenis van de verzameling antieke instrumenten van
bet natuurkundig laboratorium der Rijks-Universiteit en van het
Natuurkundig Gezelschap, in Jaarboekje Oud-Utrecht 1929, blz.
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De scheikunde is 1e Utrccht het eerst onderwezcn doof
Carolus de Maets, die in 1668 verlof kreeg-, \V~l zouc1cn tegcnwoordig zeggen als privaat-docent college in de chemie te
geven; weldra trok hij echter naar L·eidc-n, dat hcrn spoedigeell hoogleeraarsambt aanboo<1 1). Eerst in 1694 werd het
spcciale ondcrvv'~js in de chemie hervat doof Barchusen, (Ee
aanvanke1ijk privaai-docent wa:", maar in 1698 tot lectoT en
in 1703 tot buitcngewoon hoogteeraar in clc scheikunde wenl
aangestcld. 're zijnen behoeve werd eeD beschcidl'll laboratorium, een "stookhuis" ingcricht op het bolwerk Zonncnburg, \vaar toen ook de hortus nog \vas gevestigd 2).
In 1642 en 1643 was de Smcetorcn gelTcd gemaakt VOOT
sterrenwacht ; ondcrwij s in rle astronomie werd sedert gegeven en wij vernemen dan ook in vervolg van tijd van den
aankoop V<ln een sextant, cen paar globes, cen "tubus opti4..:us" en andere benoodigc1heden. Of dc hooglecrarcll, tot
wiel· leeropclracht mecle dc astronomie behoorde, ook \vaarnemingcn hebben verrieht, moden \vij in hct midden laten;
eenig blijk daarvan vindt rnen echter niet. In het eerste
kwartaal van de achtticnde ecuw geraakte het observatorium
langzamerhand in een verval1cn toestand; aan dat verval
heeft Pieter van IVlusschcnbroek een einde gemaakt.
Eerst nadat hij in 1723 tot hoog1eeraar in de philosophie
en c1c mathcsis was benoernd, kwam er te Utrecht nieuw levcn
in cle heoefening vaB cle nat.utlr- cn de sterrenkunde ; de
scheikunde blijft hier verder buiten beschoul;ving. Terstond
drong hij aan op het herste1 van dc "defectcn" aan het physisch laboratorium; toen dit niet afdoendc bleek, zal het wcl
mede aan zline bemoeiingen te danken zijn geweest, dat de
Utrechtsche regeering besloot tot de stichting" van een "theatrum academicum" aan de Lange Nieuwstraat, waarin het
150-176; tusschen blz. 150 el1 151 vindt men daar een afbeelding
van bovenbedoelde luchtpomp; dat deze luchtpomp niet door den
broeder, maar dOOT den vader van Prof. Van Musschenbroek is
vervaardigd, heeft Dr. Van Cittert aangetoond in zijn artikel ,,Enkelvoudige microscopen 1", in De Natuur Juni 1929. Zie voor het
volgende ook De Utrechtsche Academie, blz. 208-218.
1) Acta et Decreta I, blz. 478, noot 1.
2) Een afbeelding van dit oudste chemische laboratorium: te
Utrecht vindt men in De Utrechtsche Academie, tusschen blz. 208
eu 209.
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nhvsisch-, het chemisch- en het anatomisch laboratorium \ver;1(';1 samengebracht en dat in 1726 in gebruik kan worden
genomen. Dank z~i hcm, went in 1724-1726 ook 'eIe Smeetoren weder "bckwaam gunaakt tot ('ell observatorium
astronomiculll." Bovcndicn mocst de steclelijke regeering
herhaaldc1iik in de beurs tasten voor den aankoop of het
vcrvaanlig~n van doof hem noodig gcoonleelde physische en
astronomische instrumenten.
In de uitgavc van l\iej. l\licdcma vindt mcn op blz. 207'l10 ecn l~jst van dc instrumenten, die in 1723 en 1724· op z\in
verzoek Z~il1 aangeschaft, op hlz. 237--241 een dergelijke lijst
uit 1732, op b1z. 263-268 cindclijk ecn "Tnvcntaris" van de
physische en astronomische instrumentell, opgemaakt in
lalluari 1740. toen Van 1Tusschenbroek uit Utrecht naar
Leiden verh"oi>::. Voor hei daarop volgende tijdv:lk, alt hans tot
h('1 iaar 1766, dat als eincliaar van, elit t\vecde (leel der Acta
et r')ecrel.a lS aanRcnonlel~, wonIt bij l\'ficdema wcl eenige
malen mchling gemaakt VCln een bcsluit tot aankoop van instrumenten, maar deze worden niet afzonderlijk genoem(l.
Dcn 7den December 1733 had de Utrechtsche regeering
bcsloten, dat (T een inventaris ZOll worden opgemaakt van
<Ie ast.lonomi:'iche cn physische instnlm":"l1tCll der hoog-eschool,
die sedcrt gercgdd is bijgchoudcll, tot op het jaar 1775 voor
de physische, eIl tot op het- jaClf 1805 voor clc astronomische
instnlmenlcn. Deze inventaris 1S in c1e twcede af(1ecling van
het Utrechtsche geI11ecntc-arehief a<ll1wezig als No. 1030, e11
zal in het vcrvolg als No. 1030 worde11 aangehaald.
D:Fif de specifiekc opgaven van de bedoc1c1e instrumenten
hij l\riedema niet venier gaan dan tot het jaar 1740, seheen
het lll\i gc\venscht tm:, deze in cen bijlage voort te zetten tot
200ver zij lig-Ren hinnen den cloor clit hvccde deeI der Acta et
Decrda hcstreken tijd. De batste in deze b~jlag-e medegecleelde
a::mkoop is dus 'lan 1765; in cen volgend c1eel der Acta et
Decreta zal cll' l~ist worden vervolgd en afgesloten. De posten
'lan aankoop zijn cloor mij hoofc1zakelijk overgenomen uit de
Hesol. Ve en niet uit No. 1030, omdat in de eerste ook de
pr~jzen der aang-ekochtc 'loonverpcn vermeId worden, hetgecn in No. 1030, ch-tt alleen een inventaris is, niet gebeurt.
Achter cle hier bc-doelde Eeso1. Vr. staat gewoon11jk, dat
onlotlnantie moet worden geclepeschel'nl voor de betaling der
aangckochte voonverpeI1. e11 vercler, "dat eIl' catalogus der instrumenten" (nI. No. 1030) "daannccdl' zal \\'orden geam-

598
plicenlt;" inch zijn er enkele posten, die nic1 voorkomcn in
No. 1030, lerwijI ook ;.;ommigc posten, die 1l1cn in No. 1030
aantreft. niet over zijn R"cnOlTletl in Reso1. Vr. Heide bronnen.
Res. Vr". en No. 1030,' heb lk steecls met e1kaar verge1ekC1~
('11 de ('erste hier en daar 11it dt la.atste aangevuld; va.n onbeduiclcm1e ahv~ikingen in speliing 1S gcen melding gemaakt,
alleen van verschillcll in de feitelijkc mcdedeclingcn, voor
zoover deze vau eenig belang zijn.
De hier volgendc bijlage bcgint mct den invcntaris vaD het
jaar 1752. Toch vermeid! het opschrift der bijIagc 1740 als
beginjaar. De verklaring hicrvan luidt aldus: tocn Van Musschenbroek in 1740 naar Leiden vertrok, na111 de Kameraar
Strick van L1n5chotcn alle physische C11 astronomische instru~
menten in bewaring; daarol11 werd er toen een inventaris van
opgemaakt 1). De bedoeling- zal wel zijn gcweest, dat cle
Kameraar ze allcen voorloopig onder zijne hoec1e nam en ze
later ZOU overlevcren aan den opvolger van Van I\,fussch('n~
brack. Het duurde echter tot 1743, vooTdat deze cen opvolger
kreeg, n.1. Ode, tot dusverre hoogJeeraar in dc- bespiege1enclc
wijsbegeertc-, een tijdlang tevens in de theologie; in hct ge~
noemdc jaar nu werd hem het onderwijs in de astronomie, dc
mathesis C11 de experimenteele natuurkunde opgedragen. Tvlet
experimenten schijnt hij zieh echter niet veel te hebben bcmoeid; althans, clc verzame1ing instrumenten hleef in be~
waring bij den Kameraar! vVel is \vaar bezat h~j zelf cen
collectic instrumenten, blijkens ceu in onzc hijbge voorkomenden post van 29 Januari en 3 J.'ebrllari 1753, waarin
gewag wonlt Rem<lakt van den aankoop van instrumenten uit
de col1eetie "eie feu 1\Jr. Odde (sie)," eH zal hij daarvan
gebruik hebben gemaakt bij zijn ondcr\vijs, maar bet hlij ft
toch vreemd, dat hU de door Van T\lusschenbroek bijecngcbrachte eh reecls vrij omvangrijke colledie maar bij den
Kameraar heeft gelaten. Dat hij het zieh noch met natt1ur~
kundige experimenten, TIi)Ch met astronomische \vaarnemingen druk heeft gemaakt, mag rnen oak hieruit afleieIen, dat
in zijn tijd geen aankoop van nieuwc instrumenten is ge~
schied; hct cenige instrument, \vaarmede de vcrzameling
acaclcmische instrumentell tneH wenl verrijkt, was de door
\V. H. van Broeckhuystn, heer van de La1hmer, ten ge~
schenke aangebodcn brandspiegel 2).
,1) Hiervoor, blz, 363--364, op 28 Dec. 1739 en 11 Jan. 1740.
2) Hiervo6r, blz. 455 en 456, op 9 Maart en 30 Juni 1750.
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Tocn in November 1751 Ode \vas overleclen, werd onmiddellijk daarna Jean Castillon, aanvankel1ik Ieetor, tot buitengewoon hoogleeraar in cle mathesis, cle experimcntec1c
physica eil cle astronomie benocmd. Opnieuw wcrd 1.0C11 ecn
invcntaris opgemaakt van clc aan cle Stad iocbehoorcnc1e
i.nstrumenten, die nagcnoeg gehecl overecnkomt mct den bij
Miedcma afgcclrukten vall 1740, amdat in den tusschcntijd
geen nieu\ve waren aangekocht; alleen de tell geschenke
ontvangcn brandspiegel is aan elen tllvcntaris van 1740 tocgevocgd. Toch heb ik dc bijlage laten beginnen met den
invcntaris vaTI 1752, omdat men bij lViicdema geen cnke1e
toe1ichting van den invcntaris van 1740 aantTeft, en zulk ecn
toeJichting mij toch onmisbaar voorkwam.
Op den inventaris van 1752 voJgen dan in de bijV.ge dc
scdert dat jaar door Castil10n aang-ekochte instrumentell.
Toen op 1 J\faart 1753 Hahn tot gewonn hooglecraar in de
philosophie, de cxperimenteeJe physica ell cle astronomie VFas
benocmd, werden al spoedig alleen door hem nieuwc instrumenten aangekocht; in ] 760 droeg hi5 de astronomische instrumenten over aan Castillon, die Inmiddels ge\voon hoogleeraar \vas geworden (1755) CD aan \vlcn in Januari 1759
de astronomie uitdrukkelijk als lcervak was opgedragcn;
Hahn werd toen, bij zijn overgang naar cle medische faculteit,
van rIit yak ontlast. maar bleef rIaarbij experimcntec1e physlca gevcn, a1 za1, bij de vcelheid zijner lecrvakkcn, de physica
1'oen \"el e-cnigszins in het gedrang zijn gekomcn. Toen Castillon in den hcrfst van 1763 cen beraep naar de Kadettenschoot te HerJijn aanvaardde, leverde hij de astronomische
instrumenten over aan dc financiee1e commis:-;ie van de
Vroedschap 1), die ze in Fcbruari 1764 \\'cer overdroeg- aan
H'ennert, den opvolger vaTI Castillon.
Ten slotte dient hier nog te worden vermeId, dat No. 1030
aanvangt mct een 1ij5t van astronomische instrumenten, in
1733 cn 1734 door Van Musschcnbroek gekocht; het bleck
onnooclig, deze in de volgende bijlage op te nemcn, daar alle
ioen aangekochte instrumenten oak voorkornen op de invcntarissen vall 1740 en 1752 2 ).

1) Hierv66r, blz. 557, op 10 Oct 1763.
2) Met de verklaring van allerlei teclmische termen in de nu
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Res. Vr. 6 l'vIaart 1752 1).

nft17./Cntaris V(}J1 de instrwncnta phisieG, op hct TheafntJH
acadcmicum der S~tad Utrccht bcrustende den door IIH.
!/C'Co/J'l-1nitt. icr dircctic van Stads Finantie ovcrgclcvcrt op den 25en Februarij 17522 ).n
"Ecn grootc luchtpomp.
Een machine tot cle percussio vall 11ariotte 3).
Eeu machine tot cle percussio eil de kracht der lighamen
nac dc nicuwstc manier 4),_ met twee palmhoute linealen, vier
kopere pinnen met schuyfjes, vier schuyvcnde kopere winkcIhaekjes, Hegen ivoorc ballen, t\vce hüute ballen, zeven
houte sylinders, vijf holle sylinclcrs, een palmhoute mCS en
cen hüute bakjc.
Ecn hüute machine tot cle percussio corporUl11 ohliqua.
Ecn unsteT 5) met zijn Jopend gewigt, hangende in een
roh,vagen, met ses ijzere essens 6).
Ben houte draaymachine met zijn radt, (lienende tot dc
electriciteyt 7).
Een houte ladder met vijf doorboorde sporten, dienende
tot den val der lighamcn in vacuo.
Ben houte bak op zijn voet, met ecn swart blacl, dienende
tot de projectio corporum gravium.
voIgende bijlage hebben Dr. P. H. van eitlert en prof. Minnaert
mij ten zeerste aan zieh verplicht; eveneens heb ik mijn voordeeI
kunnen doen met de vele artikels, dool' den eerstgenoemde -in de
maandbladen De Natuur en Natuur en Mensch gepubliceerd aver
oude natuurkundige instrument.en.
1) Vgl. hiervoor, blz. 477, op 6 Maart 1752.
~) Verschillende 'Schrijffauten van den klerk zijn door mij verbeterd, zander dat dit telkens is aangegeven.
3) Een van de bekendste werken van dezen in 1684 gestorven
Franschen natuurkundige is getiteld "Traire de la percussion."
4) De botsingsmachine van 's-Gravesande.
5) Een unster is een weegtoestel met ongelijke annen.
6) Essens = messen.
7) Op dezen post volgt in den inventaris van 1740 (Miedema, blz,
264) "een ronde houte tafel met zijn voet, dienende tot de vires
centrifugales. "
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Ecn houte machinc md zijn loode 1) stukken, om door
midJe1 van blasen een s\vaar gewigt op te blasen.
Een h'Toote houte tafel 2).
Fell 100dc cubus, wegende hondert pondt.
'ewee ijzere gewigten, ieder van vijftigh ponden 3).
Een blikke 4) \vateremmer.
Ee11 ijzer confoir.
Ecn leye tafel om op te demonstreren.
Een lang kistje met glase pijpen 5).
Een grootc blikke tregtcr met een lange pijp.
Ecn houte balansje.
Een magncet.
Ecn ronde glase bol tot de aparatus van de lugtpomp.
Ecn ovaal glas tot de aparatus. van de lugtpomp.
Twec campanae ü), aneler C11 baven open.
Ecn, 7) grüote e11 een klcyne campana.
Vij f hoogc sylindcrglasen, undcr er! buven üpnl.
Ecn glas, zijnde een sipho 8), dienende tot een fonteyn,
met twec kopcn~ pijpcn.
Ecn glas met een pijpje binnen in en eell küper spuytje,
üm de suygingc tc expliceren.
Ben lang glas met koper beslag, om den barrometer te
expliceren.
:Renige !J) glaasjes van verscheyde grootte, dienende tot
clc lugtpomp.
1) De inventaris van 1740 (Miederna, blz. 264) heeft "kopere"
stukken.
2) In No. 1030 volgt hierop "en een dito kleine." De inventaris
VaTI 1740 (Miedema, blz. 264) heeft in plaats van dezen post "een
grüote hüute drievoet met een rond bladt, dienende tot de aparatus
van de lugtpomp."
3) In den inventaris van 1740 (Miedema, blz. 264) volgt hierop
"eu twee, yder van vijf en twintig ponden." Als nieuwe post volgt
dan "een houte machinetje, dienende tot de cohesio c01--porum te
examineren."
4) Een "houte" waterennner (inventaris 1740).
5) fu den inventaris van 1740, t.a.p., volgt nu "een houte machinetje, om de cragten van de spieren te demonstreren."
6) Campanae = luchtpompklokken.
7) Inventaris 1740 heeft "twee groote."
S) Sipho = pijp, hevel, buis van een fontein.
9) Inventaris van 1740 (Miedema, blz. 265) heeft "zes."
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Ecn lange pijp met eell glaasjc. dienende tot de VIS elasti ca "1) vau de lugt 2).
Ecn lange vlcs, dienende tot de \vatermannetjes 8).
Een glase sypho op ('Cil loode vaet, eil vereine aparatus om
te tonnen, <lat de vochtcn in va.cuo door dezc1ve niet overlopen.
Een g-laase boJ, om de elcctricitcyt van het glas te toanen.
Ette1ijcke glaase bolletjcs.
Ecn stccne kannetje met quiksilver 4).
Een tribometrum 5) om de wrijvluge C11 resistcntie vau dc
lighamcn, die op malkandcr bevl/Oogen worden, tc weeten G),
met clrie sylinders, op haere spillen drayende, eil zevcn paar
pannen.
Ecn nieuwmodischc Engelse kraan 7) van den heer Desanguliers S).
Ecn digestor vau Papijn 0), 0111 alles in 't kort mUrruw te
koken.
1\vec marmora tot cle cohacsio.
Ecn houte doos mct eenigc loode platen.
Ben füllis hydrostaticus 10) met z~in koperc pijp.
'l'wee balancen, ieder rnd haere schaden 11).
1) Niet "electica," zooals Miedema t.a.p. heeft.

2) In den inventaris van 1740 volgen nu "een vlesje met twee
gaatjes ter -zijden in, om d0 zjjdewaardsche drukkingen der vogten
te expliceren," en "een lange hooge kelk tot de lugtpomp."
3) De bekende "duiveltjes." - In den inventaris van 1740 volgt
nu "een groen recipient met zijn koper dexel en andere aparatus
om de lighamen in vacuo in brand te steken."
4) In den inventaris van 1740 volgt nu "eenige flesjes met verscheyde chimische vogten, om de effervescentie te toonen."
5) De door Van Musschenbroek uitgevonden wrijvingsmeter.
6) No. 1030 heeft ,,meten," wat wel juist zal zijn.
7) De ,,kraan van Padmore:" zie Van Cittert, Jaarboekje OudUtrecht 1929, blz. 153.
8) J. Th. DesanguHers, 1683-1744, hoogleeraar te Oxford, Hd van
de Royal Society.
9) De "Papiniaansche pot." Papin was de bekende leerling van
ehr. Huygens, die getracht heeft een stoommachine te maken.
10) "Follis hydrostaticus" = hydrostatische balg.
11) In den inventaris van 1740 (Miedema, blz. 266) volgt hierop
Ileen gemeene haute balance."
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Fen fleoJipila I) op eeH houte \vagcntjc 2).
Ses londe gcwigten van vert'chcydc s\vaartc.
Ecn kapere pijlgewigt van agt pomlt.
Vier kleynder küper gc\vigtcn.
Ecn bakje met f~jn :r) gewigt.
ECl1' fonteyn van Nieuwcntij elt 4).
Een kopere fonteyn, dienende tot cle lugtpomp.
Twee kopcrc hcmisferia, tot de luchtpomp 5).
Ecn kapere bekertje en een kopere kraan, dienende beyde
tot de lugtpomp.
FeH palmhoutc clons met z~in glazc pijp cn küper quadrant,
tot cle projectio corporl1D1 gravium.
Twce blikkc siphon es.
Ecnige hüute catrolletjcs.
Een kopere 111achi11etje om eIe natuur van 't gduyt tc toonen, volgens 's-Gravcs<tndc 6).
Een grüote kapere pot met kraantjes C11 vcrschcyde pijpcn,
om cle stralen van fontainen te too11cn 7).
Een klcyn tcrmomcterje.
1) Een aeolipila is een bol, waarin water gekaokt wordt; als de
stoom dan cloor een nauwe spits ontsnapt, kernt de bol in beweging.
Een afbeelding van dit werktuig vindt men in het artikel van Dr.
Van Cittert, getiteld "Stoomfonteinen, voodoopers der stoommachine," in De Natuur, 1928.
:2) In den inventaris van 1740 gaat aan dezen post nog vooraf
"een aeolipila met een krümme pijp."
3) No. 1030 heeft ten onrechte "met sijn gewigt."
4) B. Nieuwentijdt, 1654--1718, arts te Purmerend, beoefenaar
der wiskunde en experimenteeie physica, bekend ook daor zijne
microscopische waarnemingen.
fi) In den inventaris van 1740 volgt op dezen post "twee kopere
pijpen, om de persingen der vogten naar boven toe te meten."
. 6) In den inventaris van 1740 volgt hlerop "een kopere machine
om de experimenten in ecn gecondenseerde lugt te toonen." Van het hierboven gcnoemde "kopere machinetje .pm de natuur
van 't geluyt te toonen, volgens 's-Gravesande,'" vindt men een afbeelding in het artikel van Dr. Van Cittert, getiteld "Luchtpomp€n
en luchtpomppraeven utt de 18de eeuw," in De Natuur, 1929.
7) In den inventaris van 1740 volgt hierop "ettelijke houten, die
gediend hebben om hunne sterkte te vinden, met vier ijzere ogen
en spiIletjes."
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Ecn
Ecn
Ecn
Ecn

pyrometer l).
tovcrlantecrn.
brandspiegel :!.) met VIer metale schalen.
aeoli-pila."

"Im}cnfarü 'L'aJ1, dc instrnl'llcnta asfrollomica op hef observatorium aSfronomicHm, bcyustendc Mulcr en door de JIl/.
/lccommitt. tcr di1'L'Ctic van ,S'fads Finanrie aq,n den

fleer cxtraordil1aris professor CastiNon
(lcgcvcn ojJ den 25 Fcbruari 1752."

O'l.Jcr-

"Ecn Engels staande peudue1-horologie.
Ecn Enge1se graadboog, om dc hoogte vall de son te
meeten.
Ecn Engelsc micromcter in een scgrijn 3) kasje.
Vier verdee1dc dazcn. tot de micrometcr dienende.
Fen llElChinetie,'-dicnc"nde 0111 den \;\,/1n<1 te mcten.

Twee oude gl~)bcn van Hlaauw.
Twee nietnvc globen van \lalk 4).
Ecn sphcra Copcrnica.
Een sphera Ptolemaica.
Ecn Engc1se sphera Copcrnica, uytgevonc1cl1 van den Heer
Desanguliers, met eCD lade, waarin vijf globi en verscheyclcn
andere aparatus om alle ele phenOnlCllCl van dc aanle, ronclom
cle sonne lopende, te c1emonstrceren Ci).
Een groote ronde hOUle tafel met ccn hcwccglijk blacl, dienende tot dc voornocmde sphera.
Een te1escopil1J1l van scstien voctcn. }
l~en te1escopi.um van tvvaalf voeten.
onbruykbaar
I'.cn te1cscopmm van <1;;t voeten.
1) De bercemde, door Van Musschenbroek zeH uitgevonden en
vervaardigde pyrometer. Zie Van Cittert, Jaarboekje Oud-Utrecht
1929, blz. 153, waar men ook een afbeelding vindt van het waarscrujnlijk eenig overgebleven exemplaar V2U dit instrument in den
eersten vorm; het is aanwezig in de Ut:rechtsche collectie.
2) Het ge~chenk van den Heer van de Lathmer.
3) Segrijn = een soort van leder.
4) Gerardus eu Leonardus Valk of Valck waren in het begin
der 18de eeuw kartografen.
5) Het bekende planetarium van Desanguliers; een afbeelding
daarvan vindt men in ,,Planetariumboek Eise Eisinga," blz. 358.
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'['wee be\\Teeglijke krukken om dc telescopia op te leggen 1).
Een kopere machine 0111 de oculaire einclen der telescopia
üp te leggen.
ECIl heliometrum, incomplcet 2).
Een hankT cu eell nijptang.
Twcc tafeItjcs.
Ecn leye tafel om up te dcmonstrccrcll.
Drie vaste lantarens e11 eell s10115 3).
Twce tinne inktkookers.
Drie tinne kande1aars CD twee ijzere snuyters.
Een grootc vierkante tafel.
'l'wee bnge bancken CD t wee kürte.
Een instrument, in Engeland gemaakt, dienende om de gelijke hoogtcns der sterren tc observeercn op het observatorium astronomicum 4).
Ecn instrument, in Engcland gemaakt, om te obscrveercn
den waren tijclt, wanneer de starren doof de meridiaan door-

lopen, dienende tot het observatorium astronomicum 5).
(oneler stond:) Die 2.1 F ehmarii 1752, Trajecti ad
Rhenum, omnia instrl11TIcnta in hoc inventario clescripta, praeter cultrum e palma ß) ct tabulam minorem
mihi tradita fuisse fateoT ego (cn \'\"as getcekcndt:)
Joh. Castil~ioneus, professor E( xtraordinarius)."
1) Aan dezen post gaat in den inventaris van 1740 (Miedema, blz.
267) vooraf "cen groote beweeglijke opstaande paaI, om de telescopia 'Üp te leggen."
2) In plaats hiervan heeft de inventa:ris van 1740 "een heliometrum, met zijn bordt, hüute kloot, tuhLlS eu twee glazen." Een heliometer is een instrument om den schijnbaren diameter van de zon
ta meten.
3) Een slons is een dievelantaarntje.
4) Dit instrument voor "altitudine.J correspondentes," zooals
Ferrner het noemt, was een van de "twee deugdel:ijkc instrumenen,"
die er voigens Ferrner in 1759 op de Utrechtsche sterrenwacht
waren: vgl. Bengt Ferrner's Dagboek (Bijdr. eu Meded. Hist. Gen.,
deel XXVIII), blz. 433. Het andere was een telescoop.
5) Blijkens den inventaris van 1740 (Miedema, blz. 268) is vom
dit en het voorgaande instrument, door Mr. Sissön vervaardigd,
aan den maker tezamen .f 770 bet.aald.
G) Het hierboven (bk 600) genoemde "palmhoute mes"?
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Resol. Vr. 7 Augustus 1752 1).
Tngckomen de volgcnde mcmorie 2) van prof. Casti11on:
"La confiance, dont lHessieurs des Finances 3) 111'011t hono re cn m'autorisant faire les reparations, ({ue je trottverav
convenab1es, <lUX machines de cette lJniversite, merite tout'c
ma reconnoissance. J'aurois pu d'abord Ja tcmoigner par des
para1es, mais eela 11e m'aUTO!t pas satisfait. Je voulois cn
donner quclque prcuves feene, cn commen<;ant du moins a
m'acC]uiter dc cette honorable commission avcc fideEt€:. ct
zele. Dans eette vue j'ay examine attcntivemcnt l'assortisseruent de eette Universite. J'ay fait faire quetques reparations
peu dispcndieuses ct, si rvlessieurs des Finances l'approuvent, je continueray ~t eu faire des semblables. 1\cfais il y en
a de plus considerahles, que je n'oserois cntreprendre sans
les ordres exprt's clc ce noble corps.

a

10 . La pompe pneumatiquc cst presque entiercment dcstituce
de n~c-ipicns 4). Tl en faudroit une douzaine de di ffcrentC's grandcurs et figures. A vee mo ins de cent florins
on POUlToit avoix ce qui manquc.
2°. Lc Touet (~lectriquc ('st imparfait et n'a qu'un glohe;
cinquante florins fourniroicnt des glühes, des ehaines,
des barres ct tout l'attirail necessaire.
3°. Le miroir anlent:l) a hcsoin d'0tre ncttoye, pbee sur
un pied tournant ci bien couvert; pour mettre eu bon
etat et conservcr eette superhe piece, il fauc1roit c1nquante florins.
4°. Les (h)emisphcres pour b coheslon sont bons, mais il
en faudroit quelqucs atltrcs paires: cn("ore cinquante
florins.
5°. Les machines dc mcchanique .sont de bois et gEltees: il
faudroit [[ue lcs poulies H) fussent dc metal ct en plus
1) VgL hierv66r, blz. 488, op 7 en 14 Aug. 1752.
2) Deze memorie kamt niet voor in No. 1030.
3) De gecommitt. ter direciie van Stads Financie. - Met "la
confiance" etc. bedoelt hij het besluit van 23 Mei 1752, hierv66r, blz.
488.
4) Een recipient is een fIeseh, kIok, vat ter opnerning.

5) Dit 1S de hierv66r genoemde brandspiegeI.
6) Poulies = katrollen.
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grand nombre. On manque de plans inclines ct d'autres
instruments scmblables. On pourroit faire le tout avec
quarante florins.
Ces reparations avec bien des bagatelles, que je fais faire
ct qui n'iront pas en tout a cent florins, sont les plus necessaires. Mais il mc semble impossible de se passeT de quelques
acquisitions :
1 0 . La geometrie pratique ct l'astronomie exigent egalement
un quar( I) de cerde 1) graduc cl garni de luneltes. Ce!
instrument coute a Paris environ six cent florins ct
ii l'ombre d'avantages 2). J'en puis avoir de rencontre 3) un excellans, cle dix huit pou.",ces de Roy de
rayon 4), pour troi5 cent cinquantc florins.
2°. Il faut ausst une planchctte Oll table prctoricnne 5) avcc
sa chaine ß). On peut 1a faire icy it moius de carantc florins.
La tour astrono11l1que auroit hesoin cl'UD h:;]cscope par
ralection, mais Oll peut s'cn passe(r) pour Ie prescnt. Je ne
parIe pas dc qnelques ressorts ct cilindres, paree que je Ies
mets au nombrc des bagatelles, quc je fais faire.
Les prix des reparations et achats, que je mc donne la
libcrte dc proposcr, sont un peu hauts; ccpendant iJs ne mOlltent qu'A 730 florins. Si 1a noble Chambrc 7) fixoit une
sonlllle de 800 florins, je suis persuade qu'e11e verroit un assortiment bien compIet ct capable de faire honncl1r acette
Universitc; du moins je 11e neglig-eray rien pour les servil'
d'une manicre, proportionce au zele, qui m'anime ct qui est
avivc par une saind~rc et bcrnelle reconnoissallce."
1) Quart de cercle

=

quadrant.

2) Vermoedelijk een schrijffout voor: "et a un nombre d'avan-

tages."
:-n De rencontre = bij occcsie.
4) Met een straal (rayon) van 18 "pouces de Roi" (een Fransche
Iengtemaat).
:i) en G) Table pretorienne = een door Joh. Richter Praetorius,
astronoom te Wittenberg, 1537-1616, uitgevonden meettafeltje, dat
bij het landmeten gebruikt werd; daarbij behoorde een ,,chaine"
Iandmetersketting.
7) De Kamer van Finantie.

=
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Res. Vr. 29 Januari 1753 1).

"Suivant les ordres, quc j'ai rcc;;u, j'ay fait quelques emplettes ct reparations, pottr lesquclles j'ay clebourse:
Pottr plusicurs cordons cle soye, de bayeiux~)
ete. et pour lcs poulies du theatre anatomique ct pour le thClescopc Grcgoricn ......
Pour llll cuir pour la pampe ct pour huile
POUT prcparer le ruir ...........................
Pour ingrediens POUf faire dc la eire prcparec.
POUf la' pampe ete. ..............................
Donne au serruricr pour plusieurs machines
de fer ............................................ .
Donne a Jacob ............ 3) pour plusieurs
machines de cuivre " ........................... .
Payc un quart de cercle astronomique avec
clcux lllf1cttes, pied clc fcr ct caisse .........
Reste ~l payer le com(p )te no. 1 de b vente de
Ur. OddC ( sie) ....................................
Et 1e com(p)te no. 2 du menuisier ........... .
Et le eorn(p )tc no. 3 du lanternicr ........... .

f

2-

"

1-18

"

27-10

80" 341-5
" 166--

28-14---8
36--

ey-joints f 665- 7-3
(onder stond)
Je dis cn tout f 665-7-3
Castillon, P( rofesseur) E (xtraordinaire)."
"A Utrecht, le 3 f<'vrier 1753 4 ).
Je declare avoir l-e~u les machines et instrumcns, decrits
cy-dcssous, qui apparticnnent au theatre anatomique et a la
tour astronomique de cette U niversite :
1) V gl. hiervoor, blz. 488, op 29 J an. 1753.
2) Dit moet een schrijffout zijn voor "bassins" (schaaltjes).
3) De niet ingevulde naam zal Lommers zijn: zie hiervo6r, blz.
383 en 476-----477, resp. op 24 Juni 1743 en 17 Januari 1752, en Van
Cittert, Jaarboekje Oud-Utrecht 1929, blz. 159, uit welke laatste
plaats blijkt, dat Lommers ook instrumentmaker was.
4) Ondanks dezen datum is het nu volgende toch nog in Res. Vr.
29 Januari 1753 opgenomeu.
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Une grande planche circulaire cle bois deo ehene avec deux
alic1ades 1), une fixe et l'autre mobile, autour d'une charniere
de laiton :!), pour lTIontrer que leS corps parcaurcnt les cordes d'un cercle dans le meme temps.
Trois plans jndincs de bois de mahoni avec leurs pieds
de chene ct deux vis 3) ehacun.
'rrois lcviers 4) cle bois de mahoni, divises en parties
egales ct mobiles dans des virales 5) de lahml, qui sont garnies cle kurs axes cl'acier.
Trois potences G) de laiton, paur soutenir les leviers ..
Trois solides de fer, avee deux vis chacun, pour recevoir
les potences, poulies de.
Une planche clc chene, POUf servir cle pied aux leviers et
pour d'autres usages.
Six poulies de laiton, avec leurs chapes 7) de laiton.
Deux poulies de taiton, avec kurs queues avis S).
Deux boules egales rle lai ton, unE' solide et une creuse.
lTn quart de cercle avec deux lunettes, un pied de fer, un
Ctuy et une eaisse.
Une planche de chene, coup1ee!J) en cicloicle.
Onze tubes de fer blane de differens diametres, composans
en tout Un tube de tClcsc:ope d'environ 50 pieds.
Environ deux livres de eire preparce.
Deux cuirs pour 1a pampe pneumatique.
Une böite de fer blanc POUf eonservcr les cuirs.
Une planche quarrce de laitol1 avec deux pointes pour
servir de compas.
(en was geteeckendt)
Castillon, P (rofesscur) E( xtraonlinairc).
Je declare avoir rec;u les machines suivantes, qui ont

ete

1) Alidade = viseerlat.
2) Charniere de laiton
scharnier van geelkoper of messing.
3) Vis = schroef.
4) Levier = hefboom.
5) Virole = ring.
6) Potence = kruk, stut.
7) en S) Een "chape" is de montuur van een katrol; een "queue
avis" is de van een schroefdraad voorziene steel van een katroI.
9) Dit moet een schrijifout zijn voor "coupee."

Acta et decreta Sen-atus, II

39
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a

a

achetees
la vcnte des mcubles, appartenal1S
feu lVIr.
Odde 1), POUf l'usage de cette Universite:
Une fontaine cle cuivrc.
Une machine de bois avcc deux tuyaux de metail, pOU!"
l'hydrostatique.
Un telescope Greguricn de 27 pOUCCS, avcc deux pieds dc
bois des Indes ct dcux caisses.
Dn prisme de verre.
Une presse avec une forte glace POUf la condcnsation de

l'air.
(en was geteeckend)
Castillon, P (rofesseur) E (xtraordinaire)."

Res. Vr. 17 Juni 1754 2).
Ordonnantie vom f 131-14 st. gedepesehecnl voor A.
Rinsen, te Leiden 3), die op last van prof. Hahn en teil
dienste van de Academie de volgende instrumenten heeft gemaakt 0 f gerepareerd:
"Ecn index van ecn condcnseermachine vcrmaakt
............................................. f
ECll kapere dODS met cylindcr, tregter, p~ip en
verder toebehoorcl1, om verschcyde eigenschappen der vloeistoffen aan te tooncn ...... "
Ben hout( cn) bakje, waaraan de voors. doos
werd geschroeft, om te sien, hoc sterk de
sijde(n) van een vat, met water gevult, er
door nae buyten gedrukt worden ............ "
Een kapere rol benevens eell dito emmertje
cn verder toebehooren om verscheyde proeyen in de watcrwecgkunde te doen ....... " "

1-4
56-

16-

7-10

]) Vgl. hierv66r, blz. 477, op 17 Jan. 1752; de daar genoemde
instrumenten stemmen niet overeen met de onmiddellijk hierboven te noemen.
2) Zie hierv66r, blz. 498----499, op 4 en 25 Maart 1754, en blz. 505,
op 17 Juni 1754.
3) Over den Leidsehen instrumentmaker Antony Rinsen zie Van
eittert, Jaarboekje Oud-Utrecht 1929, blz. 158.
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Ecn sccr TIet balansjc met een glase emmertje,
bu1bi solidi cn kopere gewigten e11 vercler
tocste1 om zecr naukeurig de bijzondere
zwaarte (= het soorteJijk gewicht) te weegen van allcrley soort van lighamcl1, 500
vastc aJ,s vloeistoffen
..... -..................
Verscheydc stukken gewigt, van 1000 tot Yz
grcyn inc1uys ................. ,..... .............
Ecn 'l'antalus-becker 1) van küper, sindelijk
ge:maakt (= kunstig versicnl) ...... ,...........
ECll vaatjc, waaruyt mcn andere vogt tapt
als er \verd ingegotcn ...........................
Ecn pakkist ............

f 25"

3-

"

10---

"
"

103--

f 131-·14
Six 2) grands objectifs, mis a 1a tour astronomique e11
fcvrier 1753 .
. Assortimcnt d'aimalls artificie1s.
Deux vcrrcs peints rour lcs aimans.
Un houpe de la limaille de fer 3).
Une paire dc petits barseus 4) de balance.
Diff(;rcntc(s) picl'cS cle bois de mahoni."
Res. Vr. 2 April 1755.

"op ordere van den Heer professor J. D. Hahn e11 ten
van de Utrcchtschc Academic gedaan dOOf A. Rinsen:

diclb~C

Ecn groote kege1, wclckc na bovcn loopt ... f
Ecn palmhoutc doos, \velcke na bovcn toopt ... "
Ecn gestcl 001 ses maal nac e1kandcr ligharnen
in vacuo tc laten vallen ................ _....... "

10--1-10

18-

1) Een beker, waaruit de vloeistof terugwijkt, als men er uit
drinken wil: een van de vele stukjes speelgoed uit de "physique
amu~ante" vau de 18de eeuw, evenals het nn volgende "vaatje" enz.
2) De nn in 't Framch volgende aankoop wardt niet in Res. Vr.
17 Juni 1754 vermeId, maar in No. 1030, vlak achter het hierboven
staancle.
;\) Een somt van kwast of zakje ("houpe") voor ijzervijIsel ("limaille de fer").
4) Dit zni wel een schrijffout zijn '7001' "bassins."

612
Een geste! 0111 tc toonen, <lat een ligha.em, op
elen arm van eell krümme bahns leggcnde
of eraan hangende, zeer vcrscheyde s\vaarte
hccft ................................................ f
Een wijt glas met twce glase pijpcn, om ie
tQ(men, etat het \vater in alle elTie evcn hong
staat ..................... " ........................ .
Een palmhoutc rol met kurck .................. "

68·-1-

f 44-10

J.

D. Hahn heeft verschoten voor cenige
als volgdt:
1755, elen 2gen Januarij, <lan den drayer voor
het houte Locstet tot de vcctis obliquus :t) ... f
V oor cen ergabt 2) .. " . .............. ......... .. "
Sen Febnlarij, <laB den draycr voor ecn toestel
om lighamen u)'t bepaalde hoogtcns in klij
te laten vallell ............................ ,....... "
1en Ivraart, voor een barometer ael modum
Bernoullii 3 )
.................................... "
6en lVlaart, a~l1l De Rooy, voor ses blikke
vaaten tot de hydraulica" ..................... "
ins~rumenten

1--16
1-4
4--12

18-3--12

f 29-4
Res. Vr. 20 Oetober 1755.
,/)p ordre van den Heer prof. Hahn en ten dienste van de
Utrcchtse Academie gclevenlt doof A. H_insen:
27 Sept. Een bakje met pijpcn Om cle drukking der uytlopendc vloeistoffcll te toünen j
7 Od. Een gestcllctje om vogtcn in vacuo tc
ll1cn.gen

................................ .

Ren van clc grootstc soort van recipiCHt .................................... "
Een glase bol tot d'elcctriciteyt
1) Vectis obliquus = schuine hefboom.
2) Ergata = kaapstander.
3) De bekende maLhematicus Jean Bernoulli.

30-

310--10
7--10
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7 Oet. Ecn pompjc 'lan glas om cle wercking
"

.,

der pompen tc sien .................. f
Een machinc om tc vertooncn, hoc de
vloeistoffcn, schuyn,:; opspringcndc,
een krümme lijn beschrijvcn, aIsmcde 0111 cle natuur der springende
fonte:ynen tc ondersoeken" ......... "

21-

80-

f 152]zes. Vr. 8 Juni 1756').
,,'ren dienste van c1'Academie te Utrecht op ordere van
prof. Hahn ge1evert doof Anthonij van Rinsen:
1756, den len l\ley, ccn kopere cylinder,
wcdcrsijds md glasen, üm cle lugt te con-

f

63-

'l\l/oe halve koperc hoHen en andere tocbchoren'1 ............................................. "

19-

dcnSCC(t'll

..........................•......•..... ' ••

f 82Res. Vr. 1 November 1756

2) .

.. Van den maand Jttlij 1755 tot den maanclt Januarius
17.16 wcegens de puhlicqne instrumenten vcrschooten door
J. D.Hahn:
Voor twec fonticuJi anknles :3) en eenige
glaase mannetjcs ................................. "
Vij ff tubi AnlOll1onsiani ..J-) en ses glazc
sphacralac ........ , ................. , ........... .
,\an Dc Rooy voor hllkkc vaakn ., ............. "
.L.i.;m N eupert voor een }~ohcmis glas tot de
eIectriciteyt
............ , .............. ~,

5---6
5-10
6- 8

5- "

1) en 2) Zie hierv66r blz. 512, op 8 Juni en 1 Nov. 1756.
8) Fonticuli ardentes = stoom- of vuurfonteinen; zie het artikel
van Dr. Va.l1. Cittert, getiteld "Stoomfonteinen, voorloopers der
stoommachine," in De Natuur, 1928.
-1-) Amontons is een van de velen, die een eigen thermometerschad hebben gemaakt: Dr. V [tn Cit-tert, "Oude thermometets I en
H," in De NatuUl', 1930.
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Ecn glaase cylindcr uy-:: 's~Bosch ............... f
Vier staave lack V(ln ] 1 dunn e11 ten van
15 duym beilcHens eenigd ordinaire ..... ,
Eenige flesscn tot d'e1ectricitcyt ............... "
'rwee bocken goudpapier ...................... ".
Twce glaasc schijvlll van 4 voet diameter,
twcc dito van 18 duym ........................ "
Zijde koordcn, kopenlraad, kurek, olie, 1eeeier,
oL vitr., alcoh .. haart:; (hars), vragt ctc."

8-12

f

50-14

,,\VelEd. Hooggel. Heer den Heere prof. Joh.
David Hahn, per ordre, VOOT 't Academie
vall Utrecht, debcth aall Jacobus Kley 1) :
Ecn mahogniehoute mesiene of raoele] van ecn
hcymoolc gemaakt, met derzelver kast eil
toebchooring" ............... '..................... j

1-12

7-2
2-3
3---

5---16

7 S·_,~

,,1\an 2) de Acaclemie te Utrecht, op ordre van den Professor Hahn gemaakt en gclcvert door Jacobus Kley, den

18 Sept. 1757:
Een machine, betoogt de schroef zünder endt.
ECl1 machine, betoogt de hellende vlakte met Z"iJl1 toebehaoren.
Een dito, bctüogt alle vrijbc\Hmge lichaemen, de snc1heit,
tijt en de doorgeloope spatie, met zijn tacbchoorcl1.
Jacobus Lommcrs heeft op ordre van elen Heer Prof.
I-Iahn e11 VOOT rekeningh van dc Stadt elen 13 Junie 1758
vervaardigt cn gc1evert c1e volgende instrumenten:
ECll koopere verrckijkcr van 3 Vüct 1ang};.
Ecn machinc met een passer en zijn verder taebcharen, om
de meridiaan te trekkcll.
gen schroet' in cle kraan van de lugtpomp.
Een schroef met een schuif en eeI1 armtje in de blaker van
de lugtpomp.
Een glas met kooper bcslagen voür de clectricitcit.
1) Een instrumentmaker te Rotterdam: Van Cittert, Jaarboekje
Oui-Utrecht 1929, blz. 159.
2) Wat nu volgt, staat in No. 1030 achter het voorgaande.

I

I
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Een machine of watersprong, betoogt het \-verpen der bomben, gehec1 verandert en ten dceIe nieu gemaakt.
Een koopere machine, betoogt de natuur der schrocven:
viele de insertie in Stads notulen V<ln (leu 2 Oct. 1758 1)."

Res. Vr. 2 October 1758

2 ).

"Spccificatie van verschütten, weee-cns de publicque
experimenten gedaan door prof. Hahn van Sept. 1757 tot

Sept. 1758:
I~en thermornetrum met 7 differente schalen f
Een barometrum ......................... ........ "
6 hommiculi Cartesiani :~) ........................ "
Een Enge1se glaase schij f voor d' e1ectricitcyt "
Ecn ditü kleynder ................................. "
Reparatie van eenige cochleae 4) en de
schuynse vectis ....... . . ................ ... . .... "
Voor goudpapier, draad, vragt en andere
kleynigheden
...................................."
N og volgens bijleggende quitantie verschoten
\veegens ver~mdering en verbeetering van dc
apparatus hydraulicus
........................ "
Ben machinc 0111 de natuur van de cochlea
te dcmonstreren 5)" . . ......................... "

f

30~

25~
3~18
3~15

1--4

25-128--17

11 Dccember 1758 6).
"Ecn microscopium met zijn zonnestel eil kistje, volgens
1) en 2) Hiervoor, blz. 528, op 2 Od. 1758.
= Cartesiaansche duikertjes.
4) Cochlea = schroef.
5) Zie deze bladz., regel 3 v. boven.
6) De nu volgende mededeelingen, onder de data 11 Dec. 1758,
11 Juni en 7 Nov. 1759 en 13 Oct. 1760 komen alleen in No. 1030
voor.
3) Hommiculi (homunculi) Cartesiani
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rckening e11 ordonnant ie bij den J-Ie.er 'fhesaurier Van Z urck
betaelt: zie Onl(onnantie) B(oek) fol. 21, vall clato den
11 Dec. 1758."

11 Juni 1759 ').
"Den 11 Juni 1759 heeft cle Heer Professor Hahn gekogt
op de aUdie van den overleden Heer Prof. Van Wachendorff VOOI" de .Acaclemie dezer Stadt de navolgende instrumenten cu rarieteyten:
Een watenvegersbalans met zijn toebehorcn in
een rnahonihoute kistje ........................ j
Twce glaze emmertjes tot de waterweging ... "
Ern grootc vierkante zcilstecn, trekkcndc gemakkelijk 11.'8: ................................ .
Fell dito klevmkr, l'rekkende 7,'/.2" tb ........... .
Een mahonihoutc cloos met tvvec staavcn van
14 duin1 .. , ........................ " ............ .
Ern dito met zes staavcn van 12 duim ... ". "
Ecn groot hoefijzer van staal, ongcmagnetiseert

12·-

1-12
3()" ..

2515-

223-10

Baromecters :2) etc.
Ecn Engclsch thermometrum van spiritus met
de ~cab van Fahrenhcit en Fowlcr :~), dOOf
Kuff 4) g-cmaakt .................................
Ren tJlcrrnometrum mct c1e scala van Fahrenheit, Halcs 11) en \Vachenclofff dOOf E. J.
v(an) W(achcndodf) ........................

f

3~3

10-

t) Zie hjerv66r, blz. 532, op 5 Juni 1759.
2) EvenaJs op de volgende bladz. worden onder dit opschrift
thennometers genoemd.
a) en 4) Fowler is een van de velen, die een eigen schaal voor
den thermometer hebben gemaakt; Cuff is een bekend Engelsch instrumenimakerj zie Dr. Van Cittert, "Oude Thermometers I en II,"
in De Natuur, 1930.
G) Stephen ITales, 1677-1761, mathematicus, natuuronderzoeker
en theoloog, deed o.a. proeven met een thermometer voar hooge
temperaturen.
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Chemische Praeparata.
Ecn vles met ordinaire IVfercurius ............... f
Een eIDOS met stannum M alacccnse ............ "
Ecn vles met oleum vitriol i ........................ "
Ecn vles met oleum vitrioE ..................... "
Ecn v1es met aqU<l regia .................... _,_. "
tI\vee vI essen nlet spiritus salis eum bolo ...."
Ecn vles met aether Navieri 1) .................. "
Twce pakjes met 71 /4 U antimonittm crudum "
Ecn pakje met 2 TI: bismutum .................. "
Een pakje met lY2 'ß zincum .' ................ "
Ern doos met 61/4'ß succinum ............... "
Een pakje met uitgezogte succinum ......... .,. "

3-10
0--8
1-18
3-15
11-10
0--4

1-2
0-8

1-2
3--14

1-12

Glaazen.
Een Bnge1sche glaaze pijp, 3;cj voet lang en
een cluym \vijt .................................... .f
Ernige thermol11.cterpijpen ........................ "
Eenige Engelsehe haromctcrpijpen ............ "
Een partij Engelsehe flesjes met glaaze
stoppen .................. , ................. , ........ "

~

/-

1-6

2-2

Instrumenten en Rariteiten.
Door kunst gecomponecrdc magneetsteenen"
7 platte g-cmagne1izeerdc staafjes met stompc
punten van vier duim .......................... .

1-2
0-13

Barometers etc.
Fell thermometnUTI Dn:bbeliarll1m :2)
"
Een thermometrum Florentinum doof J.1 !oot3 ) "
Een barometrum cn thermomdrurn Florentint1l'l1 op ecn plankj e vau Tric1cli 4) ......... "

-6
-13
1-10

I) Dit woord is onbegrijpelijk.
:;) ;~) en 4) OVel' den thermometer van Drebbel en den F1orentijnschen thermometer. vervaardigd door Joh. Loot, te Amsterdam..
zie Dr. Van Cittert, "Oude Thermometers I eu II," in De Natuur,
1930. Triddi kan een schrijffout zijn voor Trulli, te Rome, door ehr.
Huygells (in brief 1059) vermeId in verband met baTometerproeven.
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Mathematische instrumenten.
Een IJZcre winkclhaak .................. -........

f

0---19

Chemische praeparatcn.
Ecn vI es met sal sedativum of narcoticum
Homberg- .......................................... f
Ren poculum antimoniale ....................... .
2 spiritus sa1i~, Glauberi ...................... , .... "

1~·

2--6
2--8

Rariteiten.
Ecn toct5stecn"

0--10
7 November 1759 (?) ").

"Den 7 November volgens
kügte instru111_cnten:

overgcg{'v(~nc

notitie van ge-

Ecn rnahogni-gestcl met staalc rnesjes om de
onbuygzaam(heid) der ligtstraal te toonen,
volgens 's-Gravezancle 2), '['ab. 86, fig. 2, 3"
Een lange, zwarte laacle met schuyve, tot de
proeven aver het lil:,1:: Tab. 87, fig. l. ........ "
Een dito bakje met drie glaaze zijdc: Tab. 87,
fig. 2 ...... ............. . ............ ... ....... .. .
Een lang bakje met vier glase zijde: Tab. 87,
fig. 3 ... ..... ............... .......... ............
Drie hüute schermpjes met schuyvc: Tab. 87,
fig. 5, 6, 7 ................................. _.... _, .. "
Een houte bakje met holle glaze, nevens de
ope bade om te vcrlengen en cle 2 schermp~
jes, Tab. 88, fig. 1, 2 ........................... "
Ecn bakje met ecn vles cn tvvee holle glaazcn
in de zijcle, Tab. 88, fig. 3 .................. "

12-

S5-·-10
6-·3~

5-10

4--

1.) Het jaar is niet ingcvuld; het nu volgende staat in No. 1030
onmiddellijk na het voorgaande; daarom is als jaar 1759 gegist.
2) Hier, en in het vervolg bij Tab. en Hg., is .bedoeld: W. J.
's-Gravesande, Physices elementa mathematica experimentis confirmata, sive introouctio ad philosophiam Newtoniam. Leiden, lste
druk 1720, 2de druk 1725, 3de druk 1740, Fransehe vertaling Leiden, 1742.
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7 schermpjes met hol(le) en boHe glazcn op
cen laade, Tab. 88, fig. 4, nevens een a
3 vocts~objcctief in een buys,Tab.103, fig. 4 j
Ecn tafelt je op schroeven, Tab. 88, fig. 5 ...... "
Een ~!. 2 duyms-glazc cubu:) in tell kistje, neyens tell p~ank je met swart fluwecl om
clese1ve op te stellen .......................... .
Ecn wiggestel, volgens 's-G-ravesandc, in orde
gebragt, met bijvocging van ecnige stukke
volgcns ]\.1 usschcnbroek ........._... ............ "
Ecn cnkelt wiggcstc1, volgens c.ito ............ "
Een dik glas in eell kapere rand gezet ......... "
Een radergeste1, tot clc botzing behürend, hersleld ............................................... .
tl'wec aanw~jzcrs tot dc machinc vermaakt" .. .

14-

516--18

14--

201---8

1-2
0-18

j 114--6

13 Oelober 1760.
"LUst 'uon dt instrumenten 'von 't ohscr,)utorium, alle gaa!! eu
schoon door den .1Ieer jJrof. Hahn aan den llcer prof.
Castillon doen 07)crlumdigen 1):'
7

"FeIl Engelsehe pcndule, gemaakt door du ITame1 2).
Het transit-instrument of mcridiaan-tclescoop met zijn toebehoorcn, gemaakt doa!" Sissons, te Landon.
Ecn instrument om gelijke hoogtens tc meeten, doof denzclven.
Ren watcrpas, dienende om het transit-instrument te stelIcn, door denzel yen.
De glaazcn tot ecn verrekijker van 16 voeteI1.
Ren ordinaire verrekijkcr vau 8 voeten.
Ecn dito van 6 voet, cell dito van 4 voet, een dito van 3
voet.
l~cn G-regoriaansc verrckijker.
T\vce hüute dra:1gers voor de tclescopcn.
1) Op deze lijst vindt men een groot aantal reeds vroeger genoemde astronomische instrmnenten terug.
~) J. Bapt. Duhamel, natuuronderzceker, o.a. schrijver van "Philosophia vetus et nova," Parijs, 1681.
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ECll dito. met ceH koopere halve ring en schroef.
Ecn machina Hcveliana 1).
Ecn quaclrans astronomiCl1s yan Langlois 2).
Ecn Engelse graatboog.
Een (mde sphacra armillaris 3), voIgens het systema Pto1emaicum.
FeIl globus coe1cslis en terrestris vall Fa1ck.
Ecn planetarium volgcns de bcschrijving van Desanguliers.
Ecn anemomctrU1l1 of rno1cntjc om de snelhcit van de
windt te meeten.
bcnigc glaazcn yoor verrekijkers.

Die XIII Oclobris 1760, Trajecti ad Rhenum, instrumenta in hoc invcntario descripta me recepisse fateor.

J.

Casti11ioncus."

Res. Vr. 16 Maart 1761 4).
Hurgmrn. brcngcn ('en mcmoric van prof. CastilIon ter
tafel, Juidendc:
"J-{c prof. Castillon s<:. donn-;: 1a liberte dc VOllS rappeler,
quc nUllS approchons du tcmps ({'une l'clipsc ct du famcux
passage dc V6ms ;,), ci que b tour astrollomiquc n a ~)as des
7

1) :2) en ~;) Met ,,machina Heveliana" zal wel bedoeld zijn een
beweegbaar opgeste1d quadnmt vom: astl'onomische metingen, vervaardigd doar J. I-kvelius, die van 1611-1587 :[0 Danzig leefde. C. Langlois is een bcroemde maker van astronomische instrumenten, die omsireeks 1740 1_0 Parijs v.monde~ - Een "sphaera armillarls" is -een open bewerkte rnetalen hemelbol, waarin cle Aarde
wordt voorgesteld doar ecn bolletje te rnidden van een aantal cirkels, die den hernelaequato!', de meridianen, cle ecliptica enz. aanduiden.
'I) Hiervo6r, blz. 545, op 16 Maart 1761.
5) Wanneer met een eclips een zonsverduistering bedoeld wordt,
zal Castillon wel niet het oo.g hehben gehad op cle in Lapland en
Rusland zichtbc"1H; totale eclips van 17 Oct. 1762, maar op die val1
1 April 1764, die als rin;;vormi,':rc eclips zichtbaar was in hct geheele Westelijke gedeeIte van Nederland; hij nam dan bijtijds
zijne vOOl'zorgen! De overgang Van Venus over de zon had op 5
Juni 1761 plaats.
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tclCscopes proprcs a oLscrvcr ces ph{;nC1l11encs. On C'n fait C11
Angleicne d'unc nouvd1c invention. Un dc ces tclCscopes de
dix pieds peut suffire.
11 scroit bon dans Ie mcrnc temps de faire un tube a
l'heliomctre quc nOHS avons c1 de pourvoir 1a tour de quelqucs petits instruments qui manquent, camme tourncvis,
mattenu .1) etc.; 1c tout, y compris le nOllveau telcscope avec
tOllt SOll appareil, pourroit montcr ~t fL 250.
Si Ir venerahle ]\IL:~gistrat ac corde eette somme, le profcsseur offre au cholx du Ivlagistrat, 011 de donner !es adresscs
necessaires pour faire ces cmp]cttcs, Oll de les faire lui-mcme,
eil rendant com(p)te ct procluisant ses quistanccs."
"I-Ieeit de Vroedschap voornocmclc Professor daartoe, conform voorschreve mcmoric, geauthoriseert en sulx ter somme
van 250 tot 280 gulden toe. "Vijders is clc Heer Hu,rgmr. Van
der M ue1en, Heer van ]\Iaarssenbroek, versügt om met meergernelte Professor over de ins1rtllTlenicn dien ~angaall(le
nader tc spreken."

Res. Vr. 14 September 1761

2 ).

"Per ordre den Vvc1ed. Hoogge1. Heer J. Hahn ten dienste
van de Academic te Uytrecht, is d.ebet Jan Paatl\v;';):
1761, 20 Maart, ecn extra fra~je brilbalansje
tot c1e 111Rlpomp"""""""""""""""" .. "
1761, 20 IVlcy, een 21 6 duyrns masiog. 4 ) waterbak met een lossc zijde om de eygenschap
van de persing van het . .vater te tonen ......
1761,9 Sept., een geste1, waarmeecle cle proeven aangaancle de ing-elij fele kragte en de
botzing der lichamen genomen worden, van

l'
n

6--10
10~10

1) Tournevis = schroevedraaier; "mattenu" möet wel een der
vele schrijffouten van den klerk zljn, n1. een schrijffout voor
"marteau" (hamer).
2) Hiervo6r, blz. 549, op 14 Sept. 1761.
Jan Pauw was een bekende Leidsehe instrumentmaker: Van
Cittert, Jaarboekje Oud-Utrecht 1929, blz. 16l.
4) Masiog. zal een schijffout z~jn vom "mahog." (mahoniehüuten).

:n

I
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m;thog-ni~~tOut,

volg. 's-Gravesande, Tab. 25,
fig. 1, Tab. 26, fig. 2, 3, 4, 7, nevens het
radergeste1 fig-. 6, Tab. 27 cn 28 geh ce!, alles
bcknopt gcschikt in eell kisje ............... " 336-1761, 9 Sept., cell glas met cell gestel om in
het lugtledige kruyt aan te stecken ......... " 111761, 9 Sept., een kopcr vat, waardoor men
toont clc pcrsing van de colom van water,
in hoogte eIl niet in quantitcit, door evcnweyclig te drajcn, eil nieuwe leere zuyger
herstc1d
......................................... .
2-8
Pakkisten ... "....... .
2-10

I

I
f

rI

I
,

f 368-18."
Res. Vr. 9 Mei 1763 1).
"Gchoord het rapport van de HH. gecommitt. ter clirectie
van Stads Financic, die gcexamineert haddcn dc rnemorie
van den prof. Castillon \vegens het aankopen van een astronomisch quadrant vall hvcc voct radius, met zijn twee verrckijkcrs CI1 \vatcrpas, gemaakt te London door J. Sisson cte.,
beclragcnde met onkostcn en al eene sommc van f 357~-7"
(volgcns clc door prof. Castillon op 22 Apri11763 ingcdicnde
rnemorie, welke luidt:)
"Fraix faits ponr l'ohscrvatoirc de cette vilIe,
suivant Ja permlssion du v(';nerable magistrat, pour 1111 quart de cercle astronomique,
payc
Amsterdam .............................. f 348-13
Transport d'Amsterdam
l'obscTvatoire ...... "
1~14

a

a

Item paye a Primaveri 2) POUT quah-e vene
rouges ............................................. "

8-

f

358---7."

1) Zie hierv66r, blz. 557, op 11 April eu 9 Mei 1763.
2) Deze naam, evenals die van De Rooy eu Neupert (hierv66r y
blz. 612 en 613) zal wel een of anderen leverancier aanduiden.

r
j

!

I,-

623
22 Februari 1764.

nLijste van de instrumenten, behaarende op het observatorium
en op den 22 Fcbruar-ij 1764 aan den lleer Professor
J. F. }fenner! ler hand gesleld ')."
Deze lijst komt gehee1 ovcrecn met die, welke hiervb6r,
blz. 619-620, onder den datum 13 Oetober 1760 is afgedrukt.
Alleen kamen er nog de volgende, daar niet genoemde instrumenten ap' VOOT:
"Een instrument om den rnericliaan tc trekken.
Ecn mikrometer, dOOf Tonathan Sisson, Londoll.
Een quadrans astrono~jcus van Sisson, te London."
Dit laatste instrument is het hierbovcn, onder den datum
9 Mei 1763 genoemde.
Onelcr de lijst staat: "De voorenstaande instrumenten zijn
mij op den 22 Fehr. 1764 ter hand gesteh!.
Joh. Fred. Henner(2)."
Res. VI. 19 November 1764 3).
"Per orelre den Weled. Hooggel. Heer J. Hahn ten dienste
van de Acadcmie tc Utrccht gelevert door mij, Jan Paauw:
Een werktuig om de middelpuntskragtcn te
ioonen, volgens 's-Cravezande, Tab. 20, 21,
22 Cll 23, mahogniehond .....................
Een gladde pakkist tot dito wcrktuig, met
deuren .............................................

f

26012-

f 272-."
1) Deze lijst komt alleen in No. 1030 voor.
2) Toen Castillon in 1763 naar Berlijn vertrok (hierv66r, blz. 559,
op 4 en 25 Juli, 8 Aug. en 24 Oct. 1763) had hij de onder hem
berustende astronomische instrumenten overgegeven aan de gecommitt. ter directie van Stads Finantie (hierv66r, blz. 557, op 29
Aug. en 10 Oe!. 1763). Toen Hennert tot zijn opvoIger was benoemd
(hlerv66r, blz. 560, op 2 eu 9 Jan. 1764), werden deze instrumenten
aan hem overgegeven.
3) Hierv66r, blz. 571-572, op 19 Nov. 1764.
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3 Dcccmber 1764 1 ).
"Ecn sphaera armillaris, een hüute voct vonr de vcrrekiikers, vier ca1ro11c11 vecren tot de houten voet 2), eCD buys t~;t
ecu ycrrekijker."

28 Mci 1765.
"Van Jacob H uysen 3) :
'l'wee compasnaalclcn en een bankje met 4
stijlen ..............................................
Een watermaschinc ........................ ".....
Een dubbeld microscopium ................ 1. .. .

f

volgens rekening van clato ut zupra .........

f

~,

3-10
5-15

3039-5."

1) Deze notitie eu de nu volgende, van 28 Mei 1765, kamen alleen
in No. 1030 voor.
2) ,In plaats van "catrollen veeren" enz. heeft No. 1030, eu dit

geeft beter zin, "catrollen, behaarende tot de hüuten voet."
a) Jacob Huysen was een Utrechtsche 1.'"lstrumentmaker: Dr. Van
Cittert, Jaarboekje Oud-Utrecht 1929, blz. 161.

II

CORRIGENDA
Hlz. 66, regel
staan.
Blz. 109, regel
Joh. Georgio
B1z. 123, regel
Blz. 123, regel

8 v.

0"

achter \i\Toudwardt mact

cell

komma

2 v. b., sta<lt: Joh. Georgii Graevii, moet zijn:
Graevio.
14 v. b., staat: partiter, lees: pariter.
20 v.b., moet achter houden een kommapunt

staan.

Blz. 127, regel 12 v.o., staat: hirna, lees: hierna, cn moct
achter blz. 132 ecn ) staan.
Etz. 127, regel 5 V.O., staat: vocatur, lees: vocatus.
Blz. 128, regel 4 van de 1100t, staat: Schotse, lees: Schotsehe ;
dc komma achter studenten maet vervallen.
Blz. 128, regel 9 van de noot, staat: is, lees: was.
BIz. 138, regel 2 van noo! 3, staat: 26 April, lees: 26 Maar!.
Blz. 386, regel 8 v. b., staat: vindelicet, lees: videlicet.
Blz. 518, TIO"t 1, staat: Augustus 1757, lees: Augustus 1756.
Blz. 576, regeJ 6 van nont 2, staat: aau den Utrechtschen
Secrctaris 1\1. }I. van den Hcuvel, lees: aan den griffier
van bet Hof van Utrecht H. H. van den Heuvel.

I~
I

I

II
I

I

Acta et decreta

Senatus~

Il

40

INHOUD.
Blz.
....................................... .

V-XI

IU. DE ACADEMIE (1636-1815), Vervolg .. .

1-592

Inleidin.g

21 ~pril 1674-16 Maart 16751), Rectore Andrea
Essenio ............. " ........................... .
16 Maart 1675--16 Maart 1676, Rectore Gisberto
Voetio ......... _......... _................... _..
16 Maart 1676--16 Maart 1677, Rectore Johanne
Leusden
................ .
16 Maart 1677-16 Maart 1678, Rectore Cypriano
Regneri ab Oesterga .... _...................... .
16 Maart 1678-15 Maart 1679, Rectore Gerardo de
Vries ........................................... .
15 Maart 1679-15 Maart 1680, Rectore Johanne

1- 21
21- 27

30- 35

36- 42

Voet ......... _................................. .
15 Maart 1680-15 Maar! 1681, Rectore Joanne

42- 49

Georgio Graevio
.................... .
15 Maart 1681-16 Maart 1682, Rectore Luca van
de Püll ........................ __ ............... .
16 l\1:aart 1682--16 Maart 1683, Rectore Petro van
Maastricht
................................ .
16 Maart 1683-16 Maart 1684, Rectore J acobo
Vallan
......................................... .
16 Maart 1684-16 Maart 1685, Rectore Melchiore
Leydeckero .............. _...................... .
16 Maart 1685-17 Maart 1686, Rectore Johanne
Munnicks ....................................... .
17 Maart 1686-17 Maart 1687, Rectore Hermanno
Witsio
.................. _...................... .
17 Maart 1687-16 Maart 1688, R€Ctore Johanne
van Muyden ................................... .

50- 59

59- 65
65- 72

72- 77
77- 81
81- 87
87- 93
93-100

1) Op deze eu volgende data vindt men telkens achter de Acta
et Decreta de Resolutien Vroedschap Utrecht.
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Blz.
16 Maart 1688-18 Maart 1689, Rectore Joanne
Luyts ...
18 Maart 1689-14 Maart 1690, Rectore H. van Haien
14 Maart 1690-16 Maart 1691, Rectore Johanne
Georgio Graevio
.......... .. ..
16 Maart 1691-17 Maart 1692, Rectore Jacobo
Vallan
.. ......................................
17 Maart 1692-16 Maart 1693, Rectore Gerardo
de Vries ............
..........
16 Maart 1693-.. -15 Maart 1694, Rectore Johanne
Leusden
.............................. .... ......
15 Maart 1694--14 Maart 1695, Rectore Joanne
Mmmicks ........................................
14 Maart 1695-16 Maart 1696, Rectore Cornelio
van Eck ........................................
16 Maart 169&------16 Maart 1697, Rectore Luca van de
Poll
.......................................
16 Maart 1697-16 Maart 1698, Rectore Hermanno
Witsio
............................... .
16 Maart 1698-15 Maart 1699, Rectore Jacobo
Vallan
15 Maart 1699-16 Maart 1700, Rectore Hermanno
van HaIen ......................................
16 Maart 1700-17 Maart 1701, Rectore Johanne
Geo.rgio Graevio ......
.............
17 Maart 1701-27 Maart 1702, Rectore Johanne
van Muyden
..................... ......
27 Maart 1702-29 Maart 1703, Rectore Henrico
Pontano
........................................
29 Maart 1703--27 Maart 1704, Rectore Petro
Burmanno
......................................
27 Maart 1704-26 Maart 1705, Rectore Cornelio
van Eck .................................. _. . . . .
26 Maart 1705-----·26 Maart 1706, Rectore Luca van
cle Pol! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 Maart 1706-31 Maart 1707, Rectore Hennn;mo
Alex.andro Roell . _........................... , ..
31 Maart 1707-26 Maart 1708, Rectore Rudolpho
Leusden
.. , ...... , ....... " ... , ... "., .... , .... .
26 Maart 1708-26 Maart 1709, Rectore Hadriano
Relando

100-105
106-108
109-114
114-118
118-126
.126-140
141-146
146---152
152-157
157-160
160--167
167-172
172--178
178-181
181-184
184-188
188--200
200--207
207-213
213-218
210--221
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BIz.
26 Maart 1709-27 Maart 1710, Rectore Jacobo
yallan
................ .. ........... .......
27 Maart 1710-26 Maart 1711, Reetare Johanne
Munnicks ........................................
26 Maart 1711-17 Maart 1712, Redore Petro Burmanno
17 Maart 1712-.....Z7 Maart 1713, Redore Josepho
Serruriel'"
27 Maart 1713-22 Maart 1714, Rectore Johanne
van Muyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 lVIaart 1714-27 Maart 1715, Rectore Johanne
Jacobo Vitriario
................. ,".............
27 Maart 1715-26 Maart 1716, Rectore MeIchiore
Leidekkero
. .................. ............
26 Maart 1716-18 Maart 1717, Rectore Cornelio
van Eck
.......................... " . . . . . .
18 Maart 1717-29 Maart 1718, Redore Hieronymo
van Alpher>.
...... ...... .. .. ......... ........
29 Maart 1718-30 Maart 1719, Rectore Francisco
Burmanno
30 Maart 1719-21 Maart 1720, Rectore Johanne van
Muyden
............................... .
21 Maart 1720-27 Maart 1721, Rectcre Rodolpho
Leusden
.................................. .
27 :&./faart 1721.-26 Maart 1722; Reetore Josepho
Serrrn:ier
26 Maart 1.722-18 IVlaart 1723, Rectore Arnoldo
Drakenborch ................................... .
18 lVIaart 1723--27 Maart 1724, Rectore Carolo
P...ndrea Dukero .....
. ...................... .
27 Maart 1724----26 Maart 1725, Rectore Everardo
Ottone
26 Maart 1725-25 Maart 1706, Rectore Davide
Millio
.........................
25 lVIaart 1726-31 Maart 1727, Rectore Friderico
Adolpho Lampe
........ ... .................. ...
31 Maart 1727-18 Maart 1728, Rectore Johanne

Ens

222-225
226-227
227-235
236-241

241-243
243-247
247-252

252-256
256-260

260-262
263-266
266-270
270-274

274--277
277-284
284--288
281\-291

291-299

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299-306

18 Maart 1728-28 Maart 1729, Rectore Christiano
Bernhardo Albino ....
... ............. .... ....

306-308
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BIz.
28 Maart 1729-27 Maart 1730, Rectore Petro van
Musschenbroek ................................. .
27 Maart 1730-2 April 1731, Redore J acobo Ode
2 April 1731-31 l\IIaart 1732, Rectore Johanne van
den Honert ..
. " ............................. .
31 Maart 1732-23 Maart 1733, Rectore Johanne
Oosterdijk Schacht
................ .
23 Maart 1733-29 Maart 1734, Rectore Hieronymo
van Alphen ........ _........................... .
29 Maart 1734-28 Maart 1735, Reetare Jacobo
Voorda ......................................... .
28 Maart 1735-27 Maart 1736, Rectore J..•..rnoldo
Drakenborch . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .
27 Maart 1736-----18 Maart 1737, Redore Petro
Wes~eling

18 Maart 1737-24 Maart 1738, Rectore Alberto
Vaget ............... .
24 Maart 1738--19 Maart 1739, Rectore Guilielmo
ab Irhoven ..... .
19 Maart 1739-28 Maart 1740, Rectore Josepho
Serrurier
.................. .
28 Maart 1740-27 Maart 1741, Rectore Abrahamo
'J'lieling ..............
. ................ .
27 Maart 1741-9 April 1742, Reetore Christiano
BerILlmrdo Albino
...................... , ,
9 April 1742--15 Maart 1743, Rectore Davide Millio
15 Maart 1743~25 Maart 1744, Redore Jacobo Ode
25 Maart 1744-22 Maart 1745, Rectore Johanne
Horthemels ..
. .......... .
22 Maart 1745~28 Maart 1746, RectoT:': Gisberto
Matthia Elsnero
28 Maart 1746----20 Maart 1747, ReetaTe Franciseo
Bunnanno
" ... ", .... "" ...... , .. , ...... _, ... .
20 Maart 1747-28 Maart 1748, Redore Everardo
Jacobo van Wachendorff ...........
.. ..... ..
28 Maart 1748-27 Maart 1749, Rectore Frederieo
Godefrido Houck .............
. .. , ... , ,
27 Maart 1749-19 Maart 1750, Rectore Fetro
Wesseling
........ , ... .
19 Maart 1750-30 Maart 1751, Rectore Joanne
Frederico Reit7jo

309~314

315-320

320-324
324--326

32&--329
329-334
334-341
341~349

349~356

357--359
359~364

365-369
370-372
372---377

377-384
385-391

391--410
411--418
41&-439

440--449
449--455
455-460

630
BIz.

30 Maart 1751-20 Maart 1752, Rectore Jacoho
Gisberto Woertman
"'"
....
20 Maart 1752-26 Maart 1753, Rectore Joanne
Oosterdijk Schacht
..........
26 Maart 1753--25 Maart 1754, Rectore Sehaldo
Ravio
..............
25 Maart 1754--20 Maart 1755, Redore Jacobo
Voorda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Maart 1755--25 Maart 1756, Rect01:~ Johanne

Davide Hahn .......................

...........

25 Maart 1756----24 Maart 1757, Redore Alberto
Vogel
..........................................
24 Maart 1757---3 April 1758, Rectore Christiano
Henrico Trotz ....................................
3 April 1758----26 Maart 1759, Rectore Johanne
Castillioneo ..
. ". ". . . . . . . . . .
26 Maart 1759-27 Maart 1760, Rectore Gulielmo
ab Irhoven ..................................... .
27 Maart 1760-2 April 1761, Rectore Christophoro Saxe ....................... _. . . . . . . . . . . .
2 April 1761-29 Maart 1762, Rectore Gisberto
Matthia Elsnero ...... __ .......................
29 Maart 1762-24 Maart 1763, Rectore Petro
Luchtnlans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..............
24 Maart 1763-28 Maart 1764, Rectore Johanne
Gerardo Christiano Rücker ..................... .
2 Maart 1764-28 Maart 1765, Rectore Gisberto
Bonnet ................................... .
28 Maart 1765----10 April 1766, Rectore Johanne
Horthem'els
................................. .
Bijlage ............................... .
Corrige::lda

460--481
481-492
493-501
501-506

507-510
511-517
517-525

525--530

530-541
541-546
546-551
551-555

555-563
563-577
577-592
595-624
625
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VII

Blij ft over de vraag, waarom cle Senaat het nüoelig heeft
geoonlecld, VOOf de hierboven ter sprake gebrachte onc1erwerpen een geheim reg-ister aan te leggen. Dat h~j geheimhou(ling er:van verlangde, is om verschillcnde redenen begrijpelijk, ook o111<1at hij aanvankelijk buikn de steclelijke
regeering om, c100f de hulp in te roepCll van elen StadhOlHler cu V.1l1 dc aanzienlijkstc leden Will de Statcn van
Utrecht, zijn <iod trachtte te' bereiken. lVI aar wa.$ deze geheimhouding dan niet genoeg verzekerd, wanneer de beraadslagingen in cle gevwnc notulen V<lll den Senaat \verden
opgeteckend cn aan de leclcn van den Senaat geheimhouding
daarover werd opgelegd? Klaarblijkelijk niet. Het was voorgekomcn, dat de Rector, op last van Curatoren (Burg ermeestcren en gecommitt. tot de academische zaken), hun eell
en ~mder uit de notulcn van den Scnaat had medcgedee14
(deel H, blz. 223); (Jok in laler jarcn (hierna, blz. 165)
hebben Curatoren een dergelijke m'ededeeling verlangd; het
is dus mogel1jk, dat het aanleggen van ecn geheim register
moet worden beschouw~l als een poging van den Scnaat om
de claarin opgeteekende onclerwerpen aan de kennis van den
magistraat te onttrekken, wannecr deze in een bepaald geval overlegging van de notulen eischte; mcn kon dan volstaan met inzage te verleenen V<ln alleen de gewone notulen.
Ook nadat ele Senaat een eigen secretaris had gekregen,
liet in de eerstvolgcnde jaren de volledigheid van cle dOOf
hem gehcmclen notulen te \Venschen over. W clelra veramierde
dit echter, niet omdat de accuratesse van dezen functiona,ris zoovee1 grooter wenl dan die, welke cle opeenvolgende
H.ectoren haddcn betoonc1, maar hoofdzakelijk ten gevolge van
de staatkundige gebeurtcnisscD. De patriottentijd en de zoogenaamde Fransche tijcl hebben ook in de notulen van den
Senaat hun sporen nagelaten. Vooral \vinnen deze in betee~
kenis na de inlijving bij Frankrijk, eil het meest geclurende de jaren, ioen de Utrechtsche Acadenüe, tot Ecole secon(lai re vedaagd. voor haar leven moest vechten. Voor dezen
tijd heb ik ook kunnen putten uit de belangrijke papieren
van Heringa, die sedert Maart 1811 onafgebrokcn het
rectoraat heeft bekleed; deze papieren, die in de lJniversitClts-bibliotheek van Utrecht worden bewaanl, maken bet
archief van den Rector uit ovef de jarcn 1811-1813 CD behooren dus eigenlijk tehuis in het archief van den Scnaat.
Van -deze documentcn -is reeds gebruik gemaakt door A. van
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Berkel (een schuilnaam van een der Ieden van de familie
Heringa 1)) in het werkje, getiteld "Utrechts Hoogeschool
veertien jaren na het begin eu veerticn jaren v66r het einde
der negentiende eeuw, 1814 en 1886," echter zonder veel
oordeel, zonder genoegzame kennis en met eell herhaaldelijk
den lachlust opwekkcnde partijdigheid vaor Utrecht en Heringa 2). Blijkens zijn geschrift had hij ook de beschikking
aver papieren van Heringa uit de jaren 1814--1816; deze
vindt men echter niet in de Utrechtsche Universiteits-bibliotheek en het is onbekend, onder wien zij thans berusten.
In dit derde deel mijner uitgave is het belangrijke uit de
Utrechtsche papieren-Heringa overgcnomen; geheel uitgeput
zijn zij daarmede niet; voor sommige (U~tails zal de beoefenaar van de geschiedenis der Utrechtsehe Acaclemie in het
genoemde tijdvak ele papieren zelve moeten raadplegen.
De reeds door Mej. i1viieelema uitgegevcn resolutien van
de Vroedsehap betreffende de Utrechtsche Academie ziin,
cvcnals in het vorige deel is geschied, met kleinere letter,
tusschen vierkante haakj es, en in verkorten vorm opgcnomen; in den tekst daarvan zijn wederom herhaaldelijk kleine
verbeteringen of toevoegingcn aangebracht, zonder dat hiervan gewoonlijk melcling is gemaakt. Evcnals vroeger, was
het ook thans noodig, alle resolutieboekell dOOf te loopen,
omdat tal van resolutien aan haar aandacht waren ontgaan,
Hoe dichter Mej. Miedema bij honk kwam, hoc meer zij
ecnigszins de hand heeft gelieht met haar werk. Als definitief "honk" heeft zij aangenomen 22 Januari 1812, den datum, waarop de maire van Utrecht kcnnis kreeg, dat het
keizerlijk decreet van 22 Oetober 1811, waarbij de Utrechtsehe Academie tot Ecole secondairc was verklaarcl, gerekcnd
werd uitvoering te heb ben gekl'egen sinds het oogenblik van
zijne publicatie; feitelijk had zij haar werk al vroegcr gestaakt, want hare medcdeelingen over het j aar 1811 zijn
uitermate onvollcdig. Niet alleen de gehce1e gesehiedcnis van
1) Zie G. A. Evers e.a., Lijst van gedrukte geschriften, over de
Rijksuniversiteit te Utrecht, blz. 12.
~) Vgl. wat ik daarover schreef in, de inleiding op rnijne Aanteekeningen achter mijn artikel "De Utrechtsche Hoogeschool in
den Fransehen tijd," blz. 48--49 van de afzonderlijke uitgave, blz.
87-88 in het Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1913-191'1.
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de Ecole secoudaire tot aan November 1813, toen de Acadcmie in hare auele rechten werd hersteld, heeft zij als
blüten haar bestek gelegen beschouwd, maar ook de geschiedcnis van dc hersteIde Academie tot aau November 1815,
toen deze Lands Hooge Schaol werd. Toch had zij haar
bestck tot zooverrc moeten uitstrckkcn, amdat hare uitgave
immers de Academie betraf, zoolang deze auder het beheer
van hel stedelijk hestuur stond; juist de jaren 1811-1815
zijn bovcndicn niet ele minst merkwaardige in ele geschiedenis
der U trechtsche Acaclemie, 200als hierna zal blijken.
Maar in het algemeen heeft zij voor den geheelen Franschcn
tijd, voor ele jaren dus na 1795, op verre na niet geput uit
alle bescheiden van het Utrechtsche gemeente-archief, die
houwstoffen oplevercn voor de geschiedenis der Academie.
Ret lust mij niet, hier alle doof mij geraadpleegde registers
uit dezen tijd op te sommen, waarvan zij geen gehruik heeft
gemaakt ; dc lczcr kan deze hierna vermeid vjnden op de
plaatsen, waar daartoe aanleiding bestond. Slechts voor twee
registers worde hier ecn uitzondering gemaakt. Het kan den
1ezers hekcncl zijn, clat v66r 1795 gecn archief. hewaard is
g-cblevcn van Curatorcn, d.w.z. van Burgermeestercn en die
Vroedsehapsledcn, die geeommitteerd waren voor academisehe zakcn. Sinds 1795 werd dit anders. Op den 26sten Ja·
nuari van dat jaar \verd ecn comite ingeste1d, dat voluit den
naam clroeg van "Comite -tot cle academische zaken cu alle
publiek onderwijs," maar gewoonlijk alleen "Comite voor
het publiek ouclerwijs" wercl gcnoemd cn in deze uitgave
dan ook stceds met ele initialen C.P.O. is aangccluiel; vnor
zooverre zijne wcrkzaamheid ele Aeademie betrof, trad het
clus in de plaats (ler vroegere Curatoren. Van dit comitc
zijn ele not111en hewaarel geb levc!l, niet van den da turn der
opriehtiog- af, maar vin S April 1796 tot 21 December 1802;
sinds 18 anuari 1802 was het toezicht op de lagere scholen
aan ecn afzonderlijke eommissie opgedragcn, had het C.P.O.
zieh allecn te hernoeicn met de aangelegenheden van de Academie en de Hieronymus-school cn nam het den ouden naam
van "gecommitteerden tot de ac.adernische zaken" aan (in
deze uitgave aangeduid met de initialen C.A.Z.). Toch blevcn ele notttlen van dit cornite tot aan het eindc van het jaar
1802 nng in het notulcnboek van het C.P.O. opgeteekend;
cerst met 1803 beginnen ele notu1c~n van het C.A.Z., die over
de jarcn 1803-1812 loopen.

J

x
Zooa15 den lezer zal bIijken uit hetgeen hierna uit ele notulen vtin het C.P.O. is medegeclecld, heeft dit nicu\Vc college van Curatorcn eell groote werkzaamheicl ontplooid; oük
in dii opzicht heeft de revolutie van 1795 iets goeds gebrouwen. Het C.P.O. bereidde alle besluiten betreffende de
Acade111ie voor, die aan den Raad mqesten worden" voorgelegel (-11 doof dezen steeds werden beb-achtigd; het hceft
<lan ved auele sleur ten einde gernaakt; zoo schafte het o.a.
de dwaze gewoonte af, 001 op de series lectionum alleen cle
publieke colleges te vermelden, waarvan de meeste toch niet
\verden gegeven, verving het cle halfjaarlij:Ksche series, waarVOOt weinig reden bestand; doof een series voor he~ geheele
aCldemische jaar cn zorgde het er voor, dat op deze series ook
alle private colleges, die toch het hoofdbestanclcleel van het
academisch onderwijs uitmaakten, uitvoerig werden opgesomd. Tevens heeft het de jaarlijksche inschrijving en reeCIlsie der studenten weder ingevoerd en maatregelcn genomen, dat hiermC'de niet meer de hand wenl gelieht.
In de eerste jarcn zette het C.A.Z., blijkcns ziine notulen,
zijne werkzaamheid op denzelfden voet voort, als het C.P.O.
dit had gedaan; na 1807 worden zijne notulcn onbelangrijk
en vermelden zij alleen fonnaliteiten als het bijwoncn van
dc academische oraties door leden van het comite en het indienen van voonlrachtcn voor de benoeming van Rector,
Secretaris eD Assessoren. Deze verminderde beteekenis van
het comite was ecn gevolg van de ~dgemecne strekking in het
landsbestuur, die reeds sinds 1801, maar vooral na de stichling van het koninkrijk Holland zieh deed g·elelcn, om de
macht van het uitvoerend gezag te vergrooten; het comite
deed geen voorstellen meer aan elen Raad, omdat de bemoeiing van clit batste college met aeademische aangekgenheden ophielcl cn alle besluitcn daaromtrent \'Vcrelen genomen
door Burgem. en Wethouders, ftitelijk alleen door elen Burgcmecster. Voortaan is deze cigcnlij(.~ de cenige Curator van de
Academie; het zjin dan ook ele notulen van B. en \V., na fie
inlijving de notl~len van den provisioneelen Maire en zijn
adjuncten, vcrvolgens die van elen :Maire zelf, waaraan wij
onze kennis van dc besll1iten van het stedelijk bcstl1ur betref fende de Acadenuc moeten ontlecncn; de T\,faire noemt
zieh dan ook "Curatcur de l'Academie;" de cnkele besll1itcn
over academisehe zakcn, die in clc notuIcn van den municipalen Raad (27 Juni 1811-30 Oct. 1812) cn in het "Re-
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gistre des deliberations du conseil municipal de la ville
d'Utrccht pour l'an 1813" staall opgeteekend, zijn aau deze
colleges doof den 1{aire in den mond gegcvCll. Na N ovcniber 1813 zjjn het cle notulen van de provisionee1e regeering
der stad Utrecht, cu die van zijn president, na het in-werkingtreden van dc nicuwe bepalingcn omtrent het gemccntebestunr, in April 1815, de notulcn vall den H.aad cu van Burgcmeestei"en der stad Utrecht, waarin wij cle besluitcn over
academische zakcll moeten zocken. Ecn college van Curatoren bcstond toen niet meer; we1 was in Deccmber 1813
een commissie VQor
academische zaken ingesteld, maar
van clit college zijn geen notulen bewaard eh het ecnige,
dat w~j van zijne werkzaamheid vernemen, is het opstellen
van een adres aan oe commis sie, die ele organisatie vall het
hooger onderwijs voorbereidde, waarin de wensch wordt geuit, dat bij deze organisatie de Utrechtsche Acadt-'rnie voortaall uit 's Lands middelen zal worden onderhoudeu.
'frouwens, zoodra ook door den Souverel11en Vorst het
besluit van het provisioneel Stadsbestuur was bekrachtigd,
waarbij, in afwaehting der definitieve organisatie van het
hooger ündenvijs,- cle Utrechtsehe Acadernie hersteld -wenl
in het recht, op den ouden voet academische graden te verleenen, bepaalt de bemoeiing van het stedelijk bestuur lnet
academische zakcn zieh bijna al1een tot de zorg, hoe te voorzie11 in de kosten der Acaclemie. Het eorps der hoogleeraren
würdt niet vcrsterkt, ele academische inrichtingen en leermiddclen worden niet verbeterd of aangevuld; men wacht
slechts op ele nieuwe organisatie, die ele ,stad zal ontheffen
van dc zorg voor de Academie; deze organisatie liet vrij lang
op zieh ''lachten; maar in November 1815 was dan eindelijk
het oogcnblik aangcbrokcIl, waarop de Lands Hooge School
1c Utreeht kon worden ingewijd.

oe

Aan dit derde en laatstc deel zlJn vier bijlagen toegevoegd. In de eerste zijn de instructicn van een aantal acaclemische ambtcuarcn eu beainbten, uit hct tijdvak, waarover dit deel 100pt, afgedrukt; evcnals in het eerste eleel
is geschied, zijn hier alleen die iustructien ;opgcnomen, die
niet reecls in dc uitgave van Mej. IvIiedema voorkwamcn. De
tweede bijlage bcvat het contract van de Weduwcn-Societeit
der N edcrlanclsche professoren; voor de toelichting daarvan
müge hicr naar ele bijlage zelve worden verweZCTI. De derde

xu
is een voortzetting van de bijlage achter het tweede dee! cu
somt de physische, astronomische en chemische instrumenten
op, die in de jaren 1768---1811 als aanwezig of aangeschaft
worden vermeId. De laatste bijlage eindelijk handelt over de
helaas ! slechts in gering aantal bewaard gebleven series lectionum; het ware gemakke1ijk gewcest, deze achter elkaar af
te drukkcn; ik heb echter gemeend, aau den eventueelcn hestudccrder vall deze series de mocite te moeten hesparcn van
zc telkCllS met elkaar te vergelijkcn, doof alleen enkele series
in extenso op te nernen cu van de overige aall te geven, in
hoeverre zij van ele afgedrukte verschillen. Overigens zij
ter toelichting ook v;:m deze bijlage verwezen naar wat in
(lic bijlage zelve doof mij is medegedeeld. Ten slotte zal rnen
achter de bijlagcn de registers aantreffen, die het raadplegen van de drie deelen der Acta et Decreta kunnen vergemakkclijken.
Door de thans voltooide uitgave is de vroegere, van
vVijnne en Mej. Miedema, wel grootendeels, maar niet geheel overbodig gemaakt. Zooals reeds ,verd bericht, vindt
men daar instructien, die hier niet zijn opgenomen; er zijn
daar memorien van den Senaat, met name uit den tijd, toen
het bestaan der Academie werd beIaagd, in extenso afgedrukt, waarvan hier slechts de korte inhoud is aangegeven;
dit Is ook het geval met een aantal resolutien van de V roedschap. Wanneer de uitgave Wijnne-l\l'iedema niet had bestaan, zou ik mijne- taak anders hebben kunnen opvatten;
nu zij voorhanden was, heb ik er rekening mee moeten
houden.
Voor het schrijven van mijne geschiedenis der Utrechtsehe Aeadernie tot op het jaar 1815 heb ik gebruik kunnen
maken van de groote meerderheid - niet van alle - der
thans uitgegeven documenten. Bet is er echter verre van
af, dat deze alle door mij daarin zijn verwerkt. Reeds de gesielde omvang van dat deelliet dit niet toe; maar het zou ook
niet gepast hebben in de wijze van geschieclschrijving, die
ik daarbij heb gevolgd. Wie zieh de moeite wil geven van
een nauwkeurige bestudeering der door mij uitgegevcn drie
deeIen der Acta et Decreta enz., zal daarin, met. name voor
de interne geschiedenis der Academie, voor hetgeen voorgevallen is bij de bcnoeming van hoogleeraren, voor de geschiedenis der academische inriehtingen, voor de regelingc-n,
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die op disputatien, examens en promotien betrekking hebben,
en de geschillcn, waartoe deze aanleiding gaven, een groot
aantal onbekcnde bizonderheden aantref fen.
Aan het eind van mijn langdurigen arbeid gekomen, herhaal ik de betuiging van mijn dank aan allen, die mij daarbij
van dienst zijn geweest, hetzij doof het geven van inlichtingen
over allerlei onderwerpen, hetzij door hunne hulp bij het
nazien van de proeven. Ik heb hen in vorige inleidingen en
ter plaatse, waar daartoe reden bestand, reeds- met name
genoemd; het zij mij vergund, aan deze medewerkers hier
nog eeDS collectief mijne erkcntelijkheid uit te spreken.
Voor enke1en moge ik een uitzandering maken. Het zijn
de heeren Brinkhuis en Van Klavercn, ambtenaren van het
archief der gemeente Utrecht, op wier hulpvaardigheid ik
zoo dikwijls een beroep heb moeten doen en wier kcnnis
van de bestanddeelen van het genoemde archief aan mij ne
nasporingeD zoozeer ten goede is gekomen. Zij magen er
verzekeni van zijn, dat ik hunne diensten op hoogen prijs
heb gesteld.
Eindelijk gaat mijn dank \veI het meest nit naar mijne
vrouw, die gedurende tal van jaren zulk een belangrijk deel
aan mijn arbeid heeft genomen: bij het opsporen, in de
resolutieboeken der V roedschap en andere registers, van die
dacumcnten, welke in de uitgave Wijnne-1\1iedema ontbraken, bij het afschrijvcn ervan cn bij het samenstellen der
registers.
Utrecht, April 1940.

G. W. K.

10 APRIL 1766-26 MAAR'l' 1767.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ITERUM RECrORE FRANCISCO BURMANNa, FRANCISCI FILIO, FRANCISCI NEPOTE,
ANNO 1766"(-1767).

10 April 1766.
Gci:nstalleerd als Rector Fr. Burman, als Assessoren:
Horthemels, Voget, Trotz en Oosterdijk Schacht. Daar de
aftredende Rcctor Horthcmels wegens gezondheidsredenen
op den vastgestelden tijd zijn arnbt niet heeft kunncn Qverdragcn 1) cu ook thans nog dOOf zickte verhinderd is, houdt
in zijnc plaats de pro-Rector van het afgeloopcn academiejaar, Bonnet, ecn rede, en wel "cle tolerantia circa religionem
in vitium ct noxam vertente," cu draagt hij het rectoraat
Qver aan Fr. Burman.

30 Juni 1766.
Daar de volgcnde weck Prins Willem V in Utrecht komt
om het Stadhouderschap te aanvaardcn, besluit de Senaat
hem plechtig te gaan begroeten, na audientie daartoe te hebben aangevraagd 2). Worden gelezen de Res. Vr. 2 cn 30
1) Zie Acta et Deereta II, blz. 591, op 10 en 17 Maart en 1 April
1766.
2) Zoodra de Leisehe Senaat vernomen had, dat de Utrecht~che besloten had tot het doen houden van een redevoering ter
eere van Willem V bij de aanvaarding van het Stadhouderschap en
den redenaar reeds had aangewezen (Acta et Deereta TI, blz. 579,
op 5 en 6 Dee. 1765), besIoot hij, zieh met den President-Curator
Graaf Bentinek van Rhoon in verbinding te stellen over het tijdstip van een dergelijke oratie te Leiden en de persoon van den
redenaar; klaarblijkelijk waren de Leidsehe heeren bang, dat

Acta et decrcta Senatus, III

2
Juni 1766 (hierna, blz. 9-10) betreffende het _.,progr<imma"
voor ele rede, die prof. lZeitz bij deze gc1cgenheicl zal howlen.
Sommige professoren opperen bczwaar legen den tekst van
clit prograrnma, omdat er niet uit blijkt, dat de Senaat hd
initiatief had genomen tot hei homlen van dc rcdevocring I).
Aan den Rertor wordt opgcdragü1, rnet een lid van cle V rocdschap hicrover te sprcken en te bewerken, dat het "progra111l11a" aidus- zal Juiden: "Illustrium ac Pracpokntillm
populi Trajl'C"tini Ordinum desiderio, Nobilissimorutn ct Amplissimorum huius' Urbis COlIsulum ct Senatorum, Academiae CuratOtU111, decrcto, nec non Academiae Trajcctinae
Senatus consu1to, suprcmos h05 honotes Dignis.3imo Principi coratn gratulandi" etc. "provincia 'col1sentientibus suffragiis mandata est viro celebcrrimo et eruditissil1lo Joanni
}~rederico Reitzio." Het (niet genoemde) Vroedschapslid
verklaart echter aan den Reetor, dat er in het vroedschapsbesluit betreffende het "programma" geen verandering meer
kau worden gebracht, maar dat alleen kan worden toege'staan, dat in eiit besluit "mamlavit" würdt vervangen door
"manclaia es1." Dc Senaat wenseht deze \vijziging niet, die
büvcndicn in den tekst niet past; het "programma" worcH
nu opgcste1d volgens hct besluit der Vroedschap (hierna,
blz. 9), daarna aan den eersten Burgemeester vüorge1egcl
en door dezen goedgekeurcl. Volgt eIit "programma":
de uitnoodiging tot het bijwonen der rede, die Rcitz op
Vrijdag 11 Juli 1766, de3 morgens tc tien uur, tcr eere van
\Viltem V in den Dom zal hemden.

4 Juli 1766.
De -Redor eleclt 1nede, dat eIde studenten, uit naam van
alle overigcn, bij hcm zijn gekomcn üm de professoren uit
te noocligcn het vuurwerk, dat zij tel' eere van den Prins
Utrecht hun v66r ZOll zijn, althans, Bentinck zeide, na overleg met
den Prins, dat men er te Leiden stellig op mocht vertrouwen, "in
hac oratione gratulatoria habenda nostrae Academiae primum
locum datum iri" ( Molhlly~en, Bronnen V, blz. 5--6). Op 15 April
1766 kwam de Prins dan ook te Leiden en meld prof. Weis daar
de rede te zijner eere.
1) 'Zie hierover ook Acta et Decreta II, blz. 587-590, op 9 Dec.
1765,20 Jan., 3 Febr. en 3 Maart 1766.

3
zullen aLteken, up ('e11 daartoc bestemde kamer tc aanschouwen 1) ,: "addiderU1l1 porro ;;c nos, tnvitaÜOl1elll i11.:11'11 ac cipicntes, onlinatim esse comilatufu,,; in locum, ubi ce1cbrabitur
haec festivita:'i." .oe uitl100diging wonlt gaarnc aangenomen.
"Quia VlTO nonntl1li Professores in praeccdcnti conscssu non
adfucrant, uhi 'sceptra (leade:mica nuBis faseiis cxornanda
esse co tempor~, quo Celsis-:.:;imus Prim~eps pancgyrico saltltabitur, constitutum fuerat, Rector collegis in memoriam
revocavit, c-a fasciolis circUlllvoluta fuisse, quando natates
ciu~;dcm huius Principis so1cmni orationc Cl clarissimo Vif csselingio fuernnt ce1ebrati 2), quam ob fern rogavit, nonne
nUlK multo magis, quum longe il1ustrior sit peragenda festivitas, id fiert oporteat? Verumtamen nuda duntaxat scepira ProfessOl'ibus pradercnda es'sc omncs malucrunt, quia.
instantem orationem non academici, 'sed urbani Senatus dencto habendam esse "\olucrunt lVIagistratus, qui, si ornatus
sceptris addi c1cbcat, juherc iet pussunt, quoniam haec res ob
mcmoratam CalTSSilm ad nos minime pertinet ::I)."

10 Juli 1766.
De Senaat gaat op andicnLie bij Prins \\1i11c11:1 V, in het
Duitsche Huis, 0111 hun tc verwelko!TIerl CrI hem ge1uk 1c
\ycnschen met dc aanvaanling van het Stadhouderschap 4-).
's Avonds k0111C11 clc profcs30rcn in de 0cnaatskamcr bijccn;
1) Een uitvoerige beschrijving van alle feestelijkheden te Utrecht
bij de inhuldiging van Willem V als Stadhouder, eu vooral van het
aandeel, dat de studenten daaraan hebben genomen, vindt men in
"Gedagtenis van Utrechts Akademievreugde" enz., "beschreven
door een liefhebber van Utrechts Akademie," n.l. den Utrechtsehen predikant Schagen: zie hierna blz. 21, op 21 Sept. 1768.
2) Zie Acta et Decreta H, blz. 440---441, op 9, 10 en 11 April 1748,
en blz. 444-445, op 1 en 8 April 1748.
3) Uit hunne weigering om de academische scepters te versieren
- de Rector had dit klaarblijkelijk wel gewild - en uit de bewoordingen van bovenstaand besluit blijkt wel, hoezeer de professoren ontstemd waren over de houding van den Magistraat in de
quaestie van het "progrrunma,"
4) De rede, door den Rector bij deze gelegenheid gehouden, vindt
men in "Gedagtenis van Utrechts Akademievreugde," blz. 108-117.
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vandaar begeven zij zieh, begeleid doof de studenten, naar
. een kamer op de N eude om naar het vuurwerk te zien.
11 Juli 1766.
Reitz houdt m den Dom een lofrecle op Wil1em VI).
14 Juli 1766.
Na cen- promotie deelt dc Rector mede, dat hij Zaterdag
11. (12 Juli) met cle twee Assessoren Voget cn Trotz naar
den heer De Ridder 2) was gegaau, te wicHS huize de commissie uit de studenten bijecn was gekomcn, aan wie de
zorg was opgcdragen voor de feestelijkheden bij de komst
van Willem V. Hij had haar bedankt voor de eer, aan cle
Academie cn de professoren- bij die gelegcnheid bewezen,
waarop de studenten weer hun dank haddcn betuigd voor
de cer van dit bezoek cnz.
19 September 1766.
Dc Acta van het rectoraat van Horthemels worden gelezen
eil goedgekeurd; wegcns zijne ziekte had elit niet op den gewonen tijd knunen geheuren.
22 September 1766.
Meinardus Tydeman, J. U. D. (zie hierna blz. 13, Res.
VI'. 28 Juli 1766), houcl! een inaugureele rede "de finibm
jurisprud~ntiae naturalis regundis."
25 September 1766.
Cornelius Segaar, prcdikant te Utrecht (zie hierna blz. 13,
Res. Vr. 28 Juli 1766), houdt ecn inaugureele rede "cle
egregiis fructibus, qui ex ac1sidua ~LUctorum Graecorum lcctlonc ad oraculorum divinörum interpretern redundant."
1) Voor deze rede zie "Gedagtenis" enz., blz. 136-158.
2) Dit was de student, die bij de audientie, aan een commissie
uit de studenten in het Duitsche Huis verleend, namens haar den
Prins had toegesproken.
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29 September 1766.
Rijklof Michael val1 Goens (zie hiema blz. 13, Res. Vr.
28 Juli 1766) hOll(lt ecu illaugurccle rede "eIe incremcntis,
qU<lC humaniorcs littcrac, historiaru1l1 i"nprimis, ci linguac
Graccae studium s.eculo hoc decimo octavo cepcrunt 1 )."
13 Oetober 1766.
Rector en .i\ssessorcn complimentecrcn de nieuwgckozen
Burgmrn. Op den dag der magistraatshernieuwing, 12 October, had eiit niet kunnen geschieden, daar deze op ecu Zondag
viel 2).
15 Deeember 1766.

Bonnet, HOl1Ck, Oostenlijk Schacht, Reitz en Rau ,vorden
met den Rcctor bcnocmd tot eCil commissie, mn van advies
tc dienen over de vraag: wat tc eIoen, zoo dikv.rijls wii in
het vervolg uitgClloodigd worden tot begrafcnisscn? daal: wij
daarbij rceds sinus ('enigen tijd niet in die rangorde "\\'ordcn
geplaatst, die 'w-ij vroeger gehad hebben 3).

I1.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1766--Maart 1767.
Ordonnantie voor f 198--15 sL voor bocken, cloor prof.
Rau blijkcns bijgevoegdc lijst voor dc bibliothcek gekocht (28
April 1766) ; id. voor f 279-7 sI., "daarvan afgetrokken ccn
'somma van f 88--..-4 st. voor gckogte 4) bocken, zulks nog
res teert cene somma van f 191-3 st." (9 FehL 1767).
1) Een uitvoerig overzicht van den inhoud dezer rede bij Wille.
De Htterator R. M. van Goens en zijn kring, Eerste deel, blz. 264 vlg.
2) Van deze begroeting der nieuwgekozen Burgmrn.) telken jare
op 12 October, zal voortaan geen melding meer gemaakt worden,
tenzij er een bepaalde reden voor bestaat.
3) Zie ook hierna blz. 16, op 1 Juni 1767.
4) Moet zijn "verkogte" boeken.
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Den boekvcrkoopcr Hanebrink \votdt gdast, den titel der
BOg (mder hl'lll beru:-;tendc exemplaren van den
catalogus V<ln dc door hem te houdef} audie der bocken,
nagclaten door ,,elen Eerw. Heer \Vilhc1mus van der Stecn,
aartsj;rit'stcr O'l/cr "i Sticht Utrccht:~ te veranderen, el1 wcl
dc (door lllij) gccursivcercle woonlen g<;hcel 'weg te latcn,
of ze te vervangcn dool" "Hoomsch prie'3ter." ITetzelfcIe moet
gebeuren op de aanplakbitjetten van de auctic en in eil' kcnnisgeving el"van in clc couranten. Verder wordt aan Dck(,llS
C11 ledcn van het Boekverkoopersgilde gclast, voortaan bij
publieke aucties V<lll bocken van Roomschc priesters aa~
dezen in de caLalogi C11 publieke bekcndmakingcn van eIl'
auctie alleen den titel van "Roomsch priester" ie geven,
"als z~jnde die alleen overeenkomstig met haare funetil' en
beclieninge;" b~j contraventie zullen z~j een boete van f 50
krijgen, en alle gedrukte kennisgevingen en cataJogi moeten
ophalen en den titel daarvan veranderen overcenkomstig clit voorschrift "la11 c1e Vroedschap 1) (12 l\Iei 17(6).
"Ts ter vergaclcring voorgehragt dOOT den "Ve1 gerw. en
zerr geleerden en nu zaligcll Heere J\farcus Cuiton, in 1cvcn
\\lalsch predicant te l\:Iacstricht, posscsseur gcwcest zijnclc
van cen zl'kere niell . . ve ovl'rzctting van 't Nieu'ovc Tbtament
in c1e Fransche taa1<:, vo01' titel voercnde: ""Le Nouvean Testament cll' Notre Seigneur Jesu Christ, traduit cll' btin eIl
fram;:ais par lcs thcologicns de Louvain, ';1 Bordeaux, chez
Ehe _Routier, marchand lihrnire, ruc St. ]amcs, lVIDCLXXX,
avec approhation et penni,:.;sion de. 2),"" In welk Testament
gevollden \'ven.1cn alle de plactzen, uit welke de C~-ercfonncl'r
den bnvijzcl1 dc overtolligheicl deI' sacrarnentcn, dOOf (}e
Koornschc Kerk ingcvocrcL zodanig verdraait ende gehcel
verandcrt, dat alle clc leken, die 't zehre lezcn, niet anders
kunnen ge-lovc-n, of de stellingen van de Roolllsehc Kcrk zijn
allec-nig dc regie eH fundamcnlcclc stellingen cn 1eeringen,

ISO of l()O

1) Schijnbaar heeft deze R.es. Vr. 12 Md 1766 niets te maken
met zuiver academit::che aangelegenheden, maar bij deze resolutie
was toch ook de RedoT Magnificus betrokken, omdat hij toezicht
had te houden op eatalogi van aucties (zie hierna Reso1. Raad 12
Nov. 1787 eu 22 Mei 1797, resp. op blz. 204 eu blz. 294).
2) Zie over dit merkwaardige bock Dr. W. C. P. Knuttel, Een
vervalseht nieuw Testament (in den bundel Geschiedk. Opstelleu,
uitgegeven ter ecre van Dr. H C. Rogge, blz. 1-16).
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\ivaarop 't Christe1~ik gelovcn is gcvestigt, el1 (lic buitcn de
H.oom,:;chc zijn valsch en Ollwaar, te meer daar dit 'l'cstament
gcschikt \'Vas ot11mc :lall de nieuwbckeerclcn te \venlen gegeyen omme zig da:rrna tc reguleeren.
Dag tegcns welk Testament zoclanig clOOf clc Protestanten is
gcwaakt geworden, als blijkt l1it dc ""lettre pastorale,"" hierin ne vooraan gcvoegd cu dOOf eenen JVlons. r Jurieux nevens
eCIl lijste van de plaatzen, waarinne dc falsiteyten zijn gcpleegt, in scriptis hierbij gcvocgd eIl <Ie valsheyd daarvan
aangetoond, dat deze rrestamcntcn zijn gesupprimcerd geworden eil op drie na 1) ook alle uit de waereld geraakt, zo<..lat behalvcn dit exemplaar nog- maar twee excl1l_plarcn VOOl"handen zijn, namentlijk eeil tot Gcneve en nog ecn in eene
der steden van S\vitzerland, en vermits de paters Jesuiten,
autheufs van dit Testament, negercn, dat 't ooit in cle waereld
geweest is, ja zclver om dit magtig te worden al grote sommcn gelds tlaarvoor geoffereenl hebben, (log- welke a11003
7.jjn van de hand ge\yezcn, nac1emaal den overleden Heer
(~uiton van begrip is gc\\'cest, dat zodanig cen stuk moeste
geconserveert blijven en in eene publique bibliotheeq zeer
cautcleus be"waard, zo heeft clenzdven geoordeelt, best te
zijn, 't zc1ve aau UEd. Gr. Achtb. te presenteren, Inet verzoek 0111 't zelve Testament in eIezer Stads bibliotheeq te aceepieren, met verzock, dat het ten eet1\vigen dage in deze1ve
bibliothecq mog-e bewaard bl~iven eil dOOf den Heer Bibliothecarius of Cust05 Hibliothccae in eene g-eslotene kas gehoudell eIl (lall niemand vertooml of in handen gcgcven, als
in presentic van den Heer Hibliothecarius of den Custos Biblioibecae, mct intenlictie om 't ze1ve ooit buiten dc hib110theeq ie mogcll laten vol:~'cn.
En etat U Wcl Ed. Cr. Achtb. ecn dllbheld van derzelvcn
rcsoluiie, do01+ den Secretaris gcauthcntiseert, gc1ieven te
gevcn (lan I\Iejuffrouw deszelvs dogtcr, om door dezelve aan
cle familie te ]\Iaestricht tc kunucn wenlcn gezOIHlen, tot blijk
dat dezelvc familie ingcvolgc clerze1vcr overledcnc man cn
vadcrs zaliger wille daaraan bchoodijk (bec1t) vohlaan.
\Vaarop gcdelibcrecnl zijndc, hedt de Vroedschap 't gernl'1de ![\:5i<1111ent, door wijlc,n den \iVe1 Eerw. e11 zeer ge-

1) Het boek was niet zo6 zeldzaam als Ds. Guiton meende;
Knuttel t.a.p. noemt er acht exemplaren van.
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leerden Heer Guiton aan dezer Stads bibliothecq geofferecrd,
verklaard te hemden VüO[ zecr aangenaam, en vervolgcns
goedgevonden en verstaan, dat 't ze1ve prescnt, in dezer Stads
bibliotheeq zullende zijn overgebragt, zeer naaukcurig eil met
alle voorzorgen irigevolge deo wille van den overledcne zal
\vorden bewaanl eil aan niemand, zünder aanzien van personn, ter hand gestcId, dan tell bijwezen van den Heer Bibliothccarius of den Custos Bibliothecae.
gn zal extract dezer, tell fine a13 bij bOVcllstaande propositie i5 vermeId, aan Mejuffrouw Guiton, nagelatene dogter van wijlcn meergemcIten Heer prec1icant Guiton, werden
tel' hand geste]d" (2 Maar! 1767).

Juni--Juli

1766.

Uit hei rapport ovef het ceremoniee1 bij cle kornst V<lll den
StadhoU(ler Prins \Villem V in Utrecht:
"Dat de RH. studenten Zijn DoorL Hoogh. zouden kunncn
s~duercn buiten de poort, onder de boomen van de eerste
ban, e11 terwijl Hoogst Deze1ve door de HH. van den Ed.
Achtb. Gerechte gecomplimenteerd word, opmarcheren en
vervolgens voor de koets van Z. D. H. voortmarchercn, in
<.lier voege, dat tU3schen hun Ed. en voorzegde koets eene
gcnoegzame spatie open blijve ten einde de RH. Hoofdmannen en vcnlere officiercn in het salueren niet verhindert
worden."
"Dat tell einde Z. D. H. niet door 't ruinst aanzienelijke
dezcr stad passeere, de tour geregulcerd zal zijn langs 't V reburg door de ViC"3teeg over dc Ncude eu 't St. Janskerkhoff,
tangs 't gragtje door eIl' Buurstraat (nu I):eistraat), agter St.
Pieter, langs eIe Oostzijde Vall cle Nieuwe Gragt doof de Romerburgerstraat (nu Hamburgerstraat) en Gortsteeg (nu Haverstraat) na den Duitschcn Huize."
"Dienden de IJH. Reg.erende Hurgmrn. te worden verzocht, om Z. D. H. nogmaals bij monde uit naaffi van de
V roedschap ter maaltijd te nodigen alsmede tot het hooren
van eene oratie, dewe1ke de Professor Reitz, als Professor
eloquentiae, in den Domskerk zal uitspreken, wanneer een
rood fluwcel kleed met goude franjes voor het gestoelte van
Z. I} H. zal geIeg<! worden.
Z. D. f:I. het uur tot <le te doene oratie gefixeerd hebbcnde, zal daarvan door Cl'n der SeCl'etarissen bij monde, of wel
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bij een billet aan den Rector IVragnificus ahmcede ;tall de
HI-L studenten dienen kcnnis gegeven te worden.
Zal mede aau de orator worden gcrecommandeert, in dc
oratie Z. D. 1-1. alleen aau te sprekcn.
En zal Z. D. H. doof cle twee HH. regercncle Burgmrn. afgehaakl worden cu in den Domskcrk gcC'oncluiseercl, zullende
de gansehe Senaat Z. D. H. op straat voor cle Oostdeuren
van den Dom recipiercn.
En zullen de HH. '3tudenten om Z. D. H. te recipii'ren
kunncn gerangeerd staan van de paa1en op 't Domskerkhoff
tot <lall of f in de kerke.
Voor eu na de oratie zal eenig musicq dienen geexecuteenl te worden, tot welkers bezorging de RH. van 't 1\1 usieq-collcge verzogt zijn.
Alvorcns het programma tot cle oratie gedrukt würde, zal
de Heer Rcctor Magnificus verzogt worden, hetzelve ter examinatie <lan de V roedsehap ovef tc gevcn.
Voorts zullen ue RH. Professoren in 't doophekje zitten"
(2 Juni).
"De V roedschap heeft na ingenomcil advies eil eonsideratien van de HH. gecomm. tot cle academ. zaken goedgevonden
en ver::;taan, dat 't programma van den Rector Magnificus
der Academie alhier, 't welk tegen den tijd van 't doen der
oratie in laudem Principis zal worden geaffigeerd, zodanig
zal worden ingesteld, dat na een eonvenabele veimeldinge
van 't heuglijk evenement der meerderjarigheid van den
;Heere Prince Erff-Stadhouder en vau de c1ade1iike aantredinge van Hoogstdeszelvs eminente digniteitcn,
aankondiginge van de te houdene oratie zal geschieden in deze bewoonlingen:
""lllustrium ac prepotentium Populi Trajectini Ordinum
desiderio, nee non N obilissimorum et Amplissimorum huius
Urbis Consulum ci Senatorum, Aeademiae Curatorum, decreto, lubentissime satisfacturus; Amplissimus Academiae
Trajectinae Scnatus supremos hos honores Dignissimo Prineipi coram gratulancli ete. ete. pl'ovinciam consenticntibus
suffragiis mandavit viro celeberrimo et eruditissimo Joanni
Frcderico Reitzio." "
En voorts na de gewone forme; en dat hiervan zonder
resumtie bij extract kcnnisse zal worden gegeven aau den
Heer Prof. Franciscus Burmannus, als jegcnswoordigen
Rector l\lagnificus, ten einde het voors. programma in <lier

de
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vocge \verde ingestel<1, e11 alvorcns 't zelve te docn drukkcll
off affigeren, aan dc Vroedschap off wel <lall de IfH. H:gerende Burgmrn. gc{:xhibccrcL En hebben de HH. Hurgmrn.
dezen aangaande de sccretesse gerecomrnandeert" (30 Juni).
Het cloor den Scnaat ingediende "programma" (hiervööf
blz. 2, op 30 Juni 1766) wordt goedi;ckcl1rd. Het verzoek
V<tIl den Heer Ten Brinck C11 tw-ec andere afgevaanligden V<lIl
de studenten, clat Burgrnrn. het doof hen afgestoken vuur\vcrk zullen hijwonen, kan niet ingewi1ligd worden, omd;:~t
zij op dien tijd Z. H. moeten vergezcllcn; in hunne plaats
zullen de Vrocdschapsleclcn Veldhuizcn en De Gruyter van
Grocnewoucle en de secretaris Van der Does cle uitnoodiging aannemcn (7 Juli). Burgmr.Berger deelt merle, dat
Z. H. het uur der aratie van prof. Reitz op Vrijdag 11 Juli,
des morgens te 10 uur, heeft bepaald (9 Juli).
,,\Vijders communiceerde de H~cr Burgmr. Van Royen,
dat Zijn I~d. (lall den Heer Rcctor J'vlagnificus Hurman
hadde verzogt, om, wallllecr clc HH. studenten in dc Acadcmie zouden zijn gerctourncerd na Z. D. H. uitgeleid te
hebben tot buiten de Stad, dezcIve uit naarn V<lll de Vroedschap te willen bedanken voor alle marques V<Jl1 hoone11r,
moeyten eu kosten, door dczelve bij deze occasie betoond
eil ;tangewend tot eere eil luistcr van dl' Academie, zoo in
de pIegtige inh~l1ing als gedurcnde 't verbllj ff vall Z. D. H.
alhier, en specialijk ook- voor 't fraaye vuurwerk, tel' cerc
vall Hoog-gemelte Z. D. H. vervaardigt en zoo gc1ukklg
geexecuteert:, en etat de Hecr I{ector JVIagnifictI3 haddc gerapporteert zulx gcdaan te hebben 1)" (14 Jnli).
Juni 1766--Maart 1767.
Daukbctuiging <lan den Creclig-eerdcn Raad (NIL Jall)
Pit voor den "Caapschen silveren boolll," dien h~j aan den
hortu5 ten geschenke heeft g-egeven (9 Juni). Hcsloten,
,-,voor de g·Toote clade1boolll, dewdkc thans in den horLus
zeer kwa1.ijk geplaatst en he\vaanl i~, ce ne convenabeler
pia;lts uit tc kiezen eu alclaar voor dcnzdven ecn goecle,
sterke kas te tIoen maken" (25 i\Ug). liesloten tot het
makcn van een bestek en ccn bcgrooting van dc kosten van

1) Zie ook hierv66r blz. 4, op 14 Juli 1766.
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een te makcn orangerie in den hortus!.) (8 Sept.). Dit bc\vonlt tcr vergadering ingedicnd; dc kosten zullen
f 3997-10 st. bedragcn; dc Vrocclschap machtigt de gccommitt. ter dircctie van Stads financicn, alles overcenkOl1lstig hct bestek "in gcrecclheid tc docn brcngcn, ten cinde
't zdve in 't voorjaar kan vvordcn gemaakt" (10 Nov.). De
ZQoeven genoemde gccommi tt. berichten, da t zij "doof den
Fabriecq haddcn laten formeren ecn tekcning van dc llieuwe
tc makcn orangerie in den hortus acadcmicus, met eeu VCfclicping daarbovcn, volgcns 't gcproponccrde van (ku prof.
Hahn, op voorledcn .Maandag voorgedragen, alsmedc ccu
begrotinge van cle onkosten van gemche vcrhogingc cn voor
dc IGßten cn banken op dezc1ve bovenvertrekkcn, 't welk
tcn allerhoogstcn zoude beloopen eenc somme van f 1500."
Zij worden gemachtigd, overcenkomstig deze teekcning de
orangerie te latcn rnakcn, "met een ke1dcr emder dczclve,
eTl 7.111ks hoe eerder hoe licvcr in 't werk te docn stellen"
~"tek

(23 Maarl 1767).
7 Juli 1766 2 ).
,,11at vonr zooverrc de vrijbrieven, doof c1e Scnaat der
Academic gcgeven \"innlcndc, niet mogcn gequalificccrt zijn
umform 't voorgedragcnc bij 't zesde poinct 3) ~ -

I) Zie Acta et Decreta II, blz. 582-584, op 8 eu 22 Juli en 19
Aug. 1765.
2) Het hieronder volgende i5 een gedeelte van een voorstel, door
de "geconmutt. tot de middelen" in de Vroedschap ter tafel gebracht. De "vrijbrievcn", waarvan daarin sprake is, zijn vrijstellingen van den provincialen to1.
3) Dit is het zesde punt van een rapport, door een commissie uit
de Vroedschap ingediend over een rapport, dat in de Staten van
Utrecht op 30 April 1766 door gecommitt. tot de tollen was uitgebracht, naar aanleiding van een memorie van de ontvangers
van den domemen-talover verschilIende moeilijkheden bij de uitoefening van hun arnbt. In dit rapport aan de Staten berichten
voorn. gecommit. onder punt VI: "omtrent vrijbrieven, bij den
Senaat van de Academie gegeven, denken zij, gecommitt., dat zo
diergelijke gevallen zijn voorgekomen, zulks is te considereren als
bij abuis geschied;" daarom hebben zij aan den ontvanger aan
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doof ecniRe resoIutie der HH. Statcn, maar alleen doof 't
gebrtlik gcintrocluccert, de Vroedschap vermeind, dat zulks,
gelijk €lau cle Senaat der Academie te Leydcn, zoo men
herigt word, i5 toegestaan, alsnog bij cle HH. Statcn expresselijk zouden ktmnen geschieden om te strekken tot een
agrement cn doueeur voor cle Acadernie alhier, in welker
bIo ei cle gehele Provincie belang heeft cn (hetgeen) voor <Ie
provinciale caS3C weinig kan importeren, alzo 't zelden gebeurel, dat studenten-meubeIcll cn -bocken Villl groot belang
zjjn, en wanneer cle waarde derzelven considerabel is, dat a15dan de consumtie van zoclanige studenten binnen de Provineie de micldelcn gcnoegzaam bcnificeert om aan clezelve clit
faveur te laten ge nieten."

14 Juli 1766
"op 't voorstcl van HH. Burgmrn. heeft de Vroedschap
(Curatoren) verzogt en geauthoriseert, 0111 na bequame personen tot Professoren, zo in 't jus naturae ct publicum a13
in de historien en verclerc dee1en van de litterature, in
pIaats van de Heer \Ves-seIing, om tc zien; voorts, na gehouc1cne overleg dicnaangaande, met Z. D. H. in dezen
communicaticf te \vcrk te gaan, zooa15 tevorcn gebruikelijk
is geweest, en daartoe zig bij missive op naam van cle V roeclschap aan Z. D. H. te addresseeren."

28 Juli 1766.
"Rapporteerc1en (Curatoren), dat Run Ed., in gevolge
Vx:occ1schapsresolutic en authorisatie van den 14 dezer, met
elkanderen haddcn gebesoigneert, welke personen op deze
Academic de plaats van \vijlcn den prof. Wesseling zouden
kunnen vervullcn." Het dOOf hen daartoe aan Z. D. H. inde Vaart voor hem en zijn comraters aangezegd, dat zij, indien
dergelijke vrijbrieven hun worden vertoond, beleefdelijk rooeten
zeggen, dat op de Urtrechtsche tolkantoren geen vrijdommen mogen
worden gerespecteerd clan die verleend zijn bij resolutie van de
Staten of van Gedep. Staten van Utrecht. De naar aanleiding hiervan genomen Res. Vr. Utr. 7 Juli 1766 werd in de vergadering der
Staten van 10 Juli 1766' ingediend. Zie Resol. Staten 30 April en 10
Juli 1766 (R. A. Utr.).
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gedicnde voorstel was door hem goedgekeurd blijkcns de volgende missive:
"Ercntfeste, Voorzienige, Discrcte,
Oaze Lieve Bijzondere,
Het is ons bekend, dat DE. tcvergeefs hebben gezagt n<t
een persooo, begaaft met alle die bequaamheden, welke
nodig "vaaren om 't grüote verlies, dat de Acaclemie doof 't
overl~iclen van den Heere Prof. Wcsseling in dc maand
November 1764 geleden heeft, te repareren, co wij zien
luet leedwezcn uit UE. missive vall den 19cn dezer, dat
dezehre aau verscheide geleerden, zoo buiten als binnen ,de
Republieq, aanzoek hebben gedaan tot dc professie van 't
jus naturae, gentiurn eu 't jus publicum Romano-Germanicum, clog almede tcvergeefs 1).
Wij stemmen claarin volkomen met U overeen, dat hoc
cer zoo beter op de best mogelijke wijze dat groote verlies
der Academic moet werden hersteld, en laeten ons derhalven we1gevallcn, dat tot prof. ordin. juris naturae, gentium
et publici Romano-Germanici werde beroepen Mcynardu3
Tydeman, J. U. D. en prof. historiarum et e10qucntiae 2)
op dc Academie te lIarderwijk, die aldaar md 10f doceert
en aan UE. ook doof elen overleden prof. Wesseling is gerecommandeert geweest.
Dat voorts tot prof. ordin. in de Grieksche taale werde
beroepell Ds. Carolus Segaar, predicant der Neelerduitsche
gemeente van 'DE. stad, die door zijne uitgegevenc werken
sig den lof van gcnoegzame bequaamheid in die 'studie heeft
vcrworven.
En clat eindelijk tot prof. extraord. in de historien, antiquiteiten, e10quentie en Grieksche tale werde beroepen
Rijklof :Michael van Goens, die in zijne jonge jaren reeds
ol1gemeene preuvcs van zijne bequaamheid en ge1eerdheid
hccft gegevcn 3).
1) Vgl. Wille, t.a.p., bIz. 260-261; zie ook Acta et Decreta TI,
blz. 575--576, op 19 Nov. en 31 Dec. 1764, en blz. 591-592, op 1
April 1766; vgl. ook hierna blz. 14, op 18 Aug. 1766.
2) Hij was te Harderwijk ook "prof. linguae Graecae," zooals terecht staat hierna, blz. 14, op 4 Aug. 1766.
3) Wille t.a.p., blz. 260 vlg., deelt mede, dat Bentinck van Rhoon
en de griffier Fagel de voorspraak van Van Goens bij. Willem V
waren geweest, en dat de Stadhouder bij zijne komst te Utrecht in
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\V~i ZlJfl ook van gedagten, dat cloof alle moge1ijke middden den iever tot de ge1ecnlhcid moet ,vuden opg"c\vekt
en den lust om ziR bequaam tc makcn aangespoort cn meeneU cbarom, dat de doof (J F. geproponeerde vij'fticIl honder't guldens tot traetcmcnt voor den ('ersten, cn van vicrhondcrt guldens voor icdcr der twee andere prOfC3S0[Cn
zünden konncn werden gcaccordeerd.
\Va~ll+mcde" cnz.

"DE. goeclwillige Vricnd
W(illem), Pr(ins) van Oranje.
Op 't Loo, den 21 Juli 1766."
Augustus~-October

1766.

[Miedema, blz. 356: Segaar, Van Goens en Tydeman nemen het
hun aangeboden beroep aan (4 eu 10 Aug.); prof Böhme 1) te
Leipzig bedankt voor het h~m in Apri117662) aangcboden beroep
(18 Aug.); prof. Voget, reeds theol. prof., wardt benoemd tot prof.
in' de kerkelijke historien (20 Oct.).]

4 Augustus 1766.
"De Vrocdschap, gehoord 't rapport van clc HH. ColloncJ eH Hoofclmann5:n op 't rcquest, heden gepresenteert
door 1VIr. 1fcinarcl Tycleman, beroepen Professor ctc. op de
Academie alhier, verzoekcnde dat h~j, 'Suppliant, in deszelvs
burgerrecht gedurende zijn verhIij f f te L,.cel1warden el1
Iwderhand te Han1crwijk als prof. onlin. historiarum, cloqucntiae ct linguae Graccae niet mag- gerekend worden te
zijn geprejudicccrt, dec1arecrt bij deze des 3uppliants burgcr::;chap, vcrwtds hij studiorum causa moet gerekend worden zig van hier gcabsenteert tc hebben, te houden VOOT
gccontinucerd, en vvel in dier vocge, alsof nooit van hier
mettcnvoon zig hadde na elders begcven."
Juli 1766 vermoedelijk reeds op de benoeming van Van Goens had
aangedrongen. Overigens is de "snelheid" van het antwoord van
Willem V op het hem gedane voorsteI niet zoo "zeer ongewoon", als
Wille, t.a.p., blz. 262 veronderstelt.
]) Niet Böhmer, zooals Miedema t.a.p. heeft.
2) Zie Acta et Decreta II, blz. 591~592, op 1 April 1766.
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LMiedema, blz. 366: Aa."1 ce klachtcn van de studenten over den
Academiedrukker, die hen sIecht bedient bij het drukken van hilllne dissertaties, zal tegemoet worden gekomen, hctzij cloor hun toe
t0 staan deze "gedurende de indispositie van den tegenwoordigen
j\cadcmiedrukker bij anderen te doen drukken," hetzij op eeil andere \;vijze 1) (4 Aug.).]

15 September 1766.
Onlonnantie voor verschotLen, ten bcdragc van f 158-10 s1., door prof. Hahn gec1aan ,,\vegcns de publique experimenten, den hortus en voornamelijk de chemische üperatien, van Sept. 1764 tot Sept. 1766;" de lijst daarvan volgt.

3 November 1766.
[Miedema, blz. 356: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 4 met name genoemde Hang. eu Zevenb. studenten, allen theologen; de jaren van hun verblijf te Utrecht zijn opgegeven.]

16 en 23 Februari 1767.
Aan Zijne Door!. Hoogheid \vonlt bericht, <lat zieh voor
het ambt van Rector in het a.s. studiejaar "bij OllS hebben
geprcscntcert" de professoren Houck en Rcitz, "die heide
nog maar ecnmaal, cn zulks al eell gcruimen tijd geleden,
die \vaanligheid hebbell beklced," cn oak prof. Hcnncrt,
die nog nooit Rcctor is gewccst; <lan Z. D. fT. \vordt
gcvraagd, ""ie van de clrie hcm aangenaam i .., 2) (16 Febl'.
1767) ; op aanbcveling van Z. D. 1-I. \vordt Hcitz tot Rcctor
bcnoemd (23 FebL 1767).

9 Maart 1767 S).
[Miedema, blz. 357: Gecommitt. tot de Momboirkamer rapportee1) Deze. resolutie is in haar geheel gedrukt bij G. A. Evers, Gegevens betreffende de Utrechtsche Staten-, Stads- eD. Akademiedrukkers, blz. 94-95.
2) Over de benoeming van Assessoren wordt, nu en in het vervolg, het weIbehagen van Z. D. H. niet gevraagd.
Ten onrechte geeft Miedema als datum 2· Maart 1767.

:·n
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ren, dat de professoren van de theologische faculteit te hunner
overstaan de vijfde rekening van de fundatie van Danüa Bernard
Guiljamsz.1), over het jaar 1766, hebben afgelegd; het bedrag van
de ontvangsten eu uitgaven wordt niet genoemd.]

26 MAART 1767-24 MAART 1768.

1.
"ACTA TRAJECTINAE ACADEMIAE, ITERUM RECTORE JOANNE

FREDERICO REITZIO, 1767" (-1768).

26 Maart 1767.
Geinstallcerd als Rector H"eitz, als Assessoren: Fr. Burman, Rücker, Hahn en Rau. De aftrcdende Rector Fr.
Hurman "raro inter Theologos exemplo, suave modulato
carmine, vitam Christi exhibcnte, auditorum aures demulsit" en draagt zijn ambt over aan ZlJll opvolger Reitz.
1 Juni 1767.
Aan "Matthias RicheviIle, Colmariensis 2)," die op 11
Juli 1761 te Utrecht tot med. Dr. was gepromoveerd, word!
op zijn verzoek een duplicaat van zijne doctorsbul gegeven,
daar hij het origineel verloren had. - "Quid POiTO de ordinc in pompa funerum servando sit statutum, vide in
Actis secretis 3)."
29 Juni 1767.
De Rector cn de Assessoren Hahn en Rau, benevens, in
plaats van ele wegeu3 de vacantie afwezige Assessoren Fr.
Burman en Rücker, de Heeren Saxe en J{cnnert, brengcn
een rouwbezoek aan de familie van den overleden prof.
Houck cn bieden het houden van een lijkrede aan. Volgcns
]) Zie Acta et Decreta II, blz. 549--551, op Sept.-Dec. 1761.
2) In het Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae,
1636-1815, blz. 168, heet hij Matthias Charleville.
3) Zie hiema blz. 34 vlg.
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den \vcl1sch van den afgcstorvenc wordt verzocht, geen lijkrede tc houden.
2 Juli 1767.
Op dezen dag worclt HotH.~k bcgraven. Volgcns besluit
van den Senaat zijn de professoren bijcengekomtn in de
Scnaatszaal cu vandaar na_ar hct sterfhuis gegaan. In den
begrafcnis,::;toct hebben zij plaats genomen vlak achter de
Raadshceren van het Provincialc Hof; cle beide pedellen,
met de met zwart floers oJllwikkc1de sccpters, liepen vOGr
het rijtuig van den Rector; cle Sccretaris van de Stad eil
Val1 de Academie, Van der Docs, sloot den stoet der profes,.'ioren; daarachter volgdcn de ovcrige tot de begrafenis
genoodigden 1),
28 Oelaber en .) November 1767.
De secreiaris Van der Doe~ bericht den Rector, dat dc
inaugureele oratie van prof. J. H. Voorda 1S vastgestc1d op
Donderdag 5 N avember (28 Oel.). Hel "programma" daar~
voor was reeds aangeplakt, tnen Burgmrn. den Rector mcdcdeelclen, dat zij op elien dag in Den Haag moesten zijn,
en informeerden, of er ook een antecenelcnt was van ccn
oratie, gehouden bij afwezigheid van heide Burgmrn. De
Rector meende vau ""'leI; Buq..,:rmrn. wilden echter liever de
oratie bjjwoneu en machtigden den Rector, met J. H. Voorda er over te spreken; deze gaf dc voorkeur aan de aanwezigheid van Hurgmrn.; daarom wenl cle oratic uitgeste1d
tot Dondcrdag 12 November (3 Nov.).

12 November 1767.
Joa11 Hendrik Voorcla, tot dusver advocaat te Lceuwarden, bcnoemd tot on!. prof. juris civilis, als opvolger van
wijlcn prof. Houek (zie hiema blz. 18 op 27 Juli, 3 en 10
Aug. 1767), houdt een inaugurcele rede "de juris civili.3
scientia. et interpretatione pulcerrill1a, sed difficili 2)."
1) Klaarblijkelijk wordt dit alles hier uitvoerig opgeteekend wegens de hangende quaestie over de rangorde van professoren bij begrafenisscn, waarover later meer.
:!) Hiermede eindigen de notulen, onder het rectoraat van Reitz,

Acta

cf

decteta Senatus, III
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11.
RESOLUTIr.:N VROEDSCIIAP UTRECHT

21 April 1767.
"Op '1 voorstd van Hf L Hurglllrn., dezell aang:aande,
hech dl', 'V:focd::,chap VCfInits hct overJijdell val1 Ds. 1.'hcodorns Fcltma'n (Je Bevercn in dCS'3elVS pbats<: tot ccn medcscholarch verkozen en aangcstc1d den J--lecr prof. Gijsbcrtus 11attbeus Elsnerus, als oudstcn predikant, met een jaarlijksch tractemcnt van f 50."

Mci 1767-·Januari 1768.
[Miedema, blz. 357-360: Ordonnantie voor f 309-2-4 voor door
prof. Hau gekochte boeken voor cle BibIiotheck (B. Ugolinus, Thesaurus antiquitatum S3crarum, VCIletiae, 1755 et sqC{. annis, 23 vol., eu
C. Joh. Cochlaeus, Historiae Hussitarum, libri XII), benevens onkosten (4 Mei)j idem vom .f 134·-10 si.; lijst van bocken en bindkosten volgt (9 Juni); idem voor .f 144.~11 si. voor bindkosten eu
aankoop van bocken; de lij.'::t der boeken volgt (18 Jan. 1768).]

Jllli-AugllStUS 1767.
[Micdema, blz. 359: Met Z. D. H. zal worden overlegd, of het
noodig is, een opvolger van prof. Houck te benoemen (13 Juli);
i.pl.v. Houck wordt J. H. Voorda benoemd (27 Juli! »); hij ve1'zockt eenige dagen uitstel (3 Aug.); hij neemt het beroep aan
(10 Aug.). - De ja:lrwcdde van prof. Rücker met .f 200 verhoogd
(27 Juli 2)). ~ Hendrik Huys~en op een jaarwedde van f 25
aangesteld tot assistent bij de physische experimenten, die de prof.
philosophiae (Hahn) des Woensdags houdt .in het theatrum anaiomicum (27 Juli:::)).]

1767~1768, opgeteekend; over de beraadslagingen, die in. den
Senaat zijn gehouden aver de memorie, die op 21 Maart 1768 door
Burgmrn. in de Vroedschap ter tafel werd gebracht (hierna blz. 19),
staat er niets in opgeteckend, omdat deze' aangdegenheid voor de
Acta Secreta werd bewaard: zie hierna, blz. 45.
1) 2) en :-l) Bij Miedema staat abusievelijk 27 Juni.
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3 A uguslus 1767,
"Voorgedrag'en zijndc, dat zomlijds op (le iwgraaffcnlssen l'cnig-\.· confusje ontstaat met relatie_ tot dcn r;\11;(, welke
,Je Profes~;()T(~ll dezer _Acadclnie hO\'C11 zommigc geql1ali fiecenle personen sustinen..'l1 hun tc compc:tercn l 'j, eTI of
niet daaromtrent ('en zckere CD vaAc v(jet zoudc kunnCl1
lwr(l(lmd \vordcn, hccft cl<.:: Vrocds("hap 't zch'c g-estcld in
handen van EH. Burgmrn. cn oml-Uurgmrn. um 1e dienen
van consideral1l:n ell a<lvis."

19 Octobcr 1767.
[Miedema, blz. 360: üp de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 6 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, allen
theologen; het jaar hunner kamst aan de Academie is vermeid.]

8 Fchruari i768.
[Miedema, blz. 360: Op aanbeveling van Z. D. H. wordt Hennert
tot Rector benoemd; tevens wijst de Vroedschap Assessoren aan
voor het komende studiejaar.l

21 1Iaart 176ft
[Miedema, blz. 360-362: Burgmr:1. doen eeu mcmorie lezen, geWeId "Verslag van den staat der Utr. Academie, aan Z. D. H cloor
gezamentlijke profc~soren gedaan ~)," welke hun 1S overhandigd
door den Rcctor -Magnif., prof. Reitz, en door de professoren
Burman en Habn (heiden Assessoren). In deze metno:de wardt
betoogd, "dat hier gene inschrijving der studenten meer geschied
en (de professoren) dus ook niet weden, welke de leeden der
Academie zijn, oI niet, noch waar dezehre woonen, gevolgel~ik ook
te minder 't eog op derzelver gedrag kunnen houden, nagte bij

1) Deze medcdeeling zal het gevolg zijn geweest van wat tegen
het elnd der maand Juli 1767 op een begrafenis was voorgevallen.
Vgl. ook hierv66r blz. 5, _op 15 Dec. 1766, en hierna de Acta secreta
van 1766 en 1767.
:2) Over deze memorie zie ook hierna blz. 43.
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ziekte oI agterbHjven naar hen verneemen, terwijl de ondervinding
ook geleerd heeft, dat men na eenige jaaren niet in staat is om,
des versogt, attestatie te kunnen geven, of zodanig een hier gestudeert hebbe of niet.
Dat de oorzaak van 't ophouden der inschrijving alleenlijk te zoeken is in het ophouden van eenige vrijdommen van een gedeelte
der belastiilgcn op wijn cu bier, voormaals bij hen genüoten.
Dat merle een zonderling gebrek op deze Academie bevonden
ward, dat haar Senaat geen eygen Secretaris uit zijn eyge lighaam
heeft, hoedanig echter genoegzaam alle Academii:~n dezer landen
hebben, zodat' de Rector alleen alles maet verrichten, wat anders
't werk van eenen Secretaris is, als: notulen te houden, de acten
te coucheren, boetens af te vorderen, het promotiegeld te distribueren, geringere commissien waar te nernen enz., eene last, zijnde
voor hem al te bezwaarlijk en met deszelvs waardigheid weinig
overeenstemmende, terwijl de Heer Stadssecretaris, teffens Secretaris der Academie, niet in on7Rn Senaat verschijnt, dan alleen
wanneer een nieuwe profe:;;sor of Rector Magnificus wordt geinaugureerd. "
Daarom verzüeken de professoren, dat na het afsterven of aftreden van den tegenwoordigen Secretaris Van der Does de Senaat
een eigen Secretaris moge krijgen, telken jare uit den boezem
van den Senaat gekozen, alsmede herstel van eenige voordeelen
voor de studenten, opdat deze zieh weder laten inschrijven en
recenseeren. "volgens de grondwet der Academie, bij hare oprigting gemaakt."
De memorie wardt om rapport in handen gesteid van Burgmrn.
en gecommitt. tot de academ. zaken.]

24 MAART 1768---6 APRIL 1769.
1.
"ACTA TRAJECTINAE ACADEMIAE RBCTORE JOH.

FRED. HEN-

NERT, 1768" (-1769).

24 Maarl 1768.
Gelllstallccnl als Rector IIcnnert, als Assessoren: Reitz,
Bonnet, Tydcm<ln en _Luchtmans. De aftredende Rector

21
H.citz draagt z1jn ambt ovcr aau .zijn opvolger lIenllcrt,
na het houdell van ren rede ,/le cmcndamlis Acadcmii3 1)."

12 c\pril 1768.
Dc Acta van het rcctoraat van Reitz worden gc1czen eIl
gocdgekcurd.
3 Juni 1768.
Na een promotic dtelt de Rcctor meclc, dat Hahn van
Ollzen voormaligcn collega Castillo11, "nune in schoh militari, qual' Berülini floret, pröfcssor," het verzack heeft
gekregen, aall den Senaat te vragen een "testimonium
h011cstae ct tranquillac vitae, quam in hac Academia dcgit."
Bcslotcn wordt, dat Hahn dit testimonium zal opstellen;
het zal worden ondcrteekend cloo!" den Rector e11 doof eIe
professoren, die collcga's vall Castillon zijn geweest.

18 Juni 1768.
Het zooeven genoemde testimonium wordt gelezen, gocdgekcunl C11 geteekcnd; Hahn zal het aan Ca3tillon doen
tockomcn. - In dezelfde vergadering- v·.rordt besloten tot
het heffen van een bode van zes stuivers van de professoren, die een Scnaatsvcrgadering vo6r hct einde daarvan
verlaten.

21 September 1768.
Hel door den predikant Scbagen opgesteldc gedcnkboek.
van de te Utrecht gevierde feestc1ijkheden bij de inhuldiging van Willem V als Stadhoudcr 2) hceft cle auteur aan
den Scnaat ten geschenke aangeboden; hem zal daarvoor
dank \i\Torden betuigd.

1) Zie over deze rede De Utrechtsche Academie, 1636-1815.
blz. 178-179.
2) Zie Herv66:;,.· blz. 3, ~10Ct 1.
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3 Octobcr 1768.
1[Orlhcmels howlt (k ()r~ltic, die h~j bij 7.1.10 ahretlen als
}\eclor yvq,;-~'ll:; zickte 111d hedt kunncn houdCll 1); zij is
gditelcl ".de lihcrtatc philosoJ-lhamli, ab illgL'nii:~ luxuriantibus
adc(j COmHlVlHl:tta hodic, 111 mcram liccntiam cultusqUt; divin! oppnJbri1l11l cxitura ct l1Jedda huic impietati adhibenda."

n.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

I'vI,tart----Deccmbcr 1768.

Onlonü:llltie vonr f 241-19 st. voor bocken, die prof.
Hau ten hchocve der Hihliolheck hccft g-ekocht, cn VOO1'
bindkosten ; c1e lijst der bocken volgt. "FI; is gemche prof.
Hau noch gcauthoriscert. om ten zelvcn einde op cene auctie, \vclke eer::;daags te Amslcrc1am zal gchoudcn worden.
voo;- dc Sl1mma van c1richondert guldens ofte claaromtrcnt
ic docn koopcn ,J'Histolre ct 1\Te-rlloirc:., d_e l'Acadcmie
roya1c des seicncl..'s, clepuis son commcncemeut eH 1666
jHsqU' ;\ 1699, <luqucl on a joint les E]cmcll:) de la gl'Ometric de 1'infini, dc la grandeur cl figurc dc Ja tcrrc, ci ilIl
Traite phy:~iqllC et historique de l'auron: borbde, par 1\1r.
1Iacian, ensemble 17 volumes," en dan )'Hisloire de 1'Ac<1dl'mie [oyale des scienres, depuis 1699 jusqu' h 1754, 57
voJumcs," mid"gatlers ,,les 'fahles alphabetiqucs des matheses, 16()6----~1750, cn () voJumes,H mackcnde dus tezamc-n
80 deekn in quarto" (2g IvIaal·tL Ordonnantic voor
J 297----15·--2 vonr hocken tell bchoeve der Hibliotheek; dc
lijst daarvan volgt (12 Dec.).
25 Juii 1768.
fMiedema, blz. 362: In plaats van den eersten knecht in den hortus, die een betrekking te Haarlem heeft gekregen, wardt de
tweede knecht, Dirk van Brenk, tot eersten knecht aangesteld, op
een jaarwedde van f 300.]
1) Hicrv66r blz. 1, op 10 April 1766.
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SeptLl1lbcr- -Odohcr 1768.1).
[Miedema, blz. 362~369: Curat01'en brengcn rapport uit over
de memorie van den Senaat (hierv66r blz. 19-20, op 21lVIaart 1768)
en over een nadere rnemorie van den Semlat (in haar gcheel
bij Miedema, b12. 363-365), waarin het verzoek om vr\jsteUing
V<"ln den hupost op bier voor de studenten wordt teruggenomen
C11 alleen vcrzocht, dat aan ieder
student vrijdom van impost op drie ankers wijn wordt vergund, ,,'t welk in de tegenwoordigc gcsteltheid der Academie naauwlijks agthonderd guldens
voor de Stad beloopen kan ~)," zijnde dit het eenige middel, om
de studenten er toe te brengen, zieh te laten bschrijven; er worden
dan twee gevatlen vermeld om aan te toonen, hoc belangrijk het
soms kan zijn, dat van iemands studie te Utrecht het wettig be-,
wijs wordt gc1everd. De Vroedsehap besluit, het verlangen van den
Senaat betreffende het secretariaat in te willigen, zoodra het eerste
secrotariaat van cle Stad zal opcnvallc.n; hct verlccncn van den
gevraagdcn vrijdom wardt ,in advis gehouden," (d.w.z. afgeslagen);
zij acht het vercler wenschelijk, dat de h'lschrijving (immatriculatie) van de studenten in het Album academicum en cle jaarlijksehe recensie weder ingevoerd worden; cle professoren zouden dan
kunnen afspreken, gcen student tot hun private colleges toe te
laten, wanneer hij aan den praetor van dit college niet heeft doen
blijken van zijn immatriculatie. Verder worden Bllrgmrn. en gecomm. tot de academ. zaken gemaehtigd om met eenige professoren hjerover te spreken en o.a. het bedrag vast te stellen, dat de
studenten voor cle Immatri.culatie eH de jaar1~ikschc l"ecensie zullen
moeten betaten (19 Sept.). De zooeven genoemde heeren hebben
hierovel' overleg gepleegd met Rector en Assessoren. De Senaat
heeft daarop een aantal voorstellen ingediend betreffende immatriculatic eu rccensie, waarin 0.3. voorkomt, "dat de studenten l
e

l) Voor alles wat onder dit hoofd wordt medegedeeld, zie men
verder de Acta secreta over deze maanden, hierna, blz. 51--53.
::) Achter in de straks te vermelden Acta Secreta van den
Senant Hgt een coneept van een memorie vau den Senaat, die
arm Willem V ter haud gesteid zou z~in, wannecr de SenaH.t niet
had afgezien van het aanvragen vau de audientie, WHa.rop deze
memorie anders overhandigd zou zijn (hiema b1z. 51), In deze concept-memorie nu st.aat, dat de vrijdom van impost op drie ankers
wijn aan de provincie niet meer dan 1000 rijksdaalders jaarlijks
ZOH kosten, en aan de Stad maar f 800.
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conform aau d'eerste wetten van de Academie, bij d'inscriptie belofte doen van behoorlijke achting voor den Rector eu Senaa-t, alsmede Will goed gedra-g eu naarstigheid;" dat de resolutie, waarbij
den studenten getast wardt zieh te laten inschrijven, doar den
Sectctaris van Curatoren würde afgekondigd eu vervolgens "ad
valvas acadcmicas" aangeplakt; dat de afkondiging cloaT een afzond,erlijk "programma" wdrde aangekondigd. Verder heeft de
Senaat daarin den wensch geuit, dat a~n de studenten, die zieh
laten recenseeren, eenige hoop würde gegeven "van een douceur in
't toekomende te verkrijgen," eu aan hen, die zieh behoorlijk hehben laten recenseeren, bij hun vertrek van de Acadexnie een zilveren penning würde vereerd. De Vroedschap besluit, dat van dit
alles alleen het volgende zal worden ingewilligd: de eerste inschrijving zal plaats hebben in de Senaatskamer, in bijwezen van
den Rector en een der Assessoren; de jaarlijksche recensie zal
geschieden kort na het optreden van een llieuwen Reetor; voor de
inschrijving moet ieder student dric gulden, voor de recensie een
gulden en twee stuivers betalen; niet ingewilligd wordt o.a._ de aan
de studenten door den Senaat opgelegde belofte van achting voor
den Senaat enz. De Vroedschap "laat zieh welgevallen", dat van
deze hare resolutie cloor den Senaat aan de studenten "op de gevoeglijkste wijze" wordt kennis gegeven; de resolutie wardt in handen van den Rector gesteid, "ten einde in de- Acta van den Senaat
gClnsereerd te worden." Ten slotte deelen Burgmrn. mede, dat de
Rector namens den Senaat zijne opwachting bij hen gemaakt en
bedankt heeft voor "de permissie tot de retroinductie der immatriculatie en recensie der studenten 1) ," op de wijze, zooals die door
de Vroedschap was vastgesteld (26 Sept.). - Burgmrn. deelen
mede, dat de Rector en twee Assessoren den dank van den Senaat
zijn kamen betuigen VOOT het besluit betreffende het secretariaat
(3 OcL).]

7 November 1768.
[Miedema, blz. 369: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 7 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, allen
theologen; hun jaar van aankomst aan de Academie wordt opge-.
geven.]

1) Van deze "permissie" heeft de Senaat echter -geen gebruik gemaakt: zie hierna blz. 53, de Acta Secreta op 29 Sept. 1768.
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28 November 1768.
[Miedema, blz. 369: Aangenomen de opdracht van het derde deel
van prof. Elsnerus' boek "De brief aan de Romijnen" enz.. ]

2 Januari 1769.
"G-regoire Renart geadmittccrt om binnen deze stad op
de cene of andere convcnablc plaais in de kunst van 't voliigercn ondenv~is te geven, ffiiclsgaders om aan zijn eygen
huys cu aan de h1.1yzcn van particuliercll in de schermkunst
te instrueren ; clog zal het den suppliant niet geoorloofd
zijn, ccn schcrrnzaal te houden, op poenc van de facto Vqll
deze permissie vcrvalh~n te zullen zijn."

13 Februari 1769.
[Miedema, blz. 369: Op aanbeveling van Z. D. H. wordt prof.
Sebaldus Rau tot Rector gekozen. ~ De vroedschap wijst de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan.]

Maart·-April 1769.
De rckcningcn van cle manege en van den huize Aschaffenburg ,vorden ingedicnd; de ·commissie voor Stads finanden zal nazien, in hoeverre .de Stad verplicht is, aan de
reparation te betalen (6 en 30 Maart). - De Stad zal 'I"
van dc reparatien van dc manege betalen; aan de Staten
van ·Utrecht zal bij een geschikte gelcgenheid gezegd worden, dat, daa.r het huis Aschaffenburg niet meer gebruikt
worelt VOOT het doel, waarvoor het indertijd gekocht i3, de
Stad niet langer een derde portie van de onkosten eTvan wil
betalen; de Staten kunncn het huis voor den kostprijs terugkoopen 1 ) (3 April).
1) Dit vereischt eenige toelichting. Het hills· Schaffenburg of
Aschaffenburg ~ beide namen komen naast elkaar voor - was in
1704 aangekocht voor de Rijderschoo1; de kosten daarvan kwamen voor
l/a ten laste van de Stad, voor 2/:~ ten laste van de Staten (Acta
et Decreta II, b1z. 196----197). Over het verval van deze inrichting
ibidem If, blz. 584, noot 2. Op deze laatste plaats is de Res. Vr.
14 Oct. 1765 aangehaald, om te staven, dat het huis Aschaffenburg
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in 1730 is verkocht; indenbad wardt in deze resolutie gesproken
van de "alhier voorhecn geexisteert hebbende Rijderschool" cn
kan rHcn dual' lezcn, dat de "Rijderschoolshuizinge" - waarmede
toch niets anders bcdoeld kan zijn dan het huis Aschaffenburg -ap 23 Dcc. 1730 was verkocht cu dat de Stad het haar tockomcnde
1h
van de opbrengst had ontvangen, nl. f 1235~~10 st. Uit de
boven medegedeelde Res. VI'. 3 April 1769 bl~ikt echter, dal: het
huis Aschaffenburg nog steeds gemeenschappelijk eigendom van de
Staü"Tl en de Stad was. De Stad wilde er gaarne van af; bij
Res. Vr. 6 Juli 1772, 17 Mei 1773 en 12 Apri11779 werden Burgmrn.
gemachtigd, Stads aandeel .in het gebouw Aschaffenburg, "dat niet
geemployeerd wierd of züude worden tot 't einde, waartoe 't zelve
is aangekogd, en dat de Stad daardoar veele penningen nutteloos
quam te spendeeren," aan de Staten ter overname- aan te bicden.
Deze zijn daarop blijkbaar niet ingegaan; althans, 17 Fehr. 1783
wardt een voorsteI gedaan om St<lds aandeel in AschaHenburg,
,dat aan onderhoud jaarl~iks vee! blijft kosten, gratis over te doen
aan de Staten; de Vroedschap houdt dit voorstel "in advies;" er
komt dus voorloopig niets van. In 1785 betaaIt de Stad nog haar lh
van de kosten van reparatie o.a. van het huis Aschaffenburg (Res.
Vr. 22 Aug. 1785); in 1789 maakt zij echt.er bezwaar daartegen
en biedt aan de Staten weer gratis den arstand van haar een
derde part in den eigendom aan (Res. Vr. 23 Maart en 8 Juni 1789);
ten slo.tte moet dit ook geschied z~jn, want in 1793 bJijkt, dat de
Staten het huis Aschaffenburg weer aan de Stad hebben afgestaan,
die het voor militaire harakken heeft ingericht (R.es. Vr.16 Sept. 1793;
vJg. eok Res. Vr. 18 Juli 1796). - ZooaIs reeds vroeger werd opgemerkt (Acta et Decreta H, blz. 584, noot 2), a1 was de grootsch
opgezette Rijdcrschool verdwenen, de manege bleef bestaan. In
1784 vcrncmen W\l, dat Johan Coenraad Ho[-rnan, de zoon van
den vroegeren "rijdermeester" of pikeur F. L. Hofman, zijn vader
in dat ambt was opgevolgd (Res. Vr. 19 Juli en 9 Aug. 1784).

"ACTA SENATUS ACADEMICI SECB,l:~TA, ITERUM RECTORE
FRANCISCO BURMANNO, F"ANeOseI) FILI(O), FRANC(ISCI)
NEP(OTrJ), ANNO MDCCLXVI"(-IvIDCCLXVII),

(6 1Iei 1766) "Rector Se11atui, hat. de caussa inclicto, in
memoriam Tevocavit ca, quae 13 Fehr. acta fucrant :2), quaneIo celeberrimus eius c1eccssor proposuerat, an non i110 tcmpoTe, (iUO Serenissimus Arau::.ionis Princcps in nostram lubern
:ul ven1urus ct a Hobi:.., solemni1er salutamlus erit, desiderata
dudtUTl Academiac huillS privilegia et beueficia ci hmnanissimc es,:.;cnt commcndanda. Po:-;tquam vcro cx comI1lcntariis
Acadcrniae prackt'HIrn fuerat, qU(lenam privilc.gia et immUl1itatcs 111ajores nostri olim habuissent 3), camdem proposi tionc-m rC1-letiit lZcdor et qua r,lhonc illucl commodissill1e fIert po;>';;ct, iaquisivit. Sententias rogati, l'rofessores
ccnsucrant, cxploramhlTI1 prius per unn1U alterumve intimae
;:t{lmi~sionis virnTH Celsissimi Pri!1clpis animum, an tlobis
h~lC dc rc gralificari velil: qun<! negotium CUlll Dcmini 111<>
lius lU11usquc quam clarissimo Vv'eissio, juris puhlici et pri-

1) Deze bundel bestaat uit twce ongenlLmmerde en 35 genummerde fol. bladz. In het opschrift staat "ab anno 1766-1792;" 200a1s
men zal bemerken, eindigen de Acta secreta echter in December
1769; wat daarop voIgt, zijn alleen de handteekeningen van tussehen de jaren 1769 en 1792 benoemde hoogleeraren, die de gemaakte afspraak anürent begrafenissen met hunne nanclteekening
hebben bekrachtigd. Tot het aanleggen van de Acta secreta werd
op 31 Maart 1767 bes1oten; zie hierna blz. 33. - Uii den inhoud
b1ijkt, dat de Rector ook deze notulen niet telkens op den dag
zelven van oe beschreven gebeurtenissen, maar ze eerst later uit
zijn aanteekeningen heeft samengesteId.
2) Zie Acta et Decreta II, blz. 579.
:~) Ibidell'l, blz. 580---581, op 10 Maart 1766.
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vati 1n Lcidcnsi A.cademia Profe3sori honorario 1), commit~
ti posse existimarent omncs, dccretum fnit rogare celeberrinnun collcgam nostrulIl l-lahniulll, ut Scnatus <leademiei nominc ad eruditissimum \Vcissiuffi scriberd ct ab eo
officiosum in modulll pdcre1, fit gravaretur icntare Hen~
<1i1arii Guhernatoris rncntcm, 1111111 per validissimam i11i115
aucLoritalem atque intercessionem haec sequcntia sex priviJcgia ac bendicia flobis concecli donariquc pO'3scnt: 1 0 . immunitates quacdam, tarn Professoribu3 quam stuc1iosae juVClltUti largiendae. ({uia non tantum vicina Leiclcnsium
Academia sp1endidis' privilcgiis fntitur, sed nU3tra quoque
nonnullas olim Jmrnunitates habuit, earumque recupcratio ael
huius Acadcmiac digllitatcm ct deeus plurimum faeeret;
2°. inscriptio eortun omnium, qui studiorum caussa acl Aeademiam n0'3trarn se eonferunt, prima statim advcntus sui
tempore; 3°. annua nominum ipsorum recensio; 4°. post
mortern il1ius viri, qui aeadcmieo Scnatui nune a scerctis
est, Sl1ecessor in eius locum ex ipsis Professoribus in postcrum eligendus; 5°. annUUm octoginta 2) florenorum donum,
quod antea singtdis Professoribus pro corum toga quotannis tribui solebat ; 6°. dcnique imml1nitas eorum ex studiosis, qui publiec promoventur ct hane urbem incolunt, non
tantum ab orclinariis cxcubiis, verum etiam a pracfectura
civi]i. CJarissirnus Hahllius id se fadurum promisit bcnigni'.3sime, quapropter exspectandum prius Professoris Weitzii
rcsponsum et, si forte non faeiles au res nostra petitio apud
Nassa.vium Principem inveniat, haud uItcrius urgcndum,
sed POtiU3 mittcnduIl1 esse universum illucl negotium, amplissimus hic Scna1us conspirantibus suffragiis judicavit.
POrtO etiam se nihil de hoc decreto extra conc1a ve acaelemicum divulgaturos, Professores omnes bona fiele promiserunt.
Venetis 30 l\!Iaii, promotionc quadam peracta, Reetor
1) Andreas Wels, van 1747 tot 1766 hoogleeraar te Leiden, was
door den 'Hertog van Brunswijk belast geworden met het onderwijs
van den jongen Prins Willem V.
2) In het hs. staat: "triginta (vide paginam sequentem)," met
welke verwijzing bedoeld is de brief van Hahn aan Weis (hierna
blz. 29--30), waarin het bedrag van het togageld op 30 gulden wordt
gesteId; over de redenen, waarom dit bedrag later 80 gulden is geworden, zie Acta et Decreta TI, blz. 54-56 en 581.
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Scnatui, eurn in finem coacto, proposuit, clarissimum nostrum
collegam Hahnium ab cruditissimo W-eissio, aei qucm lluperTime Scnatus acac1cmici nomine '.:>cripserat, responsmTI acccpisse, quod {'um ce1eberrimus Hahnius praclegisset, Professores omllCS vira humanissimo pro inpcm;a hac opera gratias
egerl1ut m'aximas simulque decrevenmt, totum illud cle recUperanclis Academiae nostrac privilegiis negotiuffi, de quo in
consessu, 6 J\1aii habito, lati115 actum fuerat, differre in nobilissimi \Veissii, cuius consilium multIs gTC1vesql1C ob rationes
non pbcuerat, ex itinere süo rcditum. Si veTO Serenissimus
Arausioncnsium Princeps co tempore, quo in hane urbem sc
recepturus ct a Scnatu nostro gTatulationis officium praestandum erit, fortasse rogaverit, num quid ab co petenclum h~
beamus, constitutum est, efflagitandam esse per Rectorem
ab Optimo Principe vcniam, ut illucl libello supplici COffiprehendere eique obferre llobis liceat 1).
Utril1sql1e epistohw, turn a cl. Hahnio ad cl. Weissium,
tum etiam ab hoc acl ilIum exaratae, argumentum ita se
habet. "
In den nu volgenden brief deelt Hahn aan \Veis in de
eer::;te vlaats c1e V\.'cnschen van den Senaat mede, die uit de
llotulcn van 6 1v1ei blijken; bij punt 1 daarvan ("retablir la
matricu1e academique") schrij ft h~j : "qui est depuis long terns
hOfs de mode; personne ne professe SOn nom chez le Recteur, hormis ceux, qui soutienncnt des thc3es ou qui prellnent un degre;" bij punt 2 (herste1 der immuniteiten):
"rien ne pourroit lui Ol l' _i\caclemie) donner plus de relief ni
attirer plus efficaCell1ent un plus grand nornbre d't~tlldians;"
bij PUllt 4 (een Secretaris nit elen boezeln ,van den Senaat) :
"h prcscnt c'est le l{ecteur, qui doit faire l'oHiee, du Sec ret<1irc et qui est charge cle tout te dCtail academique. Le
Sccretaire de Ja Vi11e, qui nc fait quc meUre le sceau atL'{
diplomes, tire la dixieme de l'argent des promotions;" punt
6 luidt bij hem: "exemter ceux, qui ont dispute pro gradu
cn public, non sculemcnt de l'obligation de monter Ja garde
avcc nos bourgeois -" .,- ce qu'on leur a.ccordc cncore - -,1) Op de aan den Senaat toegestane audientie (hierv66r blz. 3,
cp 10 Juli 1766) heeft de Prins klaarblijkelijk niet naar de wensehen
van den Senaat geiniormeerd; het hier bedoelde verzoekschrift is
hem eerst in het begin van Maart 1768 overhandigd (hierna
blz. 44).
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mai:; :111s'"i cle l'ohligatiml il aCCt'phT des placcs d'officitTS
dall:-; ks cornp;l,.~-l1ies de Ja hourg'coisie; on les y oblige dcpuis
quc-lque km;;." f)c brief luidt dan verder ,tl:-> volgt: "Vo-iEt
k:~ points de '.:;ollicitatiofl, CjlH: Je SeHat vondrait avolr Ja pcrmission de prnpost'r d de rcconmlcncler ;\ ~.A.S. Le S(~nat
prt:voit bien, que la haute sagesse, qni [egle tonte.:; les action::; de lVlonsgr. lc Princt" pnrt.l'ra S.A.S. ;t nOU3 1'envoicr aU v0nerable ]VIagistrat de la ville, dont l'Acadcmic ('st
dC::pendantc; aUSSl n'est-iJ, pas l'inkntlon (l'entreprClldre
quehltH:': chose a l'insc11 dc J\l.3s. Ies Curateurs; mais comlHC
des parcilles sollicitations ont eIe: portt.~e:; diffücntcs fois
devant Je Conseil cle Ja ville, Sems (lU 'dies aient fait imprcs~
sinn, 11 seroit inutile cie faire UHe nouvellc tentative ;1 muins
d'avoir quclquc cspcrancc, fond ce dans la protection cie
S.A.8. 11 s'agit donc avant tonte chose de 'savoir, si k Sc~
nat, apre';; av011' fait quclques di'ma1'ches <lUpreS dc 1\1"S5. !es
Bourgucmaitrcs, o:.;croit s 'addrcsscr ~l S. A. C't se flatter de
sa protcction c1 dc SGn assistance dans eeHc al faire. Le
SÜlat a jug0, qu:il ne peut etre cdairci dan" ce point prm~
cipal que par VOU6, Monsieur; voUs avez merite ;l si juste
litre l'cntic.'rc confiance cL du Prince ct du public; VOllS
pOttvcz apprccier 1es objets de nos clelllandc:.; ct juger dc
kor irnportance par rapport au bien-etre dc l'Acadcll1ie.
VOlTe noble manitTe dc pcnser et d'ag-ir est conl1ue d re3peciL'C dans toute la Rcpubliquc. Ai11si Je Senat. ne halance point
a mettre ses intcrets entre V03 mains. Rempli des sentimens
de Ja plus haute considc'ra{io11. de vos rncritcs, il 111 ':t charge
de VüllS en donner !es assurance:; les plus 10r11:s et dc sollieiter vos bons offices et vns conseils.t )."
Ud anlwoord van \Vcis Iuielt aldtr:;:
I\Ionsicur
"Je lllC flattois de_ V011S cntretenir de. bouc:he sur Jes demarches, (-lu'il convicnelroit de faire ;l votre Acaclcrnic rour
rccupcrcr lcs anciennes preroga1.ives; des raiSOllS me c1ekrmine nt de partir inccssamment et dc prcndre ma rou1c par
A11,,('rs et Je:.; Anlcnnes, dc fa,on quc l'honneur de vous
voil' dans Je sein eIe votre aimable familIe doit Ure differe~t mon retour, qui sera vers l'arricre saison; je pan 111mli.
Si vous me chargez cle lluelcluCS ordrc·:; pour Bas1c, vos lct~
]) Het hier opgenomen afschrift van dezen brief is niet gedateerd.
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trcs ml.." trouvcroicnl ci'icore icv. Une pOltrinc faible ct
I 'estomac honDcHcrncnt dl:r<1ngL' me d0t-c'1111incnt de m 'a1'r2tcr ;L Plombiere et de bi re le voiage le plu:; (]ouccmcnt,
'lu'il me sera possibk. Je viens prcscnkment (lUX clcmand6
dc r-Univl'r",it(~ d'Uircc, qui 111C paro]ssent toute:; trcs justes
et lllcsmc flc'cessaires pour donner au corps Je rtlief, qu'il
doil ;rvoii- d qni e'~t si es,-;entiel POl1f rcg-ir h jetmesse avcc
autorii(~. Je vmE supplic, l\Toll.sicllf, ele voutoir ass1.trer 1\T6sieurs Je-."; 1'rofc5seur5, vos colh::gucs, que l'honncllr, qu'its
me font dc 1111..' croire eIl ('tat de sec()11der kurs sollicitations,
m'honore infiniment l't rien ne m'auroit jamais fait a11t.a11t
dc plaisir que dc pouvoir contribucr a la reussik dc leurs
pr(~tentions. Je <loute cepcIlcb.nt quc ce terns eIe rejollissancc
ct cle ccr(;monies l) füt favorable
obtenir ces points; la
ville d'Utrec y est trop inkrcssee et 's'y opposera tonjours,
VOllS connaisscz vos l\Tagislrats rIlit,tlx quc personne; jaloux
de leur autoritt';, i15 relllucront eiel el' teITe pour dissaduer
Son AHesse ;l favoriscr l'Universite, ct Je Prince, i\ l'clltree
de ·.;on gOtlvcfncmcnt, ne pensc que de vivre bien avcc tOllt
lc monde, ct vou]ant se rcmh-e ,uni des villcs, il feroit diffici1emcnt 11n acte tJ'autoritc contre lc grc de Ja 1\1'agistrature. 11 me selllb1c, }\-1011sicur, quc 1c Senat de VOlre LTniverslte devroit commcnc{'r par dresser U11 rnemoin: ddaillc,
Oll on exposcroit bistoriquet1lL'nt, par quels moicns le corps
aC(1(k:mique fl1t priYc peu
peu de ses prerogalives prirnitivcs, et i1 faudroit ajouter avcc force les raison .:; (le n)11vcnancc ct de l'intcTt~t pourque ces artic1cs fusscnt rCtab1is.
On cornn1("Tlccra A communiqucr ce memoire sous main :-lUX
Messrs. du premier memhrc-, qui He s'interessent pas hC;lUcoup ;\ l'autoritc de Ja villc. 1\1essrs. ks nobles epouscront <'1
coup sur 1es intüch de 1'UnivCfsitc; il kur importe be;}ucoup, qne yotre COTp3 :füt moins dt':pendant de la villc. Si
vous ave% pannt vos 1Iagistrats des personnes, (1ui 'lOllS
favoriscnt, l'affaire rCllssiroit d'alltant plus surcmcnt. Apres
ces prcpara1ifs on ("ol1lmcncera ~l parIer ~L SOll Altesse, ainsi
qU';L J\tfollsgr. le ])ur. Je l'ai fait CTl gros, m;:ll." il faut de
t.ontc nccessite qU'l1ue parlie du premier membre ct surtout.
que le corps cle nobles füt. dans les mcmes senljmetr~,. C'est
alors qU'Ofl pcut parler avec force ct faire sent.ir <'l Son
. .AItes3e, flUC sa gloin'-'1 l'intert't des lcttres et lcs grands hüm-

a

a

1) Willem V was op 8 Maart 1766 meerderjarig geworden.
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qui composcnt votre Ulliversitc. sout lcs objects dignes
dc 50n attention, cf qu'il avanceroit les intcrCts de toute la
province en rernettant l' Universite ~~i ceIcbre dans son aucicn lustre. Faites mOl Ja gracc cl'assurer vos lVIcs'.:;ieurs,
que personne (u') epouscra leurs intcrcts avec plus cle chaleur
quc reIui, qui a l'honncllf de se eiire avec toute la considcration possihle
1\Jonsieur,
Votre tres humble et tres obcissant serviteur Weis."
111(;5,

"la Haie, ce 24 de May 1766.
"ACTA SECRETA, ME ITERUM RECTORE, ,JOANNE FRED. REITZIO,

A 26 MENSIS MARTII, ANNI 1767" (USQUE AD 24MENSIS MARTII,
ANNI 1768).

,,1767, die 1\1arti5, qui erat 31 mensis l\1artii, hora vespertina quinta in Scnaiu, ad iel convocato, nemineque abscute
practer clariss. V ogct ct Horthemels, ob advcrsam valetudinem, praelecta est norma, jussu Scnatus a sex delegatis
composita, secundum quam dignitati totius n0"3tri ordinis,
in funentrn pompa rnagis magisque in dies neglectae,
melius consuleretur. Quumque hi clelegati compluribus
habitis inter se convcntibus ac deliberatione seria experircntur, negotium esse satis difficile et quodam modo invicliosum ratione quorumdam, nübis in ea pompa jam saepe
praelatoru111, ac tamen omnino necessarium esset ut decretum, super hac re constituenclulll, habeatur tamquam ab
uni verso Senatu acaclemico confectum, rogarunt eumdem, 11t
in antecessum in has conclitioncs pracmissas conscntire velit:
1. Ut singuli praescntes, porrecta RectOl"i magnifico clextra, solemniter fidem 'suam adstringant, promittentes diligenter se celaturos hoc de negotio proposita et acta, neque
cuiquam revelaturos quidquam de peculiaribus eiusdem,
etiamsi aliquando contigerit ut, mutata statione, non amplius
hUlC Senatui adnumercntur,
11. Ut in faciunclo hac dc re Scnatus consulto suffragiontm praevaleat numerus, ita ut pauciorcs disscnticntes
se submittent scntcntiae pluriU1l1, nequc ob disscnsum circa
particularia quaedam se eximant obligationi decreti COlTI111uniter facti.
Quum huc usque Iectum esset, surrexere omnes
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jUller<lfjUC singuli dextra cum ~_cctorc, postulatam hanc 5ilcntii et suhmissionis ad plurima suffragia fidem acldixcrc.
Tumquc sedibus rursum occupatis, praelectio sequcnti-um
conelitionul11 continuata est. UI. Ut siruul decernatur, abscntibu3 nostri orclinis nihil
cle aetis super hoc negotio indicare, nisi per Rectorcm, cOlnitante prima rio Adsessore, et quidem 'sub caclem si1cntii ac
submissionis fide dancla.
IIII. Ut ad sanctiorcm huius aliorumve arcanorum, Scnatum spectantium, custocliam, statuta quaedam con'fiant
cle libris Actörum eorumque excerpüs:
0..
Ne eommunicentur ab ulIo professorul1l" sub quoeUtl1que demum praetextu, cum quoquam, qui nos tri non est
gregis, ni si concedcnte Scnatu, ad· iel convocato.
b. Si quis Professorum de Scnatu 1l0'.stro Acta elomi
suae ael tempus haberc cupiat, nc\ ci, nisi obsignata, mittcntur itidemque obsignata Rectori remittantur.
.
c. Vt paretur pera (zak), daustro vel sera (sluitboom)
occ1udenda, cui cuncta immittantur Acta, quotannis a famulo
aeademico sub Recturae mutationem '3ivc alia occasione in
scnaculum transfcrcnda.
d. Conficiatur liber Actorum separatus, haud adeo magnae mobs, cui inscribantur quae hac de re 1) sunt acta,
ccteraquc quae S'~natus ael secrcta pertinere consulta ac
dccrcta judicaverit, isque liber praecipuae Rectoris magnifici custodiac cümmendatus e-sto.
V. Dclcgati quoquc ad stabilicndum hoc institutu111 juclicarunt perneeessarium:
a. Ut fürmula coneinnctur, libro Actorutn secrctorulll
inserenda, cui Profcssorcs nostri Scnatus sub3eribant promittantque, se hane dignitatis tucndae constitutioncm diligentissime obscrvaturos -~ ~ qualis jam, conscnticnte eodem
Senatu, hic addita conspicitur - - .
b. Vt futuro etiam ternpore novi Profes'Sores ad subscriptionem permovcantur, idque hoc modo: Rector novo PrQ---:fessori ordinario ante orationem inauguralem, 'sub silentii
fide, summatim apcriat, exstare huiuscemodi, de 10co in
exsequiis tenendo, penes nos dccretum, necduru tarnen par1) DU zal slaan op de quaestie over den voorrang bij begrafenissen.

Acta cf den'eta Senatus. 111
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ticulatim faciat lTH'ntioncm personarum, :mte aut post 110S
collocandarum, sed hortetur, ne detrcctct haec statuta, iPi;i
praelegcnda, statim ab illauguratione nornine suo subsignarc. Quod si praestare recuset, statuta haec ips! non praeleganiur, scd nmnes Professores pracscntcs pariter vemrc
negcnt ael symposiuIll, 1urn institui solitUHl.
c. Ut sing-ttJis huius SCllatus membris exhibeatur index,
contincns ('os, qui uobis prac- aut pO'3tponendi sint, 5eC1111clum cuius praescriptum ordincm se gerant. Idemque catalogus sive index cotnmunicetur etiam ab Rcctore Professori
re\~cns cre;tto, postquam, '.:mbscriptione facta, se huie constitutioni submisit.
d. Practer decretum, hat eil' rc factum, cuius notitia
solis l10stri Senatus membris maneat rescrvata, alind insuper
facicl1dum, quod eum libitil1arii';.; 1) sive funertllTI
pracconibus - -_.- communieal1dun1 hisquc verbis conccptum:
"De Rector e11 cle overige Professoren, uitmakcnclc den
Senaat van deze Akademie, met vcel bevreemding ondervinc1ende, dat van tijd tot t~id op de begraafnissen hoc langer
hoe meer pel-sonen tusschen hen e11 de Heeren van den Hove
Provinciaal "vorden g-estcld, die dezen voorrang voorheene
niet hcbben gehad, verzoekcl1 voortaan, als zij ter begraafni3
worden genodigd, te wonl'--;l1 onderrecht, wie tussChCl1 geme1de Heeren en de Professoren zijn geste1d 2)."
c. Rector aliquem libitinariorulTI ad se vocet eUlTIque de
dccrcto, modo dicto, admoneat totque eiusdem apographa
tradat quat erit opus, rogetqlle llt suis ca sociis prima elata
occasione distribuat.
.
f. Postre1110 cxistimant dclegati, ael confirmationem Senatusconsulti hac de re constituendi has regulas esse obscrvandas:
1 0 . Professorum ali([ui:;, ael exsequias comitandas il1vitatu.':! eoque pro(tire voIens, antcquam se venturum promittat,
e libitinario quaerat, num quidam in funeris catalogo proximc post Scrratores urbis ac Provincialis curiac sint collocati?
Jdque si factum, quinam illi surrt?

=

1) Libitinariu..<;
aan~preker of groefbidder.
:!) Hierbij staat als noot: "hoc decretum, aliquantum in Senatu

amplificatum et libitinariis singulis biduo post traditum-, integrius
descriptum iuserui pag 8"; zie hierna blz. 38.
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2°. Si forte lihitinarius id roganti indicare feCHset, invitatus {lrofc:s,..;or vicissil1l clcneget se pompae interfutl1rtul1
addat<lue hanc rdKl'ntiam abscntiac Ilostrac esse caussam.
3°. ~2Ualld() quis llostrum ;:tel quaesita respün3um acceperit, iel lamcn ClUll indice ('orum, quiLt1.~ honos praccedendi
('0I1C(""1S115 est, conferenti dubium imle nascitur, sequencla
ci erit regula: in casibus <lubli5 abstincmlum, adeoque Se
funeri int-erfuturum negabit.
4°. \duoties Profess()1"um aliquis quempiam sihi praeire
patitur in funere, cui honos iUe secundum- inclicem 110-3tr11111
non debetur, toties mul(c)tabitur portione sua, In promotionibus distribui soli ta - - qualis nune est florenorum
3, 19 obolorum - - ,
So. ~2t1ando no~;trum aliquis ex lihitinarii rclatione nihil
eognoverit, quod exsequiis arcedere prohibeat, ideoquc sc
vcnturum acldixerit, sed advenil'ns tamen inveniat unnm
vel p1urcs sibl praelatos, quibus ir! non concessum, tenebitur
abire; i<1 si non feeerit, dupl1ccm incurret mu1( c )tam.
(j0,
Si plurcs simul Professores. cxsequiis intcrsint idemque iis acciclat, quod moclo dictum, unusquc ve1 plures scrundum hoc ScnattE constJ-ltum -abscedant, uno pluribusve
iHnt'um retroire nolcntibus, isti rcmancntes mul(c)tantor
tripl0,
7°, Omnes hae 111u1 (c )tae infercntllr aerario nostro Rcctorquc post singtdos habitos Scnatus ac promotiones collegas interrogato, nUll quis praC':,entium in has leges peccarit. aut alios eas viotasse noverit, ct qmsque tCl1catur
ranelide ael hane qucstionem rcspondere.
VI. Quantum autcm ad rem tpsam, de1egati conSCHSU
animorum judicavenmt:
o. In funere academico Professoribus proximum debcri
dignitatis 10("u111 post jl1dices Curia.e provincialrs eorumque
lninistros, I)rocuratore111 generalem ac primum Graphiariuffi.
b. [n aliis funerihus nostri orc1ini::; viros tantummodo
locum digniorem concedere clcbere his, qUOl-um ecce catalogus hic ~t1bj icitur :
"Hoge officieren in de militje, tot kolonel ingesloten.
Alle die in Generalitcits- l'n Admiraliteitscollegien gecommitteercl zijn, of geweest zijn.
De 4 Ontvangers-generaal, als zij 't werkelijk zijn, maar
niet, als zij, 't geweest zijnde, geen ander ambt of comrnissic,
welke hun den rang züude kuuncn geven, bekleeden, Eu
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voor het overige geene andere Ontvangers, ttnzij dat ander
dezelven een of meer een lid van den Scnatus acadcmicus
gewccst zijn.
De Heeren Hccmraden van den Lekkcnclijk-boycndams,
die ad vitam zitting in dat EcL l\log. collcgie hebben, met
han Sekretaris, maar gecnszins de anderen, noch ook de
Kameraar .
. Dc Raad eil Rcntmeester-generaal van Brabant.
De Hcwindhebbers van de 005t- e11 Westindische 111aatschappij, zolang zij in dat collegie zitten.
De Regenten van kleine steden, indien zij in de Gedeputeercle Staten zittcn of gezctcn hebben.
De Proosten van de ecelesien.
De Sekretaris van de Ridderschap."
Non vero concedirnus 10ei cmincntiam tam iis, qui praemis."'io in catalogo ia111 exclusi, quam his sequcntibus: "Heemraden van de vvaterschappen, Dekanen cn Kanonikcn, Ambachtshcercn, Drossards, Rentmcestcrs, Cornmi.ssarissen (bv.
Ort:1 ) ), Sekretarissen van 't Jagtgericht, Commiscn (bv.
Van Cleef2) ), Buitenregenten 3), die 't niet meer zijn (bv.
Hodart cn Roos), klerk van de Politie, Raadshcercn van
Vianen cu Kuilemburg, Gecommittecrden uit de burgerij op
dc Comtoircn, Statcn-klcrken, Buiten-profes·,soren 4), die
't geweest en niet meer zijn, Tcekenaars van 't segel, Beivindhebbers van de loterij, Sekretaris van de Momboirkamcr, Consuls (bv. Liebergen 5) ), Substitut-Griffier van den
I-Iove, Zcckapiteins cn Kapiteins van de Guarde, cn allen, die
alleen maar rang hebben als Luitcnants-kolonels."
1) 2) 3) 4) en 5) Met Ort is misschien bedoeld Frans van Oort,
:regent van het Barbara- en Laurentius-gasthuis. Een commies Van
Cleef is mij onbekend; wel vind ik in het Hee.renboekje Mr. Jan
van Cleeff, regent van eenige gasthuizen. Met "buiten-regenten"
zullen wel bedoeld zijn regenten van andere Utrechtsche steden,
zooals "buiten-professoren" wel professoren van andere academien zullen zijn. Wat met "consul" bedoeld wordt, is mij een
raadsel: "consuls" in de tegenwoordige beteekenis van dat woord
waren er te Utrecht niet; een Liebergen komt in 't Heerenboekje
alleen voor als Jan Jacob van Liehergen, commissaris uit de burgerij bij de Aalmoezenierskamer.
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J [i5 omnibus, primUlTI continuo filo. mox iternm articulatim praelectis ct acl singulos articul05 explorati,;;;, Senatus serrtentiis adsensuffi est (uneti::; suffragii:'>; utquc co magis rata
sint mc1iusque haee rncrninerint amnes, nominum suhscriptio
fada est in p1cno Senatu, ael eliern 28 Aprilis 1767, in hune
modum; Nos, hic subscripti, professore::; Academiac Tra~
jectinae, ScnattuYl consti1ul'ntes,· hisce declararnl1s, nos hoc
Seuatus clccretu1l1 cle tucndo in pompa funerum diRIlitatis
10co adcurate observaturos; si qui per negligentiam aut voluntariam violationem in id peccaverimus, pocnis ',;upra constitutis nos submittimus.
Joan. Freder. Heitzius, hoc anno Acaclemiac Rector.
Gisb. Malth. Elsnerus.
[,"'ranciscus Burmannus.
Gisbertus Bonnet.
Fridcricus Goclefriclus Houck
Christianus Hcnricus Trotz .
.T oh. Ger. Christian. Rückcr.
1\leinarclus Tydeman.
Joh. Oosterdijk Schacht.
Joh. David Hahn.
IJetrus Luchtmans .
.Toh. Horthemels.
Scbalclus Rau.
Christophorus Saxe.
Joh. Fredericus Hcnncrt.
Carolus Segaar.
Jo. Hellr. Voorcla.
Petr. Bondarn.1).
Johannes TheodoTU.3 Rossijn.
A1cxander Petrus Nahuys.
1JShL Hamelsvcld.
P. Roseam.
'AT. L. BnnVll.
I I. Royaards.
1) Te beginnen met Bondam zijn de namen der volgende professoren eerst later toegevoegd; de verklaring is gedagteekend 28
April 1767; eerst na dezen datum zijn de professoren, wier namen
nu volgen, benoemd. Voor de data der handteekeningen van de
hier bedoelde professoren zie hierna blz. 55, noot 1.
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J.

H. Arn(zcniu,.
P. J. Bachiene.
1\"1. van Geuns.
Steph. Joannes van Geuns J\Iauh. fiL

Decreti nostri formula, cum libitinariis communicata et
,Summaürn tantum proposita pag. huius libri 3 1), ad verhum haee el'at:
"De Rector en Professoren, uitrnakendc den -Senaat van
deze Academie, met veel bevreemding en ongenoegen gezien
hebbende, dat sedert eenigen tijd, geheel anders dan -tevoren
plagt te geschieden, op de begraafnissen verscheide private
personen, en onder die zelfs zulken, (lie gecne zitting in de
Vroedschapsbanken in de kerken bi hebben, óf plagten te
hebben, vóór hen gesteld \vorden, hebhen tot maintien van
den IUl":;tcr en ,yaardigheid van hun collegic eenpariglijk gcresolvecnl, zich niet te bepalen tot het geven van hun ,,,-oord
om de begraafnis bij te \'vonen, voor en aleer zij geinformeenl
zijn, of cr eenige personen, en zo ja, \velke. tusschen de
Hecren van de Vrocdschap of den Hove en hen geplaatst
zullen worden; zullende van deze resolutie aan de groefbidder,:; kennis gegeven word(-n, met verzoek om zich daarna
te reguleren en daarvan gebruik te maken."
Eodem anno 1767, initió mensis l\.IaiL halle formulam, octies dcscriptam, toticlem libitinariis clistribuendam traclidi
eDrum prima rio, qui receptam libcnter communÎcavit cum
sociis, eo cum succe:'.su, ut exincle per (lliquot saltem hebclomach.:> nobi:; prae1atlls fuerit nemo, cui id non competere decreveramus.
Versus finem vero mensis Julii accidit in {unere quodarn,
ex aedihus vi ri cuiusdam arnplissimi dato, ut Secretarius
collegii pupillaris -- - ",--ler \\.lCC5- of l'vlomboirkamcr"
qualuor professoribus anteponeretur, contra quam libitinarius,
;tnt ca de online harum ex.sequiarum interrogatus, ad firmarat; quare hi professores seeundum orclinL; fonnulam, modo
clcscriptam, ab acdibus funebribus sc stati~n dOlllU111 quisque
SUam recepen:~; quod tarnen aparte altera aegre latum esse,
mox rumor distulit.
1) Hiervóór blz. 34.
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1heque 25 Augusti Consul primarius Van Harscamp me
adiit questusque est, quod libitinariis formulam ordinb ratione nostra o-bscTvandam, tradiverimus, nec tunen se sperare
ait, .Profcssorc~; Jocum illius denegaturos, quem Senatus Urbis ad signet suis Secretariis et qucm in solcmnitatc salutand i Principis ctiam suo orphanorum G-raphiario concesscrÎ1. ldeoql1c se cupere cognosccre, quid velimus et qualc
nostrUm 5it ';,ystema, ut super ca re nobiscurn agi ae dispositio
confieri queat - - vcrbo "cesse," "schikking maken" utebatUT ---" -"'-. Respoudi: Senaturn ob multorum abscntiam non
posse convocari nis i post fcria~,; hoc tamen pro me dec1aravÎ:
ratio11Cl11. illam- a Senatu academico initam, quod expertus
fueTil, quotid-ie magis magisque in funerum pompa nobis praeferri, quibus id antea datum nOn fuerit, neque istum, de quo
quereretur, casurn fuiLise exstiturum, nis1 funebris praeeo nos
fcfclEsset. ncgan:, i1111111 Secretarium funeri interfutufnm,
etui si in gratu]atione Principis dig·niorem obtinuerit loeum,
hoc pron11 dubio extra oniinem potins, quarn ex pristino
more ei iributum esse sed acldere potuissem,
eum tU111 tempo ris sirnul cum toto Magistratuum collegio
admissum; aliud vero esse, ubi exüaid versatur solus ---.
Ipsorum 'quielern nos Magistratuum Graphiarios, qualis
istc non reapsc est, loco suo deturbarê nolle; seel nee sperare, M agistratus nostrum onlinern veIle deprimere, vanos
honores non adpetentem, seel in pristinam tantulTlmodo dignitatem restitui eupicntem ad reverentiam 11ost1'i ordinis necessarialIl apud juventutem academicam sustentandam, quae C011cidat, ubi viderit, nos, publice de g1'adu clejid. Ac1jeci etiam,
non me credere, aequum esse, ut ex-quaestores aerarii, fabrorum praefecti similisque conclitionis homines, quibus ipsi Magistratt1~::; jus in templis 11na cum iis considendi negent, nobis
praeponi. Ad haee rUrsus Consul: neque nu::> volumus ad
in feriora dep1'imere nostr05 professorcs, sed tantum cupimus,
ne ingratus eiusmodi casus iterum accidat, ideoque rogo, ut
hoc Senatui academico post ferias exponas, atque is ratione:;;
suas modurnque mecum communicct.
Diequc 21 Septemb1'is ru1'susque me adiit i(lem Consul amplissimus, rcspon.'ium urg-cns, quod me propediem daturum
promisi.
Coacto ig-itur Scnatu nostro eiu3 jussu ad <Iiem 23 Septembris, C<iussas instituti nU.::;tri Consul] eidem prius coram in
aeclibus ipsius exposui, 'Inas qumTl vellet sibi potiU5 t1'adi
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script as; deinde etiarn chartac mandatas, eodem conscnticnte
Senatu, tradicli, his verbis conceptas':
"Dat de conventie over den rang door de Pr~]fe~~'.:;orclJ
"toen eerst gemaakt is, wanneer zij zagen, dat hun fatsoen
"dag aan daR op de begraa fnissen door 't vóórzetten van
"verscheidene personen verminderd wicnl. Dat zU dus [:;P"noodzaakt en niet clan na lang en bezadigd overleg daartoe
"gekomen zijn} en dit als cene domcstieke zaak considere·"ren.
"Dat zij ol1dertusschcn kunnen verzekeren,- dat in die con"veutie niets is besloten, 't geen tot nadeel vall de waardig"heid van hunne WJ.:CL Gr. Achtb. derze1ver ministers ver"strekt.
,;.Maar dat z~i, zulks doende, acht gegeven hebben op vorige
"tijden, zoals 't toenmaals plag te geschieden. En dat zij 't
"honneur van de Academie, welker beschermheerc·.ll hunne
,,\VEd. Cr. Achth. zijn, in 't oog: gehouden hebben, ten einde
"dezdve niet minder dan andere Universiteiten in ons land
"mogte geacht \-vorden, zijnde de Academie een notabel or"nement voor deze stad en bij hunner WEd. C;'r. Achtb.
"voorvaderen altoos dus geconsidereerd geworden, en de
"academische Senaat geen verachtelijk collegie, als 't welk
"claaglijks onder het oog van hunne WEd. Gr. Achtb. den
"titel van "Amplissimus" en "Nobilissimus" voert en zijne
"commissie tot promoveren van :Mijne Heeren de Staten,
"als Souverein van den lande, ontvangen heeft, en dezelve
"uit naam van TT un Ed. !\·log. exerceert.
"Dat het eindelijk waar is, dat de rang aan den Heer Se"crctaris der IVlomhoirkamer is geweigerd, maar teffens ook
"waar, dat dezelve tevoren nooit den rang vóór de Profes"soren gehad heeft; en nooit als Secretaris van de Stad is
"geconsidereerd ge\vorclen. Ten bewijze van 't welke hunne
"WEd. Achtb. zich zouden kunnen herinneren, wat er in 't
"jaar 1736 ter gelegenheid van 't jubileum der Academie
"geschied is. Dat ondertusschen het voorval ter gemelde
"begraafnis niet zoude -geëxteerd hebben, indien de groef"bidder, volgens belofte, hadde opening gegeven, welke per"söon of personen t~r.-:schen de I-Ieeren van de Stad, den
"Hove, met derzdve l'nînisters, en de Professoren geplaatst
,,\-varen. "
His lectis, norlllulla quidem rursus obmovit Consul, ad
quae respondi, cuiusquc ei vis esse statuere~ velitne an nolit
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fUllU5 comitari, aut ab co' recedere, exemplaque quum adlegarem, vidcbatur aliquantum adquiescere, se tarnen rcspont;;um nostrum cum collegis' communicaturum corumque SClltentias cxploraturum et mihi rdaturuIll, diccns; ad quae
ego: "Atqui hoc, quod tradidi scriptum, non ca est forma
compositum, ut epistolae aut libelli nominc ad universum
Scnatum urbicum reterri queat, seel juvandae lncrnoriac caussa. a me in chartam coniectum, CtS1 Scnatus nostri
sentcntiam continet, at perhumaniter quacso, nc hoc negotlum
amplius urguere velis."
Quum vero 12 Octobris primarius iUc Consul amplis"simus
Harscampius consulatu decederet, nosque navo Consuli praesidi Kienio eiusque collegae \Vijkio (A'sch van Wijek) ex
more g-ratulatum iremus, neut er eOTurn de hoc negotio quidquam atügit, nee alius quisquam de ]\1agistratibus ullum ampIins verbum fecit, saltim ad finem usque recturae meae et
ultra j1;1<111(' videntur in declaratione nostra tandem aclquiescere.

Quanclo autem anno praeterito, Reciorc clarissîmo Burmanno, lil Senatu academico decretum fuit 1), occasionem
salutancli Serenissimi Principis Gulielmi V esse captandam,
eiquc supplicandum, ut in interventu suo corrigantur nonnulla
incommoda, nostram Acadel11iam prementia, e(xempli)
g(ratia): quod in albo academico nulla amplius fiat studiosorum inscriptio; nullae porto immunitates; Graphiarius
e nostro collegia nemo, idquc mihi esset mandatul11, adii per
feria"S aestivas Principel11, in Ve1aviae praedio 2) tum degentel11, nactusque colloquium secrctum, haec exposui clidicique, veIle ipsum,. scripto sibi has rationes Acaclemiaeque
statum exhiberi; quin et adjiciebat: an et jurisdictionem in
studiosos cupitis? Negavi hane a nobis qua_cri, sed de Graphiario c 11ostro corpore legendo aofirmavi, me iam cum
gloriosae memoriae Patre egissc, qui hanc petitionem judieavit acqtlÎssimam, sed intervcnicnte tristi eius obitu, rem
effcctu caruis'se.
Ris post ferias ad Scnatum academicum re1atîs, ab co decreturn est, ut ex co delegati scripturn componerent forma
1ihelli memorialis, quod Serenissimo tradatur, cum primum
1) Zie hiervóór blz. 27, de Acta secreta op 6 Mei 1766.
2) Het Loo.
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aliqua esset r-equie.; in aula ab solemnitatibus nuptiarUlIl '1)
gratulationumque ae reipublicae negotiOrt1m graviontm. Itaquc rlelegati a Senatu sunt Rector Reîtzius, prorector Burmannus, e Theülog-is J. Chr. Bonnet, (ex J. C.) Trotzius, ex
l\ledici'3 Oosterdijkius -~ -_.," cui dein est a.djundus Hahnius
"- - et Ravius. Hique septem, modo singulis hebdomadibus
semel, modo post 14 dies altcrnis vicibus coügres~.,i, partim in
senaculo, partim immo plerurnque suis in domîbus, tandem
confecere formulam ei us libelli, in pleno Scnatu praelegendam et examinandam, quae paulo pO'~;t hic inserta visitur.
Interim die 3 N ovembris, comitante Adsessore c1arissimo
Burmanno, convcni novum collegam Jaan HCllricurn Voorda
eique obtuli librum hunc actoru1.11 secretorurn, ut nomen
subscriberet .ordini in funeribus a nobis observando, cui ille
petitioni satisfecit, postquam juncta 111ecum dextra silentium
eodem modo addixerat, quo collegae ccteri id antea praestitenmt; locum enim tempusque ipso demum orationis die
intra senaculum "Signandi mutandum 2) duxit Senatus ob
incommoda inde oritura, Die demum 30 l11cnsis ciusdem,
hora vespcrtina VI, formula memorialis libe1li in Senatu
academica, ad iel convocato, est praelecta et cunctorum suffragris probata, duobus modo tribusve verbis exceptis, quac
CJuurn dl'1egati ex voto Senatus mutassent, iterata triduo
post ciusdem praelectio instituta, omniaCJuc probata sunt.
Turnque H.ector duo conscripsit exernplaria, quorum autographum, nominiblls omnium signatul1l, sercnissimo Principi Guilielmo V, altcrum, solius RedorÎ":"; l10minc subscriptU111, tradi cleheat ce1sissilllO Duei Cuelpherbjtensi :1), _ .. -iel
ql10d fact.um esse, sequentia docent - .~-.-. Post aliquot rursusque ddîbera·tiolles cle1egatofum septcm de modo libelli
tradcncli habitas, l1trum ab RectOl'c aliove collegarum solo,
an Adses30rum comÎtatu adjunc.to id sit faciundum, reque
ad Senatum relata visum est, cxplorandum ipsique Principis
placitum; quumque intcllec1.ull1 csset, satis fore gratull1, si
vel mlUS cam farmulam sereni3simo G·ubernatori traderet,
hane inire viam decreturn est, scd et amplissimis nostris
Consulibus indicanelum esse nosh-ttm consilium ct ut hi ael
1) Willem V was În October 1767 te Berlijn gehuwd met Prinses
Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen,
2) Zie hiervóór blz, 33, sub b.
;1) Aan den Hertog van Brunswijk.

Curaton:s Academiae referre id velint, roganclos c.ensuerc
plurimi.
Ttaque ad diem VIn DeC(~mbrjs libellus hic mernorialis in
Senatu nominibus omnium Professorum est subseriptuEi, quocl
ct valetudinis caussa absentes clari'ssîmi Voget et Horthemels domi Sl1ae feeere, silentio rursUs ab iisdem aeque ac
ceteris promisso, ue res in vulgus exiret ante tempu3.
Libelhls autem erat huiuscemodi:
"Aan Zijne Hoogvorstelijke Doorluchtigheid den Heere
"Erfstadhouder, euz .enz. enz.
"geven onderdanigst te kennen de gezamentlijke Profes"sorcn der Utrechtsche Academie, dat zij, vernemende, dat
"het Zijner Hoogheid niet onaangenaam zoude zijn, van de
gesteldheid dezer Academie schri ftel~ik bericht te worden,
"om te kunnen oordeelen, of daarin eenige wczcnl~ike ge"breken vvienlen bevonden, welker verbetering tot meer"der aanmoediging en bloei derzelve mogte strekken, dus
"te rade \\~aren ge\\<Torden om Z. H. met dit volgende ver"slag onderdanigst op te wachten; namelijk:" (nu volgt de
memorie, die in hoofdzaak gelijk is aan de door den Senaat
aan de Vroedschap overhandigde memorie, getiteld: "Verslag van den staat der lItr. Acad. aan Z. Hooge Doorl.", opgeteckend in H.e;;. Vr. 21 :Maart 1768, in haar geheel afgedrukt hij l\1iedema, hlz. 360-·~~361, en waarvan de inhoud
verkort is weergegeven hiervóór, blz. 19-20. Jn de memorie, vermeld in Res. V r. 21 lVIaart 1768, is niet opgenomen, \,,·;tl in de memorie aan den Stadhouder onmiddellijk
volgt op den eersten regel: "dat hier geen inschrijving der
.:;turlenten meer geschied," 111. "nochte eenige belofte om den
Rector en Professoren behoorlijke achting en eerbied te zullen toedragen, 't welk echter bij de instelling dezer Academie een ,"vet was 1) en op andere Academiën ook nog
plaats heeft," een zelfde passage dus, als voorkomt in de
lijst van wenschen van den Senaat (zie hiervóór blz. 23-24,
op 26 Sept. 1768), welke wcnsch toen door de Vroedschap
ook niet ingewilligd is. Ook staan in de memorie van den
Senaat aan Z. H. enkele passages, d.ie speciaal voor hem
bestemd waren en niet overgenomen zijn in de aan de
1) Zie art. 1 van de "Leges et Statuta Academiae Trajectinae,"
zoowel van die van 1643 als die van 1644: Acta et Decreta I, blz.
170 en 195.
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Vroedschap medegedeelde memorie 1). Zoo volgen in de
memorie aan Z. IT. op de passage betreffende het secretariaat van de Academie (Miedema, blz. 361, regel 11 v. b.
tot regel 11 v.o.) deze regels: "Welk inconveniënt reed..:;
voonna~d:-:; aan Uwer -J--1oogh. Heer Vader, roemruchtiger
gedachtenîsse, vertoond zijnde, van Hoogst dcnzelven billijk is geoordeeld, dat behoorde verholpen te worden, en
waarschijnlijk al geschied zout! zijn, ware het smartelijk
sterfgeval nid tusschcnbeidcn gekomen. Derhalve nemen de
ondergeschrevenen, filet verlof Uwer Hoogh., de vrijmoedigheid om deze Akademie in Derze1ver hoge gunst en
door U wcr IToogh. hoog~vichtige voorspraak ootmoedigst
aan te bevelen, eenig redres omtrent de voorgestelde pointen te mogen verkrijgen." Ten ~')lotte eindigt de memorie
aan Z. H. met deze passage, die niet voorkomt in het aan
de Vroedschap medegedeelde stuk: "De ondergeschrevenen
zouden eindelik ook kunnen gewag maken van de jurisdictie over de studenten, voormaals aan den Senaat staande 2),
edoch met de tegemvoordige constitutie daaromtrent wel
vergenoegd z~jncle, zoeken zij hierin gecne verandering."
De memorie aan Z. H. is onderteekend door den Rector
Reitz en door de overige 16 ordin. prof., "z~jnde de prof.
Van Goens noch extraordinair en dw; onzen Senaat niet
bijwonende, noch onderteekenen kunnende").
Dies huic libeIlo non erat subscriptus, sed clarissimo
Bonne1o commissum, eum addere pridie quam traderet, quia
nobis incertum erat, quonam die iel futurum cs·.;et.
Igitur idem Bonnetus tandem, die Javis tertio mensis
J\Iartii 1768 Hagam profectus, impetrata ab celsissimo Principe venia, libelJum ei traclidit, atque inde quatriduo post
1) Van ~ît verschil tusschen beide memories maakt de Senaat
zelf gewag; zie onmiddellijk hierna blz. 45, regel 19 v. boven, de
woorden "demto tantum capite et clausuIa."
:!) Dit is niet geh~eI juist; de rechtspraak over de studenten was
in de ,Leges et Statuta" van 1643 door de Vroedschap wel aan den
Senaat toegekend, maar de beide eerste leden van de Staten van
Utrecht hebben de Vroedschap genoodzaakt, op dit besluit terug te
kome!!; het forum academicum komt dan ook in de "Leges et Sta:'"
tuta" van 1644 niet meer voor; zie over deze quaestie De Utrechtsche Academie, blz. 80----82.
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retulit reverSllS: se perhumaniter in aula exceptu1U, Duci
celsissimo Brunsviccnsi tradid,sse eius exemplum descripturn - - sive copiam - - , dein Gubernatori' hercditario
Gulielmo V autographmu, qui responderit: "se super hoc
ncgotio deliberaturum;" mox et perhumaniter addidcrit: "se
daLa occasione Academiae nostrae libenter bene facturum."
Pro hac impcl1sa opera gratiac BOlll1eto a SC!k1.tu nostro
sunt actae, statutumque, ut sUmtus itineris ei refunderentur,
ad quos professorum singuli suam conferent partem. Hace
vero adhuc Secreta tum cum Principe Scrcnissimo quam
hic loci acta, nondum visa sunt rnatura, ut cum amplissimis
nostris Curatoribus communicarcntur; sed literi5 Haga acceptis, quibus iel suadebatur, deeretum' est, id quam primum
faciundum.
Ideoque, famulo academico praemisso, additum rogantes
delegati Rcitzius, Rector, Burmannus et Hahnius, die 15
lYlartii adiere ae(les Consulis praesidis Kienii et eius collegae '\Vijkii, ac priori tradidimus eosdem descriptos petitionis nostrae artictdos - - elemto tantum capite et clausuIa ~ -~ quales Hagam, ut 'supra dictum, erant missae; ante
huius cxtracti traditionem tarnen praefati, nos Academiae
p-ostrae commoda Consulibus nostris, ut eius Curatoribus,
commcndare, simul rationem reddentes, quare Sercnissimo
Principi idem hoc scriptum exhibuerimus, quia nimirum
aliquoties ab eo de statu Academiae nostrae ae studiosorum numero rogati, necesse habuerimus respondere, cum
neseiri, quoniam nulla hic amplius locum haberet inseriptio
a1que intellexerimus, graturn fore eidem Academiae staturn
e scripto cognoscere. Respondit Consul primarius: "rem
esse factu difficilem, reditusque acrarii hoc detrimcnti
non pati, immo aerarium sic pessum iturum, neque eiusmodi immunitatcs vini ae cerevisiae studiosis adeo esse
utiles, seel potiU5 civcs, quorum utantur hospitio, iis turn
frui ac per varias fraudes abuti; urbisque reditus jam adeo
esse oncratos pracgrandi professorum numero, ut maiore5
tolerare Sl1mtus nequeat. Ceteruffi tarnen id cum Curatoribus reliquis communicaturum recepit."
Consul alter eamdem de vectigalium immunitate difficultatem movens, adjccit: "flan esse Senatus urbani ea condonarc, sed Orclinulll Reipublieae; quantum autem ad
Graphiarium ex professoribus deineeps legendum, rem quidem fore aliquanto faciliorem, seel remedium esse excogi-
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tandum, quo damnum sarciatuf, Secretario Röellio, succcssOfi Dousae futUfO I), inde nasdtUrtlln,"
Hjs endem die X V l'VIar1ii ad Scnatum nostrum relati;;,
negotiull1 datum clarissimo Honncto, ut prlmores ex Online
Electorum Equitumque salutatulll Îrd caussamquc nostrat1l
iisdem commcndard, pracdicerctql1c legationc magis ',mlemni iel factum iri tempore ad id maturiore, mihiquc ~e
natu quoquc suasum, ut amplissimum Ordinum Graphiarium ""Voertman1lum~) adirem, idernque cum co agerem
eiusque scntcnt1a11l explorarem ht1lnaniterque rogarem,
ne nostrae petitioni se opponcret, .sed Academiac faverc
velit.
Ris mandatis quum uterque paruisscmus, die XXI[ 1\1<1rtii hortnn illustrium virorum responsa Senatui convocato
adnuntiavimus: c1arissimus nonnetus, se humanissime ab
illustrissimo DO. Van Suilen 3) comitequc de .Rechtcren 4)
reccpttlln caussamque Academiae ah iis justam esse habitam, nee se refragari, quin legatio suo tempore ad eos mittatur. Ego similiter nuntiavi, amplissimum vVoertmannum
primo probas3e consilium nostrum, quam Tem cum Consulibus communicaverimus, sequc quidem peclem nobis haud
opposituros; adclidit, Tem tarnen diffieultate non ("aritt1r~!m,
scd esse dc1iberandum de invenicndo quodam remedio, quo
studiosorum iu:>criptio promoveri queat sine aerarii publici
dispcndio, monuitquc ut aliud quid excogitemus; non tam en
(liffitebatur, Serenissimum Principem nonnihil SCCl1m super hoc negotio collocutum.
Tumque Scnatus septcm sui,,:; dc1cg-atis man davit, ut tres
quatuorve ex sesc Hagarn ablegent, qui Principi rem
nostra111 rurS11S urguendo commendarent potissimumque
quatuor haec proponercnt:
]. Gratia:, pro fa vore jam dec1arato 111 benigne recipiendo mcmoriali Scnatu3 libello.
1) Mr. Jan Hendrik van der Does was toen eerste, Mr. Jan Frederik Röell tweede secretaris.
2) Dirk Woertman was adjunct-Secretaris van de Staten, Gijsbert
Franco Baron de Milan Visconti, Heer van Hinderstein etc. was
Secretaris van de Staten.
3) Diderik Jacob van Tuyll van Serooskerken van Zuilen, lid
van de Ridderschap,
4) Jacob Hendrik, graat van Rechteren, Geëligeerde.
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2. H.e1aüollcm, quod cius rontenta CUm Consulibus Trajectinis communicavcrimus.
3. 'Preees, ui ipsi placcat Academiac commoda porTo
pro nobis suscipere sustcntanda.
4. Expositiouem, quod Curatorum Secretarium non quacramus fraudare salario 150 florenorum, (lllO iUe fruatur
tamquam corUrn minister.
Quumque interim .Rcitzius, Rectori:; munCTe jam eodem
die defunctus, fasces tradiclissct successori c1arissimo
Henncrtio, quacstio müta est, hiccine potius, ut legationis
ca.put, CUm collegis delectis Hagam tendertt; plurimique
arbitrarent novi hoc esse Rcctoris; rei tamen conducibilius
fore, si idem 'hoc in sc susciperet, qui jam ante de eodem
negotio CUm Principe egerit saepequc hoc saxum in septemviroru1ll convcntu volverit atque esse continuationem
pristini negotii; tumque Rector T1:ennertius itineri sponte
renuntiavit, omniumqlK '~mffragiis jussus est prorector Reit"zins id ingredi cum 2 comitibus, ac Rectorem novum apud
Principem excusare.
Sic ergo durn alii quoque dctredarent, nave ordinaria vectus, prorector, comitantibus clarissimis Trotzio Ravioque, Hagam clevenit ad diem 31 1\'lartii, per ferias Paschales, alteroque statim die in Principis conspectum admissus cum
collegi3, colloql1ioque sine a.rbitris impetrato, cum his ver~
bis adlocutus sum:
"Met verlof van U we Hoogvorstel. Doorlhd. heeft de
"Utrechtschc Academie de eer, om door deze bezending
"vooreerst onderdanigst dank te zeggen voor het gunstig
"aanneemen van de memorie, door professor Bonnet over"handigd, die mede tot deze commissie bestemd was, maar
"wegens kerkelijke ambtsbezigheden thands niet konde
"medegaan en deswege onderdanigst om excuus verzoekt,
"gelijk ook doet onze nieuwe Rector Rennert, alzo hij 't
"Nederduitsch zo machtig niet is als het Franseh; weshalve
"ik, als onlangs afgegaan Rector zijne plaats bekledende,
"de vrijmoedigheid neme, om vorder uit name van onzen
"Senaat aan U.H. verslag te doen, dat wij 't bewuste plan
"aan Burgmrn. alhier, als onzen Curatoren, hebben gecom"municeen:1, \velke wel eenige zwarigheid maakten, voor"namelijk omtrent den Stadssekretaris, die daarbij te veel
"verliezen zoude - want hij trekt als Secretaris van Cu"rateuren 's jaars ISO gulden --:-; doch wij trachten hem
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"van dit tractamentjc niet te heroven, ook is de schade vant
"verlies dCf1 ondertekening van de bullen zO groot niet, als
"bedragende geene 200 gld., en zoeken niet zozeer ous eigen
"voordeel, maar 't welzijn der Academie. Dan geeue kans
,-,ziende om de studenten tot de inschrijving te beweegen
"zonder dat zij ten minsten ecnige vrijdommen, hoe gering
"ook, genieten, was ons onderdanigst verzoek, dat het
"U\'\'er Hoogheid goede geliefte rnogte zijn, onzen Ma"gistraat of de Staten daarover aan te spreken, latende
"wij 't aan 't goedvinden van Uwe Doorlhd., hoe de zaak
. ,best geschikt worde, welke wij hiermede nogmaals in der"zelver gunstige voorspraak aanbeveelen. Het zal U.H.
"tot onsterflijken roem verstrekken, de Academie tot dank"bare gedachtenis verplichten."
Placuit ad haee Principi Gubernatori respondere verbis
his iteratis: "Ik zal mljn best doen;" aditum tarnen ad celsissimurn Ducem Brunsvicensem frustra tentavimus; non
vero negleximus curare, ut adventus nostri caussam re':
scisceret.
Ad diem 12 Aprilis Senatui, occasione promotionis congregato, haec a nobis Hagae acta retulimU5; quibus auditis,
gratiae nobis amplis.3Ïmis verbis ab eo sunt actae decretumque, per duas minimum hebdomad03 expectandum, donee
audivimus, quid Serenissimu3 floster cum proeeribus Trajcctinis hocce super negotio egerit. Simul autem septem
illi ad id delegati missionem a legatione et conventibus,
toties domi habitis, petentes, impetrarunt factaque Rectori
Magnifico Hennertio pote'Stas, alios sibi adsciscendi legatos, quibuscum porro super eodem negotio promovendo
se01'sum agat, et, ubi quid memoratu dignum acciderit, Senatui deineeps referat.
ACTA SECRETA RECTORE JOH. FRED.

HENNERT,

1768(-1769).

Die 24 Maii celsissimus Reitsius cum Senatu nostro communicavit, se cum amplissimo Woertmanno forte in colloquio fuisse, ab illoque intellexisse, petitionem Secretarii
e nostro collegia legendi non tot difficultatibus premi, quo
petitionem alteram, immunitates quasdam a vectigalibus
impetrandi. Idcirco arbitratus est vir amplis3imus, de alio
remedio civium academicorum inscriptionem instaurandi et
fi1'mandi 1105t1'O Senatui esse cle1iberancluU1. QtJamobrem a
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col1egio nostro fuit clecretum, amplissimum v\loertmanllU1l1
quantocius a RectOl'c et quidem nornine Senatus esse salutandum et rogandum, ut Sercnissimo Principi in proximo,
quod intendebat, itincrc petitiones nos tras commendet, inprimis petitionem inllllunitaturu.
Die 3 Junii c1arissimus H,citsius coram Scnatu commentarios arcanU3 adcurate conscriptos praelegit. Simulque
Rector negotii sibi commissi collegia Professorum rationem
rcddidit, se scilicet ab amplissimo Woertmanno hurnaniter
fuisse receptum illurnquc promisisse, se opportune fes academi cas Serenissimo Principi velle commcnda re, de impetranclris autem immunitatibus vehementer dubitare ideoque
j udicare, de alia remedio inscriptionem clvium nostrorum
instaurandi et formamii nobis CS"SC deliberandum.
Die 10 Junii, habita promotionc, a Scnatu statutum fuit,
novum C"onventum de rebus nostris academicis de1iberandi
esse institucnclum. Quem in finem Rectori facta fuit potestas, quusdam Professores elegendi, qui autcm nominayit
clarissimos viros Bonnet, Ruixerum (Rücker), Oosterdijk
(Schacht), Hahn et Rcitsium, quique viri hoc ncgotium lubentcr in se susccperunt.
Die 15 Junii Rector Profc5sores l'ogavit, ut fide sese
adstringant, ut se silentio ca, quac in pO"3terum de Academiae rationibus agenda essent, veIle custodire. Decrevit Senatus, amplissimum \Voertmannum a Rectore esse adeundum atque exploranclum, utrum rationes academicas Serenissimo Principi commenc1averit, simulque ab illo viro vcniam esse petendam, de rebus obviÎ"5 cum eo studiosius
agcndi, quam si nobis eonccsscrit, ad virum amplissimum
eum in finem esse deleganclos Rectorem et clarissimum Ronneturn. Statuit Senatus, in conventibus cum amplissimo
Woertmanno necessitatem qUë13dam immunitates obtinendi
quam maxime esse urgendam, dummodo immunitates a
vestigalibus trium anckorarum - - anker - - vini stuclio~~is concedcrentur. Si hoece propositum, quomodocumque
agitatum, amplissimo viro non foret acceptum, aliud esset
proferendum, quod nempe studiosis non statim ab initio
curriculi academici, seel demum a tertio vel quarto anno
Curatores largia.rentur, si statim post ingressum in Academiam nomina sua Hectori dederint, eodem autem privilegio utantur juvenes, 'lui postquam tres vel quatuor annos
in Academia degerint, ad nos vcniunt; tcncntur autem annos
Acta ct dec.eta Senatris, III
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acadcmicos testimonio, a Rectore conscripto, comproharc.
Nisi tandem haeccc propo:-;itio ab amplis.-:>imo vi.ro prolx-tretnr, vda esse contrahcnda a.tque proponenc1um, lllscnptionem sludi()sorum <tl1doritate M;tgistratl1s urbani tantu:Tl
esse pnHllulgandam.
ln codelll Sehatu fuit dcliheratum, utrurn ad praepotcnte-:;
Ordines sokmnis dc1egatio sit mittcnda, de ql1a darissimus
Bonnet cum :!llustribus Comite ~L Rechteren et l1arollc à
Zl1ylen est colloqutltus: vide Acta secreta, pag. 17 (hiervbór
blz. 46). Putavit Scnatu3, îllam delegatiemem fon: pos ierioris cttrae, de qua esse consulc-ndu1l1 amplissimum \Noertmannum, si occasio ief f('rat. Propt er instantes rerias novi.';simo conventlli Cl. Senatu facia fuit potestas de petitionibus
nO.s1.rÎs strcntte c.1cliberandi ct agendi..
lTaecce ;wtem a se(ptcm)viris ad 22 A1Igu5lÎ gl~stil. fuerunt; Rector arnplissiInul11 \Vocrtmannum, Haga rcducem,
adiit, ex quo cognovit, illi de petitionibus nostris cum Sercnissimo Principe coHoqucndi 110n fui:'ise opporl.lmam 0(casiollcm. l\[onuÎt autem .H.ectorcm, amplis~:imu11l CüJ1"3u1cm
As(c)h van V/ijk ect de re esse explorancll1Tll, rui de 11051ri5
negotiis cum Principe agcndi. commi5sa fUtt provincia. Con(""C3Sit nohîs veniam cum iUn de rebus academici~ liberius
dc1ibcrandi, quam ob rem .Rector ct ccleberrimus Honnet
,1rnplisSlll1Um \Vocrtmannum adienmt, sU;lsitque nobis, ;tlnplissimis Consl1libl1s irnmunil;lle,..; vectigalil1m a Lribus :.lD("boris vini. posst:'" proponi. Suasu se(piem)virorum Rector
ab amplîssimis ,Colbulib1.1s veniam pctiit memorala.s immunibtC's proponendi, qua impetrata, nector Hna cum darissimis 1301111('10 ct H.uixcro (Rücker) ampli.s;;imis Consulihus
novlsslll1a":'i pctitioncs in scriptis tïadic1it illosque intclTogavit, utrum nobis liceat, budata;.; petitiones Illustribus On1in1bus offerte et commel1(1are~ quod Consulibus prohatum
fuit. Propterea :Rector Illu.stiTs viros à H.echlercn et à Zuylen, (omüantihus darissilllÎS Bonnet et Hahll, s;üuhvi-t;
promiserunt Viri lllustre.s, se cum Ordluibus no,.:,tras peJiones velk cummunicarc.
Quum 1ni1io Augusti forte cognovimus, amplissilllOS C011'3ulcs de pctitionibus nostris convcnissc, qua de re cdcbcrrimum nonnduHl, qui tU!1l tc-mporis Hagac otiél agebat, 5tatinl certiorcm fecit clarissill111s .Hahn, petiitquc ut Jandatus
collega cum !:-lerenissimo Principe llcfvissimas pctitiolle."
communicét. Ex litteris darissimi Bonneti intdlcximu~, Sc-
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renissnnum Principem nullam spem imIllltnïtaks impetrandi nobi;:; reliquÎsse. Epistolam hanc('t': l{tc!or et c-1arissimus
l-fahn ('llrn alllplissillHl Vv'oertmanno communirarunt, il1ique
comrn, (jlUC a 11obi-" gesta fuentnt, notitiarn dedimtts,
Sc( ptem )virorum arbitratu Rector amplissimuill Consulem
As\(~)h van \VIjk, Haga rcduccrn, salu1avit, ut ex illo re(luirat, quae de petitionibl1s 110::;tri5 a l\faglstratu constituta
fui::;sCllt. Rcspondit Consul, ca de re nihil in pleno ScnaJl1 f
actum esse.
Quibw.; <ttHlitis, sc(ptem)"irontm suasu 22do Augusti
Rector Senatum ,,-'unVOC<1V11:, cui Consulis rC"~,ponsi notitiam
dc<1it, proposuitquc, UtrU111 ad Sen~nissimum Principem sit
lllitten(la deJegatio, (111011ia111 suspicabamur, de novissirna
nos tra pditiorw Sereni';:;simum Principem a 1\tTagistratu 11rhano non fuisse ccrli(,rem factum. ljua dclegat1cme ad prohata, llo1I1inati fucrunt Rector ct celeberrimus Hahn, 5irnulque dccre:tui:l fuit, hane dele-gationem arnplissirno
\V(Wrtnl;Uln,) esse ,.:;i,!.)1ificand:lln.
Die 23 ~-\ng1.1sti. Rector ('oeint Senatu praelegit littera:::.,
qua:,; a vi1'o quodarn :N'obilissimo, qui in aula ScrenissimÎ
Principis est, acceperat. :Rcdor enim virum Nobilissimum
roga vcrat, ut SCfcnissirno Principi petitÎones 11ostra5, inprill'lis novissinlalll petit 10nC111 de meliori nota cornmelidcL
ArgwrlcntUtn !TlCl1l0ratarum litteran11l1 hol' ('rat. quod vir
Nobili"',,,imtb ex Scn::.'l'lissimo Principe intelkxcrat. immunitaks in pracscntia nohis non pos',',;\: concedi, inscriptio!lcm aukm alque Scnetariu1l1, c nos1ro colll'gio eligt:ndum,
nos esse impdraturos.
Pradecta cpistola, jwlic(lvit SClntus, delcgationeru ad
Principem, pn,-'ccdcnti ,:Ollgrega tiOl1C decn:(am, esse 11111tikm, idcoquc esse omittendam.
Die 22 Sl'ptembris Rector Senatui significa vit, arnplissimul1l
Consulem hicll (dixi::;sc), congrega1Îonem Curatorum et quornudam e nostro collegia de pctitianibus Il(.)stris dc1ibcrandi
gratia esse habendam. IJuamobrem Senatu;'i noster de ii."
quac coram ;VnpEssimis Curatoribus nobis essen! exponcnda,
cou::;ilium halmit."
(N 11 besluit de Senaat tot \vat in th_' aanstaande bijeen··
komst met Curatoren van hen zal \\:ordctl gevraagd ~ hd
zijn de negen punten, afgedrukt bij l\fiedcma, blz. 366,-,,~36ï,
en hicrvóllf blz. 23--24, op den datum 26 Sept. 1768, in htt
kort vermeld).
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.,Porro dccretum fuit, ad Curatorcs de1eganclos esse
Rectorem et clarîssimos vi ros Hurmannum, Ruixerum,
Hahnium et Reitsiul1l, insistcndum quoquc esse impetrandis immunitatibus; Curatores eS3C rogandos, ut aliquid spei
il11Inunitates quasclam obtinendi expressis verbis in dccreto urbano studiosis relinquatur; si autem immunitates
plant repudicnt Curatores, illos es'Sc roganclos, ut immuni;:, tatum loco studiusos, perfecta curricula academico, numismate argcnteo donarent. Si honoraria inscriptionis minuere
ve11ent Curatores, iUis esse resistendum quantum fieri pos5it, tandem esse morem gerendum.
Die 24 Septembris Rector ad Scnatum retulit, quae in
congregatione Curatorum et delegatoruffi Professorum acta
fuerunt.
Praelegit Secretarius urbanus, NobiJissimus :RöelI, hoece
magi,;tratus urbani dccrctum" (nu volgt de Res. Vr. 19 Sept.
1768, in extenso bij Miedema, blz. 362 vlg., en hiervóór
blz. 23, op den datum 19 Sept. 1768 in het kort medegedeeld).
"Quo deereto prae1ecto, amplissimus Consul intcrrogavit
Professores, si quaedam, ad im.;criptionem pertinentia, haberent proponenda. Respondit Rector, sc amplissimos Curatores nomine Senatus submisse rogare, ut loco immunitatum
leve beneficium, e(xempli) g(ratia) numisma argenteum,
:::;tucliosis, peracto illoru111 curriculo academico, largiatur,
inscriptionem firmandi gratia. Iteravit Consul, utrum a1ia
Cl Professoribus esse nt proponenda; hun praelegit celeberr11111.15 Burmannus ca, quae in praecedenti Senatu statuta
fuerunt. Quibus praelectis, rogavit Consul, ut ex conc1avi
JVlagistratus exeamus, dum int:erea Curatores de proposit:o
deliberarent.
Quibi.;; peractis, revocati fuimus. Dixit Consul, honoraria
inscriptinnis et annuae recensionis proposita nobis concedi; verUm judicasse Senatorcs, inscriptionem non csse promulgandam auctoritate JYIagi,:;tratus urbani, sed nomine Scnatus academici, ita tarnen, ut penes Professores sit, inscriptionem, illa
rationc oblatam, accipere vel rejicere. Respondit Rector, de
hoc modo promulgamli inscriptionem serio a nobis fuissc
ddiberaJurn, 'seel ilIum tamquam inutilern, imo noxium Academiae, fuisse repudiatum. Respondit, Curatores non posse
a ~lecreto 1Llgistratus urbani discedere. Sic congrcgatio fuit
111155a.
Stalutum fuit a n05tro Senatu, insèriptionem, ex decreto
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1YIagi~tratt1s l10bis oblatam, non esse accipicndam, nee tarnen
omni modo Tcjiciendam, scd Curatorcs esse rogandO's, ut inscriptionis pn)rl1111gatio, l\Tag-istratus auctorltat(': munienda,
ad 111011iora tempora. differa1ur. Quamobrcm Rectori jusStlm fuit, ut ambobus Consulibus hancce scntcntiam nostram
exponat, antcquétm Consules evcntU111 habitae congregationis ael l\1agistratum retulerint. Judicavit ciÎam Scnatus, amplissimo \Vocrtmanno pro impensa opera a Rcctore gratias
esse habcndas.
Die 29 Septcmbris Rector cum Senatu communicavit altC1"11111 Magistratus urbani dccrctum, quad sic se habet" (nu
volgt de Res. Vr. 2.6 Sept. 1768, in extenso gedrukt bij
lVIiedema, blz. 368, en hiervóór, blz. 24, op den datum 26 Sept.
1768, in het kort medegedeeld).
"Praclecto hoc decreto, Scnatu:". judicavit, modum promulgandi inscriptioncm, a l\fagistratu propositum, nün esse accipienclum, nee omnino repudiandum, seel ad molliora tempora diffcrcndum; gra1ias esse agcndas lVTagistratui pro
munere Secretarii ad Scnaium academicum iransferendo."
ACTA SECRETA

ITERUM RECTORE SEBALDO RAVIO, 1769.

"lVlcrcurii die XXIX Novembris Rector ad Senaturn, ca
fine coactum, retulît, se futuro collegae nostro clarissimo
Vos, quia propcdicm ordini n05tro inserendus et inaugurandU3 sit, notum fecisse, quod exstet pcnes nos convcntio
vel placitum Scnatus de loco, quem· Professores in comitandis funeribus obscrvarcnt 1) neque tamcn se particulatim menticmem fccissc personarurn, aut ante, aut post nos
eolloeanclarum, s'imul vero hortatum esse, ut huie eonventioni eoelem modo suhscribat atque ceteri professores omnes
subscripsisscnt. Seel clarissim-um Vos, quominus hoc faciat,
varias movis'sc difficultates. Primo causatum esse, quod
placitum Scnatus sibi antea totum elebeat comrnunicari.
Deinde obmovisse, sc vel sic tarnen huic conventioni non
'posse subscribere eamque totam observandam in se susciperr, quia ipse inter eos non fuerit, qui de orcline et loco
in funeribus observando inter se convenissent, et intellexerit cam eonventionem 'l\!Iagistratui displicuisse.

1) Hiervóór blz. 32---37.
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DeCft'vit igitur ~ellatu~, ut Rector, romÏLttus uno Adsessore, dari;.;simo Vos convcntionern Senaius de- loco in
ex~cqujis iencnc10 c01l1municci et ad legcndum tr<1:<1at, ca
tamen conditi()1lc et lq~e, ut fidem '.mam obstringat, se ca,
quae 'inibi cont.incntur, ncmini, quicunquc demutn fucrit,
ullo modo communicaturum, deinde convcntioni nomen
SUl1111 subscrihat, vel saltem literas obligatorias subsignet,
quibus observationem regltlarum a Scnatu conditarum polliceatur. Si darissimus Vos rcctrsct ;:-llterutrum hcere, ei
c1cclaret, quod Scnatus non possit non farc decreto, a se olim
sancito, atque constitutum habeat, non vcni,-e ad symposium
vel coenam, quam ex occasione habemlae orationis inaugurali:; nobis esset pracbiturus.
Cum itaque I.(ector, sequcnte die ]OVJS, comi1an1e clarÎssimo Hurmanno, sententiam Senatus clarissimo Vos, ad
aedes Rcdoris invitato, expostü.sset, rogavit vir clarissimus,
sibi spatium tempo ris ad de1ibcrandum dari usque ad vespcram, qua quid constituturn super ea re habeat, velit Rectori notum facere. lYfisjt ergo epistolam, qua Rectorem ccrtiorem fecit, 'se a sc impetrare non posse, ut subscribat sive
ipsi conventioni, sivc scripto quodam peculiari se ad eiu.s
observatiol1cm obliget. VeUe tarnen se, ut demonstrct, quanti
faci~-t1: amicitiam collega rum, promiitere, quod si COllVC:UtiOnern Senatus kgcrit, inque ea nihll rcpcrcrit, quod possit
si bi jure obstare, eatcnllS ei morern gcrere ct se submittere
veile, ut sol vat muIctas, a Senatu in contravcntorts statutas, si CaS-llS il1e sibi evcniat, in quo mulctae istae sint solvendae, ct, quantum eius commode ficri P05'5it, occasioncs
e,,;itarc, quibüfi muktac istac sint snlvcndae.
Postero dk Venuis ante mcridicm :R.ector clarissimum
Vos adiit, ct ne quid in se desiderari paterctur, vel sic
tamen placitum Scnatus cum viro clarissimo sub fide silentii totum comrnu:nicavit, visnrus an scntcntiam mutarct. Scel
postquam illucl lcgit ct expcndit, vir c-larissimus testatus est,
sc adhuc multo magis in ',;,;cntentia sua persisterc.
Eoc1e!l1 Saturni die 1 Dccembris post meridiem Rector
Senatui, ad cum finem CO::lcto, quac acta crant cum c1arisS11110 VOS eil1squc litCCl.S cxpusl1iL Ea vero postquam in
deiiberatiü11C'l11 missa suot, (ICCrCLtlJ1l est unanimi c()n:,,:en~t1,
ut viri claris;.;imi Johanncs lVlatthia;.; EIsllCrt1s et Caro;u.:;
Se~aar nomine Senatu;.; se ad clarissimu111 Vu,) con::('tTC"!'.t
eiquc dcclarent, Scnatum permitierc, ut vir clarissimus orc
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pfomittat, ,sc conventloncm cu-ca funera vene obscrV;tTC ct
mul\..'tis, inihi ~iatut;;;, ','>emct subjicerc. Id si feccrit, ScnatUl1l vicissim lubenter votis eius hoc dan: ct cnncedere vene,
11t cum eo agere velit de difficultatibus, quac ipsi in cm·,
vcntionc Scnatus obsient, easql1c, si fieri pU5sit, de medio
tolkTe. Sin minus, ncminem nostrum ad eius syml)(JS:Ull.l
esse vcnturUlD. Decrevit eadem sessionc Scnatus, ut articulus i1ll' de non communicanda conventione nostra circa
funera ante promis'sam subscriptiemem (hiervóór blz. 33, sub
b) in Actis sccretis eatenus mutaretlir, ut placitum hoc Senatus ante promissam subscriptionem novis Professoribus
communicetur, si 111odo promittant ct fidem adstringant, .sc
cotlvcntionem nos tram et quae ea contincntur, silcntio veIle
involven:.
V espera eiusdem diei virj clarissimi Ebmerus et Segaar
darissünuIIl. Vos adîerunt ciquc- sentel1tÎam Scnatus, supcrius memoratam, notam fecerant.
Heversi ex aedibus, viri clarissimi Rectori renunciarunt,
clarissimum Vos propositionem Senaius, talc-m qualis ei
communicata et lecta erat, sine ulteriorc difficultate Inota,
ra1am habuisse et quae convcntionc Senatus contincntur,
nhservanda in se suscepisse.
Hoc autem cum Rector clarissimis collegis eadem vespera
per schedulam notum fecisset, scquente die Lunae ab claris'3imo Vos, ante habitam oratiemem inauguralcm, in Senatu ad coenam ab ipso invitati sumus, eique interfuirnus,
lau1e et comiter excepti. Tandem post patKorum dicrum
spa1.ium Rector excmplar convcntionis nostrae circa funera
dari::;~imo Vos tradidit:, in U.3US S110,-; servandum et sollicite
custodienclum 1 ).~'
.1) Nu volgen de origineele handteekeningen van de professoren,
die de afspraak omtrent begrafenissen later onderteekend hebben:
Bondam op 16 Mei 1773, Rossijn 23 Sept. 1775, Nahuys 19 Oct.
1775, Van Hamelsveld 22 Jan. 1785, Roseam 7 Mei 1787, Brown 11
Febr. 1788, Royaards 11 Juni 1788, Amtzenius 11 Juni 1788, Bachiene 8 Oct. 1788, lVI. van Geuns en Stcph. Joh. v. Geuns Math.z.
29 Febr. 1792. Z~i werden door een pedel verzocht, daartoe ten
huize van den Rector te komen. Deze las hun dun het stuk voor,
vroeg hun, of zij zich daaraan wilden houden en liet hen na een
bevestigend antwoord het stuk onderteekenen.
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(Onder de 10s',,:;c bladen, die in den bundel "Acta secreta"
liggen en voor ons niet van belang- z1jn, is cr één, dat een
ongcdateenh':n brief bevat van den ".Rohbergherr de Vausenvillc 1), ruc et faubourg St. Denis, en face des petite'5
écuries clu Ruv, à Paris," aan de Utrcchtsche Academie, ter
begeleiding v;:lll zijn geschrift, getiteld "Essay physico-"géométrique SUf la qmulraturc définie du cercle;" hij verzoekt
aan de "célèbre Unîversité cl'Utrecht" te wï1lcn "porter un
jl1gement légal ct affinnatif, à l'effet d'approllver ou d'improuver, par raisons bien et dûmcnt justifiées, Ie fait, dont
il s'agit, et cl'cn faire publier son sentiment par les journau::< lîttéraires 2) .")
1) Dezen heer kan ik niet thuis brengen.
2) Van dit geschrift wordt in de notulen van den Senaat verder geen gewag gemaakt.

6 APRIL 1769-2 APRIL 1770.
1.
.,ACTA SENATUS ACADEMICI SEBALDO RAVIO ITERUM RECTORE,

1769" (-1770).

6 April 1769.
Geïnstalleerd als Rector Rau, als Assessoren: Rennert,
Vogel, J. H. Voorda en Oosterdijk Schacht. Na het houden van een rede "de recreationibus, a persona viri honesti
ct bene nati non alicnis," draagt de aftredende Rector Rennert zijn ambt over aan zijn opvolger Rau.

25 Mei 1769.
De Acta van het rectoraat van Rennert worden gelezen
en goedgekeurd.

18 September 1769.
"Franciscus Burmannus in auditoria maiore orationem ligatum habuit de morte Chnstl ClUS sequelis 1 )."

25 November 1769.
Aan Jacobm Albertus Vos, predikant te Zaltbommel, benoemd tot ordin. theol. prof. te Utrecht (hierna blz. 60, op
18 Sept. 1769), wordt op zijn verzoek het doctoraat in de
thcologje verleend, ,;remissa pcriclitatlOne (examen) et di~
putatione, nee non pecunia honoraria."
1) Bij Res. Vr. 25 Sept. 1769 wordt hem toegestaan, deze oratie
op Stads kosten te laten drukken en aan de Vroedschap op te
dragen.
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4 December 1769.

J.

A. VO"3 houdt een inaugureele rede "de prophetis sus-

piciendis 1)."

30 Januari 1770.
De Rector leest de Res. Vr. 22 Januari 1770 (hierna
blz. 60) voor, betreffende Rücker. De Senaat besluit nu, dat
hij ook zijn aandeel aan de promoticge1clen zal blijven lw··
houden.
26 Maart 1770.
Aan 'rrotz, wiens vrouw is overleden, zal een rouwbezoek \-vorden gebracht 2).

IT.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

8 Mei 1769.
Aan ,prof. Hennert wordt. toegestaan, "op de verkoping
van de instrumenten. van den lIeer prof. Lulofs, welke in
't laatst van deze· maand publiek te Leyden staat gehouden
te worden," hoogstens f 250. te besteden voor den aankoop
van een telescoop 3).
1) Bij Res. Vr. ~2 Jan. 1770 wordt hem toegestaan, deze gedrukte oratie aan de Vroedschap op te dragen.
~) Vo6rtaan zal geen melding meer worden gemaakt van het
overlijden van de nabestaanden van professoren, tenzij daarvoor
een bepaalde reden bestaat.
3) Joh. Lulofs was sinds 1742 hoogleeraar in de sterren- en de
;wisk~de te Leiden, sinds 1744 ook in de wijsbegeerte; in 1753
werd hij bovendien benoemd tot inspecteur-generaal der rivieren
'?au Holland en Westfriesland, een ambt, dat hem naar zijn eigen
zeggen ongeveer evenveel bezigheid en evenveel salaris gaf als zijn
professoraat (vgl. over het voorgaande Bengt Ferner's dagboek,
in Bijdr. en -Meded. Histor. Gen., deel XXXI, blz. 468-474). Prof.
Lulofs overleed 4 November 1768; kort vóór zijn dood, in Augustus 1763, richtte hij een request tot de Leidsche Curatoren,
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29 Mei 1769.
[lVliedema bI. 370: D~kbctuîging aan 1>. prof. J. S. Schönen-

waarin hij er over klaagde, dat de hem bij zijn aanstelling gedane belofte, dat hem de noodige instrumenten voor de astronomie
zouden worden verschaft, niet was nagekomen; bij gebreke daarvan
had hij de astronomie voor een groot deel vaarwel moeten zeggen.
Ondanks het zooeven medegedeelde vraagt Lulofs in het straks
genoemde request (men kan het vinden bij Molhuysen, Bronnen tot
de geschiedenis der Leidsche Universiteit, VI, blz. 6* van de
Bijlagen), dat hij in Engeland een "instrument tor taking equal
altitudes" zal mogen koopen, of nog liever, met het oog op den
fpoed, dat hij het te Leiden onder zijn toezicht 'za1 mogen laten
vervaardigen; immers, hij beeft het noodig voor de observatie van
den overgang van Venus over de zon, die op 3 Juli 1769 zal plaats
hebben (en die hij dus niet heeft mogen beleven). Verschillende
Europeesche mogendheden zullen zich veel moeite geven voor de
observatie van dit verschijnsel, "en selfs de Curateuren van het
nabuurig Academie der stad Utrech.t hebben order gesteld om de
noodige instru.L"'llenten bij de hand te doen zijn." Van dit laatste was
ons tot dusverre niets gebleken; men zou vermoeden, dat de in de
Res. Vr. 8 Mei 1769 (hierboven) bedoelde aankoop van instrumenten uit de auctie-Lulofs iets te maken had met den overgang van
Venus over de zon, want de auctie werd gehouden in het laatst
van Mei en het bedoelde astronomisch verschijnsel zou op 3 Juli
d.a.v: plaats hebben; maar aan Lulofs ontbrak Îmmers het voor
die observatie benoodigde instrument "for taldng equal altitudes"
en zulk een "instrument, in Engeland gemaakt, dienende om
de gelijke hoogtens der sterren te observeeren," was reeds in 1752
aanwezig op de Utrechtsche sterrenwacht: zie den inventaris van
de daar aanwezige instrumenten in de Bijlage van Acta et Deereta
H, op blz. 605 en 619. Rennert zal dus alleen van de auctie-Lulofs
gebruik hebben wil îen maken om cCl'lige hem ontbrekende instrumenten aan te koopen, zonder eenig verband met den .overgang
van Venus over -de zon. Of er intusschen op die auctie_ werkelijk
iets is aangekocht, blijkt niet uit den ,,1nvent·wis van de Ïnstrumenta astronomiea et physica. 1733--1805" (Gem. Arch. Utr., 2de Afd.,
No. 1030); zie ook hierachter Bijlage HL
1) Aan, en niet "v::m," zooals bij Miedema staat.
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berg, te Duisburg, voor de toezending van zijn "consilium medicwn
omtrent de thans grasseerende sterfte onder 't rundvee."]

September 1769.
[Micdema, blz. 370: Aan prof. Fr. Bw"man wordt toegestaan, op
den l8den Sept. a.s. een oratie te houden 1); de Kameraar wordt
gemachtigd, bij die gelegenheid te zorgen voor de gewone muziek
en het behangen van den katheder met een tapijt.]

September 1769-Januari 1770.
[Miedema, bI. 370-371: Wegens "de hoge jaren en steeds toenemende swakheid" der professoren Vaget en Elsnerus worden Curatoren uitgenoodigd naar een theoL prof. om te zien (11 Sept.);
Jacob Albert Vos, predikant te Zaltbommel, wordt beroepen tot
ard. prof. theol., op een voorloopige jaarwedde van f 500, die
later (bedoeld is: bij het aftreden of overlijden van Voget of Elsnerus)
zal worden verhoogd; hij moet alle 14 dagen, behalve in de academische vacantiën, des Zondags een preekbeurt waarnemen (18
Sept.); hij neemt het beroep aan (25 Sept.). - Aan prof. Rücker2)
wordt vergund, om gezondheidsredenen tot het einde van dit jaar in
Duiischland te blijven; gedurende dien tijd zal prof. J. H. Voorda,
voorloopig zonder wedde of emolumenten, het jus hodiernum doceeren, zooals zijn vader vroeger ook gedaan heeft; men zal Z.D,H. kennis geven van deze resolutie (18 Sept.); Z.D.H. keurt het beroep van
Ds. Vos en de schikkingen omtrent V oorda en Rücker goed (25 Sept.);
Curatoren verzocht, van advies te dienen over het verzoek van
Rücker om nog eenigen tijd in Duitschland te mogen blijven, "met
toelegging van eenig pensioen" (= jaarwedde) (2 Jan. 1770); hem
wordt toegestaan, voorloopig tot herstel van gezondheid in Duitschland te blijven; gedurende dien tijd zal hem een jaarwedde van
f 600 in plaats Van f 1800 worden uitbetaald (22 Jan. 1770).]

16 October 1769.
Ds. J. A. V 0"5, beroepen hoogleeraar, en zijne kinderen
worden voor "gebore borgers dezer stad" verklaard.
1) Zie hiervóór blz. 57.
. 2) Miedema noemt hem Buckert.
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20 November 1769.
[Miedema, blz. 371: Op de gewone voorwaarden f 300 toegestaan
voor 9 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, allen
theologen; hun jaar van aankomst aan de Academie is vermeld.]

27 December 1769.
[Mîedema, blz. 371: Volmacht voor betaling van f 140-18-12 voor
ten behoeve der Bibliotheek gekochte boeken en voor bindkosten;
de lijst ervan volgt,]

12 en 19 Februari 1770.
[Miedema, blz. 371-372: De goedkeuring van Z. D. H. wordt
gevraagd (12 Febr.) en verkregen (19 Febr.) voor de benoeming
van Mem. Tydeman tot Rector. Op den laatstgeuÇ>emden dag berioemt de Vroedschap tevens de Assessoren voor -het toekomende
studiejaar.]

2 APRIL 1770-11 APRIL 1771.
I.
,,(ACTA) RECTORE lVlEINARDO TI.JDEMAN (1770-I771)."

2 April 1770.
Geïnstalleerd als Rector Tydeman, als Assessoren: Rau,
'flsner, Trotz en Hahn. Na het houden van een rede "de
judicia in philolagia Oriëntalî regundo" draagt de aftredende
Rector Rau zijn ambt over aan zijn opvolger Tydeman.

12 Mei 1770.
De Acta van het ·rectoraat van Rau worden gelezen en
goedgekeurd.

15 Juni 1770.
De Rector klaagt er over, dat de diploma's op zulk
dun perkamentpapier worden geschreven en ontsierd wor-
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ekn door zooveel doorhalingen. Besloten wordt, dat de Rector hierover zal spreken met den zoon van den zieken
Secretaris Van der Dues, die op zich heeft genomen, er
op toe te zien.
11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

17 April 1770.
(fn een "Secreet rapport," uitgebracht door de gecommil t. ter directie van Stads Finantie, komt het volgende voor
betreffende cIc Academie; het is een gedeelte van een betoog, dat in de laatste acht jan-:,n de uitgaven die van vorige jaren verre te boven zijn gegaan.)
\!Vij vcstig-en uw aandacht "op de uitgaven, welke jaarlijk'3
omtrent dezer Sta.els Academie en depcndcnti(~n plaats hebben, wannect" U Ed. Achtb. zullen ontwaar worden, dat
huiLen de extraordinaria van het bow.ven van een l1icuVI
. oranjehuis 1) en andere dergelijke zaaken, de jaarlijksche
onkosten van het Academie verre gesurrnontecrt hebben de
uitgave in voorige tijden.
Zec1ert de erectie V;lll de Academie hebben. ook nimmermeer zoovcd professoren in de theologie, rechten en 1itteratUtlf tdfens gedoeeert <lIs tegenwoordig, en hoe\\Tl kiaar
en zeker is, dat alle die profc,",soren gcene grote tTactCl11Cn1en ~~'enjdcn, hetwelk de ~tacls finautic ook onmooglijk
,zoude kannen souf [reeren, zo 1l1lmteercn nogtan:'l de trac1eInenten, t.eZ~-lmcn ge_computecri, jaarlijkx een capitaal van
f 27000, en dus ruim f 4000 mcenkr al::; in voorigc jaaren 2).
En schoon U Ed. Achtb. het getal der HH. professoren in
1)
1767.

Zie hiervóór blz. 11, cp 8 Sept. en 10 Nov. 1766 en 23 Maart

~) Het aantal hoogleeraren beliep in 1770 18: het grootste aantal,
dat cr ooit (,mu. de Academie te Utrecht gewee~t was: zie De
Utrechtschc Academie, blz. 124; voor het bedrag der tractementen
van de professoren, door ons voor 1768 op f 26.850 berekend, en
voor de overige kosten der Academie în dezen tijd zie alda;:"!J' blz.
102-103.

63
voorgemelte f~'cu1teiteJ) bij VJcature zoude kunnen redigc:ren
tot een voor deze Academie genoegzaam en sufficiënt getal. 't welk zij ,HerTen, oordeelen,. dat U Ed. Achtb. behO;lrden te resolveeren, zo zal dog in den beginne de Stads
finantie 11id merkelijk daardoor gebcneficecrt worden, vermits zOHunige HH. prufc:,,-,>oH:n, welk thans' geen luculent,
ja zommigc gTen genoegzaam tradement genieten, augluentatie zullen dienen te erlangen."
:De VroeclsJ..~hap vtTecnîgde zich met dit rapport, stelde "alle
poinlen van menage," daarin vervat, vast en machtigde de
bovengen. gU.'omnlitt., om "alles, wat uit dit rapport proflneert, te doen e f fectuccrcn -')."
21 Mei 1770.
"Communiceerden de HH. gecommitt. ter directie van
Stads finantiën, ebt eh; executeuren van 't testament van l,ucas van }'rankcnda(1 2 ) ge(leclareert hadden, het capitaal
van clertiR duizend gulden, 't welk die boedel tot laste van
-de Stad hedt, ie zulk,-; laten conllnuercn tegen den interest
van 2% ten homlcrt, waarop gedelibereerd zijnde, heeft de
Vrot.:d"::;ch:lp '1 zclve aangenomen."
I

Juni-October 1770.

[Miederna, blz. 372: Ordonnantie voor f 167~~ st. voor boeken
ten behceve van de Bibliotheek gekocht, en voor bindkosten
(18 Juni); id. voor f 392-13-8 (29 Oet.).1

1) De voorgaande resolutie is ontleend aap het register "Secrete
Resol. Vroedschap, 13 Aug. 1753-19 Jan 1795" (Gcm. Arch. Utl'.
2e Afd., No. 139); bij Re::;;. Vl'. {) Aug. 1753 was tot het aanleggen
van een bock voor dc :::e..-Tete resolutiën besloten, dat "in een besloote ca;;:w 7.0U worden gedeponeerd." De daarin opgeteekende resolutiën heb1::en bijna uitsluitend betrekkL'lg op Hnancieele aangelegenheden, de buitenlandsche politiek en de binnenlandsche troebelen. Op de Academie hebben in dit register aUeen betrekking de
bovengen. resolutie, die van 10 April 1775 (hierna blz. 94) en van
18 Nov. 1776 (hierna blz. 109).
~) Vgl. Acta et Decrda I, blz. 2,;15-2·16.
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Augustus 1770--Januari 1771.
[Miedema, blz. 372---373: Wegens ongesteldheid en hoogen leeftijd van Bonnet wordt Fr. Burman gemachtigd, voortaan de
kerkelijke geschiedenis te doceereri (20 Aug.); om dezelfde reden
wordt Voget vrijgesteld van den predikdienst (24 Sept.). - Reitz,
"uit consideratie van deszelvs hoge ouderdom en toenemende
lichaamsswakheid en veelvuldige diensten, aan de schooIen en
Academie gedaan," vrijgesteld van het geven van publieke
lessen (21 Jan. 1771).]

29 October 1770.
"Door Hl!. Burgmrn. ouvertures zijnde gedaan, dat de
boekverkopers cn boekdrukkers binnen deze stad in gebreke
bleeven te voldoen aan de Vroedschapsresolutie nopens 't
leeveren van, ecn exemplaar in dezer Stads Bibliotheek van
alle boeken, welke zij drukken of ter drukpersse geeven 1),
heeft de Vroedschap HH. Burgmrn. voor de gedaane oUverture bedankt en verzogt, om dc Dekens van 't Boekverkopersgilcl voor zich te ontbieden en aan dezelve te gelasten, zorg tc dragen, dat stiptelijk aan gedagtc resolutie
worde voldaan, op poene, in geval cen.boekverkoper of boekdrukker mogte verzuimen 't verschuldigde exemplaar binnen
een behoorlijke tijd te leveren, dat de Vroedschap ten kosten
van 't gild zodanig een exemplaar voor zig zal laaten kopen."

19 November 1770.
[Miedema, blz. 372: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 7 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten,
waarvan 4 studeeren in de theologie, 2 in de medicijnen en 1 in
de wijsbegeerte; het jaar van hun aankomst aan de Academie
wordt niet vermeld.]

J annari 1771.
[Miedema, blz. 373: Aan Z.D.H. geschreven over de benoeming

1) Zie Acta et Decreta TI, blz. 499-501, de Res. Vr. 22 Oct. en
12 Nov. 1753.
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van een Rector voor het volgende studiejaar~ naar welk ambt
prof. Segaar solliciteert, als oudste der drie professoren, die het
nog niet hebben bekleed (21 Jan.); met goedvinden van Z.D.H.
wordt Segaar tot Rector benoemd. De Vroedschap wijst ook de
Assessoren aan voor het a.s. studiejaar (28 Jan.).]

25

Febru:tr~

1771.

"Door de HH. gecommitt. ier Momboircamer voorgebragt zijnde 't navolgend schriftelijk rapport:
Edelachtbare Heeren,
De gecommitt. ter directie van de JVromboircamcr benevens UEc!. Achtb, mede-Raad, de Heer Aclriaan Stri(e)k
van Liu3choten, hebben de eere, DEel. Achtb. voor te dragen, dat J-Iaar Ed. ingevolge speciale autho1"Ïsatie van DEd.
Achtb. gehoord en gesloten hebben de negende rekening
van de fundatie v;:m wijlen den Heer Danicl Bernarcl
Guiljamz., waarvan de o~1tfang bedraagt
f 6270-8
de uitgaaf daartegen
5794--6
dus in cassa is overgebleven

f

476--2,

Dat cle HH, Professoren (in de theologie) aan Haar Bd,
hebben gerapporteert, dat de stuclenten uit de Paltz, welke
van 't beneficie van den Heer Bernard jouïsseren, hunne
col1egiën naar3tig frequenteeren ; dat ook verscheide van
hun Lij 't responderen blijken geven van hunne attentie en
vonleringe; dat de HI-L Professoren aan dezelve studenten,
ieder na gelang van· den tîjd, dat zij dcezc Academie hebben ge frequenteert, hadden opgegeeven zeker thema te elaboreren, 't \vclk zîj zeer tot genoegen van de HH. ProfesSOlTll hebben verrigt, uit al 't welk Haar Hooggel. verrneincn, goede gronden van hoope te hebben, dat van de
prijs\vaardige institutie van den Heer Bernard nog veele
gedesidercenle vrugtcn en heilzame uitwerkingen te vervYagten waaren .
.Heeft de Vroctschap 't zelve geapprobeert."

Acta et decreta Senatus, IJl
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11 APRIL 1771-30 MAART 1772

1.
"ACTA ET DECRETA COLLEGII ACADEMICI RECTORE CAROLO
SEGAAR, A DIE 11 APRILIS 1771 USQUE AD 30 MARTII 1772."

11 April 1771.
Geïnstalleerd als Rector Segaar, als Assessoren: Tycleman,
Burman, Luchtmans en Saxc. Na het houden van een rede
"ele luxu, civibus et civitati noxio," draagt de aftredende
Rector Tydemall zijn ambt over aan zijn opvolger Segaar.
24 en 25 April 1771.
\Negens het overlijden van prof. Vogct, op 23 April, wordt
een rouwbezoek gebracht aan zijne weduwe; z~j neemt het
aanbod van een lijkrede aan (24 April). - Besloten, dat
Vos deze lijkrede zal houden (25 April).
25 April 1771.
De Acta van het rectoraat van Tydeman worden gelezen
en goedgekeurd.
10 Juni 1771.
Vos houdt de lijkrede op Vogel.
Juni-October 1771.
Naar -aanleiding van het overlijden van den Academicdrukker Broedelet benoemt de Senaat een commissie (Trotz
en Tydeman) om van advies te dienen over wegneming van
de bij den Acadcrnicdrukkcr ingeslopen misbruiken (14
Juni). Deze commissie brengt reeds den volgenden dag haar
rapport uit, dat door den Senaat wordt goedgekeurd. Het
luidt aldus:
,)vIemorie van ingeslopen abusen, die de academische
Scnaat wcnschte geredressecrt te hebben ten opzigte van
den Acaclemiedrukkcr, mec"t strijdende met deszelfs instructie.
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1. TT et papier der disputen is slegt in zijn soort en vloeijend
en wonlt duurder hetaald, dan de instructie toelaat. Gel~jk
over hei: slegte p:lpier ernstig geklaagd is <hor (leIl heer
Van der Mieden, onder het rectoraat van den IT(\:T Trotz 1).
2. De letter, die iot de disputen gebruikt wordt, is ten
deelc oud, versleten en afgebrllikt, ten deek in geringcn
voorraad, zodat:
a. Onze disputen en oratiën op verre na zo net en zin~
dclijk niet gednlkt worden als die van Leiden en Groningen.
h. Als cr twee, elrie of meer disputatiën tegelijk op de
pers komen, kunnen de candidaten niet geholpen worden,
maar moeten de één na den ander wagten.
c. Hiecover is zelfs bij hun bI. Gr. Achtb. geklaagd
onder het laatste rectoraat van den Heer (Fr.) HUl-man, toen
een Heer Matsen, van .Hamburg, hier theses uit zijne dissertatie "de jure immunitatis 2)" heeft laten drukken; en naderhand dat \verkjen in zijn geheel te Amsterdam uitgevende,
heeft hij zich over de 'Utrechtschc Academie in de voorrede
zeer beklaagd wegens het lang ophouden met drukken.
d. Hierdoor komt het, dat de knegts van den Academiedrukker en van den drukker, dien hij te werk stelt, zich door
geld laten omkoopen om dengenen het eerst te helpen, die
hun het meeste drinkgeld geeft.
3. Als een student een kleinder letter bij zijn disputatie
voor de n01en gebruikt wil hebben, moet hij boven de vjj f
gulden, die ertoe staan, nog; een daalder per blad meer betalen, gelijk geschied is door 'l'ydcman en Van Alphen in
t\vec disputen, één van Kneppelhout, Arntzenius, Boers en
(Both) Hcndriksol.
4. De knegt van den .Acaclemiedrukker e1scht- dik\vijls
meer tot een fooi of drinkgeld, dan hem de instructie toelegt, zeggende: "Heren van fatsoen geven eeIl dukaat of
halven rijder," gelijk de pedel Koopman getuigd, in zijn bij"vezen te zijn voorgevallen. Ook moet cr dubbel drinkgeld
betaald worden, eens aan den knegt van den Academie1) De beide Van der Mieden's, die volgens het .t\..1burn Promotorum mer in aanmerkbg komen, waren resp. op 1 Juli 1755 en
19 Juli 1756 gepromoveerd, niet onder het rectoraat van Trotz,
maar resp. onder het rectoraat van Hahn en van Voget.
~) Op blz. 176 van het Album Promotorum, op 31 Juli 1766,
luidt de titel der disE:ertatie "de causis imrnunîtatis."
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drukker en eens aan die van de drukkerij; willen de studenten dit niet beloovcl1 of geven, dan worden zij sI egt en traag
bedicncl.
.\. [Je drukker Jaat de proeven der disputen àf geheel
niet, óf althans niet doo[ il'rnancl zich des verstaande corrigeercll, gelijk ten bewijze kan strekken de dissertatie van
den medicus Van der :Horst, in het jaar 1769 1) gedrukt.
Nog geeft men in bedenking-: of niet die scvcntig disputen, die van eIken candidaat afgenomen \-vorden, althans die,
\velke bij andere Heercn dan bij de Professoren gebragt
worden, ten laste van den Acaclemiedrukker konden gesteld
worden, dewijl op gene Academie de candidaat zovele van
zijne dissertatit~n moet missen; hctgcci1 een groot bezwaar
is, bijzonder voor zulken, die het niet zeer breed hebben"
(15 Juni).
17 J unt dienen de Rector en Tydeman deze memorie b~j
den eersten Burg-mr. in. Op 1 October deelt de Rector aan
den Scn;;.at de door de Vroedschap vastgestelde instructie
voor den Academiedrukker mede; deze volf.,rt hier (zie hierna blz. 71, Res. Vr. 1 Juli 1771). De Senaat zal in dit besluit van de Vroedschap berusten, "doleus tamen, quocl querularum nostrarU1l1 ratio minus sit habita iisque tollendis
l1ul1a medula adhibita praeter iel, quod jam ante decn.~tum
fuerat."

26 November en 9 December 1771.
"DCHniniclLS Thcophllus IIedJaetts, I-Icidelbergcnsis, SS.
ministerii cancliclaüts," benoemd tot professor in de theologie, verzoekt, "cum summos in thcologia hOl1ores con5equcndi facultas in patria non daretur, ut iis ab amplissimo
hoc Senatu ornetur, idquc, ({uia haec vocaüo praeter exspcdationem cv.coit, quapropter ad iter accingcre se neccssc habet, remis sis praeviis examlnibus et disputationc inaugurali." Enkele leden van den Scnaat zijn er tegen 2) ; de meerderheid besluit, het verzoek toe te staan, "partim, quod jam
1) Volgens het Album Promotorum, blz. 179, werd Joh. B. G.
van der Horst op 12 April 1768 tot Med. Dr. gepromoveerd.
;2) Ook de theologische faculteit had wel eenig bezwaar geopperd, omdat het inwilligen van het verzoek niet overeenkwam
met het besluit, dat op 28 November 1730, op voorstel van de

examen, cum SS. minL-;terii candiclatorum numero
insercrctl1r, in urhe patria subiit, partim ct maxime quidem,
({uia stndiis in h(1,(' :\cadcmia upcrarn navans, plura eaqut'
lucu1cnta ingcnïi :~ui et ernditionis sacrae argumenta ulidit"
( 2(; Nov.). )J;](bt hij de proll.loticgdden betaald had, \verd
hii op 9 Dl'ccmbu door Fr. .};urman, dit' in dezen aL plaatsv~Tv;mgcr van EJsner optr;td, tot 'Ihco!. DL g"<'proLJl()1!ecnl
(9 Dcc).

HUUrt]

IJ.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

i\pril-----TVlcÏ 1771.
f1Vlicdcma, blz. 373: Burgmrl'l. dèe.len_ mede, dat prol. Ibu is gepolst, of hij een eventueel beroep als theol. prof. naar Herborn zou
aannemen; CuratOl'!::n zullen hierover advisecI'cn (22 April); op hun
advje~~ besloten, dat Burgmrn. hem dringend zullen verzoeken,
voot' ccn. eventueel beroep te bedanken; <:lau dit verzoek kunnen
echter, wegens den bekrompen staat del" stedelijke financiën, geen
"reëclc nuddelc-n van persuasie" worden toegevoegd (29 April).]

"J.i:_;lpporLt'crdctl dl; JI H. lhlrgrnm., dal, ingevolge CH ter
voLloenl11g-f:' V:Ul Vn)Glsrhaps l"l'solutic-n)jn1l11ssoriaal van

heden ;tg-t dag\.'ll, zig bij den ProL Rau vervoegt en aan
dcnzdvnt uit n;l.:l1ll v;m fl tm Ed. i\chtlJ. bdlllg-t hadden,
d;\t (Ic \'rncdsch;1P, 1en uiterskn voldaan oVi:r den dienst,
dc\vclkc zîjn l:cL HooggeL aan deze ,\c;tdClnic doet, gaarn
zoude zien, dat zijn Ed. i foog-geL d:larin (ontinuccnle CD
't beroep na J Ierborn declineerde; dal opgcnwJtc Prof. daarop 't ztlve gcacccptl'crt ha.ddt." met bij vocging onder andefCTl, dat 't hClH zeer a;H1~.:'..:naam zoude zijn om te dezer
theologische faculteit, door den Senaat was genomen betreffende het vcrlecncn van een doctoraat honoris causa in de theologie: zie Acta et Secreta II, blz. 317-318, op den genoemden
datum. Dezelfde overwegin~~en, die kn cloUe in den Senaat
den doorslag gaven voor inwilliging van het verzoek, hadden ook
de theologische faculteit doen besluiten, zich er niet tegen te verzetten: zie J. A. Cramer, De theologische faculteit te Utrecht in de
I8de en het begin der I9de eeuw, blz. 69-70.
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occasie met den titul van Profes'sof 'fheologiae typicae et
cxegdicae te wonkn gchonoreert, dog dat zijne intentie niet
was om in dat geval eenig col1egie over 't generaal systcma
vàn de theologie te houden, nogte ook, dat de ordinaire
Professoren in de theologie daardoor zoud.en verhindert
worden om over de verklaring der Heilige Schri ft ofte over
de voorbee1dige (typische) Godgeleerdheid cenige lessen of
collcgiën te houden, maar allccnlik om de faculteit te DC],;:oomcl1 van zelfs de typische en exegetische theologieën te
mogen doceeren.
Dat zij, HH. Burgmrn., daarover met de verdere HH.
gccommitt. tot cic academ. zaakcn gebesoigneert hebbende,
ell niet kunncnde zicn, dat hierdoor cenig prejudicie aan
de andere profc'ssoren word toegebragt, met die Heeren
eenparig van advis W:laren, dat de Vroedschap :t verzoek
van meergemelten Prof. Rau zoude kunnen inwilligen." De
Vroedschap besluit overeenkomstig dit rapport.
Bovengenoemde Heereu rapporteeren, "dat de Heer Prof.
Vos door 't overl~jckn van den Heer Prof. Voget in de
termen gekomen was om, ingevolge Vroedschapsresolutic
van den ] 8 September 1769 (hiervóór blz, 60), met een
convenabel tradement voor een Professor in de theologie
huiten cenig nieuw bezwaar voor de Stad te \'vorden begunstigt en' dat Hun Ed. clerhalven eenparig van aclvijs
waren, dat deszclvs tractement met f 1500 verhoogt en dus
op f 2000 '5 jaars, in te gaan met den 28 1\1.ay, zoude dienen
gebragL" De Vroedschap besluit overec:çIkomstig dit voorstel (6 Mei).
[Miedema, blz. 373: In plaats van den overleden Voget wordt Fr.
Burman aangesteld tot prof. in de kerkelijke geschiedenis (6 Mei),]

Mei-November 1771.
[Miedema, blz. 374 en 379: Ordonnantie voor f 199 voûr ten
behoeve der Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan volgt
(21 Mei); idem voor f 144---8--3 (25 Nov.).]

J t)ni-Juli 1771.
[Miedema, blz. 374"-378: Een memorie van de professoren, houdende klachten over misbruiken bij het drukken van dLcputaties
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(hiervoor blz. 66-68, op 15 Juni 1771), naar Curatoren om advies
gezonden (17 Juni); zij rapporteeren, dat alle gegronde klachten zullen ophouden, wanneer voortaan de Academiedrukker strikt aan
zijn instructie gehouden wordt; deze moet echter op enkele punten
worden gewijzigd; daarom stellen zij een ontwerp voor een nieuwe
instructie voor. Deze instructie in haar geheel bij Miedema, blz.
375~"",378 1); zij wordt door de Vroedschap goedgekeurd. Op denzelfden dag wordt in plaats van den overleden Jan Broedeiet, Abraham van Paddenburg tot ordinaris drukker van de Academie aauge,teld 2) (1 Juli 1771).]

28 October 1771.
[Miedema, blz. 378: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 8 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, van wie 7
theologie studeeren en 1 medicijnen; het jaar van hun komst aan
de Academie wordt niet vermeld.]

4 en 25 November 1771.
[Miedema, blz. 379: Aangenomen de opdracht van het 4de deel
van prof. Elsnerus' boek "De brief aan de Romeinen" enz. (4
Nov. ;:)); idem van het boek van wijle~ prof. Voget "Commentarius
over den eersten zendbrief van Johannes," door zijne weduwe aangeboden (25 Nov.).]

3 en 17 Februari 1772.
[Miedema, blz. 379: Na raadpleging van Z.D.H. (3 Febr.) wordt
met zijn goedvinden tot Rector gekozen Johan David Hahn; de
Vroedschap benoemt tevens Assessoren voor het a.s. studiejaar (17
Febr.).]

[) Ook bij Evers, t.a.p., blz. 9s.-.-101.
:!) Deze resolutie in extenso bij Evers, t.a.p., blz. 98; over Abr.

van Paddenburg ibidem, blz. 103.
:l) Bij Miedema staat door een drukfout 4 Nov. 1774.
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30 MAART 1772-25 MAART 1773.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI JOHANNE DAVIDE HAHN

ITBRUM

RECTORE 1772"--(177:\).

30 Maart 1772.

Geïm;tallcenl als Rector l-falm, als "'\SSC";SOfCll: Seg-aar,
Bonnet, J 1 L Voorda en Oostcrdïjk Schacht. Na het houden v:m eeH rede "de crîlice in divinis nov i focckris libris.
aeqt1c ae in humanis-, s('(l clrcnmspcrte ct modeste etiamnum
cxerccnda," draap:t de aftrc.dcnde Rector Segaar zijn arnbt
OVC'f aan ZlJll opvolger Halm.
26 Mei 1772.

De Acta van het rectoraat van Segaar worden gelezen en
goedgekeurd.
11 en 12 Augnstus 1772.
"Cum Pc-t rus Vermeulen, Boemda-Gelrns, inter profesSOfes pro summis in jure honoribus displlta.ret, venerunt in
senaculum duumviri, ad hunc actum ;t Consulibus delega1i.
Adrianus van Bronkhorst et Steph;mus Jacobus van }\t1 uy·
den, et finita disputatione missoque cancliclato, nobis significarunt dü·;plicuisse Cónsulibus inter the;-;es subncxas quartam: ""nuptias inter fratrem et sororem immerito pro Înccstuosïs h:Jtwrl aut criminibu3 acccnscri,"" ideoque nolle
Cunsules, cancliclatum impertîri honoribus, nisi ca concli·
tionc, ut thesi.s lIla dell'atur." De aanwezige professoren vcrcenigcn zich hiermedl', de cancli(laat neemt de vooT\rvaarde
aan en wordt tot J. U. D. gcpromovcerd (11 .A ug.). "Postrielie typographus :\cademiae cxscctas theses H. l'ctori tra<.lidit, ll111I1cratÏs cXl'tllplaribL1s, qllac typis crant exscripta"
(12 Aug.).

:0 October 1772.
Op verzoek van enkele collega's legt de Rector aan den
Senaat de vraag voor, of een commis'sic uit den Senaat een
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auclii;ntie zal aanvragen bij Prins Willem V, nu hij en zijnE>
gemalin eenige dagen te Soestc1ijk zullen doorbrengen, om
hem geluk te wenschen met de onlangs plaats gehad heb·
ben(lè g(·boorte van zijn Z0011. ",Excussis otnl1îbus, quae in
utram.ljuc partèrn dici poterant, senstiit Senaius, supervacuum esse hoc officium."
~.

November 1772.

Aan "Echanlus 1) Fokardus Harkcnroth, Harlinga-Frisius," dic' op 27 AUR. 1756 tot J. cr. D. is gTpromovcl'nl cu
zijn bul verloren heeft, v\/ordt op zijn verzoek ccu duplicaat
daarvan gegeven. De Scnaat besluit, dat aan niemand hiervoor ids betaald behoeft 1e \\'ordè11, behalve de gewone verschuldigde ~"()m aan den ~ccrc:taTis van de Academie en de
pedellen, en 30 stuiver:.;, die aan <1(:n Rector tm:komcn "ob
iuscriptionis officium."
H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

7 en 14 September 1772.
Aan Burgmrn. en oud-Burgmrn. advies gevr;lagd, of }"aan
den prof. (Fr.) Eurmall, dewelke ter geleg"cnheid van de
gelukkige bevalling van H;l.re Kon, Hoog-h. eene plcgtige
dankzegging in de Domskerk gedaan heeft, niet eenig douceur zoude. dienen geaccordeert te worelen" (7 Sept.); op
hun advies zal aan Hllrman een present van 30 specic-ducaten \vorden aangeboden (14 SepL).

5 October 1772.
[l\tIiedema, blz. 379: Ordonnantie voor f 203~~15 st. voor ten behoeve der Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan volgt.]

12 October 1772.
"Voorgedragen zijnde, of de V roeclschap niet een ecu1) Album Promotormn, blz. 161, heet hij Eilardus.
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parige voet diende te beramen en te hcmden in 't neernen
van exemplaren der hoeken, welke aan Haar gedediccert
worden, en dien conform te rcsolvcel-en: dat voortaan van
alle boeken of werken, welke aau HH. Hurgmrn. en Raden
in de Vroedschap dezer Stad worden gedediceert, geen
mee reler exemplaren voor Stad3 rekening zullen worden geaccepteerd dan drie, van welke aan ieder der regerende Hurgmrn. één geReven en 't derde in dezer Stads Bibliotheek gebragt zal worden, ten waare de Vroedschap
om singuliere en pregnante redenen in deeze of gecne gevallen oordeelden, hiervan te moeten deviëren.
Heeft de Vroedschap de HH. gecommitt. ter directie van
Stads finantie verzocht, om zulks te examineercn en de
Vroedschap te dienen van derzc1ver consideratiën 1 )."
19 October 1772.
[Miedema, blz. 379: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 11 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, allen
theaL 2); het jaar van hun komst aan dé Academie wordt niet vermeld.]

October-November 1772.
[Miedema, blz. 380: De Academiedrukker maakt bezwaar tegen
de betaling der hem opgelegde jaarlijksche recognitie van f 100
(19 Oct.); zij wordt, voor qen duur van de hem eveneens opgelegde
jaarlijksche uitkeering aan de weduwe De Meyer, verlaagd tot f 50
(16 Nov.) 3).]
'() Daarvan hoort men verder niet.
'2) De theologische faculteit besloot op 24 Juni 1772, dat voortaan

aan Hang. en Zevenb. studenten, die in de medicijnen studeeren,
geen stipendium meer uit het fonds Everwijn (Acta et Decreta Il,
blz. 331, op 13 Sept. 1734) zou worden betaald, daar dit 'fonds alleen
voor theologen bestemd is: eramer, t.a.p., blz. 70. Op 28 Januari
1773 stelde zij twee formules op voor testimonia, die, naar gelang
van hun meerdere of mindere vorderingen, aan Hang. en Zevenb.
studenten bij hun vertrek van de Academie zouden worden uitgereikt: ibidem, blz. 7~71.
") De resolutiën van 19 Oct. en 16 Nov. 1772 in extenso bij Evers,
t.a.p., blz. 102.
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November-December 1772.
[Miedema, blz. 380: Aan' Curatoren verzocht, wegens de voortdurende ongesteldheid van prof. Trotz nog een prof. in de rechten te
benoemen (23 Nov.); zij deelen mede, dat zij, "uit consideratie van
de steeds aanhoudende zwakheid der professoren Trotz en Rücker 1)"
het oog hadden geslagen op prof. Bondam, te Harderwijk, en hem
hadden laten polsen, of hij een professoraat in het jus civile
Romanum en het jus publicum Belgicum te Utrecht zou willen aanvaarden, op een jaarwedde van f 1600; hij had verzocht, dit voorstel
14 dagen in beraad te mogen houden; Curatoren worden gemachtigd, hem desnoods een wedde van f 1800 aan te bieden; aangaande
deze zaak wordt geheimhouding opgelegd (30 Nov.); Bondam bedankt voor dit aanbod (7 Dec.); hij wordt opnieuw benoemd, nu
ook voor het jus feudale, op een jaarwedde van f 2000, die met
f 250 zal worden verhoogd bij het overlijden van één der professoren
Trotz of Rücker (21 Dec.); hij neemt dit beroep aan, waarvan aan
Z.D.I:l. zal worden -kennis gegeven (28 Dec.).]

Januari-Februari 1773.
Op voorstel van Curatoren wordt aan Z. D. H. medegedeeld, daL de professoren Saxe en J. H. Voonla zich tot
hen hebben gewend voor het bekleeden van het rectoraat
voor het a:,s. studiejaar, .,zijIide de Heer Saxe de oudste
der Professoren, welke die \vaardigheid maar éénmaal bekleed hebben, en de Heer Voonla de oudste van die, dewelke nog gecn Rector l\IIagnif. ge\veest zijn" (25 Jan.); op
aanbeveling- van Z. D. H. \vonlt Voorda tot Rector benoemd;
de Vroedschap wijst ook de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (1 FebL).
8 Februari 1773.
"Happorteenkn de HH. gecommitt. tcr IVIomhoircamcr, dat
voor l-Iun Ed. door de HH. Professoren van de theologische
Faculteit was gedaan de elfde rekening van de .fundatie van

I) Van Rücker was in de voorgaande resolutie van 23 Nov. 1772
.nog geen gewag gemaakt; zie over hem hiervóór blz. 60, op 18
Sept. 1769 en 2 en 22 Jan. 1770.
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wijlen den Heer Daniel Bernanl Guiliamsz., over den Jaare
1772, hebbende de ontfang bedr"Ren f 6271'--1. 7
de uit;;ave f 4602-~-19-8

dus meer ol1tf;lll.~-vn f 1(jÎS - 17-~-8.
\i\Taarop gedc!ibereert zijnde,. heeft de Vroed-..;rhap 't zelve
geapprobeerd. "

25 MAART 1773-2'\ M!\ART

177~t

L
"ACTA SENATUS ACAnEMICI RI~C'l'mm JOANNE HENRICO

VOORDA, 1773"(-1774).

25 lVb:ut 1773.
Geïnstalleerd als :Rector J. ] L Voonla, als _.-\ssc;.;~·;c;n:ll:
Hahn, Vos, ,!'nAz cn HorlhemC"ls. L}c aftredende Rector
Hahn draagt zijn ambt, aan zijn opvCllger Voorcla ovcr, na
een rede "de usu ,vcncnorum in medirllla."

ZO April 1773.
De Acta: van het rectoraat van] bhn worden gelezen en
goc(lg-ekcurd.

19 Mei 1773.
1}etru5 Bondam, tot dusverre profe,3sor te Hardcnvijk é11
hiS1.oriognlaf van de Staicn van (~dd('rland, hij Rcs. Vr.
21 Dec. 1772 (hiervóór bI!:. 75) hcnoem(l tot O1:d. prof. in
het jus civile H.omanl1m, het jus public1ll1l Helgicll!1l en het
jus feudale houdt een inaugurcc1c reek "de ,';tlbsidîis ad
solidam .iuris Bdgici cogniticllll'lH lKTes3ariis, vulgo lamen
nimis ncgligi !"olitis."

lH tn 19 Juni 1773.
\Vegens het overlijden van prof. Trotz wordt een rot1\Vbezock aan de familie gebracht en hd houden van een lijkrede aangeboden (18 Juni); den volgenden clag bericht de
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zoon, dat zijn vader in zijn testament. niets heeft voorgeschreven over een lijkrede, maar dat hij bevonden had, dat
zijn vader aan een vriend te kemlen had gegeven, geen
lijkrede te wenschen; de Senaat berust daarin (19 Juni).
14 September 1773.
De Rector bericht, dat gisteren bij één der pedellen door
knechts van de Amstcrdam'3che schuit een houten kist was
bezorgd, met het opschrift "Voor de Academie te Utrecht."
1-1 ij opent deze kist in tegenwoordigheid van den Senaat;
zij bltjkt vij f gedroogde exotische planten te bevatten en
een vrij .groote hoeveelheid, naar het schijnt ook vreemde en
eveneens gedroogde, op papier geplakte "herbae" 1). Er was
geen brief bij, zoodat de naam van den afzender onbekcnd
blijft; ook was cr bij de planten en kruiden geen aanwij'zing van den naam ervan en van de plaats van herkomst.
H ahn zal de verzameling bij zich aan huis onderzoeken en
trachten haar te detenl1Înccren. Bij een eerstvolgende gelegenheid zal de Rector een en ander aan Burgmrn. medededen en hun vragen, waar de collectie bewaard moet
worden.

12 October 1773.
Hedor en Assessoren complirnenteercn de nieuwgekozen
Hurgmrn. en deelen hun het bovenstaande. mede. Laler zegt
J-1urgmr. Van Royen, dat de collectie moet worden bewaard
in "llOVO thcatro physico 2)."
.1) Zie hierna blz. 79, op 18 Oct. 1773, waar van 400 gedroogde en
op papier geplakte planten en eenige gedroogde takjes wordt gesproken.
2) Van de oprichting van een nieuw theatrmn physicum wordt in
de resolutiën der Vroedschap van de voorgaande jaren geen gewag
gemaakt; de natuurkundige lessen en proeven werden vroeger in
het theatrum anatomicurn gegeven; vennoedelîjk is bij het maken
van de nieuwe orangerie (hiervóór blz. 11, op 23 Maart 1767) de
"verdieping daar boven" (ibidem) ingericht voor theatrum physicum en wordt met "novum theahum physicum" dit vertrek bedoeld. Zie uitvoeriger over deze quaestie De Utrechl<;che Academie,
blz. 211-213.
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Ir.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Mei-October 1773.
Onder de "pointcn tot redres en menage voor Stads finantiën," voorgesteld door de commissie "ter directie van
Stads finantiën," komen voor:
,,3. Dat zo lange de Staebkassc in geeuc florissanter gesteldheid is als tegenwoordig, 't aankoopen van boeken voor
de Bibliotheek zal gesurchCl;ert of immers gedurende die tijd
vermindert worden.
4. Dewijl verscheide werken en boeken in de Stadsbibliotheek gevonden \-vorden, welke geen cieraacl, luister of
nut aan dezelve toebrengen en veeleer in den \vcg staan,
dat de Heer Bibliothecaris zal worden vcrzogt en gelast, eeTI
catalogus van dusdanige boeken te fonncercll, ten einde dezelve ten profijte van de Stadskas ""vorden verkogt.
5. Dat ook geene mathematische, astronomische, anatomische, physische, chymische of andere soort van instrumenten zullen worden aangekogt, al::; na voorgaande kcrmisgcevinge en verkregen permissie."
Op punt 3 wordt besloten, den Bibliothecaris te gelasten,
geen boeken voor de bibliotheek meer te koopen, tenzij
"m\:t expres con~sent en permissie van de Vroedschap, en
maar a11een te continueeren met den aankoop van die werken, dewelke nog niet compleet zijn en waarmede men reeds
begonnen heeft.··
Op punt 4: de Bibliothecaris verzocht en gel;1'3t, dezen
catalogus op te stellen; over den verkoop van deze boeken
zal nog nader worden gedelibereerd en geresolveerd.
Op punt 5: goedgekeurd; "van deeze resolutie zal aan de
Professoren in voorschreve faculteyten kennis se "yorden
gegeven'· (17 Mei 1773).
[Miedema, blz. 381: Ordonnantie voor f 178----13 st., voor ten behoeve der Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan volgt (27
Sept.).]

•.Door HH. Burgmrn. zijnde voorgebragt, dat Mr. Egbertus Cotius, welke bij resolutie van den 19 Augustus 1765 1 )
1) Zie Acta et Decreta Il, blz. 586.
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als Custos Bibliothecae aan Mr. Arend Hendrik van Wijkerslooth is geassumeert en gesubstitueert, wegens lichaamsindispositie en zwakheid ten eenemaal buiten staat is die
post te kunnen \vaarneemcn, en de dienst van de Academie
en Bihliotheek vcrei.scht, dat ecn kundig en bekwaam pcr50011 aldaar fungeert, heeft de Vroedschap op de propositie van HH. Burgmrn. l.,udolf de With Hoevenaar aan
voor11. Mr. Arend Hendrik van WijkersJooth en l\t[r. Eg~
bertns Cotius geassumccrt cn gesubstituecrt, midsgadcrs tot
Custos Bibliothetae aangesteld, onder deze conditie en bepalinge, dat Mr. Arend Hendrik van Wijkerslooth gedurende deszelvs leven genieten zal het- geheele tractcmcnt,
daartoe staande, en daartegen ten zijnen lasten en kosten
houden den handlanger of amanuensis, die in de Bihliotheek
pleeg te adsisteeren, of een ander bekwaam persoon in deszelf.3 plaatse verzorgen; en dat bij overlijden van lVII'. Arend
Hendrik van \Vijkerslooth l\1r. Eghertus Cotius van voors.
tractement, op de voorn. last, zal gaudeeren, zulks Ludolf
de \Vith IToevenaar niet eerder van 't hactemcnt zal jou isseeren of aan de last geobligeerd zijn, dan na doode van
l\1r. Arend Hendrik van Wijkerslooth en Mr. Egbcrtus Cotius, en inmiddels geen tractement genieten" (11 Oct.).
18 October 1773.
[Miedema, blz. 382: Machtiging om in overleg met prof. Hahn een
kastje te laten maken voor bijna 400 gedroogde en op papier geplakte
planten en eenige gedroogde takjes van zeldz8llle boomen, door een
onbekende aan de Academie toegezonden 1), en dat te deponeeren
in het Theatrum anatomicum 2).]

2S Oclober 1773.
[Miedema, blz. 382: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 11 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten,
allen theologen; jaar van aankomst niet vermeld 3).]
!.) Hiervóór blz. 77, op 14 Sept. 1773.
2) Zie echter hiervóór blz. 77, noot 2.
:{) Op 27 Dec. 1773 besloot de theolog. faculteit, om aan vertrekkende Pfaltzer studenten soortgelijke diploma's uit te reiken, als op
28 Jan. 1773 (hiervóór blz. 74, noot 2) was besloten omtrent de
Hong. en Zevenb. studenten: eramer, t.a.p., blz. 75.
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Januari 1774.
[Miedema, blz. 382: Na het welbehagen van Z.D.H. te hebben
gevraagd (17 Jan.) wordt tot Rector benoemd Jacob Albert Vos
(31 Jan.); op dezen laatsten dag wijst de Vroedschap ook de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan.]

28 Februari 1774.
"Rapporteerden de HII. gecommitt. ter l\!Iomboircamer,
dat gehoord en gesloten hadden de twaalvde rekening van
de fundatie van den Heer Daniel Bernard Guiliamsz., over
den jaare 1773, zijnde
de ontfang geweest f 7101-17~8
de uitgave f 46Sg......12

dus meer ontfangcn f 2443--- 5----8.
vVaarop gedelibereert zijnde, heeft de Vroedschap 't zelve
geapprobeert. "

24 MAART 1774-27 MAART 1775.
L
"ACTA SENATUS ACA.DEMICI RECTORE

JACOBO

ALBERTO VOS,

1774"(-1775).

24 Maart 1774.
Geïnstalleerd als Rector Vos,. als Assessoren: J. H. Vooreb,
Rau, Luchtmans en Reitz. De aftredende Hector' J. H. Voorda draagt zijn ambt aan zijn opvolger Vos over, na het
houden van een rede "de his, quac i11ustris Grotiu.:; in Prolcgomenis ad Historiam G-othorUill, Wandalorum ae Longobarclorum contra jus civi.le Romanum primo loco attulit et
de pradatione, quam leges Visigothicac apud quasdam gcnfes ibidem. :sortitac fuissc dicuntur."

2 Mei 1774.
De Acta van het rectoraat van V oorda wonlcn gelezen
en goedgekeurd.
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5 Mei 1774.
Aan den tot JU.D. gepromoveerden Joannes Jacobus
Woertman, een kleinzoon van den vroegeren hoogleeraar,
schenkt de Senaat deprornotiegelden kwijt.
30 Januari en 7 Februari 1775.
j\..;-m den tot lU.D. g"epromoveerdcn Isa<1c van der Does,
een zoon van den Secretaris Van der Does, schenkt de Senaat de prcnnotiegcldcn kwijt, 7.00a15 op 8 Jan. 1765 ook
gebeurd wa:; bij de promotie van zijn broeder 1). ~ Op
dUIzel fden dag bic( 1t H ennert, namens den auteur, aan den
Senaat ten geschenke aan: het boek van den 1\1 ~ll-kics de
Saint Simon, getiteld "Gucrre des Batavcs et des Romaius 2);" het zal În de Bibliotheek worden gcdcponccnl
en de I«('ctor zal den a.nieur :::,chriftclijk dank betuigen (30
Jan.). Kort hierna ontvangt de Senaat een dankbetuiging, vol
plichtplegingen, voor den hem in dezen brîef toegezwaaiden
lof (7 Febr.); de brief aan den Senaat is gedagteekend
"Amdisweert, le 7 février 1775," en onderteekend : "Le
11arr}ltis de Saint Simon, des Sociétés des sciences cl'ltarlem et de: Vlessingen. "

Il.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

2 Mei 1774.
"Gehoord de lecture der requeste, heden morgen gepreJ) Acta et Decreta II, blz. 564.
'2) De markies Ma:~îmîlien Henri de Saiut Simon bracht een groot

deel van zijn leven door op het landgoed Amelisweerd, aan den
Krommen Rijn, een half uur van Utrecht, dat toebehoorde aan zijne
vrouw, de gravin van Efferen, vroeger weduwe van Jonker Hendrik
van Utenhove (Tegenw. Staat van Utrecht li, blz. 370--371, en
Björnstflhl, ReÎZe door Europa enz. V, blz. 464----466); over het in
fol D royaal uitgegeven prachtwerk "Histoire de la guerre des BataYes et des Romains" en de platen daarin vgL Johann Beekmann's
Dagboek (Bijdr. en Meded. Histor. Gen. XXXIII), blz. 460-461.

Acta et deereta Senatus, ' III

6
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senteert bij G. C. Rücker, Professor juris aan d,eeze Academie, permitteert de Vroedschap aan denzelven, bij di~~
pensatie, om een gedeelte van zijn boeken door den boekverkooper A. van Paddenburg bij publieke auctie te doen
verkopen."

19 September 1774.
[Miedema, blz. 382: Lijst van verschotten van prof. Hahn voor de
physica, botanie en chemie in handen gesteld van geconnnitt. ter
directie van Stads fmande.]

21 November 17ï4.
[Miedema, blz. :'583: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 13 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, allen
theologen; ja,;'u' van aankomst niet vermeld.]

3 Januari 1775.
[lVIîedema, blz. 383: Wegens zijn haogen leeftijd wordt prof. Elsner
vrijgesteld van zijne publieke lessen; zijne predikbeurten mag hij
voor drie maanden overdragen aan den proponent Hoisingh.1

30 Januari en 6 Februari 1775.
[Miedema, blz. 383: Na raadpleging van Z.D.H. (30 Jan.) wordt op
zijn aanbeveling tot Rector gekozen Christophorus Saxe; de Vroedschap wijst ook de Assessoren voor het 3.S. studiejaar aan (6
F,·br.).]

27 Februari 1775.
"Rapportecrdèll de HH. gccommitt. ter directie van Stads
financlc, dat gehoord en gesloten hadden de 13cle rekening
van de fundatie van \vijlen den Heer Danic1 Bcrnard Gl1illiarnsz., en dat van dez~lve ontfangcn was geweest
f 7896----- 3--S
de uitgave f 5327-12-6
dus meer {)ntfan~cn f 2568-11-2.
Dat in het gcpa:-;secrde jaar negen studenten uit de Paltz
op deeze beurse hadden gestudecrt . en ieder, boven vij f en
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twintig gulden voor boeken, hadden genoten, volgens dl'u
wil van den H('er testateur, drie honderd gttlclcl1s: en dat
('lf Ffungaarsche studenten alleenlijk hadden genoten zeshonderd guldens.: dat .%ij, HH. gccommitt., op voorstel van
de }-fff. Professoren hadden gecoITscntcert, vnmids 't getal der Hungaar:-1chc studenten tot v~jf1i('n was gean:-rcssecrt, en 't slot der geslootc Tekening zecr avalltageus \I,"as,
dat in dit jaar aan de Hungaarschc studenten zoude tot een
beneficie, in plaats van zeshondcrt guldens, gegeevell worden
negcnhondcrt guldens, dat voor ieder maar zestig guldens
bedraagt, en aan de PaJtzlsche studenten voor boeken, in
plaats van vijfentwintig, vijftig guhkns." De \/roedschap
keurt dit goed.

6 !'daar! InS.
[Miedema, blz. 383: Een onderzoek zal worden ingesteld naar de
beleedigende woorden in "De Neder!. Bibliotheek" tegen een der
profes;;:oren, wien "droggronden op het sujet van de religie op eene
verregaande wijze zijn te la$te gelegt 1)."1

13 Maar! 1775.
,:Üoor (Curatoren) voorgebracht zijnde het navolgend
:-;chriftelijk rapport:
".,(Curatoren) hebben ter voldoening aan lJEd. Achtb.
!"e,.;olutil'-cummi5soriaal van hedcTi acht dagen. over de propositie, door den Heer oud-Hurgmr. l~otcn ten zelven dage
gedaan, gcbesognccrt en de nH.::rÎte" der beschuldigingen over
de denkC'TlSlxijze op 't stuk van den Chrtstclijkcn godsdienst,
die aan den Heer Rijklof 1\lichad V;.Ul Gocns, extraonL
pro L in de hist()ri(~n. \velsprekcndhcicl, oudheden en Grick~
sche taal, bij zekcr naamloos tijdschrift, geïntitulet'ït "de
Nl'derlalldschc Bibliotheek" etc., en gedrukt te "Amsterdam

1) VgL bij dit en het volgende W. H. de Beaufort, Rijklof Michac1
van Goens, in Geschiedkund. OpstelJcn, blz. 73-81. Bij Evers e.a.,
Lijst van gedrtlkte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht,
blz. 134-136, vindt men een volledige opsomming :van de geschriften,
die naar aanleiding van de beruchte quaestic Van Goens-Habbema
zijn verschenen.

84
bij MartÎnus de Bruyn, 1775, derde deel, N°. 2, word toe~
geschreven, geëxaminecrt. En het is HUil een sensibel ge~
nocgeu, U EeL Achtb. vrijmoedig en eenparig te kunnen
rapportcercn, dat gemche prof. van (;oe115 ,- - daarop ge~
hoon1 zijucle .- ~- aan Hun (Curatoren) volledig gedemonstreeft en (1e overtuigen(b1.e bewijzen gegeven heeft, dat hij
niet (!l1e~:n nillllner 't geringste tot hoon of vilipcnclic van
Gods Heilig vVoonl of van den Christe1ijkcn godsdienst ge1ach(':e1't, maar dat hij daarentegen altoos, zo bij z~jne geschriften als, -in zijne puhlieke en private lessen 1), alle 0("casiën gCrtccipieert heeft om dezelve z\jnc lcezcrcn en discipu1en op het dierbaarste aan 1e bevelen en tegen de aanvallen van het 10cnecJTJcnd ongeloof krachtdadig 1e verdeedigen, cu dat hÜ du:, geen het minste deel heeft aan de
onchristelijke gevoelen.:;, dewelke ht~m op de honderdste
bbdz~ide van het hoven aangehaald \overkje, zonder de minsk redeil, kwaac1aanlig en liefdeloos op cen \\TZefl,dlijk onchristelijke \V~î7:e \\"orden toegeschreeven. j)ewijl nu UEd .
.A.chtb. steeds niets meer kr h,lrtc lleemCl1, dan elat de
\-vaan: Chrisl('l~ike godsdienst met alle 111og-d1jke vlijt en
goede ijver g-chandhaaft en bevordert v;onie c11 dat tot dien
einde in de ,\cadcmie alhier door alle aandringende: redenen
de 'stlldeerende jeugd onder Coc1s gcnadi.:.;cn zc'gen \,,'orde
ingescherpt de \~~ijsheid, die zuiver, vreedzaam. bcschîjüen,
gezcgf!;dijk, ongevcyllst en vol van harmhartigheid en van
goede vruchten JS, en dat daarentegen gewcert ell gedetesteert \nlrcle {lil' wijshei(1, die, partijdelijk oorclcclendl', bit~
tere nijd cn twistgierigheiel in 'j: harte haart, die, met opgeblazenheid razende, meer b;lat., l\vi,st, la::-;teringell en kwade
nadenkingen. krakcelingen UI verbittering onder de menficheil is voortbrengende d:ln nuttigheid, keringell en slichtinge Gods, die in 't gc100ve is, kunnen zij (Curatoren)
niet twijffekn, of UEd. Achtb. zullen ~t bovengemeld naamloos tijdschrift, waaïin men den doemlust ('11 l:lsterzttcht
den lossen teugel geevt 1 ten uiterMe verfoeijen en '( zelve
considc.recren als een eCï- en faamroovcnd lasterschrift,
waarhij rncn niet alleen aan een Professor aau deezc Academie
op de alleronrerhtva;lnligste w~izl' gruwelijke gevoelens op
J) Als hoogleer?-ar in het Grieksch gaf Van Goens voor a.s. predikanten ook een college over de uitlegging van het Nieuwe Testanlcnt.
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het stuk van de Christelijke religie zoo onvenlicnt ;tanwrij ft, maar waarbij men gevolglijk ook Ug(1. Achtb. a~s
onverschillig- en flaat1\v omtrent den godsdienst doet voorkomen, den luister deezer Hoge Srhoole tracht te bezwalken,
de jeugd een mistrouwen en minachting- voor hunne hoog1ccraren in te boezemen t:n oi!(krs en voogden af te schrikken van hunne zooncn en pupillen aan d.crze1ver zorg en
ondervvijzing over ie geven.
Derhalve flattcerell Z\1 zlg-, dat UE-d. Achlb., geNoelig over
den hoon, zo onverdiend aaB (kn Prof. Van Goen5, en in
zijn persoon aan clCCZC Hoge Sc-hooI, ja, aan de l'vTagistraat
xdve aangedaan, zullcll tot lllainticn van den luister der
Academie in dceze, 101 conservatk van den goeden naam
en reputatie van den 1 fecr Van Coens en tut voorkoming
van alk k\Y;Hk ilTlpïl\~iSiól, do::wc1ke 't venleT spargccrcn
van dat calumnit.'.us libd op lll't publiek ?:oude kunnen maken, ben.:idv~'crdîg zijn ck nodige middelen te beramen_
'rot herijking dan van die oogmerken z~jn z~l (Curatoren) eenparig van gedachten. dat aan alle hoek verkoperen
en hockhamlclaarcn binnen deze stad, Ol> 'poene van hondert zilverc dUf<lÜmS, hel verder debiteer('n en verkopcn
van het rceeL" k mecnnakn genoemde lijdschyî ft bij publicatie zoude dienen v12l"bodcn én \,iVelEd . .:'\chtb. IVIagistraat
der stad Amstenl;;.m b~j missive op het irr::;tantdijkst verzocht ie \vorden. om l\1artinus de BruVl1, als drukker van
't zelve, te \ville~l cOllstringt'LTcn, den ~chrijvL'r daarvan te
openb;uren, en dan de goedheid hebben, aa11 de 'Vroedschap
deszc1vs 11,lam hekencl te maken, ten einde tegen dellzdvcn
zod::~_!g geprocecleert kan \;vorden, als men te rade %ijn
zal.

"lTeeft de Vroedschap na s('rieuse deliberatie en omvragc
zig daarmede eenparig gcconfonnecrt, en dienvoigenclc gearreskert de hier seinsereerde publicatie:
Publicatie.
Bnrgmrl1. en Vroedschap der Stad Utrecht, met de uiterste verontwaardiging gezien hebbende, hoe in zeker ,naamloos t\jclschrift, geintitulcert J,cle Nedcrlandsche Bibliotheek"
dc., (prof. Van Gocns) bcsdll-eevcn word als een man,
die Gods heilig woord met verachting aanziet en bij denwelken zekere schrijver,:;, die voor openbare bestrijders van
den waaren Christelijken godsJienst te boek staan, zozeer
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in achting zijn, ebt hij zig met Most:-' en de Prophecten niet
veel kan ophouden, cla:tr nochtan,s hij, Heer Van Gocn:-" aan
Hun Ed. Achth. zeer volledig gcdemollstreert en de overtwgendste bewtizen gegeven heeft" (111.1 volgt de passage hierv{}ór, blz. 84, regel 6-14 v. boven). "En gevolgelijk niet konnende ged(wcn, dat door duscLmiR" verrcgaande valsche beschuldig.ing~"n een hunner H oogle~raren ~oo sensihel gelaedeert, de gehecle Academie in zijn persoon gehoond, ja de
J'vIagistraat zelve op eenc ingewikkelde ,vijze voor suspect gehouden worde, als waaren zij onverschillig omtrent de gevoelens, dewelken men alhier op het sujet van den dierbaren godsdienst de jeugel inboezemt, hebben, zo uit contemplatie van hunne verplichting tot hunzelve als tot maintien van den luister' dezer Academie en tot confiervatie van
den goeden naam en reputatie der Professoren, aan dezelve
leerarende, nodig geoordeelt te dec1areeren, zoals doen bij
dese:
Dat Hun Ed. Achtb. bovengemeld tijdschrift considereeren en houden voor een ccr~ en faam rovend libel, waarin de
zich schuilhoudende schrijvers, onder schijn van den 'varen
Christelijken godsdienst voor te staan en te handhaven,
zeer kwaadaanlig en liefdeloos hunne wezendlijk onchristelijke manier van denkc_l1 en handelen ten opzichte van
hu;'nc evennaasten, iegelijk met hunne doemlu~;;"t en la5terzucht ten klaarste aan den dag leggen. _En daarOll1 werd
b~i deze aan alle bockverkoperen en boekhandelaaren hier
ter stede verbonden, van het te meer gemcntionecrt ge~
schrift, gcïntituleert "de Ncderbmlsche Bibliotheek" ctc. en
gedrukt te i\mstcnlam bij lVTartinus de Hruyn, in de Kalverstraat, bij de Duyfje::;stecg, hetzij in 't geheel, hetzij bij
deeltjes, zoverre dezelve reeds gedrukt zijn of b~j vervolg
van tijd onverhoopt nog mochten in 't licht komen, te veraliënee:-rcll, debiteeren, verkopen, spargeeren of clisseminecren, op welke \'vijze het ook zoude mogen zijn, op poene van
éénhondert zilverc .ducatons ie verbeuren.
En opdat ni.emand hiervan eenigc ignorantie pretendere,
zal deze ,vorden gepllbliceert, gedrukt en alomrnc geaffi~
geert na behq,ren.
En verstaan dai dezelve morgen van den stadhuÏze more
:"o11to zal '\-vorden gqmhlicee.rt. Voorts is goedgevonden, dat
tot ontdekking der alltheurcn van het diffamcercnd tij(l~
schrift, in bovL'ngcmc1t rapport en publicatie:- gcmcntionecrd,
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naar de Magistraat der stad Amsterdam zal gedepecheert
worden de hierna volgende en heden geresumeèrde missive:

WEd. Gr. Achtb. Heeren.
""Alzao het den naamloze schrijvercn van zeker periodieq werkje, geïntituleerd de N edcrlanclschc Bibliotheek,
en gedrukt te Amsterdam bij J\!lartinus de Bruyn, in de Kalverstraat, bij de Dllyfjcsstccg, 1775, - - na alvorens anden: mannen van geleerdheid en reputatie op een wrede
-wijze gemaltraitecrt te hebben - --, insgelijks heeft kUllllcn
gelllstcn, den Heer Hijklof :!VIichacl van Goens, extraord.
prof. enz. aan deze i-\cadcmie, op de honderdste bladzijde
van 't 3cle deels 2de stukje te beschrijven als een man, die,
daar hij CatuJlus bewondert, de Heylige Schrift met opgeschorten neus over zijde aanziet en bij wien d'Alembert, Diderot, Hume en Voltaire zozeer in a~~hting zijn, dat hij zig
met 1\1ozes en de Propheeten niet veel kan ophouden.
En dewijl hij, Heer Van Goens, ter contrarie aan ons volledig gede~llO!;streert en de overtuigendste bewijzen gegeeven heeft (nu volgt weder dezelfde passage als hiervóór,
blz. 84, regel 6-14 v. boven), vinden wij ons verplicht, 't zelve ter kennisse van UWelEd. Gr. Achtb_ te brengen, geconvinreert zijnde, dat UW dEd. Gr. Achtb. niet min dan wij geïndlg-neert zullen zijn, dat de licentie van anonyme schrijvers
tot zulk een exces gepousseerd word, dat zij zig niet ontzien,
aan cenen Hoogleeraar op eenc beroemde _AG-ldemîe zonder
het geringste fondament, als eer uit laster zucht, de allcrgrtnvdijkste gevoelens op 't sujet van den -godsdienst malicieu.-.;elijk toe te schrijven, hetwelk, bij aldicn straffeloos
gctollerecrt wieret, Ilotoirl~jk tot gevolg zoude moeten hebben, dat" de allezints achtingwaarclige Professoren in verachting zouden geraken, de roem en luister onzer Acadcmîe
bc:nvalkt en otuiers en voogden afgeschrikt \-vordcll y om
hunne ;woncn en pupillen hen\'aards te zenden en dezelve
aan de zorg en 't onderwijs van de alhier leerarencle Professoren toe te vertrouwcn; en eindelijk dat mcn ons zelV5
zoude suspccteerc-n van onverschillig te zijn omtrent den
\",-aren Christc1ijb:n godsdienst, tot welker handhaving en
hevonlcring wij nimmer zullen ophouden te waken.
Om dan de luister onzer l\caclcmie te lnailltineeren, om
den zozeer lc:Il onrc('hte gehoonden Prof. Van G·oc.ns te
justifieeeren en bij z~ïnen goeden naam en reputatie te COll-
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serveeren, om hem van onzen kant alle mogelijke satisfactie
voor den aangewreeven laster te bezorgen en om alle verdere kwade impressiën, dewelcke 't bovengenoemde geschrift op 't publiek zoude kunnen maken, te pracveniëereu,
hebben wij bij publicatie den boekverkoperen binnen onze
stad 't verder debiet daarvan op poene van houdert zilvere
ducatons verboden.
Wij zijn te zeu overtuigd, Weled. Gr. Achtb. lIeercn~
van UwelEcL Cr. Achtb. vriemlnalJUurlijke sentimenten
voor OllS en onze Academie, van Uwe1Ed. Cr. Achtb. zucht
en ijver voor justitie en cquitcit en van UwdEd. Cr.
Achtb. n:chtveerdige '.severiteit in 't straffen v(ln valsche
beschuldigingen en laster, om ons niet te fbttccrcn, dat 'UEd.
Gr. Achtb. onze vues in deze wel 7:1111cn gelieven te sc···
conl1ccren.
Tc dien einde verzock<:ü wij op 't instantelijkst, dat U welEd. Cr. AchtL. de goedheid gelieven te hebben, om l\lartinus
de Brllyn, als drukker van het libel, des questie, te constringeeren, van den authcur of de authellrL:fl daarvan aan Uw
\VelE(l. Gr. Achtb. te opcnba;l1·en en clat UEcl. Gr. Achtb.
ons vervolgens daarvan g-clieven te informeeren, opdat men
tegen dczc1ven zodanige mesurc!") neemt, als men tc rade
zijn zal.
Onder betuiging-, dat hierdoor ;lan ons., aan onze Academie en aall onzeIl Pn}f. van Goens een singuliere. dienst.
zal geschieden, wdke wij in alle voorkomcmk g:dq~enhednl
zullell 1rachten te erkennen en te reciproceen.'n, bevelen vvij
lJEd. Gr. i\chtb, in de protectie GOlls en blijven
U\VdEcl. Cr. Achtb. goede vrienden,
Hurgcmecstercn en :r~cgcerdef'3 der Stad Utrecht." "
Utrecht, den 13 Maart 1775.
•
20 Maart 1775.
Jngekomcn een missive van Hurgmrn. en Regeerders van
Amsterdam, cId. 17 Maart 1775, berichten de : wij hebben Martilll1S de Brllvn, den drukker van de N cd. Bibliotheek, voor
ons oniboc1el; en van hem den naam van den auteur of de
auteurs van dit tijdschrift gevraagd, en wel in 't bizonder van den auteur van de door 11 geciteerde passage.
Hij heeft ons daarop een lijst van de medewerker.., van het
t~j('lschrift ter hanel gesteld, waarvan copie hiernevens gaat,
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maar "hij heeft ons teffens gededareert, niet in staat te
zijn, particulier op te geven den aucteur van ieder stuk, alzoo hij dezelve ·alle tegelijk door den een of ander van de
,pcrsoonen, op ck g-emelte l~ist staande, om te drukken ontfangt." Als, bijlage hierbij een lijst van 24 medewerkers der
Neder!. Bibliotheek, met hun titds en woonplaatsen, -De
Vroedschap besluit, dat een afschrift van deze lijst aan
prof. Van Gocns zal worden ter hand gesteld.
27 MAART 1775-25 MAART 1776.

L
"COlVIMENTARIOLUS ACTORUM CO:LLECII ACADEMICI
CHRISTOPHOlW SAXO rf EROM RECTORE, 1775"(-1776).

27 Maart 1775.
Geïnstalleerd als Rector Saxc, als Assessoren: Vos, Bondam, Oosterdijk Schacht en Henncr!. Na het houden. van
een rede "pro -libro Estherae~" draagt de aftredende Rector
Vos zijn ambt over aan zijn opvolger Saxe.

7 Juli 1775.
Elsner is overleden; de weduwe verzoekt, van rouwbezöek verschoond te blijven; volgens den wens eh van den
overleclene zal geen lijkrede op hem worden gehouden.

25 AngmttJs 1775.
Naar een praececknt in het jaar 1729 1 ). toen ook een
tllsschentijds gekozen Burgmr. namens den Senaat gclukgc\v'enscht is, complirnentecrcn I<.cctor en Assessoren den
Heer Abraham Jacob van der Dussen, Heer van Darthuizen, die in plaats van den overleden Burgmr. Evera.rd van
Harscamp tot Buq,~'lnr. is benoemd.
1) Acta et Decreta Il, blz. 309, op 15 April 1729.
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29 Augustus 1775.
Ilalm. die in Juni 11. een beroep naar Leiden als hoogleeraar in de practische geneeskunde en de chemie heeft
aangenomen, neemt afscheid van den Rector en verzoekt
hèm, ook aan den Senaat (die v.Tegens de vacantie niet bijeen
kan komen) xijn afscheidsgroet over te brengen.

2S September 1775.
Johannes Theoclorus Rossijn, vroeger "ordin. prof. philosophiae, matheseos et astroJlomÎae" te Hanlcnvijk, bij Res.
Vr. 31 Juli 1775 (hierna blz. 95--%) benoemd tot "ordin.
prof. philosophiae, physices et mcthaphysices" te Utrecht,
aanvaardt zijn ambt met eel1 rede "de scicntiis philosophicis
ex veritatc acstimandis."

27 September 1775.
De Acta van het rectoraat van Vos - - "quae Acta
propter pcdum valetuclîncm suo tempore non recitare poterat, ca demum praelegit, vicaria clarissimi Voonlae lingua
et opera usus" - - worden gelezen en goedgekeurd.
23 October 1775.

Alexander Peter Nahuys, vroeger "ordin. prof. medicinae
theoreticac, chemiae et physiologiae" te Harderwijk, bij Res.
Vr. 31 Juli 1775 (hierna blz. 95-96) benoemd tot "onlin.
prof. mcclicil1ae, botanices, chemiac et physiologiae" te
Utrecht, aanvaardt zijn ambt met een rede "de re1igiosa plantarum contemplatione, acerrirno ad divifli N UIninis amorenl
et cultmn stimulo."

11.
RRSOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

27 !\laart-8 Mei 1775.
Voorgelezen een zeer uitvo('rige brief van Johannes Habbema, predikant te Rotterdam, dd. 26 Maart 1770. die in
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hoofdzaak inhoudt: ik heb mij verplicht gezien, mij per advet-tentie in de courant hekend te 'maken als den uitgever
(hier c_= hoofdredacteur) van de Ned. Bihliotheek en kcnnl!" ie geven "aD mijn voornemen, mij en mijne mede\verkl'r~ 1e zuiveren van de door u ingebrachte beschuldigingen. Deze verdediging zal uit twee '5tukken moeten be:-;tatlll: 1,hct een betreft de recentie en beoorcleeling van 't
werkje van cenen bcrugtcl1 Jood, zoals 't zelve door den
Hooglceraar R. 1\1. van (;.neus is vertaalt en met een voorreden uitgegeven 1) ;" het andere betreft het gehcc1e tijdschrift, en uw verbod om dit te verkoopen enz. Ten aanzien
van het eerste punt kan ik binnenkort doen blijken, dat er
van prof. Van Goens niets gezegd is, dat niet met onloochenL~l1T bewijzen kan \vorden gest:lafd; wat het tweede
punt betreft, "de diepe eerbied, welke in mijne ziele voor
Uverheden huivert,J! waarschuwt mij, mij regelrecht tegen
uwe publiGüie te richten, voordat ik zekerheid heb verkregen, of gij met dc passage, waarin gij verklaart, mijn t~jd
schrift te houden "voor een eer- en faam rovend libel" enz.
(zie blz. 86, regel 19 v. b. vlg.) ook bedoelt, dat ik en mijne
medewerkers zijn "cen eer- en faamroover, een doemlustig
menseh, een duisterling" enz.. "De waarc en Christelijke
gematigdheid en zagtmoedigheid van 't Evangelie" verbieden
on.", dit te denken. ,,l\len kan bij verhaasting iets hatelijker
opvatten dan het gemeend \vonl, en er werkelijk bij nadere
beschou\ving in te vinden is; men kan ook aan den anderen
kant zig woorden laten ontvallen, harder dan wd bedoelt
mogt zijn. \Vare dit zoo in het tegell\voonlig geval! Waaren
der pcnne van den mini·::.;ter ccnige trekken of uitdrukkingen
ontsnapt, harder en algemeen er dan \vcl van dellze1ven of
de Leden der Regeeringe opzettelljk bedoelt waaren I" Indien ik daarvan de verzekering kreeg en tevens verlof om
daarvan in het publiek gebruik te maken, zou ik mij alleen
tegen .prof. Van Gocns behoeven te verdedigen, "zonder
eershalven genoodzaakt te z~j-n; eenige verdere aanmerkin-

1) De "berugte Jood" is Mozes Mendelssohn; het hier bedoelde
geschrift van Mc-ndelssohn was getiteld "Ueber das Erhabene und
Naïve in den schönen Wissenschaften;" Van Goens deed er een vertaling van verschijnen,' met een voorrede en aantcekeningen en bijvoegEels van- hem zelf: zie daarover Wille, t.a.p., blz. 309 vlg.
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gen over de publicatie van U.Ed.Achtb. te maaken." Ik
-vraag u daarom eerhicflig, of het hveede lid van uw publicatie op hd tijdschrift in het algemeen slaat, dan wel aUeen
De brief wordt om rapport
op Nu. 2 van het derde deel.
in handen van Curatoren gesteld (27 I\faart).
Curatoren rapportecn:u, dat zij de aandacht van de
Vroedsch;rp niet willen bepalen "b~j alle de loftuytingcn, dewelke de schrijver van die missive andersins dcn l\if;lgistraat
de:scr SbHl toezv,,-aair, nOf-,rte ook bij de enumeratie der Kristel~ikc deugden en goede hoedanigheden, vvaarmcc1e hij
sçbl"~j ft begaafd te zijn," maar liever dadelijk lOt de hoofdzaak overgaan. Na Hit uw publicatie van 13 lVI aart 1.1. "niet
zeer gracieu~c1ijk gcëliciccrt te hebben," alsof de V rocdschap alle mcdewerktrs aan de NederL Bïbliotheek Voor
"ecr- e11 faamroovCfs euz." hield, zegt hij, gaarne: p1aaL~ te
\;vilkn geven aan een gunstiger uitlegging van die vmo~dc1J,
ab hem daartoe gdegcnhcid \-\Tre! gegeven en hij dit mocht
pl1blic-ceren, znodat h~i dan zijne defensie alleen tegen Prof.
Van CoeHs en nlet tegen UEd.Achth. zou behoeven te richten. Het is ons in deze periode voorgekomen, dat -,.,de predik:mt IIabbenn de distancle, die er is tusschen c:cne aanzienlijke. Hegeering en een ~)articulier persoon, tegdijk met
den ccrbie:d, aan dezelve verschuldigd, uit hd oog verloren
heeft, geconsidereerd hij in effecte onder een ingcwik.keld
dreygemcnt daarhij verzoekt, 1e mog·cn gemunieert worden
met een dcclaratoir, \\,-,l;u"bij U. Ed. Achth< zouden aVOllCCren, thans niet meer te denken, zoals u. gd. Achtb. gcdagt
hebhen ten tijde de publicatie gearresteerd \-vlerct: een Vt:rzoek, dat (Curatoren) niet kunnen begrijpen, hoc het van
een M:agisiraat kan gevergd worelen, ten mInsten dat, hunner oordeel, nimmer behooElt ingt:.\vi11igt te worden, al waaren de rapporten, die de Heer Habbcma uit deze stad kan
bekomen hebben en waarvan hij zig schijnt te prevaleeren,
waarachtig, aangezIen dusdanig of soortgelijk declaratoir,
hoc zagt en hoe ingewikkeld het ook zoude mogen gegeven worden, nergens anders toe zoude kunnen dienen, dan
om deezc Regcering bij 't publiek te prm;tituccrcn en reden
te geven, om dezelve openbaar van inconsequentie te beschuldigen.
.
De schrijver vraagt verder U Eel. Achtb. mcening omtrent het tweede lid der publicatie, of U. Ed. Achtb. 't zelve
appliceeren in 't geheel op de N ederlandsche Bibliotheek,
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dan wel alleenlijk op het derde deels twede stuk, ten einde
hij zijne openbare verdediging daarna inri eh tc - - namentlijk tegen den Heer Van Cocns aneen, of tevens tegen
de publicatie.- - ; dezen aangaande vermeenen zij (Curatoren) vooreerst. dat U Ed. Achtb. niet verschuldigt z~jn,
aan den predikant Habbema cenige de minste rekenschap te
gevell, te min daar de publicatie, in haar verband en rnotiven beschouwd, klaar genoeg is; ten anderen zijn zij
(Curatoren) van begrip, dat het geven van ('enige cxpliGltie in deze U Ee1. Achtb. te veel comprornitteeren zoude,
vennids, bijaldien de Vroedschap declareerde, het derde
dcds twcde stuk alleen bedoelt te hebben, men zig beklagen
zoude, dat dc publicatie algemeen gesteld is, en \V<innerr
tT Ed. J\chtb. verklaarden, het ,:schede \vcrk in 't oog gehad te hebben, men niet nalaten zoude, de goede stukjes allecn daaruit te excerpceren, en aan het publiek als hatelijk
('n ónrechtvaanlig doen vOOrkOl1'ien het oordeel, dat U Ed.
i\chtb. daarover geveld heht}(:lL
.i\angczien nu voors. rnisciive Hun HH. gecommitL is toege:-icheenen als genera lijk zeer captieus gesteld en contineerende verzoeken, dc\vclke, om redenen vermeld, nimmer
zOl1(kn behoeven inge\;villigt te \vorden, en dat dus, \:velk
antwoord op dezelve U Ed. Achtb. ook zouden geven mogen, de Vruedschap ,";ig altoos zoude compromiHceren en
mo,!.?;elijk onaangename illati(:n, r('manlues en allcrley soort
van gc ...;chrl hen attirecrcn, en zig dus alsdan verpligt zien
van in vl'rdcre facheuse discussi(:n te nlOe1en komcll, zou"·
den zij (Curatoren) van achrijs zijn, dat de Vroedschap, om
al Ot gtl1ld voors. 1e prevenieefcn en om hare j\chtbaarhe({ens hOfmcur te maintinceren, zig met 'meer gemelden predikant Hahbema in g-een detail hoegenaamd zoude behooren in 1e laten, en 7,(~lf,"; niet over den inhoud van zijne
mlS5lVC ddibereercn, maar dat hem door een der onlinaris
klerken zoude kunnen worden toegezonden navolgende
brief:
\Ve1cenvaarde Heer!
." "De Ed. Cr. .Achtb. HH. Burgmrn. en Vroedschap hebhen mü gelast, lJI<:(hve1eenv. te infonneeren, dat Hun Ed.
Gr. i\chtb. wel ontfangen hehben UEthvelcerw. brief, geschreven op Zondag den 26 Maart dt8 jaars, dog dat Hun
Ed. Cr. ;\chtb. niet gewoon zijn over soortgelijke briever.
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te delibereeren. maar wel over verzoeken, die bij requt.'.~le
aan Hun Ed. Cr. .Achtb. gedaan worden.
Hier mede blijv<:'''' enz.
""Uwcleerwaarde dienstwillige dienaar,''''
Utrecht, den 10 April 1775.
,,\Vijdcrs is aangaande 't voormelde rapport de sccrdessc
gcrecommandecrt en aangenomen; voord;; verstaan, dat hetzelve onder de Secretaris Röell zal blijve gedepotlccrt 1)."
De eerste Burgrnr. V;:m Harscamp en de oud-BurgmL
Borger konden zich met het voorgaande rapport niet verecnigcll, en waren van meening, dat de Vroedschap, "om
allen naderen aanzoek af te snijden en alle verdere onaangename gevolgen te praeveniecren," had moeten dec1arccfe11, "niet van intentie te zijn geweest, het tv./ede lid van
voors. publicatie 1e applîcecTcn op het tijdgeschrift, daarbij
vermeld, in het gemeen, maar bizonderlijk 'tzdve te willen
verstaan hebben van '1: stuk No. 2 dt'S derden dc:cb van
gemeld t~id;:;chrift," en dat dit aan Ds Habbema bericht
had moeten worden (10 April).
"Rapporteerden (CllrCitore:n), welke md den anderen
hadden gebesoigncert over de requestc, den 24sten April
laatstleden gepresentcert bij Dominus Johannes Habbc11la,
en gccollsidereert, dat Ds. Ib,bberna b1i die requl'ste geen
bepaald verzoek gedaan, maar zich alleenlijk gcrefcrecrt
hac1de tot den hrief. Vi/elke hij den 26('11 ~~iba·rt tevoren aan
de Vroedschap afgezonden h~t(ldc en over welk eh: Vroedschap heeft geoordeelt, dat !lid koude g-ede1ibcn.::nt worden: dat zij (Curatoren) lbarom van gedachte \vaaren,
daL (ie Vroedschap op zodanig rcqut".'it geen appolnclemcnt
kondc verleenell, maar 't zelve zoude k011f1Cll .scponecrcn,
en wanneer van wegen Ds. Habbema nopens de dispositie van U Ed. Achtb. op die requeste informatie \\"ierde
genoomen, dat zoude komlen te kennen gegeven worden,
Jat cIc Vroedschap op voors. re(ll1eSlc geen di.spo:iitie konne neemen, vermids bij 't zelve geen bepaald vCl"7.()ck ,,-;1",:';
gedaan, en men zÎch allccnl\lk hacldc gcreferccrt tot een
brief, over ,,,elke de V rocdschap hadde gedeclincert te
J) De voorgaande resolutie is opgeteekend in de Secr. Resol. Vr.
(zie daarover hiervóór blz. 63, noot 1); Lij is eerst op 5 Aug. 1776
(zie hierna blz. 109, op dezen datum) overgebracht naar Secr. Resol.
10 April 1775.
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delibereeren." Aldus wordt door de Vroedschap besloten 1)
(8 Mei 1775).
19 Juni 1775.
"De Vroec!óchap, gehoord 't favorabel advijs van de HH.
gecomrnitt. tot 't Boekverkopersgilcl op de requestc, den
12c1cn dezer gt'prcsentcert bij den Ilccr J. F. Reitz, Professor in de hi';;;toriekunde en \vc1sprekcndheid aan deze Academie, permitteert aan denzelveü om 't grootste gedeelte
van zijne boeken door den boekverkoper Abraham van
PadclCJ~burg bij publieke auctÎe te doen verkopen, mits drie
gulden aan 't Hockverkopersgilcl tot eenc recognitie betalende. "

26 juni

C:11

14.l\ugUStllS 1775.

[Miedema, blz. 38~394: Mededeeling gedaan, dat prof. Halm een
beroep np..ar Leiden heeft aangenomen; Curatoren uitgenoodigd, van
advies te dienen over de vervulling van deze vacature. "En zijn de
EH. gecommitt. ter directie van Stads finantiën verzogt en geauthoriseert, om alle de physiscne, mathematische en andere instnuuenten, dewelke bovengemelde Professor onder tig heeft, conform de daarvan successivelljk gemaakte lijsten van denzelven: met
de zaaken, tot het laboratorium chymicum specteerende, over te
neernen" (26 Juni). De genoemde gecommitt. berichten, dat zij de
bedoelde instrumenten en chemische praeparata in orde bevonden
en overgenomen hebben; volgt de inventaris daarvan (bij Miedema,
blz. 386---394; zie ook hierna Bijlage lIl). De Vroedschap dechargeert prof. Hahn (14 Aug.).]

Juli-Augustus 1775.
[Miedema, blz. 385: Rossijn en Na,huys (zie hiervóór blz. 90, op
25 Sept. en 23 Oct. 1775) tot hoogleeraar benoemd, Ross~in cp eeD
jaarwedde van f 1200, Nahuys op een jaarwedde van f 1000, de" laat-

1) Na deze afwijzing heeft Ds. Habbema niet langer geaarzeld
met het in het licht geven van zijn "llistorisch verhaal nopens 't gebeurde te Utrecht met de Neder!. Bibliotheek" enz., waarop Van
Goens geantwoord en Ds. Habbema gerepliceerd heeft: zie Evers
E:- a., Lijst van gedrukte geschriften over de RijksuniversitE'it te
Utrecht, blz. 135-136.
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ste met toezegging van f 400 verhooging bij overlijden van een der
professoren Rücker, Reitz of Horthemels; besluit om daarvan kennis
te geven aan Z.D.H. (29 en 31 Juli); zij nemen het beroep aan
(7 Aug.)]

4

September~9

October 1775.

Curatoren rapporteeren, "dat Hun Ed. gebcsoigneert
hadden, tot hoe verre 't tradement van den Prof. I-Iahn behoort betaalt te \vorden, namelijk of 't zelve diende te ces'5ee1'e11 met de expiratie van die maand, in welke kCl.ll'.lssc
gc.sl~ven heeft van de acceptatie van 't geoffereerdc henwp
als p:-of. mcdicinae aan de Academie te l ..eydcn, (bn of de
Vrncds(hap aan hem zoude voldoen ebt qu:ntaal van zijn
tractement, waarin ten tijde van 't beroep getruka was. In
\w:d( (,l'1":-.te geval zijn Jlooggel. tot den 21 Ju1~1 en Ül 't
t\Vedé geval tot den 21 September dezes jaars van 't tractement zoude moeten joui'3sccren.
Dat Hun Ed. de resolutiën van den 18 May 1717, 25
Julij 1740, 27 September J745 en 4 Octoher 1745, ten dien
opzichte genomen 1), hadden nag"czien, dog dat dezelve I-Iun
:Ed. niet zo klaar waarcn voorgekomen, om daarop een be;:;lissc'nd hcsluÎt te neemen.
,V:larOll1mC dan goedgevonden hebben, deze zaak ter tafel van lJEd. Achtb. over te brengen, ten einde het UEe1.
"\chth. gelieven moge- daaromtrent zodanig te resolveeren,
als LIEd. Achtb. 't oirbaarst zullen bevinden.
Heeft de \/rocdsch;q) na rijpe deliberatie goedgevonden
en verstaan, uit bijzondere cOll'.::;idcratiën en motivcI1, zonder consequentie \;001' 't vervolg, dat aan den Heer Prof.
ITahn, '\":111 deze Academie na ,Lcvclcn beroepen, zal \vorden betaalt het vicrcmlecl jaars tr;ldcment, waarin dezelve
getreeden is,. en dat den 20 September a.s. zal verschijnen,
\vorclcncle den Heer Thesaurier Van Bronkhorst hij deze
geauthoriseert, dezelve beuLlinge in voege voors. te doen."
Curatoren worden "verzogt, met den anderen te willen be~:.;oignL'crcn en de Vroedschap te dienen van derze1vcr considcrati(;n, op welke wijze best ('en vaste regel zoude konnen \vorden gemaakt ter bepalinge van de tijd, welke een
1) Men kan deze resolutiën resp. vinden in Acta et Decreta H,
blz. 259, 367, 403 en noot 1 van blz. 403.
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Professor, een beroep na eldecs aanneemende, deszelvs tractement zal gCllietcn" (4 Sept.).
[Miedema, blz. 394: Voorstel om aan de weduwe van prof. Elsner,
evenals dat bij predikanisweduwen geschiedt, een jaar van gratie
toe te staan; aan gecommitt. tot directie van Stads financiën wordt
verzocht, er over ie advü:eeren, wanneer dit jaar moet gerekend
worden te zijn ingegaan(ll Sept.).]

Rapporteerde de op 11 Sept. hiertoe benoemde commissie, "dat zij, HH. gecoffimitt., hierop nagezien hebben
Vroedschapsresolutie van den 22 Juli 1743 1 ), bij welke de
lIH. Elsncrus en Burmannus aangesteld zijn tot ProfessolTS o,dinarii in de theologie, in plaats van den overleden
lIcer Professor Van Alphen, op ecu tractement van achtien
hondert gulden, mids ieder een halve beurt als prcdil;::antcn
in de gemeinie dezer stad \vaarneemende.
Dat zij HH. niet kunnen ontkennen~ dat bij die re301utie
klaarder en signîfica~ter hadde konnen uitgedrukt zijn
ge\vorden, dat UEel. Achtb. de HH. Elsnerus en BurmanDUS bleeven considereeren als predikanten, met 't ordinaris predikantstractemcl1t van vij ftienhondert gulden voor
ieder, en dat aan dezelve als Professoren in de theologie
ieder \-vienl toegelegd een tractement van driehondert gulden ,: dat er echter bij de HH. gecommitt. geene dc minste
hedcnking'c of twij feling- is overg-ebleven, of zulks is doemaals de intentie van de Vroedschap geweest, gelijk dezelve
Heeren ook als predikanten alle pastorale functiën, zo in
de huisbezoekingen als in Kerkenraads-, classicale en synodale veq:;aderingen als anderzins hebben blijven waarneemen, en uHd. Achth. Hun Eerw. in die qualiteit considererende, (hen) hebben aangestelt tot medescholarchen van
het Gymnasium lTiëronymianum.
Dat men ook daarenboven met alle reden mach vaststellen, zo zulks de intentie van de V roe(Ischap niet was ge"veest, dat zulks met expresse en distincte bewoordingen in
die resolutie zoude zijn uitgedrukt geweest, opdat koude
consteeren, dat de Heeren Elsnerus en Hurmaullus op die
conditie 't professoraat in de theologie hadden aangenomen.
Dan dewijl nu zulks ontbreekt, vermeiuen de gecommitt.,
1) Acta et Decreta IT, blz. 383.

Acta et dccrcta Scnatus. III

7
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dat de billijkheid niet toelaat,_ een interpretatie aan de woorden van de resolutie te geven, welke redundeeren zoude
tot merkelijk nadeel van de weduwen van de Heeren Elsnerus· en Burmannus.
En zouden Haar Ed. Achtb. derhalven van gedagten zijn,
dat aan de weduwe van den oveflec1en Professor Elsnerus,
midsgaders aan de weduwe van den Professor Burmannus,
zoo zijn Ed. dezelve agterlate, competeeren ieder een geheel jaar van gratie tot vijftien. houdert gulden, midsgaclcrs
't volle \veduwl'utractement van twehondert vij ftig gulden
jaarlijks, Haarlieclen levenlang geduurende, in te gaan met
den dag der laatste betaaiing van.'t tractemcnt van Haarlieden overleden mannen.
De gecommitt. nemen de vrijheid, bij c1eeze gelegenheid
aan de cOllsider;:üit;n van UEd. Achtb. voor te dragen, of
d(', Vroedschap niet hehoorde V(lst te stellen, dat aan een
Professor, van hier na elders een beroepinge als Professor
of andere post aanneemende en daarvan kennis geevende,
zîjne demissie bij resolutie zal worden verleent, met designatie van dcn tijd, hoelange de Vroedschap' denzelven noch
houd en considereert als Professor op deeze Academie en
Lid van de Senaat; dat van die demissie bij extract uit
de resolutie zal kennlsse wordcn gegeven
de Senatus
Academicus, om te strekken tot derze]ver naricht.
Heeft de Vroedschap goedgevonden, dat 't zelve veertien
dagen ter SetTetarije van Policie zal voorleggen" (25 Sept.).
De V roecL.:;chap vereenigt zich met de conclusie van het
rapport van 25 Sept., ZO{HVel wat betreft de weduwe van
prof. Elsner als wat betreft den termijn, waarop het ontslag
van een vertrekkend professor zal ingaan (9 Oct.).

aan

4 Scptcmber·-18 December 17ïS.
[Miedema, blz. 394 en 396: Ingekomen een memorîe van den
Custos de," Bibliotheek, met zijne bevindingen omtrent de boeken en
daarop betrekking hebbende lijsten; om advies in handen gesteld
van gecommitt. tot de Bibliotheek (4 Sept.); dezelfde gecommitt.
worden verzocht, de specificatie der verschotten van prof. Rau als
Bibliothecaris na te zien (23 Oet.).]

Aan Prof. Rau zal f 219~18 st. \vorden betaald voor zijne
verschotten voor ten behoeve der Bibliotheek gekochte boeken, waarvan de lijst volgt (18 Dec.).
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11 September 1775.

"Op het voorstel van HH. Burgmrn. dezen aangaande
beeft cIe Vroedschap, vermids 't overlijden V,lil den Prof.
Gisbertus Matthia3 Elsnerus, in des zelfs plaats tot ecu medescholarch van het Gymnasium Hiëronymianum verkoren
en aangesteld den Heer Prof. Franciscus Burmannus, als
olHbte predikant, met een jaarlijks tractemcnt van vij ftig
gulden, in te gaan met den dag der laatste betalinge, aan
den Heer Elsnerus gedaan."
11 en 18 September 1775.
Celezen een missive van den beroepen prof. Nahuys aan
den eersten Hurgmr. Kien, <ld. Hanlervvijk, 5 Sept. 1775,
die zich er over verwondert, dat z~jn voorganger Hahn hem
de behangsels in de naast den hortus staande ambtswoning
van den prof. in de. botanie tegen betaling ,:vil overdoen,
tcr\V~jl hij reden meende hebben, te mogen verwachten, dat
hem dat huis tcr bewoning was aangeboden, zooals hij het
gezien hacI, maar niet, uat hij ,,'t voornaamste agrement vari
't huis" zou moeten koopen. Hij verzoekt, dat Curatoren
hierover een schikking maken met prof. Hahn, terwUI deze
nog in Utrecht i.s. ~ De Kameraar \yordt gemachtigd, "de
clrie hehangsels in de benedenkameren van de Staclshuizinge, bij den Hcer prof. Hahn bewoond wordende, e11 hetgeen
venter in dezelve gevonden mocht worden de Stad niet toe
te hehoorcn," van ,Prof. Hahn over te nemen en hem hiervoor f 52-10 st. aan te bieclen (11 Sept.); deze koop is
gesloten (18 Sept.).
18 September en 30 October 1775.
Verzoek van Directeur en Raad van den Keurpaltzischen
Gereform. Kerkeraad te Heidclberg om een afschrift van
het testament van Dalliel Bernarcl Guilliamsz.; het wordt
OtTl advies in handen gesteld van gecommitt. ter directie van
de l\lombo1rkamer (Ig Sept.); deze dienen het navolgende
rapport in: \Vij hebhen de eer te berichten, "dat die van
dct1 Keurpaltzischc Kerkenra;ul zig met dat verzoek abusivclijk bij U Ed. Achtb. hebben geadresscert, dewijl de
uitvoeringe van cIat testament en de directie en administra-
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tie van 't fonels ten behoeve van Paltzische en Hungarische
studenten niet a,,'lU U Ed. Achtb., maar aan de· HH. Professoren van de theologische faculteit op de Academie alhier is gedemandeert, en welke niet welvoegelijk door 'U
Ed. Achtb. konnen wo relen . gelast, voorgemelte dispositie
van den lIeer Ikrl1ard te extracleeren, na.clemaal dezelve
extraclitie veele onaangcnaame gevolgen en moeylijkheden
voor de JU-I. Professoren na zig zoude kannen sleepen.
vVaarorn de HH. gecommitt. van advij'.s zouden zijn, dat
(J Ed ..Achtb. eenvoudig aan de Keurpaltzische Kerkenraad
zouden kunnen doen rcscribcercll (volgt de inhoud van het
voarg. advies, minus de 3 laatste regels). "Heeft de V roec1schap, zig met 't zelve conformeerende, goedgevonden 't
zelve aan den KeurpaItzischcn Kerkeraad te rescribeeren"
(300ct.).

25 Sept. en 8 Oct. 1775.
[Miedema, blz. 395: De eerst op 16 October Vastgestelde inaugureele oratie van prof. Nahuys (25 Sept.) wordt wegens het plotseling
overlijden zijner moeder uitgesteld tot 23 October (8 Oet.).]

6 November

1775~26

Februari 1776.

[Miedema, blz. 396-397: Aan prof. Rossijn f 482 toegestaan voor
transportkosten (6 Nov.), aan prof. Nahuys f 576 voor idem; gecomroitt. ter directie van Stads finantiën zullen rapport er over uitbrengen, of voor dergelijke transportkosten niet een vaste som zal
worden bepaald, zooals ten opzichte van predikanten reeds geschied
is (13 Nov.); het door evengenoemde commissie uitgebrachte rapport zal 14 dagen ter Secretarie ter mzage' liggen (18 Dec.); dit
rapport wordt om advÎes in handen van Curatoren gesteld (8 Jan.
1776); het door Curatoren ingediend advies zal 14 dagen ter inzage
liggen (12 Febr.); overeenkomstig dit advies wordt besloten, aan
beroepen professoren, die niet buiten de Republiek wonen, in geen
geval meer dan f 300 voor transportkosten toe te staan, "en bijaldien
zij buiten 't territoir van de Republiek gedomicilieert zijn, alsdan
naar rato van de moeijelijkheid van het transport en den afstand
der plaats, vanwaar zij komen zullen" (26 Febr.).]

13 November 1775.
[Miedema, blz. 396: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
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voor 11 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten; de faculteit, waarin zij studeeren, wordt niet vermeld 1 ).]

12 en 19 Februari 1776.
[Miedema, blz. 396 en 397: Na het welbehagen van Z.D.H. te
hebben gevraagd (12 Febr.) benoemt de Vroedschap op zijn aanbeveling prof. Bondam tot Rector voor het a.s. studiejaar; zij wijst
tevens de Assessoren aan (19 Febr.).]

4 Maart 1776.
Gecommitt. ter directie van de l\1omboirkarner berichten,
dat zij de veertiende rekening van het fonds-Daniël Bernard
Gttiljamsz. hebben gehoord en gesloten, waarvan de ontvangst bedroeg
f 7991-17-10,
de uitRave f 5623~ 4~ 8,

zood at in cassa is overgebleven f 2368-13- 2.
,_e erclcr berichten zij, "dat thans elf Paltzische studenten
van deze fundatie pn;fitcerdcn en dat aan de Hungaarsche
en Zevenbergsche studenten, ingevolge dispositie van den
Heer overledene, eenige penningen ter bevordering van hunne studiën aan deze Academie waarcn uitgereikt.
D(; Vroedschap heeft hetzelve geapprobeert."

25 MAAET 1776--10 APRIL 1777.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1776"(-1777) "RECTORE
PETRO BONDAM,"

25 Maart 1776.
Geïnstalleerd als Rector ljondam, als Assessoren: Saxc,
Fr. nurman, Tydcman en Luchtmans, De aftredende Rcc1) Op 12 Febr. 1776 besloot de theologische faculteit - om bedrog te voorkomen en te zorgen, dat alleen theologische studenten
de hun toegewezen gelden zouden ontvangen -, dat de Hongaarsche en Zevenburgsche studenten bij hunne komst aan de Utrechtsche Academie moesten verklaren, of z~i theologie, dan wel medicijnen of rechten wilden studeeren: Cramer, t.a.p. blz. 77,

102
tor Saxe draagt zijn ambt aan zijn opvolger Bondam over,
na het houden van een rede "de veteris et medii aevi historia in Academiis potissimurn discenda docendaque."
9 April 1776.
Een rouw bezoek zal worden gebracht aan Tydeman,
wiens. echtgenoote, Barbara Maria Rossijn 1), 1$ overleden.
2 Mei 1776.

"Quum nobilissimus j'uvcnis Nicolaus CorncJius van Cleef f,
l'rajcctinus, jam ante aliquod tempus a Rcctore petierit,
ut Scnatus noster academicus ei permitterct facultatem honores dodorales pl1blicc et more maiorum capessendi, quumquc hoc die pro gradu doctorali publicc in auditorio magno
disquisitionem sual11 juridicam inal1guralem ""de co, qUOll
exsequiarum r<lLionc in jure obtinct,"" docte et feliciter dcfcnderit, annuit petitioni ipsius Senatus provinciamque- conferendi in cum praedictos honorcs, ex praerogativa ordinis
juridici sententia, clarissimo 'fydeman dedit. Et quum per
(1ecretum Scnatus academici constitutum fuerit ut ta1i 0(casionc, practer consuetum honorarium 102 florcnoru111, candiclati insupcr solverent Promotori 15 floreno::::.., ministris
Academiae 6 floTcnos et singulis Pro fessoribus, tam orclinariis quam extraonlinariis, loco chiro1hecarum (handschoenen), olim dari solitarum 2), dimidium imperialem (een halveIl rijksdaalder), earnclcm quoque summam hal' ocl'asione
solvit candidatus eamque inter singulos Professorcs ex
consucto more distribuit Rector." B~j deze gelegenheid
deelt de Rector nog mede, dat de Vroedschap had beslolen, "ut actlls huius promolj(mis celebraretur et peragcretur non III auditorio, utpote ad hunc actum nimis
augu,;lO, sed, uti antccedcnti ctiam vice factum fuit 3), in
1) Een zuster van prof. Rossijn; in Mei 1769 schreef Tydeman
aan een Duitsch predikant: "Der Prof. philos. Rossijn ist mein
Fraus Bruter"; in 1768 was Tydeman Duitsch gaan leeren - met
weinig profijt dus voorloopig: zie Wille, t.a.p., blz. 48, en de noten 4
en 5 aldaar.
:!) Zie Acta et Decreta I, blz. 325--326, op 18 Juni 1657, en blz.
326, noot 1.
:1) Zie Acta et Dec~eta 1I, blz. 512, op 7 Oct. 1756, en blz. 514,
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templo S. PetTi." Toen de eerste Kameraar Van der Does
dit eenige dagen geleden aan den Rector mededeelde, had
hij tevens gezegd, dat hem door Curatoren was opgedragen,
ervoor te zorgen, "ut omnia, quae ad ilIum actum peragenduro necessaria sint, numisma inprirnis aureum, publico 110mine dari consuetum, die promotionis parata sint" (vgl.
hierna blz. 107, op 22 April 1776).

6 Mei 1776.
De Acta vall het rectoraat van Saxe "\\'orden geJezen en

goedgekeurd.
20 Mei 1776.
De Rector deeIt mede dat Van ('>oens, die heden tot lid
der VrocdsC'hap is verkozen, zijn buitengewoon hoogleeraarsrhap heeft neergelegd (hierna blz. 108, Res. Vr. 6
J.VCci 1776). - "Communicavit eadem occasione Rector cUm
Scnatu, certa quaedam sedilia adsignata fuisse in templo
S. Petri uxoribus et liberis profes,sorum, si praesçntes
adesse veIint so1cnni promotioni, die XXI I.I huius lllensis
ex more maiorum ccJebrandae; sÎcuti autem in talibus promotionibus publicis antea moris fuit, cundem di am in hoc
GLSU observandum esse constituit Scnatu.s~ ut nempe Doctor novus a toto Professorum colIcgio, praeëuntibus AcadeJlljae ministris, domum dédueatur, utque pompa i11a inprimis ducatuf per cas llrbis plateas, ubi bini huiu$ anni Consul es, Praetor urbis, nee non Acadcmia.c Rector habita.nt."

25 en 28 Juni 1ï76.
In den afgeloopen nacht Îs I-Iorthemcls overleden (25
Juni); op 28 Juni word teen rouwbezock gebracht aan
de kinderen; volg"ens den ·wensch van den afgestorvene
zal geen lijkrede worden gehouden.

28 Juni 1776.
"Franco van der Goes, Haga-Hatavus," verzoekt aan den
op 20 Sept., 4 en 11 Oct. 1756; zie ook Albwn Promotorum, blz. 161,
en de noten 4, 5 en 6 aldaar.
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Sen:lat, nadat hij de vcreischte examens heeft ,afgelegd~
den graad van licentiaat in de rechten te mogen verkrijgen.;
daar z~ine promotie daartoe den volgenden dag zou· pla;clts
hebben en de formule, waarmede oudtijds de graad van
licentiaat in deze Academie placht verleend te ,worden, nkt
gevonden werd 1), besluit de Senaat, dat "rdcntis priorjbus
verbi's, quac in solenni formula, Doctoribus Jurjs dari 501ita)
adh1bentur, Etterae publicac tali~ proI11otionis har clausula
confic:crcntur: "",Juri:') utriusqne Licentiatum creavimus ac
renunciavîmus, creamus ct nunciamus, dedimusque ei ac
damus hoc n05tro diplomate facultatem, gradum dodoralem summosque in Jure honores, quandocllmque voluerit,
pctcwli et capescendi. tfribuimus ei illsuper omnes immunitates, privilegia <te praerogativas, quaecumque Jurîs utrius
Liccnliato tribui et concedi soknt 2)."

28 September 1776.
Graaf Stanhopc zendt aan de lJtr. Academie ten geschenke "Roberti Simson opera (quaedam) reliquél llunc primum
in lucem eclita impensis Philippi, comitis Stanhope, tur(l
vero Jacobi Cimv; Glasguae, 1776, in 4° impres3a."
lIet zal in de Bibliotheek worden geplaatst; de Rector
zal dank betuigen.
j

12 December 1776 en 21 Febrnari 1777.
Na een private promotie deelt de Rector mede; onze
vroegere coIIega Van Goens, thans lid der Vroedschap,
zou gaarne zien, dat "summi in Jure honores, quos, labori1) Hieruit blijkt wel, hoe weinig deze graad verlangd werd. Bij
eenig zoeken had men de formule daarvoor wel kunnen vinden: zie
Acta et Decreta I, blz. 534--535. Over het verschil tusschen een
licentiaat en een doctoraat zie De Utrechtsche Academie, blz. 150-151; op bIz. 151., regel 10 v. b., staat daar abusievelijk 1766 i. pl. v.
1776.
2) Met deze laatste zinsnede hielp men zich uit den nood; er had
eigenlijk moeten staan: "ac damus hoc nostro diplomate faeultatem
de Jure respondendi, consuJtandi atque in forD causas agendi;" het
recht "cathedrarn doctoralem deseendendi," dat wel aan een J.U.D.
werd verleend, kreeg de Licentiaat niet: Acta et Decreta I, blz. 534.
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bus academicis ocC"upatus, identidem a Senatu petere distulerat, ipsi conferrcntur 1). Scnatus, considerans haud vutgarem eruditionis ipsius famam et inprimis attendCHs rncriia,_ quae Acaclemiae nostrae, dum profe3soris extraordinarii
muneTe inter nos functus fuit, praestitit," besluit met algemeene stemmen hem, met kVirijtschelding van examens en
examengelden, het doctoraat in de rechten "extra ordinem,
hOlloris causa" te vcrleenen (12 Dec.). Dit geschiedt den
21sten Februari 1777; 'Tyden1an fungeerde als promotor;
" (Van Gocns) Scnatum acaclemicum Jauia atque amica eoe na
clomi suae vespcrac cxcepit."

H.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

9-29 April 1776.
"Communiceerden de HH. Burgmrn. ter occasie van de
straks verleende handopening 2), dat de Professoren Burman en Segaar Hun Eds. opgewagt en verzogt hadden, om
bijaldien men ter gelegenheid van 't afsterven van den prof.
EL;ncrus, door wiens dood maar de helft van een predikantsplaats zoude dienen vcrvult te worden, tot 't beroepen
van een predikant mogt overgaan, alsdan in hun preclikdienst te mogen gesoulageerd worden; waarop gedelibereenl zijnde, is goedgevonden, alvorens 't hoogwijs advijs
van Z.D.H. te verzoeken" (9 April).
Voorgelezen en goedgekeurd de voJgende brief aan
Z.D.H.:
"Doorlugtigste Hooggeboore Vorst en Heer!
In den jaare 1743 de Professoren EIsnerus en Burman,
de eerstgemclde tc dier tijd extraord. prof. in de theologie
aan deze Academie en de ander predikant alhier, door de
1) Van Goens had zijn studietijd te Utrecht niet besloten met een
promotie, maar met een "disputatio sub praeside Wesselingio," op 11
April 1764; over deze "Observationes rniscellaneae" zie Wille, t.a.p.,
blz. 233 vlg. Over de .,disputationes sub praeside" zie De
Utrechtsche Academie, blz. 148-149.
!i) Handopening is het verlof, door de Vroedschap aan den Kerkeraad gegeven, om een nieuwen predikant te beroepen.
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V roedschap beroepen en aangesteld zijnde tot ordin. Professoren in de Theologie, mid3 ieder van dezelve een halve
predikbeurt zoude waarneem en, heeft de schikking alzo
stand gegrepen tot 't afsterven van den Prof. Van lrhoven,
in wiens plaats vervolgens de Prof. Bonnet in den jaare 1761
beroepen is geworden, om teffeU3 buiten de vacantiën om
de veertien dagen een predikbeurt waar te neernen, dewelke
volgens Vn)cdschaps-resolutîe van den 8 December 1760 1)
gestrekt hebben in mindering der predikbeurten van den
Prof. Elsnerus.
Na het 'oVCrJijdCl1 van den laatstgenoemden, voorgevallen in cle maand Julij des voorleden jaars 1775, hebben de
Professoren Burman en Segaar zig aan I-I H. Burgmrn. geadresseenl, met verzoek van den eerstgemelden, om wegens
zline klimmende jaaren dezelve vermindering van predik~
beurten, waarvan de Prof. Elsnerus gejouisseerd heeft, te
mogen ubtineeren, eH van den anden~n, dat de halve O\Ter~
schietende beurt van den predikant, welke in plaats van
meergemelde Prof. Elsnerus zoude beroepen worden, aan
hem wegens zijne _meerdere occupatiën als Prof. in de
G-rieksche taal, insgelijks in mindering zoude" mogen strekkell." ZoO\vel het eene als het andere verzoek wordt nu
eerbiedig ter kennis van Z.D.H. gebracht, 001- met ZIJn
"hoogwijs advijs en goedvinden dezen aangaande te mogen
worden gehonoreerd" (15 April).
Gelezen een brief van Z. D. H., inhoudende:
"Ter bcantwoordinge van UE. missive van den 15 dezer
hebben wij goedgevonden, UEd. te Tescribeeren, dat w~j van
gedagten zijn, dat dewijl door de beroeping van een predi~
kant in plaat ze van wijlen den Prof. Elsnerus het getal der
predibmten voltallig is, de Prof. Burman van zijne halve
predikbeurt zoude kunnen worden gedi3penseert, mids jaarlijks achttien predikatiën doende op dezelfde wijze als den
Prof. Bonnet, te weten ééne alle veertien dagen, lmiten de
vacantiën, en dat den dienst van den Prof. Segaar zoude
kunnen worden vermindert met deze achttien predikatiën en
met de achttien, welke de Prof. Bonnet gehouden is te doen,
waardoor dus deszelfs dienst in 't geheel zoude vermindert
v·.:orden met zes en dertig predikatiën jaarlijks." De Vroedschap besluit overeenkomstig dit advies (29 April).
1) Acta et Decreta 1I, blz. 545.
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22 April 1776.
"Door de (Curatoren) z~jnde voorgebragt en gedaan lezen
de requeste, den 7en Angustus 1775 gepresenteerd bij Dekee
ncn en Busmeester van den Apothecarsgilde binnen deze
Stad, daarbij verzoekende, dat aan de apothecarsknechts mogte geaccordecrt worden, om van de maanden :Maart tot October incluis tweemaal per week, ieder reize één uur, in_ dezer
Stads hortus medicus toegang te mogen hebben, ten einde
zich in ~te gebruikelijke kruiden' en planten onder opzicht van
daartoe gestelde personen te konnen acHenen en laten onc1ervvijzen, onder presentatie van aan den hortulanus of aan dcngene, welke daartoe doof de Vroedschap mogt worden gequalificeert, door ieder apothecarsknegt of jongeling jaarlijks te zullen doen betalen zodanig douceur, als de Vroedschap zal goedvinden, heeft de Vroedschap verstaan, dat op
een zekere bekwaamt:' pbats van de hortus eenige beddcn
zullen worelen geapproprieert en door een schutzel van den
hortus worden gesepareert, om ten nutte en onderw~js van
de apothecarsknechts te worden gebruikt.
En \vorc1en HH. Burgmrn. en gecommitt. tot de hortus
academicus verzogt en geauthoriseert, om de be1nvaamste
plaats daartoe uit te kiezen <.;n de nodige ·schikkingen en bepalingr.:n van 't douceur te mak<.':n, tcn einde de apothecarsknegts op de bestvoege1ijke wijze zig konnen oefenen en
latcn ondenvijzen, zonder cenig nadeel aan de Stadstujn of
hinder aan den Heer Professor botanices toe tc brengen 1)."
22 April en 28 Mei 1776.
[Miedema, blz. 397 en 398: Machtiging aan den Kameraar om te
zorgen voor de cappa en den gouàen permÎng voor de a.s. promotie
more maiorum van den Heer Nicolaas Cornelis van eleef (22 April);
toegestaan f 86--17 st. ter betaling van de onkosten van evengenoemde promotie, nl. voor den penning, wegende 20X engels, f 582st., voor het gouden ringetje daaraan f 5, voor het zilver en rood
koordje f 2--·15 st. en voor de cappa f 21 (28 Mei).]
1) Vgl. hierbij het in 1759 ingediende request van de Dekens van
het apothekersgilde, van soortgelijke strekking als het bovenstaande,
dat toen, wegens "het berigt daartegens" van prof." Hahn, "in advies werd gehouden," d.w.z. gewezen van de hand: Acta et Decrela Il, blz. 533-538.
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6 Mei 1776.
•,Communiceerden de HH ..Burgmrn., dat de Heer Rijklof Michael van Goens, extraonl. Professor aan deze Academie" enz., "voor die post bedankt en dezelve nedergelegd
hadde; waarop gedelibereerd zijnde, heeft de Vroedschap
hetzelve aangenomen, zUn Ed. in die qualiteit gedimitteert
en teffcns goedgevonden, opgeme1clcn Heer van Goens, uit
naam van Hun Ed. A.chtb. door een der Secretarissen op
de graticustc wijze te laten bedanken, zoo voor den vlijt en
ijver, waarmede ZEel. dat ambt \vaargenomcn heeft, als
voor de diensten, daardoor gedurende zijn professoraat aan
de Academie beweezen.
En zal extract dezer aan den Senatu.3 academicus "vorden
toegezonden 1.)."
Mei 1776--Januari 17ï7.
[Miedema, blz. 397--399: Na ingewonnen advies daarover van
Z.D.H. (13 Mei) wordt, naar aanleiding van het aftreden van prof.
Van Goens, de jaarwedde van Saxe verhoogd met f 150, die van
Rennert met f 250 (20 Mei). - Een Hjst van verschotten van den
"prof. chemiae et botanices" Nahuys "ten fine van examinatie en
rapport" in handen gesteld van gecommitt. ter directie van Stads financiën (15 Juli); machtiging om deze verschotten, ten bedrage van
f 185-14-2, te betalen (22 Juli). - De Thesaurier Van Bronckhorst
vraagt, wanneer de verhooging der wedde van Nahuys, welke hem
wegens het overlijden van Horthemels toekomt 2), moet ingaan; advies hierover gevraagd van de commissie voor de financiën (15
Juli); de verhooging met f400 zal ingaan met den dag, waarop het
laatste tractement aan Horthemels is betaald (22 Juli) - Voorda
en Luchtmans krijgen elk f 200 verhooging van jaarwedde; wordt
tevens besloten, dat voortaan elke verhooging van jaarwedde zal ingaan met het kwartaal, volgende op dat, waarin ze werd toegestaan
(5 Aug.). - Toegestaan f 62-17 st. aan Rossijn voor verschotten
ten behoeve van het theatrum physicum (4 Nov.).]

1) In de vergadering der Vroedschap van 20 Mei 1776 werd een
brief van Z.D.H. gelezen, mededeelende, dat hij in plaats van wijlen
Mr. Adriaan Cornelîs de Back tot lid der Vroedschap benoemd had
den Heer R. M~ van Goens; in deze zelfde vergadering nam Van
Goens zitting.
2) Zie hiervóór blz. 95-96, op 29 en 31 Juli 1775.
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De professoren Rau en Rossijn worden gemachtigd, op
de verkooping van wijlen den Heer (Mr. Gerard Aarnout)
}Iasselaar, in leven Raad en Burgmr. der stad Amsterdam,
voor Stads Bibliotheek f 600 aan boeken te kàopen en gelijke som te besteden voor physîsche en mathematische instrumenten ten behoeve van het tfheatrum Physicum (18
Nov. 1776 1 )).
[Miedema, blz. 399: Toegestar.n f 647-1-12 aan prof. Rassijn ter
betaling van door hem gekochte physische en andere instrumenten::!) (6 Jan._ 1777).]

5 Augustus 1776.
[Miedema, blz. 398: De Secretaris Röell wordt ontheven van de
bewaring van zeker rapport, door Burgmrn. en gecommîtt. tot de
academ. zaken uitgebracht op"IO April 17753), dat nu zal worden
overgebracht in de secrete resolutiën van dien dag 4).]

September-December 1776.
[Miedema, blz. 399: f 180-4 st. betaald voor ten behoeve der Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan volgt (2 Sept.); f200
toegestaan aan den Bibliothecaris prof. Rau om daarvoor boeken te
koopen (21 Oct.); f243--6st. t4tbetaald' voor gekochte boeken; de
lijst daarvan volgt (23 Dec.).]

4 November 1776.
[Miedema, blz. 399: Op de bekende vOOlwaarden f 300 toegestaan
voor 12 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, van wie
11 studeeren in de theologie en 1 in de medicijnen iJ).]

1) Deze resolutie is opgeteekend in het register der Secrete Resolutiën.
:.!) Zie Bijlage lIL
:1) Bij Miedema staat abusievelijk 10 April 1776.
4) Zie hiervóór blz. 94, noot 1.
5) De ordOlmantie ter uitbetaling in extenso bij Cramer, t.a.p.,
blz. 78.
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27 Januari en 3 Februari 1777.
[Miedema, blz. 399: Na gevraagde aanbeveling van Z.D.H. (27
Jan.) wordt Luchtmans tot Rector benoemd; tevens wijst de Vroedschap de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (3 Febr.).]

4 Februari 1777.
Goedgekeurd de rekening van de fundatie - Bernard; de
ontvani(st bedraagt f 7662-6---2, de uitgaven f 5211-18 st.,
dus het overschot in cassa f 2450···8--2.

7 April 1777.
"De HH. Burglnrn. en gccommitt. tot de Bibliotheek
hebben, ter voldoening' aan de int.entie van UEeL G-r. Arhtb.
resolutie van den 4c1cn September 1775 (hiervóór blz. 98),
de lijsten, dcv,lclke Ludo1ph de \Vith Hocvenaar, Custos van
dezer St<1(15 Bibliotheek, eenige dagen tevoren overgegeven
had van boeken, die in de Bibliotheek volgens zijne gedagten óf vermist of gecastreerd óf defect óf beschadigd óf
niet op de catalogus gevonden worden, alsmede van boeken, die de boekverkopers en boekdrukkers verzuimd hebben te leveren, gesteld in hamkn van den Heer Prof. Rau
als Hibliothecarius; en vermids die Heere bij zijn berigt
aanget.oond heeft, dat in gemelde l~îstcn niet alleen VC1"scheiele fouten en abuizen waren, maar dat dezelve over 't
geheel genoomen niet in die order waaren, als wel zouden
kunnen en behoren te zijn, zouden zij, HH. gecommitt.,. van
advijs zijn, dat UEr!: Achtb. den Heer Prof. Rau zouden
kunnen verzoeken van dezelven te willen resumeeren, corrigeercn en In order brengen.
Opgemelte Prof. heeft terzelver tijd bij cene ampele memorie zig zeer beklaagd, dat de Custos in veele opzichten
zijne instructie transgredieert, en hem, Professor, met veel
minagting behandelt 1), en verzogt, dat VEel. G-r. Achtb.
omtrent 't eerste efficacieus, en voor 't andere eclatante satisfactie gelicvelen te procureeren.
I) Over dezen twist tuschen den Bibliothecaris prof. Rau en den
Custos De Wîth Hoevenaar handelt uitvoerig, met behulp van bescheiden uit het archief der Bibliotheek, J. F. van Someren, De
Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek, blz. 50-57.
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De Custos is op die klagten niet alleen gehoord, maar
dezelve zijn hem in geschrift gecommuniceerd, en nadat hij
daartegen zijne defensie ingeleverd heeft en vervolgens
~t1Jes, dat ter materie dienende was, met veel attentie is geexamineerd en overwogen geworden, is aan de HH. DE(L
Cr. Achtb. gecommitt. gebleken, dat de Custm, omtrent 't
\vaarneemen van zijn post veeltijds kwalijk en zeer arbitrair
gehandelt en aan 't respect, 't welk hij aan de Bibliothecarius verschuldigt is, te meermalen gemanqueert heeft, waar~
door verdere dissentièn en manieren omtrent de beheering
van de Bibliotheek geboren zijn, die absoluut tot nadeel van
dezelve moeten rcdundcercn en daarom een spoedig en efficadeus redres requireercn. En de 'sourer van dit alles,
Eel. Gr. Achtb. Heeren, is naar alle waarschijnlijkheid geweest, omdat de Hibliothecarius in 't geheel geene en de
Custos eene zeer gebrekkige instructie 1) heeft, van dewelke
èn hij èn zijn preclecesseur nog vcrscheide articlllcn eigcner
authoriteit in onbruik gebracht hebben.
Om dan alle ingesloope abuizen en begaane fouten te rcdre'sseeren, om de goede order tot beheering en conservatie
van de Bibliotheek te herstellen en te mainteneeren en om
alle verdere disputen tusschcl1 den Bibliothecarius en den
Custos en de claaruit profll1eerende onaangenaame en taedieuse besognes voor het vervolg te praevcniëercn, zouden
de HIL UEd. Cr. Achtb. gecomrnitt. van begrip zijn, dat
de -Vroedschap in navolging vall 't geen aan alle de andere
Universiteiten dezer Republiek ge3chied is, ook hier ter
plaatse den Hibliothecarius en den Custos ieder met goede
instructie behoorde te voorzien. En 0111 UEel. Gr. Achtb.
deliberatiën în deze te facilitecren, hebben de BH. UEd.
Gr. Achtb. gecommitt. VOOr beiden een concept-instnlc1ie
geformeerd, de'welke zij de eere hebben bij deze ter approbatie van de Vroedschap over te leggen, hetgeen zij met des
te meerdere gerustheid durven doen, als hebbende in het
concipiccren derzelven van de instructie voor den Bibliothecarius en de Custodes te Leydcn zeer veel gebruik gemaakt."
(Hier volgen de gedrukte instructies voor den Bibliothecaris en den Custos: zie hierachter BijJage I).
"En belangcndc de satisfactie, dewelke de Heer Prof.
Rau vraagt van den Custos voor zijne onbeleefde en cl.is1) Zie Acta et Decreta I, blz. 523-524.
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respectueuse handelingen t' hemwaards, zouden Z1J, fUT.
gecommitt., van advijs zijn, dat wanneer de Vroedschap de
hiervoor gemelde instructiën mogt arresteeren, het gepasseerde zoude kunnen daargelaten en de RTL Bl1rgmrn. verzogt worden, om vooreerst aan den Heer Bibliothccarius te
dec1arceren, dat de Vroedschap van hem verwagt, dat hij
aan het gebeurde niet meer zal gedenken, en ten anderen
aan den CUS10'S op 't ernstigste te recornmandeeren van zig
voortaan stiptelijk naar zijne instructie te gedraagen.
De fH-I. UEd. Achtb. gecommitt. hebben 1e dezer occasie
mede gedelibereerd over de klagten, dewelken de Heer Bibliothccarius en de Custos van de Bibliotheek tezamen ingebracht hebben tegen verscheide boekverkopers en boek-,
drukkers hier ter stede over het niet obediëeren aan Vroedschaps-resolutie van den 12 November 1ï53 1), waarbij hun
geboden is om van ieder boek, dat bij hen gedrukt wordt,
een exemplaar binnen zekere peremtoiren tijd aan Stads Bibliotheek te vereeren, en vermids die klagten alzin::; gefundeert bevonden zijn, zouden z~j, HH. G-ecommitL, van aclvijs zijn, dat die nalatige boekverkopers en boekclrukkers
daartoe alsnog zouden dienen geconstringeerd te \-vorden.
Edog verrnids bij gedagte resolutie geene middelen van
contrainte zijn bepaald en de boete van vij fentwintig gulden
wat gering i.s, behalve dat de transgresseur niet daarenboven,
gelijk behoorde, verpligt wordt het verschuldigde exemplaar te leveren, en bij die resolutie ook geene mentie van
prent- of kaartwerken gemaakt wordt, necmen zij, HH. gecommitt., de vrijheid, een nieuwe concept-resolutie ten dezen
opzichte aan de deliberatîën van UEei. Groot Achtb. over
te leggen, zig gepersuadeert houdende, dat bij ald.icll dezelve
gearresteerd wordt, het heilzaam oogmerk van de V roedschap 0111 de Bibliotheek te favoriseeren zoo voor't tegenwoordige als toekomende beter zal bereikt worden.
Heeft de Vroedschap goedgevonden, dat al 't zelve veertien dagen ter Secretarije zal voorleggen."

1) Acta et Decreta lI, blz. 500-501.
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. 10 APRIL 1777-26 MAART 1778.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI PETRO LUCHTMANS
ITERUM RECTORE, Ao . 1777" (-1778) .

10 April 1777.
Geïnstalleerd als Rector Luchtmans, als Assessoren: Bondam, Bonnet, Nahuys cn Hcnnert. De aftredende Rector
Bondam draagt zijn ambt aan zijn opvolger Luchtmans over,
na het houden van ecn rede "de jurisprudentia Belgica ad
exemplum juris civilis Romani maxime excolcnda."
2 Juni 1777.
De Acta van het rectoraat van Bonclam worden gelezen
en goedgekeurd. - Bij deze gelegenheid deelt de Rector
mede, dat er sinds eenigen tijd veel geklaagd wordt over de
ongestadigheid van de uren der private promoties en dat
deze samenvallen met voor de colleges bestemde uren. De
Senaat besluit nu, dat de private promoties voortaan des
middags van 4-----5 uur zullen plaats hebben; als er twee op
één dag vallen, za} de tweede van 5-6 uur worden gehouden; des Zaterdags kunnen er private promoties plaats hebben op elk uur van den voormiddag; dit alles met uitzon-:
dering van de vacanties.
Eindelijk besluit de Senaat nog,
dat de professoren, zoo zij vrij willen blijven van boete wegens afwezigheid, in de Senaatszaal aanwezig moeten zijn
voordat er (over de toelating van een candidaat) gestemd
\vorelt.
---0

13 November 1777.
"Cum in pcriodico quodam
zaal der Geleerdcn" ", aliquo
dum legantur disputationum,
relationes aliaquc, quae rem
mcrita, praetermittantur, ex
Acta et decreta Senatus, III

libello, cui titultts ist " "Boekabhinc temporc ineptae admoin hac Acadernia habitarum,
academicam speetant, notui
nonnularum collegarum voto
8
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proposuit Rector, nonne Senatus 'uomine: sciibendae -sunt
ad editorem literae, isque monendus sit, ut nihilum de re
nostra academica referat, nisi ipso hoc indicante Seilatu;
quod quidam postquam plurium suffragiis fueTit decreturn,
Rector. eo fine ad edi-torcfi! scrips,it; atque alia- deinde occasione coacto' Senatu, fujt statutuffi) quoq.: praeter Professorum inaugurationes, recturae mutationem :ac collegarum
mortem nihil in postenlrn refcra~t1~.l)."

14 Maart 1ï78.
Tydeman stelt voor, "l1onne Scnatus. nomine conscribendac sint ad darissimum J. D. van Hoven, professorem Campcnscrn, literac, quibu3, actis pro libdlo quodam, Scnatui
nostro inscripto. ae collegarun cuilibet _misso, gratiis, simul
arbitrium circa litem quand;11l1, inter dar. Van IIoven ac
dar. Kluit exortam, ab ordine nostro petitum, deprece~ur ~).", D"e_ Sena,at l~eurt dit goed ...

23 Maart 1778..

". Daar' Reitz op 21 Maart ll. is .overleden, wordt aan de
familie een 'rouwbezoek gebracht; daar' Rdlz reeds' 6 jaren
geleden schrifteEjk aan den Senaat heeft kennis geReven,
g-cen lijkrede te .wcnschen, zal deze niet -v.·orden gehouden,

1) In p68 had de Senaat van Groningen reeds een dergelijk besluit genomen. Den 15den October- van dat jaar wees hij het oudste
lid der phil-osophische faculteit aan, om het belangrijkste Academienieuws mede te dee1en aan de .,Boekzael der geleerde werrelt:"
Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, blz. 24,
noot 1.
~) Tusschen Adriaan Kluit, destijds nog rector der Latijnsche
~chool en prof. aan de Door!. School te MiddeJburg, en J. D. van
Hoven, hoogleeraar aan de Doorl. School te Kainpen, was een pennestrijd ontstàan p.aar aanleiding van K1uit's verhandeling over
Lucas II, vs. 2: vgl. G. _ A Boutelje, Bîjdrage tot de kermis van
A. Kluit'-s opvattingen over onze oudere vaderl geschiedenis, blz.
XII, XIII en 9.
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H.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT ..

April 1777-Maart 1778.
[Miedema, blz. 400: De instructies voor den Bibliothecaris en den
Cwtos (hiervóór blz. 110-112, op 7 April 1777) worden goedgekeurd I). Prof. Rau.wordt verzocht, de lijsten, bedoeld-in Res. Vl'.
4 Sept. 1775 (hiervóór blz.. 98; zie ook hiervóór blz. 110, op 7 April
1777) na te zien en te corrigeeren (21 April).]

j\an de bockverkoopers en boekdrukkers wordt gelast, alle
boeken, die zij volgens Res. Vr. 9 Jan. 1688, 20 Juli 1691
en 12 Nov. 1753 2 ) nog aan de Bibliotheek schuldig zijn,
"behoor1~ik in -Frallsche of hoornc banden gebonden " binnen twee maanden in handen van dcn Bibliothecaris te leveren, "op poene als bij de laatstgenoemde l<csol. Vr., en
zullen diegenen, dewelke daaraan disobedi(~eren _en in gebreke blijvcn van dc boete ~ - door den Custos V;'·l1l de
Bibliotheek daartoe vermaand zijnde -- -- promptelijk te
voldoen, daarvoor als voor StacLs geprivilegieerde schulden
paratc1ijk gec.:xecuteerd worden, waartoe bij deze de HH.
gecommitt. tot de Bibliotheek verzogt en <geauctoriseerd
worden.
\Vijders verstaat de Vroedschap voor het toekomende, -dat
van nu voortaan alle boekverkopers hief" ter stede verpligt
zullen zijn om van· alle boeken, kaarten, prenten, kaartboe".,.
ken, prentboeken ofte ietwat anders, g-root of ld~jn, en hoe
ook genaamd, die zij, hc1Zli hier.ter plaatze, hetzij elders ten
hunnen ·profijte in 't gehed of ten deele zullen laten drukken of uitgeven, een <:.xemplaar. op best papier en behoorlijk gebonden of g"ecanditioncert, binnen den tljd van zes
"""eken na den dag', dat het zal begonnen zijn uitgegeven te
worden, aan den Heer tijdelijken Hibliothecariu's. voor Stads
Bibliotheek tegen behoorlijk recepis te furneercn, op de
boete van zestig gulden ,,-- ~ hoven 't furn;;.;semcnt van
.1) Zie hierna Bijlage I. De instructies voor den Bibliothecaris
en den Custos zijn ook gedrukt bij J. F" van Someren, t.a.p.,
blz. 125-134.
2) Zie voor deze Resolutiën resp. Acta et Decreta II, blz. 98,
116---117 en 5()().....501.
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't boek, kaart of prent, waartoe zij desniettemin verpligt
blijven - - na expiratie van voors. zes weken te verbeuren bij dengeenen, die hierin nalatig zal bevonden \vorden,
en te appliceeren een derde ten profijte van de Stads Bibliotheek, een derde ten behoeve van den Heer Bibliothecarius en een derde ten behoeve van den Custos.
En zullen alle de boekdrukkers hier ter stede irrsgelijks
op gelijke poenaliteit en in voege als voren gehouden zijn
aan den tijdelijken Heer Bibliothecarius voor Stads Bibliotheek tegen behoorlijk recepis te furneeren een exemplaar
van alles, dat ter hunner persse gedrukt word, niets uitgezonderd, dan alleen datgeen, hetwelk zij voor rekening van
de boekverkopers binnen deze stad zullen drukken.
Dat voorts de boekverkoper:; en boekdrukkers respectivelijk, wanneer zij eenig boek, waarvan zij reeds een exemplaar voor de Bibliotheek geleverd hebben, weder uitgeeven
of het drukken met eenige observatiën, noten, vermeerderingen, veranderingen, correctiën of anders, hoe genaamd,
of ook in een ander formaat, gehouden zullen zijn, daarvan
wederom een exemplaar, geconditioneerd als voren, en binnen denzelfden tijd aan den Heer Bibliothecarius tegen behoorlijk recepis ter hand te stellen, op de boete en te appliceeren als voren.
Dog met opzigt tot Journalen, J\fercuriussen en andere
periodiquc werken, die weeklijk~, maandlijks of jaarlijks uitkomen, zullen de drukkers of uitgevers daarvan ane jaar
één exemplaar in handen alsvoren moeten leveren, binnen
den tijd -en op de boete, hierboven bepaald.
Voorts zullen diegeenen, dewelke aan deze Hun Ed.
Achtb. resolutie niet gehoorzamen en de boete - - wanneer door den Custos van de Bibliotheek daartoe vermaand
te zijn - - niet promptel~jk en met bijvoeging van het verschuldigd exemplaar voldoen, 'voor 't een en ander, als voor
Stads geprivilegieerde schulden, geë-xsecuteerd worden, waartoe de Vroedschap bij deze de HH. gecommitt. tot de Bibliotheek verzoekt en authoriscert.
En zullen extracten dezer aan den Heer Bibliothecarius,
aan den Custos van de Bibliotheek en aan de Dekens van het
Boekverkopersgild tot hunlieder narigt worden toegezonden"
(21 April).
[Miedema, blz. 401----402: Afwijzend beschikt op het verzoek van
e;enige boekverkoopers en boekdrukkers, "dat hun eenige tijd mag
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worden vergund om hun bezwaar en belangen in te brengen tegen
Res. Vr. 21 April" (25 Aug.). Ingekomen een lijst van alle boeken,
die in de Bibliotheek' zijn gekomen onder het bibliothecariaat van
prof. Rau, zoowel van de gekochte als van. de geschonken boeken.
Deze lijst, die in de Res. Vr. negen fol. bladz. beslaat, volgt nu. De
,som der gekochte boeken bedraagt f 138. De lijst wordt om rapport
in handen van de gecommitt. tot de Bibliotheek gesteld (23 Maart
1778).]

24 November 1777.
[Miedema, blz. 401: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 13 met name genoemde Hang. en Zevenb. theoI. studenten.]

December 1777-··Maart 1778.
[Miedema, blz. 401-.--.-402: Luchtmans krijgt er een professoraat in
de verloskunde bij, met een verhaoging zijner jaarwedde met f 200,
"ruids daarvoor de vroedvrouwen en die zig verder in de vroedkunde wileln oefenen, in de Nederduitsche taal in die kunst instrueerende, conform de reglementen en instructiën, bij de Vroedschap te arresteeren;" tot het ontwerpen daarvan worden Curatoren
verzocht (19 Dec.); de instructiën voor den professor in de :verloskunde en de vroedvrouwen worden goedgekeurd, benevens het formulier van den eed van laatstgenoemden 1)- (2- Febr. en 9 Maart
1778).]

12 en 19 Januari 1778.
[Miedema, blz. 401-402: Aan Rossijn wordt het gebruik van de
Aalmoezenierskamer 2) vergund, om daar éénmaal in de week
(voor het door hem opgerichte "Gezelschap tot het beoefenen en
bevorderen van de proefondervindelijke natuurkunde 3)") physische
I) Zie voor het voorgaand'e Kouwer en Laméris, Iets uit- de geschiedenis der klinieken voor heel- en verloskunde enz., blz. 10--12,
20~22, en Dr. A. J. van der Weyde in Nederl. Tijdschrilt van Geneeskunde, 1925, 1I, blz. 67-68.
2) Dit was de reventer van het St. Brigittenklooster, in de tegenw.
Brigittenstraat (Dr. J. H. Adriani, De Stads-Aalmoezenierskamer te
Utrecht, 1628------1928, No. IX v. d. Mededeel. v. d. Armenraad te
Utrecht, blz. 19).
;{) Voor dit Gezelschap zie Dr. P. H. van Cittert in Jaarboekje
Oud-Utrecht 1929, blz. 163 vlg.
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experimenten te- doen; de Stad zal vuur en licht" betalen; hij mag
er een kast laten ma.~en voor berging van zijn instrumenten (12
Januari); het zooeven genoemde Gezelschap betuigt zijn dank voor
deze resolutie en deelt mede, dat het besloten heeft, dat alle aan: het
Gezelschap behoorende instrumenten, gelden en goederen het dgendom zullen worden van het Theatrum physicum der Academie, zoodra het aantal zijner leden tot drie of minder mocht slinken (19
Januari).]

26 Januari en 2 Februari 1778.
[Miedema, blz. 402: Na het welbehagen van Z.D.H. te hebben gevraagd (26 Jan.), beneemt de Vroedschap op zijn aanbeveling tot
Rector voor het a.s. studiejaar J. Th. Rossijn; zij wijst tevens de
ASEessoren aan (2 Febr.).]

9 Maart 1778.
De rekening van het fonds-Bernard wordt goedgekeurd;
de ontvangsten bedroegen f 7658-2-2, de uitgaven f 5509
--4 st., zoodat er ecn overschot in cassa is van f 2148--

18-2.
26 MAART 1778--25 MAART 1779.
I.
"RECTORE ACADEMIAE JOHANNE THEODORO ROSSIJN HAEC IN
SENATUACTA FUERANT AO. 1778"(-1779).

26 Maart 1778.
Geïnstalleerd als Rector Rossijn, als Assessoren: Luchtmans, Vos; Tydeman en Segaar. De aftredende Rector
Luchtmans -draagt zijn ambt aan zijn opvolger Rossijn over,
na het houden van een reele "de mechanismo corporis humani, sapientiae et bcnignitatis divinae teste locupletissimo."
2 Juni 1778.
De Acta van het rectoraat van Luchtmans worden gelezen en goedgekeurd.
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23 November 1778.

J. H. Voorda deelt aan den Senaat mede, dat hij tot dusverre gaarn,e het aandeel aan de promotiegelden, dat aan.
den in het buitenland vertÇlcvcnden collega Rücker is .toege-:
;,end (hierv6ór blz. 58, op 30 Jan. 1770), in ontvangst genomen en aan hem heeft laten toekomen, maar dat hijdit wegens "graves eaussas" niet langer kan doen. De Rector
zal nu voortaan voor de overzending zorg dragen.
29 Januari 1779

1 ).

Bonclam houdt ecn redevoering ter herdenking van de·- 200
jaar geleden aangegane Unie van Utrecht 2).

Ir.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

6 en 21 April 1778.
[Miedema, blz. 402-405: Burgmrn. en geconunitt. tot de Bibliotheek rapporteeren, dat aan het verzoek van den BIbliothecaris èn
den Custos om eenige w:ijz~gingen áan te brengen in hunne instructie (hiervoor blz. 110 en 115, op 7 en 21 April 1777), moeilijk
kan worden voldaan, terwijl zij bovendien reeds den eed er op hebben afgelegd; omdat de taak van den Custos echter verzwaard is met
"drie maanden meerder present zijn in de Bibliotheek," stellen zij
voor, "aan de bediening van den Custos een weinig meerder
honneur" toe te voege~, door hem te eximeeren uit den rang der
lagere bedienden, die verplicht zijn jaarlijks bestendiging van hunne
bediening te vragen, "waardoor de Custos ontheft zoude worden

1) Deze herdenking had plaats op den datum, niet van de eerste
onderteekening, op 23 Januari, maar van de afkondiging van de
Unie, op 29 Januari 1579.
2) "Oratio secularis de foedere Trajectino." Een andere vrucht
van zijne studie over dit onderwerp, met name over de voorgeschiedenis van de Unie, is zijne "Verzameling van onuitgegeven
stukken, 1576--:-1578," in 5- deelen, 177~1781.
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van deze vernederende ceremonie 1)", en tevens in den zoogen.
Statenahnanak zijn ambt, naam en woonplaats voortaan te vermelden achter dien van den Bibliothecaris, welke tot nog toe in dien
Almanak niet gevonden wordt, en wel onmiddellijk achter de namen
van de prófessoren. Verder -stellen zij voor, den bediende van den
çustos, die vroeger van den Custos een jaarlijksch salaris van f 10
kreeg, wegens verzwaarden dienst en gemis van vroegere profijten,
uit Stads kas een jaarwedde van f 25 te verleenen. Eindelijk deelen
zij mede, dat vele boekverkoopers nalatig zijn gebleven in het nakomen van de Res. Vr. 21 Apri11777 (hiervóór blz. 115-116) en daarom door den Custos gecalangeerd waren; dat zij, "verkiezende door
toegevende zagbnoedigheid een ieder tot zijnen plicht te brengen,"
een aantal geringere verzuimen door de vingers hadden gezien; dat
hierdoor de Custos nadeel had gehad, omdat hem 1 /:~ van de boeten
toekwam; dat zij hierom, en omdat de Custos zich in den begitme
verplicht had gezien tot het veelvuldig aanmanen en naloopen van
de boekverkoopers, voorstelden hem voor éénmaal met 20 ducatons
te begiftigen. Dit rapport wordt acht dagen ter inzage gelegd op de
Secretarie (6 April). De Vroedschap vereenigt zich in hoofdzaak er
mede, behalve dat de Custos de voorgestelde douceur van 20 ducators niet krijgt, maar dat in plaats daarvan hij levenslang ontslagen
wordt van de betaling der jaarlijksche recognitie van f 15 (21
April).]

13 April 1778.
[Miedema, ,blz. 405: In plaats van wijlen prof. Reitz wordt Saxe
benoemd tot mede-scholarch van het gymnasium Hiëronymianum,
op een jaarweded van f 50; de jaarwedden van J. H. Voorda, Rossijn,
Rennert en Saxe worden resp. verhoogd met f 200, f 200, f 250 en
f 150; een voorstel van het Raadslid Van der Does om aan prot
J. H. Voorda, "ter occasie van de hem toegekende augmentatie van
tractement," het doceereri van het jus hodiernum op te dragen,
wordt in handen van Curatoren gesteld om rapport.]

1) Deze laatste passage tusschen aanhalingsteekens is in de Res.
Vr. doorgeschrapt; bij de resumptie van deze resolutie heeft de Magistraat het blijkbaar beter geacht, de verplichting van de lagere bedienden om jaarlijks continuatie aan te vragen niet een "vernederende ceremonie" te noemen.
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4 Mei 1778.
"Curatoren rapporteeren, dat zij, geïnformeerd zijnde, dat
prof. Voorda reeds sedert meer dan twee jaaren eenige stukken uit 't jus hodiernum in zijne publieke les'sen bij continuatie behandelt heeft, van advis waaren, dat de V roeclschap
daarmede zoude dieneri genoegen te neernen; dog dat teffens een der Secretarissen van de Policic zoude kunnen gcauthoriseenl worden, om aan dien Heer te dec1areercn, dat
het de Vroedschap aangenaam zou zijn, dat hij daarmede
continueere en dat Hun Ed. Achtb. zig flatteeren, dat hij
zig wel zal gelieven in staat te stellen om bij vervolg van
tijd een ordinair college over 't jus hodiernum te houden.
Waarop gedelibereerd zijnde, heeft de Vroed'schap zig met
opgcme1d rapport geconformeerd en den secretaris RöcIl ter
fine als bij 't zelve gcauthoriseerd." "-~ Op dezen zelfden dag
wordt Luchtmans gemachtigd tot den aankoop van een phantoom, "nodig bij 't houden van zijn collegie voor de vroedvrouwen."

18 Mei 1778.
Aan clk der professoren Luchtmans en Nahuys te Utrecht,
Van Doeveren, te Leiden, en Camper, oud-hooglceraar in de
medicijnen te Franeker, "welker advissen gevraagd zijn ovcr
çle ongelukkige verloS'5ing van wijlen Mevrouwen Gravinne
van Rechteren, gcboorc Nepven 1 )," wordt een honorarium
van ticn dukaten toegekend.

22 Juni 1778.
[Miedema, blz. 406: Aan den Bibliothecaris prof. Rau f 138 tOegestaan voor ten" behoeve der Bibliotheek gekochte boeken; de lijst
daarvan is niet opgenomen.]
]) De Magistraat was in deze zaak gemengd, omdat er vermoeden
bestond, dat het overlijden van de Gravin van Rechteren na hare
bevalling te wijten was aan de onbekwaamheid van de twee vroedvrouwen, die haar hadden bijgestaan. Het kwam in dezen tijd meermalen voor, dat de dood van kraamvrouwen toegeschreven werd
aan verkeerde behandeling door de vroedvrouwen; de maatregelen,
door de Vroedschap genomen om voor een betere opleiding der
vroedvrouwen te zorgen (hiervoor blz. 117, op December 1777Maart 1778), waren daarvan het gevolg.
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28 September 1778.
[Miedem?, 'blz. 406: Aan prof. Bondam wordt vergund, in tegenwoordigheid van één der Secretarissen de archieven der Stad te
raadplegen voor een door hem te h9uden oratie b~j het a.s. tweede
eeuwfeest der Unie van Utrecht.]

October

1778~Februari

1779.

"Proponeerde de -}Iecr eerste Burgmr. Van Asch van
\Vijck, of hiet ter gelegenheid van 't twcde eeuwgetij van
't sluiten der Unie, verIVicls binnen de mUren van deze stad
geschied is, van Staclswegen eenige' openbare blijken ter
gedagtnisse Van die ,heuglijke gebellrtnisse behoorden te
worden gegeven; Cf! daarop gedelibereerd zijnde, zijn HH.
Hurgmrn. en oud-Burgmrn. verzogt, dienaangaande hunne
gcclaglen te willen laten gaan en de Vroedschap te dienen
van derzclver consideratiëiI en advijs.
Zeide ter dezer gelegenheid de heer oud-Burgmr. Berger,
dat ingeval het jubilé der Unie zoude gecelebreerd worden,
't zelve niet op den 26 of 29 Januarij 1), maar elf dagen
later zoude mo~ten gevierd worden wegens de geïntroduceerde nieuwe stijl, den 1 December 1700, met te schrijven
den 12 December 2)" (5 Oct.).
Gehoord 't rapport van de HH. Burgmrn. en oud-Burg111rn. op de propositie, door den Heer' oud-Burgmr.
Van Asch van· Wijck {lP den 5 October 1778 gedaan,
heeft de Vroedschap goedgevondcn, het aanstaande twede
eeuwfeest van de Unie op generhande wijze te viercn of te
doen vieren, en dat uit consideratie, vermits in 't jaar 1679,
zijnde het eerste eeuwfeest van de Unie geweest, vanwege
de Regeering dezer Stad mede niets geschied is" (2 Nov.) ..
De Heer Wieling, lid der Vroedschap van Utrecht en af1) Dat men aarzelde tusschen 23 en 29 Januari, is begrijpelijk
(hiervóór blz. 119, noot 1); ik zie echter geen enkele reden, waarom ook 26 Januari in aanmerking zou komen.
2) Dit voorstel was rationeel: zie Acta et Decreta IT, blz. 181,
noot 1. In de Res. Vr. 19 October 1778 vindt men een merkwaardig
betoog over deze quaestie; de quaestie was reeds aangeroerd in Res.
Vr. 5 Oet. 1778 en wordt op 26 Oct. -d.a.v. nogmaals besproken. De
viering heeft ten slotte plaats gehad op 29 Januari 1779, den datum
van de afkondiging volgens den ouden stijl.
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gevaardigde ter Staten-Generaal, heeft in deze hatste qualiteit een "authenticq en precieus copie" van de lJnie van
Utrecht gekregen 1). Hij biedt dit aan, "met-\retzoèk, 't zelve
onder de oude documenten, ten stad huize berustende, te willen doen deponeeren." De Vroedschap besiuit, het "in een
besloten kasse ter Secretarije" te doen bewaren. Een. dergelijk exemplaar, door hem van den lbad van State gekregen
voor de Bibliotheek der Academie, zal in de Bibliotheek "in
een besloten casse" worden gedeponeerd (23 Nov ..).
Pro 1. Bondam geeft kennis van zijn voornemen, op den
dag der afkondiging van de Unie, 29 Januari, de herdenking
daarvan "met een oratie te cclcbreeren," wanneer deze dag
de Vroedschap past; hij vraagt, of de Vroedschap wenscht.
dat de oratie wordt gehouden in den Dom of in het groote
Auditorium, "in welke de tekening der Unie in den jaare
1579 geschied was, en of Hun Ed. Gr. Achtb. 't gewoonc
11lusiek alsdan gelieven te bezorgen." De Vroedschap besluit:
op 29 Januari, en in het groote Auditorium;" er zal gezorgd
worden voor ,,'t ordinaire musiek en tapijt op den catheter"
(4 Jan. 1779).
"Door den Heer Van Wes"trenen zijnde voorgesteld, dat zijn
Ed. hadde gehoord, dat zijn Door!. Hoogheid zig zoude
hebben geëxpliceerd, ingeval het water open en vaarbaar
mochte zijn, dat wel inclinatie hadde om de oratie, welke
de Professor Bondam ter gedagtenis"se van 't twede eeuwfeest der Unie van Utrecht op den 2gen dezer stond te houden, bij te woonen j c.at zijn Ed. de vrijheid nam, aan" de
consideratiën van de Vroedschap voor·te dragen, of dezelve
niet zoude willen zoeken eenige nadere en zekerder informatie desaangaande te bekomen, om wanneer Z. D" H.
mogtc resolveeren, de oratie met deszelfs hoge presentie
te vereeren, aan Hoogstdenzelvcn na de oratie ccnig refraichissement ie prescllteeren.
Hurgmrn. worden "vcrzogt, onder de hand zig desaangaande te willen informeercn 2)" (18 Jan. 1779).
1) De op last van den Raad van State in 1778 bij Enschedé met
een oude letter gedrukte officieele tekst van de Unie, met de latere
toetredingen.
'2) Klaarblijkelijk is het water "niet open en vaarbaar" geweest,
of heeft de Prins om andere redenen van zijn voornemen afgezien;
hij heeft althans de oratie van Bondam niet bijgewoond.
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"Refereerden HH. Burgmrn., dat de Prof. Bondam
Hun Ed. hadde verzocht, aau de Vroedschap voor te dragen: clat deszelfs oratie, laatstleden Vrijdag den 2gen Jauuarij gedaan ter gedagtenis~c van 't tweede eeuwgetij der
Utrechtsche Unie, op Stadskosten mogt worden gedrukt,
en met een vignet, gepast op den inhoud der oratie, versierd, en dat aan hem, boven 't gewone getal van driehonderd nog een honderd exemplaren mogten ier hand gestelel worden, om aan verscheidene personen van distinctie
en geleerdheid uit naburige provinciën, welke Zijn Ed. met
derzelver presentie hadden vereerd, midsgaders aan de studenten, welke die actus op een aangename \vijze hadden
gecondecoreerd, mede te dee1en. Dat wijders de 'Prof. Bondam in consideratie gegeven had de, of niet de Vroedschap zoude kl1ll"ÇlCn goedvintlen, dat deze oratie, of immers
eenige exemplaren, in folio gedrukt wierde, op 't zelvc
formaat als 't uitgekomen exemplaar van de Unie gedrukt
is, om bij 't zelve te kunnen gevoegd worden."
De Vroedschap besluit: op Stadskosten laten drukken, en
honderd excmplaren ;,bovcn 't ordinaire getal van driehonderd" .
,,\Vijders zijn HH. Burgmrn. verzocht en gcauthoriseerd,
het vignet voor de oratie te willen laten vervaardigen en
verder te reguleeren, in welk een formaat l-111n Ed. oordeelen best te zijn, dat gedagte oratie zal wbrden gedrukt 1)"
(I Febr. 1779).
23 November 1778.
[Miedema, blz. 406: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 15 Hong. en Zevenb. studenten; hunne namen en het jaar van
hunne komst aan de Academie zijn niet vermeld 2).]

1) Blijkens het in de Utr. Univ. Bibliotheek aanwezige exemplaar van Bondam's -"Oratio secularis de foedere Trajectino" is
aan zijn wenseh, dat het in fol o gedrukt zou worden, voldaan.
2) Hoewel du.") hier - het gebeurt herhaaldelijk - tegen "de bekende voorwaarden" wordt gezondigd, worden deze in de betreffende Resol. Vr. telkens herhaald, zonder dat aanmerking gemaakt
wordt op, het niet naleven _ervan.
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30 November 1778 en 8 Maait 1779.
[Miedema, blz. 406: De hortus zal worden vergroot met den tuin
en het èrf van ,,het huis van gemak 1)", dat wordt verkocht (30
Nov.).]

,.Door HH. Burgmm. zijnde voorgedragen, dat Hun Ed.
geïnformeerd waren, dat de hortulanus Van Haaften in
een zeer critique lichaams-constitutie is, waardoor 't zeer
ligt zoude kUnhen gebeuren, dat hij OP" 't onverwagtste
zijn leven kwam te eindigen; dat 't Hun Ed. is voorgekomen niet ondienstig te zijn, dat bijtijds naar een kundig
en bequaam persoon, van welke thans geen grote voorraad
te vinden is, wierde omgezien." Burgmrn. en de gecornmitt.
tot den hortus worden verzocht, "met den prof. botanices
N ahuis te spreken en te verneemen, of dezelve ook ecnige
bekwame personen koude opgeevcn, welke in cas van vacature recommandabel zouden zijn om die post te kunnen
waarneemen" (8 Maart 1779).
25 Januari en 1 Februari 1779.
[Miedema, blz. 407: Na ingewonnen aanbeveling van Z.D.H. (25
Jan.) wordt Bonnet tot Rector benoemd; de Vroedschap wijst eveneens de Assessoren vom; het a.s. studiejaar aan (1 Febr.).]

15 Februari 1779.
"In consideratie gegeven zijnde, of niet 't uur, op hetwelk
de organist van den Dom volgens zijne instructie gehouden
is des Woensdags 's morgens op 't orgel te spelen, zoude
kunnen verschikt worden, aangezien de Prof. Bonnet gewoon is terzelfder t~jd aldaar zijne studenten in den predikdienst te exerceeren, heeft de Vroedschap de HH. gecommitt. tot 't beijerwerk verzogd en gecommitteerd, om
daarover met de Heercn van 't Capittel ten Dom te willen
spreken en Hun Ed. Achtb. te dienen van derzelver consideratiën en advijs."
8 Maart 1779.
[Mîedema, blz. 407: De jaarwedde van den knecht voor de Anatomie, Frans Pieterse Borton, wordt "wegens de verswaaringe van
zijn dienst" tot f 40 verhoogd.]
:t) Een aan de Lange Nieuwstraat gelegen "verbeterhuis."
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.ZSMAARTl779-6 APRIL 1780:

,,4C.rÁ
«".

SENATUS" ACADEMICÏ

"GISBERTO -BONNET ITERUM

RECTORE;' A0; 17-79" (25 MARTII-'-21 OCTOBRI:3).

'25. Maart 1779.
Geïnstalleerel -als ':Redo-r- Bonnet, als Assessoren: Ràu,
H. Voorda, Nahuys en Rossijn; De aftredende Rector
R0'3sijn draagt zijn ambt aan zijn: opvolger Bonnet over, na
het houden van een rede "de difficili sci"lltatoris naturac
provincia."

J.

22 April 1779,
De Acta v~n het r,edor;:lat van Eossijn worden gelezen
cOn goedgekeurd.,

14 September 1779.
Df:: pro-Rector Rossijn (waarom. de Rector Doi:met verhinderd was, blijkt .nièt) en de overige' Assessoren gaan
hamcn~ cle11 Senaat Oosterdîjk Schacht gelukwcnschcn met
zijn SO-jarig professoraat.

23 September 1779.
Oostenlijk S"hacht bedankt den Senaat voor de hem
bewezen eer. De Senaat besluit, "in 'pubIicls actis liferariis",
melding te maken van het jubilee van Ousterdijk Schacht;
deze 'verzoekt echter, dit na - te latui en er alleen gewag'
van .te maken- in de Acta van den Senaat.

27 September 1779.
Wegens het overlijden van den Secretaris van de Stad
en van de Academie, Van der Does, zal een rouwbezoek
aan de familie worden gebracht. Volgens 1{es. Vr. 19 Sept.
1768 (hiervóór blz. 23) zal voortaan de Senaat uit zijn
midden ecn Secretaris kiCl,:en. Aan den Rector en de oudsien ,ran elke faculteit \vonlt opgedragen, ,;omnia, quae de
hac re in Actis $ccrdls notata rcpcriuntur, culligere ac
deincep~" rum Senatu communicare."
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28 Septemher. 1779;
De Rector. deelt mede, dat de familie Van der Does gewenscht heeft, van< rOl1wbezoek verschoond te blijven. Daarna leest hij alles voor, wat in de Acta Secreta over
de verkiezing van een Secretaris staat; wordt besloten.
dat hij en de oudste hoogleera"r uit de'juridischc'of UI! de
medische faculteit naar Hurgmrn. zullen ,gaan, hén, 2l-ul1èn
herinncn:n aan de Res. V r. 19 Sept. 1768 en zullen informeeren, of de IVlagi~traat de bevoegdheid om etIl Secretaris te kiezen, aan den SC~1aat wil. overlaten, of aan zichzelf wil voorbehouden, en hoc ondertusschcll, vóór een besltüt hierover is g~nomeJ], te \vcrk moet worden gegaan
bij de onclerteekcIiing van de diplO1i1a's.

4 October 1779,
De Rector en OosterdijkSchacht hebhél1 over het bovenstaande gesproken met Burgmr. Loten; de andere Burgmr.,
Verbeek, was niet in de st;:icl. Burgmr. Loten zal over de
verkieZing van den Secretaris met äé Vroedschap, en over
de onderteekening dei' diploma's met de Curatoren raad,,:
plegen. - Later is den l-{edor namens Curatoren medegedeeld: als er haast bij is, künnen de doctorsbullen onderteekend worden door I~öell, den opvolger van, wijlen Van
~lcr Does, ~lie dan zal teek enen "loco Graphiarii acadernici."
Aan eén commissie' uit den Senaat,-bestaande uit den Rector, Oostenlijk Schacht, F'r. Hunuan, 'rydcman. en Saxe',
wordt opgedragen een ',soort van instructie te ontwerpen
voor den Secretaris van den Senaat.

-0--

;,CONTINUATIO ACTORUM RECTORE G. BONNET, CONSCRIPTA
AGRAPHIARIO i) J. OOSTERDUK SCHACHT" (21 OCT. 1779~

6 APRILIS 1780).

21 October 1779.
De J(eclor kcst de "Formula eonuu~ quae Graphi:lrio facicmla erullt" voor, welke, door de op 4 Oc1. bcnoemde
1) Van nu af worden- de notulen van den Senaat niet meet opgeteekend door .den_ Rector, maar- door den- Secretaris.
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commISSie is ontworpen. De' Senaat keurt deze goed. Zij
luidt aldus:
FORMULA GRAPHIARII.

I.
"Curam habeto diplomatum omnisque corUrn adparatus
iisque subscribito.

H.
Portiones pecuniae honorariae singulis distribuito ffiulctarumque, tam COTurn, qui absuerint, quam sero advenerint
aut antequam per Rectorem licuerit, disccsserint, rationem
habeto.
lIl.
Aerarium commune custodito.

IV.
Negotia, ex academici Senatu3 mandatu gerenda, leviora
solus exsequitor, in gravioribus Rectori adesto.

V.

In Senatu academica singulorum suffragia notato; scnten ti as numeraio; quae decreta sunt, praelegito; singulÏ'3
anuis intra sextam dicrum hebdomadem post abdicationeni
Acta annua recitato et probata in commentarios referto.

VI.
Commentarios academicos omnes adservato, praeter alhum civium academicorum, quod ad solum Rectorem pertinere videtur.

VII.
1..itteris cornmeatus una cum Rectorc subscribito, pro qua
subscriptione duodecim asses solvtmtor .

VIII.
Locum a dextra RectorÎ'.s in Senatu proximum occupato,
sed inter proccdendum locum onlinis tCllctO.
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IX.
Nomina Doctorum in albo signato, pro qua opera 25
asses ex honoraria accîpito.

x.
Si morbus vel alia sontica caussa primttm Graphiarium
munere fungi prohibeat, sufficiatur illi Senator novissimus,
pos tea sequentibus Graphiarius anui superioris.
Probavit cam ampliss. Senatus et agcndorum in posterum
norrnam esse voluit."
Daarop leest de Rector Res. Vr. 11 Oct. 1779 (hierna blz.
136--137) voor, waarbij Oosterdijk Scbacht tat Secretaris van
.de Academie wordt benoemd 1), van den genoemden datum af tot aan den dag in 1781, waarop de Rector zal aftreden. "Deinde vero in Scnatu, datu dextra, singuli collegae promiserunt, neminem corurn unquam hoc Graphiarii
munus ambiturum esse 2) ," ~ "Mox autem actum fuit de
rcvocanda studiosorum inscriptione et reccnsione. Plerorumque suffragia eo tcndcbant, ut eius consuctudo vi decreti Senatus urbici aO. 1768 facti 3), si commode fieri posset, introduceretur. Rectori vero et clarissimis Ravio, tfydemanno, Oasterdijkia (Schacbt) et Saxio id negotii datum
est, ut serio inter se deliberarent et dein ad Senatum rcferrent, qua potissimum via censerent, scopum hunc feliciter feriri posse."

1) Met deze benoeming van den Secretaris van den Senaat door
de Vroedschap was tevens een antwoord gegeven op de vraag van
den Senaat (hiervóór blz. 127, op 28 Sept. 1779), of dit college zelf
zijn Secretaris zou kiezen, of dat de Vroedschap dit zou doen.
2) Dit moet vennoedelijk beteekenen, dat men niet zou soIliciteeren naar het secretariaat, zooals soms wèl gebeurde bij het rectoraat.
3) In margine staat hierbij: "v(ide) acta priv(ata) ad h(unc)
a(nnum)," waannede de Acta Secreta van 1768 (hiervoor blz. 52
~53) bedoeld worden. De Res. Vr., waarvan in den tekst wordt gesproken, is de Res. Vr. 26 Sept. 1768, hiervóór blz. 23-24.

Acta ct de:creta Senatus, III

9
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23 October 1779.
De zooeven genoemde commissie is. niet eenstemmig:
"plures ca ',scntentia fttere, ut scripto quodam concinnato
amplissirnis Consulibus in memoriam revocaretur supra
memoraturn decretum, turn et iel quod aO. 1768, Rcctore
Hennerto, in Senatu ca de re factum est 1)." Met deze
meening vereenif,>i: de Senaat zich; aan den Rector en Tydeman wordt opgedragen, deze memorie op te stellen.
Verder wordt besloten, Burgmrn. dank te zeggen voor het
besluit betreffende het secretariaat.

24 Februari 1780.
'foen de Rector zich heeft gekweten van de hem op 23
Oct. H. opgedragen taak, hebben Burgmrn. gea_nt.woord,.
"hoc negotium in praescnti urgcndum non esse." "Quod ubi
Senatus intellexit, nihil amplius ntmc movcndum esse" judicavit."

II.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-Mei 1779.
[Miedema, blz. 407-409: Inplaats van den inmiddels overleden
hortulanus Willem van Haaften wordt Jacobus Lefeber, sînds 6 à 7
jaren meesterknecht in den academ. hortus te Leiden, op zeer gunstige recommandatie .van prof. Nahuys aangesteld tot hortulanus,
op een jaarwedde van f 400, met "vrij wonen, vuur en licht en f 25
voor het s:choonhouden van de Anatomiekamer met bijbehooren,
behalve de chemiekarner, voor het schoonmaken waarvan Johannes
Biering, knecht van de chemie, op een jaarlijksch douceur van f 25
wordt aangesteld; aan Lefeber wordt ook het burgerrecht verleend.
De door prof. Nahuys ontwo:t:pen instructie voor den hortulanus en
zijne knechts zal ter inzage liggen (29 Maart en 3 Mei); zij wordt
goedgekeurd en zal gedrukt worden 2) (17 Mei).]
1) Ook hier wordt in margjne verwezen naar de Acta Secreta
van dat jaar.
2) V gl. hierachter bijlage I.
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Mei 1779-Maart 1780.
[Miedema, blz. 408-409: Ordonnantie voor f 94----10 st. voor boeken voor de Bibliotheek; de lijst daarvan is opgenomen bij Miedema,
blz. 408 (10 Mei). Prof. Rau vraagt, of het "CapeUenwerk" van
Cramer () door den boekverkooper De Wild volgens Res. Vr. 21
April 1777 (hiervóór blz. 115-116) niet aan de Bibliotheek moet
worden geleverd, zooa18 het wordt verkocht, n.l. "niet a!1een gedrukt, maar ook met couleuren afgezet," ofschoon die kleuren niet
hier, maar te Amsterdam er op aangebracht zijn;, verder vraagt hij,
of op verzoek van eenige professoren de Acta Societatis Palatinae,
in 6 deelen 4 0 , mogen worden aangekocht; over een en ander
zal het advies ~an Burgmrn. en gecommitt. tot de Bibliotheek worden ingewonnen (31 Mei); op hun advies wordt besloten, dat De
Wild kan volstaan met de levering van een onafgezet exemplaar
van het "Capellenwerk" en wordt Rau gemachtigd tot bovengen.
aankoop (30 Aug.).]

"Door den Heer Van GOClTS zijnde voorgedragen navolgende propositie:
In 't eerste gedeelte dezer lopende eeuw is aan 't einde
van dezer Stads maliebaan, aan de Oostzijde van de laan
van Outwijk, op een boerenhofstede in een sloot bij geval
ontdekt en opgegraven een antieke Romeinsche steen of
grafzark, waarop eenige beelden benevens eene latijnsche
inscriptie te zien zijn; waaruit onder anderen consteert 't
vcrLlij f, 't welk de Romeinen in de oudste tijden hier omstreeks en op de plaats, waar thans onze stad staat, gehouden hebben.
Dit monument, 't welk in den beginne vele aanschou-wers
naar zich getrokken en dus veel voordeel aan den huisman,
die 't zelve ontdekt had, aangebracht heeft, waarom dezelve
dan ook te dier tijd om geen priJs daarvan heeft willen afstaan, is omtrend den jaare 1740 door den Marquis Scipio
l\laffei op zijne reis bezichtigd en de inscriptie daarvan

I) P. Cramer, De uitlandsche kapellen, voorkomende in de drie
waerelddeelen Asia, Africa en America. bijeenverzameld en beschreven.. " f naar het leven getekend, in het koper gebragt en met
natuurlijke koleuren afgetekend (Holi. en Fransche tekst). Amsterdam en Utrecht, 1779-1782, 4 dln. (8 st.). Aanhangsel door Casp.
StolI, Amsterdam, 1791.
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vervolgens door hem uitgegeven in zijn werk, genaamd Museum VerOllcnsc, fol CLI, en tegenwoordig houdt zich
de lIter Cannegieter, Professor te Franekcr, bezig met 't
schrijven van een Latijnsche commentarius, die centdaags
staat gedrukt te werden 1) en ·waarin hij dit monument benevens ccnige andere oudheden van ons -Sticht in het brede
zal beschrijven en illusLrcercn 2).
Ondcrtusschen de nieuwsgierigheid cn toeloop tot het bezien van dit stuk allcng3kens verminderd ziJnde, heb ik
middel gevonden omtrend den jaiTe 1763 om 't zelve door
aankoop machtig te worelen, zedcrt welken tijd het onder
mij is blijven berusten.
Dan terwijl een stuk als dit alzint5 meer geschikt is om
op cene publieke plaats, dan wel bij een particulier bewaard te blUven, teneinde minder gevaar te lopen van verwaarloosd te worden en eindelijk geheel verloren te gaan
en 't zelve niet onvoeglijk op dezer Stads Bibliotheek zou
kunnen worden geplaatst, gelijk ook te Nijmegen op 't
staclhui3, te Leiden in een apart gebouw in den hortus, te
Domburg, op 't eiland vValchercn, in een kerk, om van andere plaatzen niet te spreken, diergelijke antieke steenen en
monumenten bewaard en van tijd tot tijd door vreemdelingen bezocht werden, zo ben ik te rade geworden, zo uit
hoofde van de voornoemde consideratiën als uit aanmerking
van mij ne tegenwoordige relatie tot deze Stad en tot de
Stads Bibliotheek 3), om UED. Cr. Achtb. Heeren te verzoeken, voorgemeld antiek monument van mij wel te willen
accepteercn als een vrije gift en te permitteeren, dat 't zelve
op dezer Stads Bibliotheek geplaatst mag worden, in het
choor van de Janskerk, proponeerende, dat ten dien einde
den Heer Cameraar mag worden geauthoriseerd, om 't zelve
voor Stads rekening bij mij te laten afhalen en transporteeren ter plaatse voors., en voorts met den Heer Bibliothecarius
eene gevoeglijke plaats voor 't zelve uit te zoeken en te
doen gereed maken.
1) Zie hierna blz. 143, op 7 Mei 1781.
2) Over dezen Utrechtsehen steen handelt Van Goens zelf in zijn

"Diatribe de cepotaphiis," blz. 118-119: Wille, t.a.p., blz. 226 en noot
6 aldaar.
S) Als lid van de Vroedschap en als één der gecommitt. tot de Bibliotheek.
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IngevaIlc UEd. Gr. i\chtb. het voors. wel gelieven te aggreëc-rcn, zoude ik bij 't voorgemelde Homeinsch monument
nog voegen een anderen kleineren steen of antieken grafzark, met een Grickschc inscriptie, die voorma~l1s te Smirna
in het cabinet van den Heer De Hochcpicd, Consul van den
Staat, ecnigcn tijd bewaard en naderhand door gi he aan mij
geworden is, kunncnde dezelve bij 't vorige niet onvoeglijk
geplaatst worden, te meer daar UEel. Cr. Achtb. nog cenige
relatie op dezen laatsten steen hebben, zijnde dezelve in den
jaarc 1764 op Stads kosten in plaat gebracht en de plaat
zelve benevens alle de exemplaren door tJEd. Groot Achtb.
bij resolutie in dato 31 December 1764 1 ) aan mij gracieusclijk vereerd, ,"ve1ken ik dan ook tegelijk weder in de Bibliotheek zoude c1cponecren.
Eindelijk, daar ik bij de verkoop van mi.in eigen Bibliotheek in den jaarc 1776 uit dezelve heb uitgehouden en tot nader dispositie bewaard alle manuscripten of
gecoll;;tiioneerde en met eigenhandige aantekeningen van
verscheide geleerde mannen voorziene boeken, zo die de
oude Grieksche en Latijnsche literatuur, als die tot de historiën, oudheden en rechten van ons· vaderlancl en bizonder
't Sticht betrekkelijk zijn, alsmede eenige diplomata en
authentieke brieven en charters, welken ik van tijd tot tijd
't geluk gehad heb van machtig ie worden en bijeen te versameJen, zo zoude ik niet ongcnegt..'l1 zijn om tenminste een
gedeelte derzelven, namentlijk alle dezulken, die mij in
mijne tegenwoordige omstandigheden van weinig nut, immers van geen dagelijks gebruik zijn, insgelijks in dezer
Stads Bibliotheek te depollceren, om daarin ten publieken
nutte bewaard te blijven, reserveerencle en aan mij behoudende om bij tijd cn wijle ook van de overige, die ons land
en bizon der deze Stad en Provintie 3pectecren, doch ""eIken
mij voor alsnog van te veel gebruik zijn, om mij daarvan
te "vi 11 en ontdoen, mogelijk wel op dezelfde wijze te disponeeren, door die i' eeniger tijd bij de anderen te voegen of
wel aan de Stads Bibliotheek na ie laten.
Voor 't overige verzoeke VEel. Groot Achtb. zig gelieven
te persuadeeren, dat mijn cenig motief en but met deze demarche alleen deze is, vooreerst dat cIe voornoemde stukken
mogen bewaard en b~i den anderen blijven, zonder gevaar
1) Acta et Decreta II, blz. 576; ook de noot 2 aldaar.
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te lopen van veraliëneerd te worden of verlooren te gaan,
en ten anderen bizonder, dat verscheide privaten en andere
personen, die soortgelijke stukken bezitten, welken beter in
cene publieke Bibliotheek dan in het cabinet van een pa.rticu1ier be\vaard zijn en daarvoor ook niet pas~;cn, en die zij
zomtijds in ·hunne familiën gevonden hebben, zonder zc1ven
eenig nut of gebruik daarvan te kunnen trekken, door dit
en andere voorbeelden mogen worden aangezet, om aau de
zodanige stukken een nieuwe en grooter waardij te geven
door dezelvcn ten publieken nutte af te staan en tegelijk en
even daardoor zoveel zekerder voor destructie te bewaaren.
(was getekend)
R. lVI. van Goens."
De Vroedschap heeft dit alles in dank aangenomen, aan
de monumenten, in overleg met prof. Rau, een plaats in
de Bibliotheek verzekerd en de documenten doen deponeeren
in ecn gesloten kaotj e (30 Aug).
"Communiceerden de HH. gecommitt. tot de Stads Bibliotheek, dat den Heer Prof. Rau, in qualiteyt als Bibiiothecarius, aan Hun Ed. hadde te kennen gegeven, dat
hij uit hoofde zijner verpligting volgens lOc articul zijner
instructie Hun Ed. woest verwittigen, dat er t\vee zeer
aanzienl~jke bibliotheken staan verkogt te worden, de eene
van den Heer G-riffier Van .Alphen, op den 13 den , en de andere van den Heer Prof. Bl1rman op den 27"tcn dezer maand
September 1), en dat in dezelve verscheide stukken gevonden worden, waardig om voor deze Stads Bibliotheek aangekogt te worden, dewijl er onder dezelve eenige zijn, welke betrekking tot deze Stad en Provincie hebben.
Waaromme hij verzogt, dat de HH. geco111mitt. de nodige
authorisatie daartoe bij de Vroedschap geliefden te bewerken, en dat hem, in navolging van 't geen aan den Bibliothecariüs te Leiden was geschied, een zekere somme, welke
Hun Ed. Achtb. zouden gelieven te bepalen, ten dien einde
mogte "vorden toegestaan:
Dat zij, HH. gecommitt., hierover hebbende gebesoigneerd,

1) Dit was de bibliotheek van den Amsterdamschen hoogleeraar
Petrus Burmannus secundus, die, in 1777 ontslag nam als hoogleeraar om- de rest van zijn leven op zijn buiten Santhorst te slijten;
hij overleed echter reeds in 'het volgende jaar.
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aan den cenen kant hadden geconsidereerd, dat de gesteltcnisse van Stads casse wel alle mogelijke menagementen
vorderde, dog dat ook aan den anderen kant de Stads Bibliotheek, zozeer tot nut en luister van deze Stad en 't Academie verstrekkende, op alle mogelijke wijze met nodige
boeken en manuscripten diende te worden geaugmcntcerd.
Dat zig thans een occasie daartoe opdede door de verkoping van twee zo aanzienlijke bibliotheken, als er zelden
voorkomen, en behelsende verscheide manuscripten, ook betrekkelijk tot deze Stad -en Provintie, die in zodanige handen
zoitden kunnen geraken, dat z~j nooit te bekomen zouden
zijn. Dat men deze gelegenheid latende voorbijgaan, dezelve
niet denkelijk in lengte van jaaren en mooglijk voor een
gedeelte nooit weder zoude krijgen.
Waaromme zij, HH. gecol1ll1litt., dan eenparig van gedachte waren, dat z~j 't verzoek, door den Heer Ribliothecarius gedaan, favorabel aan Hun Ed. Achtb. dienden voor
te dragen, of 't Hun Ed. Achtb. mogte behagen aan den
Bibliothecarius de nodige authorisatie tot de somffie van
hondert ducaten, immers niet excedeercnde honderd halve
gouden rijders, te accordeeren tot aankoop van zodanige
boeken of manuscripten, vooral tot deze Stad of Provincie
betrekking hebbende, als na gehouden overleg tusschen Hun,
Gecommitt., en den Bibliothecarius nodig zullen geoordeeld
worden. En dat_ deze authorisatie door Hun Ed. Achtb.
verleend wordende, zonder resumtie moge -vverden uitgegeven, vermic1s de eers1e verkoping over agt dagen zal beginnen en 't nodig zal zijn, dat den Heer Bibliothecarîus
zig naar L-eydel1 begeve om de gemelde boeken en manuscripten alvorens te 'examineeren en de HH. gecommitt. van
zijn bevind te. rapporteeren. " De Vroedschap keurt dit voorstel goed en staat voor het gevraagde doel een som van ten
hoogste f 700 toe (6 Sept.).
[Mîedema, blz. 411---418: Rekenîng der boeken, die het Vroedschapslid VanGoens op de verkooping der Bîblîotheek van prof.
(P.) Burman, te Leiden, bij S. en J. Luchtmans, op 27 Sept. 1779
heeft gekocht, ten bedrage van f 712-8 st.; de Thesaurier wordt gemachtigd, deze som aan prof. Rau uit te betalen. De lijh'Î der boeken
cn mss. volgt bij Miedema, blz. 411-417 (13 Dec.). Ordonnantie voor
f 113--17 st. voor ten behoeve der Bîblîotheek gekochte boeken; de
lijst daarvan volgt (28 Maart 1780.).]
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28 Juni 1779.
"Door den lIeer Van Dam, lIeere van IS".3clt, zijnde
voorgedragen, dat 't den Prof. Bcmnet aangenaam zoude
zijn, indien aan hem gepermitteerd wierde, de predikatiën,
welke hij als Acaclemieprediker in den Dom, Jans- en Catharinekerken op zijn tour moet doen, des morgens in de
plaats van des namiddags te houden, heeft de Vroedschap
HH. Commissarissen-politiek in den Kcrkeraad verzocht,
zulks te willen examineercn en de Vroedschap te dienen
van derzelver considcratiën en advijs."
1ó Augustus 1779.
[Miedema, blz. 409: Het voorstel van den oud-Burgmr. Van Asch
van Wijck om prof. Oosterdijk Schacht van Stadswege gel uk te
wenschcn met zijn SO-jarige ambtsbediening wordt aan de gecommitt. tot de academische zaken toegezonden om advies(!).]

October-November 1779.
Burgmrn. deelen mede, dat door het overlijden van den
Heer (Secretaris) Van der Does gevolg zal moeten "vorden
gegeven aan Res. Vr. 19 Scpt. 1768 (hiervóór blz. 23) betreffende het secretariaat van de Academie en dat nu dOOf
een forIlleele- resolutie moet worden vastgesteld, dat dit secretariaat door één der professoren bij afwisseling zal worden
waargenomen; "dewijl de Vroedschap gewoon is, in de zaken van de Academie communicatif te werk te g~~an lllet
Z. D. H.," stenen zij voor, ook in deze aangelegenheid dat
te doen. Wordt bc.sloten, daarover een brief aan Z. D. H.
te schrijven; goedgekeurd wordt, dat voorloopig de Secretaris Röell, e11 "bij indispositie" van dezen, de (tweede)
SecretarÎs De Ruever de doctorsbullen zal onderteekenen (-4
Oct.). Z. D. H. vindt goed, "dat 't secretariaat der Academie
voortaan roüleere onder de HH. professoren, en dat de prof.
Oosterdijk Schacht voor 't eerst met 't gemelte secretariaat
begunstigt wenk, van nu af totdat in den jaare 1781 de Rector zal afgaan, zullende vvij gaarne zicIl, dat 't zelve alsdan
tegelijk met 't rectoraat en op dezelfde \vijzc begeven werde." De V roe(~schap benoemt nu Oostenlijk Schacht tot Secretaris der Academie, "en zulks op de emolumenten, tot nU
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toe daaraan geattacheerd. Voorts ZlJll HH. Burgmrn. en
ou<l-Burgmrn. verzogt, de Vroedschap te willen adviseeren,
hoe de Secretaris Röell en bij deszelfs voorovcr1~jden den
Secretaris De Ruever deswege te cledommageren" (11
Oet.). Op hun advies \vordt aan "den Heel" wIr. Jaan Frederik Höell, eersten Secretaris van de policie dezer Stad, en
bij deszelfs vooroverlijden aan den Heer 1"11'. Jan '\Nijnand
de I\ucvcr, Secretaris van de policie en de finantiën/' een
jaarlijksche douceur van f 180 toegestaan, in te gaan 12
Oct. 1779 (15 Nov.).

25 October cn 1 November 1779.
[Miedema, blz. 410: Daar de roode loop in het land van Luik, een
gedeelte van Brabant en Vlaanderen en andere streken heerscht en
reeds vele menschen daaraan zijn gestorven, wordt besloten, de professoren der medische faculteit uit te noodigen, "zonder de zaak
wereldkundig te maken," van advies te dienen over middelen om te
voorkomen, dat de ziekte ook hier binnendringt (25 Oct.). Deze
memorie is ingekomen; zij zal in handen van de Heeren van den
Gerechte worden gesteld om advies, in hoeverre de aangegeven mid..
delen kmmen worden toegepast (1 Nov.).]

22 November 1779.
[Miedema, blz. 411: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 18 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, van wie
17 in de theologie studeeren en 1 in de medicijnen; het jaar hunner
komst aan de Academie is opgegeven.]

7 cn 14 Februari 1780.
[Miedema, blz. 418: Na ingewonnen welbehagen van Z.D.H. (7
Febr.) wordt op zijn aanbeveling Alexander Petrus Nahuys tot Rector benoemd; de Vroedschap wijst tevens de Assessoren voor het
a.s. studiejaar aan (14 Febr.).]

13 Maart 1780.
[Miedema, blz. 418.: Aan prof. Hennert f 250 à f 300 toegestaan om
in Engeland te laten koopen "een achromatique verrekijker, bekwaam tot 't neemen van astronomische observatiën."]
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6 APRIL 1780-26 MAART 1781.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI 1780"(-1781)
"RECTORE A. P .. NAHlITJS, GRAPHIARIO
.T. OOSTERDIJK SCHACHT."

6 April 1780.
Geïnstalleerd als Rector Nahuys, als Assessoren: Bonnet, Bondam, Oosterdijk Schacht en Saxe. De aftredende
Rector Bonnet draagt zijn ambt aan zijn opvolger Nahuys
over, "habita egregia et veram piëta tem spirante oratione
""in religionis contemtores.""
9 Mei 1780.
De Acta van het rectoraat van Bonnet worden gelezen en
goedgekeurd. ~ Tycleman deelt mede, dat collega Rücker
op 5 April 11. te Windsheim, in Frankenlancl, is overleden. De Rector bericht, dat de "Rohbergherr de V al1senville 1)"
aan de Uil'. Academie een boekje heeft toegezonden, getiteld
"Essay physio-géométrique, contenant 1°. la détcrmination
du ecntre de gravité d'un secteur de cercle quc1conque, 2°. la
résolution géométrique du problème de la quadrature du
cerde," vergezeld van een briefje, waarin hij het oordeel
der Universiteit over dit boekje vraagt. "Audîto facultatis
philosophiae praejudicio, decretum est, nihil huc usque hac
in re agendum esse."

Il.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

4 en 11 September 1780.
Prof. Vos heeft ontheffing van de waarneming van zijn
predikantsdienst verzocht, daar hij "zedenl eenige jaaren
met een singulier toeval en kramptrekkingen ill de beide
beenen en voeten is bezogt geworden en daardoor volstrekt
J) Hîervóór hlz. 56.
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verhinderd en buiten staat gesteld word om zijne predikbeurten als professor waar te neemen, hoewel hij nogtans
het voorregt gehad heeft, al dien tijd zijne collegiën en andere academische oefeningen onafgebroken te kunnen houden." Na gepleegd overleg met commissarissen-politiek in
den Kerkeraacl zijn Burgmrn. en oucl-Hurgmrn. geneigd, het
verzoek in te \villigcn, maar opdat de dienst der andere
predikanten nu niet verzwaard worde, geven zij in overweging 0111 "de Donderdagmorgen-beurt in de Jacobikerk, welke dog doorgaans in den winter --w:einig of geen toeloop
heeft, te doen cessecren en stilstaan gedurende die wintermaanden, in welke des Zondagsavonds in de Jacobikerk gepredikt word, welkers getal bijna zal evenaaren het getal der beurten, welke de prof. Vos jaarlijks verplicht was
te doen." De Vroedschap besluit, di.t verzoek "op 't favorabelst aan Z. D. H. voor te dragcn, tcn einde Hoogstdeszelfs
welbehagen daarop te verncemen i)" (4 Sept.). Z. D. H.
vindt het best; aldus wordt nu besloten (11 Sep!.).

September 1780-Januari 1781.
lMiedema, blz. 418------420: Aan prof. Fr. Burman toegestaan, op 25
Sept. een oratie te houden; de Kameraar Van der Does wordt gemachtigd "om 't gewone muziek en 't geen verder vereischt wordt, te
verzorgen" (11 Sept.); deze oratie zal op Stads kosten worden gedrukt (2 Oct.). ~ Ordonnantie voor f 281-16-14 voor een door
prof. Hennert gekochten kijker 2) (30 Oct.). - Op verzoek van prof.
Saxe (4 Dec.) wordt na ingewonnen advies van Curatoren zijn
wedde met f 200 verhoogd en zijn tegenwoordige "onbepaalde" titel
van "prof. antiquitatum et humaniorum lîtterarum" veranderd in
dien van "prof. historiarum, antiquitatum, eloquentiae et historiae
Batavae3)" (4 en 11 Dec.). - Prof Segaar vraagt een kleine verhooging van wedde en vermeerdering van zijn titel met dien van
"prof. exegeseos novi Testamenti;" om advies naar Curatoren (18
Dec.); het 1aatste verzoek toegestaan, het eerste ,,gehouden buiten
dispositie" (27 De:::.). - Advies van Curatoren gevraagd over een
1) Een merkwaardig bewijs, hoe men te Urecht geen stap durfdç
verzetten zonder tevoren het welbehagen van Z.D.H. te hebben gevraagd!
2) Zie hiervóór blz. 137, op 13 Maart 1780.
;;) De eerste maal, dat de vaderlandsche geschiedenis te Utrecht
afzonderlijk genoemd wordt in een leeropdracht.
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!'morstel van het Vroedschapslid Van Westrenen om aan prof. J. H.
Voorda, met een kleine vermeerdering van wedde, den titel van
"prof. juris hodierni" aan te bieden, "wanu.eer Zijn Ed. een collegie
over 't jus hodiernum zoude beginnen te houden])" (18 Dec.). -Advies van commissar. politiek in den Kerkeraad verzocht over het
verzoek van Pl"OI. Bonnet om "de predikatiën, welke hij als Academieprediker in den Dom, Jans- en Catharine-kerken op zijn tour
moet doen, des morgens in' plaats van des nademiddags te houden,
zonder echter daardoor verplicht te zijn om de vervolgstof uit 't
Nieuwe Testament in den Domkerk te moeten behandelen" (27
Dec.); er blijken allerlei bezwaren te bestaan tegen inwilliging van
het verzoek; het wordt "in advies gehouden" (15 Jan. 1781).]

September 1780-Maart 1781.
Prof. Rau gemachtigd, op de auctie van wijlen prof.
Schultens te Leiden eenige met name genoemde werken voor
de Bibliotheek te kempen en daarvoor f 160 te besteden (18
Sept.) .
Burgmrn. brengen ter tafel een lijst van boeken en mss.,
die op 20 Maart 1781 te Amsterdam verkocht zullen worden 2); aan gecommitt. tot de Bibliotheek rapport verzocht,
of daar ecnige bij zijn, die voor de Bibl. dien·cn aangekocht
te worden (S Maart 1781); ordonnantie voor f 300 voor
hetgeen op dcze auctie is gckocht, n.1. een aantal boeken,
)c,midsgaders dc gcschreven rcsolutil'n der Grote Vergadering van de Geunieenle Provo in den jaare 1651, doch gene
der manuscripten I Oostindiën of derzelver Comp. betrcffende" (12 Maart); ordonnantie voor f 68-19 st. voor boeken en bindkosten van de Bibliotheek; de lijst der boeken
volgt (19 Maart).
1) Vg1. hierbij blz. 120--121, op 13 April en 4 Mei 1778; over het
hierboven op 18 Dec. genoemde voorstel hoort men verder niets.
2) Op deze lijst, die in Res. Vr. 5 Maart 1781 is opgenomen,
komen o.a. voor: ,,Recueil van alle placaten, resolutiën enz., geëmaneerd door de successive Heeren Gouverneurs-Generaal van Oostindiën, 1620-1727; Statuten en wetten der stad Batavia enz.; M.
Luymes, Redres van de O. Ind. Comp.; Consideratiën over den
tegenw. staat der O. L C. door den Gouv.-Gen. G. W. (van) hnhoff,
in 1741; Ordonnantiën en instructiën van H.H. Mog. en de vergadering van Zeventienen voor de beampten in Indiën."
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27 November 1780.
[Miedema, blz. 419: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 14 Hong. en Zevenb. studenten 1) (namen niet genoemd, evenmin hun studievak en het jaar van komst aan de Academie).]

29 Januari en 5 Februari 1781.
[Miedema, blz. 420: Na ingewonnen advies van Z. D. H. (29 Jan.)
worden Hennert tot Rector en Fr. Burman tot Secretaris benoemd;
de Vroedschap wijst tevens de Assessoren voor het a.s. studiejaar
aan (5 Febr.).]

29 Januari en 12 Februari 1781.
LMiedema, blz. 420: Het verzoek van den Heer J. G. Genersy 2)
om te worden aangesteld tot Lector, "ten einde in die qualiteit
de faculteit te hebben om aan zijn huis eenige studenten tegelijk
op een zeker uur te mogen instrueeren," naar Curatoren gezonden om advies (29 Jan.); zij adviseeren,- dit verzoek af te wijzen,
"als schadelijk en nadeelig voor de Professoren," maar hij krijgt
verlof, te zijnen huize aan eenige studenten tegelijk onderricht te
geven, mits hij alleen hen toelaat, "die daadlijk bij een der Professoren aan deze Academie tot zodanig collegie, als zij bij gemelden
Genersy willen houden of repeteeren, hunne naamen ingeschreven hebben" (12 Febr.).]

26 Februari 1781.
"Communiceerden de HH. Burgmrn., dat de Prof. Saxe
hun Ed. hadde te kennen gegeven, dat in den jaare 1777 in
den tuin der huizinge van den heer Karel van Hees, staande in de Romerburgerstraat (Hamburgerstraat), bij 't graven van eene kelder gevonden was eene zeer oude steen,
zijnde geweest een Romeins altaar; dat die steen, in handen
1) 5 Juni 1780 had de theoI. faculteit besloten, voortaan geen getuigschrift te geven aan Hong. en Zevenb. studenten, wanneer zij
hunne schulden voor kost en inwoning en voor boeken niet betaald
hadden: eramer, t.a.p., blz. 84; zie in verband met dit besluit ook
ibidem, blz. 79-83.
2) Zie over hem De Utrechtsche Academie, bI. 126, 131 en 315.

142
gekomen zijnde van den Heer- Abraham_Frederik Schurman,
Cammik in 't Capittel van St. Matie alhier, door denzc]vcn
aan gemelden Professor vereerd was, en dat hij, Heer Saxe,
dezelve alsnu aan de Stad geoffereerd hadt.
W<l<lfOp gedelibereerd zijnde, heeft de Vroedschap de
vereering van de steen geaccepteerd en den Heer Camcraar
geauthoriseenl, om dezelve Tl in dezer Stads Bibliotheek te
doen iransporteeren. "
GecommiÜ. ter Momboircamcr berichten, dat de rekening
der fundatie- Bernanl Guilliamsz. over 1780 voor hen was
afgelegd.
"De ontfang was geweest f 7046---17-2
uitgave
5709-,,- 4-

dus meeT ontfangcn
1337----13-2.
Dat thans twaalf Paltzische studenten van deze fundatie
profiteerden en dat aan de H ungarlsche en Zevenbergsche
studenten ingevolge cIe dispositie van den Heer testateur
eenige penningen ter bevordering van hunne studiën aan
deze Academie waren uitgereikt.
Waarop gedelibereerd zijnde, heeft de Vroedschap 'tzelve
gea pprobeerd."
26 MAART 1781 -

11 APRIL 1782.

"ACTA SENATUS ACADEMICI JOH. FRED. HENNERT ITERUM
RECTORE, GRAPHIARIO FR. BURMANNO ANNO 1781"(-1782).

26 Maart 1781.
Geïnstalleerd als Rector Hennert, als Secretaris Fr. Burman, als Assessoren: Nahuys, Vos, Tydeman en Segaar.
De aftredende Rector Nahuys draa.gt zijn ambt aan zijn
opvolger Hennert over, na het houden van een rede "de
praecipuis recentiorum circa aëra inventis."
23 April 1781.
De gewezen Secretaris Oosterdijk Schacht leest de Acta
van het rectoraat van N ahuys voor; zij worden goedgekeurd.
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Il.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1781-Maart 1782.
[Miedema, blz. 421-424: Krachtens Res. Vr. 17 Mei 1773 (hiervóór blz. 78) worden gecommitt. tot de Bibliotheek gemachtigd,
eenige voor- de Bibliotheek niet meer dienstige boeken te verkoopen (17 April); deze verkoop heeft f 219--18 st opgebracht; onlonnantie voor 'f 115 voor nieuw gekochte boeken; de lijst daarvan
volgt (16 Juli); ingediend een lijst van mss., die prof. Rau wenscht
te koopen op de auctie van handschriften, nagelaten door Mr.
Antonius Matthaeus, welke op 11 Oet. en volg. dagen te Leiden
door de boekverkoopers A. en J. Honcoop verkocht zullen worden;
hiervoor wordt f 250 toegestaan (lOet.); ordonnantie verleend voor
(193-7 si. wegens op deze auctie gekochte brieven en andere mss.;
de lijst daarvan bij Miedema, blz. 422----423 (19 Nov.); toegestaan f 28
aan den Custos der Bibliotheek, Ludolf de With Hoevenaar, waarvoor deze het supplement van den catalogus moet completeeren en
drie exemplaren daarvan leveren (17 Dec.); op het verzoek van den
Custos om wegens vermeerderde werkzaamheden, "als moetende
tegenwoordig 3~-;i maand meerder vaceeren dan tevoren," jaarlijks
met Nieuwjaar 6 dukaten te ontvangen (25 Febr. 1782) wordt gunstig beschikt (4 Maart).]

7 Mei 1781.
[Mîedema, blz. 421: Aangenomen de door prof. Cannegieter te
Franeker aangeboden opdracht van een verhandeling, door wijlen
zijn vader geschreven en door hem uit te geven, over zekeren
steen, dien de Heer Van Goens aan de Bibliotheek heeft geschonken 1).]

26 November 1781.
[Miedema, blz. 424: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 15 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten;
jaar van aankomst aangegeven, niet het studievak, maar vermoedelijk zijn het allen theologen.]
1) Zie hiervóór blz. 132.
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26 November 1781 ·en 4 Februari 1782.
"Door HH. Burgrnrn. zijnde voorgebracht en gedaan lezen
de navolgende memorie van den I-leer Prof. Rossijn:
""Alzo Jan Bieren, thans kncgt van de chemie en physka, welke twee departementen sedert 't vertrek van den
Prof. Hahn door twee Professoren, Nahuys en Rossijn,
waargenomen worden, schoon zeer bekwaam, echter onmooglik in staat is, om al 't werk alleen te doen, en· alzo Hendrik Huyssen, door hun Ed. (~root Achtb. aangesteld zijnde
tot 't helpen van den Professor physices in 't doen der experimenten, reeds zcdcrt meer dan een jaar zich geabscnteenl en zijn post verlaten heeft, zo neemd de Prof. Rossijnde vrijheid, de Weled. Groot Achtb. HH. Burgmrn. en
Raad op het eerbiedigste te verzoeken, dat 't Hun Ed. Groot
Achtb. behagen moge, tot hulp van den Professor physices
aan te stel1en een persoon, welke aan 't Thcatrum physicum
verbonden, verpligt zlj den voornoemden knegt Jan Bieren
in z~jn werk te helpen, en zulks op een tractement van
twee gulden '5 weeks, wanneer de Prof. Rossijn kans ziet
een bekwaam persoon daartoe te krijgen en denzelven met
behulp van de emolumenten, uit 't voor eenige Jaaren opgerichte Physisch Geze1schap 1) proflueercnde, eene behoorlijke kostwirming te verschaffen.
Echter verzoekt de Prof. Rossijn, dat de aan te stenen
persoon moge geïntimeerd worden, dat in geval1e van malversatie of aanhoudcnde onbequaamhcid op 't eerste voorstel
van den Prof. physices door Hun Ed. Groot Achtb. zal
worden gedimitteerd.
Voorts neemd de Prof. Rossijn de vrijheid, daartoe aan
Hun Ed. Groot Achtb. voor te slaan de persoon van David
Schooneveld, zijnde weleer geweest knegt van den drogist
Visser in de 'I'wijstraat, welke, reeds een geruirnen tijd dcn
voorn. Jan Bieren geholpen hebbende, blijken heeft gegeven, dat hij voor dat werk niet ongeschikt is.
En dewijl de voorn. J all. Bieren, voornamelijk sedert 't
vertrek van Hendrik Huysscn, genoodzaakt is geweest
iemand tot zijn hulp te gebruiken en denzelven daarvoor te
salarieeren, necmd eindelijk de Prof. Rossijn de vrijheid,
Hun Eel. Groot Achtb. te verzoeken, om denzclvcn Jan
1) Hiervoor blz.

117~118,

op 12 en 19 Jan. 1778.
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Bieren wegens zijne gemaakte kosten eenigzins te willen
dedommagecren, 't zij door hem toe te staan het tractcment,
't geen IIendrik Huysen gedurende den tijd van zijn absentie zoude hebben getrokken, 't zij op eenige andere wijze,
\-velke Hun Ed. Groot Achtb. zullen goedvinden."" De gecommitt. tot directie van Stads finantiën zullen hierover
advies uitbrengen (26 Nov.); op hun gunstig rapport wordt
Schooneveld tot tweeden knecht bij de physica aangesteld,
op een wedde van f 2 per week I waarvoor hij ook bij de
chemie zal moeten helpen, en wordt aan den eersten knecht
Jan Bieren een gratificatie van f 25 verleend (4 Febr. 1782).
11 Februari en 11 Maart 1782.
Aan Z. D. H. wordt bericht, "dat de professoren Burmanl1t1S en 'fydeman de ccnige zijn, welke zig tot 't bekleden van de post van l~ector Magnif. voor 't a.s. academisch
jaa;- aan ons geadresseerd hebben, zijnde de Heer Hurmannll~ de oudste van die professoren, welke tweemaal 't rectoraat bekleed hebben, en de Heer 'fydeman de oudste van
die professoren, welke noch maar éénmaal Rector Magnif.
geweest zijn;" wat het secretariaat betreft, prof. Rau is naar
rangorde de oudste der professoren, die volgen op den tegcnwoordigcn Secretaris Fr. Burman (11 Febr.); op aanbeveling
van Z. D. H. worden Fr. Burman en Rau resp. tot Rector
en Secretaris benoemd; de Vroedschap wijGt teven:; de
Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (11 l\Iaart).
25 Februari 1782.
De rekening van het fonds- Bernard luidt: ontvangen
uitgegeven f 5713--8 st., blijft in cassa

f 7471-8-2,
f 1758--0-2.

11 APRIL 1782-27 MAAR'f 1783.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI FR. BURMANNO TERTIUM RECTORE,

GRAPHlARIO SEBALDO RAVIO, 1782" (-1783).

11 April 1782.
Geïnstalleerd als Rector Fr. Burman, als Secretaris Rau,
Acta et decreta Senatus, III

10
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als AsseSsoren : Hennert, Rau, J. H. Voordaen·.Luchtmans.
pc aftredende Rector Hennert draaf.,rt zijn ambt ·aan zijn
opvolger :Fr. Burinan over, na het houden -van -een rede "de
physiognomia."
11 Mei 1782.
De Secretaris van het vorige jaar Fr. J~urman leest de
Acta van het rectoraat van Rennert voor; de Senaat keurt
~e goed.
29 Mei 1782.
]~cn Hongaar, Komiaty, verzoekt ~e mogen promovecn,::n
in de rechten zonder het promoticge1d te betalen. Sommige
ctdlcga's wilden dit verzoek afslaan, "cum quia praeceptoris domestici spartam nactus, nUmero H l,mgarorum, qui
in hac AcadcmÎa stipcncliis fruuntur, jam ab alÏquot annis
semet emancipasset, tU111 quia hoc beneficia non vidcrct
indigere. Quia tamcn ordo juridicus pecuniam, s1bi debitam,
ei jam rcmiserat et doctissimus Komiaty ob eruditionem ct
bonos mores Professoribus carus erat, Senatus praejuelicium
orelinis juridici sequi voluit adeoque constituit Jaureatum
_doctora1.em, remissa pecunia honoraria, ei concedere 1)."

19 Juli 1782.
Rector cn Assessoren complimenteeren den Heer Abr.
jac. van der Dussen, tot Burgmr. gekozen in plaats van den
overleden Burgmr. Barth. de- G-ruytcr.

26 Juli 1782.
Dé H.ector deelt meele, dat in plaats van den overleden
pedel Bresser tot pedel is benoemd Joh. Nieuwenhuysen;
hij wordt binnengeroepen in c1en Senaat en_ vertoont de Res.
Vr. 15 Juli 1782, waarbij hij benoemd is (hierna blz. 147):
de Rector lee,:.;t deze resolutie voor; daarop wordt Niet1wen~
huysel1 "in fidem receptus"
vermaand, zijn ambt goed
waar te nemen.

en

1) Op 12 Juni 1782 werd hij tot J.U.D. gepromoveerd; in het
Album Promotorum, blz. 198, heet hij 'Abrahamus de Komiat, tel'echt, want in 't Hongaarsch geeft y achter een naam de plaats van
"herkomst aan.
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14 en 15 November 1782.
Rossijn legt aan den Senaat deze, vraag voor: "au Profes';'
SOf, in Gymnasia döcens jura, a Senatu n05tro possif creari
Doctor philosophiae, remisso examine et disputatione?"
De Senaat meent: dit mag, als het niet strijdt met vroeger
genomen besluiten; de Secretaris zal de Acta hierover raadplegen (14 Nov.). Den volgenden dag bericht hij. dat de
vroegere besluiten alleen betrekking hebben op doctoren in
de theologie 1); nu besluit de Senaat, "decretum ca de re
prins esse condcmlum et deinde viclcndum esse, num nihil
in pcrsona Professoris, qui hos honores petit, reperiatur,
quod ilti decrcto et conditionibus, in co reqüirendis, rcpugllarct; visurnquc acleo est, ut iel negotîum prius a 5ingulis facultatibus in deliherationem mitteretur, quam tale
decretum a Senatu conc1crctur" (1S Nov.).

Ir.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

1 Juli 1782 en 3 Maart 1783.[lVIiedema, blz. 425----426: Ordonnantie voor f 83-17 st. voor boeken voor de Bibl. (1 Juli); idem voor f85--4 st.; bij beide volgt
de lijst der boeken (3 Maart 1783).]

8 Juli en 2 September 1782.
lMiedema, blz. 425: Ordonnantie voor f 180-16 st. ter vergoeding
del' verschotten, door Nahuys gedaan bij het onderwijs in de chemie (8 Juli); idem voor fSS-17 st. voor de verschotten van
Hossijn voor het thcatrum physicum (2 Sept.).]

15 en 29 Juli 1782.
In plaats van den overleden Steven Hresser \vordt Jan
Kieuwcnhuysen aangesteld tot pedel van de A.cadcmÎc, op
1) Zie hîcrvóór blz. 68-69, op 26 Nov, en 9 Dec. 1771, en noot 1
aldam",
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de gewone wedde en emolumenten; volgens Res. Vr. 15
Juni 1750 1 ) moet hij een jaarlijksche recognitie van f 12
betalen (15 Juli); Burgmrn. berichten, ·te bebben bevonden,
dat bij de aanstelling- van den pedel Hendrik Koopman op
20 Sept. 1762 2 ) de jaar!. recognitie op f 6 was bepaald;
de Vroedschap besluit, daar het voorgaande bij vergissing
is gebeurd, zich te houden aan de Res. Vr. 10 Juni 1750;
ook de eventuee1c opvolger van Koopman zal weer een jaarl.
lecognitie van f 12 moeten betalen (29 Juli).
11 November 1782.
[Miedema, blz. 425: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 17 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten;
hun studievak is niet opgegeven, wèl hun jaar van aankomst.]

25 November en 16 December 1782.
Prof. Luchtmans vraagt jaarlijks f 20 voor een tweecle
lijk voor de Anatomie, omdat "den dienst van 't Academie
en 't nut der studenten vorderde, dat meer dan één lichaam
in 't winterseizoc:n geanatomiseerd wierde, dewijl bij zacht
en week weder een lichaam zo lange nieL buiten bederf kan
blijven;" in handen van Curatoren om advies (25 Nov.); op
hun advies f 25 jaarlijks toegestaan (16 Dcc).
20 Januari en 3 Februari 1783.

In den brief aan Z. D. H. over de vervulling van het rectoraat en het secretariaat wo relt hem medegedeeld, "dat de
Frofessoreti Tydeman en Segaar de oudste in rang van de
professoren zijn, \yc1ke maar éénmaal 't rectoraat bekleed
hebben, en de Heer Tydeman de oudste van die twee;" dat
"de prof. Saxl' de oudste der professoren is, \velke op den
(als Secretaris aftredenden) prof. Rau volgen" (20 Januari) ; met goedvinden van Z. D. H. Tydemal1 tot Rector
en Saxe tot Secretaris benoemd; de Vroedschap wijst tevens
Jc- Assessoren voor het a.s. studiejaar ,lan (3 Febr.).
1) Acta et Decreta II, blz. 458.
2) Acta et Decreta lI, blz. 554--555.
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10 Februari 1783.
De rekening van de fundatie-Bernard goedgekeurd; de
ontvangsten bedroegen f 7435-17-·-2, de uitgaven f 5709R, blijft in éassa f 1726-·9-2.
17 Februari 1783.
"Op 't geproponeerde dien aangaande door d€n Heer De
Leeu\v, als Hoofdman van de compagnie de Bloedkuil, acconteerdt de Vroedschap aan de burgers, tot gemelde compagnie behoorende, geduurende den tijd van veertien dagen
't gebruik van 't kleine auditorium dezer Academie, ten
einde zig aldaar des middags van twaalf tot één uur te
oefenen in de wapcnhandeIing en borger-exercitiën."

27 MAART 1783-25 MAART 1784.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1783, INDE A XXVII MARTIl
t'SQUE AD DlEM XXV lIARTII ANNI 1784, MEINARDO 'rYDEMAN
H
ITERUM RECTORE, GRAPHIARIO CHRISTOPHORO SAXIO.

27 Maart 1783.
Geïnstalleerd als Rector 'fycleman, als Secretaris Saxe,
als Assessoren: Fr. Burman, Bondam, Nahuys en Segaar.
De aftredende Redor Fr. Burman draagt zijn ambt aan
zijn opvolger 'l'ydeman over, na het houden van "altcra(m) 1) oratione(m) ligata(m) de Actis Apostolortlm,"
. ,quae cleinceps typorum machinis descripta est."

1 Mei 1783.
D;e Secretaris van het vorige jaar Rau leest de acta van
het rectoraat van Fr. Burman voor. ~ De Rector herinnert
1) Zijn eerste oratie over de Acta Apostolorwn zal dan de
oratie op 25 Sept. 1780 (hiervóór blz. 139) geweest zijn, waarvan de
titel niet genoemd werd.
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aan de op 14 en 15 Nov. 1782 (hiervóór blz. 147) behandelde
quaestie; wordt besloten, dat op 30 Mei 1) a.s. opnieuw hierover gesproken zal w·orden -cn dat "cuiusque ordinis principes
inicra tempo ris eoiTent deliberarentque de praejudicio BUO
ad Scnatum co die referenda."
30 Mei 2) 1783.
De Hector legt nu aan de verschillende faculteiten de
vraaR voor, "au in absentem sui alius Acadcmiac, seu
GymllClsii Professorem, aes t~l1ncn honorarium solvcrc non
detrcctantcm, diversi ab eius, quam reapse doeet, artÎ5 scicntia, honores jusque, aequc habita disputationis ct periclitati011is conditione, confcrri possint? Apparuit, 'l"heologos in
ca fuisse opinione, ut, jurisconsulto quondam, Rectore Odeo
aO. 1730, die XXVIU Novembris, facto 3), standum esse,
istudquc excmplum quoque ad Professorem, seu academicum, seu I11ustris Gymnasii accomodari pos se existimarcnt,
dummoclo ante, tamquam canclidatus pracconii sacri, progressuum suorum in cloctrinis theologicis periculum fccer.it; turn ]urisconsultos censuisse, non impediri pos se, quominus Professor extraneus, seu Academiae" seu Gymnasii
cuiusdam, summis in jura honoribus ornetur, si nemo inter
eorUm ordinis Professores intercesserit, qua in disscnsionis
causa SenatulTI rogandulTI esse, ut in suffragia eat; tandem
l\.fcdicos et Philosophieos negasse, communem quamdam
ferri posse legem; in singulis ct eaus is, ct candidatorum per50ni5 integrum sibi se servare judicium malle, decernerc all
negare summos alicui in sua artis diseiplina honores velint."
2S 4) en 26 November 1783.
De Rector zegt, dat bij het bezoek aan de nieuwgekozen
Burgmrn. de Secretaris niet tegenwoordig IS geweest, "quod
1) en 2) Er staat "Jovis XXX Maii," wat niet klopt, want 30
MeÏ 1783 viel op een Vrijdag; het zal dus "Jovis XXIX Maii" d
"Veneris XXX Maii" moeten zijn.
:~) Acta et Decreta H, blz. 317~318.
4) Wederom heeft de Secretaris zich hier vergist; er staat ,,Lunae
25 Nov.," maar 25 Nov. viel in 1783 op een Dinsdag. Er zal dus
"Lunae 24 Nov." of "Martis 25 Nov." moeten staan.
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ipsi tarnen necessarium videbatur, si, quod actum sit, In
commentarios 51105 referre debeat. Consulenti itaque Rec10ri Senatus respondit, Graphiarii quidem praescntia m
negotiis academicis opus esse videri, scd negavit, m
eiusmodi causis solemnibus plures -Quatuorviris (dan de
Assessoren) Rectorern comitari oportere, ideoquc. hane medi am iniit viam, ut, si Graphiarius in Assessoribus Rectoris
census non sit, eiusmocli ordinis, ad quem Graphiarius pertineat, Professor excusaretur."
"Eodem die Rector ad Scnatum qucrelas dctulît de allocutione quaclem vernacu1a, Cl cive academica Johanne van
Lidt de Jeude 1), superiori die Saturni XXIII Nov. 2), finita clisceptatione juridica, coram magna et cîvium academkorum ct urbanorum concione habita, in qua tamquam
vcra Philippica tribunicios damores et minas adversus nescio
quos libertatis et armatae cÎvitatis obtrectatorcs inesse sibi
persuadebat, eumdem simul de vexillis iUis, in auditoriö
maiori sus pens is, male opinatum esse eaque remota cupiisse
narrabat. Qua eodem circiter temporis artieulo, insperantibus plerisque eollegis, Scnatum interpellavit libellus quidem supplex, a septem civibus academie is -subscriptus, in
quo petebatur, ut Senatus noster in posterum Lidtio eiusmodi declamationum liecntia et verborum acerbitate interdiceret. JVlisso in suffragio Senatu, maior pars Senatus
tum censuit, rem nee arbitrii, nee judicii esse SU1, totam eUrae et providenfiae Consulibus relinqucndam iisque, quid
actum sit, scripto commentariolo exponendum esse videri
(25 Nov.).
Die Martis, qui fuit XXVI Novembris 3), Senatu rursus
coacto praeleetoque eommentariolo, qui secundum hesternam
plurium suffragationem Consulibus offerendus erat, Rectoris quîdem opera in eonsignan(la hac narrationis formula
laudabatur, sed plerorumque collegarum plane immutata
fuit sententia, vercntium quippe., ne maiores turbae rixaeque oriturae essent, si Senatus septem illorum juvenum,
suppliei suo ad nos provocantium libello, patrocinium agere
Licltiumque, tarnquam reum, ad Curatores Academiae de:.:
I) Een vurig patriot" zooals ook later nog zal blijken.
~)

Wederom dezelfde vergissing: het moet 22 Nov. zijn, want 23
.Nov. 1783 viel op een Zondag.
3) 26 Nov. 1783 viel op een Woen.sdag.
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ferre volet. Quo fado tripliciter a Redore divisa fuit' sentc-ntia. Primum: adcuncline huius querelae caUSa a Rectort et uno de Asscssoribus Consu1cs essent, an nihil ad
J\tlagistratum referendum esse videretur?
Altera quaestio haee erat: reddendusne sic septem illis
literarum s1.udiosis libellus supplex esset an retincndus?
Succedebat tertia quaestio: Lidtius a Rectore, jussu Scnatus, all privatim ab eius Praeceptore clariss. Voorda monendus esset, caveret sibi, ue in posterum eiusmodi dec1amationem haberet?
Quoad primam re1ationem plures collegarum simpliciter
ncgarunt, adeundos esse Consules, nee quicquam eius rei ad
:rVlagistratus deferri opoftert.
Alii veTO ccnsuerunt, hoc delcgationis negotium per aliquot dies procrastinandum esse, donee ipsa oratlllnellia LidtlÎ in lneern exitm-a esset, quam propedicm vulgatam iri
turn rumuseuli fcrebant, atque deineeps de verbis Lidtii, quibus sc laesos esse putabant septem illi civcs aca.demici, ecrtius judicium ferri posse.
Quod ad alteram quaestionem attinebat, aoeuntibus interea
duobus colJegis l tam negantium, quam aientium libe1ltll11
supplicern reddendum esse, aequalia exierunt suffragia; qui
ncgabant, saltcm tamdiu retinendum esse decernebant, donee ilta Lidtii oratiuncula proditura esset; qui aicbant,
redditionem huius libe11i quantocius fieri oportere CCilsebant, quandoquidcm Scnatus nullam jurisdictionem exerceat, neque ad eUm huius modi causarum cognitio pertineat, sed si qua in re sibi a Lidtio injuriam fadam esse
juvcnes existimcnt, ipsi vel coram Praetore, vel Consulibus
actionem suam intendant.
Quod ad tertiam quacstioncm spectabat, omnibus, quotquot in Scnatu remanscrant, plaeuit, eonsenticnte Reetore
çt salva eius auctoritate, ragandum esse dar. Voorda, ut
Lidtium privatim daccat, lege academica cautum esse, nc
quis civiul11 acadcmicorum, inscio nee concedcnte Rectore,
orationcm habeat, recte propterea atque ordine factllrUm
esse, si eius modi declamationibus in posterurn abstinere
velit."

20 December 1783.
"Dic Saturni, qui fuit XX Deccmbris, Rector ad Scnatum,
qui tarnen propter fcrias jam inchoatas infrequcns erat,
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retulit, llunciatum sibi ab apparitore fuisse, duumviros de
M'agistratibus ipsi significasse, velle Consulcs et Senatores
urbanos., ut senaculum nostrum cultiori aulacorum (hier =
behangsel), lwninuI11, sellarum habiiu, expoliendisque Profes501'11m iconibus ornaretur, rogasse sim uI, ut Professores, quorum imagines nondwll penderent, SUas eodem defcrrc non
gravarcntur 1.). Consuluit Rec10r Senatum, llumquid huius
nuncii causa a noLis ficri oponeat., Senatus ccnsuit, amplian~
dum de hac re esse, donce illius cxornationis <lbsolutio perfecta sit.
Huius autcIll convcntus occastone Rector supcnorem
Lidtii, juvenumquc de co quercntium, causam resuscitans,
Scnatum rogavit, nHm quid habcret, qnoel supplicem scptem
jttvenum libellum, antea Rcctori suggestum, respondere posset, reddcndusne illis sinc decrcto Scnatus, an per nos ad
Magistratus defercndus esset libellus. Plures rursus C()1ltcnderunt, nihil hac in re statuendum, scel libellum illum co,
linde venerat, remigrare j ubendum esse.
Mox Rector Scnatum certiorem fecit, aliam sc acccpisse
chart-am, incertum, quo nomine, memo rial is libelli an commcntarioli, venire dcbeat, viginti circiter juvenuffi aeademicorum nominibus subsignatam, in qua hi etiam allocutionem
Lidtianam, nuperrime faetam, sibi displieuisse significabant.
Post facultatem et copiam huius quoque libelli argumentum
pra.elegencli a Senatu Rcctori datam, quacsitum ab co fuit,
indicandanc etiam haee seheda lvlagistratibus esset, an dcfercnda. Non dissimilis tU111 plcrontmque, atquc in priori
causa, scntentia fuit.
I-Iuius vero, quac turn agitabatur, rei temporibus quibusdam ct adjunctis impulsus, Graphiarius proposuit, veIl et
jubcretne Scnatus, perpetuam fcrri legcm, ne Graphiario
ttllius in gratiam, quîsquis demuffi ille sit, commentariorum
suorum particuIam excerpere liceat. Sed propter fcrias et
infrequcntcm Scnatum, sex quippe collegis deficientibus,
haec judicatio in aliud tempus dilata est 2)."
26 Februari 1784.
Isbrandus van Hamelsveld, Theol. Dr. en predikant, be1) Vgl. hierna blz. 160, Res. Vr. 15 Dec. 1783.
2) Zie hierna blz. 164, op 15 Nov. 1784.
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noemd tot "~,ordin. proL theologiae," houdt zijn inauguree1e
rede "de statu rei Christianae hodierno, laeto au tristi? quidque in posterurn de eo sperare vel timere debeamus," "quae
oratio paula post in lucem exiit,"

2S Maart 1784.
"Senatu ad inaugurationem novi Rectoris convocaio, Rec~
tor ad Senatum retulit, apparitorcrn sibi indicasse, vexillum
maioris auditorii 1), insignibus Serenissimi Principis Arausioneilsis conspicuum, incerti cuiusdam hominis petulantia, sic
vitiatum esse, ut particuia quaedam ei detracta sit 2), simul
j2um declarasse, se amplius cavere non posse, ne maior i11i
contumeliae jnjuria fieret; propterea Rector Scnatum C011suluit, quid facto opus esset, reparandumne damnum, vexil~
10 illaturn, an tollend urn, illudne tenebrionis indignissimum
facÎnus ad l\iagistratus deferendum, et per quos de Senatu
nostro ea obnunciatio fieri debeat, perqu-isivit. Plerique
negarunt, nobis aut refieiendi, aut toIlcndi eiusmodi signi
facultatem concessam esse, quoniam nee jussu, nee auctoritate Senatus vexilla in auditorio suspensa fuisse, eonstaret, se tamen pati, ut mox creandus Rector et Graphiarius
huius proterviae notionem Consulibus impertiant."

Ir.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

31 Maart 1783.
[Miedema, blz. 426: Op verzoek van prof. Fr. Burman zal de
die hij bij zijn aftreden als Rector heeft gehouden _(hiervóór
blz 149, op 27 Maart 1783), op Stads kosten worden' gedrukt.]

~)l·atie.

14 April en 29 September 1783.
[Miedema, blz. 426-427: Het bedrag, bij Res. Vr. 16 Dec. 1782
(hiervóór blz. 148) aan prof. Luchtmans toegestaan, zal door den
1) Vgl. hiervóór blz. 151, op 25 en 26 Nov. 1783.
2) Zie hierna blz. 161, op 25 Maart 1784, en blz. 166, op 29 Maart
1784.
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Kameraar betaald worden (14 April); ordonnantie voor f91-6 st.
voor verschotten van prof. Rossijn voor het theatrum physicum
(29 Sept.).]

26 Mei 1783 en 1 Maart 1784.
[Miedema, bI. 427-428: Machtiging aan den gecommitt. tot de
Bibliotheek om de platen in het Capellenwerk van Cramer, "waarvan een exemplaar met swarte platen" aan de Bibliotheek is gele:yerd (hiervóór blz. 131, op 31 Mei en 30 Aug. 1779), te laten illumineeren voor 7Yz stuiver per plaat (26 Mei); ordonnantie voor
f 170-16 st. voor aan de Bibliotheek geleverde boeken; de lijst daarvan is niet opgenomen (1 Maart 1784).]

Prof. Ratl wordt gemachtigd, voor de Bibliotheek in te
tcekcncn op één exemplaar van het \vcrk, "geïntituleerd
""Codex Alcxandrinus manuscriptus Novi Testamenti, qui
Londini in l\Iusaeo Hritannico asservatur,"" dat door Carolus Godefridus Woide, S. A. S., bij inteekcning staat uitgeg.even te worden" (1 lVIaart 1784).
7 Juli 1783.
Tot hen, aan wie bij deze Res. Vr. vrijdom van tocht en
wacht wordt verleend, behoort "Jacobus Ie Feber, hortulanus van de Academietuin. "
Augustus--September 1783.
Gehoor gevend aan een request van 314 burgers, besluit
de Vroedschap, in het vervolg aan Z. D. H. geen recommandatie meer te vragen voor eenig ambt of bediening (11
Aug.); daarop stelt zij 15 Aug. een plan vast "om voortaan
de comrnissiën te verleenen;" in dit plan komt het volgende
voor betreffende de Academie:
"Bij vacature van eenig professoraat zal, na gehoord rapport van de HH. gecommitt. tot de academ. zaken, bij meerderheid door de Vroedschap gedisponeerd worden;" hetzelfde geldt voor de benoeming van een Rector (van den Secretaris wordt niet gesproken
Op denzelfden 15 Aug.

1». -

1) Hij is intusschen wel bedoeld, want ook hij wordt voortaan
door de Vroedschap benoemd, zonder dat eerst het welbehagen van
Z.D.H. wordt gevraagd.
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wordt de brief vastgesteld, waarin een en ander aan Z. D. H.
wordt medegedeeld en de commissie benoemd, die een
audiëntie zal aanvragen om aan Z. D. EI. dezen brief te
overhandigen. 21 Aug. brengt zij verslag uit van hare audiöntie bij den Prins op 18 Aug. in het "huis in 't Bosch;" de-Prins
had toen gezegd, "niet wel te begrijpen de boodschap, welke
z~i, HeeTen, aan Hoogstdcnzelvcn brachten, dewijl hij nooit
om 't geven van recommandatiën hadde gevraagd of (n)immer eCl1C recommandatie tot de nominatie van hctcol1sulaat
of andere commissiën hadde gegeven, dan op een voorafgaand verzoek van de Vroedschap 1 )." In een brief van den
Prins aan de Regeering van Utrecht, dc!. 5 Sept. 1783,
voorgelezen in de vergadering der Vroedschap van 8 Sept.
d.a.v., drukt hij hetzelfde aldus uit: "dat wij nimmer als
een recht gepretendeerd hebben, dat aan onze recommandatiën tot ambten of commissiën, tot UE. dispositie staande,
warde gedcfercerd, en dat w~j nooit uit eige beweging, maar
altoos op UE. verzoek recommandatiebrieven verleend hebben, welk verzoek wij als een blijk van vriendschap en genegenheid hebben geconsidereerd."
10 November 1783.
"Communiceerde de Heer BurgmL Van Musschenbrock,
dat ter laatste vergadering van den Borgerkrijgsraad, zijnde
geweest den 7 dezer maand, de I-!eeren Lid! cle Jeucle.
Saxe, Eyck en 't Hoen, studenten op dezer Stads Universiteit, op hun verzoek binnengelaten en verschenen zijnde,
communicatie hadden gedaan, dat zij uit vaclerlanclsche zucht
tot opwekkinge der Utrechtsche schutterije en bescherminge
der HH. studenten dezer Academie van dezelve hadden
verzameld eene somme van vij fhonderd t\vee gulden, vij f
stuivers, welke penningen Hun Ed. benevens een Iijste der
gecontribueerd hebbende studenten aanboden en overgaven
tot support der kosten, in 't wapenen der schutterije geïmpcndecrd.
Dat de leden van den Burgerkrîjgsraad, ten uiterste loueerende deze loffelijke daad, niet hadden gehesiteerd, die
gracieuse offerte te accepteeren, onder betuiginge van 't
groot genoegen en erkentenisse, welke de leden van den
1) Vgl. hierbij Acta et Decreta· Il, blz. 479, noot 3.
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Krijgsraad gevoelden wegens deze prijsselijken edelmoedigheid der HH. studenten, en daarom zig ook verpligt vonden, van dit voorgevallene opcninge te laten doen ter vergaderinge van de V rocclschap, teneinde daarvan aanteckcning in deszelfs notulen mochte geschieden, opdat van dcse
gcnereusiteit ten allen tîjde mochte blijken en dezelve aan
de vergetelheid onttrokken worde.
Waarover gedelibereerd zijnde, heeft de Vroedschap den
Heer Burgmr. benevens de leden van den Borgerkrijgsraad
voor derzelver ouverture bedankt en eenparig goedgevonden,
de verzochte aanteekcning, zoals geschied bij deze, in de
resolutiën dezes Raads te doen, declareerende wijders, deze
allezÎns edelmoedige verrichtinge der HH. studenten als een
loflijk en spreekend bewijs van vaderlandsche liefde en bijzondere toegenegenheid voor dezer Stads burgerije en hoge
Schoole aan te merken en met erkentenisse van genoegen
en goedkeuring te accepteeren.
En zal extract dezer aan voornoemde HH. studenten
wordell uitgegeven."
17 November 1783.
"Aan den student Gerrit Greve, minor, gepermitteerd, zijne
dissertatie, welke hij onder praesidie van den Heer Prof.
Luchtmans stondt te defendeeren 1), aan de Vroedschap
op te dragen."
24 November 1783.
[Miedema, blz. 427: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 10 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten; jaar van
aankomst vermeld, niet het studievak.]

December 1783-Maart 1784.
"Ter vergaderinge geproponeerd zijnde, dat de hoge jaarel1
van den Prof. Burmannus vele bedenklijkheden opleveren,
hoe mogelijk de jeugd aan deze Academie, zig aan de Godl)Het was dus een "disputatio sub praes~de;" eerst op 23 Febr.
1786 werd hij tot Med. Dr. gepromoveerd: Album Promotorum,

blz. 201.
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geleerdheid volgens 't systema van den ProL Coccejus toewijdende, eens schiel~jk -zoude kannen -worden ontzet van
de gelegenheid om in dezelve te worden onderwezen, hetzij
dat cene aanmerkelijke afneeminge van krachtcn~ den hoge~
ouderdom zozeer eigen, of wel de dood zelve ~ - welke beide God noch lang gelieve te verhoeden - - onze Academie
van 't onderwijs van dien Heer kwame te beroven. Dat ecn
dezer gevallen "exis-teercndc, het lmitcn bedenkinge nodig zijn
zoude, allen spoed te maken, om die breuke in onze Academie
~net een bekwaam man van dezelve studie te herstellen,
naardien dezelve anderzÎns een notabel verlies zoude te
wachten hebben door 't vertrekken en niet aankomen van
jongelingen, gezind zig in voorgenoemde studie te oefenen.
Dat het onelertusschen somtijds in p4-rticulîere omstandigheden
van groot nut voor de Academie kan zijn, van te voren op
zodanige zaaken bedacht te zijn, werdende daaromme aan
flun Ed. Achtb. in bedcnkinge gegeven, of 't niet dienstig
zoude zijn, de HH. ,Burgmrn. en gecommitt. tot de academ.
zaken te verzoeken en te committeeren, al 't voorgemelde in
overweginge te neemen, en v.ervolgens de V roedschap dien~
aangaande te dienen 'van Hün Ed. consideratiën en advis."
Daartoe besluit de Vroedschap (1 Dec) . .
In gevolge de hun' op 1 Dec. gegeven opdracht berichten
Curatoren: "dat thans veele bizondcre orIlstandighedcll za{mentopen, die 'f raadzaam maken, zonder venier clilay op
deze zaak bedacht te zijn, naardien zig thans eene goede gelegenheid -opdoedt, niet alleen om ons Academie bij voor~
baad te voorzien van een man in dezelfde studie, van on~
twijffelbare bekwaamheid en geleerdheid, die daarbij een
geboren burger dezer stad is, cn uit dien hoofde, racteris
paribus, boven alle anderen- pracferabel, die in cIc kracht
van zijn leven zijnde. lange tot nut en luistcr der Academie
kan verstrekken en de studeerende jeugd midsgéHlers de
goede burgerije zeer aangcnaam zal zijn; maar dat zulk$
ook geschieden kan op zodanig een Wüze, waardoor Stads
kasse bij provisie geen -noemens\vaardig en bij vervolg niet
dan toeva11ig een bezv,i<lar van geene grote consideratie
zoude kunncn 1e wachten hebben, ja zelfs bij vervolg van
tijd ('cn merklijk soulaas zoude vcrkrijg:en, en vl/aardoor ook
teffcns aan de gemeente binnen deze stad 't genoegcn zoude
worden geprocureerd, dat zij in plaatzc van de predikati(~n
van een proponent, die natuurlijk minder bedreven en bc-
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kwaam- is, zouden genieten de doo~wrogte predikatiën vart
een bekend, kundig en deftig- prediker, ja, waardoor ook
bij vervolg van tijd aan a11e de Stadspredikanteh,' ten opzichte van hunne predikbeurten, eenig soulaas zoude ,vorden
toegebragd.
.
- Naardien dit alles tezamen zoude kunnen worden geëf-"
fectueerd, wanneer de Heer S. S. 'rheol. Dr. en predikant
IJsbrand van Hamelsveld wierelt beroepen tbt orclin. Prof.
in de theologie aan deze Academie, provisioneel op een tractement van zes honderd gulden 's jaars, 't welk uit Stadskasse zoude ,vorden betaald, -maar gevonden worelen deels
door korting aan 't tractement van den Heer predikant
J. H. Bachicne ter somme van driehonderd gulden, welke
zijn Eerw. moet uitreiken aan een proponent om zijn Weleenv. predikbeurten te doen \vaarneemcn, deels uil de tweehonderd en vij ftig gulden, welke de Stad ten zelven einde
mod furneeren; en eene van Stadswegen daarbij' te voegen
somme van vij ftig gulden, welke vij ftig gulden dan 't ecnig
bezwaar zoude zijn, dat de Stadskasse provisioneel daar~
door zoude te wachten hebben; onder deze conditie, dat
VOOrtl. Heer Van Hamelsveld geduurcnde 't leven van den
Heer predikant Dachiene zal waarneemen deszelfs geheele
predikbeurt, zijnde Hun Eel. verzekerd, dat de heer predikant Bachiene met deze schikkinge volkomen genoegen zal
neemen. Dat \vijders dit jaarlijks tractement van zeshonderd
gulden zoude duurcn tot 't overlijden van den Heer Prof.
Hunnanuüs, 't welk 't mogelijke toeval zoude kunnen zijn,
waardoor Stads kasse ecnig meerder bezwaar, doch echter
van geen grote consideratie zoude te wachten hebben. Dat
na 't - overlijden van den Heer Hachiene, 't zij dat 't zelve
voorviel VÓ{)1' of na den dood van den heer Prof. Burmannus, de }Ieer Van Hamelsveld altijd vervolgens zoude waärneemen een halve predikants-predikbeurt, 't welk dan tot
eenig soulaas voor alle de predikanten zoude strekken.
Dat eindelijk 't tractement van zes honderd gulden, jaarlijks aan den Heer Van Hame1svelcl toe te leggen, met de
dood van den lIeer Prof. Burmannus zoude worden geaugmenteerd met noch zes honderd guldens, en- dus bedragen twaalfhonderd guldens~ waardoor dan, alzoo de :Heer
Burmannus geniet twee duizend gulden, _de stad jaarlijks
acht honderd guldens zoude profiteeren."
Curatoren doen daarom het voorstel tot het bovenstaande;
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de Vroedschap besluit, hun rapport 14 dagen ter visie te
leggen ter Secretarie (22 Dec.).
[Miedema, blz. 428: Van Hamelsveld wordt op bovengen. voorwaarden beroepen (5 Jan. 1784) en neemt het beroep aan (19 Jan.);
zijn inaugUl"eele oratie zal op zijn verzoek op Stads kosten worden
gedmkt (1 Maart).]

15 December 1783.

Gecommitt. tcr directie van Stads fin~lllcie dienen de volgende memorie in:
"Door den Heer Cameraar Smissaert is ter finantiekamer voorgedragen, dat de Senaatkamer van de Academie in
geene brillantc situatie was, en het aan Zijn Ed. voorkwam,
dat 't niet bu.iten l100dzaaklijkheid zoude zijn, indien er
ecnige kosten tot amelioratie van dezelve wierden besteed.
Gecornrnitt. ter Finantie hebben zig ten dien einde gezamentlijk in loco begeven om inspectie te nemen, en hebben
't geavanceerde be\\Taarheid gevonden, waaromme Haer Ed.
eenparig van gedachten zijn, dat 't dienstig zoude wezen,
ten einde de Senaatkamer een '\reinig wierde opgeluisterd,
dat er in dezelve een nieuw effen geschilderd zijldoek behangsel gehangen, vier nieuwe schuifraamen gemaakt, achtien
nicuwe stoelen tot ameublement vervaardigd, verm-ids de
oude bijna niet meer te gebruiken zijn en dat einde1ijk de
schilderijen en pourtraiten der Professoren, voordat dezelve
_ weder op 't nieuwe behangsel wierdcn opgehangen, cloor een
deskundig persoon bchoor1~jk nagezien, zo nodig is, wat
opg-cvernist, en de defecte lijsten gerepareerd werden.
Deze zijn, Ed. Gr. Achtb. HH., dc nodige amelioratiën en
reparatiën, die de HH. gecommitt. de eer hebben aan de
favorabele reflectie van de Vroedschap voor te dragen, ten
einde de Heer Cameraar mochte geauthoriseerd worden, om
geduurende dit wintersaisoen door Stadstimmer1icdcl1 de
glasraamen en 't geen verder daartoe nodig is cn in deze
vereisclIt zal worden in gercedheid te laten brengen." - De
Vroedschap besluit overeenkomstig dit rapport.
26 Januari en 9 Februari 1784.

Advies van Curatoren gevraagd over de benoeming van
een Rector en een Secretaris ,) (26 Jan.); op hun advies
1) Voor het eerst wordt het welbehagen van Z. D. H. niet meer
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wordt Segaar tot Rector en Luchtmans tot Secretaris benoemd; de Vroedschap wijst tevens de Assessoren voor het
a.s. studiejaar aan (9 Febr.).

25 MAART 1784--7 APRIL 1785.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI A0 .1784"( -1785) "CAROLO
SEGAAR ITERUM RECTORE, GRAPHIARIO PETRO LUCHTMANS."

25 Maart 1784.
Geïnstalleerd als Rector Segaar, als Secretaris Luchtmans,
als Assessoren: Tydeman, Bonnet. Oostenlijk Schacht en
I<nssijn. De aftredende l\.ectoT 'J'ydeman draagt z~jn ambt
aan z~in opvolger Segaar over, na het houden van ecn rede
"de vcra politica in Academiis diseencla." ~ "Eodem <1iè"
dum ante novi Rectoris inaugurationem in Scnatu retulerat
clarissimus Tydeman, vexillum, quod anna Principis Arausioncnsis, Provinciae nostrae Gubernatoris, pieta gerit, quodque, inaugurato a o. 1766 Principe, a juventute academica
in rei memoriam in auditorio publico fuerat suspensum, ab
obscuro publicae tranquillitatis turbone contumeliose esse dilaceratum ac Senatum consuluerat 1), quid hac in re esset
agendum, post meridiem novi anni Rector, una cum Graphiario, ex Senatus decreto Consulem utrumque adiit ac Senatus nostri nomine de hoc facinore fecit certiorem. Uterque sese rem ad Senatum urbanum relaturum esse, in se
suscepit, eaque occasione Consuium alter, ampliss. Van
M usschenbroek, petiit, ut si quid in posterum ad Senatuffi
urbanum haberemus referendum, id scripto faceremus commentariolo, Consulibus tradenc1o."
24 April 1784.
De Acta van het rectoraat van Tydeman worden door den
gevraagd: zie hiervóór blz. ~55~156, op Aug.-Sept. 1783. Ook in het
vervolg. geEchiedt dit niet; eerst in 1788 (niet 1789, zooals Miedema
blz. 428, noot 1 heeft) wordt Z. D. H. weer geraadpleegd: zie hierna
blz. 210, op 7 April 1788.
1) Hiervóór blz. 154, op 25 Maart 1784.
j

Acta et decreta Senatus, III
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. toenmaligen Secretaris Saxe voorgelezen en door den Senaat
goedgekeurd.
5 Juni 1784.
De Rector deelt mede, een briefje te hebben ontvangen
van Joh. van Lidt de Jeude, JUL cand., "qua rogabat,
ut Senatus dejudicaret, utrum illum dignum censeret, in
quem summi in utroque jure honores maiorum more deferrentur; nolle se iisdem ornari, nisi ex merito; qua de
re postquam serio es set deliberatum, censuit Senatus, altera
vice super hoc negotio cogcndum Senatum esse ae convocandos imprimis esse, 'lui nunc aberant, i1105 ordinis juridici
profc-ssorcs, qui post instituta examina academica canclidato
huic facultatcm, summos honores lnaiorum more capesscndi, dan~ hacsitavl'rant, ut expositis suffragii, tune temporis
datÎ, causis ae 1'erpen50 illarurn momcnto, Senatus de Lidtii
pctitione decideret."
8 en 16 Juni 1784.
"Die igitur vnr Juuii altera vice super hoc negotio convocato Senatu, quum rogatum fuit ordinis juridici praejudiêium, dissentiebant ordinis illius collegae; merito suo,
maiorum more, promovendurn esse Lidtium, dixit clariss.
Voorda; contrarium verG adseruerunt cl. Tydeman et Bondam 1), et uterque suffragii sui causas, literis c'onscriptas,
praelegit; contraversia vero hac fuse (uitvoerig) collegas
inter agitata, tandem, consentientibus etiam singulis ordinis
juridici professoribus, decreturn fuit, dandam simpliciter
Lidtio, Senatus nornine, facultatem summos in utroque jure
honores, maiorum more, capessendi. Decreto hoc a Rectore,
Senatus nomine, cum Lidtio _communicato, idem ille, hac facultate usus, die XVI eiusde1ll mensis pro gradu, maiorum
more, consequendo, publice disputavit."
20 September 1784.
De Rector deelt mede, dat Frederik Saxe, de zoon van
1) Hierbij zal misschien niet zonder invloed zijn geweest, dat
Voorda een patriot was en Tydeman en Bondam Oranjeklanten
waren.
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collega Saxe, bij hem aan huis was gekomen en hem had
verzocht, den Senaat te vragen, dat hij more maiorum zou
mogen prornoveeren in de rechten, en dat prof. Voorda
door den Senaat zou worden aangewezen als zijn promotor.
De Senaat keurt dit goed.

12 October 1784.
Volgens het besluit van 25 Nov. 1783 (hiervóór blz. 150151) heeft de Rector, met drie Assessoren en den Graphi-

arius, de nieuwgekozen Burgmrn. g(;complimcntce~d.
Op
deTlzelfden dag deelt de Rector aan den Senaat mede, dat
Abrahamus de Comiat, "Ht1ngaru~, ante aliquot tempus St1111mis in utroque jure -honoribus in hac Acadcmia mactatus"
(hiervóór blz. 146, op 29l\!Iei 17~2), aan den Senaat verzoekt
een "testimonium de vita ('ius et moribus et imprimis de stu<liis illius acadl'micis."
Met algemeene stemmen"wordt goedgevonden, hem dit testimonium te verleenen; een afschrift daarvan volgt. Daaruit
blijkt ,dat Abrahamus de Komiat, die nu naar zijn geboorteland Hongarije teruggaat, in 1777 te Utrecht is komen studeeren, en "septem continuis anl1is tam egregiam literis humanioribus, philosophiae, juri et theologiae operam navavit"
en zoo vlijtig heeft gestudeerd en zich zoo goed gedragen, "ut
nostros animos nostramque benevolentiam, si quis alius, sibi
conciliaret, ac summis in utroque (jure) honoribus, habita
cum adplausu disputatione publica, ornari meruit. _N eque
sibi soli in studiis elaboravit, sed et cum pluribus nobilioribus adolescentibus Iectioncs, in scholis publicis traditas, domi
in usum convertit et quatuor his proximis annis apud principes civitatis Trajectil1ae viros officio praeceptoris egregie
functus est."
28 October 1784.
"Die XXVIII Cktobris orn:l1.issimu:-; Saxius, postquam die
XXI Octobris puhlice pro gradu disputas:::et 1), una cum
Licltio in templo D. Petri summos in utroque jure honores,
maiorum more, arcepit a dar. Voorda, qni brevi oratione
1) De verdediging van de dissertatie of disputatie ging altijd
enkele dagen vooraf aan de plechtige promotie more maiorum.
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hac occasione demonstravit, sedulum juris Rornani cultorem etiam boni viri morihus imbui; peractis promotionis
solemnibus, Lidtius dixit de officio ,Magistratuum et civium
in genefe, cum primum, statu suo naturali relicto, in societatem coiverunt, Saxio de jurisprudentia civili Romana, civitatis regundae magistra, disputante. " Aan Saxe worden de
promotiegelden kwijtgescholden.
9 November 1784.
"Die IX N ovembris ad Senatum retulit Rector, adii:'ise
se Johanncm van Lidt de Jcwle, 11uper sumrnis in utroque
jure honoribus, maiorum more, auctum, ae rogasse ut iJlius
norninc de Scnatu pctcret, ut i11a, quac (ic sc in Scnatus
Ilostri c01l1l11cntarios [data crnnt, cum ipso COilllllunicari
juben:t. Perpensa pctitionc, ex decreto Scnatus Graphiario
demandata est commcniarÎos nostros evolyc1Hli provineia,
ut expiscaretur, utrum alta quaclam occasione similis fadae
petitiollis irtjedam inveniret mentionem et quamnam tune
temporÎs de petitione vel concedencla, vel abnuerida, SC!u1:us
tulerit sententiam. "
'
15 November 1784.
"Die XV eiusdem mensis, convocato de eadem re Senatu,
ac praelectis ex nonnullorum collegarum petitione quae habitam (a) Lidtio oratiunculam spectant (in) Senatus nostri
commentariis, Graphiarius ad Senatum retulit, se evolutis, ab
anno elapsi secuE octuagesimo, Senatus nostri actis, in binos
eiusdem indolis incidis.::,e casus, quorum alter legitur in actis
aUl1i huius seculi undecimi ad diem 26 et 27 Novemhris 1),
altem notato ad diem 24 Januarii a o • 1737 ') ,ex quibus patebat, similem factam Scnatui petiti(mem fuisse abjudieatam et
Scnatum clecrevisse nemini, ni5i sit ordinis nostri, illorum copi am dare. Praelectis his Scnatus clecretis, cum denuo de
l . idtii petitione in suf[ ragil fuit itU111, re serio perpensa, dccrevit Senatu5, pctitiol1cm l,i<1tii esse ncgandam, cumque
Rector responsi formulam rogabat, voluit Senatus, ut sim]) Acta et Decreta lI, blz. 228~229.
2) Er staat 1736, maar dat' het 24 Januari 1737 moet zijn, blijkt
uit Acta et Decreta II, blz. 343.
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pliciter responderet, se petitionem illius Senatui exposuisse,
hUile vero eandem abnuisse, nulla adfecta repulsae causa,"

27 Januari 1785.
"Anno 1785, die Jovis 27 Januarii, convocato Senatui
Rector exposuit, se die 25 huius mensis, una cum Senatus
nostri Graphiario, in curiam fuisse vocatum, virosque <lrnplissimos, ad res academicas delcg-atos, sibi ae Graphiario
sig-nificasse, se certiores factos esse, illa, quae controver:-;iam,
inter tres colleg-arum nostrorum et inter Lidtium subortcl1n,
spet:lant, in cOlTlmentariis nos{ri~; memoriac mandata su-

peresse ; cumquc ex pacto, in curia inito, olllllia, quae hut
pertinent, ex act is curiae aClisql1c Scnatus 110511'i cxpungencia Cfàut 1), sc I{L,ctorem cum Craphiario in curiam vocassc,
ut ipsos certiores faceremus, quid rei esset; rc;.;pondi;.;se
viris his, adnuente etiam Graphiario, quo<1, dum de controversia illa nunquam in Senatu nostro actum erat, nulla illius
rei apl1d no.s exstet rnemoria; solum ibidem, quantum memoria ferebat, mcntionem factam libelli cuiusdam supplicis, a septem juvenibus Scnatui nostro oblati, sed iisdem
Scnatus nomine redditi; habito hac super re, absentibus Rectore et Graphiario, consilio, in conclave revocatos a delegatis his fuisse rogatos, ut, inspectis commentariis, illorum
contenta aut ex schedula aut oretenus cum i11is communicarent; respondisse' se, id insciente Senatu sibi licitum non
esse, sed se rem ad Senatum esse relaturum. Re igitur semel
iterumque perpensa, illorum praevaluit sententia, qui relationis illius contenta oretentts viris amplissimis exponenda
esse putabant; cumql1e Rector Senatum cons111uit quod, si
de re1iquis. quae de Lidtio a1iis occasionibus notata sunt,
illtcrrogardur, (responderet), sirnili modo ;.;irnplicem rei nar...;
rationern dandam esse, pJura tulerl1nt suffragia."
19 Maart 1785.
"Die XVIII Martii promotionis caUSa coac1o Senatu,
H.e\'1or r<..'1111it, quod die 1 Februarii iÜTUln cum Graphiario
in curiam vocatus, ex mente Senatus nostri H.',i quaesitae
1) In de Res. Vr. komt er dan ook niets over voor, ook niet in
de Secrete Res. Vr.
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relationem oretcnus fecerit, quodque eadem contenti, ampliss. Curatores delègati ulterioribus quaestionibus supersederunt,"

11.
RESOLUTIEN VROEDSCHAP UTRECHT.

29 Maart 1784.
[Miedema, blz. 428---429: Curatoren verzocht, onderzoek te
doen naar de beschadiging van een der vaandels in het groote
auditorium der Academie, van welke beschadiging de Rector aan
Burgmrn. kennis had gegeven 1).1

5 April 1784.
[Miedema, blz. 429: Het kleine auditorium en de daarbij behoorende trans worden aan het Papenvaandel afgestaan om zich te
oefenen in den wapenhandel en de burgerexercitiën.]

27 September 1784.
[Miedema, blz. 429: Aan den student Frede:çik Saxe wordt toegestaan, zijn "dissertatio jUridica inauguralis," "welke zijn Ed. eerstdaags publiek stondt te defendeeren 2)," aan den Magistraat op
te dragen.]

27 September 1784.
[Miedema, blz. 429: Prof. Rau wordt gemachtigd, "acht stuks
beschreve (= gearmoteerde) boeken en manuscripten" (de lijst
daarvan volgt), "welke na den 27cn Sept. te Franeker publiek
stonden verkogt te worden," voor de Bibliotheek aan te koopen,
mits voor geen hooger bedrag dan f 80;]

4, 18 en 25 October 1784.
[Miedema, blz. 429: Gecommitt. ter directie van Stads financie
1) Zie hiervóór blz. 161, op 25 Maart 1784.
2) Nl., op 21 October 1784; zie hiervóór blz. 163, op 28 Oct. 1784.
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worden gemachtigd, te zorgen voor de cappa's, gouden penningen
en verdere benoodigdheden voor de aanstaande promotie in de
rechten, more maiorum, van de Heeren Lidt de Jeude en Fred.
Saxe (4 Oct.).]

Lidt de Jeude en Fred. Saxe hebben den eersten Burgmr.
medegedeeld, dat de Rector als dag en UUr voor hunne promotie more maiorum 28 October, des voornoens te 10 uur,
heeft voorgesteld; zij hebben verzocht, of de Vroedschap
dezen dag goedvindt en of deze de plechtigheid met haar
tegenwoordigheid wil vereeren, "versoekende verder, ver~
mits bij vorige züortgel~jke gdegcndheedcn altoos cene
wacht van de guarnisoen houdende militie voor de (Pieters)kerk is geweest, tot voorkomingc van desorclers, en er thans
gecne infantcrije binnen deze stad guarnisoen houdt, dat het
hUll Ed. gepermitteerd mogte weezen, eene wacht van het
excrcitie-genooclschap, waarvan zij de eere hadden leeclen
te zijn, te gebruyken en de plaatze der militie te vervangen
en te vervullen." De Vroedschap keurt dag en uur goed,
maar slaat het verzoek betreffende de wacht van het exercitie-genootschap af, besluit, bij de oude gewoonte te blijven
en verzoekt den eersten Burgmr., als Gouverneur dezer
stad, op voorschreven dag en uur "enige manschap van het
tegenwoordige guarnisoen voor de St. Pieterskerke te doen
wacht houden, tot vermeydinge van alle confusie en desorders" (18 Oct.).
"Op het voorgedragene dezen aangaande door de HH. gecommitt. ter directie van dezer Stads Finantie permitteerd
de Vroedschap, dat ter gelegenheid van de promotie van de
Heeren Lidt de Jeude ~n Saxe, more maiorum cum cappa,
des avonds eenige illuminatiën aan het logement het Castee!
van Antwerpen op de Ganzenmarkt geschiede, alsmede dat
een vuurwerk, doch zonder vuurpijlen daarhij te gebruiken,
op de Neucle worde af~estohn (25 Oct.)."
November 1784.
Jhlrf,'1Drn. deelen mede, dat prof. Rossijn "op zeer fa vorable conditi(:n" is aangezocht om een professoraat in de
physica aan de lIl. School te Amsterdam te aanvaarden.
Hun wordt verzocht, pogingen te doen bij Gedeput. Staten
om, "uit consideratie van de bekende capaciteit en luister,
welke den prof. Rossijn aan deze Academie toebrengt," uit
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de provinciale kas hem een jaarlijksch "douceur" toe te
kennen, opdat hij in -Utrecht blijve; ook worden Curatoren
uitgenoodigd, te overleggen" of niet van Stads wegen, "zoveel de bekrompenheid der casse toelaat," daartoe iets kan
worden bijgedragen (1 Nov.). Gedeput. Staten zullen aan
de Staten voorstellen, aan prof. Rossijn een jaarlijksch
"douceur" van 3 à 400 gulden uit de provinciale kas· aan
te bieden. mits de Stad Utrecht daaraan "een toereikend
supplement" toevoeÉ,>l; om "het b~ina onherstelbaar verlies"
te voorkmnen, dat "de .!\cademie en de Stad" door het vertrek van een profc;:;sor "van die merites en rcnommé" zouden lijden, stellen Curatoren voor, hem een verhooging van
jaarvycddc 111et f 200 aan te hieden, wanneer de Staten heIn
"een jaarlijks douceur van vier honderd gulden" zullen vcrkenen; hiervan zal clan 1l1cdedecl1nR \vorden gceban aan Gedep. ~takn, en de afgev. van Utrecht in de Staten zullen
worden gemachtigd, 'in de ecr~:tkomcnde Statenvergadering
van Stads \\'egen tl: s1emmen voor het "douceur" van f 400.
De Vroedschap keurt dit alles goed (8 Kov.). l\urgmrn.
berichten. dat de Staten hehhen besloten tot e("TI "douceur"
van f 300, en niet van f 400; zij stellcn nu voor, ebt de
Stad de ,veelde van Rossijn zal verhoogcn met f 300 J in plaats
van met f 200; daartoe wordt besloten. Rossijn heeft
gevraagd, een college in de mathesis te mogen houd eh ;
daarover zal het advies van Curatoren worden ingewonnen 1). - Wordt nog gelezen een request, op 8 Nov. 11.
~ngediend door 40 .studenten, waarbij deze verzoeken, dat
de Stadsregeering alles in het werk zal stellen om te voorkomen, "dat zij ontzet worden van het onderwijs en de
hoogst nuttige lessen jn eene van de allergewigtigste weten:';ichappen door een zo allervoortreffelijkst leermeester, daaraan deze Academie zozeer verpligt is, en welkers verlies
niet dan tot zeer groot nadeel voor dezelve zou strekken
en een nnschaibaar, zo niet onherstelbaar gemis voor de
supplianten zoude vcroorzaakcTl." Op advies v;m Curatoren
besluit ck Vroedschap, dit requcst in de notulen van heden
te doen opnemen en aan de H:questranfcn mede: te deden,
dat z~j pn}f. 1{os,-;ijn heeft bewogen, voor het beroep naar
Amsterdam te bedanken (IS Nov.).
1) Van dit advies bl~ikt verder niets, evenmin dat het verzoek
van Rossijn is ingewilligd (zie ook hierna blz. 187, noot 3).
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8 November 1784.
[Miedema, blz. 429: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 8 met name genoemde Hong, en Zevenb. studenten;
jaar van aankomst is aangegeven, niet het studievak.]

15 en 22 November 1784.
Curatnren om advies gevraagd over een verzoek, (loor dl'n
Academicdrukker Van Paddenburg uit naam van' de I-li-L
Lidt de Jcude en Saxe gedaan, n1. dat de oratiën, door hen
hij hunne promotie more maiorum gehouden, op Stads kosten
7.ullcn wonkn gedrukt (15 Nov.): Curatoren berichten,
"dat zij, Becfen, zig- zoveel mo~gdijk gcïnquirccnl hebben,
of zulk:.; in vuorgaande gevallen gebruykelijk is geweest, en
dat zij allecll1~lk hebben ontdekt, dal de Heer Petrus de La
FOlltainc, die den 10 Decemher 1705 more maiormll tot Phi~
los. Dr. is gepromoveerd, zijne oratie ""pi-o Diligu1tia,"" bij
die solemniteit uitgesproken t), heeft doen drukken bij den
boekverkoper Hanknber~", doch niet op Stac1.~-, maar op zijn
eygen kosten; alwaaromme zij, 11ecrcn, van gcclagten zijn,
dat de Vroedschap ter vermeyc1inge van nieuwigheeden in
deze behoorde te difficultercn in het accordeeren van voorschrecve verzoek en hetztlvl~ te dedineeren." Ovcreenkoms1i~~ dit aclvies heeft de -Vroedschap het verzoek afgewezen
(22 Nov.).

Januari-Februari 1785.
Curatoren verzocht, van advies te dienen over de benoeming Y;1n Rector cn ~ecrctaris (17 Jan.); alvorens dit advies te geven, willen Curatoren gaarne weten, of de V roeclschap meent, dat iJl ] 786 het lSO-jarig bestaan van de Acaclemie al of lliet, 'Nt..'gcns de tijdsomstamlighccll'n, zal worden
gevierd, aangezien dit cenigen invloed zou kunnen hebben
op de keuze van een l\cctor. Curatoren v. -orc1cn nu uitgenoodigcL van advies te dienen over de qU:tc!-'tie van bedodde viu-ing (2-~ Jan.). Curatoren rapportl'ercn, ,,(bt bij het
gehouden bcsog-nc hun Eel. -wel zijn voorgekomen eenige bedenkingen van aanbt'bng, vvdke tegen het cekbrecrcn van
1) Vgl. Album Promotorum, blz. 89, noot 2.
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het honderdv~jftig-jaiig eeuwfeest dezer Academie, in den
aanstaanden jare invallende, schijnen in aanmerking te moeten komen, als -daar is in de eerste plaats de kennelijke bekrompen staat van Stads kasse, welke zonder eene soigneuse'
spaarsaarnheyd ligtelijk wederom zoude komen te vervallen tot die desastrueuse gesteldheyd, uit welke dezelve niet
dan door buitenRewoone en voor de leden van de Regering
onereuse middelen is te redden geweest, terwijl in de tweede
plaats de alleszins duistere tijdsomstandigheden, in welke
de geheelc Republiek door binnen- en buitenlandsche moeijlijkc en gevaarlijke onge1cgcndhedcn jegenswoontig verkeert, gering vooruitzigt schijnen te geven, dat het Vaderland in een volgend jaar zodanig alle z\varigheden en gedrcygde onheilen zal zUn te boven gekomen, dat het ce1e~
hreeren van publieke festiviteiten niet zoude kunnen gere~
kencl worden wegens 's Lands calamiieuse toestand ongeschikt en ontlidig te zijn.
Dan wanneer de HH. gecommitt. hiertegen in consideratie f(enomen hebben, dat het vieren van vij ftig-. en honderdjarige eeuwfeesten niet alleen met betrekking tot meest alle
fundatiën van eenig aanbelang, maar speciaal met relatie
tot alle bekende Academiën en Universiteiten van geheel
Europa eene dusdanig generalijk gereC'Îpicercle zaak: is, dat
het met de digniteit van Utrechts Academie, 't welk geen
geringen rang en renommée onder de hooge SchooIen verkregen ·heeft, niet wel zoude te compasseeren zijn en ook
vreemd zoude voorkomen, indien buiten allerdringenste en
convaincanste redenen van het celebreeren van het aanstaande derde vij ftigjarige jubilé dezer Stads Academie wierde
afgehouden, is het aan hun, gecommitt., toegescheenen, dat
wanneer in navolginR van 't geen hij het vieren van het
eerste vijftigjarig-c j.ubil6 is gepractiseenl geworden, en aangezien ook nu geen hondercl-, maar een vijftigjarig jt.;bilé
aanstaande is, denzel ven voet gehouden werd als in den
jaare 16R(} geoh~lTv('cnl is, de onkosten, daartoe g·crequireenl wordende, van zodanige importantie niet zouden zijn,
(bt door dezelve eenig aanmerkelijk derang-ement in Stads
finantiól zoude worden v\_~roorzaakt, hehvelk niet door ccnc
opgcvn]g(ll: ge\Yoonl' spaarzaamheyd ;-;poediR zoude kunnen
'word('Jl te hoven gekomen; vooral daar gecommitt. ter Kamen: van Finantie, vooruitziende de waarsch~inlijkhcyd van
eenige buitcngewoone onkosten voor de Academie in 1786
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te zullen moeten expendeeren, zedert lange bedagt zijn geweest, zeker -fonds met alle mogelijke menagement te behandelen, ten eynde uit hetzelve buiten bezwaar van Stads
kas se de nodige penningen, ter voornoemde fine gerequireenl wordende, te kunnen vinden. -De HH. gecommitt.
hebben dus uit hoofde van Stads finantiele belangen geene
_genoegzame redenen gevonden, waarom Hun Ed. het vieren
van het aanstaande vijftigjarig jubilé der Academie zouden
moeten afraden.
De bcdcnkdijkheyd, ,t;ellOlllen uit 's _Lands. jegenswoordige critiquc situatie, is aan de HH. gecommltt. van eenig
meer gewigt toegeschecnen, terwijl door geen menschelijk
vermogen vooruit te zien is, welke de uitkomst zal zijn van
het dreygend gevaar; \va~lXin de Repuhliek door de onmatige en alle recht en billijkhevd ovcrtredcl1ck pretensiën
van den Roomsch Keizer, wclkë Zijne J\Iajestcit met kragt
en geweld van wapenen dreigt door te zetten 1), in dit
tijdstip gebragt is, en het also bij cenen eens ontgonnen oorlog ligtelijk zoude kunnen gebeuren, dat het zwaard zo
spoedig niet weder in de scheede terugkeerde, en de Republiek niet buiten gevaar van overhering bleve, in welke
calamÎ1cuse omstandigheden zekerlijk het celebreeren van
eenige festiviteiten eene zeer ongeschikte zaak zoude zijn.
Doch daar zich geene geringe waarschijnlijkheyd opdoet,
dat door de tusschenkomst van 't Fransche hof en 't belang
der meeste mogendheeden,· 't welk het voorkomen van een
anderzins te dugten algemenen oorlog medebrengt, de ontstaa.ne moeijlijkhedcn met zijne Keizerlijke Majesteit alsnog
in der minne zullen kunnen vereffend, en daardoor de meest
gevreesde onheilen en gevaarlijke situatie van de Republiek
opgeruimd worden, hebben HH. gecommitt. geclagt, dat de
actuele onzekere uitsbg van zaken almeede gene genoegzame redenen opleverde, om uit hoofde dezer bedenking te
kunnen adviseercn tot het llcemcn van een finale rc;-.;olu~ie
om in den aanstaanden jaarc ter gelegelldheyd van het
honderdvijftig-jarige eeuwfeest geene solemniteiten of tenige
festiviteit . hoegenaamd te doen plaats hebben, daar het Hun
Ed. is voorgekomen, dat bij ('ene g~:wenschte bijlegging der
ontstane gc-,.:;chilkn met zijne KeizerL 1\lajt. het niet onvoegzaam zoude zijn, het aanstaande vij ftigjarig jubilé der Ara1) De eisch van Keizer Jozef TI tot opening der Schelde.
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demie te celebreeren op soortgelijke wijze als· in den jare 1686
heeft plaats gehad, wanneer, aglervolgends het genotuleerde
in Res. Vr. 15 Febr. ,) is goedgevonden en verstaan, dat
de Heer Graevius, Professor histbriae, politices et eloquentiae, door den Secretaris zoude worden verzogt, op den
16 Maart 1686 o.s. ter gedagtenisse van het eerste vij ftigjarig jubilé der Academie, met behoorlijke solemniteiten publice in templi maioris choro te willen oreren, zijnde terzelver tijd (Curatoren) versogt en g-cautoriseert, tot de behoorlijke solemniteitcJl de gerequireerde. ordre te stellen, en
ten dage der gedane oratiè de~ HH. Professoren met een
convenabele manltîjd te regakeren. En i.s vervolgens op den
lOc J'vfaiî daaraanvolgende de Heer Prof. Graevius voor
·'t doen ~ler oratie v(~reerd g-c\ivordcn met ('cne S()11l11lC van
250 gulden: \Vl'lke min kostbare ct.lebrering- te rnec-r zig
aanprijst door dc, noodzakelijke distinctie, welke gemaakt
behoort te worden tl1ss('hen een vijftig- en een honderc]··
jarig"e et:_uwviering, hetgeen dan ook dl' reden schijnt gC\veest
te zijn, cIat in den jare 1736 het honderdjarig jubileum met
zoovcet meer solemllï1eikn en kostbare festiviteiten is gevierd geworden_ Doch om In deze niet te anticiperen op
't geen een onclenvc!-p" van nader onderzoek en deliberatie
zal komen uit te maaken, zouden de HI-I. gecommitt. voor
het tegenswoonlige van advis zijn, dat de Vroedschap (Curatoren ') xoude kunnen verzoeken, bij het benoemen van
cenen Professor tot Rector Màgnifi(:us dezer Academie
voor het aanstaande Academiejaar zig te gedragen, alsof het
zeker ware, dat het honderdvij ftig-jarig jubileum, invallende
met -26 M aart 17~(), met eenige solemniteit zoude gecelebreerd worelen." De Vroedsch,i.p ven:tnigt zich met dit advies (31 Jan.). Op VOO[::;te1 van Curaton'n bc;-;luit de Vroedschap, het [(--,dOr,lat in het a.s. academiejaar aan te bieden
aan prof. Oostenlijk Schacht, die nu ruim SO jaren het pro,"
fc:-::soraat in de geneeskunde op uitnemende wijze bekleedt,
en bovendien (k ('enige- huog1eeraar is, die: aan het jubilee
van 1736 heeft deelg"cnomcn, ,,0111 daardoor (tevens) eenc
oj)cllbarc blijk 1e geven v"n de hiJZonclcrc attentie. \velke clc
Vroedschap heeft VOOf de p\.Tsoon en uitnemende merites
van zijn Hoo.~·g\_:l." \'erdcr bevelcn de Curatore1l Bonnet
aan voor ~ccrctaris (7 Febr.). Hurgmrn. berichten, dat
l) Acta et Decreta Il, blz. 87.
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prof. Oosterdijk Schacht, naar wiens huis zij zich op 7 Febr.
met den Secretaris Van Voorst hadden begeven, zeer gevoelig voor de hem bewezen eer, zich verplicht vond daarvoor te bedanken, "uit hoofde van zijn zo hoog geklommen
ouderdom en gevoel van de afneeming zijner vermogens en
van de onzekerheyd, of (hij) zich tot het houdenvaneene
plechtige redenvoeringe, welke bij het uiteynde -van dat jaar,
in geval van de vieringe van het ISO-jarig jubileum_ van de
oprichtingc der Academie, stond uitgesprokell te worden,
ju staat zoude bevinden." Op voorstel van Curatoren wordt
nu tot Rector benoemd prof. 1Jshr. van Bamclsve1d, "welke
llaa de orde, in deze gewoonlijk gehonden, zoude behoren
gecreëerd te worden, zijne de enigste der Professoren, v.,rcU.::<:
die waardighcyd nog niet bekkcd heeft cn die hereyds de
installatie van een Rector J\.Iagnif. bij.;ewoollcl heeft."
Bonnet wordt tot Secretaris benoemd; de Vroed~chap \\Tlist
tevens de A,ssessorcn voor het a.s. studiejaar aan (19 Febr.).

14 Februari ln5.
De rekening van de fundatie-Bernard wordt goedgekeurd:
ontvangst f 7711-9-2, uitgave f 5723-9 st., blij ft in kassa
f 1988-0-2.

21 Februari en 14 Maart 1785.
[Miedema, blz. 431: Burgmrn. berichten, dat de studenten Van
Hall en Vos zich bij hen ha9.den vervoegd en hun voorgedragen,
"dat verscheyde studenten - gcnegendheyd hadden betoond om zich
in de wapenexercitie te oefenen, met verzoek, dat hun te dien eynde mocht worden geaccordeerd het kleine auditoritun dezer Academie." Aan Curatoren wordt advies hierover gevraagd (21 Febr.).
Hun advies luidt, het kleine auditorium hiervoor af te staan, mits
de studenten de dagen en m'en voor hun wapenoefeningen vaststellen in overleg met den Rector, zoodat geen der professoren
belet wordt in het houden zijner publieke en private col1eges in de
bedoelde zanl. Dit advies zal drie weken ter Secretarie voorliggen
(14 Maar!).]
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7 APRIL 1785-30 MAART 1786.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1785" (-1786) "IJSBRANDO
VAN HAMELSVELD RECTORE, GRAPHIARIO

G. BONNET."

7 April 1785.
Geïnstalleerd ah; Rector Van HameJsveld, als Secretaris
Bonnet, als Assessoren: SegaaT, -Vos, J. :n. V oorda en
Luchtmans. De aftredende Rector Scgaar draagt zijn ambt
aan zjjn opvolger Van HamelsveJd over, na het houden van
een rede "de Hugone Grotio, ilIustri humanorum ct divinorum N ovi Foederis scriptorum Interpreie. "
30 April 1785.

De Acta van het rectoraat van Segaar worden door den
toenmaligen Graphiarius Luchtmans voorgelezen en door
den Senaat goedgekeurd.
11.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1785-Februari 1786.
Wanneer de voorstemmende I/celen ter Statenvergadering
de jaarwedde van den schermmeester !:-)evin met f 60 willen
vermeerderen, zal de St:1d hierin toestemmen (11 April);
de St;:td zal h:L':lr aandeel in het tractement van den overleden schcnnmcester Scvill betalen (21 Nov.); " François
Chapills, geb<'}(irtig van Corchantant( ?)r in Fran:-;ch Comic,"
tot "ordinar1~ schermmeester binnen deze stad" aangesteld
i. pI. V. \vijkll Joh. lVIaurils Sevin, op het verhoogde tractemcnt van f 150. -waarvan de Provincie 2/:1 zal betalen (9
en 30 Jan. en 6 Febr. 17B6).
April 17i'5-Februari 1786.
Ordonnantie voor f 77~9 st. voor boeken voor de -Bibiotheek; de lijst daarvan volgt (11 April) ;de Custos der
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Bibliotheek Mr. Ludolph de With Hoevenaar, die door
ziekte zijn post dikwijls niet -kan waarnemen,. verzoekt, dat
Dr. Wi1lem J acob de Koning hem bij ziekte mag vervangen
(23 Jan. 1786); dit verzoek wordt toegestaan; Dr. De Koning zàl, bij ziekte of absentie van De With Hoevenaar,
; "welke laatste nochtans geen plaatze zoude hebben dan met
voorkennis en toestemming van HH. Burgrnrn.," den post
van Custos waarnemen; hij moet den eed op de instructie
van den Custos afleggen (13 en 20 Febr. 1786).
18 April 1785.
De Vroedschap besluit, in het verzoek van de studenten
(hiervóór blz. 173, op 21 Febr. en 14 Maart 1785) "tc difficulteercn; en zijn HH. Burgmrl1. verzocht en geautoriseerd,
aan voors. studenten te kennen te geven, dat het de Vroedschap aangenaam zoude z~jn, indien hun Ed. kwamen af te
zien van de voorgenomen wapenoefening, de\vijl Hun Ed.
Achtb. niet zouden kunnen permitteeren, dat cle studenten
dezer Academie corpswijze, hetzij in kerken, hetzij op eenige
andere publieke plaatzen dezer stad zich in den wapenhandel
oefenden of manoeuvreerden."
25 April 1785.
[Miedema, blz. 431: De oratie van den afgetreden ~ector (hiervóór blz. 174, op 7 April 1785) zal op zijn verzoek voor rekening van
de Stad worden gedrukt.]

6 Juni 1785.
[Miedema, blz. 432: Op verzoek der medische stU{~_enten zal he(
origineel van het door hen aan de Academie aangeboden
"pourtrait in plaister" van prof. Oosterdijk Schacht in de Bibliotheek worden geplaatst.]
gebron~d

21 November lï85.
[Miedema, blz. 432: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 7 met name genoemde Hong. en Zevcnb. studenten; het jaar
van hun komst aan de Academie wordt vermeld, niet hun studievak.]

176
December 1785-Februari 1786.
[Miedema, blz. 432: Curatoren en gecommitt. ter directie van
Stads finande om advies verzocht over de viering van het 150jarig bestaan der Academie (19 Dec.); hun advies om "uyt h-oofde
der tegenwoordige tijdsomstandigheden" het feest niet te vieren,
zal ter Secretarie voorliggen (9 Jan. 1786); ,,in aanmerking genomen zijnde de min paisible omstandigheden, waarin zich thans
de stad bevind," maar daartegen overwegende, dat de luister van
de Academie niet toelaat, het lSO-jarig bestaan ongevierd te laten,
besluit de Vroedschap, de viering uit te stellen tot Mei 1786, ,,1"'e.serveerende aan zich, den praeeisen dag deswegens nader te bepalen." Curatoren en bovengen. gecommitt. zullen advies uitbrengen over de wijze van deze viering, "ten minsten kosten voor de
Stads kasse" (23 Jan.). - Op hun voorstel wordt besloten, dat bij
de viering in Mei prof. Rau, die dan Rector zal zijn, de feestrede
zal houden; zij zullen nog nadere voorstenen omtrent de feestviering indienen (27 Febr.).]

Januari-Februari 1786.
[Miedema, blz. 432---433 1): Prof. Saxe heeft verzocht, dat zijn
zoon, de advocaat Mr. Fred. Saxe, warde benoemd, op een ,,modiecq
tractement," tot "extraord. prof. juris civilis," waarvoor hij
dan alleen een college zal geven in ,,historia juris civilis;" de oudBurgmr. Berger stelt voor, aan prof. Segaar den titel van prof.
theologiae te geven, zonder douceur en zonder dat hij daarom meer
theologische college's za1- behoeven te geven. Beide voorstellen gaan
naar Curatoren om advies (23 Jan.). Curatoren worden gemachtigd,
"aangezien het jus hodiernum sedert het vertrek van den oude Heer
prof. (J.) Voorda op deze Academie niet is gedoceerdt," prof.
(J. H.) Voorda te polsen, of hij, met den Htel van "prof. juris
hodierni" en een behoorlijke verhooging van jaarwedde, het jus
hodiernum wil doceeren 2) (30 Jan,).1

Curatoren herichtcn, dat prof. J. H. Voorda, "overwegende de gToote geè:xtendeerthcid en llloeijeJijkheid van het werk
en de daaruyt voortvloeiende onzekerheid om een tijdt te
1) Alles, wat bij Miedema, blz. 433, onder den datum "Martis
den XVIIen Januarü 1786" staat, is verkeerd gedateerd; al deze
besluiten zijn op Maandag 30 Januari 1786 genomen.
2) Zie hiervóór blz. "139-----140, op 18 Dec. 1780.
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kunnen bepalen, op welk zijn Hoog Gel. voorschreeve collegic' zoude kunnen beginnen, beschroomd was, een titel en
douceur aan te neernen, aan welke Zijn Ed. immers voor
abnoch niet zoude kunnen voldoen, en daaromme prae fe-reerde, voor de vriendel~jke aanbicdînge te bedanken, nidtemin echter voornemens zijnde om aan het vervaardigen
van voors. collegie, zoveel immer de tijd Zljn Ed. zal tocl:lten, te werken." Op voorstel van Curatoren \vont! nu rced:;
beslokn, aan prof. J. H. Voorda den bevvustcn titel en de
lx:doekle verhooging van ja;'-lnyedde toe te kennen, zooc1ra
hij "za] te kennen geeven, in staat te zijn, eén coJlegie over
het ins hodiernum te beginnen en te doceeren" (13 Febr.).

23 en 30 Januari 1ï86.
Curatoren, om advies gevraagd over de benoeming van
1-{eclo[ en Scrfelaris (23 Jan.), rappnrl{'('rcll, te hd)hcn bevonden, dat "U Ed. Achtb. omtrent de verkiczingc van een
Rector, wa1lneer alle de professoren die waardigheid bek1ccd

hebhen, geen vasten voet gehouden, maar op den cenen tijd
daartoe verkozen hebben de oudste der professoren, welke
L\vce malen, en op cenen anderen tijd de oudste der professoren, die maar éénmaal het rectoraat bekleed hebben." Dat
zij daarom als Rector voordragen prof. Rau en prof. J. H.
Voorda, van wie de "eerste de oudste is van hen, die tweemaal, de laatste de OU(l.~tc van hen, die t~énmaal het rectoraat
hebben beldecel. Het secretariaat wordt altijcl opgedragen
na;lll de oudste in rang van jaren volgende professor,"
"\\,'aarom zij daarvoor prof. Hennert voordragen. De V rocdschap benoemt nu .Ra.u en Hennert resp. tot Rector en Secretarts, en wijst tevens de Assessoren voor het a.s. studiejaar aall. --"~ Op de vraag van den Rector, Van Hamelsveld,
of, nu de viering yan het jubilee tot l\lei is uitgesteld, de
aftredende Rector toch in !vfaart een oratie zal houden,
antwoordt de Vroedschap bevestigend (30 jan.).

13 Februari 1786.
[Miederna, blz. 43..1: Gecommitt. ter directie van Stads Financie
word.en gemachtigd, te zorgen voor de gouden penningen en verdere
benoodigdhcden voor de promotiën more maiorum ter gelegenheid
V;:\n het a.s. jubilee.]

Acta et decrcta Scnatusl III

·12
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20 Februari 1786.
Goedgekeurd de rekening van het fonds- Bernard, in ontvangst f 1542-9 st., in uitgave f 394-0-8, blijft in cassa
f 1148--S-8.

30 MAART 1786--29 MAART 1787.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI

1786" (-1787), "SEBALDO

RAVIO TERTIUM RECTORE ET JOH. FRED.
GRAPlIlARIO."

HENNERT

30 Maart 1786.
GeïnstaIJc('nl als Hector Hall. al,.; Secretaris Henne-rt, :l1~
Assessoren: Van Hame1sve1d~ Bondam, Nahuys en Rossijn. De aftredende Rector Van Hamelsvdd draagt zijn ambt
aan zijn opvolger Rau over, na het hotHkn van etn rede
"de mystcriis, ad ipsam religionem Christianam pertincntibus eiusque naturam constitucntibus."

24 April 1786.
De Acta van het rectoraat van Van Hame1sveld worden
door den tocnmaJigcn Secretaris Bonnet ,voorgelezen en
door den Senaat goedgekeurd. - "Eadem hora rogavit chr.
Tydcmannus, an absens in Pro1l1ontorio honae spel honorihu5
in utroque jure surnmis ornari possit juvenis llohilis~imu:-;,
('uius peritia quidcrn explorata fucrat et exarninî acadcmico di~s dic111S cr~lt ante profeçtionem e patria, sed ipsl1m
examen di ffeni dchuerat propter fcstinatum itcr: CCl1èiUit
Senatus, pracómtc online jl1ridico, proilloti(IOC!l1 h:li1C absentis h,lUd eS;;e facicndam."

3 Mei 1786.
De Hector deelt aan den Senaat cic H.es. VL 1 J\1'ci 17R6
(hierna blz. lBl) mede, _bL'tn.'ffende dL'. vlenng van hL't
1SO-jarig bestaan der Academie. "Tn eodem Sellatu Et'ctor
dec1aravit, quod ;unpliss. ~enator Van der Does ipsi slgm-
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ficaverat, Magistratus nostros in votis habere, eumdem modurn atque ordinem in instanti jubilaeo esse observandum,qui in superiori festo seculari observatus fuit; ad hUilc actum magis spectabilem reddendum, Magistratui urbano haud
ingraturn fore, ut Academiae civis bini binique collegium
professorum antecedant adeoque huue in finem in auditoria
philosophico conveniant et Ull;l nobiscum proccdant. Constitutum fuit a Senaiu nostro, hortatu privato esse efficien-'
d11111, ut cives Academiac ad hoc officium faciles se pracbeant."

24 Mei 1786 .
."Post habitam promotionem" leest de Rector I~cs. VI.
22 l\1ci 1786 (hierna blz. 181-182) voor, waarbij het ceremonieel van het feest van 31 :!\lei" \vordt vastgesteld.

30 Mei 1786.
"Post habitam promotionem Rector Senatui indicavit,
hora septima vespèrtina numi argentei distributionem inter Academiae cives fieri debere, Pro qua muni ficentia
ampliss. Curatoribus a I\ectore ]\![agnifico gratias esse hadendas, fuit con~tittttum.
Septima quoquc hora ampliss. Scnatorcs Verschoor et
Falck una cum urbis Graphiario De Ruever in senaculum
vc-nerunt et pl'aescntibus pro f essoribus numi distributÎollem
ca lege feeerunt, ut stndiosis theologiae, qui in senacull1m
primum convoeabantur, mImus traebtllf, dein juris studiosis, postremo mcclicinae d philosophiac. Ante haee ampliss.
~enator Verschoor e cathedra inferiori auditorii philosophici ad Acaderniae cives verba kcit il1isque nurni distributionem indixit."

31 Mei 17[;6.
,,In Senatum post horam nOllam venerunt arnp1îss. Sc'na101'es I{ornondt et De kidder. 11Ila cum urbis Graphial'io
De !\uever. {jui cclebra1:Ïol1cm ISOmi diei natalis AC;Hlemiac
indixcrunt. Rector Senaloris verba bn.'vi gratia1'um acticm('
ex('(:pi1. Quibus factis. 'ampliss. ScnatoTes }{ectorem Senatumquc ad CUri;l111 deduxtrunt, prac(:untihus apparitol'ibus
llostris, nosque comitantibus .<\c<tdcmiac cÎvibus. Olmlis
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autem pampa ill0 die fuit facta eo ordine, quo
221) Maii statutum fuerat."

lil

decreto

" September 1786.
De ]Zcdor deelt mede, een -brief van den ,senaat van
de Academie van Heidelberg te hebben ontvangen, met
eén uitnoodiging tot hijw(illing van het -flie- ectl\vfecst dezer
Academie, dat op 6 Nove-mher 17g6 zal \\'orden gevierd.
Voor deze tátnoocliging- zal ecn dankbetuiging aan VOOrt}.
Senaat \-vorden gezonden met de mecledcding, dat de Utr.
Academie geen deputatie TIaaf Heiclclberg kan zenden, en
een gelukv,rcnsch met het te vieren feest; deze brief van
dankbetuiging en gduk\'vctlsch volgt. - "In eoclem convent u
Rector Scnatui dcc1aravit, sîbi per apparitorem nostrUlll
fuisse nuntiatum, dariss. Voorda, qni propter adversam valetudinem Rectorem adire non poterat, a muncrc Academiaese abdicasse.2 )."

11 en 13 October 1786.
"Scnatu convocato, in deliberationem venit, utrum in
praesenti rerurn Trajectinarum catastrophe, novis COl1suJÎbus honores, nova auctoritate populi delatos, gratulari (lcbeat
coIJe~ium nostrum. Propter Scnatus infrequentiam hace res
in 13um diem fuiL rejecta.
Die autern 131110 maiori quadam suffragiorum parte constitutum fuit, novissirnos Consules Eyk et De Ridder co more, quo ficri solct, esse salutaridos."
_m

19 Februari 1787 3 ).
"Ctarissimus Hennert SenatuÎ pradegit atque probavit
ca, qt.1aC se Graphiario acta fuerant eaque in commentarios
f) Er staat bij abuis ,,19 Maü."
2) Hij was nl. tot lid van de nieuwe, door de burgerij gekozen
Vroedschap gekozen, die op 28 Augustus 1786 voor het eerst zitting
n'Hu.
:~) Van nu af zijn de Acta van dit studiejaar niet meer van de
hand van Hennert, maar van die van zijn opvolger als Graphiarius,
Tydeman. Over de reden van Hennert's vertrek zie hierna blz.
186-189, op 27 December 1786 en 22 Januari 1787.

181
hos referre jussus, propediem discessurus ex pac urbe Hanoviam (naar Hanau) I commentarios acadernicos et aerarii
nostri pecuniam clariss. Boneto, superioris anni Graphiario,
tradidit."

H.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

lMiedema. blz. 433 --435: Ten \ï::-rvolge op haar advies van 27
FebJ'. (hiervóó:r blz. 176) stelt de commissie voor, dat op 31 Mei
de 01."atie zal pb<lts hebben en op 1 Juni de promotie more malorum; goedgekeurd, evenals de hoofdzaken van het programma
voor de .feestviering. A.ls commissie tel' voorbereiding van alle feestelijkheden v.;m:dt:n bc-nüemd {hf gecUimnitt.. ter directie van Stads
Financic en de HH. Van Rümond, De Ridder, Abbema en
V,m del' Nfuelcn, benevens den Kameraar Craeyvanger- (1 Mei). Op
ha,JT voorstel wordt beslüt~n, dat de Gedep. Staten en de Secretaris
Vim Staat door Burgmrn., de professoren door den Rector Magn.
zullen worden. uitgenoodigd voor den feestmaaltijd. - Den predikanten zal worden verzocht, in hun preek op Zondag 28 Md
Je Ae<\dernie in hun gebed te gedenken.; de avondpredikbeurt in
den Dom op 31 Mei en do l':10rgenpre-dik.bc:urt in de Jacobi."kerk op
1 .Juni zullen wegens de viering van het jubilee en de promotie
more- maiorum stïIstaan (8 Mei). Het plan van het ceremonieel voor
het jubilee wordt vastgesteld 1). Tevens wordt besloten, "in
1) Dit zee:;: l<mge programma wordt hier niet opgenomen; men
h:m de feestelijkheden uitvoerig 1rcThnald vinden in de .,Naauwkeurige Beo:chrijving c-nz," der feesten. van 1786 door den Doopsgez.
predikant C. de Vries, en in het kort in De Utrechtsehe Academie,
blz. 345--356. - In het Gcm, Arch. Utn,;cht, 22 Afd., wordul bewaard, resp. onder No. 1018, No. 1020 en Nu. 1021, de notulen van
de feestcommisde, de bijIngen d.aarvan, en de partituren van de
resp. dom· den orgnnis1. F. Nieuwcnhuy,-;:en <:'-11 door den Heer Klein
gecmnporwcrdc muzick- en zangstukken. die b~j de plechtigheid in
den Dom op 31 Md zijn uitgevoerd. Wie in zulke- onderweqY.::n
belang stelt, km in de Nos. 1018 en 1020 de noodige bijzonderheden
a::mtreffen over hc,t menu van den ft:estmaaltijd, het dessert, de
soorten van wijnen en likeuren en de aanzienlijke kosten van een
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plaatze van het doen eener illuminatie en geeven van het musiecq
op Stads kosten bij de promotiën more maiorum," een zilveren
penning te laten slaan, die alleen aan de professoren en de studenten zal worden uitgereikt (22 Mei). - De Heeren Verschoor en
Falck worden aangewezen om de penningen aan de professoren en
studenten uit te reiken (hiervóór blz. 179, op 30 Mei 1786). Falck
zal de studenten bij hunne komst op het stadhuis op 31 Mei recipieeren "en in de secretarijen geleyden" (29 Mei).]

"Zijn ingevolw: het geresolveerde op laatstleden J\Iaandag
(22 lvfei) alle de leed en van den Raad en de SecretarIssen
van de Policie, bcnevens de Secretarissen van den F:d. Achtb.
Gerechte en van de J\lomboirkamer geconvoceerd en in de
'Raadkamer verschenen, en vervolgens de Professoren uyt
de Senatus academicus dOOT de lU-I. Van H_omondt ('11 De
I(idder, benevens den Secretaris De Ruever, afgehaald e11
op het Haac1hll)'s in dl' Gtrcchtskamcr gelcycl, \yaarna HH.
Hurgmru. met de Profes::;oren en presente: lecden van (kn
Raad. en bovengemelde ~ecrdari::;::;cn, conform het plan van
het ceremonieel, dbaangaande gearrcsteenl, en corps zich
naar de Domkerk hebben hegeven tot het hooren van (ie
oratie 1) van den Rector Magnificus Rau (31 Mei)."
[Miedema, blz. 435-436: Aan prof. Eau f 250 vereerd, tot dank
voor de door hem gehouden oratie; deze zal op Stads kosten worden gedrukt; de penningen voor de studenten zijn hun op 30
Mei in de Senaatskamer uitgereikt, die voor de professoren zullen

en ander. Ik: ontleen er alleen aan, dat Nieuwenhuysen gemachtigd
werd, het orchest te versterken met "twee goede violisten, twee
hauboïsten. en eene persoon v:oor de contrebass," van Arru;terdmn
of elders te ontbieden; dat hij aan elk der 4 muzikanten uit Amsterdam denkelijk 4 ducatc-n moest betalen; dat hij, "daar de Heer
Gordon door menigvuldige bezigheden te zeer geoccupeerd was om
de eerste fiool te speelcn en de directie van bet orchest op zich te
neemen," vohnacht kreeg, "een bekwaam orchcstmcester van een
andere plaats te ontbieden;" dat Nieuwenhuysen f 250 heeft gekregen "voor het componeren. van het musiecq van. 't jubilé, item voor
het speelen en in ordre houden van het orchest" en dat zijn broer
2 dukaten heeft gekregen (een dukaat
f 5 en 5 stuivers)
"voor bet speelen. op de klokken van de Nicolaikerk."
1) Over deze rede en wat daarin wordt medegedeeld over de politieke verdeeldheid onder de studenten zie De Utrechtsche Academie, blz. 355-356.

=
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hun worden ter hand gesteld, zoodra ze gereed zijn (6 Juni). De Rector Magnif. Rau heeft namens den Senaat Burgmrn. bedankt
voor de bemoeiingen van den Magistraat ten behoeve van het
jubilee der Academie en voor de aan de professoren bewezen eer
door de uitnoodiging voor den maaltijd en de hun uitgereikte penningen; voor zichzelf voegde hij daaradIl toe een dankbetuiging
voor de vereering voor zijn oratie (12 Juni).]

September

1786-~

Februari 1787.

[Miedema, blz, 436--438: Prof. J. H. Voorda op zijn verzoek ontslagen, met dankbetuiging voor de goede en getrouwe diensten, gedm'ende een reeks van jaren aan Stad en Academie bewezen (4
Sept.). Fred. Saxe verzoekt, zoolang de vacature-Voorda niet vervuld lli, als lector of extraord. prof., zonder jaarwedde, Pandecten
en Instituten te mogen doceeren "over hetzelve compendium, over
beiwelk de Heer Voo-rda collegie heeft gehouden" en verzoekt verder, zoodra de vacature-Voorda vervuld is, te worden aangesteld tot
prof. historiae juris (16 Sept.); het eerste gedeelte van dit verzoek
van Fred. Saxe, "advocaat voor den Ed. Hove dezer Provincie,"
wordt ingewilligd (18 Sept. 1». Curatoren verzocht om advies over
de vervulling der vacature-Voorda (25 Sept.); aan den Senaat zal
worden kennis gegeven van de benoeming van Saxc tot lector in het
ju~; civile Romanum (29 Sept.); Curatoren dienen voor de vervul1îng
del' vncatUl'C-Voorda het voJgende drietal in: F. A. van der Mark, P.
Roscam en Joh. Valkenaar, resp. hoogleeraar te Deventer, Harderwijk en Franeker; als jaarwedde stellen zij voor f 1400 (18 Dec.); .
Fl-. Saxe verzoekt in aanmerking Te komen voor de vervulling der
vacature-Voorda, en zoo niet, dat hem worde toegestaan, tot de'
H.S. groote vacantie voort te gaan met zijn colleges over Pandecten
en Instituten, en dat hij :worde aangesteld tot "ord. prof. historiae
juri.<:," met den titel van "prof. juris civilis" (27 Dec.); Petrus RosC'am .,gedcspîcieerd" tot "ord. prof. juris civilis et juris hodierni," op
-een wedde van f 1400; Voorda zal hem eerst nog vragen, of hij
bezwaar heeft tegen het gebruiken van het compendium van Westenberg in plaats van dat van (Van) Eek 2) (2 Jan. 1787); aan Saxe
1)

Bij Miedema abusievelijk 19 September.

2) Bedoeld zijn: J. O. Westenberg, Principia juris secundum or-

dinem Digestorum feu Pandedarum, dat in 1818 nog een 5den druk
te Leiden beleefde, en Corn. van Eek, Principia juris civilis secundum ordinem Digestorum, dat in 1784 een 7de editie kreeg, insgelijkD te Leiden.
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wordt toegestaan, tot de groote vacantie Pandecten en Instituten te
doceeren; hem wordt de titel verleend van "extraord. prof. historül(~
juri:o c:ivilis," maar zonder wedde of emolumenten (22 Jnn.); na
gunstig rapport van Voonla wordt Roscam benoemd (29 Jan.);
hij neemt de benoeming mm (5 Febr.).-l

H:i

~cptl'mbcr

17[.;(l.

"Up h<:1 geprop, >lKlTdc dezen aang:landc bcc- ft de -'V rocel.schap g()èd.~cvondt'Il, (hi ten ('U'stt'n in dc/:cr ;=;tad:::·- Ul andere: t\]cderlandschc Courantl'lI zal wonkn gepb;l1:.;t de- navolgende resolutie:
De Vroedschap, met lt.~cdwcz~'n vernomen hcbhemk, dat
in andere p1aat7.:cn hinnen (kze CH anderv. provinci(:n hier
en <la;lr .~chijlld k werden verspreid, alsof hiiJDen deze ;:;tad
geen !~'l'll()(:gzaTll(: veili~:-heid, rn;t;!1~ intl',,'TfH]ed vlock C>11nl~~
~ïg-c b~'vv'l':,..;e'l1S pLut~ h;'t:ldvIl en voorzîe;;de, dat wc11igt S()llJ~·
mige jOllw']ied'-'Il dom" zudanig'c nadclig(' geruchten mogtvl1
,vorden ;1 ÎV/,'sdHtkt , om alhier a;m deze _;\cadernie hunne
studi(:n aan te v;mgt'l1 of ie hervatten, of immn:" dat de
U(Hkr:, (jf voogden daardoor zOlden kunnen werden \yenhoudcn, on] hunne kinderen of J>llpillcl1 tot d]("11 cyndc Îlerv.;aanl over te zcnden. heeft goedgevunden, dat, tot vnor~
koming van z()danige ongegronde nihtrno-iscb, bij extract
(kz(':-> aall het puhliek zai worden hd~elld gemaakt, dat -\;vl'1
verre V;tll ('enige onntst, integendeel binnen deze ~tad niet
anders dan cen volkolll(·ll rust i.~1l veiligheid worden !,:;CVOlld,-~\l, in zoovcrn: zeI
d;ü l1HJ1~clijk ncxg,-·ns over het alg,>
l1weJl meerder CCJlsgczlmlheid onder de gOt'zk burgcrcij (·n
ing-esdct1Cil plaats hebben; hicrv;ll1 kunllen gctuyg:Cl1 zoov(~'-'lc, vvcJkc :l.cdcnl ccnig"e tijd de_ omstandigheden V;'lll dcz\"
Stad van nabij beschouwd en dczt'lvc onp;lrlijdig bc(:onkchl
hebben; ofschoon dan ,k Vroed:·;chap zich in dl' Iloodzak<..'"
l~jkhcid heclt bC\,{lllclvn om ('enige maalH',:.;"c!cn te nC111('n
tegen alle gewtldîge ;t;mvalkn, md dcv\:vlke dc-zc. Sl;Hl (n
Lnrgcrei.i sch,-'cJwn te' -v'\{mlcn bedreigd, is da;trduor I1ncht;ms
de r11st llict Wl':.-:"gcnuilwn, veclmin ccnigl' gl-i~nmdc rvdcib
()ntst;~;tn, \v:t;t[t)n} jongelieden deze c\cldcmiv zlllldcll hl'
hoeven le :.>rhuwcfl. Ikt is orn cll..'7l' redencn, ([;tt Hun Cd.
(~r. i\chtb. ;dk ouder:.:, vO(),~·dcn cu npzlc1Hkcc-" welke u1lig'l.:
jongciïngcn, (lIJder hun toezicht, tut s1udit;n gl':~Îhikt hdAwn.
verzoeken en noclÏgcn, dat dezeln: met d(· (bad g",_'livvnl k beproeven, of i/illnen deze vrijheidlievende St;Hi
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icb het allerminste voorhanden is, waal-door deze Stad en
i\C:tdemie zoude-u behoeven te worden vetmeid ; kunnende dt
\'nwd~ch;lp a:!I) eell iegdijk vl'rzekercn, dat nik rnogdijkv
zorg i:-; gedr;tgvJl. cn verder zal gcdra,!::cn worden, niet :llkcu
voor dclt ,~'er('~-ddéll voortga1J~- Ikr ~ludië-n, m:lar (lO}; vuor
de g-ocde urder ("n personele yciJiglll.'icl y;t!l CUl iedeT ('TI
in~(mdcrhl:;cl van de studerende jvug,l, welke I hlIl Ed, (~r.
l\d1tb. bij d('~t' vL'rkhn'll tl" nemen in l)cul'lvcr bïjznndl'fC
Ilf( ~1cctic'- met VtTzckcring. (hl dCZL'ï ve jonge 1iedc~ (n) im-Tn('l"rlll'C'l" %l1l1l'n wonkn bC;';TCpCll, lwtn:kklog- 1e hebben op
zo(hllige dicn"lcIL \\,'elk_c te cl'l1ïgcr tijd, e11 voon.! uit hoofde
van \/ro('dschap:~ pllb1i,'atit.~ van den 14('n dezer i), van de
burgers en ingcsctcncn 1en beste van deze Stad zouden kU11worden gevergd.'"
13

NOVC1Ubo-

17R(1.

>«~dlunnl Ik lcdufl· del n:qllL':otc, ltl:dcIt gvprc:.:.cutccnl
bij de ;:'("huu1en~ en g-vburcn van de Korte Nicu\ystraal,
Owl-l\fum;tcr-trans, Jkmkcre en Lichte Gaanlc. Servet;:,teeg dc., v(·l"~()ekcnde 0111 redcnen. hij gcdaçhü: requcste
.:::~:callc.';(,,::ct.Td, (ht hl't lmskruvd, in "t l:kin auditorium d,-'%er
.-\C(t(lClllie gepl;nt...,t, vanda:l~ na;lr Ct'l] andere plaats· mochte
'\v(}rdcl1 oHTgcbr;\cht 2), heeft de Vroedschap goedgevonekn op dezelve rcqneslt' te appoinc1eefcD: <1;lt (Ie \ ro('ebchap
rec(l.s v('){,r het omf:t1lgcll der requcste schikkingen en hestellingen hadde gl'rnaakt om hel bll:-;k rliid, houn'l ander-

1) De publicatie van 14 Sept. 1786 (men vindt. een gedrukt exemplaar hiervan ingebonden bij de Hes. Vr. 14 Sept. 1786) bepaalde
0.8.., dat .,ten tijde van een onverhoopt alarm, zoo wegends den
aanmaxsch van troupes tegen. dceze stad als anderszins" (art. 1),
"niemand der ingezetenen zal vermogen zich te onttn~kken, maar
zal integendeel een jeder, in tijden als voren, zich met alle bcreid\villigheid laten emploieren tot zodanigen dienst en op die plaats,
ah, naarmate del' omstandigheden zal vcreischt worden" (art. 5).
~) Een request van gelijke strekking, wanrin md neg dringender
tetmcn gewezen werd op het groote brandgevaar voor- de omliggende gebouwen, nu het kleine auditorium tot een "kruydmagazijn"
w2"td gebruikt, \liaS ingediend door ,Vice-Domdeken en Capitulairen der Kerke ten Dom te Utrecht" Het werd ook op 13 Nov.
1786 in de Vroedschnp gelezcn en op dezelfde wijze beantwoord
als het bovenstaande request.
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sints voor alle onverhoopte gevallen op de best mogelijke
wijzen verzorgd, uit het auditorium der Academie te verp/;t;ltscn, en voornemens wa:tren zulks zooclra mogelijk werk...,
stellig te makell."
[Miedema, blz. 437: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan 1)
voor 11 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, allen
theologen; duW' van hun verblijf aan de Academie opgegeven.]

27 December 1786 en 22 J;muari 1787.

"Düor HH. Burgmrn. zijnde voortgebracht en gedaan
lezen een missive, bij hun gd. ontfangen van den Professor
Hennert, welk luyd als volgt:
\Vel Eelele ,Groot _'\chtb;lrc I [('efen,
't rs niet zonder ~chr()rn('n. dat ik UEd. Cr. ~\('hth. moet
lastiR vallen lIlct kbg"tnl over het hîjga;ll1d(~ N" 'H) V:tD dt.:
I bag:.:chc Cürrcspondent, waar ik op eCTl zoo schandeJijke
\VÜZC 1entoongc,Stdd \yordc j), dat ik in Ut.' tecgcnwoonÎige
1) Op 24 Nov. 1786 besloot de theologische faculteit, dat van
de f 250, die van het subsidie van het vorige jaar waren overgebleven, f 225 onder de Hang. en Zevenb. studenten verdeeld zou
worden en dat de overbl\ivende f 25 in kas zouden worden gehouden: eramer, t.a.p., blz. 91.
~) In No. 40 van De Haagsche Correspondent, blz. 216 (aanwezig op de Kon. Bibliotheek in Den Haag) stond het volgende
te lezen (mededeel.ing van Dr. J. H. Kernkamp):
Advertentie
"Van wegens Johannes Fredericus Sterrekijkerius, Professor"
(als noot bij dit woord: "Ik ken de man niet, men denkt, dat het
een professor te Utrecht is, maar daar is wel een Johannes Frededeus Hennert, doch Sierrekijkerius weet ik niet"), "vertaler der
sHgtelijke wijsgeelige werkjes van Spinola (sic), wordt bekend gemaakt, dat hem in zijn eerste jeugd door de befaamde zielstruikroovers Voltaire, Hurne, Roessau (sic) en die van hun rot ontstolen zijn als ten lste alle beginselen van godsdienst, ten 2de
de· waare wijsbegeerte en ten 3de de opregte zeedekunde, en daar
zijn Hoog Geleerde dezelve tot hiertoe, tot een aanmerkelijk nadeel
zo van hem als zijne leerlingen, heeft gemist, belooft hij zijn alles
passeerden vleizugt voor Willem den Vijfden tot een premie aan
hem, die dezelve weet aan te wijzen en aan hem weeder te bezorgen.
Zegt het voort."
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onaangename tijden voor kwade gevolgen omtrent mijne
per;-;oon en mijne veiligheid moet btclucht zijn, schoon het
tegendeel van die beschuldigingen aan ieder mensch blijken
moet, die slcgts. zijne Dogen gebruiken wil om den inhoud
van het eerste en derde deel v:tn mijne Uitgelezene verhandelingen I) over te zien; schoon ik ill die schriften met veel
moeite duistre leerstels~ls van Spinoza heb opgehelderd,
om dezelve beter te \veederleggen, schoon eindelijk het tegcmlcd ook uit tn~jne Didatcn over de philosophie:!) kan
blijken. hen ik cgter niet zoncl<:T reeden bevree~<l, (lat soortgelijke \vd:clijkse bbdercn ab de lIa:lgschc Correspondent, overal verspreid e11 met gretighei.d gclcezen 'vVOr<lCllde, mij een b1aarn zullle,tl aanwrij ven, die mij bij de ingesctenen gehaat en voor de Aca(h.'lIlischt~ jeugd onnuttig moet
maken.
U\VclEd. Cr. ",\chth. zullen mij dus tC1cs1cmmen, dat ik
na;, den \'vlmcrv:wan1 ie nid Z01HhT !'chrorllc!l de thcologia
n:Lturalis kan beginnen.
Dit alles wel overv·:ogcn hebbende en tevens herdenkende
hel verdriet, ik zcdcnl drie iaan.. 'tl hcbbc moeten ondervinden :1), ben ik voorneme1l;-; ~lijlle post eil professie, welke
I) Uitgeleezene Verhandelingen over de wijsgeerte (sic) en
fraaije lettei'en, getrokken uit de Werken der Koninkl. Akademie
del' Weetenschappen te Berlijn: Uit het Fransch vertaald enz. door
J. F. Hennert. Utrecht, 1780~1795, 5 deelen.
~) Deze dictaten zij~ na zijn dood, uit het Latijn vertaald, door
G. C. Spaan uitgegeven onder den titel: J. F. Hennert, Lessen
over de eerste beginselen der wijsbegeerte, Leiden, 1819..·-1822, 3 dIn.
:.l) Hiermede doelt hij vermoedelijk niet op onaangenaamheden,
die hij, als Oranjeklant, van de patriotten heeft ondervonden, maar
op het volgende. In 1784 verscheen bij Van Faddenburg, Academiedrukker te Utrecht, een curieuze brochure, getiteld: "Bijzondere
uitwerhelen van de influenza en de geneesmiddelen tegen die besmettelijke ziekte, tot waarschouwing van veele beschreven door
J. F . Rennert, professor in de philosophie en mathesis te Utrecht.
Eerste sh.lli:." (Supplement CataL BibL Gem. Utrecht No. 2161). De
hier bedoelde influenza is niet de bekende ziekte, maal' een kwaal,
waaraan iemand lijdt, die allerlei kwaads van Hennerts' mathematische colleges heeft verLeId, van welke kwaal Hennert hem door
deze brochure wil genezen. Blijkens allerlei toespelingen is deze
iemand, die steeds als "de patiënt" wordt betiteld, een collega van

188
ik aan deze Academie geduurende den tijd van drie en
twintig ja:ucn met alle behoorlijke vlijt cn, zoals ik yeTtrolJwe, nirt zonder vrugt bekleed hehbe, tegen het einde van
l<\'bru:T~j, wannc{"]" mijne halfj;l:trige mathematische collvgi~;n volgens .:!vwoontl' ;~;ll .!!(·z;indi;!,o hebben, tt' fcslgnccn:n
in h:tnden V;tn CWl'lEd. (~r . .\chtb. :tl~ Cur;l1orc(l dVZi..T
i\c!dcrrd,i..'. ~;-cJijk ik de \'f'~ih('id nnllC, hij dc\'%\,: voorlopi~~- de
behoorlijke l::Cllllis v:m dit i"ui.1ll v()orJtcmen, om 1l11J naaT
mijn vaderland te relln.:l"l·i\ en dvc7.e ;\c;ulcmic en !~l;ld il'
yc'rbdul, aal! t·'vvFd. eif. ~-\chtb. te gcevcn.
Ik bell Jrll'Î" cnhicd
lhrE(1. Croot ~\chlb. oD(knbui,t.:-e Dicn;l<lï
(w.g.) J. F. HemlCrL
HemlCrt, en \-vel prof. Rossijn, hoewel deze niet bij name als "de
patiënt" woedt vermeld. De "patiënt" .dnn heeft in October of November 178!b bij eenige Curatoren van de Du. Academie klachten
ingediend over HenTIert,':;: wiskvndige colleges, "zonder tevoren over
zijn bezwaren met. mij te hebben gesproken;" de ,.patiënt wilde
mijn mathematische colleges op zich nemen" (zie in. verband hiermede blz. 168. ReE'. Raad 15 Nov. 1784: prof Rossijn heeft gevraagd, een college in de mathesis te mogen houden), maar heeft
în een helder oogenblik later daarvnn afgezîcll, zich er mee vergenoegende, "dat men mij mogt hekier de waarheid zeggen;" hij
heeft verzekerd, dat ik niet meer dan de 6 boeken van Euclides
doceer, dat mijne toehoorders niets van mijne Ie.'?.sen profiteerden
en niet LYl staat waren verhevener colleges bij te wonen (waarop
ecnige bladzijden verder, in ander verband, de verzekering volgt:
"mijn collega Rossijn gebruikt de voorzigtigheid, geen onderwe:rpen
te behcmdelen, die op verheeve mathematische beginselen steunen").
On). nu den "patiënt" van zijn waan te genezen, geeft Eennert op
blz. 11-14 een vC'rslag van de matbematische colleges, die hij
sindf" 22 jaren te Utrecht gegeven heeft, op blz:. 15-25 een "Berigt
nopens de nÎeuwe rndhode, die ik sinds begin 1784 În mijn mathematÎfècne colleges volg" en op blz. 25 'vlg. een "Berigt nopens een.
college over krijgskunde, fortificatie cn marine, dat hij in bet a.s.
AcademieJaar ïn 't Duitsch of Fransch zal beginnen." Ten slotte,
op blz. 32 en 33, kondigt hij ,.een tweede stuk" a,1.n, want ,.hij
Dwent diL werkje om het halve jaar te vervolgen," maar alleen als
de "patiënt" zijn eigen cl;:,den, en .,b~izonder die hij zedert October
uitgevoerd heeft:· bekend maakt. Daar Rossijn schijnt gezwegen
te hebben, moeten wij ons troosten over het gemis van een vervolg
c-p de .,Bijzondere uitwerkselen V,ill de influenza."
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In handen van Curatoren gesteld om advies (27' Dec.).
Prof. HcnneI"t krijgt het gevraagde ontslag 1.) ; hij mag, zoo
hij dit wenscht, tot het einde van Februari a.s. met zijn
academische lessen doorgaan; zijn tractement zal tot 6 lVIaart
a.S. worden uitbetaald (22 Jan. 1787).
26 Februari 1787.
Professoren en predikanten worden ontslagen van het onderteckenen van het "declaratoir 2)."
26 Februari en 19 nTa;trt ] 787.
Curatoren verz(;cht om advies over de benoeming van
Redor en ~ccret;lris (26 Febr.) ; zij berichh>il, prof. Vos, als
den oudsten der professoren, die no~ rnaar éénmaal JZe.ctor
zijn geweest, te hebben gepolst of hij dit amht wilde aan··
vaarden, daar zij kennis "droegen van zijne lichaamszw;1kte; hij heeft om die reden verzocht, ervan verschoond te
hlijven; daarom dragen zij nU voor het rectoraat prof.
Saxe voor, als den oudsten der professoren, die [c(xls twec:lnaal lZertor zijn ge\vee.st, en voor het secretariaat prof. 'J'y·<10111an, den olHLten der professoren, die nog geen secretaris z~in g-eweest, maar alleen, wanneer hij tegenwoordig zal
z~jn hij de installatie van den nietHven Rector; ·wanneer dit
niet het geval i:,;, moeten de vertegenwoordigers van (kn
H.aad bij de rectoraatsoverdracht de resolutie, waarbij Tydeman tot secretaris wordt benocmd, onder zich houden;
de Haad zal clan opnieuw over het secretariaat disponee"·
H'tl :1). Overeenkomstig dit advies wordt besloten.
De
1) Zonder eenige dankbetuiging en de bij zulk een gelegenheid
gebruikelijke plichtplegingen.
2) Dit declaratoir luidde: ,.Ik verklaare, mij aan dezen Raad,
zooals dezelve op den 12den October 1786 in possessie is getreden.
te onderwerpen, zonder mij tegen dezelve door openlijke of onderhandsche pogingen te zullen verzetten, op poene en tevreden zijnde
van, des contrarie doende, van mijn ambt of officie verlaten te
worden."
;~) Men schijnt dus gevreesd te hebben, dat de Oranjeklant Tydeman zich zou onttrekken aan een plechtigheid, die door vertegenwoordigers van de door hem als onwettig beschouwde patriotsche
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Vroedscliap wiJst tevens de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (19 Maart).

26 Maart 1787.
Goedgekeurd de rekening der fundatie-Bernard: ontvangst f 8323-10-2, uitgave f 5581-9 st., blijft in cassa

f2742-1-2.
29 MAJ\RT 17S7--3 APRIL 1788.
1.
.. ACTA SENA"US ACADEMICl ANNI 1787"(-1788) "RECTORE
CHRISTOPHORO SA/GO TERTIUM, GRAPHIARIO lVI. TYDEMANNO
USQUE AD

22 dum

l\'lAII (.1787), DEINDE

C.

SEGAAR."

29 Maart 1787.

Gel'nst,,,Ueerd ab Rector Saxe, als ;;ecretaris Tydeman~
als J\sscssoren: Rau) Tydenwll, Oosterdijk Schacht en Segaar. De aftredende I-{ector Rau draagt zijn ambt aan
zijn opvolger Saxe over, na het houden van een rede "de
~1iffinütatibus, quibus premitur antiquitatis Judaic-ae stwlium
dequl' judicia, in co n..'gunclo."
ft :Mci 1787.
Petrus Roscam houdt eeIl inaugureele oratie "de praecipuÎs, <[uac vnHm Jurisconsulturn comrnendant, dotibus."

18 Mei 1787.
Cîstercl1 en heden Z~jn de hUlzen van Professoren opgeschreven door hen, die morgen moeten zorgen voor de
illk\vartiering V;lll soldaten en van ddcrs gekomen gewapcnd~ burgers. De Rector vraagt, of me11 dezen last l~idregeerlng geleid werd. Zooals uit de Acta van den Senaat op 29
Maart 1787 blijkt, was Tydeman bij de plechtigheid tegenwoordig
en werd hij dus tot Secretaris geproclameerd.
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za am zal dulden, dan wei den 11agistraat herinneren aan
het privilegie der professoren? Eenparig wordt besloten,
dat l:('ctor cn Secretaris bij Burgmrn. zullen aandringen op
handhaving van het privilegie van vrüdom van inkvI'artiering', zoo als dat hlijkt uit de Acta Senattts van 16-43, "plcnius quam in \Vateri codice legum Trajcctinarum 1);" zij
zullen daaraan toevoegen een relaas van hetgeen in N 0vembcr 1673, bij den aftocht der Fransehen, blijkens de
Acta van dat jaar door de professoren is verzocht el1 verkregen 2), en ten ,'.;Jotte cr de aandacht op vestigen, dat in al1e
f\cad('111it~1l van Europa de professoren vr~jdom van inkwartiering hebben, zelfs van vijandel~ikc troepen.

22 Mei 1787.
De H.cctor bericht, /lat hij en de Secretaris zich vall cven~
gcnoemde opdracht hebben" gekweten; Hurgmrn. waren van
lllcening, dat zü zirh hiervoor moesten wenden tot den
Heer Jonckheer, die. de leiding had van het jnkwartieringswerk. Zij h;ldden dit gedaan; Jonckheer had beloofd, de
zaak in de Vroedschap te hrengen; deze had besloten, dat
de professoren eerst een verzoekschr~ft hierover moesten
indienen (hierna hlz. 201, op 21 Arlei 1787). Dit verzoekschrift is intus:'ichen opgesteld; het wordt voorgelezen, goedgekeurd cn door alle professorefl onderteekend. De inhoud
ervan is uit het voorgaande g"<-.'floegzaam bekend; cr ~taat
alleen nog in, dat .,uit de Aden der Academie, weIke zeer
lJal1\vl.;:cur1g zijn ( !), blijkt, dat gcdurenc1e de Fransche
occupatie in de jaren 1672 en 1673 (ie professoren niet met
('enige inqnarticring z~jn hela st geweest," en dat de Vrocd1) De Senaat beroept zich op de - echter niet in ,uitvoering
gekomen! - Leges et Statuta van 1643, waar in art. V staat
"Rector, Professores, studiosi quique alio munere in hac Academia
fungantur, liberi immuriesque a militîbus vel aulicîs quibuscunque
hospitio excipiendis sunto," etc. (Acta et Decreta I, blz. 170). In het
Placaatboek van Te Water, lIl, blz. 486, zijn de - wèl in practijk
gebrachte! - Leges et Statuta van 1644 afgedrukt; in art. VI
daarvan (zie Acta et Decreta I, blz. 196) wordt van vrijdom van
Înkwartiering niet gesproken, alleen van vrijdom van wacht en
van belasting voor militaire doeleinden.
::?) Vgl. Acta et Decreta I, blz. 509-510, op November 1673.
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schap in hare publicatie van (16) Setlt. ] 7g6 (hiervóór
b17. 18-t) heeft doen weten, (ht zij de Acad~'mie in hare
particuliere }in)ü'Clie nam, "onder welke parficuliere ])[0tcdlc Rectl)[ en Profe%orcn ook hd maintien hunner privikgl(:n H)og'cfi bcg·rijJ>cll ;" om al het aangcvoenle VLTZO('"
ken dl' profC:'i::;ofcn, "van alle inqllarticring van militain:-l1
of auxiliaircn 1) te worden ontlast of vrijgt:1atcll." --- Op
dezen zdfdcn 22 Mei lcc:-:;L Tydcman de Acta van ZIJ11 secretariaat voor, \velkt: worden g-oC"dgckeunl; \Ncgcns zijn
vertrek naar Harderwijk (hierna blz. 19.1 ..- 196, op 30 April,
7 en 21 ]\1ci 17S7) neemt hij afscheid van den Senaat.
26 Mei lï87.
De Rector hericht, dat Segaar i. pl. v. Tydcman tot Secretaris is bcnoemcl. Venter deelt hij mede, een verzoekschri ft van een aantal studenkn te hebben out vangen. Het
luidt als volgt:
"Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekende, studenten in verscheide faculteiten aan deze Academie, dat zij niet dan met een grievend leedwezen hebben
beschot1\vd, hoe de bloeij en luister dezer Academie sedert
een tjjd.~;tjp van omtrend drie jaren merkelijk is verminderd,
zoo door (Ie ongelukkig plaats hebbende omstandigheden
omtrencl de publIeke zaken, die, hoe <11i0(,11 ook van de
~tt1deerende jeugel, egter al mede daar zijn invloed op hebben' gehad, maar dat voornamelijk onzes erachtens het verval meeT is toegenomen door 't gemis van verscheide kundige hoogleerarel'l; dat dit gemis opnieuw merkelijk wordt
vergroot cloor het onverwagt vertrek van clen Hooggeleerden Heer Prof. Tydeman" enz., ,,'t geen niet anders ten
gevolge kan hebhen dan hl't verdere verval dezer 1 [oge
Schoole; \V;tarom de onderget. de vrijheid nemen, zich te
vervoegen bij U Ilooggekenlen, die niet minder van de
waarheid onzer ;;;telling zullen overtuigd zijn, met ernstige
bede, dat het "Lr Hooggl'l. behagL'n kunne, goede devoiren aan
te wenden, dat deze v:u.:attlllfe zodra mogel~ik, immers voor
hd ingaan der aanstaande groote vacantie, worc1e .vervuld
md een bekwaam 1..'11 hun aangcll<lam per'-;OOI1, daartoe voor! ~ De gewapende burgers, die uit andere steden naar Utrecht
kwamen.
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stdlende de Hr. Mr. F. Saxe, thans prof. extraord. aan
deze Academü" van wiens kunde cn modus docendi versdwicle onzer in dit bijna afg-elopcn :\cadcmieja;tr tot hun
uil-cr:.:tc genoc;~·('n hcbbl·ll geprofitecrd." ti ct was ondertcel{c]](l door 24 studenten.
Hij de beraadslaging hierover
oonln'lde o.c. Sen;tat eenparig, dat hij .met deze zaak niets
te rn;lkcn h;·l(i: dat de stlldcnkll hun 'verzoek tot Curatoren
l1W(:-;ten richten; dat (Ic Secretaris dit aan de st.udenten ZOlt
t1lt:dcdcekn -- -- hctgl'cn geschiell is
.--; dat Rector
en ;-';ccn."taris ;1<l11 deIl ccc<;,icn Burgmr. van I.:cn C11 ander
Z011l1Cll kennis geven; toen dit door den Secretaris gedaan
was - ---- ,.I\cdor enim in 1111ive1'so hoc negotio otiosl1s spectator tuit c}" --- -, heeft de eerste Burg111r. het beleid van
den ;,~ellaat in ckze aangelegenheid geprezen.

31 ]Vlei 1787.
Fred. Saxe aanvaardt zijn ambt van "extraord. prof. historiae jU1~is civilis" md een rede "de utilitate et jucumlitatc
historiae juris civilis,"

19 Juli 1787.
De Rector deelt aan den ter gelegenheid van een juridisch
examen bijeengeroepen Senaat mede, dat, tegen zijn verwachting, de Vroedschap, ondanks het verzoekschrift en de
d~iarin aangevoerde argumenten van den Senaat, had besloten dat de. professoren, evenals alle andere burgers en
inwoners ·van deze stad, verplicht waren, inkwartiering. te
vcr1cenen aan twee soldaten of gewapende burgers. Hij

leest daarop de Res. Vr. 16 Juli 1787 (hierna blz. 201)
voor.

18 September 1787.
De Rector vraagt den SCffilat, ,,:tn Sercnissimum Arausic)Ilis et Nassaviac Principem, qui stupcnda ct mirabili, manifesto Numine, rerum catastrophc facta, ante mericlicm
maximo bonoru111 applal1su cxceptus, urbem ingrcssus crat,
1) Hij was m.uners de vader van den door de studenten aanbevolen mr. F. Saxe.

Acta et decreta Senatus, JIl

13

194
solenniter a Senatu salutari cique de faustissimo adventu
in hane metropolin gratulationem fieri placeret. Annueruntad unum orones." De Senaat gaat nu op audiëntie bij den
Prins in het Duitsche lIuis, de Rector complimenteert hém
en beveelt hem de belangen der Academie aau. De Prins
betuigt zijn goede gezindheid jegens de Academie. Op denze] fden dag cornplimenteeren Rector en Assessoren de
nieuw opgetreden Burgmrn. Loten en Van Bronchorst en
geven hun, ook uit naam der overige professoren, te kennen,
dat de Senaat gaarne zou ziCH, dat 'ryclcman cn Hcnncrt,
"qui ob temporum iniquîtatem in alias ores disccsscrant,"
in hun vroeger ambt in ·Otrecht hersteld WerdCll.
23 September 1787.
De Senaat gaat op audiëntie bij Prinses Wilhc1mina, die
in Utrecht is gekomen, en complimenteert haar~
27 September 1787.
De Rector deeIt aan den Senaat mede de Res. V r. 26
Sept. 1787 (hierna bI. 202), waarbij Saxe tot Rector,
Segaar tot Secretaris en Rau, Bondam, Oosterdijk Schacht
en Segaar tot Assessoren worden benoemd 1).
10 October 1787.
De Rector deelt Res. V r. 1 Oct. 1787 (hierna blz. 197)
mede, betreffende het ontslag van P. Roscam, Fr. Saxe, ].
H. Voorda cn Vari HameIsveld.

13 November 1787.
Voorgelezen Res. Vr. 25 Oct. 1787 (hierna blz. 199).
1) Zij allen waren reeds vroeger (blz. 189 en 192, op 19 Maart en 26
Mei 1787) hiertoe benoemd, maar de op 16 Sept. 1787 herstelde oude
regeering achtte alle besluiten van de "pl'aetense" Vroedschap, die
zitting had gehad van 28 Aug. 1786 (niet 2 Aug., zooals Miedema,
blz. 441, noot 1, heeft; op 2 Aug. werd de oude vroedschap, op 5
leden na, afgezet; het werd 28 A.ug. voordat de nieuwe, door de
burgerij gekozen Vroedschap zitting nam) tot op den genoemden
datum, onwettig genomen.
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Verder deelt de Rector aan den Senaat mede, dat hij door
bemiddeling van den Heer (W. L.) Brown, predikant bij
de Engelsche Kerk te Utrecht, twee boekdeelen heeft ontvangen, nl. den catalogns van de boeken in het British Museum, door de Curatoren van deze instelling, ongetwijfeld
op voorstel van hun secretaris Joseph Planta 1), aangeboden aan de Utr. Academie. Het geschenk zal in de Bibliotheek worden opgenomen; een brief van dankbetuiging
wordt aan den Heer Planta toegezonden; deze brief volgt.
1 Februari 1788.
Voorgelezen Res. Vr. 7 Jan. 1788 (hierna blz. 206). De
in plaats van den afgezetten pedel Hendrik Koopman benoemde pedel Bastiaan Borst komt in de Senaatsvergadering; de Rector vermaant hem, zijn ambt nauwgezet waar
te nemcn en in de eerste plaats gehoorzaam te zijn aan den
Rector.
14 Februari 1788.
"Gulie1mus Laurentius Brown;' (zie hierna blz. 199-200,
op 3 en 24 Dec. 1787) houdt zijn inaugureelc recle "de religionis et philosophiae societate et concordia maxime salutari."

Ir.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

30 April 1787.
Tydeman geeft kennis van zijn beroep naai Ffarderwijk,
als opvolger van P. Roscam, als prof. juris civilis; als na in!) Hij was toen nog ,,keeper of the manuscripts" van het Bri~

tish Museum en werd in 1779 de "principal librarian" van deze instelling. De beleefdheid van het toezenden van den catalogus kan
ook een gevolg zijn van de omstandigheid, dat Planta te Utrecht
had gestudeerd; hij staat - evenals zooovele anderen, die zich niet
hadden laten inschrijven - wel niet vermeld in het Utrechtsche
Album studiosorum, maar van zijne studie te Utrecht wordt gewag gemaakt in zijn levensschets in de Dictionary of National
Biography.
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formatie blijkt, dat hij dit beroep heeft aangenomen, zal
hem ontslag worden verleend.
Mei 1787-Februari 1788.
[Miedema, blz. 439-440: Aan Tydeman tegen de a.s. groote vacantie ontslag verleend t) (7 Mei); zijn wedde zal worden tdtbetaald tot op den dag, waarop hij zijn laatste college geeft; over zijn
vraag, aan wien hij het secretariaat der Academie moet overdragen, zal advies van Curatoren worden verzocht; ondertussehen moet
de Rector het waarnemen (21 Mei). - Fred. Saxe definitief benoemd tot "extraord. prof. historîae juris civilis," maar nog steeds
zonder wedde of emolumenten (21 Mei). - De oraties van Roscam
en Fr. Saxe zullen op hun verzoek op Stads kosten worden gedrukt (4 Juni). - Joh. Valckenaer, prof. te Franeker, als opvolger van Tydeman beroepen tot 'lord. prof. juris naturae, gentium
et publicî Romano-Gennanici," op een jaarwedde van f 1200; Petrus
Nieuwland, van Amsterdam, als opvolger van Hennert beroepen tot
"ordin. prof. matheseos, philosophiae et astronomiae," op een jaarwedde van f 1200 (18 Juni).]

Nieuwland bericht, dat hij kort vóór zijn beroep naar
·Utrecht door het College ter Admiraliteit van Amsterdam
met prof. Van Sv,Jinden in een commissie benoemd is ter
verbetering der zeekaarten en astronomische berekeningen
enz., op een jaanveddc van f 1200; hij verzoekt daarom,
en verkrijgt, 14 dagen beraad (25 Juni). Valckcnaer
neemt het beroep aan; hij zal vóór het einde der groote
vacantie naar Utrecht komen, "en betuyge bij voorraad,
daarin een niet gering genoegen te smaken, dat ik, door
de edelmoedige tusschenkomst van UEel. Gr. Achtb. uit
Vriesland verlost, in vreijer luchtstreek en onder een gezegende regeering van DE(l. Cr. Achtb. eens ruymer adem
zal moogen haaIen en onder die onmiddellijke bescherming
van een volkslievendc regeering in mijnen kring en betrekking kunnen werkzaam zijn tot onderwijs van het aankomende geslacht in de eerste gronden der maatschappij en
van alle regeringe, dus tot bevordering van den nationalen
welvaart door de verligting van een vrij volk" (2 Juli). Nieuwland neemt het beroep aan (9 Juli). - Er zal worden
1) Evenals bij Hennert (hiervóór blz. 189, noot 1) zonder eenige
complimenten.
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~Irngézien naar een. prof. in de medicijnen, tot hulp vari
den bejaarden prof. Oosterdijk Schacht (27 Aug.). - Fr;
llunnan verzoekt, Wl'gcns ouden lom en zwakte, vrijstelling van zijn preekbeurten; er zal met hem worden overleg-d over de waarneming ervan (10 Sept.). - Valckenaer
hericht in een brief, dd. Rotterdam, ]8 Sept. 1787, dat de
gebeurtenissen van Zaterdag H. (15 Sept.) l) hem hadden
genoodzaakt. "om de gevolgen van ('enen aanval, \A/eJkc wij
niet voorzien of berekenen konden, te ontwijken," met zijn
gezin de vlucht te nemen, met achterlating van al zijne
goederen; h~j vcn::oekt, deze ie beschermen; daar hij, "volgen,,, 1ll~il1e prinópes en na mijn inzien het naluur- en
~ta:lbrccht zullende doceeren, il1 het. geval zoude kunnen
komen van Hiet te voldoen aan de intentie der ic:gcnwoor~
(ligc Regeering,," iegt hij zljn amht in handen van Cura~
toren ]1U.T; van de billijkheid deT V roed:,;chap vc:rwachl hlj,
dat hem zijn transportkosten v;:m Francker naar Utn:cht,
([ic f 380 bedragen, vergoed ·\i\'onkn. De V'rocdschap bat
Lcm wdeE, dat zij dezen brief voor noh ficatie heeft ·aanQl'lWrJlCn en zich .,111et de restitutie zijneT verschottén niet
]~;{n LCfl!.oeijcn" (2-+ Sept.).
.

[Miedema, blz. 441: De benoemingen van Nieuwla.."rJ.d, Fr. Saxe
en ROEcam, als door een "pretensen Magistraat" geschied, vernietigd. Ook J. H. Voorda ontslagen::!) (1 Oct.).]

C1Jratorcn rapportccren, dat lJsbrand van Hamc1svclcL "ordin. prof. in de I-l.cilîge GOd:2:ckenlheid op den i\c;idcmie,
zich nid zoude on1zien hebbc.Il in dc 1ruubh:s eE cornbusiit~n,
·welke ïll deze stad OJH.::c1nkkitdilk hcbb1..;ll pbds gl. .+lac1. zich
niet alke,l te ctil;l.Tli.'il)i(·cl"cl;' ·van zijn ~ed e11' plicht als
1) In den laten avond van Zaterdag 15 Sept. 1787 begon de
ontruiming van. Utrecht door de patriotsche troepen en geraakte
de gehcc1e stad in rep en roer en het. gepeupel op de heen; reeds
vele patrioü::che burgers namen toon overhaa","1 de vlucht: Colenbrander, De Patriottentijd, IH, hlz. 192-195 van de Bijlagen. Den
volgenden morgen begon reeds de intocht van de stadhouderlijke
troepen en nam de oude regeeri.ng het heft weel' in handen.
2) Hij was 4 Sept. 1786 (hiervóér blz. J83) reeds op zijn verzoek ontslagen -- maar door de "pra.etense" Vroedschap, dus onwettig! -- Valckenaer zal niet ontslagen zijn. omdat hij zijn ambt
nog niet aanvaard fu'1d, en geacht vverd van het beroep te hebben
afgezien door zijn brief van 18 Sept. (zie boven).
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borgc]," omtrend de wettige lVlagistraat, maar dat hij ook
zijn carakter en bedieningc als Prof. in de Heilige Godgeleerdheid en prediker van Gods heilig woord op cene
schandelijke wijze zoude zijn te buiten gegaan, in zoverre
zelfs, dat hij een mccle\verker en aanstoker zoude zijn geweest van de borgeren en ingezetenen tegen httnne wettige
Overheid, alwaaromme zij, Heeren, niet hebben willen afztjll, alzulks aan de bijionclcrc attentie van DE. Achtb.
voor te dragen, 1en einde bîj DEd. Achtb. daaromtrend
naar bevind van zake zodanig weTde gedisponeerd, als dezelve zullen oordcelen te behaoTen. Nemende zij, Heeren,
venier de vrijheid, ter deliberatie en dispositie van U.Ed.
Achtb. voor te s1clle:q en over te laten, of niet Ludolf De
With Hoevenaar, in qualiteit als Custos Bibliothecac dezer
Stad, en Hendrik Koopman, als pedel van den Senatus
academicus, behoorden te worden gedimittcenl, om redenen van hun onbetaamlijk en slegt gedrag ten tijde der
bovengemelde troubles en combustiën:' De Vroedschap besluit, hen allen te ontslaan, "alles nochtans onverminderd,
met relatie tot IJsbrand van }famclsvc1d, De With Hoevenaar en Hendrik Koopman. de: actie, welke de Heer Hoofdoffider dezer Stad tegen dezelve zal oordeelen te moeten
institueercn 1 )." Aan den Kerkeraad "Véln de Ncdcrduitsche gemeente" zal kennis worden gegeven van het ontslag
van Van Ilamclsveld als theolog·. prof., en dat hij "onnut
verklaard is om de preclikc1icnst in deze gemeente waar te
lll'emCn, met inhibitie van zijn vc:rscheene tracteJ11eut;" het
burgerschap van \/an H;lmelsveld 'wordt ingetrokken; van
het besluit betreffende zijn preclikdienst zal kennls worden
gegeven aan Getlc])ut. St-aten, "opdat hij niet geadmitteerd
\vonk, in deze Provincie den openbaren Godsdienst als
lceraaf \vaar te l1eernen" (1. en 4 Oct.). - De preekbeurten
van Fr. Burman (hiervóór blz. 197, op 10 Sept.) zullen
voorloopig \vorden waarg"etlOl1lCll door den proponent l\r:lulIer (15 Oet.).
.
Fr :lal worden geïnfofmccnl, of de professoren Hennert
en Tydeman genegen zijn, hun vroeger ambt te Utrecht te
herV;)ttell, "en v·tel ten opzichte van den prof. Hennert niet
;:d1ccn onder behoudenissc van deszclfs oude rang, maar
1) Tegen tal van patriotten werd nl. een gerechtelijke vervolging
ingesteld.
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ook zonder dat gehouden zal zijn, opnieuw eene oratie te
doen, considererende de Vroedschap Z.Ed. als gecontinueerd
in deszelfs professoraat en deszelfs ontslag als niet verleend." Daar Tydeman te I-Iarderwijk het jus Romanum
doceert en misschien bezwaar zou maken, te Utrecht alleen
zjjn vorigen titel van "prof. juris naturae, gentium ct publici Romano-Germanici" aan te nemen, wordt hem, boven
dezen tîtel, ook de titel van "prof. juris civilis Romani" aangeboden, met een kleine verrneenlcring van jaarwedde ; om
dit niet tot hcnvaar van "de dcsastreusc situatie van Stads
kassa" te doen strekken, zal voorloopig geen derde profe:;sor in het jus civile H.omanum worden benoemd (25 act.).
[Miedema, blz. 442: Commi'isÎe benoemd, om Bonnet en Bondam
te bedanken voor het weigeren van een hun aangeboden professoraat, ,.zonder daarvan aan de doemalige pretense Vroedschap kennisse te geven" (25 Oet.); Bondam krijgt er den titel b~i van "prof.
juris hodierni,n zonder verhooging van wedde (25 en 29 Oct.).]

Onder hen, die uitg-czollllercl worden van de amnestie, komm voor Mr. J. van Lidt de Jeude cn prof. IJsbr. van
l-Iamdsveld (8 Nov.). - Curatoren hebben in gevolg-e Rcs.
Vr. 25 Gct. Hcnnert gepolst; hij heeft bericht, gaarne zijn
ouden post te zullen hervatten, "wdk hij in de eerste twintig jaren met genoeg-en, maar in de laatste vier jaren Inet
verdriet en droefheid heeft waargenomen en daarom genoodzaakt is geweest van dezelve te desisteren." Aan Hennert wordt nu in zeer vleiencle termen geschreven, dat men
111('t groot genoegen heeft vernomen, dat zijne "genegenheicl
voor ons en onze Academie niet geheel uitgedoofd is" en
dat hij bereid is, "op zekere conditiën" zijn oude amht te
hervatten, Z~jne voonvaarden \vorden aanvaard; z1jn vroeger ambt wordt hem aangeboden; zijne reiskosten zullen
vergoed en zijne j~lar\Yl'dde zal verhoogd worden, zoodra
Stads fÎnanci('::'n dit tod aten (19 Nov.). -Pierre Jean van
Lc1îjveld op de gewone jaarwedde en emolumenten tot
Custos der Hihliotheck benoemd i. pI. v. den afgezetten
Luc!. cle With Hoeven""r (26 Nov.).
[Miedema, blz. 443: Wegens "den afgeleefden ouderdom" van prof.
Fr. Burman en "de ongelukkige en zwakke gesteldheid" van prof.
Vos, die hen belet ,,hunne gewoone collegiën te houden en de
studerende jeugd. te onderw~izen," stellen Curatoren voor, W. L.
Bwwn, predikant bij de Eng. Kel'k te Utrecht, te benoemen tot ord.
proÏ. in de theologie -en de philosopma moralis, op een jaarwedde
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van f 600; er bestaat goede hoop, dat de Staten 2/3 hiervan zullen
betalen, zoonIs vroeger is gesehied bij Castillon 1) en in andere
gevallen (3 Dec.); nu de Staten hiertoe besloten hebben, wordt
Brown op de genoemde voorwaarden tot "prof. historÏae ecclesiasticae et philosophiae mOl'alis" benoemd (24 Dec.); hij neemt
dit beroep aan (31. Dec.); zijn oratie zal op Stads kosten worden
gedrukt (18 Febr. 1788).]

Ingekomen een hrief van prof Hennert, <ld. Hanau. 2B
Nov.- 17B7, luidende o,a.: zoodra ik "ele gelukkige onnolcnteling

der

puhli.eke

z<iakcn"

vernam,

v,-'enschle

1]..;:

"n:tar

1Jtrechtsch g"ezegent gcvvest "veder te keeren;" die vycnsch
is HU vervuld; m~in besluit om "onder UEd. Gr. Achth. bescherming te !eeven, blij fr zo onveranderlijk, als de thans wettige J<_cgecring blijven zal; zij alken km mij een genocgclijk
leven verzekeren." "Dankbaarheid ontvonkt mijn hart, bev\-ecgd mijne lippen; de daackn zullen voor mij spreken; vergun llIij uw LwsdH::fllling; GOll zegClJ dl' pogingen der \h,Titige H_cgu;ring, God zegen den dierbaeen Stadhowler" (.)
Dcc. 1ï87).
lMiedema, blz. 443: Aan Tyèeman zijn oude ambt aangeboden,
met toevoeging van dCD titel van "prof. juris civilis Romani" en
verhcoging zijner jnar'.-vedde r>.1C·t f 100, zonder "\'erplïchtîng om een
nieuwe oratie te houden (17 Dec.); hij neemt dit aanbod aan en
hoopt in April a.~. naaI' Utrecht te komen (31 Dec.).]

"Op hu gerepn. 'scnlet.'f( 1(' in deze verzoekt en autoriseert
de \7rocdschap (Curatoren) orn uit te ZIen en aan de
\/ fOt:dsdn.p voor tc, draagcH c('ni~~e hekw<i;ltnJ', en gerenumnl('cnk~ pCLsunCl1, ,-vclke iot nut en luister dezer ~L;ld..; .1\cademie in ondtTsclv...'idc faculteiten 7.()U(k beboren iWr(wpen
te wunlcn tot onlinaTi~ prüfcssorcll. en tevens hunne gcebgkn te laten !.t-aan uD1ITCncl de_ conven;lhclsi (' fniddclcll,
,v;~ank,or de ~t~l(J:.;kassc în deze zCJl1(k~ kumwn g-(:souhgccrd \\-'ordcl1" (11 Februari 17gS)_
I) Zie Acta et Decreta II, blz. 471 en 509. - Op 19 Dec. 1787
beslot.en de- Staten van Utrecht tot het betalen van 2f;; der jaarwedde van Brown (Hes. Staten Utrecht, 19 Dec. 1787). Dit is de
"douceur," bedoeld Ïn de Gedenkscr...riH.en van G .•T. van. Hardenbreek, V bh. 659; men vindt daar tevens de reden vermeld, waarom
de leden vLm de U1re-c-htsche Ridderschap er voor stemden, n.l. de
anti-patriotsche gezindheid van Brown. Over de colleges, die
Brown gaf, zie Loncq, HistoT. Schets der Dtr. Hoogeschool, blz.
245, noot 2.
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Mei-Juli 1787.
[Miedema, blz. 439: Alvorens men kan delibereeren over vrijstelling van inkwartiering voor de professoren, moet daarover een door
elk hunner onderteekend request hiertoe worden ingediend (zie
hiervoor blz. 190~192, op 18 en 22 Mei 1'187) (21 Mei).]

rs ingekomen een zeer uitvoerig rapport v~m Clli"arorcn
n;I:1[ aanleiding- v:In het ing-ckonlcn request der professoren.
In dit rapport hetoog"en Curatoren, dat professoren zich ten
onrechte beroepen op de vrijstelling van inkwartiering", hun
in (lc _Lege,,, ct Stalllta V;lll }(fB verleend, daar deze in 164-tvervang'en zijn door nieu\yc l.,C'gcs ct Statuta, ·waarin deze
vrijstel1ing niet meer voorkomt (hicrvóbr blz. 191, noot 1);
zij zetten dan uitvoerig uiteen, \vaarom de Vroeebchap de
Leges et Statnta van 16-i:) door die van 16-:1-4 heeft moeten
vervangen (alles, \V:lt zij jn dit gedeelte van hun rapport
betoogTll, kan men v:ml~n in Acta et Decre1;t T, blz, 182--lfi-l, 186, 199-----E(; en 195, noot :~). I let is waar, dat. ZO{)al.:.: de professoren in hun rcquc:-;t aanvoeren, de Sen:,:tt zich
in ló73 met goed gevol~ op de Leges et Statl1ta van 16-t,)
heeL beroepen om vrijsteiling van inkwartiering- te verkrijgen, lllaar de gcdl'Putccnlcn va.n de Staten GCi1t"raal, die
tO(:il het bestlmr over Utrecht voerden (.-\d;l ct Deen'ta I,
hlz. SlO, noot 1) \\-arcn gcheci onkundig è"1"\·':ln, dat de
Leges et Slaluta van 16-4:1 niet in practijk waren gehracht
en hadden uok wel ic1s ;indcrs te doen, dan de llo1ukn vaD
de Vroedschap uit 16-43 en l()~t-t na te pluizen. \Vat ten
sl Ol ti..' brtn: ft het btTOep V;l11 de professoren Ojl de "PTO!eC"·
tie," door (]c Vrocd:->cha-p in hare resolutie van 16 ~cVt. 1786
(hierv/)(')r blz. 1g-'t----lxS} beloofd. deze "protectie" had allcen
bel n:1-.::k1n12: op de ~i udciltcn en v<...Tzckerclc hun, dal \':!11 hcn
,t;-CCl1 milît:Jire diensten zoutlen \\"""onlcn gevcrg(L -- Dit
rapfJfJrt z;11 ~, dagen lu ;)ecîd(lril~ v()Orliv,gd1 (Ui Junit
Dit rapport in oyerwl'ging" genomen hl:bllClldc . hesluit dl'
Vror.·d:->chap, .. dal de profcs~,()rcn (kzcr ;\c;Fkmie, n"cn:d:,;
alk ande!"""l; bnrgc1"t'll en ill,~-l~zctcncn duer starl, verplicht
zijn, ieder twee l11:til:o;ch;lPV_')l. dour de 11 II. Cummi:",:,s;lrÎ:,:scil
tpt d,-~ inqt1anicrin~~ Lij hun gchiljctit'tTd, in hnntlt' hnyzcI1
te llHjluTtierctl, of inquarticring buytcn hunne huyzcn tebezorgen, {JE w('l lnej- de g"Clnqllartienlc ]"nansch;lppcn daarover te ;vJOrdCcfcl1. het\vt.fk aan htnlJle keuze bij deze i\"ord
ovc-rg-c-btcn." Y:m deze re;-;ulutle zal aan den ~el'la<!i wunlcH
kcnnü; gegeven (lh Juli).
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6 Augustus 1787 en 28 Januari 1788.
[Miedema, blz. 440 en 443: Aan prof. Rau f 44 toegestaan, om
voor de Bibliotheek aan te koopen "Totius Latinitatis Lexicon, cura
Jacobi Facciolati, opera et studio Aegidii Forcelin, Patavü, 1771,
IV tom. in folo" (6 Aug.). - Aan denzelfden f137-9 st., ter betaling van voor de Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan
is niet opgenomen (28 Jan. 1788).]

6 Augu5tu5 1787.
"Voorgedragen en lil ovenvegmg genomen zijnde, dat de
omstandigheid van tijd. en zaken, in welke deze provincie
en stad (zich bevinden), zomtijds aanleyding zoude kun11en geven, hetzij wegends erroneuse informatiën of kwaadaardige uitstrooisels, dat vce1e ouders en voogden in n;)buurige provinciën en steeden zouden di f ficultcc:rcn, om
hunne kinderen of pupillen op dezer Stads Academie te
.zenden, om reden, dat die hier niet veilig en' aan onaangenaame ontmoetingen en overlast blootgesteld zouden zijn,
heeft de Vroedschap goedgevonden, bij extract dezer aan
alle en een ieder bekend te maken, dat de studerende jeugd
buiten ecnig-e schroom met alle gerustheid hunne studiën
op dezer Stads Academie kunnen waarnemen, zonder aan
cenigc belemmering, onveiligheid of onaangenaame ontmoetingen geëxponeerd te zijn, nemende de Vroedschap anc
dezelve in hare bijzondere protectie, met verzekeringe aan
alle ouders en voogden, dat de Vroedschap speciale zorgen
zal dragen, dat alle, welke deze Academi.e wiJlen frequcnl('<:re11, geen mindere vrijheid en veiligheid op dezc j\cademie zuIlen eryarcn als dezelve in voorige jaren gcnoten
hebben."
26 Scptcm ber 1787.
[Miedema, blz. 441: Benoemd tot Rector Saxe, tot Secretaris
Segaar, tot Assessoren: Rau, Bondam, Oosterdijk Schacht en
Segaar 1) - Verzoek aan Curatoren om een publicatie op te stel1) Deze allen waren reeds op 29 Maart 1787 als zoodanig geinstalleerd, met uitzondering van Segaar, die Tydeman als Secretaris was opgevolgd, en van Bondam, die Tydeman als Assessor had
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len, waarbij de studeerende jeugd wordt verzocht, hare studiën
aan de Dtr. Academie te hervatten of te beginnen, zooals ook door
den Senaat van Harderwijk geschied is.]

1 October 1787.
PUBLICATIE TER VERZEKERING AAN DE STUDEERENDE JEUGD VAN VEILIGHEID EN PROTECTIE.

"Borgemccste:fcn en Vroedschap der Stad Utrecht, thands
vvederom in de uitoefening van haare wettige Magistratuure
als Regeerders der Stad en Curatoren der Academie hersteld zijnde, hebben met innige smerte en leedweezen informatie bekoomen, dat veele (JUtIers en voogden in nabuurige
provinciën en steden door vree ze \vcg-<::nds de verregaande
verwarringen. en combustiën, \,,-elke alhier binnen deze Stad
hebben plaatze g-chacl, wederhouden cn afgeschrikt zijn gcwonlcn, hunne kinderen en pupillen in derzelver studiën op
deze Academie te laten continueren, of opnieuw heginnen;
dan dewijl Hun Ed. J\ch1b. door de alwijze bestellinge der
Gocl1\jke Voorzienigheid thands hc:t genoegen hebben, te
mogen zien, dat alle venvarringen en tumultueuse bewegingen ten ecncnmale ophouden en de ru.st in de Stad en
de veiligheid voor personen en goederen onder ccne herstelde en weUigc administratie der Justitie heerscht, hebben
HH. Hurgmrn. en Vroedschap, als Curatoren der Academie, aan wie de welvaart der Stad en den blocij der 1\ca{lemie boven alles ter harte g;lat, g-oedgcvollclcn, hij deze
daarvan eene publieke advertentie aan alle cn een ieder te
doen, en verzekcrillFe Le gceven, dat de :Jc,H1L'mische studit~n binnen deze St;~-~l met 'eerw_ volkomen veiligheid kunncn
herv~lt en uitgeoefend ''lorden, alwaarommc zij~ lIH. Burgmrn. eon \Troe(!:;chap, verLrouwen~ dat bovengemelde (mde~s
en voog(kn geellc z\\:arigheid zullen rnaakoi, c1erzelver kinderen en pupillen hunne SltH1iè;n aihicr te doen beginnen
{)[ te vervolgen, belovende de V roedschap aan alle dezelve
hunne b~jzondere protectie; hebbende de Professoren hunne
vervangen: zie hiervóór blz. 194, noot 1. Bij al deze benoemingen
werd de Stadhouder nog niet gekend, hoewel hij reeds in al zijne
waardigheden in Provincie en Stad Ut:recht was hersteld; zie ook
hierna blz. 206, noot 2.
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academische lessen met het bq!;in dezer maand aangevan":'
gen"
~ Deze publicatie zal worden afgekondigd, gedrukt en aangeplakt, en advertentie daarvan gedaan in de Geldersehe,
llaag::;che en Utrechtsche cour~tflten.
12 en 14 November 1787.
. Onderstaande publicatie zal won!cn afgekondigd, gedn1kt
en aangeplakt, en een eXtract van deze re:-;ülutie. mèt ecn
,,-~xcmvlaar der publicatie, zal \vurden tocgczomkn aan den
Scnatus acadcmîcus, "ten eynclc de lijdelijke" (= die er
telkens wezen zal) "Rector .l\Tagnificus in het nazien. en approbereu der ralalogen van publiek te dÎ:'tr;tllcrcn" (=----= vcrkoopen) "boeken {I:lar()p ;h.'ht gccve" (12 Nov.). De publicatie "yenI op 14 Nov .. ,van den stad huize --- - more
so1itu -- -,-. g(:puLliccerd.'·'
PUBL1CA'l'IE OM TE VERB.iEDBN EET VERKOPEN EN mVULGEREN
VAN SOMl\HCE COUEANTEN, POST VAN DEN NEDER-RHIJN. EN
ANDEhE

Li'l..STEH,SCrIRrFTBN .

.,B~lTgcmcC'.",lcrcn en Vroedschap der ~.bcl U1n.'cht, met
gecn minder srnertc als YCf01ü,x:lanliióng g·czïcn hehbende,
dat verscheidl" 7.(JO çultrantius at" kw~tadaartige eH h:latZl1g1ir!,'e Sdll-ijvcrs z(~dcrd een g\..'fllimcll tijd. (11 voor:tl in
dcezen juoj.ll'nde jaarc, zich niet OHP::li.'l1 hebbi.'n, in hunne
courankn en wcckdiiksdw gC:ichri ftcn (11..' Trno.~v Sta:\L;vergadcringvn- dcc:zcr . .1 ,:mdcn en Ikrzclvcr htjznn(]c_n: } ,edell. nl:tsg;HJcTs Z. 1). 1 I. (lcn llccn: J)rince l':ri~:radb)thlcT
en !Jan,' _hoB. 11oogh. i\Tcvromvc de }Jrince:-;:-;c op CClW ;\1krhau:,ijjkstc en hoogstbckdigcndc v\-ij;;::c k pro;;tilu(:crcn
en J krzelvLT hO()~:T b(~;bilCn eu bciJZ<lamc heveclcn op ('elK
schandvlijkc en ~tr;lhva~Ln1igc '.\~ijzc te taxI..-crCJl '--'11 ti.: traducccrcll, ten einde daardoor 1 l'nog-,Q-c-mcldc PCL:oollcn aan
het puhliek -y,:.:rda,L;t Ic rnakell cD tcn loon k :,tclkn :ds
opcllhaan: v~iand('n van den Lande, 7.ulk:'i ncrgl'n~~ anders
(-oe strekkende gcwel~:"t i.s, ;;Ïs On! partÜ:ich;l.p. twi"t en oprocr
onder de in- ('11 opgCZctCJlCll ie stoukcn en dczchrc tuL de
vcrfocijclijkste (l11derncmingcn op Ie hctzen en t{: veroveren.
En bïjznnde.i" in aanmuking genomen hcblwncle, dat da:lfa:m, hoven vcc]c anderen, zich ten ergste hl:bbcn schuldig
gemaakt Je schrijvers van de zoog\~naa111de Zuidhollambchc
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Courant, te \Voerden, bij Rijk Paling Willemsz., van de
Vaderlandsche Courant, te BHyksloot, bij de Gtbrocckrs
Baalde, eH- van beide dl' Nedcrl;mds('he Couranten, te i\mstcrdam, bij Jan Verlem en Dirk Schuurman uitgegeven,
ais mede de -schrijver of zamc:l1steilers van het venlerfelijk
Tijdschrift, geïntituleerd de Post van den Neder-l-<hijn. bevorens gedrukt en uitgegnr cll bij Gisbcrt Timen va;l Padd,,'nburg binnen deze Stad, en th;tns te: Amsterdam hij I-Icrl11annl1:S l,,-cyzer gedrukt en uitgegeven wordende, gelijk ook
van den Spectator II;Iet de Bril, (~1l Pohtique Kruycr; hebben
HHn Ed. Cr. Achtb., orn zoveel in hun is, ecn openhaart
blijk te gceVC:I1 van hunne hoog!3lc indignatie en verfoeijing
van alzulkc schandelijke en strahvaanligc lasterschriften,
goedgevonden en verstaan, zoa Is Hun Ed. Gr. Achtb. goedvinden en ycrstaan bij deze, alle boekverkopers en andere,
\velke g-e\VOüll zijn couranten en weeke:lîjks~:he blaclschriften uit te geven, op het strengste te interdiceeren het ontbieden, ontvangen, verkopen, bezorgen, divulgeeren en dissemineerel1 - - op wdk cc ne wijze zulks ook zoude mogen
wezen -- - van alle bovengenoemde couranten, tijdschriften of weekbladen, zoverre dezelve reeds gedrukt en _uitgegeven zijn of nog in het vervolg mochten gedrukt en uitgegeven worden, op poene van bij iedere contra vent ie te:
zullen verbeuren eene boete: van elrie honderd gulden, een
derde gedeelte ten behoeve van den Heer Hoofdofficier
dezer Stad, een derde ten behoeve van eleezer Stads AaliuoesscnÎerskamer en een derde voor dengeenen, welke van
een contraventie in deezcn aanwijzinge zal doen, en wiens
naam zal worelen gesecreteerd.
V\Taarschuwcnc1e de Vroedschap ook bij deezen alle boekverkopers alsmede den Vendumeester deezcr stad, alle
de bovengenoemde tijdschriften, en speciaal het meergemelde befaamd weekblad onder den titul van den Post Van den
Neder-Rhijn, op de auctîën van hoeken of andere publiecque
verkopingen~ hetzij geheel of bij gecleeltcns, niet te vijlen
noch te verkopen~ maar willende dat dezelve voor verbodene
werken gehouden en daarvoor erkend zullen worden. Gebiedende wijders aan alle boekhandc1aaren en anderen, hiervoren bedoeld, in gevalle aan hun cenige der voorzeide couranten of \veekel~jksche geschriften wierden toegezonden, dezelve immediaat over te brengen in handen van de Heerell
van den Ed. Achtb. Gerechte dezer Stad, op poene als voren."

206

19 November 1787.
[Miedema, .blz. 442: De Kameraar gemachtigd om de Voor den
Senaat noodige turf te laten brengen in den kelder onder de Academie en niet aan het huis van den pedel.]

3 December 1787.
[Miedema, blz. 443: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 10 Hong. en Zevenb. studenten, allen theologen; het
jaar van hun komst aan de Academie is opgegeven.]

7 Januari 1788.
[Miedema, blz. 443: Bastiaan Borst, "burger dezer Stad en lidmaat
van de Hervormde godsdienst," tot pedel benoemd i.p.v. den afgezetten pedel Hendrik Koopman; hij zal een jaarlijksche recognitie
moeten betalen van f 121).]

28 Januari 1788.
De rekening van de fundatic-Berna.rd goedgekeurd: ontvangst f 8760......Q-2. uitgave f 5667-11 st., blijft in cassa
f 3092-11-2 (moet zijn f 3092-9-2).

17 Maart 1788.
Tot kcctor benoemd Bondam, tot Secretaris Segaar 2),
tot Assessoren: Chr. Saxc, Fr. Hurman, .Tydeman en Luchtmans.

1) Vgl. hiervoor blz. 147-148, op 15 en 29 Juli 1782.
2) De benoeming van Redor en Secretaris geschiedt nog zonder
tevoren het " welbehagen" van Z. D. H. te hebben gevraagd; die
van A::::ses.·;;mcn was altijd buiten hem omgegaan. Op dezen zelfden
17 Maart 1788 trok de Vroedschap echter de Res. Vr. 11 Aug. 1783
en de daarbij gemaakte schikking omtrent de begeving van ambten
(hiervóór blz. 155-----156, op Aug.-Sept 1783) in. Voorban kon
Z. D. li, zoo hJj dit wenschte, weer invloed uitoefenen op de benoeming van hoogleeraren en de aanwijzing van Rector en Secretaris.
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3 APRIL 1788-26 MAART 1789.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI Ao • 1788 INDE A 11160 APRILIS
USQlJE AD DIEM _XXVItum MARTIl Ao . 1789, PETRO BONDAM
ITERU1\1 RECTORE, GRAPHIARIO CAROLO SEGAAR."

3 April 1788.
Geïnstal1eenl als Rector Rondam, als Secretaris Segaar, als
Assessoren: Chr. Saxc, Fr. Burman, Tvdeman en Luchtmans. De aftredende Rector Chr. Saxe draagt zijn ambt aan
zijn opvolger Bondam over, na. het houden van een rede,
getiteld . ,Laudatio Caroli Andreae Dukeri."

22 Mei 1788.
Tydcman bij zijne terugkomst in den Senaat verwelkomd;
hij betuigt zijne vreugde over het hervatten van zijn ambt.
- De Secretaris van het vorige jaar leest de Acta van het
rectoraat van Chr. Saxe voor; de Senaat keurt ze goed.

9 Juni 1788.
De Rector deelt mede. dat zekere Schaumburg, die in
deze stad als schoolmeester (.,ludimagister") fungeert, bij
hem is gekomen en hem heeft verteld, dat h~j vroeger in
Weimar den titel van professor had gekregen en in de
hoofdkerk op de: profc-ssorenhankcn mocht zitten; hij ver'~
zoc.ht nu a;tll den Senaat verlof, om in het grootc- audito-·
rium zitting te nemen op de voor de professoren bestemde
plaatsen. De Senaat wijst dit verzoek unaniem af; aan de
pedellen vvonlt opgedragen, toe te zien, dat Sch,uuuburg
daar geen p1a:tts neemt 1). - Op voorstel van den Rector
\vonlt aan den niel1\v henocf11(lcn prof. in de thcc}logie 11.
Royaant~ bd doctoraat in de theologie verleclHl, fncl: vrijstelling v;m examCl1, disputatie en prornotiegeJden; tevens besluit de Senaat, (bi ook Scgaar dit doctoraat zal krijgen.

1) Zie hierna blz. 212, ol? 19 Mei 1788.
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11 Juni 1788.

Royaards en Segaar worden gepromoveerd tot Theologiae
Doctor.

12 Juni 17RR
Hovaards houdt een inaugl1fcc1e oratie "pro o'rdinis
tinne: qua DétlS in patcfacÎenda n:ligÎcme usus sit."

ra~

1 S September 1788.
Hennert bij Ajnc terugkomst in den Senaat verwcIkol1lcl.
_._- Daar Prins \Villem V den volgenden dag in Utrecht komt
"ael liberatae a Deo snperiore anno huiu", urbis mCl1lOriam
cum Trajectinis {Jubliee et pic cclcbrandam," besluit de Senaat, zijn opwachting bij den Prins te gaan maken en hem
de belangen der Academie aan te bevekn. - Tevcns wordt
besloten, aan den nieuw benoemdcn prof. in de theologie
Phil. Joh. Hachiene het doctoraat in de theologie te verleenen.
16 September 1788.

De Senaat gaat naar het huis van den Graaf van Athloom zich bij den daar vertoevenden Prins Willem V
van de hem op 15 Sept gegeven opdracht te kwijten.

TIC 1)

22 September 1788.

_H. J. "Arntzenius, tot nog toe "~ordin. prof. juris civilis et
pubtici Bc1gici" te Groningen, benoemd tot "onlin. prof.
juris civilis Romani et historiae juris" te Utrecht, houdt een
inauguree]c rede "de optima juris Rornani anteces50ris forma in Geranlo N oodtio, N oviomago, spectata. "
1) Dit lag in de Ridderschapstraat; omstreeks het einde der 17de
eeuw was het door Godert, graaf van Athlone, Baron van Rheede
en Agrim en Vrijheer van Amerongen gesticht: Van der Monde,
Utrechts pleinen, straten enz., Eerste deel, blz. 201-202.
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24 September 1788.
Bachiene tot Theol. Dr. gepromoveerd.

9 October 1788..
Thcbiene houclt een inaugureele rede "de Jcsu Christo,
praeceptorum in fOf1nandis Ev::tngelii pracconibns cxcmplo/'

28 October 1788.
ni;t1~cp.en bieden aan den Senaat 17 precken a;111, die op
clen feestdag van 16 September z~jn gehouden. Dankbetuiging
daarvoor. Daar z~i ten voordeele van de armen gedrukt zijn,
besluit de Senaat er 17 daalders voor te betalen, die van
het promotiegeld der over drie dagen te houden promotie
zullen worden afgenomen
zonder dat dit als praccedent
~llag geIden.

13 Maart 1789.

Heide Burgmrn. zijn bij den Rector gekomen en hebben
hem llwdcgedeeld, dat sommige studenten herhaaldelijk, vooral in den Dom, den ecredicnst door rumoer hebben ver~
stoonl.: z~j meenelen dat het beste middel om dit k\vaacl te
Leerell zou zijn, dat de professoren op hunne colleges hunne
toehoorders ernstig hierover vermaanden en er deze bedreiging- aan toevoegden, dat het hun op zou breken, wanneer
z~j het niet nalieten. Eenparig: wordt besloten, dat de Rector
aan Burgmrn. zal gaan mecledeelen, dat de professoren hier
geen lust in hebben, maar dat z~j bereid z~in een eventueel
besluit van de Vroedschap over deze zaak op hunne colleges voor te lezen 1).

Ir.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

1\ pril-October 1788.
1\;1r. Pielcr Hoscam, beroepen hooglceraar te Hardcnvîjk,
verzoekt dat hem '\vordc uitbetaald zijn trademcl1t als hoog1) Zie hierna blz. 236, op 6 Februari 1794.

Acta et decreta Senatus. III

14
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leeraar te Utrecht, sinds den dag zijner oratie; 8 Mei 1787,
tot op den dag van zijn ontslag, 1 Oct. 17R7, beloopende,
over een jaarwedde van f 1400, het bedrag van f 551, waarvan hij tot nog toe niets heeft ontvangen. lIet verzoek wordt
afgeslagen (7 April).
[Miedema, blz. 444----446: In gevolge Res. Vr. 11 Febr. 1788 (hiervóór blz. 200) stellen Curatoren voor, den Haagschen predikant
H. Royaards te benoemen tot ard. theol. prof., en prof. Cras, te
Amsterdam, te polsen, of hij een beroep naar Utrecht als "ard. prof.
juris civilis Romani" zou aanvaarden, "om daardoor ouders en voogden in nabuurige provinciën en andere landen te lokken en te animeeren om derzelver kinderen en pupillen op deze Academie te
zenden;" de Vroedschap besluit, over beide voorstellen eerst het
advies van Z. D. H. te vragen 1) (7 April); op een audiëntie bij
Z. D. H. in Den Haag heeft deze aan burgmr. Van Bronckhorst
en oud-Burgmr. Loten te kennen gegeven, hier geen bezwaar
tegen te hebben; Royaards wordt nu beroepen op een jaarwedde
van f 2200; hij zal om de 14 dagen een preekbeurt moeten waarnemen, behalve in de groote- en de wintervacantie. Cras zal nog
onder de hand worden gepolst, of hij het beroep op een jaarwedde
Van f 1400 wil aannemen (21 April); Royaards neemt het beroep
aan, in de hoop, dat aan zijne weduwe pensioen zal worden verleend (28 April); Cras bedankt, daar hij te Amsterdam, boven
zijne jaarwedde van f 1500 als prof. en f 300 als Stadsbibliothecaris
en "importante collegiegelden" nog een vermeerdering van jaarwedde met f 500 heeft gekregen; er 7.al nu naar een ander worden
omgezien (5 Mei). ~ Aan prof. Brown, die "op zeer favorabele
conditiën" een beroep naar een Academie in Schotland heeft gekregen, zal worden verzocht, daarvan af te zien (5 Mei); h\l bedankt
voor dit beroep en verzoekt, dat bij gelegenheid zijne geringe jaarwedde zal worden verhoogd (19 Mei en 2 Juni). - De inaugureele
oratie van Royaards zal op Stads kosten worden gedrukt (16 Juni).
-- H. J. Arntzenius, prof. te Groningen, benoemd tot "ord. prof.
joris civilis Romani," op een jaarwedde van f 1600, daar hij te
Groningen f 1400 heeft "boven de collegiegelden, welke aldaar alle
jaaren moeten betaald worden, daar op deze Academie de studenten
met de betalinge van één jaar voor ieder collegie, dat zij houden,
volstaan kunnen, schoon zij hetzelve colIegîe twee of meerdere jaren
frequenteeren" (19 Mei); hij verzoekt 14 dagen beraad (2 Jrnli).]

Arntzcnius neemt het beroep aan, hoewel hij ecn dcrge1) Zie hiervóór blz. 160, noot 1.

211
lijk beroep naar Franeker, op een jaarwedde van f 1800,
heeft afgeslagen en hoewel hem te Groningen ook de titel
van "prof. j-qris pubIici Belgiei" is aangeboden; hij vertrouwt, dat men te Utrecht later zijne wedde zal verhoogen;
de Vroedschap besluit, hem ook den titel van "prof. histo..;
riae jnri," toe te kennen (9 Juni); zijne wedde zal op 15
Sept. ingaan (LS Sept .. ); advies van Curatoren gevraagd,
of hij ook den titel van "prof. juris hodierni" zal krijgen
(22 Sept.); zijn inaugurcclc oratie zal op Stadskosten worden gedrukt (6 Oct.),
[Miedema blz. 446: Advies van Curatoren gevraagd over het voorstel om het portret van Van Harnelsveld hetzij uit de Senaatzaal
te verwijderen, hetzij te voorzien van een opschrift, dat de reden
van zijn ontslag vermeldt (16 Juni); "uit aanmerking der infame en
tumultueuse conduites" van Van Hamelsveld besluit de Vroedschap,
dat zijn portret op een afzonderlijke plaat..::; in de Senaatszaal zal
worden opgehangen, met dit onderschrift: "Deeze IJsbrand van
Hamelsveld is in gevolge Res. Vr. 1 Oct. 1787 wegens deszelfs oproerig en allerinfaamst gedrag în de laatst ontstane troubles van
het borgerschap dezer Stad ontzet en als professor in de Heilige
godgeleerdheid gecasseerd en onwaardig en onnut verklaard, die
professie waar te neemen." ,Den Senaat wordt verzocht, soortgelijke
annotatie te plaatsen bij zijn. naam op de lijst der Rectoren, en hiervan aanteekening te doen in zijn Acta (30 Juni).]

De Vroedschap besluit, dat ,.bij provisie de kerkelijke
attcsVltie voor y,,,,braml van I-Iamelsveld, indien dezelve
mocht verzocht worden, in de gC\H)OnC attestatieboekjes
niet zal ingeschreven of aan de gemcintc voorgc'dragen worden;" dit zal aan den Kerkcraacl der Neclenl. Herv. gemeente \vorden medegedeeld (10 Od.).
[Miedema, blz. 44&--448: Om Ds. Bachiene, predikant te Utrecht,
te bewegen voor een beroep naar Den Haag te bedanken (30 Juni),
wordt hem het ordin. professoraat "theologiae imprimis catecheticae
et practicae" op een jaarwedde van f 300 aangeboden, met de belofte, dat hij van den halven predikdienst zal worden ontheven,
zoodra hij oudste predikant wordt (7 Juli); hij neemt dit aanbod aan
(14 Juli); zijn inaugureele oratie zal op Stads kosten worden gedrukt (13 Oct.). Het verzoek der professoren Bonnet en
Royaards "om de predikatiën, welke zij als Academiepredikers
moeten doen in den Dom, Jans- en Catharinakerken, te mogen hou_
den des voordemiddags i.pl.v. des nademiddags" wordt aan commissarissen-politiek om avies toegezonden (6 Oet.); het wordt op be-
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p?2-1de voorwaarden, o.a. dat zij 's morgens niet langer preeken
ifan tot 11 uur, "bij provisie" toegestaan (27 Oct.).]

DU1-gmrn. berichten, dat prof. Hennert gisteren in Utrecht
is aangekomen, met de bedoeling, zijn ambt na het
einde der vacantie te hervatten; de Vroedschap besluit, dat
zijn jaarwedde met 31 Aug. ingang zal nemen (1 Sept.) ,

19 Mei 1788,
Op f.,runstig rapport van Burgmrn. cn oud- Durgmrn. op
het request, 5 ]\rlei ingediend door Johan Godfricd Ernst
VOIl Schattmburg, howlcnde verzoek
om hem, die van
Z. D. H. den Hertog van Saksen-.\,Vei111a1' dc qualiteit van
professor had gekregen, het recht van zitting te verlcenen
in de professorenbanken in de kerken, \vordt dit verzoek
ingc\villigd 1).
18 -Augustus 1788.
In plaats' van Pierre Jean van Lelijveld, die vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn ambt, \yordt Cornelius Petrus
van Emdrc aangesteld tot Custos van de bibliotheek, op
een jaarwedde van f 150, benevens f 25 voor zijn bediende,

24 November 1788,
[Miedema, blz. 448: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 10 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, allen
theologen; jaar van komst aan de Academie venneld.]

8 December 1788 en 10 Maart 1789,

Ook de professoren moeten den vastgeste1dcn en door
Z, )), IL gocdgckeurdell ambtenaarseed afleggen 2) (8
1) Bij den Senaat had hij minder succes: hiervoor blz. 207, op 9
Juni 17880
2) Deze eed luidde: "Ik. beloove en zweere gehouwen getrouw te sullen sijn aan de constitutie en Regeringsform van den
.Lande van Utrecht, bestaande in de Hoge en Souverainen overheid van Hun Ed. Mag. de Staten- deser Provincie, met het ErfstaClhouder- r _ Gouverneur-, Capitain- en Admiraalschap-generaal
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Dec). Deze eed 1$ afgenomen aan alle Stads mmlsttrs, he:";
dienden C'U ;mibtenarCl1, aan de professoren, de predikali-'
ten der verschilkl1(le gezindheden, de pastoors, "alle ge-{
Le:nificl(:('rck pcrsoJl(:n" en de dekens der gilden; allen hcb":'
ben "zeer gewillig" den ecd in handen van den eersten
nurgmr. -Van J\'lu:-;schenbrock afgelegd, met uitzondering
van Jan van der Kiefi, Lnccht op (k :'\mstcrdamschc schjetschuit, die dan ook is afgezet (10 lVIaart 1789).

5 en 12 Januari 1789.
[Miederna, blz. 448: Aan Helena Uytenweg, weduwe van Jacobus
Ie Feber, in leven hortulanus, een jaarlijksch pensioen van f 100
toegestaan voor den tijd, dat zij weduwe en behoeftig blijft (5
Jan.); Friedách GotIieb Lichterfeldt aangesteld tot hortulanus, op
een j~arwedde van f 400 en vrije woning enz., benevens f 25 "voor
het schoonmaken en in orde houden van de Anatomiekamer en
het.geen daeraen dependeerd, de Chemiekamer alleenlijk uitgesloten" (12 Jan.).]

Februari 1789.
Curatoren om advies verzocht over de benoeming van
Rector en Secretaris (9 Febr.); de door hen ingediende
concept-missive wordt goedgekeurd, waarin de "inclinatie"
erfelijk in 't Doorlugtig Huis van Oranje en Nassau, zodanig als
'tselve bij Staats Resolutie van den jaare 1747 is opgedragen en bij
den tcgenwoordigen Heer Erfstadhouder in 1766 aanvaard, en nu
onlangs în den jaere 1787 opnieuw bevestigd, alsook in den jaere
1788 bondgenootschappelijk geguarandeert en als een essentieel
deel van de constitutie verklaard; alsmeede de HH. Burgmrn. en
Raden in de Vroedschap, uitmakende de alleen-wettige Magistraat
deser Stad, zoals dezelve door Z. D. H. den Heere Prince van
Oranje en Nassau, in Hoogstdeszelvs qualiteit als Erfstadhouder,
thans zijn verkooren of bij vervolg verkooren zullen worden, als
mijne wettige Magistraat gehouwen getrouw zal zijn; dat ik insgelijks niets zal doen of ondernemen, direct of indirect, hetwelk
zoude kunnen strekken of aanlijding geeven tot eenige de minste
verandering van het reglement, in den jaere 1674 op de Hooge
Regeering deser Provincie Staatsgewijse gearresteert" (Res. Vr. 3
en 17 Nov. 1788).
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van Z. D. H. over deze benoeming wordt gevraagd, onder
mecledeeling, "dat Rossijn de oudste der professoren is, die
maar éénmaal, en Brown de: oudste der professoren, die
nog nooit "Rector zijn geweest;" dat Bondam de oudste in
rang is om, met het secretariaat begiftigd te worden, "vermits de prof ..Vos wegens cleszelfs lichaamsilldispositie buiten staat is om dezelve post \vaa[ te nemen" (16 Febr.);
op ingekomen bericht van Z. D. H., dat het hem aangenaam zal zijn, wanneer Brown Rector en Bondanr Secretaris wordt, \VOrdCll deze daartoe benoemd; tevens wijst
de Vroedschap de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan
(23 Febr.).

16 Februari 1789.
Goedgekeurd de rekening van de fundaiie-Bernard: ontvangst ~f 10234----8-2, uitgave f 5596----1 st., blijft in cassa
f4638-7~2.

26 MAART

1789 -

2S MAART

1790.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1789"(-1790) "RECTORE
Gur,IELMO LAURENTIO BROWN, GRAPHIARIO PETRO BONDAM."

26 Maart 1789.
Geïnstalleerd als I(.ector Brown, als Secretaris Bondam,
als Assessoren: Bondam, Bonnet, Rennert en Nahuys. De
aftredende Rector Bondam draagt zijn ambt aan zijn opvolger Brown over, na het houden van een rede "de methodo, qua jus privatum hodiernum in Academiis docendum."

4 Mei 1789.
De Acta van het rectoraat van Bondam worden door den
Secretaris van het vorige jaar voorgelezen en door den Senaat goedgekeurd.
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26 Mei 1789.
Sinds eenigen tijd is bij de publieke promoties de gewoonte ingeslopen, dat na afloop van de disputatie de candidaat zijne dankbetuigingen te lang maakt, waaruit vooral
dit euvel voortspruit, dat de professoren dikwijls hunne
private colleges hU zich aan huis, die op 't volgend uur
vallen, niet kunnen houden of althans niet tegenwoordig
kunnen zijn bij de feitcJjjke promotie, zooals onlangs hij
een publieke promotie is gebeunl. Bij gelegenheid van een
private promotie heeft de Rector nu aan den Senaat de
vraag voorgelegd, of men niet die meer en meer insluipen de
slechte gewoonte tegengaan en ook in deze zaak tot het
oude gebruik zou terugkeeren. :rV:Ict algemccllc stemmen
van de. aall\vezigcll heeft de Scna:lt als zijne meening 11itge:sprokcn, dat die gewoonte afgeschaft moest worden, en
besloten, dat voortaan zoowe! bij publieke disputaties voor
den doctora1cn graad a.ls bij private disputaties "sub praeside" die dankbetuigingen zoo kort mogelijk moeten zijn
en dat de candidaat zich daarb~j onthoude van alles, wat
niets te maken heeft met de plechtigheid, en alleen kortelings zijn dank betuigt aan de toehoorders voor hun aan\vezigheid en, als het een "disputatie sub praesidc" is ge\vee;.;t, aan den praeses voor den hem verleenden bijstand,
zooals vrocger aHlî d gebruikelijk is geweest. Tot de promoto1'e5 en de praesides wordt het verzoek gericht, de candidaLen en de studenten te vermanen, dit besluit van den Senaat op te volgen.
2 l\Iaart 1790.
'I'ydeman decIt aan den Senaat mede, dat hij uit een
voordracht van vier personen, door de Staten van Overijsel
opgemaakt en aan Prins V\!ïlJem V aangeboden, door dezen
laatsten lot Griffier van de Staten van Overijsel is verkozen, en daarom het professoraat, dat hij vroeger gedurende
23 jaren en daarna in het loopende jaar aan de Utrechtsche
/\.cademie heeft vervuld, neerlegt en afscheid neemt van
den Senaat. Deze biedt hem zijne gelukwenschcn aan.
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RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

30 Maart 1789.
[Miedema, blz. 449: Aan den hortulanus Lichtenfeldt (hiervóór
blz. 213, op 12 Jan. 1789, heet hij Lichterfeldt) en zijne drie kindereu wordt het burgerschap verleend.]

14 April 1789.
[Miedema, blz. 449: f 107-18 st. toegestaan voor boeken voor de
Bibliotheek; de lijst daarvan volgt.]

April 1789-Februari 1790.
1Mledema, blz. 449---450: Curatoren om advies gevraagd over
middelen om Arntzenius voor Uirecht te behouden, zoo het gerucht
juist blUkt, dat hij naar elders zal worden beroepen (20 April);
op hun voorstel aan Arntzenius de titel van "prof. juris hodierni
et praxeos" aangeboden, met f 200 verhaoging van wedde; tevens
krÜgt Bondam den titel van "prof. antiquitatum juris Belgici et rel
diplomaticae" (27 April); Arnfzenius verklaart, in Utrecht te zullen blijven (4 Mei). - Onder herinnering aan het "met eene'zeer
kleine meerderheid" en "provisioneel" genomen besluit van 27 Oct.
1788 (hlervóór blz. 211~212) stelt het Vroedschapslid Falck voor,
overeenkomstig den wensch van "verre het groot.<;te en aanzienlijkste deel der gemeente," dat Bonnet voort zal gaan, des morgens te
preeken, maar dat aan Royaards zal worden verzocht 1 zijne beurten na de Kerstv8cantie weer des namiddags te vervullen (14
Dec.); de Vroedschap handhaaft hieromtrent voor alsnog haar besluit van 2:7 Oct. 1788 (28 Dec.).]

De: jaarwedde van Hcnncrt met f 200 vCl"hoogd (1 Febr.
] ï90'i. OnmiddclJ~jk na de vergadering van 1 Fehr. hebben
de daartoe gecommitt. 'oud-Burgmrn. Loten en Van 11u:;··
:-ichenbroek het voorgaande be::::.luit aan Henncrt medegedeeld, en daaraan toegevoegd, dat het genomen was om de
voldoening van de Vroedschap te betuigen over zijne terugkomst in I 7~8 en ",vegen::; het Hut en luister, daardoor aan
de Academie loegchrag-t." Z~i rapporteerden verder, ",dat
zijn Ed. over deze behandeling van de Vroedschap zeer sen-
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sibel was, dan teffens eenige brieven van {én 'der' Curatoren
van de Croning,c;e Academie aan h{'n, g-erommitt., liet lezen,
inhoudende dersclvcr voornemen om hem, Prof. Hennert,
op ecn 1radCllll'llt val1 f 1600.--- naar Groning-en te berm;pen; (bt Z. D. Hoogheïd dit gaarne zoude siert, en den
Heer l-lcnnt'rt, op de nominatie gesteld wordende, zoude eligeren; zeggende de Heer Jlcnnl:ft, dat dus deszdvs noodlot
- --- zoab die Heer zig uitdrukte - -- in de handen van
Z. D. H. \vas: dog dat indien Hoogstdezelve Zijn EeL
geliefde los te laten, alsdan gccrnc aan deze Acac1emie wilde vcrblîjven. Dat deze commissie dus afg-dGpcn en de gccommitt. vertrokken zijnde, dezelve resolveerden, nog dien
a_vond aan hunne mede-Raden, de HH. VI/ieling en Pesters 1), van der Vroeclschaps resolutÎe en hunne conversatie
met den Heer II('nnert biî mi:-islve kcnnisse te gevrl1, hun
\Vc1ed. instantelijk verso~kcndc, Z. D. 1-1., is 't doenllik,
te p<::nnoveeren ()111 aan gemelden Professor over te latên,
om in desen ie hande1cn, zoals zoude komen te verkiesen ;
't \\'c1k dan ook van dat g-c\vcnscht gevolg Îs geweest, dat
welgc-mdtc Heercn bij Hun Ecls. rescriptie, Vrijdag ontfang"CD, gecoll1ll11micccnl hebben, dat Z. D. H. clen Heer Hcnnert völkomcn meester liet, en dus in 't gcheel niet geneerde
om zijne eigc keuze ie volgen, vvaarv~U1 gecommitteerden
tlagten aan den Heer Hell11crt hoc eerder hoc beter moeten
\.;:C1111i:; geevcll; hd welk geschiell zijnde, heeft zijn Ed. niet
gehesiteercl te dec!areeren, voor het bovengemelde b'eroep te
zullen bedank.en. en aan (ksé Academie te zullen bliiven doceeren." De YT~edschap dankt de lUL Loten en 'V~l11 ::\lus~chenbroek voor hUIl beleid in lle7-en, verheugt zich over den
uiblag daarv;in, besluit een schriftelijke dankbetuiging voor
hunne medewerking te richten tot de HH. ''vVicling en Pesters, cu he paalt, dat de verhaoging van Helmert's jaarwedde
gerekend zal worden op 1 Dec. 1789 te zijn ingegaan (8
Febr.) .
Unq:ç11lL ",'an \iVestrenen 10t Sterkcnburgh rapporteert,
dat h~î, krachtens hem mondeling gegeven volmacht. in de
vcrg;Hlcring van Ced.ep. Staten het volgende had medq4"cdeclel: dat de Kerkeraad der \Vaalsche gemeente te Utrecht
1) Mr. W. N. Pesters was wegens de Stad Utrecht gecommitteerd in de Staten-Generaal, Mr. C. B. Wieling wegens de Geëli..
geerden jn de Generaliteits-Rekenkamer.
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op de nominatie van zes, -ter vervulling van een predikantsvacature, o.a. had gebracht den Heer Rau, theoI. prof. te Leiden
en predikant bij de Waalsche gemeente aldaar;- dat genoemde Kerkeraad prof. Rau gaarne tot predikant zou beroepen, wanneer hij tot het aannemen van dat beroep kon worden aangemoedigd door hern tevens tot iheoI. prof. aan de
UtL Academie te benoemen; dat de V roeclschap, "ten nutte
van de Acaclemie eTI om de Walsche gemeinte uit haar verval op te beuren," daartoe niet ongenegen \\,as, mits uiL de
provinciale kas een jaarlijksche subsidie '\-'enl gegeven om
aan prof. Hau een voldoende jaarwedde te kunnen toekennen; dat Gcdeput. Staten in de a.s. Statenvcrg-adering zouden voorstellen om aan prof. H.au, \vauneer hij het beroep
aannam, jaarlijks uit de provinciale kas f 300 te geven, zoolang hij de jongste predikant in de \Vaalsche Kerk zou zijn.
BurgmL Van '\Vestrencll dec1de venlL~r nog mede, dat de
\Vaalsche K,erkeraad voornemens was, -prof. Rau op het
(hietal te brengen, wanneer hij de zekerheid had verkregen,
dat de Vroedschap hem een professoraat in de theologie
zou aanbieden. -,- De Vroedschap noodigt Curaton.'n uit,
van advies te dienen over de voorwaarden, vçaarop men
aan proL Rau een professoraat in de theologie zou kunnen
aanbieden (17 Febr. 1790). Curatoren deelcn mede, dat zij
pI-of. Hau h:uiden laten p~)Jscn, of hij bereid was als hoog~
leeraar naar Utrecht te komen, w;lnneer hem boven zijne
jaarwedde als jongste predikant der \Vaalschc gemeente,
die f 1280 bedroeg, en boven de jaarlijksche toelage van de
Provincie van f 300, uit de Stadskas een jaanvedde van
f 420 werd verzekerd, tezamen uitmakende f 2000, met belofte, dat de Stad, bjj het overlijden van prof. Fr. Bunnan,
·zijne jaarwedde met- f 400 zou verhoogel1; dat prof. Rau
echter had laten ,veten, dat h~j, "wanneer hij alleen de neiging van zijn hart volgde," niet lang zou aarzelen, maar dat
"ernstige en koele reflexies" hem het onaannemelijke van
het Utrechtsche aanbod hadden doen inzien, omdat hij te
Leiden een jaarwedde van f 2200 geniet, die bij overlVden
van ecn zijner collega's in Senaat of Kerk tot f 3500 zou
klimmen, waarbij dan nog kwamen minstens f 300 jaarlijks
aan emolumcnten, en de vrijdom van alle belastingen; dat
hij zich door het aannemen van het aanbod ondankbaar zou
toonen jegens de Leidschc Curatoren, die hem op zulk een
edelmoedige wijze tot theol. prof. hadden aangesteld; dat de
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.smart, die hij reeds gevoelen zou "bij het verlaten van eene
gemeente, die ongelijk veel talrijker is dan de Utrechtsche
en dagelijks veele blijken van haare genegenheid geeft, en
onder welke de dienst ook minder zwaar is," daardoor nog
vergroot zou ,"vorden; dat hij dus moet bedanken voor het
aanbod. - De Vroedschap besluit nu, de verdere behandeling van deze zaak over te laten aan den Kerkeraad der
\Vaalsche gemeente (19 Fcbr.).
[Miedema, blz. 450: Tydeman krijgt op zijn verzoek, wegens zijne
benoeming tot Griffier van de Staten van Overijsel, ontslag (22
Febr. 1790).]

7 December 1789.
[Miedema, blz. 449: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 22 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, ancn
theologen; jaar van komst aan de Academie vermeld.]

25 Januari 1790.
"Beeren gecommitt. tcr Momboirkamer bij het opneem en
van de laatste rekening van het legaat van wijlcn den Heer
Daniel BernanI Guiljamsz. bevonden hebbende, dat 't batelijk slot van voornoemde rekening reeds waS geklommen
tot cc ne SOmme van f 5683-"",~5·"",,~2, is het hun Ed. Achtb.
voorgekomen, noodzakelijk te zijn, clecse penningen, in zoverre die tot de gcvV01.1C of buitcngcwotJtlC l1itgaave niet VCfeischt worden, tot accres van het fonds en ten meesten
nutte van hetzelve te beleggen. Hij welke gelegenheid de
HH, Professoren van de iheolog-ischc faculteyt te kennen
hebben gegeven, dat 't getal der Hungarische studenten,
welke decze Academie frequenteeren, dit jaar merkelijk was
vermeerdert, en mitsdien aan HH. gecommitt. versogt hebben, om ter dier oorsaeke het gewoone getal der portiën van
uytdeelingen met vier portiën, iedere portie à f 150, te augmcnteercn, als \vanneer cr nog eene genoegzaame somme
zOl1de overschieten om een extraordinaire uytreyking te
kunnen doen. HH. gecommitt. zouden tcsaamcn met de
HH. Professoren van de theologische faculteit eenparig van
gedagten zijn, om van de voornoemde overschietende penningen door den ~dministratel1r van de 1\lomboirkamer ten
nleesten nutte van het fonds te doen beleggen eene somrrie
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van vierduysend guldens." De Vroedschap geeft machtiging
tot de vermeerdering van het aantal portiën met vier en tot
het beleggen van f 4000 "in obligatiën op dese Provintie. "
Februari-Maart 1790.
[Miedema, bl:z:. 450: Curatoren om advies gevraagd over de benoeming van Rector en Secretaris (1 Febr.); op hun advies wordt
aan Z. D. H. geschreven, dat prof. Luchtmans de oudste der professoren is, die het -'.rectoraat tweemaal, Rossijn de oudste van hen,
die het éénmaal, en Royaards de oudste van hen, die het nog nooit
hebben bekleed; dat Rossijn, daar prof. Vos niet in staat is eenige
academische functie waar te nemen, wordt aanbevolen voor Secretaris, als de oudste in rang van hen, die dit ambt nog niet bekleed hebben (22 Febr.); met goedvinden van Z. D. H. Luchtmans
tot Rector en Rossijn tot Secretaris benoemd; tevens wijst de
Vroedschap de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (1 Maart).]

.1 Maart 1790.
. Gecommitt. tot het chirurgîjnsgilde berichten, dat "lil de
m;"Land Decemher van den voorleedcl1 iaare 1789 in de
Gildekamer door den Heer l\leclic. et Chit:urg-. Doctor Greevc c=cnÎgc anatomische en chirurgica1e denlonstrati(:n zijn
gedaan o111trcnd een dood lichaam, welke bewcrkillge en
derzeiver verklacrïng-c toen de algemeene goedkeuring van
alle dc aan.schOl1WCfS,· "\\'<lanmder veele lieden van distincti(~
en kundigheid, verworven hebben; bij vvelke gelegenheid
den Overlieden van het Chirllrgijnsgild ten vollen geb1cekcn
i;.;, van welk cene uitgebreide nuttigheid voor de maaLschappije zijn zoude, indien zooclanige le.ssen successievelijk ge:houden "\vienkn, ende ten dien einde, evenals in vee Ie andere stceden van ons vaderland, een l . . êctor, in cIe N ederduitsche taal doceerende, wienl aangesteld, als zijnde dit de
meest geschikte vvijzc om bij vervolg bek\vame chirurgijns
voort k brengen, g-cmerkt vrek leerlingen, dic zig in de
heelkunde tragtcn bekwaam te maken, daardoor aanleiding.
zouden bekomen om zig te ocffcncn, waarvan zij, en in 't
bljzondcr dezulken. die de Latijnschc taal niet verstaan, tot
hicrtoe onthloot zijn 1 )." Zij verzoeken daarom, dat DL
1) Vgl. Acta .et Decreta lI, blz. 212, op 13 Dec. 1706.

221
(Gerard) Greeve tot Lector in de anatomie en chirurgie iri
de N ederduitsche táal worde aangesteld. Curatoren om advies hierover verzocht.

15 Maart 1790.
Op gunstig rapport van de gecommitt. tot het Boekverkoopersgild wordt aan den oud~h()ogleeraar Mr. lVlein. 'f'ydeman toegestaan, een gedeelte van z~jne bibliOtheek 'op ecn
publieke auctie binnen deze stad te doen veilen, mib aan
voorn. gilde f 3 tot recognitie betalende.
25 MAART 1790---24 MAART 1791.
I.
"ACTA SENATUS ACADEMICI AC.1790"(~1791) "PETRO LUCHTMANS TERTIUM ACADEMIAE RECTORE, GRAPHIARIO JOH.
TUEOD. ROSSIJN."

25 Maart 1790.
Geïnstalleerd als Rector Luchtmans, als Secretaris Rossijn, als Assessoren: Brown. Rau, ArntzenÎus en Oosterdijk
Schacht. De aftredende "Rector Bny\vn draagt zijn ambt aan
zijn opvolger Luchtmans over, na het houden van een rede
,;,de îmaginatione in vitae illstitutione regunda."

13 October 1790.
De Acta van het rectoraat van Brown worden door den
Secretaris van het vorige jaar voorgelezen en door den Senaat goedgekeurd. -- De Rector brengt ter sprake, dat
sinds de Senaat een cigen Secretaris heeft, verschil van
meening bcstaat, of de dertig stuivers, die een deel uitmaken van het promotiegeld, dat voor de onderteekening ván
de bul door de doctoren betaald en door den Rector ontvangen pleegt te worden, toekomen aan den Rector, onder wien
de promotie geschiedt, of aan den Rector, onder wiens rectoraat de promovendus candidaat 1) is geworden. De Senaat
1) Candidaat heette toen wie tegenwoordig doctorandus heet.
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besluit, dat dit geld toekomt aan den Rector, onder wiens
rectoraat de candidaat is ingeschreven in het "Album academicum candidatorum."

19 Februari 1791.
De Rector bericht, dat door den Engelschman T. Hobhouse,
te Londen, met ef'n begeleidend en brief, aan den Senaat
een boekwerk ten geschenke is gezonden, getiteld "The analogy of rc1igion, natural and revcaled, to thc constitution
<'md course of nature, by Joseph Butler, late Lord Bishop
of Durham." De Secretaris zal aan <1(:11 schenker dank betuigen; het bock zal in de Bibliotheek \vorden opgenomen.

H.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

Maart-Mei 1790.

•

[Miedema, blz. 451: Op voorstel van Curatoren, die op 22 Febr.
om advies daarover gevraagd zijn, wordt besloten, i.pl.v. een opvoJger van prof. Tydeman te benoemen, aan prof. Bondam op te
dragen de professie van het jus publicum Romano-Germarucum,
aan prof. Arntzeruus die van het jus gentium, met een verhooging
zijner jaarwedde van f 200, en aan prof. Brown die van het jus
naturae, met een verhooging zijner jaarwedde van f 400 (29 Maart)~
- De oratie van' den afgetreden Rector Brown zal op Stads kosten
worden gedrukt (6 April). - Op rapport van Curatoren over het
verzoek van het Chirurgijnsgilde (hiervoor blz. 220) wordt Dr.
Gerard Greeve aangesteld tot Lector in de anatomie en chirurgie,
welke vakken hij in de chirurgijns-gildekamer in het Nederduit..<;ch
zal moeten doceeren, op een jaarwedde van f 250, terwijl hem vergoed zullen worden de onkosten van twee cadavers en verdere
bcnoodigdheden VOOI' anatomische en chirurgische operatiën en demonstratiën; de "tijd en. wijze" van zijne lessen zal worden bepaald door Burgmrn. en gecommitt. tot het Chirurgijnsgilde, die
eveneens een instructie daarvoor zullen opstellen (25 Mei).]

];) September 1790.
Prof. Fr. Burman wordt op zijn verzoek, wegens hoogen
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ouderdom en lichaamszwakheid, vrijgesteld van ZIJn 18 predikbeurten, "onder acceptatie van zijn offerte om, tot een
dedornagcment voor het gemis der collecte, aan de Diaconie ieder vierendeeljaars f 50 te betalen."

October 1790-Maart 1791.
Naar prof. Nahuys heeft medegedeeld, heeft proL Oosterdijk Schacht opnieuw een toeval gekregen en is hij zoo
verzwakt, dat hij van zijne studenten afscheid genomen en
betuigd heeft, geen college meer te kunnen geven; prof.
Nahuy::; heeft de vraag gesteld, of de Vroedschap niet bijtijds naar een opvolger dient om te zien, om te voorkomen,
dat sommige medische studenten deze Academie verlaten
en elders hunne stuc1i(:n voortzetten. Aan Curatoren wordt
advies hierover verzocht (4 Oct.).
Curatoren berichten, dat prof. Oostenlijk Schacht door
.haogen ouclcnlom niet meer in staat is, "zijne professie,
\ve:1ke hij sedert den jare 1729, en dus boven de zestig jaaren, met zoveel assiduïteit en renommé, tot nut en luister
van dezer Stads Academie heeft waargenomen," bnger te
vervullen; dal hem daarom een "hekwaam en gcrcnommeenl professor" 1110et vvonlen toegevoegd; dat dit echter
hij z~jn leven niet kan geschieden, zonder hem tevoren daarvan kennis te geven, hem den dank V;H1 de Vroedschap
voor zijne langdurige diensten te betuigen en hem te verzekeren, dat de bedoeling van dezen maatregel alleen is,
de medische f;lCUllcit op dat peil ie -houden, waarop het
clöo1" hem en de andere professoren gebracht is, en zoo
Illogc1~Îk dat peil nog ie verhangen; dat Burgmrn. hem hiertoe een hezoek hebben gebracht; dat hij gevoelig was voor
de hem bewezen ('('1' en vooral daarvoor, dat men hem gccri
collega vviicle toevoegen buiten zijn voorkennis en advies;
dat hlÎ geen bek\<\'amcr per::'ioon daarvoor kende dZnl den
Heer 1fatthias van GC.11IlS, prof. in de medicljncn te HardCf\vijk, "welke alom me en naar merite geen geringe rcnoml;lé heeft;" ebt Curatoren van mCt'ning waren, dat, al
W;lS cle finanrtC'cle toestand der Stad niet gunstig, het belang van de Academie, "waarmede de welvaart der Stad
en bOTgcr~jc zeer nauw vcrknogt is," boven ;lllc financiecle
c-onsideraÜl;n moest g<l,m, en dat zij daarom voorstelden,
proL 1fatthias van Ceuns te benoemen tot "orcEn. prof.
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in de medïcjjnen ('n practijk,'" op etn jaarwedde van f 2000;
dat e,-hter tevoren hierop de toc?temming van Z. D. H.
moest wurden gevraagd, en <lan de Heen'll \Vicli.ng en
P(~steTs schriftelijk moe:;t worden verzocht, het welbehagen
van Z. D. H. te vernemen. De daartoe opgestel(le brief
wordt door de Vroedschap goedgekeurd (7 Nov.).
[Miedema, blz. 452--453: Ingekomen en gelezen een missive van
de HH. Wieling en Pesters van 11 Nov., inhoudende: wij hebben
gisteren ons van onze opdracht gekweten; "in de conversatie scheen
Z. D. H. in meer dan één aspect den Heer Prof. M. van Geuns te
kennen, dat een der eerste practici in de Republiek was, maar
ook, dat gemelde prof. behoorde tot de Mermonite leer, en wel
tot de secte, die zig Collegianten noemen, 't geene de oorzaak was
geweest, dat die heer nog te Groningen, nog op andere Academiën
had kunnen geplaatst worden." Curatoren worden verzocht om advies over dezen brief (22 Nov.).]

Gelezen een missive van den Heer vVieling, del. Den
l-Iaag, 26 Dec. 1790, berichtende, "dat Z. D. H., door eene
vertrouwde hand z~jncle geïnformeerd geworden, dat de
pointcn, bij vorige missive aan U Ed. Cr. Achtb. geavanceerd in reguard van den Heer prof. 1vI. van Geuus omtrent deszelfs gezindheid, zodanig aan Z. D. H. zijn geëlucideerd," dat hij, wanneer de Vroedschap van meening blijft
hem het professoraat aan te bieelen, "meent in dit beroep te
moeten instemmen." Op voorstel van Curatoren \;vof(H prof.
M. v:ltl Gellns nu beroepen tot "ordin. prof. rnedicinae,
institutionum medicarum et praxcos," op ecu jaarwedde van
f 2000 (27 Dec.).
Burgmrn. berichten, te hebben vernomen, dat de Staten
van GcJderland, als prof. Van Gcuns het beroep naar
Utrecht wilde afslaan, hem zouden aanbieden, zijn zoon
Steph. Joh. van Gcuns, l\led. Dr. te Amsterdam, tot meclic.
prof. (te Harderwijk) aan te stellen, op een jaarwedde
van f 800, en dat prof. Van Geuns (lit aanbod nog in beraad had gehouden; dat verder Ge(leput. Staten van
Utrecht van plan \varen, indien prof. Van Getl1IS het beroep naar Utrecht aannam, in de a.s. Statenvergadering
voor te slellen, hem lot Archiater van de Provincie te
henoemen, op een jaanvedde van f 600, mits de Vroedschap
uit Stad;;; kas cen derde van die som betaalde. Wordt besloten, elat Burgmrn. in de vergadering van Cedcput. Staten_ zullen trachten te verkrijgen, dat de Provincie dit ho-
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llorarium van f 600 geheel betaalt; moc-ht dit mislukken,
clan '.vorden Burgmrn. gemachtigd, namens de Stad f 200
aan te bitden ; v,m den uitslag- hunner pogingen bij Gcc1eput.
Staten zullen nurgmrn. aan prof. Van GeUlls kennis geven.
\Vonlt no~ Rdezcn een brief van prof. Van Getms" dd.
27 Dcc" meldende, dat hij het beroep naar Utrecht nog m
beraad houdt (3 Jan. 1791).
(Miedema, blz. 454: Gedeput. Staten zullen adviseeren, dat de
jaarwedde van prof. Van Geuns als Archiater der Provincie' geheel uit de provinciale kas wordt betaald. - Prof. M. van Geuns
neemt het beroep naar Utrecht aan (10 Jan.).]

Ingekomen een memorie van prof. Luchtmans, die klaarhlijkelijk quacstie heeft met den Custos Grceve 1) over een
kamertje bij de Anatomie; hij verlangt het gebruik van dit
vertrek voor zich alleen, "daar cr buiten dit vertrekje bij
de .Anatomie geen andere afgesloten plaats is, dan een klein
en vogtig hokje," dat alleen kan dienen "om beenderen te
laten rotten;" en daar "hij anders nooit iets, hetwelk hij
bezig is te bewerken en over moet laten staan of moet laten
droogen, €lau een nieuwsgierig oog of onvoorzichtige hand
kan onttrekken, of gedurig- met veel moeite en ongemak
't zelve op ongeschikte plaatsen moet wegsluiten, dat zelfs
niet altijd moge1ijk is, daar er door admissie van iemand ligtelijk een lijk, dat de onderg-et. sonnvijlen door geheime
wegen tot zijne oeffening bekomt, kon bekend worden;"
niemand anders heeft in het bedoelde vertrekje ook iets te
maken; de Custos heeft hem nooit bij zijn ontledingen geholpen; deze kan "hetgeen hij met opzicht tot het conserveeren cIer preparaten" te doen heeft, nergens zoo goed
verrichten als in het Theatrum anatomicum, waar hij alles
bij de hand heeft; daarom verzoekt hij, dat evenals de professoren in de chemie en de physica "meester zijn van hunne apartementen," ook hem het uitsluitend gebruik van het
bedoeld vertrek worde toegestaan, "zonder toelating van
iemand anders buiten zijne kennis." Deze memorie wordt
in handen van Burgmrn. gesteld (7 rvIaart 1791), Buq,rmrn.
hebb.en tevergeefs getracht, prof. Luchtmans te bewegen,
van zijn verzoek af te zicn; zoowel zijne memorie als een
door den Custos G. Greeve ingediende contra-memorie zulI) Deze chirurgijn Gerrit Greeve was de vader van den Lector
Greeve, die dan ook wel Greeve minor of junior heet.

Actf.! et decreta

Senatus~

III

15
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len 8 dagen ter Secretarie voorliggen (14 Maart). Burgmrn.
en oud-Hurgmrn. uitgenoodigcl, beide memories nader te
onderzoeken "en een weg tot schikkinge te excogiteren, ten
einde het poinct int vriendelijke koude worden getermineerd" (21 Maart) (zie hierna blz. 228, op 11 April 1791).
22 November 1790.
[Miedema, blz. 453: f 123-10 st. toegestaan voor ten behoeve der
Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan volgt.]

29 November 1790.
[Miedema. blz. 453: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 12 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, allen
theologen; jaar van komst aan de Academie niet vermeld.]

3 Januari 1791.
[Miedema, blz. 454: Van Paddenburg op zijn verzoek als Academiedrukker ontslagen; tot zijn opvolger, tevens belast met de leverantie der prijzen voor de Latijnsche school, wordt Willem van
IJzerworst benoemd 1); hij zal een jaarlijksche recognitie van
f 100 en aan IsabeUa Maria de Meyer een lijfpensioen van f 100
moeten betalen.]

24

Jannari

1791.

Goedgekeurd de rekening van de 'fundatie-Bernard:' ontvangst f 12982~-12--2, uitgave f 1l324--1O st., blijft m
cassa f 1658-2-2.
21 en 28 Februari 1791.
Aan Z. D. H. wordt per missive bericht, dat prof. Bonnet
de oudste der professoren is, die het rectoraat twee malen,
Rossijll dt: oudste van hen, die het éénmaal, Royaards de
oudste van hen, die het nog niet hebben bekleed, en dat
1) Deze resolutie in extenso bij Evers, t.a.p., blz. 104-105; over
Van IJzerworst nadere bizonderheden aldaar, blz. 105.
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N ahuys de oudste in rang der professoren is, die nog niet
Secretaris zijn geweest (21 Febr.); op ingekomen aanbeveling van Z. D. H. wordt lêoyaards tot Rector en Nabuys
tot Secretaris benoemd; tevens wijst de Vroedschap de
Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (28 Febr.).

24 MAART 1791-26 MAART 1792.
L
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1791"(-1792) "RECTORE
CLAR. HERMANNO ROYAARDs, GRAPHIARlOALEX. PETR. NAHUYS."

24 Maart 1791.
Geïnstalleerd als Rector Royaards, als Secretaris N ahuys,
als Assessoren: Luchtmans, Bachiene, Bondam cn Segaar.
De aftredende Rector Luchtmans draagt zijn ambt aan zijn
opvolger Royaards over, na het houden van een rede "de
pracc1arÎs anatomes in alias sciel1tias et artes meritis,"
6 Mei 1791.
1fatthias van Geuus houdt een il1augureele oratie "de provïdentia politica, uno maximo adversae civium valctudinis
praesidio, "

14 Juni 1791.
De Acta van het rectoraat van Luchtmans worden door den
Secretaris van het vorige jaar voorgelezen en door den Senaat goedgekeurd.

26 September 1791.
Sicphanus ]oahnes van Genus, Matthiaszoon, houdt een
inaugureele rede "de instaurando inter Batavos studio botanico."
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TI.
RESOLUTIÊN VROEDSCHAP UTRECHT.

11 April 1791.
[Miedema, blz. 455: Op advies van Burgmrn. en oud-Burgmrn.
heeft de Vroedschap "tot wegneeming van differenten, daarover
ontstaan, bij wijze van conciliatoir goedgevonden," dat gedurende
de vijf maanden, binnen welke alleen academische demonstratiën
kunnen plaats hebben, dus van November tot en met Maart, alleen
prof. Luchtmans toegang zal hebben tot het kamertje in het Theatrum anatoITÛcum, maar dat gedurende de overige zeven maanden
ook de Custos daarvan gebruik mag maken.]

Juni 1791-·Maart 1792.
[Miedema, blz. 455-456: De inaugureele oratie van prof. M van
rGeuns zal op Stads kosten worden gedrukt (19 Juni); Curatoren
verzocht om advies over een schrUtelijk voorstel van prof. Nahuys
(27 Juni); hierover rapporleerende, stellen zij voor, nadat eerst
hierover de meening van Z. D. H. zal zijn gevraagd, wegens den
slechten staat der gezondheid van prof. Nahuys, den Heer Stephanus Johannes van Geuns, A. L. M. en Philos. et Med. Dr., practiseerend geneesheer te Amsterdam, te benoemen tot "ordin. prof.
botanices et physiologiae," waarvoor Nahuys hem f 800 van zijne
jaarwedde zal afstaan, en, bij verdere verzwakking van Nahuys,
ook tot prof. in de chemie, waarvoor Nahuys hem dan nog f 200
van zijne wedde zal afstaan, dit alles onder belofte aan den Heer
S. J. van Geuns, dat hij bij overlijden van prof. Nahuys diens volle
tractement van f 1400 zal krijgen, benevens het gebruik. van de
ambtswoning van den professor in de botanie (11 Juli)); na gunstig advies van Z. D. H. wordt Van Geuns Jr. benoemd tot ordin.
prof. in de medicijnen, botanie en physiologie, op de evengenoemde
voorwaarden (15 Aug.).]

Bij het bericht, dat hij de benoeming gaarne aanneemt,
schrij ft Prof. Van Geuns Jr.nog het volgende: .,dat ik,
om behoorlijk mijnen post als Profe..ssor in de botanie en
opzigter over den hortus waar te necrncn, daartoe bepaaldelijk en bijzonder noodig heb, niet alleen den vrijen toegang
tot den hortus, maar in 't bijzonder ook ten minstens ééne
vrije en droge kamer of vertrek, om mij voor museum of
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laboratorium botanicum te dienen, waar ik boeken en papieren bestendig bewaercn, planten cxaminccrcn en conservetren, mijne botanische lessen opstellen en verder ten
nutte van (kn hortus vr~j en onbelemmerd werken kan; dan,
daar ik ondcrrigt ben, dat er blj den hortus zulk een genoegzaam geschikt en ruim vertrek niet voorhanden is, zo
neem ik de vrijheid, UvVelEd. Gr. Achth. eerbiedig en ernstig ie verzoeken, hierin te willen voorzien, ten einde mij
tot het behoorlijk waarneemen van mijnen post in staat te
stellen; ook zoude ik daarbij zeer dcsidereercn een tweede
vertrek om botanische lessen te geven, hetzij in één der
oranjehuizen of elders, daar ik nog het laboratorium chcmicum nog het thcatru111 physiculll, dewelke geheel geoccupeenl zijn, mijns erachtcns tot dat oogmerk zal kunnen
gebruiken." Dit verzoek wordt om advies in handen gesteld
van Hurgmrn. en gccollunitt. tot den hortus academicus (22
Aug.).
[Miedema, blz. 456-457: Toegestaan jaarlijks f 50 voor huur van
een kamer in het huis van Johannes Bieren, naast het theatrum
anatomicum in de Lange Nieuwstraat, en dus allergunstigt gelegen,
ten gebruike van prof. S. J. van Geuns, en machtiging om daar
een geschikte kast 'te plaatsen, tot berging van planten en papieren
"<19 Sept.); de inaugureele oratie van prof. S. J, Van Geuns zal op
Stads kosten worden gedrukt (3 Oct.); een der stookkassen in den
hortus zal met acht ramen worden vergroot (19 Maart 1792).]

5 December 1791.
[lVIieàema, blz. 457: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 8 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, allen
theologen; jaar van komst aan de Academie niet vermeld.]

30 Januari 1792.
Coedgekolrd de rekening van de fundatie- Bernard: ont.·
vangst f 8886--5-·---2, uitgave f 5605 --5 st., blijft in cassa
f3281-02.
Fehruari·--:Maart 1792.
Op voorstel van Curatoren \vnrdt aan Z. D. H. bericht,
dat HOIlllet de oudste der professoren is, die het rectoraat
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twee malen, RossUn de oudste van hen, die het éénmaal, en
Arntzenius de oudste van hen, die het nog niet hebben bekleed; verder dat Brown de oudste der professoren is, die
nog geen Secretaris zijn geweest (13 Febr.); Inct goedvinden van Z. D. H. wordt Bonnet tot Rector en Brown tot
Secretaris benoemd; tevens wijst de Vroedschap de Assessoren voor het a.s. studiejaar àan (20 FebL) ; aan Z. D. H.
wordt voorgesteld i. pI. v. Brown, die zich wegens drukke
bezigheden excuseert, Royaards tot Secretaris te benoemen
(5 Maart); Z. D. H. vindt dit goed (12 Maart).

12 Maart 1792.
[Miedema, blz. 457: f 106~10 st toegestaan voor boeken ten behoeve van de Bibliotheek; de. lijst ervan volgt.]

26 MAART 1792-21 MAAln' 1793.
L
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1792"(-1793) "GISBERTO
BONNET TERTIUM RECTORE, HERMANNO ROYAARDS GRAPI-IIARIO."

26 Maart J 792.
Geïnstalleerd als Rector Bonnet, als Secretaris Royaards,
als Assessoren: Royaards, Arntzenius, Nahl1Ys en Rossijn.
De aftredende Rector R.oyaanJs draagt zijn ambt aan zijn
opvolger Bonnet over, na het houden- van een rede "de <1octrinclC Chris ti judicio hoclie regundo."

31 Maart J 792.
De Acta van het rcct01"aat van R{)Vaards wonlen door
den Secretaris van het vorige jaar voo~gelezcn en door den
Senaat goedgekeurd. - Bij deze gelegenheid heeft .Rossijn
aan den Sen~tat medegcdcchl, dat sommige professoren een
Socide:it hebben opgericht ten behoeve van hunne \YvTcduwen 1)1 die uitgebreid zal wo relen over de professoren van
j.) Over de Weduwen-Sociëteit zie Bijlage IL
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de vij f Academiën van onze Republiek, met deze bepaling
echter, dat nu toegelaten worden alle professoren, die
den leeftijd van 60 jaren nog niet bereikt hebben, maar later
slechts zij, die den leeftijd van 55 jaren nog niet bereikt
hebben.. Tegel\jk heeft hij een gedrukt exemplaar overgelegd
van de statuten van die Sociëteit. De Senaat betuigt aan
Rassijn dank voor de mededeeling en heeft het exemplaar
van de statuten aan den Secretaris ter bewaring gegeven.

3 Juli 1792.
Rector en Assessoren complimcnteercn den nieuwbenoemden P,urgmr. Joh. W. van 11usschenbroek, gekozen i. pI. v.
den overleden Burgmr. Joh. Fred. van Beek, Heer van
Dijkveld.
18 Augustus 1792.
Oostcnlijk Schacht, die meer dan 60 jaren het professoraat te Utrecht be1dccd heeft, is overleden. De zoon heeft
namens de familie verzocht: geen rouwbezoek en geen lijkrecle, daar zijn vader te kennen had gegeven, geen lijkrede
te wcnschen.

11.
RESOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1792-Januari 1793.
[Miedema, blz. 458: De oratie van den. afgetreden
Royaards zal op Stads kosten worden gedrukt (6 April.).]

Rector

"Op het gerepresenteerde dezen aang'aande, heeft de
Vroedschap Dr. Gerard Greeve in de becli.eninge van zijne
posten als Lector in de ontlced- en heelkunde, en als dezer
Stads en der Diaconie Doctor bij provisie en tot nadere
dispositie gesuspendeerd, interdic.crende denzelve om voor
alsnog in gemelde pO,StCll te fungeren 1). En zal extract
1) Dr. G. Greeve was op 1 Juni 1792 gevangen gezet, beschuldigd van verleiding tot onnatuurlijke ontucht: zie Catal. Gem.
Arch. Utr., 2de Afd., N°. 2217*, "Stukken overgelegd door den
Schout betreffende zijn eisch tegen Dr. G. Greeve wegens" enz. De
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dezer zonde:r resumtie aan T}r. Greeve worden ter hand
gesteld, alsmede aan 't Col1cgiuffi medicum en de HH.
Regenten van de Aalrrioezcnierskamer en de Diaconie.
En worden ,Ie HH. van den E,!. Achtb. Gneehte bij deze
vcrzogd, de V-roedschap te adviseren, of iemand" onder
handtasting ontslagen en dus noch sub Tcatu zijnde, ecnige
ptlbliekc post kan blijven bckleedcn en behouden" (1 OeL).
Gedurende de schorsing van DL Greevc zal zijn arnbt als
dokter van de Stad en de Diaconie worden waargcr,onl(~n
door Dr. A. A. van \Voerden; .de weelde van Greeve in
voornoemd ambt en als Lector in de chirurgie zal tot 1 ,Oct.
1792 worden uitbetaald (8 Oct.); op voorstel van de gecommitt. tot het Collegium medico-chirurgicum zal gedurende de schorsing van DL Grccve het reglement omtrent
het examen van hen, die als chirurgijn te Utrecht wenschen
toegelaten te \~'orden, "bny1en cf feet en observancie gehonden worden" (15 Oct.).
[Miedema, blz. 458: Op voorstel van Burgmrn. zal aan prof.
Luchtmans verzocht worden, zijne publieke anatomische lessen
voortaan in de Nederduitsche i.pl.v. in de Latijnsche taal te geven,
ten behoeve der leerlingen in de chirurgie 1) (31 Dec.).]

Prof. Luchtmans verklaart zich hiertoe bereid, ,,:;(11oon
het zijn Hooggel. niet gemakkelijk zoude vallen, voorschreevc lessen, welke hij nu dertig jaarcn 111 de Latijnsche taal
haddc gehouden, in 't Nederduitsch te voeren'-' (14 Jan.
17(3).
7 NIei 1792 en 25 Februari 1793.
"Op het geproponeerde u1 supra 2) en requcste van den
Schout eischte tegen hem ,,25 jaren gevangenis in Stads tugthuis,
gesepareert zittende;" het Gerecht ontsloeg hem op 29 Sept. 1792 uit
de gevangenis, onder handtasting, maar veroordeelde hem tot betaling der gerechtskosten. Zie Dr. A. J. van der Weyde, Wapenbord
van de Voorzitters van het Utr. Collegium medicum, in Nederl.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 69ste Jaargang, 1925, Tweede helft,
N°.l.
r) Zie hiervóór blz. 220-222, op 1 Maart en 25 Mei 1790.
2) Moet zijn: "op het genotuleerde ut supra," nl. naar aanleiding
van het doen lezen der Res. Staten Utrecht 2 Mei 1792 omtrent dit
onderwerp; zie ook hiervóór blz. 230----231, op 31 Maa.rt 1792, en
hierachter de Bijlage Il.
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Administrateur en Directeuren van zekere Ïn den jaare 1791
opgerichte ~o('i(:tcit, onder den naam van Weduv,:en~Socië
tett der Ncderlandsche Professoren, daarbij: verzoekende
approbatie op een aang-egaan contract, hoofdi'akelijk inhoudende, ebt de respectieve contractanten zig verbinden om
jaerlijks ('cnc zekere sommc gelds in de casse der Sociëteit
te furnccrcn, ten einde na hUil overlijden hunne weduwen
daaruit een gevoegelijk pensioen zouden kunnen genieten;
waarover gedelibereerd zijnde, heeft de Vroedschap voors.
poinc1 gesteld in handen van HH. Burgmrn. en oucl-Hurgmrn., om de V [ocdschap cles\vegcnds te dienen van dcrzelvcr consicleratiën en advis" (7 l\1ei 1792). Gehoord hun
rapport, machtigt cIc Vroedschap de afgevaardigden ter
Statcnvergadering om toe te stemmen in het "approbeeren" van voornoemd contract (25 Febr. 1793).
19 November 1792.
[Miedema, blz. 458: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan
voor 6 met name genoemde Hong. en Zevenb. studenten, allen
theologen; jaar van komst aan de Academie vermeld 1).]
1) Op lOet. 1792 kwam in de Vroedschap een request van de
theot faculteit in, te kennen gevende, dat de Hong. student Mohai.
die sinds October 1789 te Utrecht studeerde, in Maart 1792 aan de
faculteit zijn voornemen had bericht, naar zijn vaderland terug
te keeren en dat deze hem toen, behalve het laatste halfjaar van
zijn subsidie, nL f 150, nog een douceur van f 50 had gegeven om
hem, "dewijle men eenige teekenen van ongesteldheid in hem bespeurde, des te meer tot de terugreis aan te zetten." Hij heeft dit
geld echter in Amsterdam verbrast en is einde Juni 1792 naar
Utrecht teruggekeerd, met het voornemen hier te blijven en het
gewone subsidie van de Hang. studenten te genieten. Dit wenscht
de faculteit niet, temeer daar het te vreezen is, "dat b~i een langer
verblijf aan deze Academie zijne tegenwoordige gemoedsgesteldheid
in eene volkomene uitzinnigheid zal veranderen." Zij verzoekt
daarom, dat aan Mohai Of de S1ad ontzegd, Of dat hij op Stads kosten
in een verzekerde plaats warde gebracht, àf dat er althans gezorgd
worde, dat h~i de theo!. faculteit niet meer kan lastig vallen; "de
student Mohai is gelogeert bij Frans Kuit, in de Twee geruste harten, in de Botersiraat." De Vroedschap machtigt den Hoofdman
van het kwartier, Mohai voor zich te ontbieden en ernstig te ver-

234
31 December 1792 en 14 Januari 1793.
"Is geleezen de requeste, heeden gepresenteerd bij Pieter
Boddaert, Med. Dr. en oud-Raad der stad Vlissingen, etc.,
daarbij verzoekende de Vroedschap permissie en approbatie om een collegîe op te rigtcll, in 't welke hij naar het
voorbeeld van andere Academiën in deeze Republiek de
natuurlijke historie in de Nederduitsche taal zoude doceren,
des Woensdags en Saturdags morgens." Aan Curatoren
advies hierover verzocht (31 Dec. 1792); op hun advies
wordt aan P. Boddaert toegestaan, "aan verscheide personen, "\velke daartoe genegenheid en lust hebben, in een partictllier huis tegelijk private lessen te geven, alles ten
zijnen eigen voordeelen en onkosten" (14 Jan. 1793).

28 Januari 1793.
Goedgekeurd de rekening van de funclatie- Bernard: ontvangst f 10228-----18~2, uitgave f 5946---5 st., blijft in cassa
f 4282~13--2.
11 Februari en 4 Maart 1793.
Aan Z. D. H. wordt bericht, dat Henncrt de oudste der
professoren is, die het rectoraat twee malen, Rossijn de
oudste van hen, die het éénmaal, en Arntzcl1ius de oudste
van hen, die het nog- niet hebben bekleed; dat Brown verzocht heeft, niet in aanmerking te komen voor het secrctar~aat, cn dat Arntzenius en Bachicne de oudsten in rang
zijn der professoren, die flOR geen Secretaris zijn geweest
(11 Febr.). Op aanbeveling van Z. D. H. wordt Arntzenius
tot Rector en nachicne tot Secretaris benoemd; tevens wijst
de V roeclschap de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan
(4 Maart). 11 Maart 1793.
[Miedema blz. 459: f 121-16 st. toegestaan voor ten behoeve der
Bibliotheek gekochte boeken; de lijst daarvan volgt.]
manen, deze stad te verlaten en naar zijn vaderland terug te keeren, en, bij weigering, hem "van hier te doen delogeren," waartoe
de Heeren van den Ed. Achtb. Gerechte bij dezen gemachtigd
worden.
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21 MAART 1793-31 MAART 1794.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNI 1793"(-1794) "RECTORE
HENRICO JOHANNE ARNTZENIO, GRAPHIARIO PIUL. JOH.
BACHIENE."

21 Maart 1793.
Geïnstalleerd als Rector Arntzenius, als Secretaris llachiene, als Assessoren: Bonnet, Bondam, ]\1. van Geuns en
Brown. De aftredende Rector Bonnet draagt zijn ambt over
aan zijn opvolger Arntzenius, na het houden van een rede
"ut rum Summa ecclesiae Doctori eiusquc Apostolîs, ubi probandae 511;.1(:: dodrinae causa ad Veteris -Testamcnti oracula
tanquam vaticinia provocarunt, sic fides sit habcnda, ut Servatoris nostr1 cum trist ia, turn laeta ae gloriosa facta in iis
veTe praesignificata esse jure credamus.'-'
11 April 1793.
Fr. Burman is op 10 April overleden. Op verzoek van de
vvcduwe geen rouwbezoek ; op uitdrukkelijken wcnsch van
den overledene geen lijkrede.
26 April 1793.
De Acta van het rectoraat van Bonnet \\'ordcn door den
Secretaris van het vorige jaar voorgelezen en door den
Senaat goedgekeurd. - "Eodem tempore constituit Senatus,
ut in posterllm, si aliqllid publica mcmorÎa acciderit in rebus
academicis, sive alieui Professoris personam sustinendi rnunus designatuDl fllerit, sive oratio pro conc1one hahenda sit
vel jam habita fucrit, aut aliquid simile evenerit, Secrétarius 1) scedulam daret redactori novellarllm 2), qui ca pub1ire rommunicare possit."
1) Voor het eerst wordt hier in de Acta van den Senaat de
term Secretarius gebruikt i.pl.v. Graphiarius.
:!) Vgl. hiervóór blz. 113-114, op 13 Nov. 1777.
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6 F ebrtlari 1794.
De Rector deelt mede, dat, naar hij heeft vernomen, in
de Vroedschap er over geklaagd is, dat op de studentenbanken in den Dom rumoer gemaakt en de eeredienst verstÇtorcl
wordt J). De Senaat besluit, dat de professoren op hunne
coJlegcs een vadcrllike vermaning hierover zullen voorlezen,
die door den Rector ontworpen is en na voorlezing doo! den
Senaat wordt goedgekeurd.
25 Februari 1794.
Na voorlezing van Rcs. Vr. 20 Januari 1794 (hierna
blz. 237) be;.;luit de :::;enaat, dat aan (len gepensioneerden
hoogleeraar Vos de "jura Scnatus acadernici" toegekend
worden.

H.
RI~SOLUTIËN VROEDSCHAP UTRECHT.

April 1793-Maart 1794.
[Miedema, blz. 459-461: Aan gecommitt. ter Kamer van Finantie
en commissar.-politiek in den Kerkeraad om advies gevraagd,
hoe te handelen omtrent het jaar van gratie en weduwenpensioen
van de weduwe van den op 1.1 April 11. overleden prof., tevens
predikant, Fr. Burman, en omtrent de 18 predikbeurten, waarvan
hij bij Hes. Vl'. 29 Aprîl 1776 (hiervóór blz. 106) was vrijgesteld 2)
(22 April); op hun voorstel wordt aan de weduwe geen jaar van
gratie verleend, omdat haar echtgenoot sinds 1776 ontheven was
van den predikdienst; wel zal ze het pensioen van een predikantsweduwe, n1. f 250, genieten, omdat haar man na 1776 nog allerlei
pastorale functiën, als "het assisteeren bij de classis en Kerkenraad,
aannemen van leedematen en 't doen van huisbezoek," heeft waargenomen; de 18 predikbeurten zullen blijven stilstaan totdat een
andere professor in zijne plaats in functie is getreden (29 April en
I) Zie mervóór blz. 209, op 13 Maart 1789.
:!) In plaats van de laatste zinsnede heeft Miedema, blz. 459,

ten onrechte: "de 18 predikbeurten, die hij nog had moeten Vervullen."
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13 Mei). ~ Commissie benoemd om prof. Hennerl, die, zooals
Curatoren berichten, reeds gepolst is, of hij een professoraat in de
philosophie te Leiden wil aanvaarden, te bewegen, voor een eventueel beroep daarheen te bedanken, met toezegging van ver_
haoging zijner jaarwedde met f 200 (30 Mei); Hennert neemt "de
gracieuse offerte" aan en zal voor een eventueel beroep naar Leiden bedanken (3 Juni). - Prof. Brown verzoekt ontheffing van
zijn titel van prof. in de kerkelijke geschiedenis; Curatoren om
rapport hierover gevraagd (9 Sept.). - Curatoren gemachtigd, om
te zien naar een opvolger voor wijlen prof. Fr. Burman, op een
jaarwedde van f 2000, waavoor hij dan tevens de predikbeurt van
een gewoon predikant zal moeten waarnemen, zoowel Zondags als
in de week (13 Jan. 1794).]

Tn gevolg-e de hun op 13 Jan. gegeven opdracht rapporteeren Curatoren, dat zij voorstellen, den Heer Jodocus Heringa
Eliasz., predikant te Vlissingen, tot oreEn. prof. in de theologie te beroepen, op de op 13 Jan. genoemde voorwaarden, na
vooraf aan Z. D. H. te hebben gevraagd, of het hem behaagt, dat Ds. Heringa wordt gepolst; om het bezwaar voor
Stads kas te verminderen, stellen zij tevens voor, dat prof.
Vos, die sinds verscheiden jaren zijn ambt niet heeft kunnen
waarnemen, emeritus warde verklaard, met een jaarlijksch
pensioen van f ]200; ook geven zij in overweging, dat Burgmrn., als zij hun opwachting maken bij Z. D. H., hem tevens
vragen, ·wie hij tot Rector en Secretaris \venscht benoemd
te zien en hem daarbij mededee1en, dat prof. Hennert de
oudste der professoren is, die het rectoraat twee malen, Rossijn de oudste van hen, die het éénmaal, en Bachicne de oudste van hen, die het nog niet bekleed hebben; dat prof. Arntzenius de oudste in rang der professoren is, die het secretariaat nog niet bekleed hebben. De Vroedschap geeft tot dat
alles machtiging en besluit, prof. Vos op de genoemde voorwaarden, salvo honore, emeritus te verklaren en zijn jaarlijksch pensioen van f 1200 te laten ingaan na de betaling
van zijn thans loopend kwartaal (20 Jan.). Op cle audiëntie,
die Burgmrn. met cle Heeren Wieling en Pesters bij Z. D. H.
gehad hebben, heeft de Prins verklaard, geen bezwaar te
hebben tegen een beroep van Ds. Heringa. Overeenkomstig
zijn wcnsch wordt Hennert tot Rector en Arntzenius tot
Secretaris benoemd; tevens \vijst de Vroedschap de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (3 FebL). Heringa heeft
aan Curatoren, die op 17 Febr. gemaçhtigd waren, hem te
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polsen, bericht, dat hij bereid is een beroep aan te nemen, al
vindt hij de combinatie van een professoraat met een volle
predikbeurt bezwaarlijk; hij vertrouwt echter op de toezeg~
ging van Curatoren, cIat deze combinatie slechts tijdelijk zal
zijn. Hij \vordt nu op de op 13 Jan. genoemde voorwaarden tot
ordin. prof. in de theologie benoemd, voo.rIoopig, totdat door
de Vroedschap daarover een nader besluit zal zijn genomen,
met de volle predikbeurt van een gewoon predikant, "zonder
echter met het herderlijke van den dienst en 't bîjwoonen van
de kerklijke, classicale en 5ynodale vergaderingen bezwaard
te worden" (3 Maart). Ingekomen een bericht van Ds.
Heringa, dat hij het beroep aanneemt. Daar uit zijne missive zijn opvatting blijkt, dat hij alleen gedurende het le\-en
van den emeritus~predikant Rutgers met een volle predik~
beurt belast zal z~in, zal hem worden geschreven, dat hij
zich hierin vergist en dat dit ook niet zoo staat in de hem
cp 3 }\,faart IJ. toegezonden acte van aanstelling (17 :Maart).
Ds. Heringa bericht. dat h\i spoedig naar Utrecht hoopt te
komen .,om de gerezen bedenking" weg te nemen en tevens
nom zelf de oplossing te krijgen van eene zwarigheid, die
mij na het lezen van UwEd. Gestr. brief' (den brief, dien
de Secretaris De Huever krachtens Hes. Vr. 17 Maart tuc
hem had gericht) is voorgekomen·' (31 Maart).

23 September en 21 October 1793.
[Miedema, blz. 460~461: f 350 toegestaan voor aankoop van boeken ten behoeve der Bibliotheek op de auctie der boeken van wijlen prof. Oosterdijk Schacht (23 Sept.); ordonnantie voor f 292-13
st. wegens op genoemde auctie gekochte boeken; de lijst daarvan
bij Miedema, b1z. 461 (21 Oct.).]

4 November 1793.
[Miedema, b1z. 461: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 9 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, allen theologen; jaar van komst aan de Academie is venneld.]

9 December 1793.
Goedgekeurd de rekening VJll de ft1ndatie~Bernard: ontvangst f 11890-7·-2. uitgave f 8973-5 st., bl\j ft in cassa
f 2917-2·--2.
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31 MAART 1794--27 MAART 1795.
L
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI Ao • 1794" (-1795)
,.TERTIUM RECTORE JOANNE FREDERICO HENNERT, GRAPHIARIO
HENRICO JOANNE ARNTZENIO."

31 Maart 1794.
Geïnstalleerd als Rector Hcnnert, a1s Secretaris Arntzenius, als Assessoren: Arntzcnius, Bachicne, Steph. Joh. van
Geuns en Chr. Saxe. - De aftredende Rector ArnLzcnius
draagt zijn ambt aan zijn opvolger Hcnncrt over, na het houden van ecn reele "de co, quocl ex vetustatis usurpatione in
quibusdam Belgarum legibus usuque forensi nimium esse videatur.'1

2 April 1794.
Aan den tot theol. prof. te Utrecht benoemden Jodocus
Heringa Eliasz. wordt, op zijn verzoek, door den Senaat het
doctoraat in de theologie verleend, met vrijstelling van exa-.
men, disputatie cn promoticge1d. 'rerstond daarna komt Heringa in de Senaatsvergadering en wordt door H.oyaards tot
TheoL Dr. gepromoveerd.
8 April 1794.
In den afgeloopen nacht is N ahuys overleden. Op verzoek v.an de weduwe geen rouwbezoek. Er zal een lijkrede
worden aangeboden 1),
1) Hoewel dit niet in de Acta staat opgeteekend, is vermoedelijk
voor dit aanbod bedankt; in elk geval staat nergens vermeld, dat
een lijkrede op Nahuys is gehouden. - Eerst in Juni 1800 werd
een auctie gehouden van zijn kabinet van naturalia; in de vergadering der Leidsche Curatoren van 5 Sept. 1800 deelde Prof.
Brugmans mede, dat hij op deze auctie voor Leiden had aangekocht "de meest leerrijke stukken, die in het mineralogisch gedeelte van het Universiteits-cabinet ontbraken, alsmede alle de belangrijke steensoorten van den Hartz" (Molhuysen, Bronnen VII,
blz. 156).
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5 Juni 1794.
Heringa houdt een inaugurcele rede "de theologiae in
scholis institutione ad praesentem Rei publicae Christianae
conclitioncru pruclenter accnl111TJodanda."

9 Juli 1794.
Ter gelegenheid van de promotie in de rechten van (C. J.)
Kneppelhout 1) zegt de Rector, dat hij bezwaar heeft gemaakt, een verzoek van den boekhandelaar Altheer om in het
kleine auditorium een boekverkooping te houden, op eigen
gezag 10e te staan. Altheer heeft zich locn gewend tot Burgmrn., die het goedvonden, als de Senaat het ook goed vond.
De Senaat verleent zijne toestemming.
7 October 1794.

De Acta van het rectoraat van Arntzenius wörden door
den Secretaris van het vorige jaar (Bachiene, die door
"pedis valetudinem" verhinderd was dit op den gestelden tijd
te doen) voorgelezen en door den Senaat goedgekeurd. ~
Naar aanleiding van het op 25 Febr. 1794 ten opzichte van
den emeritus prof. Vos genomen besluit (hiervóór blz. 236)
wordt de vraag ·geoppercl, of "rude donati 2)" professoren
ook deel zullen hebben aan promotiegeldell en dergelijke
emolumenten. 1\'let algemeene stemmen beantwoordt de Senaat deze vraag bevestigend.

10 November 1794.
De Rector zegt, dat het gerucht zich verbreidt, dat, nu
het oorlogsgevaar dreigender wordt, een groot aantal Engelsche troepen in de stad zal komen en bij de burgers ingek\vartierd moet worden; h~j vermoedt, dat ook de professoren inkwartiering zullen krijgen, dat dit een groot bezwaar zal opleveren voor de private colleges, die de professoren bij zich aan huis geven, en dat deze gestaakt zouden
1) Album Promotorum, blz. 209.
2) Naar ik meen, wordt hier voor het eerst in Utrecht de term
"rude donatus" voor een emeritus professor gebruikt.
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moeten worden. De Senaat bc.sluit, dat Rector en Secretaris
bij Burgmrn. er op zullen aandringen, d,"(t de profe:,;soren
d~"n hun in 1643 verleenden vr~idom van inkwartiering behouden 1).
12 November 1794.
Lij hebben zich van <lczc opdracht hO"ckwctcn'" Huro"mrn.
~
zullen zich alle moeite geven om den wcnsch van den Scn;nt in te willigen.

21 Januari 1795.
De Hcctor zegt: de :Franschcn zijn Utrecht binnengerukt:;
een groot aantal Franschc soldaten zal in Utrecht moeten
\vorden ingekwartierd. Rector en Secretaris zullen nogmaals
b~j Hurgmr. Van der Does den vrijdom van inkvvarticring
gaan btpleiten.

22 Januari 1795.
Bij gelegenheid der promotie in de medicijnen van J. Titsingh 2) bericht de Rector, dat DurgmL Van der Does gezegd heeft, dat het \'\Tegens het groot aantal doortrekkende
Fl~ansch~ troepen moeilijk zou vallen, de professoren vrij
te sic'Hen ; dat ccnige van de aanzienlijkste weduwen en alken \\"onende juffers op zich hadden genomen, op hare kosten een deel van het huisraacl ie verschaffen, dat noodig
was urn de voor de hoogste officieren bestemde huizen ie
1l1euhilcercn, mits zij vrij zouclèn zijn van inkv,rartiering, en
dat hare namen op het stadhuÎs bekend \-varen gemaakt, opdat zij, die met de zorg voor de inkwartiering belast waren,
zouden weten, welke huizen daarvan v.;arcn vrijgesteld; dat
hij daarom meende, dat het verzoek van den Senaat eerder
zou kunnen worden inge\villigd en deze toch zijn deel in den
algemccnen last zou dragen, wanneer de professoren zÎch tot
hetzelfde bereid zouden verklaren als de genoemde dames;
1) Zie echter ruervóór blz. 201, op 18 Juni 1787. Bovendien konden de professoren toch de inkwartiering uitbesteden: hiervoor blz.
201, op 16 Juli 1787.
:2) Album Promotorum, blz. 210.

Ada et decreta Senatus, III

16
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dan zouden ook des te gemakkelijker de ongemakken, die
de Senaat vreesde, vermeden worden. De Rector had geantwoord, dat de Senaat dit zeker zou goedvinden; het Vroeclschapslid Kraeyvangt.'r, dat b~j bovengenoemd onderhoud
tegenwoordig \vas, zou dan zorgen, dat de namen der professoren op de lijst der vrijgestelde dames zouden worden
geplaatst. Alle professoren hebben de bedoelde verplichting
gaarne aanvaanl.
2S Januari 1795.

Daar op Zonclag 24 Januari de oude Regecring is vervangen door een nieu\vc, lVlunicipalitcit geheeten, en er dus
geen Burgemccstcrcn 1) en Vroedschap meer ,'varen, vraagt
de Rector, wat de consequenties van den veranderden toestand voor den Senaat zullen zijn; moeten Rector en Assessoren de nieuwe Rcgecring gaan complimenteen::n? l\let
algemeeIL~ ~iemmen be:-;lokn: IltTll, want de nieuwe Regecring noemt zich "provisionec1e ]\111nicipaliteit;" vroeger
waren er twee Burgmrn., die boven dc andere leden van de
Regeerillg uitstaken, nu zijn alle leden d;Jarvan gelijk; de
Sènaat kan toch niet alle 36 leden van de nieuwe Regecring
gaan complimenteeren en hij weet niet, aan wie van hen
de zorg voor de Academie zal worden opgedragen. Vroeger
werd aan Burgmrn. de uitnoodiging gericht, eenige leden
van dc Vroedschap aan te wijzen voor het bij"\vonen der
examens; voortaan zal die uitnoodiging worden gericht tot
de gecommitt. tot de academische zaken. Daar sommige colkga's al inlnvartiering hehhen gekregen en het aanlal soldaten zoo groot is, schjjnt het beter, ",in hac rerum concliti011C" daarover niet te klagcn; aan e1k Scnaatslid blij ft echter de bevoegdheid, zich persoonlijk te beklagen.
9 Februari 1795.
T'oen de Senaat op last van de provis. Municipaliteit in
de Senaatszaal \\'<1S bijeengeroepcn, maar daar niet binnen
kon komen, omdat het vertrek door eenige soldaten, zoncler
iemands vergunning, bezet was, :venl de bijeenkomst op
1) Er was wel een "Maire," waartoe P. C. H. van Renesse benoemd was,

243
een nieuw bevel lil het stadhuis gehouden; toen de Senaat
daar in grooten getale verschenen was, kvv:tmen daar weldra elrie a fgcvaanligdcn V,ln de ]VI unicipaliteit, tevens leden
van het Comité va"n publiek onderwijs, "waaronder begn::pcn zijn de :lC<.ldcmischc zaaken;" hun voorzitter, De
\Vith Hoevenaar, gaf toen aan den Secretaris het volgende
besluit ter voorlezing (Rcs. Vr. 26 Jan. 1795, hierna blz.
246, over de samenstelling van het "Comité van 't publijcq
onderwijs"). Daarna zei hij, dat de Senaat was bijeengeroepen, opdat hij zou \veten, aan wie de zorg voor de Academie was toevertrouwd en tot wie hij zich voortaan over
academische aangelegenheden zou moeten vvTnelen; verder
gaf hij de verzekering, dat het comité voor de beJangcn va,u
de .Academie zou waken. De Rector wel1sc:hte daarop de
Heeren geluk met hun ambt en bcval hun dc belangen van
Academie en prof<::ssoren aan.
24 FcLntari 1795.
De vraag vvordt gedaan: moeten voortaan, nu cr geen
(;eëligecrden en Ridderschap meer zijn, op de doctorsbullen
en in de uitnoodiging tot bijwollIng der promoties behouden
blijven de vvoorden "et data ab Jl1ustribus et Praepotentibus
populi Trajectini Onlinibus potcstate"? Na veel gepraat
vindt men dezen uit weg: achter "data" zal worden ingclascht ,,1636."
2 Maart 1795.
De Rector berîcht, dat hij, daartoe uitgcnoodigd, met de
leden van de J\hmicipaliteit (en van het Comité van het
publiek ondenvijs) Scheidius en Vos over sommige academische zaken heeft gesproken. Zij hebben hem gezegd, clat
er op de doctorsbullen wel mehling moet wonlen gemaakt
van de door de "Ordines" vcrleende bevoegdheid, maa.r dat
de woorden "Illustres ac Pracpotcntes," als niet passende bij
de thans erkende gelijkheid van de burgers, moeien vervallen; verder moet de uitnoo<1iging- tot het bijwonen van de
examens niet gerlcht worden tot ""Burgmrn.," maar tot "de
Burgers, uitmakende het Cornmitté tot 't publicq onderwijs." De Senaat besluit, zich hieraan te houden.
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20 Maart 1795.
In den aigdoopcn nacht is collega Vos gestorven. De
weduwe bedankt voor rouw bezoek ; een lijkrede zal worden
aangeboden 1).

Ir.
RESOLUTléN VROEDSCHAP UTRECHT.

April~September

1794.

[Miedema, blz. 463: Ds. Heringa is bij Curatoren gekomen en
heeft den wensch te kennen gegeven, dat in zijn acte van aanstelling een zekere termijn zou worden bepaald, tot hoelang hij
een volledige predikbeurt zou moeten waarnemen; zij hebben hem
geantwoord, dat dit niet mogelijk was; dat hij moest aannemen
confonn den inhoud van zijn beroepingsbrief, of moest bedanken;
dat zij hem echter konden verzekeren, dat het de bedoeling was,
hem te gelegener tijd in zijn predikdienst te verlichten, maar dat
hij dit aan de billijkheid en wijsheid van de Vroedschap moest
overlaten. Herînga had hierin berust en het professoraat op de gestelde voorwaarden aangenomen (7 April). - De oratie van den
afgetreden Rector Arntzenius zal op Stads kosten worden gedrukt
(7 April), de inaugureele oratie van prof. Herînga eveneens (10
Juni). - Overeenkomstig Res. Vr. 15 Aug. 1791 (hiervoor blz. 228)
wordt, nu prof. Nahuys is overleden, prof. St. Joh. van Geuns ook
aangesteld tot prof. in de chemie en zijne jaarwedde verhoogd tot
f 1400, met gebruik van het huis b\i den hortus (14 April).]

Ingekomen een memorie van de professoren Rossijn cr.
St. loh. van Genns, waarin zij de wcnschelijkhcid betoo··
gen: dat \Vil1em Kuyper, die tot dl1svene de h{llp is geweesl
van den reeds bejaarden eersten knecht Jan Bieren, maar
niet in Stads dienst heeft gestaan en alleen enkele emolumenten heeft genoten, tot tweeden knecht bij de chemie en
de physica worde aangesteld, op een wedde V,ln f 100 per
jaar of f 2 per "veek ; de vroeger door Jacob Huysen bekleede bediening, die nu reeds ruim 2 jaren vacant is
geweest, behoeft dan niet meer vervuld te ''lorden, omdat
1) Gelijke opmerking als hiervoor blz. 239, noot 1.
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de ervaring heeft gdeercl, dat het veel heier i~, dat de
phvslsche instrumenten klkcn.'l onmiddellijk na het gebruik
v\'()rdcn schoongemaakt en opgeborgen, d;~n dat dit {;{~nmaaî
's jaars geschiedt. Overeenkomstig dit voorstd wordt -VVillun Kuyper, op een jaarwedde van f 100, tot tweeden knecht
voor de chemie en physica aangesteld, hetgeen voor Stads
kas niet. bezwaarlijk. is, daar de huur der kamer bij Jan
Bieren (hiervóór blz. 229, op 19 Sept. 1791) ophoudt en
de bediening VJn Arn. Hekens, als knecht bij de physica, bij
zijn overlijden zal vervallen. De professoren S. J. van Geuns
en Rossijn worden verzocht, een instructie te ontvverpen
voor de knechts hij de chemie en de physica (4 Aug.). Deze
instructie (bij NIicdema blz. 464--.. . A66) I1gt acht dagen vóór
ter Secretarie, en wordt dan door de Vroedschap goedgekeurd en vastgesteld (25 Aug. en 1 Sept.).
27 October 1794.
[Miedema~ blz_ 466: Ordonnantie voor f 55 voor ten behoeve der
Bibliotheek gekochtè boek"en; de lijst daarvan volgt.]

17 November 1794.
[Mîedema, blz. 466: Op de bekende voorwaarden f 300 toegestaan voor 7 met name genoemde Hang. en Zevenb. studenten, allen
theologen; jaar van komst aan de Academie niet vermeld.]

"Door HH. Burgmrn. zijnde voorgedragen, dat de professOl-en aan dezer Stads Academie Hun Ed. verzogcl hadden, Jat de professoren, ingeval eene generale inkwartiering van militairen mogte plaats hebben, daarvan mogte
bevrijd blijven, zoals zulks voortijds heeft plaatzc gehad,
"heeft de Vroedschap de HH. gecommitt. tot de inkwartiering verzocht, op voors. verzoek te willen reguard neemen
en er gebruik van te maken 1)."

1) Op 5 Januari 1795 besloot de Vroedschap, "in geval van het
inkoomen van meerder troupes, eene generale inkwartiering te doen
bij alle borgers en inwooners deser Stad en Vrijheid, zonder uitzonderinge, hetzij een regent, ambtenaar, rentenier of gemeen borger zijnde."
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19 Januari 1795.
Aan prof. lVI. van GCUllS en
burgerschap. gratis verleend.

ZIjne

26 Januari 1795

kinderen wordt het

1 ).

gen "commîtté van publicq onderwijs" ingesteld, bestaande uit de "frlunicipalen" De Wîth Hoevenaar, Essenius,
Scheidius en Vos 2).
13 Februari 1795.
[Miedema, blz. 467: De Kameraar wordt gemachtigd, voor de Senaatszaal een groen lakensch tafelkleed, de noodige kussens en een
houten presidentshamerije te laten maken.]
Februari~J\iIaart

1795.

[Miedema, blz. 467: Alles, wat omtrent "den burger Prof. IJsbr.
van Hamelsveld :.i)" genotuleerd staat bij den Senaat, zal worden

1) Op den vorigen dag, Zondag 25 Januari, was door het "comruitte. revolutionair" de oude regeering afgezet en vervangen door
de "Provisioneele Municipaliteyt der stad Utrecht," bestaande uît
40 leden, uit wier midden P. C. H. van Renesse ,,Maire" werd.
2) Dit comité, ook wel voluit "Comité tot de academische zaken
en alle publiek onderwijs" geheeten, voortaan aangehaald als
C. P.O., zorgde ook. voor de aangelegenheden der Academie en
kwam in de plaats van de vroegere Curatoren (Burgmrn. en gecommitt. tot de academ. zaken); alle besluiten, die de Municipaliteit, later de Raad, voorta.-"ln omtrent de Academie neemt, zijn door
het C. P. O. voorbereid en ingediend.
3) Van Hamelsveld woonde toen nog te Leiden; op 11 Februari
1795 was hij één der woordvoeders van de Leidsche studenten, die
medezeggenschap in het bestuur der Universiteit kwamen vragen;
21 Februari cl.a.v. plaatsten Curatoren hem N° 1 op het aan de
'provis. Representanten <l.angeboden dubbeltal voor Regens van het
Collegium theologicum; 18 Maart werd hij daartoe benoemd, maar
hij bedankte (Molhuysen, Bronnen VI, blz. 466, 478 en 68*--69*).
Intusschen had hij reeds doen blijken van zijn medeleven met zijne
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geroijeerd en zijn portret, "dat in den Senaat hoort en nog niet te
vinden is," zal opgespeurd en weder geplaatst worden, waar het
behoort (16 Febr.). - Het verzoek van burger Gerbrand Praalder
om te worden benoemd tot Lector in de mathesis wordt om advies in handen van het C. P. O. gesteld (19 Febr.).]

Het C.P.O. bericht, dat het nOQ(lig heeft gevonden, "de
in het auditorium hangende, af te nemen;
het Înstccrd bij cleescn, dat derzelver stokken driecou1curig
,vorden geschilderd, de vaandels verbrand en door zijde(n)
driccou1eurige verv0.nge(n) worden." Verder stelt het voor
Orallgc~vaalldel.s,

[Miedema, blz. 467-468: om het portret van prof. Van Hamelsveld op zijn vroegere plaats te hangen, de Res. Vl'. lOet. 1787
omtrent hem (hlervóór blz. 197--198) te schrappen en, na onderzoek
van het Album Redorurn, ook daarin wat voor hem onteerend
mocht zijn, te schrappen;
om den in 1.787 afgezetten- ,pedel Koopman in zijn ambt te herstellen;
om, met voorbUgaan van prof. Bachiene wegens diens ergerlijk
oproerig gedrag (zie onmiddellijk hierna), tot Rector te benoemen
prof. M. van Geuns en tot Secretaris prof. S. J. van Geuns;
eindelijk beveelt het C. P. O. aan, het herstel der professoren
Van Hamelsveld en Roscam, "welke in het jaar 1787 op een onwaardige wijze zijn uytgedreven, zonder eenig genot te hebben gehad voor de dienst, die zij hebben waargenomen 1)" (10 Maart).]

"Ter overweging van deze vergadering gebragt zijnde
verscheyde mondelinge berif.;tcn aangaande het waarnemen
van den opcflb~larc godsdienst, gisteren plechtig gevierd,
abof -aan de uytschrijving van cic biddag en den inhoud
van den daartoe uytgcvaanligde brief door meer dan
één der professoren en predikanten van deese Stad niet
alles was volcban, maar van zommigC'l1 het oogmerk
van dien dag door het doen van eene gewoonc prcdicatie -vvas teleurgesteld en door andere zclvs gesproken strijdig
tegen het doehvit van decse Municipaliteyt, om den God
vroegere Academiestad, want op 24 Febr. 1795 kwam er bij de
Provision. Municipaliteit van Utrecht een brief in van "den borger
IJsbrand van Hamelsveld, woonachtig te Leyden, waarbij denzelve
kaamt geluk te wenschen met het opgaan der vrijheidsson etc."
Het duurde niet lang, of hij kwam zich zelf in de Utrechtsche
vr\iheidszon koesteren:. zie hierna blz. 260, noot 2.
1) Voor Roscam vgl. hiervóór blz. 209-210, op 7 April 1788.
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onser goedertierenheyd niet al1cen in het gemeen te danken
en te vl:rheerlijkcn voor aJle zijne ontdbaare wt:ldadighecden, aan deesc ~tad en Provincie tot hiertoe bcWeeSf..:ll, maar
allerbij.sonderst voor de Grootc Verlossing, den L. ande geschonken in <leesc laalste daagen door on:-> te redden uyt
de hand van 011se onderdrukkers, het hccrszw.Jltig- Oranje-·
huis en dcsse1vs aanhang, ondersteund door buytenlandsche
hulp, is geresolveerd, het Comité tot het publicq OndCT\vijs
te cûtmnittecren OUl voor zich te ontbieden den Prof. Bonnet, de predikanten Hinloopcn, \Vü1terbcck, ProL Bachienc,
\Vijland, Smith van Beuningen en lV[asman, 1en cyllde cleselvc te hooTen en te onderhouden, na bevind van zaaken,
op 't geen ten hunnen lasten word gezegd met betrekking
tot hun dienstwerk van gistcre, en daarvan aan lieese Ver~
gadcring te rapporteeren" (10 :Maart).
[Miedema, blz. 468: Van Geuns Sr. tot Rector en Van Geuns Jr.
tot Secretaris benoemd (12 Maart); op verzoek van den laatste
wordt in zijne plaats Rossijn tot Secretaris benoemd (16 Maart).]

27 MAART 1795-14 APRIL 1796.
1.
o
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI A . VUI~GARIS
1795, RECTORE MATTHIA VAN GEUNS, ITERUM GRA-

AERAE 1)

PHIARIO JOHANNE TUEODORO ROSSIJN."

25 Maart 1795.
Geïnstalleerd als Rector ]VI. van Geuns, als Secretaris
Rossijn, als Assessoren: Hennert, Rau, BorrdenD en Luchtmans. De aftredende Rector Hennert draagt zijn ambt aan
zijn opvolger IVf. van Geuns over, na het houden van een
reele "de voluptate, ex studio mathescos capicnda."

:1) Deze ongewone toevoeging zal wel bedoeld zijn als protest
tegen de pas ingevoerde tijdsaanduiding "het eerste jaar der Bataafsche vrijheid."
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23 April 1795.
De Acta van het rectoraat van J [cnnert worden door den
St:cretaris van het vorige jaar voorgelezen en door den
Senaat güedgekeurd.

5 Mei 1795.
De Rector vraagt, of de door de burgers gekozen leden
van de lVlunicipalitcit, die gisteren geïnstalleerd z~in, en zoo
ja, wie van hen, door Rector -en Assessoren zullen ·worden
gecornplimcnteerd. lVlet meerderheid vall stemmen besluit
de Senaat, alleen den voorzitter te begroeten en hem de be~
langen der Academie aan te bevelen.
10 Mei 1795.

In den namens het Comité voor publiek onderwijs bijeengeroepen Senaat verschijnen de leden van dit Comité
(zie hierna blz. 260, op 11 Mei 1795) Adriaan Hendrik
Eyck, Mr. Samuel Esscnius en Dr. COl"l1clis Johannes Vos
en deden mede, dat hun de zorg voor het publiek omlenvijs,
en dus ook voor de Academie, is toevert rouwel. - De Rector bericht, dat de in 1787 ontslagen pedel H. Koopmans
hij hem is gekomen en hem de H.es. Vr. 8 T\..fei 1795 (hierna
blz. 259) heeft overgelegd, \vaarbij h~i als oudste pedel is
hersteld.
11 Mei 1795.

Bij verhindering van den Rector M. van GeUIIs ·wegens
ernstige ziekte van zijn zoon Stephanus Johannes, gaat de
pro-Rector Hcnncrt, vergezeld door de Assessoren en den
Secretaris, den nieuwgekozen maire Eyck complimenteeren.
17 Mei 1795.

De pro-I\ector bericht het overlijden van Steph. Joh. van
Geuns. Op verzoek van de weduwe geen rouwbezoek (over
een lijkrede staat niets opgeteekenJ).
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29 Mei 1795.
Bij den Rector is de burger A. van E1dik gekomen, een
van hen, wicn de regeling is opgedragen van den plechtigen optocht ter viering van het verbond tusschen de Bataafsche en de Fransche republiek, om den Senaat uit te
noodigen, aan dezen optocht deel te nemen. Eenstemmig
besluit de Senaat, dit verzoek af te slaan, daar hij alleen
in het publiek verschijnt bij gelegenhcden~ die de ..Academie
betreffen,
2 Juni 1795.
Bij gelegenheid van een promotie deelt de .Rector mede,
dat tl,\-{'C studenten hem het gebruik van het grootc auditorium en den laagstcn katheder hebben gevraagd, ter viering van de nagedachtenis van wijlen prof. Steph. Joh. van
Gl:uns. Hoc'\vd de Rector de bevoegdheid heeft, over het
auditorium en den katheder te beschikken, besluit de Senaat, in dit bizondcre geval den Rector uit te noodigen,
het voornemen van de studenten namens den Senaat te
prijzen en hun het gevraagde gebruik te verlcenen.

5 Juni 1795.
De bedoelde bijeenkomst in het groote auditorium heeft
plaats; de student P. \V. Provo Kluit heeft in ongebonden, de student D. A. J. Tro111ja in gebonden rede den
lof van den overleden hoogleeraar Van Geuns Jr. verkon. dig(jl).

19 Juni 1795.
De Rector vraagt: zuIlen wij, nu de zomervacantie nadert, nog eenS trachten, hevrijd te worden van inkwartiering? Rector en Secretaris zullen hierover gaan spreken
met den Praeses van Curatoren (van het C. P.O.). Deze
heeft weinig hoop gegeven.
1) Provo Kluit was een jurist, Troutja een medicus: zie Album
Promotorum blz. 210. De door hen gehouden redevoeringen zijn
uitgegeven onder den titel "Iets ter nagedachtenis van Steven Jan
van Geuus Mz., Utrecht, 1795."
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23 ,) September 1795.
[n den Senaat, op verzoek van het C. P. O. bijeengeroepen, met dubbele boete voor de afwezigen, verschijnen de:
Raadsleden IJsbr. van Hamelsvelcl en C. J. Vos; de eerste verzoekt, in eigen naam en namens den Raad, dat uit
de Acta van den Senaat van lï87 en uit de ]~jst van Rectores J\Iagni fici alles verwijderd warde, wat, naar hij heeft
vernomen, op bevel van Curatoren daar tot zijn oneer is
opgenomen (hiervóór blz. 211. op 16 en 30 Juni 1788). De Se11aat meent, aan dit verzoek te moeten voldoen, en draagt aan
Segaar, die in 1787 Secretaris 'vas, en aan den tegenwoordigcn
Secretaris op, de bedoelde bladzijden te verwijderen en zoo
noodig te vernieuwen 2). - Vervolgens deden beide TIeeren het Raadsbesluit vall 24 Sept. 1795 (hierna blz. 258) mede, betreffende het herstel van inschrijving en recensie der
studenten, en verzoeken zij de professoren, onderling te overleggen, op welke \vijze dit vroeger ook te Utrecht nageleefde,
ma;u sedert in verval geraakte gebruik op de beste \vijze kan
worden hersteld. Rector en .Assessoren zullen de retroacta hierover raadplegen en den Senaat van advies dienen. ~ Ten slotte deden beide Hccrcn de 111et1\\"c instructie voor de pedcl1cn mede (hierna blz. 259, op 2ï Juli
17(5). -- Na hun vertrek leest de Rector de ResoL Raad 29
Juni ·1795 VOO1' (hierna blz. 259). roept den pedel Jacob
Raukes, die i.pl.v. den ontslagen pedel Jan Nicuwenhuyscn
is aangesteld, hinnen en neemt hem cIc belofte af van gehoorz;!<1mheid aan Rector en SenaaL
30 September 1795.
Rector en Assessoren dienen een memorie in (zie hierna
blz. 258-259, op 12 Oct. 1795). met bijbehoorende publicatie,
over inschrijving en reccnsie;, op hun voorstel besltlit de Senaat, VÓÓr a.lles, deze mcmorie over te leggen aan Van
Hamclsveld, den voorzitter van het C. P. o.
1) Deze datum moet onjuist zijn, daar In deze Senaatsvergadering een besluit van den Raad d.d. 24 Sept. 1795 wordt medegedeeld; vermoedel~lk zal er 25 Sept. moeten staan.
:2) Zie hierna blz. 263, op 12 Mei 1796.
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13 October 1795.
Rector en Secretari.s hebhen dit gedaan; Van Hamelsveld heeft beloofd, te zullen bc.vonlen:ll, dat de I~aad zich
met de mernorie vefu:nigt .._-- Vervolgens zegt de l{edor:
b~i besluit van 5 OrL heeft de l.zaad gelast, dat alle ambtenaren hun acte van aanstelling- moeten overleggen; geldt
dit ook voor professoren? De Senaat meent van neen, maar
de Secretaris 1110et toch maar eens met Van lIamdsvcld
hierover gaan praten; deze blijkt de meening van den S(>naat te deden; mocht de Raad anders beslissen, clan zal
de Senaat hiervan kennis krijgen.

26 October 1795.
De Rector deelt de Res. Raad 19 act. 1795 mede (hierna blz. 258), waaruit blijkt, dat ook de professoren hun acte
van aanste1l1ng moeten verloonen. De Senaat besluit, hi(;raan te gehoorzamen; de meening van den Rector, dat de
Senaat nog een nota bij den Raad zou indienen ter uiteenzetting vall de redenen, waarom de Senaat meende, dat
het besluit van 5 Oct. 11. niet op hem sloeg, vindt geen bijval.
3 November 1795.
De Senaat besluit, de Res. Raad 19 Oet. 1795 met bijbehoorende publicatie, die beide in de notulen van den Senaat zijn opgenomen, 1en spoedigste in practijk te brengen
en een publicatie "ael valvas academicas" te laten aanplakken, waarbij de studenten, die zich nog niet hebhen laten
inschrijven, ernstig vermaand vl'On1en, op Vv oensdag 11
November, tusschen 2 en 4 uur, of op Zaterdag 1-~ Nov.,
tusschen 3 en :; uur, in de Senaatszaal te komen om hunne
namen in het AJbum academicul11 in te schrijven en van
den Rector een bewijs van hun academisch burgerschap
in ontvangst 1e nemen. vVie zich reeds vroeger hebben laten inschrijven, "\von1cn l1itgenoodigd, op dezelfde dagen
en uren in de Senaatszaal te komen om zich door Rector
en Secretaris te laten recenseeren 1).
T

1) Over de weigering van sommige studenten om het voor de
inschrijving verschuldigde geld te betalen, zie hierna de Acta Senatus, blz. 263--264, op 12 Mei en 13 Juni 1796.

253
20 November 1795.

J. H1c:uland houdt een inaugureele rede "de fabrica et
functionibus corporis humani ex animantium brutorum dissectionc prudenter illustrancla."
18 December 1795.
N. C. de FretneTY houdt een inaugureclc rede "de arctis(IUO chernia cum physicis scientiis conjungitur vinculo."

SlillO,

Ir.
RESOLUTlim RAAD 1)

UTRECHT.

27 Maart 1795.
"De commissIe (uit de J\hmicipalitcit), -"vI'elke geadsisteert had bij de oratie van prof. I-Icnllcrt, deed rapport,
·dat alles in een goede orde was afgelopen en verTigt, en
op de oratie ge ene rcf1cctién te maken zijn geweest :3)."
j) In dit opschrift wordt voortaan voor de vroegere "Vroedschap"
steeds de term "Raad" gebruikt, hoewel dit college sinds 1795 officieel verschillende namen heeft gedragen (CataL Gem. Arch.
Utrecht, 3de Afd., blz. 3). Van 23 Januari 1795-4 Mei 1795 heette
het "Provisioneele municipaliteit," van 4 Mei 1795~9 October 1797
"Municipaliteit," van 9 October 1797~26 Januari 1798 "Raad," van
26 Januari 1798---5 Maart 1798 ,'provisioneel administratief Bestuur," van 5 Maart 1798--7 Februari 1803 "Intermediair Gemeentebestuur", van 7 Februari 1803-1 Februari 1808 "Gemeentebestuur", na 1 Februari 1808 wederom "Vroedschap," en ten slotte
sinds de inlijving bij Frankrijk "eoliSeil municipal." Uit deze veelheid van benamingen hebben wij in het opschrift van de besluiten
van het college betreffende academische zaken den term "Raad"
gekozen, omdat deze al spoedig na Januari 1795 algemeen in gebruik kwam en ook in officieele stukken soms werd. gebruikt, terwijl ook de leden van het college "Raad" werden genoemd.
2) Klaarblijkelijk had men gevreesd, dat Hennert, de Orangist,
onaangename dingen zou zeggen aan het adres van de "nouveaux
messieurs;" het door hem gekozen ondenverp (hiervóór, blz. 248,
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April 1795-Maart 1796.
[Miedema) blz. 468--473: De geëmigreerde prof. Brown wordt
ontslagenen zijne plaats niet vervuld (5 April 1795); de betrekking
van prof. Brown vacant verklaard en het C. P. O. uitgenoodigd, een
voorstel te doen tot vervulling dezer vacature (29 Maart 1796). ~
Met het verlîehten v"m den predikdienst van prof. Heringa zal nog
eenigen tijd gewacht worden (5 April 1795); hij wordt van der:
halven predikdienst ontheven (22 Mei); een nieuwe schikking omtrent zijne predikbeurten gemaakt (29 Juni). - Aan den (organist)
Nieuwenhuysen wordt toegestaan, bij de door de, studenten Provo
Kluit en Troulja te houden lijkrede op wijlen prof. S. J. van Geuns
(hiervóór blz. 250, op 5 Juni 1795) de muzikanten, "gelijk bij ordinaire gelegenheden," op Stads kosten te gebruiken, mits het niet
meer kost dan, .,gelijk gewoonlijk," f 18 (3 Juni 1795). - I.pLv.
den overleden prof. S. J. van Geuns wordt prof. M. van Geuns ook
tot prof. in de botanie benoemd; als vergoeding daarvoor mag
hij, "zoolanz hij als hoogleeraar in de kruidkunde zal blijven fungeeren," het huis bij den hortus bewonen (20 Juli); aan dit huis7.a1 een en ander worden gerepareerd; over een door hem aangevraagde collegekamer zal met de financieele commissie worden gesproken (27 Juli, 7 Aug. en 26 Oct.); hij wordt uitgenoodigd, een
lijst te maken van "zodanige inlandsche kruyden en zaaden, welke
buyten de reeds bekende den minvermogenden tot gesond voedsel
zouden kunnen verstrekken" (3 Dee.); hij komt zelf in den Raad
een lijst voorlezen VEn voor menschen eetbare inlandsche kruiden
en gewas~en, alsmede val'. eenige vruchten, die door paarden en
varkens zoudel'. kunnen worden gegeten, om zoodoende haver en
aardappelen voor de menschen te besparen; de Raad verzoekt hem~
deze lijst schriftelijk, zoo mogelijk nog met eenige artikelen vermeerderd, bij del'. lhad in te dienen (14 Dec.). ~ Het C. P. O.
dient de volgende voordracht in voor een ordin. prof. in de physio\ogic, chemie, pharmacie en natuurL historie: prof. Driessen, te
Groningen, Dr. Van Marum, te Leiden, en Dr. Bonnet, te Leiden
(27 Juli); "bij meerderheyd" Prof. Driessen benoemd, op een jaarwedde van f 1400 (3 Aug.); hem wordt 14 dagen beraad toegestaan
(17 Aug.).]

op 25 Maart 1795) was onschuldig genoeg, maar van Hennert kon
men, evenals een eeuw vroeger van Petrus Burmannus primus,
"alevel iets raars" verwachten.
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Prof. Driessen bedankt voor het beroep, want Z1Jn
honorarium te Groningen is met f 400 verhoogd, er zal ecn
chemisch laboratorium voor hem worden ingericht, er
wordt hem f 200 toegestaan voor een amanuensis cn men zal
bij het laboratoriuHl een tuin aanleggen om hem de gelegenheid te geven, "aldaar de nuttige planten vall ons vaderland ie kunnen versamelcll 1).H V\7egens dit bedaru..;:c-n
"heeft de Raad geresolveert, als z~incle het zeer moeilijk
tcgeJijk eencn PrCofessor in de chemie en physiologie te kUllnen beroepen, ommc~ alvorens ecne nieuwe nominatie te
formeren, het C. P. O. ie authoriseren tot het entameren
tener nict1\ve organisatie der medische faculteit aan deeze
Academie, hetzelve in dit bizondere geval de Haaden, de
Geneeskunde betreffende :2), toe 1e voegen, en hun (te dien)
cynde uit te "brengen concept--plan ter approbatie voor te
dragen" (31 Aug.).

!Micdcma, blz. 474-.------484: Prof. M. van Geuns neemt de benoeming
tot prof. in de botanie definitief aan 3), betuigt zijn dank voor de
1) De bedankbrief van Prof. Driessen voor het beroep naar
Utrecht eindigt, na de opsomming van alles wat hij in Groningen
heeft verkregen, l11.et dezen vermakelijken lofzang op den Utrechtschcn Raad: "Ziedaar, Burgers! uw werk. Gij hebt door deesen
stap" (nI. door hem eeI\ beroep naar Utrecht aan te bieden), "iets
nuttigs voor de wetenschappen verricht. Gij hebt tot de bevordering
van mijn geluk aanzienlijk veel toegebragt; Gij hebt aan mij den
gewigtigsten dienst teweesen, aan welke te gedenken ik steeds eenen
mijner aangenaamste en duurste pligten zal rekenen. En zo ik egter
in staat magt worden gesteld, om iets ten voordeele van uwe Stad
of Academie te kunnen toebrengen, zult Gij in mij steets den
grootsten ijver en dicnstvaardigheyd ondervinden" enz.
'2.) Bedoeld is: de leden van den Raad, die geneesheer zijn.
S) In zijn brief aan den Raad van 4 Sept. schrijft hij, dat hij,
zoodra hij had vernomen van het beroep van prof. Driessen, zoowel aan dezen als aan bet c. P. o. had bericht, dat hij bereid
was voor het hem aangeboden professoraat in de botanie te bedanken, wanneer het armnemen van het beroep door Driessen ervan
zou afhangen, of hem, Driessen, ook de botanie zou- worden opgedragen. Dit laatst.e Vias toen geschied; "dan. prof. Driessen deese
aanbieding, gelijk ik dacht, dadelijk gebruykt hebbende om zijne
conditie te Groningen _n~g voordeeliger te maaken en dus alhier te
bedanken," meent Van Geuns thans het professoraat in de botanie
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reparatiën aan zijn huis en voor de WIJZlgmg van de instructie
van del1 hortulanus 1) en stelt een aantal wijzigingen in de medische faculteit voor (in extenso bij Miedema, blz. 474---476) (4 Sept.).
In hoofdzaak overeenkomstig dit voorstel van prof. M. van Geuns 2)
,stelt het C. P.O., volgens Res. Raad 31 Aug. met eenige leden van
den Raad hiertoe versterkt, voor: Prof. Luchtmans volgens zijn
verlangen te ontslaan van het onderwijs in de anatomie en de
vroedkunde, hem de osteologie en de chirurgie te laten behouden,
mit::: hij daarin aan de chirurgijns de noodige lessen in het Nederduitsch zal geven, hem het onderwijs in de medicina forensis
aan te bieden met den titel van professor primarius 3), dit alles
met bdlOUd van zijne tot hiertoe genoten wedde en emolumenten;
prof. Janus Bleuland, te Harderwijk, te benoemen tot "ord. prof.
anatomes humanae et comparatae, physiologiae et artis obstetricae", mits de anatomie aan chirurgijnsleerlingen en de vroedkunde
aan vroedvrouwen in 't Nederduitsch doceerende; voor het ambt
van "ordin. prof. historiae naturalis, chemiae et artis pharmaceuticae", welk laatste vak aan de apothekers in het Nederduitsch
. te kunnen aannemen. - In dezen zelfden brief, waaruit blijkt, dat
de op 31 Aug. benoemde commissie hem geraadpleegd had over de
nieuwe organisatie van de medische faculteit, dringt hij er nadrukkelijk op aan, dat de physiologie "of menschkunde" niet meer opgedragen warde aan den prof. in de chemie, maar aan den prof.
in de anatomie, zooals ook aan alle andere Academiën het geval
is; door de combinatie van chemie en physiologie is prof. Drîessen er mede van afgeschrikt, het beroep naar Utrecht aan te
nemen, en bij behoud van deze combinatie zullen ook anderen daarvan worden afgeschrikt.
1) Zie Bijlage 1.
:!) Er is dit verschil tusschen de memorie van M. van Geuns en
het voorstel van het C. P.O., dat de eerste het onderwijs in de
medicina forensis zoo mogelijk had willen opdragen aan den prof.
in de anatomie enz.; dat hij prof. eh. P. Schacht, te Harderwijk,
het liefst had willen hebben voor den leerstoel in natuurt historie,
chemie enz., maar reeds vreesde, dat diens zwakke gezondheid een
beletsel zou zijn; eindelijk had hij nog voorgesteld, aan de drie
medische professoren het praesidium op te dragen van de Stadscollegia medica, chirurgica et phannaceutica, "gelijk aan de Lijdsche Academie plaats heeft en dat alsoo în dese Stads Academie
nog meer reden en nut scheynt te kunnen hebben."
~~) Over dezen titel zie De Utrechtsche Academie, blz. 241.
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zal worden gedoceerd, biedt het een drietal aan: Ten Haaf, te
Rotterdam, Stipriaan, te Delft, en (De) Fremery, te H8.arlem.
De Ra~d besluit overeenkomstig dit voorstel; Bleuland zal worden
gepolst, of hij een beroep op een jaarwedde van f 1400 wil aannemen. Eindelijk besJist de Raad nog, dat het lectoraat in de chirurgie
en vroedkunde, vroeger door G. Greeve minor waargenomen, zal
worden opgeheven; dat insgelijks "bij provisie" het ambt van
Custos bij de anatomie (tot nog toe door Greeve Sr. waargenomen)
zal worden opgEheven en dat deze functionaris tegenover het C. P. O.
rekening en verantwoording moet doen van de anatomisehe praeparaten (9 Sept.). - Bleuland wordt, na gepolst te zijn, benoemd
op de bovengenoemde voorwaarden (14 Sept.); hij neemt het beroep aan (28 Sept.); hem wordt f 500, het togageld van f 80 daarin
begrepen, toegestaan voor reis- en transportkosten .1) (3 Dec.); aan
prof. Bleuland wordt verzocht, de lessen in de osteologie in het
Nederduitsch te geven voor de chirurgijns en "de chîrurgîcale operatiën op l~iken te institueeren," tegen een vergoeding van f 200,
die gekort zal worden op de jaarwedde van prof. Luchtmans, die
ondank.s herhaalde aansporingen in gebreke blijft, deze colleges
te geven 2) en thans van deze taak wordt ontslagen; aan den Magistraat van Amsterdam zal het verzoek worden gericht, order
te geven, dat de noodige lijken ten dienste der Utr. Academie
jaarlijks op verlangen van den prof. in de anatomie te Utrecht
worden overgezonden (28 Dec.); Bleuland neemt het aanbod aan;
zijne jaarwedde wordt met f 200 verhoogd, "in gevalle de prof.
Luehtmans mogt blijven difficulteren" (4 Jan. 1796). - Dr. Nieolaas
Cornelîs de Fremery, A. L. M. en Med. Dr. te Haarlem, wordt benoemd tot het op 9 Sept. voorgesie1de professoraat in de natuur!.
historie enz., - - '"zijnde de botanie van de historia natUl'alis afgesondert en aan den prof. M. van Geuns gedemandeert - -", op een
jaarwedde van f 1200 (24 Sept. 1795); hij neemt het beroep aan (28
Sept.); hem wordt f 240 voor transportkosten en f 80 voor togageld
toegestaan (25 Jan. 1796). - Een request van F. Saxe om te worden
hersteld als extraord. prof. in de rechten zal acht dagen ter Secretarie v!)Orligge'n (12 Oet. 1795); hij wordt hersteld als extraord. prof.
in de .hL<;toria juris," maar zijn verzoek om te worden aangesteld
tot "ordin. prof. juris civilis et juris naturae" wordt afgewezen (19

1), In strijd met Res. Vr. 26 Febr. 1776, hiervóór blz. 100.
:!) Zie hiervoor blz. 232, op 31 Dec. 1792 en 14 Jan. 1793, en blz.

256, op 9 Sept. 1795.
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act.). Arn. Beke(n)s wordt ontslagen als knecht bij de physica, omdat hij, hoewel hij een jaarwedde van f 104 genoot, "reeds
zedert 4 jaaren geen hoegenaarnden dienst als knecht der physica
en chymie, u,yt hoofde van volstrekte onwilligheid had gedaan"
(2/1, Aug.); Jan Bieren, die reeds drie jaren in plaats van wijlen
Jan Huyscn de physische instrumenten zonder eenige beloolling
heeft schoongehouden, krijgt een gratificatie van f 50 (28 Sept). De professoren zullen niet worden vrijgesteld van inkwartiering 1)
(17 Juni).]

lIet Comité van onderzoek 2) bericht, dat alleen prof.
Saxe voor hen is verschenen om zijn bcnocmÎngsbricf te
vcrtooncn 3); de overige professoren hadden dit niet gedaan, omdat het C. P. O. hun, op hun navraag, bericht
had, dat naar z1jne mecning de professoren vrijgesteld wa. ren van deze verplichting..
Het Comité van onderzoek
wendt zich nu hierover tot den Haacl, die beslist, dat deze
verplichting ook voor de professoren geldt (19 Oct.).
[Miedema, blz. ·179~487: Het C. P. O. bericht, dat het met de
professoren is overeengekomen, dat de studenten zich moeten laten
inschrijven, waarop hun een acte als civis academicus zal worden
gegeven, "ten eynde daardoor het fraudeeren der tocht- en wachtgelden, onder den naaIIl van student te zijn, zoveel mogelijk te
eviteeren" (24 Sept.); het C. P. O. dient een memorie in, aan dit
Comité gericht door den Senaat 4) (in extenso bij Miedema, blz.
480~484), waarin deze betoogt, dat hij in 1768 geen gebruik had gemaakt van de machtiging om de inschrijving en recensie der studenten weder in te voeren 'I), daar het te voorzien was, dat de
studenten niet te bewegen zouden zijn tot inschrijving en recensie,
omdat aan het burgerschap der Academie geenerlei voordeelen
waren verbonden; nu echter bij het reglement op de Stadsschutterij van 19 Juni 1795 de studenten vrijgesteld zijn van alle burgerwachten en exercitiën, heeft de zaak een geheel ander aanzien
gekregen en verzoekt de Senaat, dat de Raad bij resolutie de În-

.1) Zie rnervóór blz. 245, noot 1, en blz. 250, op ]9 Juni 1795.
2) Voluit: "Comité van onderzoek ter: verdere voortgang der no~

dige remotie der ambtenaren."
:3) Op 5 October '\vas dit bij publicatie aan ane ambtenaren en
bedienden van de Stad gelast.
,t) Zie hiervóór bh. 251-.-252, op 23 en 30 Sept. en 13 Oet. 1795.
1)). Zie hiervóór blz. 53, op 29 Sept. 1768.
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schrijving en recensie weder invoere; hij biedt daartoe een concept-re.solutie aan, wEaJ'in alle bijzonderheden worden geregeld, en
eeu concept-publicatie, die voor de studenten bestemd is~ De Raad
besluit, dat beide stukken acht dagen ter Secretarie voor znllen
liggen (12 Oet.); de resolutie en publicatie worden zoo goed als geheel overeenkomstig het voorstel van den Senaat :1) door den Raad
vastgesteld (19 Oet.).]

"Stonden binnen <leese navolgende burf{ers, welke in den
jaare 1787 van hunne ambten waren ontzet geworden, ten
eyndc dezelve in hunne resp. posten en bedienjngen te herstellen;" tot hen behoorde H. Koopman, die weer oudste
pedel der Academie wordt i.pl.v. B. Borst (8 Mei). - Jacob
Raukes wordt tot pedel aangestek~ i.pl.v. den bij dezen afgèzetten Jan Nieuwenhuysen (29 Juni); François Chapius afgezet als schermmeester en Jean Soulier in zijne plaats herstclcl (17 Juli).
[Miedema, blz. ·170-473 en 485--486: Nieuwe instructie voor de
pedellen vastgesteld (in extenso bij Miedema, blz. 470---473) (27
Juli). - De Academiedrukker Willem van IJzerworst afgezet, in
wiens plaats Otto Johannes van Paddenburg wordt benoemd 2)

1) Het eenige onderscheid is dit: in het concept van den Senaat
stond, "dat de Rector Magnificus geene andere persoonen tot de
intekening zal toelaten dan werkelijke studenten, dat is zulke, die
ten minsten één collegie bij eel1en der professoren frequenteeren
of denken te frequenteeren;" in de Raadsresolutie zijn de door mij
gecursiveerde woorden weggelaten.
De publicatie brengt ter
kennis van ouders en voogden, dat hunne te Utrecht studeerende
zonen en pupillen, zoolang zij werkelijk studeeren, vrij zijn van
allen gewapenden dienst of van de afkooppenningen daarvan, en
ter kermis van de studenten, dat zij zîch moeten laten inschrijven
en recenseeren op de door Rector en Secretaris nader aan te geven
w~ize, tijd en plaats (zie hiervóór blz. 252, op 3 Nov. 1795),
2) In extenso b\1 Evers, t.a.p., blz. 107-108; over O. J. van Paddenburg aldaar, blz. 108 vlg. Ten onrechte heeft Miedema, blz. 485,
dat de "vroeger afgezette O. Joh. van Paddenburg wordt hersteld;"
deze O. J. v. Paddenburg was nog nooit Academiedrukker gewe~st.
en zijn oom, de Academiedrukker Abraham van Paddenburg, was
nooit afgezet, maar had in 1791 vrijwiUig afstand gedaan van zijn
ambt.
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(3 Dec.). - f119 toegestaan voor ten behoeve der Bibliotheek 1)
gekochte boeken; de lijst daarvan volgt (1 Febr. 17-96).]

Mei--Octoher 1705.
1Miedcma, blz. 468, 469, 479 en 486: De muire Eyck en zijne medeleden van het C. P. 0.2) rapporteeren, dat zij in den academischen
Senaat "zeer gratieus" zijn ontvangen (11 Mei); de Se~atszaal "bij
provisie" aan het c. P. O. afgestaan voor zijne vergaderingen; het
C. P. O. zal "deswegens met de Professoren de convenabelste schikkingen muken" (12 Jlmi); het C. P. O. wordt gemachtigd, samen te'
werken met de commissie van '8 Lands Representanten ter verbetering van het onderwijs (8 Oet.).]

JYfaart-· --April 1796.

Da.;\;" de. gewone dag voor de rectorale oratie, 26 1\laart,
et'l Zaterdag valt en de Paaschvacantic dan begint,
wordt besloten, de oratie te bepalen op Donderdag 14 April,
0l'

1) De in 1787 ontslagen Custos der Bibliotheek De With Hoevenaar werd op 18 Mei 1795 weder tot Custos aangesteld i.pl.v.
C. P. van Emdre: zie hiervoor blz. 199 en 212, op 26 Nov. 1787
en 18 Aug. 1788; hij bedankte echter, na de revolutie van 1795
was hij lid van de Municipaliteit geworden en aanvankelijk lid en
voorzitter van het C. P. 0.- (hiervóór blz. 243, op 9 Febr. 1795).
2) Op 4 Mei 1795 waren tot leden van het C. P. O. benoemd de
mairc Eyck en de Raadsleden Essenius en Vos; op 10 Juli d.a.v.
werd Eyck vervangen door het Raadslid, den gewezen prof. Vau
Hamelsveld, die op 11 Mei had bericht, dat hij zijne benoeming tot
lid van den Raad aanvaardde, "onder voorbehouding van het recht
om, zoo hij na verloop van een jaar bij loting weder van de Municipaliteyt ontslagen mogte geraeken, in het professoraat in de theologie weder te kunnen invallen." Op 15 Febr. 1796 legde hij zijn lidmaatschap van den Raad neer, wegens zijne verkiezing tot "Repraesentant voor het district der Zuyder-,zee-golf in de Nat. Conventie." In plaats van de afgetreden Raadsleden Van Hamelsveld en
Vos werden op 22 Febr. 1796 de Raden Van Vliet en Peiffers Scheidius tot lid van het C. P. O. gekozen. Essenius, die als Raadslid
bedankt had, werd 29 Maart 1796 als lid van het c. P. O. vervangen
door Dr. Joh. Robol.
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.,zijnde de eer~te gelegenheid na voors. vacantie;" tot Rector wordt prof. .Rossijll benoemd, "als z~jnc1e in geen twintig jaarcn Rector geweest en met dat oogmerk voorleden
jaar als Secretaris benoemd," en tot Secretaris "den ouden
prof. Sax(e), \vcder met 'tzelve oogmerk om hem, wegens
zijn langdurig stilzitten, het volgend jaar als Rector magnificus te doen succedeeren" (7 11aar1); de Raad \vijst
de Assessoren voor het a.s. studiejaar aan (11 April).

11 April 1796.
[Miedema, blz. 487: Van nu af zullen geen leerlingen in de
pharmacie en de chirurgie tot de examens worden toegelaten, tenzij
zij aan het Collegium medico-pharrnaceuticum of het Collegium
medico-chirurgicum schriftelijke testimonia van de professoren De
Fremery of Bleuland overleggen, ten bewijze dat zij gedurende
twee achtereenvolgende jaren hunne lessen behoorlijk hebben bijgewoond, ,,zullende diegeenen, welken zig binnen de twee eerstkomende jaren ter examinatie aangeven, kunnen volstaan met het
vertoonen van een testimonium, dat zij die lessen zederd het nemen (dezer) resolutie behoorlijk hebben waargenomen 1)."]

1) Kort voordat de Raad! dit besloot, had het C. P. O. aan prof.
Bleuland toegestaan, "in aanmerking genomen hebbende, dat de
chirurgijns veelal kinderen van 8 à 9 jaren op hunne winkels hebben, en deese tot het bepaalde publicque onderwijs niet wel geschikt zijn," om geen chirurgijnsleerlingen onder de 14 jaar op
zijne lessen :in de osteologie en bij zijne chirurgieale operatiën op
het cadaver toe te laten. Ook aan prof. De Fremery werd toen
medegedeeld, dat hij (bij zijne lessen voor apothekersleerlingen)
geen leerlingen onder de 14 jaar behoefde toe te laten (Notulen
C. P.O., 5 April 1796). - Van nu af zullen als "Notulen C. P.O."
en ,,Bijlagen Notulen C. P.O." af en toe geciteerd worden de ,,Notulen en resolutiën van 't Committé tot publiek onderwijs der
stad Utrecht, beginnende met den 5 April 1796, het 2e jaar der
Bataafsche vryheid," en eindigend met 21 Dec. 1802 (Gem. Arch.
Utrecht, 2e Afd., NIJ. 454). Onder dit zelfde nummer No. 454 vindt
men daar ook in een afzonderlijk deel, dat over denzelfden tijd
loopt, de bij dit deel behoorende "Bijlagen": de voornaamste ingekomen en uitgegane stukken. - Sinds 18 Januari 1802, toen het
toezicht over de "bijzondere of Nederduitsehe" (de lagere) scholen
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14 APRIL 1796--28 MAART 1797.

I.
"COMMENTARIOLUS RERUM Al'INO 1796"(~1797)" IN SENATU
(ACTARUM), CLARISSIMO VIRO JOllANNE TlIEODORO ROSSIJN
ITERUM RECTORE, AC'f0RUM INTERPRETE CHRISTOPIIORO SAXIO,
SENATUS ACADEMICI ITERUM SCRIBA."

14 April 1796.
Geïnstalleerd als Rector Rossijn, als Secretaris Chr. Saxe,
als Assessoren: ~,L van GCUflS, Royaards, Arntzenius en
Segaar. De aftredende Rector M. van Geuns draagt zijn
ambt aan zijn opvolger Rossijn over, na het houden van
een rede "de morbo varioloso inter homines delendo justoque, quo hoc exstirpationis studium in patria nostra habendum videtur, pretio,"
12 Mei 1796.
Toen de Senaat bijeenkwam voor het hooren lezen van
de Acta, heeft de Rector eerst medegedeeld, dat Joachim
van Vliet, een der drie !cden van het C. P.O., bij hem
was gekomen om te informeeren of alle studenten zich
bij hem hadden laten inschrijven, en dat Van Vliet, toen
de I<_cctor zeide, dit niet met zekerheid te kunnen weten,
had aangeraden, een voorloopige lijst van de reeds ingeschrevenen aan alle professoren toe ie zenden, opdat deze
door -hen vergeleken zou \vorden met de lijsten van hun
private colleges; de Rector zou dan met behulp van deze
gegevens nagaan, of er nog studenten waren, die inschrijving of recensie trachtten te ontduiken, en hun namen aan
het C. P. O. opgeven. ~ Vervolgens begon de Rector, als
Secretaris van het vorige jaar, de Acta van het rectoraat
J

aan een afzonderlijke commissie werd opgedragen, kreeg het
C. P. o. den ouden naam "Gecommitt. tot de academische zaken;" het
bemoeide zich voortaan. alleen met de Academie en met de Hiëronymusschool, wat deze laatste betreft, gezamenlijk met de Scholarchen. De notulen van deze "Gccommitt. tot de academ. zaken,"
1803-1812, één deel, vindt men in Gem. Arch. Utr., 3de Afd., No. 956.
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van M. van Geuns voor te lezen, totdat hij kwam bij den
23sten September 1795, toen de r-laden Van Hamelsveld en
Vos in den Senaa~ waren gekomen en in opdracht van hun
medeleden hadden verlangd, dat uit de Acta van het jaar
1788 alles geschrapt zou \-yorden, wat daarin opgeteekend
stond om Van Hamclsveld smaad aan te doen; dit had
niet kunnen geschieden zonder twee bladen er uit te scheuren, ~n plaats \vaarvan slechts één blad was gekomen, zoodat er een hiaat in de paginatuur was ontsLaan; opdat men
later hier niet iets verkeerds achter zou zoeken, heeft de
Rector de meening van den Senaat er over gevraagd, hoe
men hic"rmee te werk zou gaan. De meerderheid heeft besloten, dat er op de bedoelde plaats een verwijzing zou
worden aangebracht (men vindt deze in deel III der Acta
op blz. 279 bovenaan, in margine) naar hetgeen op 23 Sept.
1795 en 12 l'vlci 1796 in de Acta is opgeteckcnd. 'l'oen vervolgens de Rector de voorlezing van de Acta hervatte en
gekomen was bij de maand November van het jaar 1795
en wat er op den 26stcn van die maand bij de. inschrijving
was gebeurd, toen sommige studenten geweigerd hadden
het inschrijvingsgeld te betalen, vroeg h~j, of dit al dan
:ï;iet in de Acta moest worden opgeteekcml. De beslissing
hierover is uitgesteld tot een meer voltallige vergadering;
de Acta tot den genoemden datum zijn goedgekeurd.
7 Juni 1796.
Op dezen dag heeft de Senaat over het laatstgenoemde
onderwerp niet kunnen handelen, want de Rector heeft het
volgende medegedeeld: op 12 Mei 11. hebben de "Repraesentanten '5 Lands van Utrecht" (de vroegere Staten van
U trecbt) bij publicatie bekend gemaakt, dat alle ambtenaren het volgende declaratoir moeten onderteekenen : "Ik
belove eene stricte onderwerping aan zodanige Regeeringsvorm, welke, gegrond op de Oppennagt des Volks, tha:ns
bestaat en in het vervolg, met de goedkeuring des Volks,
finaal zal \vorden ingevoerd, en dat ik nimmer met daden
of woorden zal werkzaam of behulpzaam zijn om het vernietigd aristocratisch Erfstadthouderlijk Bestuur weder in
te voeren, zijnde bereid, des gerequireerd, zulks met eeele
te bevestigen." De Rector had aan Scheidius, een der drie
leden van het C. P.O., zijn twijfel te kennen gegeven, of
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onder "amhtenaren" ook de professoren hegrepen war('l1;
eli en twijfel had hij ('chter laten varen, toen op 31 .Mei
door den Raad was besloten, dat deze Vl'rplichting gold
voor allen, die "eenige inkomsten van 's .Lancls- of Stads
\vegen genieten." De uitdrukking ,,111et woorden zal werkzaam of behulpzaam zijn" hadden hem eerst huiverig gemaakt, m;l<lr na een gesprek daarover met Scheidius en
met Bosvdd, den "President van de RepraescIltantcn," had
hij begrepen, dat hiermede alleen g-edoeId werd op het aanzetten van het volk, door \voord of geschrift, tot opstallll.
Da;:lfum had de Rector besloten, het declaratoir te o1)derttekenen en dit aan den Senaat mede te dcelen, "quod in
eiusmodi rebus uil uisi communicatis nobiscum mutuo consiliis agere, collegii necessitudo et amicitia suadere videtur."
Vervolgens deelde hij mede, dat het C. P. O. aan den Senaat de Hes. Raad 30 J\..fei had toegezonden, met bijvoeging
"aan "",eIkers inhoud wij vertrouwen, dat gijlieden volvaardig zult voldoen;" de bÜ Res. Raad 30 lVlei vastgestelde
en op 1 Juni afgekondigrle publicatie hield in, dat, hoevvel
de onderteekening van het declaratoir van 12 lvf ei had
moeten geschieden binnen 14 dagen na de afkondiging ervan, nog niet één ambtenaar tot nog toe dit declaratoir onderteekend bij den Raad had ingediend; de Raad verlengt
nu dien termijn tot 11 Juni en gelast allen, die, "onder
wat benaming ook, hetzij van ambten, officiën, beneficiën
of anderzints, hoê ook genaamd, eenige inkomsten van
's Lands- of Stads wegen genieten," het declaratoir vóór
den genoemden datum op de Secretarie te komen onderteekenen, "op poene dat de zodanigen, die hierinne weigerig oft
na1atig mogten bevonden worden, claadc1ijk van hunne poste zullen ontzet, en hunne inkomsten tcr zake voorschr.
worden ingetrokken." ZoO\\'el dcze publicatie als het
straks genoemde briefje van het C. P. O. zijn in de Acta
van den Senaat opgenomen.

13 Juni 1796.
De Senaat, onder bedreiging van dubbele boete bij afwezigheid door den Rector samengeroepen, hervat de op
] 2 11ei geschorste bespreking en besluit nu, dat van de
daar bedoelde quaestie "pacis et concorcliae gratia" !!;cen
melding zal \vorden gemaakt in de Acta. 1Iet nog restee--
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rende deel van de Acta van het rectoraat van 1\1. van Geuus
wordt nu voorgelezul en goedg'ckcurd.
21 Juli 1796.
De 'Rector leest een kellnisgeving voor van ecn g-czclschap, dat een geschrift "Den Tribunist" zal uitgeven; voor
kennisgeving aangenomen. - Daarna deelt hij een brief van
het C. P. O. mede, waarbij de l{es. Raad 11 Juli 1796
(hiC'rna blz. 273) wordt toeg-ezondcn, met de uit~oodiging,
aan den inhoud daarvan gevolg te geven.
"Eo dccreto
morem gercnclum esse, prolixe cU1l1Ubteqllc asscnsit Senatus."
27 October 1796.
Gelezen ('cn brief van den Fransehen abbé F. Thicrcelin,
die klaagt over zîjn lot als balling en verzoekt, hem aan
een of ander leeraarsambt te helpen; zal niet op worden
ingegaan. - De Hector deelt mede, dat de boekhandelaar
J. O. Paddenburg hem verzocht heeft, een boekverkooping
te mogen houden in het kleine auditorium; daar de Rector
niet 'Neet, of de beschikking daarover aan hem alleen toekomt, of aan den Senaat, of aan Curatoren (c1aarmede
wordt voortaan het C. P. O. bedoeld), raadpleegt hij den
Senaat; deze venvijst hem naar Curatoren. - Nog bericht
de Rector, dat niet weinig studenten talmen met inschl+ijving of recensie; om het d~iarover door Curatoren genomen
besluit te doen naleven, herinnert hij aan wat op 12 Mei in
de Acta hierover staat opgeteekend (hicrvóór, blz. 262). Alle
professoren nemen op zich, dat te doen.
15 November 1796.
De Rector leest een brief van het C. P.O., del. 8 Nov.
1796, voor, inhoudende: het afdrukken van de op de pers
zijnde series voor de tv,'eede helft van het loopende studiejaar moet worden gestaakt, omdat niet alleen de publieke, maar ook de private colleges daarin moeten worden opgerlOmen.: verder verwacht het Comité, dat de convocatiebriefjes voor examens en prornoties voortaan direct
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gezonden zullen worden aan elk der drie leden van, het C. P.
O. Dit laatste zal geschieden; wat het eerste betreft, 'wordt
aan den Rector opgedragen, aan Curatoren te vragen, of
het niet beler is, daarmede te wachten tot de series, die
vóór de zomervacantie zal uitkomen. Ten slotte dringt de
Rector er bij de collega's opnieuw op aan, dat zij hem de
namen opgeven van de studenten, die hun private colleges
volgen en nog niet ingeschreven of gerecenseerd zijn.
29 November 1796.
In een gesprek met den Curator Schciclius is den Rector
gebleken, dat Curatoren bij hunne mecning ten opzichte
van de series blijven; de professoren zullen nu ten spoedigste de l100dige gegevens voor deze halfjaarlijksche series
aan den Hcdor toezenden. Curatoren hemden nog aan zich
de beslissing, of er voortaan een jaarlijksche series zal
worden uitgegeven, dan ,vel, zooals tot nog toe, twee halfjaarl~iksche.

6 December 1796.
De Senaat keurt de door den Rector opgemaakte half~
jaarlijksche series goed en besluit, deze te laten drukken
(zie i,ierna blz. 2ï3, op 12 Dec. lï96).
18----22 Januari 1797.
De Rector zegt: als Bonnet, Royaarc1s cn Bachiene morgen het declaratoir niet hebben onderteekend, zullen zij volgens het gerucht uit hun ambt ontzet worden; hij leest een
brief voor van vier theoloR. studenten: George Luden, D-.
~chiff, D. van der Loo en H. H. Donker Curtius, waarin
zij, namens de theol. studenten, de hulp van dcn Senaat
inroepen om dat te voorkomen. De Senaat draagt aan den
Rector op, vergezeld door Rau en Chr. Saxe met den
maire Eyck of een der Curatorcn hierover te gaan
spreken (18 Jan.). Dit bezoek heeft plaats gehad; zij hebben
met Eyck en Van Vliet gesproken; Eyek heeft gezegd: dient
hierover een schriftelijke nota in. De Senaat besluit, dat
de drie lheoL prof., wie het hier geldt, over den inhoud dezer
nota zu1len worden geraadpleegd (19 Jan.). Dc Rector en
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Scgaar gaan hiervoor naar Bonnet; deze zegt, namens zichzelf en de beide anderen, dat zij er liefst: buiten blijven (20
Jan.). De Senaat keurt de door den Rector opgestelde
nota goed (21 Jan.). Deze nota, namens den Senaat (behal ve Bonnet, H.oyaards en Dachiene) onclerteekencl doof
Rossijn, I{au en Saxe, en gericht tot den "Burger Maire
Eyck, als Voorzitter van den Raad der gemeente dezer
stad Utrecht," wordt aan hem overhandigd. Zij is in de
Acta in extenso opgenomen en luidt in hoofdzaak aldus:
het belang der Utrechtsche Academie, "die misschien boven
alle cle overige hooge SchooIen van Nederland haren ouden
htyster behouden heeft," en ,,(bij welke) het getal der studeerende jongelingschap seclert cenige jaren eerder 10e- dan
afgenomen is," zou 'zeer geschaad worden door het ontslag
der elrie professoren, die gemoedsbezwaren hebben om het
declaratoir te onelertcekenen; wij ondersteunen gaarne het
request van de theol. stud. aan den Raad, om deze professoren te mogen behouden; het zou een onheil voor onze
Academie zijn, op eens te worden- beroofd van het grootste
gedeelte der hoogleeraren in één der faculteiten. Misschien
zouden sommigen meenen, dat er een "ongelijkheid" zou
onbtaan, wanneer de Raad ten opzichte der drie bedoelde
professoren anders handelde dan ten opzichte der overige
professoren, die allen het declaratoir hebben onderteekend ;
hoewel wij allen dit "volvaardig" hebben gedaan, zullen
wij echter gaarne zien, dat ten opzichte van onze drie collega's anders wordt gehandeld. \\Tij verzoeken U, l\1aire,
{lit advies bij den Raad "in het gunstigste licht voor te dragen" en te steunen; gelijk verzoek hebben wij op uitdrukkelijken last van den Senaat reeds mondeling tot het
c.p.a. gericht (22 Jan.).
26 Januari en 4 Februari 1797.
Het dreigende geva;u is afgev.rend: de drie professoren
hebben "verschuldigde gehoorzaamheid beloofd, zonder hiermede cc ne politicb2 belijdenis af te leggen," waarmede de
Raad genoegen heeft genomen (zîe hierna blz. 272, op 2
en 30 Januari 1797) (26 Januari). De theologische studenten
hebben aan den Senaat dank betuigd voor zîjne medewerking in dezen, zooals ook de drie theologische professoren
hebben gedaan, op 4 Februari, na een promotie.
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IT.
RESOLUTÜ::N RAAD UTRECHT.

April lï96--Fcbruari lï9ï.
Het C.P.O. bericht, met het grootste genoegen de rede
van den aftredenden Rector 1\.1. van Gcuns te hebben aangehoord, ·waarin de mogelijkheid aangetoond \vent "om de
kinderziekte in ons land uyt te roe~lcn" (hiervóór blz. 262,
op 14 April 1796), zooclat deze bij ons even weinig meer
zou voorkomen als pest fil melaatschhcid. Het acht deze
rede "van het allerhcilsaamste belang voor de maatschappij," stelt voor, prof. 1\1. van Geuns dank te betuigen "voor
zijne in deezen betoonde mcnschlievcnheycl," en hem te verzoeken, zijne rede door den Academiedrukker te doen drukken, "opdat deeze Stad en Academie zig mogen beroemen,
den eersten steen tot dit heilsaam gebouw gelegd te heb~
ben." De Raacl besluit daartoe; de rede zal in het Nederduitsch en in het Latijn worelen uitgegeven (18 April).
[Miedema, blz. 487-492: Aan prof. Bleuland 3 ankers moutwijn
toegestaan voor zijne anatomische praeparaten, f 89-4 st. voor verschotten en f 80 voor instrumenten; aan prof. De Fremery f 72-7 st.
voor verschotten voor de chemie en 20 rijksdaalders voor 20 '1t
kwikzilver (2 Mei); f 20-6 st. toegestaan voor verschotten van
wijlen prof. S. J. van Geuns voor het collegium chemicum en
f 105-3--10 aan prof. De Fremery voor idem (28 Nov.). - Mededeeling van den Raadsheer in den Hove van Utrecht, prof. F. Saxe,
dat hij gepolst is over een beroep naar Harderwijk als ordin. prof.
in de rechten, en daarvoor 14 dagen beraad heeft gevraagd; voor
kennisgeving aangenomen (26 Mei); hij bericht, voor dit aanbod te
hebben bedankt (13 Juni). - Prof. De Fremery aangesteld tot
Stads dokter (8 Aug.); zijne wedde ais hoogleeraar met f 200 verhoogd, omdat hij als eerste professor aan deze Academie in de
natuurlijke historie veel onkosten heeft moeten maken voor plaatwerken "en andere voorwerpen, als zijnde er tot dusverre alhier
geen kabinet van de natuurlijke historie voorhanden," en tevens tot
belooning voor zijn betoonden ijver (23 Febr. 1797). - De Kameraar gemachtigd, zes zeilen te laten maken, tot gordijnen voor
de kassen in den hortus (10 Oct. 1796). -Besluit om 8 dagen te
wachten met de beslissing over de vergoeding der verhuiskosten van
prof. M. van Geuns naar het "botanische huis/' ten bedrage van f 108--
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10 st., "ten einde te inquirecren, of er bij dergeUjke verhuizingen 1.)
wel immer dergelijke remboursementen hebben plaats gehad;" de
f 27~,9 st. voor een kast worden terstond geweigerd; de Kameraar
wordt gemachtigd, over de noodzakelijkheid van eenige reparatiën
in het genoemde huis te beslissen (28 Nov.). - De jaarwedde
van den Custos der chemie (Biering) met f 20 verhoogd wegens te
verrichten diensten aan het nieuw opgerichte Collegium pharmaecuticurn (13 Juni). - De chirurgijn Benjamin (van) Senus, met
adjunctie van zijn zoon, aangesteld tot Custos bij de Anatomie, op
een jaarwedde van f 100 (22 Aug. 2». - Tot knecht bij de Anatomie, i. pI.. v. den afgezetten A. van der Rijst, Jan Stroeve 3) benoemd, op een jaarwedde van f 40 (21 en 28 Nov.); deze Jan Stroeve zal voortaan het tradement voor het schoonhouden van de
Anatomie krijgen, "tot dusverre ten onrechte door den hortulanus
genoten" (27 Febr. 1797).]

Het "Committé van Algemeen \Ve1zijn" bericht, "dat, daar
er vour llet CUJlseil militaire {kr Fransche troupcs cc ne
uehoorlijke geschikte pbatze moest worden verzorgd," de
Dîrecteur van het bureau van ink\vartiering door hen gemachtigd i", "hiertoe de twee zaak'Tl in hel auditorium 4) te
1) Het betrof hier immers een verhUIzmg binnen de stad.
2) Uit Notulen C. P. O. 29 April en 5 Juni 1796 blijkt, dat bij
uitdrukkelijk was vermaand, dezen post in persoon waar te nemen,
en dit niet op te dragen aan, een leerling of een knecht; de "adjunctie van zijn zoon" is dus een hem gedane concessie.
:q Hij was de candidaat van het C. P.O.; prof. Bleuland had
Nicolaas Essen voorgesteld (Notulen C. P. O. 8 Nov.).
'1) De auditoria werden in dezen tijd voor al1erlei doeleinden
gebruikt; daar de Hiëronymus-school in gebruik was bij militairen,
werd "het school van den praeceptor Nîjhoff" met Mei 1796 voorloopig verplaatst naar het kleine auditorium; daar dit zeer ongeschikt bleek voor schoollokaal, werd ,,het school" van den genoemden praeceptor ten slotte ondergebracht in een vertrek van de
woning van den pedel Koopman (Notulen C. P. O. 5 April, 2 en 16
Aug., 7 Sept. 1796). ~ Dat de kloostergang ook in dezen tijd in de
kermisweek nog gebruikt werd om er kramen neer te zetten
(Acta et Decreta IT, blz. 387~388, op 6 Julî 1744-), blijkt uit Res.
Vr. 1 Aug. 1796, waar men onder het hoofd "Opbrengst marktgeld
bij de kraamen," vindt opgeteekend: "het marktgeld van de kramen
in de Academie bedraagt f 115-----8 st."
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doen approprieeren" (8 Aug. 1796). ~ Een commissie uit de
centrale vergadl'rÎng der wijken tn voorstl.xlcn van 1Jtrccht
deelt mede, "dat voor het houden hunner vergaderingen in
plaats van hun gewoon verblijf, zijnde een kamer in eeIl dcr
huizen ln de Dotnstecg, één der auditorÎ<-l's was aangewezen,
dan dat dit emplacement 111t hoofck der s1.eenen vlocr, alsook omdat des winLcrs daarïn niet gestookt kan worden,
niet geschikt 'was bevonden: red.enen, waaromme zij verzochten, dat de kamer van den Acadcmischcn Senaat hun ter
vergaderplaats ,>\-,jenl geacc.ordeerd;" de gecommitt. tot het
Algemeen \Velzijn worden gemachtigd, hierin "naar behooren te voorzien" (29 Aug.). ~ Het c.P.O. stelt aan den
Raad VOOf, "dat, vcrmids de gaanderij van de Academie
zo ontramponeerd wordt door het houden der publiecke
vleeschmarkt, om dezelve op de Ganzernarkt te doen verplaatsen, waardoor meer andere inconveniënten zouden worden geprevenieerd, zo V:1n de stank als de hinderhis, welke
de studeerende jeugd daardoor zoude koomen te Jijden;"
het voorstel wordt om advies toegezonden aan het Comité
van Algemeen \Velz~in (10 Oct.); dit comité, gevolg gevende aan het verzoek om advies van 10 Oet., stelt voor, de
vleeschmarkt op de Mariaplaats te doen houden, I,waardoor
geprevenieerd" (lees: geëffectueerd) "zoude worden, dat de
Academie bij deszelfs Iuyster wiertl geconserveerd, terwijl
tevens ook aan de eigcnaarcn van de daaronder (n1. onder
de kloostergang) zijnde graven alle redenen van billijke en
gegronde klachten zouden \vonlen weggenomen;" cle H.aad
besluit overeenkomstig dit voorstcl-L) (6 Maart lï97).
Juni

1796~Jant1ari

1797.

Ingekomen een memOrIe van de professoren Bonnet,
Royaards -en Bachiene, \vaarin zij, krachtens besluit van de
') Toen de vleeschmarktmeester op 1 Mei de vleeschkramen nog
niet uit "de gaanderij" van de Academie naar de Mariaplaats had
overgebracht, hoewel hem was aangezegd, dit vóór 1 Mei te doen,
gelastte de Raad hem, dit vóór den volgenden morgen 10 uur te
doen. Bij nalatigheid zou de hulp van den Raad van Rechtspleging
worden ingeroepen; weigerde deze, dan zou de verplaatsing door
Stadswel'kvolk geschieden: "Notulen van het stedelijk Bestuur in
Groot Committê" (Secrete Notulen), 1 Mei 1797.
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theologische faculteit '), betoog'en, dat de Utrechtsche thcologi~cbe profes;:.;oren nooit gerekend zijn onder-zoodanige ambtenaren, als bij de publicatie: van 12 Mei 1796 2 ) omtrent
de on(lerteekening van het declaratoir bec1.oelcl waren; (lat
in Holland de theol. professoren van de onderteckcning van
ecn soortgelijk declaratoir z~jn vr~jgcstc1d, en de Utrechbche
thcoIog. professoren meenen gelijk te staan met hun Leîdsche coHcga's; voorts hebben de Repracscniantcn dezer
provincie onlangs scheiding van Kerk en Staat gedecreteerd, en zullen de theolog. professoren niet meer uit de
publieke kas bezoldigd worden 3). Zij verzoeken dus~ ontslagen te worden van de verplichting om het declaratoir te
ollderteekencn. EVCD\i\"cl verklaren zij, "dat, gelijk zijlieden
altoos, zowel in hun gedrag als in hun onderwijs, getoond
hebben afkerig te zijn van aUc ongehoorsaamheyd en tegenstand, zij ook alzo alle vcrschuldigde gehoorsaamheyd zullcn hewijzen aan de Regering van deze Stad, het L:m(lschap
en Gemeenebcst, cn nimmer tot omkering der door het volk
geconstitueerde machten zullen medewerken." IIun verzoek wordt afgewezen (13 Juni), De Maire brengt ter tafel
een missive van het Provinc. Bestuur, inhoudende. dat zijn
resolutie van 26 Juli, waarbij professoren en pr~dikantèn
voorloopig \vorden vrijgesteld van het onderteekenen van
het declaratoir, is opgeheven, alsmede een aanschrijving om
de professoren en predikanten, die nog niet geteekend hebben, het dec1axatoir alsnog binnen den tijd van drie ·weken
te doen teekencll. De Raad machtigt de gecommitt. tot het
Algemeen \Vdzijn hiertoe (19 Dec.). Voorgelezen tcn rc(luest van de professoren Bonnet, Hoyaards en Bachiene;
:i) Over de geheele quaestie van het onderteekenen van het
declaratoir in 1796 en 1797 vindt men niets in de door Dr. Cramer
uitgegeven notulen van de theolog. faculteit: Cramer, t.a.p., blz.

110-111,

2) Zie hiervóór blz. 263, op 7 Juni 1796.
:1) De Nat Vergadering bepaalde echter, dat, in afwachting van

de definitieve regeling van de verhouding van Kerk en Staat, de
tractementen van professoren in de godgeleerdheid, predikanten,
kosters enz. op den ouden voet moesten worden betaald en dat de
openvallende vacaturen in de genoemde betrekkingen voorloopig
op den ouden voet moesten worden vervuld: zie Resol Raad
Utrecht 12 Sept. 1796.
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zij berichten, op 28 DcC'. te zijn opgeroepen VOor het even
genoemde comité om het declaratoir tl' onderteekcncn; zij
handhaven hmillc bezwaren daartq~·cn, maar zijn hereid (:Tl~
verklaring te ondertcckL'l1cn, ebt zij erkennen, "dat de Opptrmachl herust in dc]) boezem des \'olks. en (dat zij) hc100v(>n :dle vcTsclwldigde onder\vcrpÎng en geho(}r:~aamheid
aan dcszcl is J~cstuurdcr's, mitsgaders nimmer tot omkcering
der door het \' olk gccon.stituecnle 1llag1cn te zullen rnc<1('werken." De Raad persisteert hti zijn afwijzende beschikking van 13 Juni en maant hen nogmaals aan, het c1eclarawir vóór 9 Januari te onderteekenen (2 Jan. 1797). De
chic professoren berichten, dat zij zich nu hebben gewend
tot het Comité van Algemeen vVèlzijn van het Provinciaal
Bestuur, en verzoeken, dat de Raad inmiddels zijne heslissing
opschorte. De gecommitt. tot bet Algemeen vVc1zijn worden
gemachtigd, deze zaak voorloopig te blen rusten (9 Jan.),
De l\1'airc brengt ter lafel een resolutie van het Com. v .
.i\lgem. \iVc1zijn dezer Provincie, houdend eC:Il afwijzende be~
schikking op het verzoek der professoren. De R<lacl besluit
nu, ztjn eigen commissie voor het i\lgem. \V clzijn te lllach~
tig'en, nog in deze weck de drie professoren voor zich te
onthieden en hUIl het dccbratoir ter onderteekcning voor te
leggen (16 Jan,). lngekomen een request van den academi~
schen Senaat (hicrVlJÓr blz. 26ï, op 22 Jan.) en twee rc~
qnesten van ecnigc studclltcn, vT~istellîllg van onderteekcning
verzoekend voor de drie professoren; de Raad hesluit,
"dccze za:1k te stellen in banden -\lan het COlTIrtlÎtté van
.Algemeen \Velzijn, ten einde de gemoedl~jke bez\.-vaaren der
professoren tegen het tekenen van het declaratoir \veg te
ncernen en om hen om1rcnd deszclL w:tare intentte te elu~
cideeren" (23 Jan.). De H.aad keurt goed, wat evengenoemd
comit{ in dezen heeft verricht en bcru:-;t cr in, dat de pro~
fcssoren de door hen voorgestelde verklaring (zie boven,
op 2 Jan. 1797) zullen afleg~cn. "als he;mtvvoordcnde aan
de intentie van het dedaratoir n (30 Jan. 179ï).

Juli

lï96~··Fchruari

lï9ï.

[Miedema, blz. 488--492: Op voorstel van het C. P. O. worden in
de formule, die bij de promotie en op de doctorsbullen gebruikelijk
is, de woorden "ex auctoritate ac potestate, ab Ordinibus Provinciae
Ultrajectinae etc," vervangen door "ex auctoritate, nobis a legislato-
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ria pote-state populi Ultrajectini concessa atque tributa," omdat door
.,Ordines" verstaan wordt de Staten in hun vroegere smnenstelling:
Geëligeerden, Ridderschap en Steden, "iets, dat met de tegenwoordige regeeringsvorm, gegrond op de Oppermagt des Volks,' niet
overeenkomstig is" (11 Juli). Het C. P. O. biedt aan den Raad een
verbeterde series aan (hiervóór blz. 265-266, op 15 en 29 Nov. "en 6
Dec. 1796), waarop, in afwijking van de vroegere gewoonte om een
series van de publieke lessen te doen drukken, waarvan de meeste
nooit gegeven werden "zeedert dat men zig aan de Academie op
het privaat onderwijs bijzonder is begonnen toe te leggen," de uren
en vakken zoowel vau de publieke als de private lessen zeer
nauwkeurig zijn aangegeven (1.2 Dec.). - Op voorstel van het
C. P. O. wordt Chr. Saxe tot Rector en Heringa tot Secretaris_ voor
het a.s. studiejaar benoemd (16 Jan. 1797). Het C. P. O. bericht,
dat het aan den Rector schrüteJijk heeft verzocht, nauwkeurig onderzoek te doen naar hen, die zich als student laten inschrijven
om vrij te komen van de gewapende burgermacht, welker organisatie kort aanstaande is (30 Jan.). Assessoren voor het a.s. studiejaar benoemd; besluit om, met het oog op de a.s. revisie van de
instructie van den Academiedrukker 1), een eerstdaags sub praesidio te verdedigen disputatie in 8 c te laten drukken i.pl.v. in 4 Q;
f 77-2 st. be~chikbaar gesteld voor ten behoeve der Bibliotheek gekochte en gebonden boeken (20 Febr.).]

20 lVIaar! 1797.
Gecoll1mitt. ter direct ie van de I\lomhoirkamer berichten,
dat op Vrijdag 24 l\'Iaart prof. Bonnet de 35ste rekening zal
afleggen over de fundat ie- Hernard, en wel over het jaar
1796, cn dat daarbij zal hlijkcll, dat in het afgcloopen jaar
maar drie PaJtzische studenten er gebruik van hebben gemaakt en dat er cen batig saldo van f 14.000 voorhanden is.
De professoren der theologische faculteit, onderricht zijnde, cbr de Raad dit geld ,vel zou willen opnemen~) in -de
Jecning, die h~i heeft uitgeschreven, hebben bij monde van
1) De nieuwe instructie is eerst in 1803 gereed gekomen, maar
in Januari 1797 heeft het C. P. O. deze zaak al geëntameerd (Notulen C. P. O. 3 Jan., 14 en 28 Febr. 1797).
2) Blijkens de ,,Notulen van het stedelijk Bestuur in Groot-Committé (Secrete Notulen)" op 20 Febr. 1797 had de Raad hen verzocht, te onderzoeken, of het testament van Bernard dit toeliet.

Acta et decr:eta Senatusi III

18
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prof. Bonnet aan den administrateur van de Momboirkamer
bericht, geen andere effecten te mogen aankoopen dan
Provinciale Utrechtsche Obligatiën, cn hebben hem last gegeven, voor f 10.000 van deze obligatii':;n voor de fundatieBernard aan te koopen. De Raad machtigt hem daartoe 1).

28 MAART

1797-~28

MAART 1798.

I.
"COMMENTARIUS RERDM IN SENATU ACADEMICO ACTARUM
Ao . 1797" (-1798) "QUARTUM RECTORE CURISTOPHORO SAXIO,
SCRIBA J ODOCO HER INGA, ELISAE .. (ILIO ) ."

28 Maart 1797.
Geïnstalleerd als H.cctor Chr. Saxe, ab Secretaris Hcringa,
als Assessoren l\.ossijn, lIeringa, Dóndam en Bleuland. De
aftredende H,cctor H.ossîjn draagt zijn ambt aan zijn opvolger Chr. Saxe over, na het houden van ecn rede "de finib11s cxpcricntiac prudenter regundis."
1)" Voor de volgende besluiten van het C. P.O., die niet aangehaakt konden worden aan Resol. Raad, zij hier een plaats geru4nd:
4 Oct. 1796 kWHffi er bij het c. P. O. een brief 'in van J. Briz,
predikant bij de Waalschc gemeente te Middelburg, met het verzoek, i.pl.v. den geëmigreerden prof. Brown te worden aangesteld
tot professor in de philosophia moralis en het jus naturae. Hem
werd geantwbord, dat het Comité zich nooit zou inlaten met per~oncn, die zich zelf voor den gewichtigen post van hoogleeraar
aanboden "zonder vooraf eenige blijken van derzelver ervarenheid
gegeven te hebben" en dat hij dus, wat het Comité betrof, geen
oogenbli.k behoefde te aarzelen om den hem aangeboden post van
prof. in de natuurlijke historie aan de Ecole centrale van Amiens
te aam'aarden (NotUlen C. P. O. 4 Oet. 1796). - 28 Febr. 1797 besloot het Comité, dat voortaan, evenals "bij het vorig Bestuur," de
oudste proi. "in de litteratuur" en de oudste Nederd. Herv. predikant, als scholarchen, ter vergadering zouden worden opgeroepen
in zaken, die de Latijnsche school betreffen; in dat geval zouden
dus voortaan prof. Chr. Saxe en Ds. Hinlopen worden geconvoceerd (Notulen·e. P. O. 28 Febr. 1797).
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7 April 1797.
Wegens het overlijden van prof. Arlltzcnius wordt aan
de familie een rouwbezoek en een lijkrede aangeboden; de
weduwe verzoekt geen rouwbezoek 1).

2 Mei 1797.
De Acta van het rectoraat van Rossijn worden door den
Rector, in qualiteit van Secretaris van dat jaar, voorgelezen
en door den Senaat goedgekeurd.

9 Mei 1797.
Ingekomen bericht van Curatoren, dat i. pI. v. Dr. \V.
Peiffers Scheidius tot lid van het C.P.O. is gekozen Adr.
Abeleven.
23 Mei 1797.
Curatoren hebben den Rector verzocht, tIc series voor hd
nieuwe studiejaar bîjtîjd.-; gereed te maken cn haar, voordat
zij gedrukt wordt, aan hen ter goedkeuring voor te leggen.
Hij verzoekt de collega's, op de hun aan hun huis gezonden briefjes te willen aangt:vcn, wat zij aan de series toegevoegd of cr in gewijzigd willen hehben.

9 cn 12 Juni 1797.
Er hccrscht grootc con~tern;ttîe in lJtrecht, omdat in de
door de Nationale V crg;:Hlerillg onhvorpen constitutie de
U trechtsche Academie uit Je: rij der j\ caclemiën wordt ge~
schrapt 2). De Scnaat besluit, dat de Sccrctarî,s Heringa ecn
t) Klaarblijkelijk is ook voor de lijkrede bedankt; in de Acta
staat althans niet opgeteekend, dat een lijkrede is gehouden.
2) Dit later door de Grondvergaderingen verworpen ontwerp
hield in, dat er een Nationale Universiteit zou zijn te Leiden, die
uitsluitend het recht zou hebben graden te verleenen, en daarnaast
drie Nationale Academiën, eigenlijk Athenaea, te Groningen, Harderwijk en Breda; over de Academiën van Utrecht en Franeker
werd het doodvonnis uitgesproken.
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brief aan den Raad hierover zal ontwerpen (9 Juni). Deze
brief wordt in den Senaat gelezen en goedgekeurd; hij
volgt (zie hierna blz. 292, op 19 JUlli 1797) (12 Juni).
25 Septcm.ber 1797.
Curatoren hebben herinncrd aan de wijziging" van de bij
promotIes en in de doctorshullen gebruikelijke formule (hiervóór blz. 272~273, op 11 Juli 1796) cn den Rector' opgedragen, cr voor te zorgen, dat de Promotor een gedrukt exemplaar ier hand heeft 1). De Rector toont aan den Senaat 6 van
deze gedrukte exemplaren; ~lllc Promotoren hebhen hiervan
in 't vervolg gebruik gemaakt. -_.- VenIer deelt de Rector
de Rcsol. Raad 17 Juli 1797 meele, betreffende de betere
en tijdigere het,ding van (le coJtcgegeldcn door de ~tlHkntcn
(hierna blz. 295), die hem ccr~t op 7 S~pt. is {cr hand
gestclcl. Op verzoek van Curatoren had hij hiervoor eén gezamen1ijke vergadering bijeengeroepen van Curatoren, .Rector en Asses~orcn, om te beraadslagen oyer deze, zooals hij
hoopte, voor alle professoren heilzame cn ook voor hen,
die dergelijke honorari<l niet plachten te hebben, n1. de professoren in de theologie, geen onwelkome zaak. De .Assessoren hadden echter gemeend, ebt hel beter \vas, den geheelen Senaat hierover te raadplegen. De Senaat besluit,
dat de olHlsten van elke faculteit, als door langdurige prac1~jk het best bekend met dit ondenverp, 111. Bonnet, Bondam,
] luchtmans en Hau, tezamcn met den Heet'Jf een praeadvies
hierover zullen uitbrengen.
1) Aan het c. P. O. was ter kennis gebracht, dat de professoren
bij promoties niet de bij Res. Raad 11 Juli 1796 (hiervoor blz. 272273) voorgeschreven formule, "maar daarenteegen andere woorden,
na haar goeddunken, gebruikten." Daarom werd besloten, aan den
Rector te schrijven, met verzoek om namens het C. P. O. aan de
promotores te gelasten, zich letterlijk aan de voors. fonnule te houden; "daar waarschijnlijk deeze onnauwkeurigheid aan gebrek van
geheugen is toe te schrijven," verzoeken wij u, dat deze fonnule
(zij wordt hierbij gevoegd), "behoorlijk opgeplakt," bij iedere promotie bij de hand is, en hiervan aan den Senaat kennis te geven
(Notulen C. P. O. 25 Juli 1797).

2/7
20 October 1797.

Hachicne is oVi...:rkdt.:n; de weduwe. bt'dankt voor het aanbod van roUw bezoek (:Tl lijkrede.
3

~\fûvL'!llbcr

1 ï97 .

.( k' op 25 St'pt. benoemde commissie dient een plan in
voor de- betaling der coHegcgelckn (daaruit blijkt, dat f 30
het f(nvone honorarium was voor ('cn privaat college). De
Sellaat is met de commissie van meening, dat het in dezen
tijd, nu het bestaan der i\cademic bedreigd wordt, niet gewcnscht Î:;, omtrent dit omlervv·erp iets nieuws in te voeren
of oude bepalingen te herstellen; mcn herinnerde zich daarbij de moeilijkheden, t\vce jaren geleden ontstaan door de
invoering van inschrijving en recensie 1). Aan Curatoren
zal door den Rector worden medegedeeld, dat de Senaat
éénsternmig uitstel tot geschikter tijden raadzaam oordeelt.
16 November 1797.
De Rector deelt een brief van Curatoren mede, berichtende, dat door de gewijzigde. regeling van het stedelijk Bestuur 2) het C.P.O., tot nog toe bestaande uit de Raadsleden NIr. Joachim van Vliet van Hardenbroek, DL Joh.
Hobol en 11f. J. c. Ie Sneuf, was aangevuld met drie uit
de burgerij gekozen leden, nt. lVlr. Benjamin de Brueys, :'Mr.
Hendrik Kluit van Rhijnsaten-rol1de en Ds. Jan Hendriks
H.iinink In een t"veedcn brief verzoeken Curatoren een afschri ft van het besluit van den Senaat over de collcgege1I) Een herinnering aan het verzet der studenten, waarvan men
in de Acta geen gewag heeft willen maken: hiervoor blz. 263, op
12 Mei 1796, en blz. 264, op 13 Juni 1796,
2) Op 1 September 1797 was ingevoerd een nieuw "Reglement
van bestuur voor de stad Utrecht, zoals hetzelve door 't Volk in
(zijne) grondvergaderingen den 22sten Junij 1797 is vastgesteld" B\l
dit reglement werden o.a. van het stemrecht uitgesloten "de studeerende jeugd, die alleen hier gekomen is om den loop hunner
studiën voort ie zetten en elders metterwoon bekend staan." Aangaande het C. P. O. werd bepaald, dat hierin voortaan, behalve drie
Raadsleden, ook drie uit de burgerij gekozen leden zittîng zouden
hebben.
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den, dat hun alleen mondeling door den Rector is medegedeeld. De Senaat draagt den Secretaris op, in de volgende
vergadering voor te lezen wat op 3 Nov. hierover is gcnotulccrc1. -- .Aan een vCTzock van Curatoren, dat elk professor hun een Jijst zal sturen van dc studenten, die zijne private colleges volgen, zal worden voldaan 1).

20 November 1797<
De Secretaris leest het hedoelde deel der notulen van 3
Nov. voor. De Senaat besluit, dat de notulen van 3 Nov.
rlj('t aan Curatoren zullen ·worden overgelegd, ook geen afschrift van ecn gedeelte daarvan, maar elat hun een in 't
Ncckrbndsch gestelde brief zal worden gezonden, waarin,
ond.er dankbetuiging voor de door hcn in deze aangelegcnhcîd hetoonde zorg:, k'Ort) maar beleefd, het besluit van den
SU1;n.t tot uitstel v;ordt medegedeeld. Deze bri.ef volgt.

3 Dccembc:[ 1797.
lIet Provincia<ll Bestuur 's L-ands van Utrecht heeft op
18 October 11.' een public-atie vastg-esteld (een gedrukt exemplaar daarvan is ing-evoegd 11155c11cn blz. 396 en 397 van
dit deel der Acta), waarin wordt g-ct:isdü, dat allen, wicn
!) Het c. P. o. had bovendien op 14 Nov" 1797 besloten, den Senaat aan te schrijven: "vooreerst: zodanige studenten, welke betuigen door arweezigheid of door het verleggen V~Ul het certificaat
de recensietijd verzuimt te hebben, niettegenstaande het verloop
van dien tijd te recenseeren; ten tweeden: die studenten, welken
zig tot nog toe ter recensie niet hebben aangegeeven, door den
pedel (daartoe) te laaien verffiaanen; ten derden: indien onverminderd alle deeze inschikkelijkhecden er nog onwilligen gevonden
worden, derzclver naamen alsdan aan het C. P. O. op te geeven." Aan het verzoek van het Co. P. O. om toezending, door de professoren, van cic naamlijsten der studenten, die hunne colleges volgden,
werd niet aanstonds voldaan. Op 12 Dec. kwam de lijst van prof.
Rau in, op 17 .Januari die van prof. Royaards; toen kreeg de Secretaris van den Senaat het verzoek, de nalatige professoren ,,in
het vriendelijke te willen aamlk·lanen," alsnog hunne lijsten in te
zenden; op 1 Februari waren deze eindelijk alle ingeleverd (Notulen C. P. O. 14 Nov. en 12 Dec. 1797, 17 Januari en 1 Februari
1798).
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het schoolonderwijs of. het godsdienstig onderwijs is toevertrouwd, onder welke benaming ook, alsmede de professoren
en advocaten, "geene godsdienstige secte of bijzondere persoonen uitgezonderd,'" ten bnovij z(', van hun onderwerping
aan de tegenwoordige ank van zaken, "zonder eenige c1auSU1C11, luits,-'ll of bedingen," "op poene van ontzettin,e; van
hunne ambten, posteIl- (Jf bedicningen en verbod van in het
openhaar of in het bijzonder te mogen predikcn, leeraren
of onderwijzen, of in hunne functii.;n anderen ten dienst te
st:un," het volgend declaraLoir zullen onderkc:kcncn;
,,Ik bc100vc onderwerping ;tan den {hans plaats hebbenden I\.egceriIlgs{ofm, gegrond op de Oppermacht des Volks,
Gelijkheid en Vrijheid; vcrpligte mij bij deezcn vrijwillig en
op :;tr;tffe van als vcrstoonlcr der opcJ1baare n1st te zullen
,vorden a:lllgemerki, om nimmer door n>leneringcll, lessen,
onderwijs of voorspraak . in het openbaar of meer heimdijk,
daarkgcn te handelen, maar înlcg-endeel, voor zoover mijn
beroep of post dit. lHedcbrcngt, daaraan, %ooals een vrijen
nurger betaamt, bevurderlljk te zijn, erkcn!lemk, dat ik door
gccne andere magt, hetzij kerkelijke, hetzij \\-aercldlijke, hiervan kan ontslagen \vorden.'·'
De lZa(len der gemeenten in de steden C11 de Gerechten en
l\lunicipaIitciten ,vorden belast met het doen onclcrteckellcn
van ckzc verklaring hinnen drie maanden na de afkondiging en zullen na het vent rijken van dezen termijn legcn
dl' Oll\vîl1ig-en "zonder ccnîge oogluiking agreren." _\an de
o11\Yil1igen 'wordt ook het stemrecht ontzegd.
Op verzoek van summïgc collega's heeft de Rector hierover den Scnaat bijeengeroepen. "N cc lcvis catt:-;a vÎsa est
awlientibl.t'i." De Scna;lt heeft er bcz\vaa.r Ltgt:Il, dat ook
de professoren deze, vcrkbring moeten onderteekenen, OlUdat zij reeels het vorige jaar eell belofte Vall gehoorzaamheid hebben afgelegd (hitrv()()[ blz. 263 vlg.) en die getrouw
hebben gehouden. Er zal aan den Raad worden verzocht, bij
hd Provinciaal Bestuur te bewerken, dat de professoren ontslagen hl~jven ,;van een herhaalde belofte van onderwerping."
Deze brief aan den I\.aad volgt.
27 December 1797.
Voorgelezen U.cs. l';'~l;j(l -t Dec. 1797 (hierna blz, 295- -296)
betreffende de olhkrtcckcning van het declaratoir.
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8 cn 9 Februari 1798.
Voorg'c!CZéll ecn brief van hd provisioneel JkstUUl- der
gemeente J) a;m den Senaat, dd. ~ Febr. 1798, inhoudende:
op last van het [ntcrmedtair _\dminÎst.rcrcml Bestuur der
v()urrnaligt· l)rovincie Utrci.'ht, "a;Ul hd\velk wij lhan~'i, 111geyol,:';c derzdvcr publicatie. van () Febr. 179B, meer dan
ooit (/m1ergeschikt zijn," moelen ,,"ij intrekken onze be:-:.luiten van 4 l)cc. 1797 en 15 ] an. 179B, waa rbij gij bevrij d
vvonlt van de ondcrteekcning van het declaratoir van 1(1,
Oet. 1797, cn u oproepen om morgen middag, tus:->ch(~n
:1 en 6 UUT, op de Secretarie van dezer Stads Politie kn
stadhuize te verschijnen cn daar bedoeld declaratoir "gaaf
en zonder ecnig-e mitsen of veranderingen" te onder1ccke~
nen. Wie hierin nalatig bevonden zal worden, zal dadelijk
in zijne functie ,vorden geschorst. - Na dit gehoord "te
hebbel1, heeft de Rector (Chr. Saxe) beZ'l-vaar gemaakt, aan
cIc verdere beraadslaging-el1 over dit onderwerp deel te ncmen. De overige collega's (Heringa was vvegens ziekte
afwezig en Rau en Luch1mans \1.,'i1rcn naar Leiden gegaan
om de oratie te hooren van den Leidschen Rector S. J. F.
Hau, een zoon van den Utrechtsehen prof. S. Hau) hebben
toen besloten (en Heringa, l{au en ,L..uchtmans hebben zich
later claarmecle vcreenigd), een brief aan het provis.
Gemeentebestuur te schrijven, waarin, onder dankbetuiging
voor de vruchte100zc pogingen van dit Bestuur om de professon~n van bedoelde verplichting te ontslaan, bericht vvordt,
dat alle professoren, luet uitzondering van de nog te Leiden
vertoevende hoogleeraren Rau en Luchtmans, morgen ter
Secretarie het declaratoir zullen komen onderteekenen (B
Febr.). Deze brief wordt in de vergadering van 9 Febr. gelezen en door alle aanwezige collega's, wederom met uitzondering van den Rector, die zich met deze zaak niet heeft
1) Ten gevolge van den staatsgreep van 22 Januari 1798 en van
de proclamatie, van del1zelfden datum, van de "Constitueerende
Vergadering, repraesenteerende het Bataafsche volk," had de Raad
op 26 Januari 1798 besloten, den titel aan te nemen van "Raad
der gemeente, thans uitmakende het provisioneel administrerend
Bestuur der stad Utrecht." Het ,,Provinciaal Bestuur 's Lands van
Utrecht" heette voortaan "Intermediair administrerend Bestuur der
voormalige Provincie Utrecht."
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willen inbten, ?;oedgvkeurd (de brief volgt); IZo~sijn, die
dVlI zieken I [erÎllga als Secrdaris vervangt, Z;t1 h<:m aan
1\'1 L loachim van ViiCl, den V()or~itt{'r van (~uraLorèn, over~
han<liw·n. Ro:'~tin î;; tcr~t(jnd H;l.<tf het sbdhnis g"cgaan om
zich van de/:,; opdracht te kv\'ijtct1 e1\ heeft, na de collega's
lTcringa, Luchtm:llls en Hau namCll:-i den ;:';Cllaat veront!'chuhligd 1C hebhc1l, het decbratoÏï onderteekcml, vvclk voorheeld de overige (ulkga.'s \vddra gevolgd hehben. Aan de
dri(: afwezige profcs:soren hebben de CUïatoren later gelegenheid tot onch:rteekenCIl gcgc:vel1,

7 Maart 1798.
Aan den voor de oratie van prof. De Rhoer bijeengekomen Senaat deelt de Recior me(k, dat het intcnnediair Bestuur der st;ld lJtrccht ! ') het C.P.O. heeft gereorganiseerd
UI dal dit Comité nu Lcstaat uit de HB. Ds. C. vV. ''vVesterbacn, 111'. LI. de Hrueys, JVIL H. Kluit van Rhijnsatcrwoude en Ds. J. IJ. Rijnink. Deze vier heeren introduceeren
nu in den Senaat prof. C. \V. de Rhoer, die vervolgens ecn
inClugurecle oratie houdt, getiteld "pro recta civium instÎtutione unica libertatis praesidio."

Ir.
RESOLUTIËN RAAD UTRECHT.

April 1797--Maart 1798.
[Miedema, blz. 493 en 507: De oratie van Rossijn (hiervóór blz. 274,
op 28 Maart 1797) zal op Stads kosten worden gedrukt (3 April).
1) Op 5 Maart' 1798 was het "provis. administrerend Bestuur der
stad Utrecht," op last van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche
Republiek, ontbonden en een nieuw "Intermediair Gemeente-bestuur der stad Utrecht" ten stadhuize geïnstalleerd door een commissie uit het "Intermediair Administratîef Bestuur van het voormalige gewest Utrecht," vergezeld door den staf van de gewapende
burgermacht en den staf van de te Utrecht in garnizoen liggende
Bataafsche troepen. President van het nieuwe gemeentebestuur
werd Ds. C. W. Westerbaen, die tevens president werd van het
c. P. o.
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Lof toegezwaaid aan Bondam, die na het overlijden van Arntzenius
aan de studenten heeft aangeboden, diens colleges over burgerlijk
recht gratis voort te zetten tot de groote vacantie (8 Mei). - Toege~taan f 106-11 st. aan Ble:uIand voor verschotten voor cadavers "cn
andere noodwendigheden" (6 Juni) 1).]

nIcuIan(l bedankt voor den hem aangeboden post van
SLulsdoktcr, daar h~j dien niet behoorlijk kan Vi.'aarncmen
teg-dijk met zijn professoraat (7 Aug.). -- Op voorstel van
het [{"",blid
Vissehn besluit de Raad, het C. P.O.
te verzoekell, ten spoedigste een voordracht in te dienen ter
voorziening in de vacaturcs-Arntzcnius en -11rmv11; ter toelichting V;1!l z~in voorstel in zake de vacature-Arn1"zcnius
betoogde Visscher: ","vij hebben onlangs het ongeluk gehad,
\ran een kundig en \verkz;:tam hoogleeraar in de regten (Arntzeniu:'O) door den dood ie verliezcn; hiervan is het gevolg,
dat vele studenten ln deze wetenschap zig door ecne nog
over zijnde hoogleeraar (Jiomlam) baten exal'ninC-ercll en
pro11l0v('('TCD 1 die anders DOg' ",·vel ('enige tijd, zoo niet jaaren,
b1j ons zonden hebben vertoefd, \v'aarcloor ,"v ij dus reeds een
aanmerkelijk verlies in het getal van studenten ondergaan 2)"
(10 Juli).

r r

1) Hekening verschotten van Rossijn voor het theatrum physicum, van Sept. 1796 tot Sept. 1797, ten bedrage van f 55-11 st.
goedg;ekeurd (Notulen C. P. O. 17 Oet. 1797); rekening verschotten
van De Fremcry voor het collegium chemicum~ ten bedrage V2....Yl
f 111, goedgekeurd (ibid. 14 Nov. 1797).
!!) Toen Visscher dit schreef, waren er, sinds de laatste promotîe
onder ArrltzeniUs, nog maar 5 juristen onder Bondmn gepromoveerd, maar van 15 Juli 1797-7 Maart 1798, den dag van de
inaugureele oratie van De Rhoer, zijn er nog 9 juristen door Bondam gepromoveerd (Album promotorum, blz. 211) en hadden er
waarschijnl\ik nog veel meer bij hem examen gedaan. Het c. P. o.
schreef dan ook op 30 Nov. 1797 een ~arcastîschen brief aan Bondam: het heeft onze aandacht getrokken, dat gij "in korten tijd
veele studenten tot het candidaatschap hcbt bevorderd, te meer,
omdat U Hooggel. thans alleen de juridische faculteit repraesenteert; 't zoude ons gevallîg zijn, zo wanneer U Hooggel. de enthu~iasme dezer jongelieden, voor zoverre (zm niet door familiereedenen (daartoe) gedwongen worden, eenigzints zoud gelieven te
matigen; dan, zo zulcx onverhoopt niet geschieden konde, geeven
wij u in bedenking, om de heiftc van de honoraria of leges voor
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[Miedema, blz. 511~~512: Het C. P. O. stelt zuinigheidshalve voor,
het vroeger door Brown gedoceerde jus naturae te combineeren
met de vakken van wijlen Arntzenius, en dient voor "ordin. prof.
jw"is civilis Romani, juris gentium, juris hodierni et juris naturae"
deze voordl-acht in: 1 0 Cornelius Wilhehnius de Rhoer, "hoogleeraar i1:1 de rechten aan de Geldel'sche Hoge School te Harderwijk
en thans Lid der Nat. Vergader., representeerende het Volk van
Nederhmd," 2° "IvIr. Johannes Luzac, weleer hoogleeraal" aan de
Hollandsche Universiteit te Leyden," en 3-: "Mr. Johannes Cannegieter, hoogleeraar in de rechten te Groningen." Met algemeene
stemmen wordt De Rhoer op een jaarwedde van f 1600 beroepen
(17 Juli). Aan De Hhoel' wordt andermaal uitstel van beslissing
toegesÜl.an, totdat hij zal weten, of hij als representant in de Nat.
Vergadering ontslag kan krijgen (21 Aug.).l

De lUwer vraagt, of h~j na de groote vacantie nog ecnige
\oveken te l-Ianlenvijk mag docccrcn, "ten einde het Academicwerk aldaar aan den gang te helpen en intusschcn aan
Cur:ttorc.ll tijd en gelegenheid te g-C'--':Vl:n om een bequaam
persoon in zijn plaats aan te stellen;" verder zal hij de hem
aangehoden jaarv,,~eddc gaarne verhoogd zicn, omdat men
helll te Hardenvijk ook hooger 'wedde wil geven, omdat hij
daar hU een vacature het eerst. aan de beurt is om "een der
AGl.dcmichuizcn" 1e krijgen, omdat het leven er goedkoopcr
is cn de professoren er vrijgesteld zijn van aHe lasten en
impositit:n. \Vordt besloten, zijne jdanvedde op f 2000 te
stellen (11 Scpt.), Hij bedankt; hel Cl''o, wordt verzocht,
over acht dagen een nieuwe voordr;lcht van drie personen
'aan den Raad aan te bieden (25 ScpL). Het c.P.O. bericht
aan den },;,aad: wij hebben getracht, terstond te voldoen aan
den ons bij Rc-so( H.aad 25 Sept. opgelegden last, .. maar wij
willen niet ontveinzen, in de volstrekte onmooglijkheid te
vcr:-:;ecrcn, om binnen llen bepaalden tijd van acht dagen aan
dien last te kunnen voldoen, uit hoofde der schaarsheid van
bck\vaame en voor deze Universiteit geschikte voorvv"erpen.
\Vij zouden zeer Remakkclijk drie perzoonen aan Ulicdcn
kunnen voordragen, \vclke reeds op andere UnivC"rsiteiten
het hooglceraarsampt hckleulcn, maar de luister dezer Unî~
ve-rsitcit vordc:rt van ons de alleruÏterste omzigtighcid 0111,
uwen amptgenoot C. W. de Rhoer" (die toen zijn ambt nog moest
aanvaarden!) "ter zijde te leggen, 't welk ons reedelijk voorkomt"
(Notulen C. P .. O. 30 Nov. 1797).
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althans in (kl':l'Yl tUd, gtcne pcrzoonen te benoemen dan dl'
zod<ltligcn, \,vil:r lak1l1vn en hd:\vaalllhedcn boven allen lof
verheven zijn, ('r~ dil' ijver en lust g'cnocg bezitten om d<::ze
met ongunstige oug('n twsrhotnnle Universiteit door hunne
tak'ntcn te undcrstUllWll en k onderschraagen, ten spijt
haarcr henijdtT:-i, JJct die zelve: g-c,vuelen:-i hezidd, dr()cgul
wij dcn Burger De Rhocr (l;lll Ulil:ckll voor, nadat wij in
onze vergadering brce-dvr.,crig hadden gcraadpleegt, of \vij
maar ét:Il persoon zouden opgeeveT1, dan wel of \V~j eene
nominatie van drie- personen moesten presenteeren. \V~Î vermeenden tot het eerste te moeten besluiten J) en passeerden 'dus de hoog-lcerarcn Cannegieter en Lllzac, omdat wij
hun - -- ondanks dl'rzclver bek\;vaarnheclen en talenten
-,- --, als in alles zo geschikt voor deze Universiteit 11iet
konden voonlra,t;cll, uit. hoofde der onderscheidene stukken,
v\"aarvan de e('ne dit en de andere dat vak doceerde, terwijl·
de Prof De Rhoer die alle alleen konde vcrvul1cn, vvaardoor de Financie dezer Stad niet het allerminste bezvv'aart
wierde. vVij oordeelden teffens, dat onze voordracht, - ofschoon maar van één Perzoon - - , echter door ulieden
konde afgekeurt \vorden, zo \\'anneer de Burger De Rhoer
aan Ulieden niet aangenaam was, of dat iemand der l,eedcn
van deezen Raad ons een meer beroemd en kundig voorwerp konde aan de hand gecvcn; ons oogmerk was ook niet,
om de keuze van dezen Raad te bcperkerr tot het getal van
één, maar daar wij vermeenden, den geest van deze Vergadering duidelijk genOl'g bespeurt te hebben, en wU ook
Inet genoegzaatlle zekerheid wisten, dat zo niet alle Lecden
van dezen Raad, dan althans de groote meerderheid van
dien, hartelîjk verlangden, den Burger De Rhoer aan deze
Universiteit geplaatst te zien, zo maakten wjj zwaarigheicl,
twee geleerde en beroemde mannen pro forma daarbij te
stellen, ofschoon \vij wel konden gissen,. dat zij zouden gepasseert worden. \Vij hebben toen ten aanhooren van het
Volk moeten ondervinden, dat ons gedrag - ~"'- ofschoon
met de zuiverste oogmerken ingericht -- - door Ulieden
1) Van hetgeen nu volgt over eerst een nominatie van alleen De
Rhoer, en eerst daarna, nadat de C, v. O. "ten aanhooren van het
Volk:" had moeten hOOTen, dat dit door den Raad met "gegouteerd"
werd, een nominatie van drie - van dit alles is niets opgeteekend,
noch in de Resol. Raad, noch in de Notulen C. P. O.
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niet gegoutccrt wic:rcl, en het behaagde Vlieden ons te gelasten, om cene l1(jmÎnaiie van drie perzo(men voor te dragen. aan welken la:-;t wij oordedden, daad lijk te moeten voldocn, t"cn einde alle dilay voor te komen, gelijk wij toen
ook noch zittens VergadcTing· het a'lltal met t\l,,·ce hebben
venl1cen1ert, hou~cer \yij ons bevorcns hadden bcs\vaanl gevonden, en ons than:-; noch bes waard vinden: 0111 die twee
bijgtvoegden aan Vlieden voor 1e dragen met een volkomen
vertroUwen op eellC goede reü:-;sitc. Thans wederom gelast
zijnde om cene nieuwe nominatie tegen den 2 October 1797
aan LJlieden voor te dragen, ter verkiezing van een hoogkeraar in plaatze van den beroepen Prof. De H.hocr, neemen
wij de vrijheid, Ulicden openhartig 1e verklaaren, dat zulx
in dit korte tijdbestek volstrekt ondoenlijk is geweest, en
vinden ons verplicht
alvorens wij tot het fonneercn
der nominatie overgaan - _.-.-., Ulledcl1 te moeten sollicitceren, om de missive van den Bnrg-er De H.hoer in naadere
ddiber:l.tie te willen leggeH, dew~il het 011.'0 - - - behoudens
VEeder beetel' oordeel - "-_.- toeschijnt, dat de zaak noch
niet hoope1oos is, om den Prof. De - Rhoer aan deze Universiteit geplaatst te zien, zo wanneer zijn bezwaar op eene
{:onvcnabe1e \\'.ijz(' wenle uit den weg gentimcl.
De Prof. De Rhoer zegt in zijne missive: ""Het is dan
"hierom, Burgers H.aden! dat ik Ulieden met geen venlcr
"verzoek van uitstel willende ophouden, of een geruimen
"lijd voor mijne overkomst na Utrecht voorslaan, als \ve1ke
"misschien door Ulieclcn met het welzijn der Hooge School
"minder bestaanbaar zoude \ovürden geoordeeld, mij ver"plicht vinde, voor deze vererende vocatie te bedanken""
de.

De geest van deze periode op de eerste lecture in den
Raad door ons niet genoegzaam bespeurd, doch bij nadere
inziening aan ons verstand mcer verleevendigd zijnde, hebben
wij get\vU Helt, of het bedanken, door den Burger De Rhoer
gedaan, niet voortgesprooten \,'as uit di:-;cretie, om den Haad
met geen verder verzoek van uitstel op t.e houden of een
geruimcn tijd voor de overkomst herwaanls voor te slaan;
temeer omdat de Prof. De Rhoer veronderstelde, dat z1.11x
mis."ichien door lJlicden met het welzijn dezer Hooge School
minder bestaanbaar zoude worden geoordee1t.
\iVU hebben tot ons genoegen van achteren bevonden, dat
onze gissing niet ongegrond is geweest, ~llzo wij verder in
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het zeekere noch geïnformeerd zijn, dat de Prof. De Rhoer.
volgens zijne eigenhandige brieven, die beroeping gaarne
zoude aannecmcn, zo wanneer hem behoorlijke tijd tot het
regelen zijner zaak en wierd gegunt; weshalve wij geen
Dogenblik tvvijffeJcn, of hij zal dien opgedragen po~t aanvaarden, zo ras dit painet in het billijke zal geschikt z~jn.
Indien wij dc eer en het genoegen h~Hlden, dat onze gedachten hieromtrent "Vvicrdcn gevraagt, \'.r~i zouden gecnc zwaarighcic1 maaken. met volle ruimte des gemoeds Ulieden <lau
te raaden, om het besluit van den 25 September 1797, dien
aangaande genomen, uit de Notulen te roij.cercn en bij
nieuwe resolutie - - of bij resumptie, indien het genotuleerde moet stand hotH1cn - - den SecretarÎs Scheidius te
gelasten, om namens dezen Raad den Prof. De Rhoer bij
missive de reflectie van den Raad te kennen te geven, en
in convenabele termen te verzoeken, zIch te willen verklaaren om1rent den t~jd, wanneer hij in staat zoude zijn, om
zijnen post alhier te kunnen aanvaarden, alzo het niet te
voorzien is, dat cen te heroepen Professor die vacante post
met cenige moogl~lkheid nog dit jaar zal kunnen vervullen.
Waar te boven wij van oordeel zijn, dat het belang van
deze -Universiteit vordert, liever eenig·en tijd te wa.chtcn
naa de overkomst van een beroemd hooglceraar, dan door
overhaasting- iem~U1t te beroepen, die minder gerenommeerd
en misschien VOor deze Universiteit minder nuttig zoude
zijn."
. ,.En daarop gedelihereerd ZIjnde, heeft de Raad zi9; met
hetzelve geconformeerd, en H:1 v{'f(lere door den Secrc1aris medegedeelde înformatû:n, clcnze1ven gelast, nog deze
weck a:tn den hoog-let'raar De Hh()(~r per mis:;Îve te berichten, dat de Raad hem den post van 'prof. aan deze lIoog\:
School nogmaals ;lanhi{'dt en met bei rekking- iot z~ine overkomst 1lits1e1 !!ectt tOl na dL' wintervacantie, alsmede dat
hij In zijne a:mst'elling- gerekend zal worden al:; aan, de
"(JirecÎlischc Academie verhonden te zijn, en dus in het lot
dier At:adel1l1c op een gelijken voet met de overige professoren zal deden, e11 als zodanig worden behandeld î)" (2
Oct.). De l<hocr nCt'JlJt {Ie hCnOCJllÎng- ,wn (9 ()ct.). De
Voorzitter van (]('n l-\aad, \iVesterhaen, heeft de oratie van
J) Dit heeft betrekking op het gevat, dat de Utrechtsche Academie mocht worde~ opgeheven.
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De RllOer bijgewoond 1) (hiervóór blz. 281, op 7 Maart
1798); hem zal "het genoegen van dit Bestuur over zijn
oratie worelen medegedeeld, en deze zal op Stads kosten
worden gedrukt" (7 Maart 1798).
[Mied.cma, blz. 513-514: De door het overlijden van prof. Bachiene opengevallen betrekking van prof. in den Heidelbergschen
cathechh'mus wordt gemortificeerd, als niet bestaanbaar met de
tegenwoordige orde van zaken (30 Oct. 1797).]

]) In de Notulen C. P. O. vindt men op 7 Maart 1798 het volgende verslag van het bij de oratie van prof. De Rhoer gevolgde
ceremonieel: "Daartoe vergadert zijnde" (n.L de Raad) "vóór tien
uuren, is prof. De Rhoer door een der pedellen en twee letterdienaars ten zijnen huize vóór tien uuren afgehaald en in deze Vergadering ingeleid. Ten halff elff uur begaff men zig naar de Senaatskamer der Academie langs het Oudkerkhoff, in deezer voegen, dat een der pedellen vooraffging, de professor tusschen de
HH. Westerbaen en De Brueys, en daaragter -de Leeden (van het
C. P.O.) Kluit, Rijnink en de Stadssecretaris Scheidius, opgedoten door de twee letterdienaars. In de Senaatskamer gekomen
en aldaar plaatsgenomen z\jnde door de Curatoren ter regter zijde
van den Rector Magnificus en de professor aan het eind der tafel,
deed den Voorzitter Westerbaen door den Secretaris Scheidius de
noodige besluiten" (de resolutiën tot aanstelling en installatie van De
Rhoer) "voorlezen, waarna dezelve Voorzitter Westerbaen ecne zeer
gepaste aanspraak in de Latijnsche taal deed, zoo aan meergenoemde prof. De Rhoer als aan alle de vergaderd zijnde professoren
en Rector Magnjficus, welke afgelopen zijnde, begaff men zig
naar het AuditorÎwn in denzeliden rang, en de Curatoren zig geplaatst hebbende op de daartoe vóór den catheder geplaatste stoelen, deed de Professor eene wèl uitgewerkte reedcnvoering, daarin
betoogende, dat de groote waarborg der vrijheid in de opgeklaarde
kennis der volken geleegen is. Waarna hij wederom in de Scnaatskamer geleid ie, en na nog een weinige zamenspraak aldaar is
achtergelaten, zijnde Curatoren, als naar ouder gewoonte, door den
Rector Magnificus tot aan het eind van het Auditorium uitgelaten."
- En daarna - maar dat staat hier niet opgeteekend, omdat het
een gedeelte van het programma was, waaraan de stedelijke autoriteiten geen deel namen - zal de nieuwe professor door den Senaat in optocht naar zijne woning zijn geleid: zie De Utrechtsche
Academie, blz. 140, en de plaat tusschen blz. 140 en 141.
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De jaarwedde van prof. Chr. Saxe, "een man, die. met
roem e11 vlijt guiuurende den tijd van 45 jaarcn
aan dezer .Academie gearbeid heeft en waar ( mede) hij nog
in zijnen hoogcn omll'nh!m voortgaat, niettegenstaande hij
zeer vele ollaangulaarnhedcn in zijn persoon onder het vorig
Gouvernement heeft moeten ondervinden q ," wonh, ingaande met het IOOPClldc kwartaal, met f 200 verhoogd, "tot er~
kcntcnis van zijne venlienstcn en het nut, ;}(ln dceze Hooge
School bewezen, als eene aangename beloning in zijne hoog
geklommen jaaren" (4 Dec.).
on.~·cmecnc

[Miedema, blz. 514-516: Aan Heringa wordt, mits hij bedankt
voor het beroep tot predikant bij de Gereform. gemeente en prof. in
de theologia naturalis aan de liL School te Amsterdam, (boven het
reeds door hem bekleede ambt) het professoraat in de theologia
naturalis aangeboden, op een tractement van f 500, dat, wanneer
hij gedurende zijn hoogleeraarsambt te Utrecht overlijdt, aan zijne
weduwe zal worden betaald, zoolang deze weduwe en te Utrecht
woonachtig blijft (4 Dec.). Hij bedankt voor dit beroep en wordt
op de genoemde voorwaarden benoemd tot "prof. theologiae turn
naturalis, turn imprimis Christianae" (11 Dec.). Een voorstel van
de wijken VIII en IX om geen professor eenige verhooging van tractement te verleenen zonder goedkeuring van het volk, en in verband daarmee de resolutie van 11 Dec. betreffende prof. Heringa
gedeeltelijk buiten werking te stellen, wordt om advies in handen
van het C. P. o. gesteld (15 Jan. 1798). Op advies van het C. P. o.
wordt aan wijk VIII bericht, dat het besluit omtrent prof. Heringa
geen verhooging van tractement geldt, maar een belooning voor
een nieuw geschapen en hem opgedragen professoraat in een vak,
dat de Raad noodig oordeelde te laten onderwijzen ten nutte van
beIjjders van godsdienstige gezindheden, en aan wijk IX, dat men
haar voorstel, om bij eventueel hertrouwen van prof. Heringa de
hem voor zijne weduwe gedane belofte te herroepen, niet kan
behandelen, daar dit geval zich nog niet voordoet en misschien
nooit zal voordoen; verder wordt aan beide wijken bericht, "dat
men vertrouwt, het aan het Volk zooveel te aangenamer zal zijn,
dat deze Academie een man behouden heeft, die met recht door de
wijken als verdienstelijk wordt beschouwd" (29 Jan. 1798).]
[Miedema, blz. 494 en 512: Den Academiedrukker Van Paddenburg wordt gelast, geen "programma" (aankondiging) voor de publieke lessen van afzonderlijke professoren meer te drukken zon1) Zie De Utrechtsche Academie, blz. 374.
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der goedkeuring van het C. P. O. ~) (22 Mei 1797). In handen van
de commisdc voor Stads Financiën gesteld zijne rekening over 1796,
die door het C. P. O. te hoog was bevonden 2) (11 Sept.).]

l'\.radncn" besluit 'Van het c.P.O. (zie Notulen c.P.U. 13
l\ pril en () ~ept. 1797) werd op 11 Sept. 1797 bij den Raad
de volgende, duor het lid van het C.'p.(} Van VlicL ol1tv..-orpen propositie ingediend:
.. 11 ct Comrnitté, jn deszel is functÎ(:n en in cle behandeling
der z;lakcn. aan dit Commiaé gcdcm<lndccrd, tot des zeI fs
lettwézCll 1e dikwerf ondervonden hcobencle cIc inconvcllÎi:"'!1t i0n, \ya:lF]()()l" dit l'ommitté eC111gcTmaatcn verhindert \vierel
in zommigc gevallen hunne vvcrkzaarnhcdcn tot luister en ten
dicn:-;te van de Hooge School dezer Stad te verrichten, uli
hoofde dat dt: gebouwen, ten behoeve van deeze Univer:iitcit
gedestineerd, in zekere opzichten staan onder het toezicht
van del] :-1iads C(]meraar, ofschoon die academische g-èbou~
\ïcll l.)jj ~~Cllc onpartijdige en uordeelkundige heschou'vving
van de oog-merken, 'vvaartoc zij gedestineerd z~jn, nid anders
kUllllen gecon:-;iderecrt worclen dan als res accessori:te of bi.j~
voegsds tot iec1ere hoofdzaak, zodat in dezen van applicatie
is de 1'C!~'CJ in recbten, namc-ntlijk: acce"sorÏum sequitur SUUm
principale, dat is: de hoofdzaak "\Ivonl gevolgt door het bjj~
LOlllClld".:.

1) Dit werd op voorstel van het C. P. O. besloten, omdat juridische professoren zulke "programma's" hadden laten drukken zonder voorkennis van Raad of C. P. O. (Notulen C. P.O., 19 Mei 1797).
~) "In verband met de nieuwe instructie" volgt hierop bij Mied0ma. Dit staat er niet, en het zou er ook niet kunnen staan, want
er was nog geen nieuwe instructie; het C. p. O. was nog altijd
bezig rnct het maken van een nieuwe instructie, maar schoot daarmede niet op; tot zoolang gold altijd nog de instructie van 1 Juli
1771 (hiervóór blz. 71). Er staat alleen, dat het C. P. O. de rekening
had vergeleken met de instructie (van Juli 1771) en ze f 65-7 st.
te hoog l'kïd bevonden (Notulen C. P. O. 5 en 6 Sept. 1797, 22
Jan. 1798). ~ Ten slotte zij hier uit de Notulen C. p. O. op 2 Mei
1797 nog medegedeeld een afspraak met den Academiedrukker,
dat van de dis~ertaties één exemplaar zou· worden gezonden aan
de leden van den Raad, de leden van den Raad van Rechtspleging
en de predikanten; 50 exemplaren zouden ter uitdeeling bij den
Academiedrukker blijven liggen; de rest was ter beschikking van
den defendcus.

Acta et decreta

Senatus~

III

19
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Het onderwijs in de botanie of kruidkunde, zowel als het
onderwijs in de anatomie of heelkunde, physica experimentalis of proefondervindelijke natuurkunde, chymie of scheikunde en vroedkunde etc., _met alle de daartoe benoodigde
vereischtens zijn de fCS principale::; of hoofdzaaken, waarioe
de hortus medicus en academische gebouwen met den aankleve van dien geheel en alleen dienstbaar zijn.
Daar nu tot heden toe aan (1en Cameraar competeert de
aanstelling van een knecht in den hortus medicus, gelijk de
Camcraar ook het opzicht over die academische gebouwen
waarneemt, zo heeft het Committl: voornoemd zich die oude
orde van zaakcn moeten 1<1aten wegvallen, doch zoude niet
nagelaaten hebben, deszelfs \\ie1 gefundeerde consideratiën
daartegen aan den :Raac1 open te leggen en te dcchtceercn de
inconveniënten, welke uit een tweeleedige directie in eene en
dezelve zaak notoir moeten voortvloeien," zoo het niet, uit
respect voor den tegcnwoonligen Cameraar, gemeend had dit
te moeten laten. Nu echter zoowel de Cameraar als de leden
van dit Comité eerstdaags afstand zullen doen van hunne
Raadsplaatsen 1), "zodat nog dit Committé, nhg de Cameraar
kunnen gcpracsumeert \-vorden, eenigc heimelijke oogmerken
tot meerder gesach of directie te bedoelen," stelt ons Comité
voor, dat aan het nieuw op te richten C.P.O. het recht wonle
gegeven, bij vacature den knecht van den hortus aan te stellen, en het recht om in overleg- met den Pracfcctus horti (den
prof. in de botanie) het benoocligde Lot de stookkassen, trekkassen en stookplaats in den hortus te bezorgen. ,,\Vijc1crs"
(st(']t het C.P.O. voor) "dat de academische gebouwen mogen gestelt ,vorden onder hd onmidddijk toezicht van het
C.P.O. binnen deze St:1d, als uitmakende de vergadering
van Curatoren (kzer .i\cademie en SchooIen. En cindel~ik,
dat na gchoude conferentie met het C.P.O. en den Cameraar, door den Raad eene instructie werde gearresteert,
onder de noodige voorzieningen en veranderingen, zO\vel als
met de jlüste opgave der grensscheidingen van ieders directie. Doch! nademaal deze zaak door de kortheid Jes tijds
in het praesentc geva.l thans niet kan en uit hoofde van -de
op handen zijnde ahvissding van den Raad ook nu niet
1) Nl. wanneer krachtens het nieuwe Bestuursreglement voor de
stad Utrecht (hiervoor blz. 277, noot 2) een nieuwe Raad en een
gereorganiseerd C. P. O. zouden zijn gekozen.
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behoort getermineert te wnnkn, zo verzoekt voornoemde
Corrimiltt" dat deze propositie tot des zelfs d&charge gcstelt
mag worden in handen der vier -a:mblijvcndc Jceden van
dezen lZaad, met scrieusc recommandatie om deze propositie
zo ra" docnlijk, immers en ten rninste binnen veerticIl dagen
n:! het nccmen van sessie, ter deliberatie van den nict1\vcn
I-\.aad te brcr1g-cll, vo'aarmcde, zoals de tegenwoordige leden van
dit COJTlmÎtté vertr01Hv('n, veel dienst aan de Universiteit
dezer Stad zal geschieden, tcrvvijl dit Committé teffcns vertrou\\'t, hicnncde zich van des zelfs verplichting behoorlijk
gekweelcn te hebben" (11 Sept.).
[Miedema, blz. 513 en 516: Een lijst van benoodigdheden, door
den Praefectus horti ingediend, wordt om advies in handen van
het C. P. O. gesteld (25 Sept.); het C. P. O. wordt gemachtîgd,
deze benoodigdheden aan te schaffen, met verzoek, "voor en aleer
eenige verandering in het arboretum toe te staan," een Hist in te
dienen van de daar ontbrekende boomen en een plan van verbetering, met opgave der kosten (23 Oct.); het C. P. O. wordt gemachtigd, met den Praefectus horH te beraadslagen over het aanschaffen van eenige boom en, die in den loop van 3 à 4 jaar noodig
zullen zijn, ten bedrage van ruim f 400 (29 Jan. 1798).]

Het C.P.O. wordt verzocht, in plaats van \i\.ljllem Kuyper,
knecht bij de physischc en chemische lessen aan deze Academie, die VOor zijn post heeft bedankt, een ander voor te
stenen (26 lVI aart 179R).
18 April 1797.
[Miedema, blz. 493: Een verzoek van Cornelis Koppedraijer, "dat
de studenten voor eene reis comoediën zullen moogen vertoonen,"
wordt afgeslagen "1 ).]
1) Dit request is noch in de notulen, nàch bij de kladnotulen
van den Raad opgenomen. COnlelis Koppedraijer dreef een vischwinkel aan de Vischmarkt en stond bekend als "Kees, de Koning
der Vischmarkt;" omdat hij zich in den patriottentijd als patriot
geducht had geweerd, moest hij in September 1787 de wijk nemen.
Tu 1796 bouwde hij aan het Vreeburg een schouwburg, ongeveer op
dezelfde plaats als de tBgenwoordige (die er nu, Augustus 1939,
nog is, maar weldra zal verdwijnen), Zie voor dit alles G. A. Evers,
Koning Lodewijk's hofschouwburg te Utrecht, blz. 1 (in Het Huis
oud en nieuw, aflev. 11, 1916).
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24 April 1797.
[Miedema, blz. 493: Op advies van gecommitt, tot het Algemeen
wordt besloten, de resolutie ter verplaatsing van de
vleeschmarkt uit "de gaanderij" van de Academie (hiervóór blz. 270,
op 6 Maart 1797) te handhaven en een resolutie van de Centrale Vergadering der wijkvergaderingen, om de vleeschmarkt daar te behouden ]), als zijnde genomen door een daartoe onbevoegd college,
onbc-handcld terug te zenden.]

V!elz\î~

]\lci 1797·l\1aarl 1798.
[Miedema, blz. 493---511, 513~514 en 516--522: Het C. P. O. za]
een brief ontwerpen aan de Nat. Vergadering om geen gevolg te
geven aan het voorstel van Burger B. Nieuwhoff c.s. tot reorgani:satie van het Honger Onderwijs, waarbij de Utrechtsche Academie
wordt opgeheven 2), of. Z09 dit geschiedt, aan de Stad een behoorlijke vergoeding te geven (22 Mei). Deze brief volgt (bij Miedema,
blz. 494-507, in zijn geheel opgenomen); het C. P. O. heeft prof.
Rossijn geassumeerd bij de beraadslaging er over, en deze heeft
,den brief opgesteld; ondertusschen was in de Nat. Verg. het voor
de Utrechtsche Academie noodlottige besluit gevallen, zoodat alleen op wijziging daarvan kon worden aangedrongen en verder afgewacht "wat de natie daarop besluiten zal;" :in den brief wordt
betoogd, dat Utrecht het best gelegen is voor een Academie, dat
deze nog steeds bloeit, dat de Stad zich de grootste offers voor haar
heeft gei.l'oost en in elk geval recht heeft op schadevergoeding. De
brief wordt I?:oedgekeurd en verzonden (29 Mei).
Gelezen een
brief van den Senaat (hiervóór blz. 275, op 9 en 12 Juni 1797;
hij is bij Miedema, blz. 508-511, in zijn geheel opgenomen); de
voornaamste inhoud is: nadat g~i ons recht met zooveel kracht
hebt bepleit en "een zoo aanzienlijk aantal van Utrechtsche burgeren de a l.gemeene wenschen en zorgen" door verzoekscmüten aan
de Nat. Vergadering heeft- te kennen gegeven, wil de Senaat niet
langer zwijgen; hij betuigt zijn dank voor hetgeen Raad en burgerij
1) Op 1 Mei 1797 werd door den Raad een request "van eenige
burgers dezer stad" van gelijke strekking eveneens afgewezen. Zie
ook hiervóór blz. 270, noot 1. - De "omloop" van de Acadeuûe
werd aan het Provinciaal comité voor de burgerbewapening ten ~e
bruike afgestaan op 1 en 8 Juni (Resol. Raad 26 en 29 Mei 1797).
:2) Zie hiervoor blz. 275, noot 2.
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reeds gedaan hebben en dringt er op aan, dat men voortga, alles te
beproeven, wat het gevreesde onheil kan afwenden (19 Juni). De
Nat. Vergadering zal met nadruk worden herinnerd aan den brief
van 29 Mei (16 Oct.). Nu het ontwerp-constitutie door het volk
is verworpen, wordt een tweede, door het C. p. o. ontworpen
brief aan de Nat. Vergadering verzonden; hij houdt het verzoek
in, om in het tweede ontwerp-constitutie niet weder een bepaling op te nemen, dir:; het bestaan der U trechtsche Academie bedreigt en is verder in hoofdzaak gelijk aan den brief van 29 Mei;
hij deelt nog mede, "dat er in dit jaar tachtîg jongelingen opnieuw zich aan onzen Tempel der Wijsheid hebben verbonden"
(20 Nov.). Op voorstel van het C. P. o. wordt opnieuw een brief
aan de Nat. Vergadering geschreven 1) (in zijn geheel bij Miedema, blz. 517-522), ter weerlegging van een brief der Leidsche Curatoren, waarin betoogd werd, dat het beginsel der Staatseenheid
ook de instandhouding van ééne Universiteit, nL de Leidsche.
eischt; de Utrechtsche brief komt op tegen het verleenen van een
monopolie, tegen het oprichten van "eene door uytwendigen luyster pragtige en voor de natie kostbare bevoorrechte koopplaats
van promotiebrieven, daar de hoogleeraars zeker zijn van, door
zig hun post gemakkelijk te maken en buiten alle concurrentie van
die van andere Hooge SchooIen geplaatst zijnde, geen verlies te
zullen lijden in hun bezoldigingen of het getal hunner studenten.
De hoogleeraaren, zo elders als in' Engeland met de Regering nauw
verbonden, met uytsluytende re~hten voorzien, met rijkelijke inkomsten bezoldigt, hebben in latere tijden over het algemeen zeer
weinig tot verligting van hun vaderland of het menschdom toegebragt; door geen naijver of tegenspraak aangemoedigt, blijven zij
hunne vooroordeelen koesteren en het nut van dusdanige Hooge
SchooIen beantwoord in geenen deele aan de kostbaarheid van derzelver inrichting." Ten slotte wordt nog betoogd (tegenover een
opmerking in het Leidsche adres), dat er te Utrecht geen minder
zorg wordt gedragen voor de medische faculteit en er "voor de
studerende jeugd in het ziekenhuys van dit voormalig gewest de
1) Op voorstel van het C. P. O. werd deze brief "in deezer
Stads Courant geplaatst, te meer daar de vorige missives, dienaangaande aan de Eerste en Tweede Nat, Vergadering toegezonden'~
(die van 29 Mei en 20 Nov. 1797) "óp deeze wijze met den druk:
zijn gemeen gemaakt" (Notulen C. P. O. 9 en 15 Maart 1798).
De brief van 5 Maart 1798 is opgenomen in de Utrechtsche Courant van 14 Maart 1798.
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bekwaamste gelegenheid reeds zedert drie jaaren gemaakt is i) om
b~l hunne verkregen kennis ook oeffening onder een kundig toezigt
te voegen" (5 Febr. en 5 Maart 1798.)]

22 Mei 1797.
Het C.P.O. bericht, dat "de boekhandelaar 'fcr; Bosch
zig niet ontzien heeft, schaamteloze boeken met platen 2)
op een catalogus ter verkoop voor te stellen, ofschoon de
Rector lHagnificl1s dezer AC<l(lemic in gevolge zijnen Jast
en instructie dezelve van de catalogus hadde geschrapt."
H lcrv.:l'll zal kennis worden gegeven :la n den AIgcl11Ccnen
I\anklag-er, met verzoek, dezen catalogus dadelijk ie docn
ophalen en verder tcg"en 'l'en Bosch .,tc procedcercn naar
bchoorcll. "

6 en 19 Juni 1797.
Gelezen ee1l adres van de Centrale verg;Hkring (vaf] de
wijkvcrgadcrillgen), waarbij uitvoerig beZ\Varell worden illgebr:1cht tegell ("e11 publicatie van den Raad van 10 .April
1797, \v;larbîj "aal1 alJe apotheears, chirurgijns en vroedmce.sters, welke geellc geordende geneesheercn zijn," op het
1) Over het klinisch onderwijs vgl. Acta et Decreta I, b1z.
98-101, en II, blz. 484, en noot 1 aldaar. De poging van den Senaat,
in 1.752, om het te herstellen, had geen resultaat opgeleverd. Ook
te Leiden was het klinisch onderwijs na den dood van Boerhave
verwaarloosd en werd het na eenigen tijd niet meer gegeven; het
werd daar in 1787 hersteld en in 1799 werd een afzonderlijk gebouw tot academisch ziekenhuis ingericht. Blijkens de instructie
Voor den chirurgijn van het Catharijne-gasthuis te Utrecht van 14
Nov. 1794 heeft prof. M. van Geuns daar sinds dezen datum klinÎsch
chirurgisch onderwijs gegeven; het volledig klinisch onderw~ls te
Utrecht dagteekent van 1817, toen het Apostelgasthuis în de Jufferstraat tot academisch ziekenhuis werd ingericht: Dr. A. J. van der
Weyde, Wapenbord van de Voorzitters van het Utr. collegium medicum, in Neded. Tijdschrift voor Geneeskunde, 69ste Jaargang,
1.925, Tweede helft, No. 1.
~) Uit de Notulen C. P. O. 19 Mei 1797 blîjkt, dat de Rector
Chr. Saxe het c. P. O. hierop opmerkzaam had gemaakt, daar de
auctie reeds op 23 Mei zou plaats hebben. De bedoelde "schaamteloze boeken" waren getiield "Venus en Cupido, of het tooneel der
liefde," met platen, en "De belijdenis van een lichtmis," met platen,
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strengst verboden werd, "eemge zieken te visiteeren of op
eig'en gezag, buiten het voorschrift van eenen -geneesheer
wat het inwendige, of van een geadmitteerd chirurgijn wat
het- uitwendige aanga;lt, 10e te dieIlen ecnige geneesmiddelen. welke niet in specie of op vertoon van een n-'ccpt gevordert worden." Dit adres wordt mèt de bedoelde publicatie om advies in handen gesteld van de me(lische faculteit dezer Academie (6 Juni). Overeenkomstig het advies
dezer facultt'il. dat in zijn geheel in de notulen i::-; opgcno111tn. zal de publicatie van 10 April 1797 ·worden ge\vijzigd
(19 Juni).
Juli-December 1797.
[Miedema, blz. 512 en 514: Het c. P. O. wordt gemachtigd, met
Rector en Assessoren maatregelen te beramen, opdat de studenten
de aan de professoren verschuldigde collegegelden geregeld betalen 1) (lï Juli); Rector en Assessoren zullen deze zaak in den
Senaat behandelen (11 Sept.); de Raad vereenigt zich met het voorstel van den Senaat om deze zaak tot geschikter tijd uit te stellen
(4 Dec.).)

4 December

1797~-I5

Januari 1798.

[Miedemá blz, 514--515: Op verzoek van den Senaat 2) verklaart
de Raad, dat de professoren, die het declaratoir van 1796 :1) onderteekend hebben, niet verplicht zijn, ook dat van 18 Oet. 17974) te
.1) Verg. hierbij hiervóór blz. 276--278, op 25 Sept., 3, 16 en 20 Nov.
1797 en Notulen C. P. O. 5 en 7 Sept. 1797,
:':) Vg!. bij het volgende hiervóór blz. 278-281, op 3 en 27 Dec.
1.797 en 8 en 9 Febr. 1798.
iJ) Niet 1795, zooals Miedema blz. 514 heeft.
'1) In een nota van het Raadslid A. J. van Mansvelt wordt aldus
het onderscheid tusschen het declaratoir van 12 Mei 1796 (hiervóór
blz. 263) en dat van 18 Oct. 1797 (hiervóór blz. 279) aangegeven:
het eerste vorderde alleen "een belofte van lijdelijkheid, van onderwerping aan den bestaanden regeeringsvorm" en een belofte "om
niet behulpzaam te I zijn tot het weder invoeren Van het vernietigd
aristocratisch erfstadhouderlijk Bestuur," zonder dat men hÎerdoor
"tot eenÎge bepaalde daad of werkzaamheid werd genoodzaakt."
Het declaratoir van 1797 daarentegen "houdt wel degelijk de ver-
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onderteekenen; evenmin behoeft de beroepen prof, De Rhoer dit 1e
doen, daar hij als lid der eerste- Nat. Vergadering zich reeds door
een verklaring aan de tegenwoordige orde van zaken heeft Verbonden; alleen moeten die pl'ofessoren (Bonnet en Royaards:1),
die het vorige declaratoir onder re~erve teekenden, Of die reserve
ierugnemen, Of het nieuwe declaratoir teekenen (4 Dec.). Afgewezen het verzoek der drie genoemde professoren om vrijgesteld te
worden van het terugnemen der re",erve of het teekenen van het
declaratoir (3 Jan. 1798).]

Gelezen een verzoek van de professoren Bonnet en
Royaards, om in plaats van het declaratoir van 18 Oct. 1797
de volgende verklaring te rrlOgen onclcrteekenen: ,,\Vij verklaaren, 1e erkennen en te eerbiedigen de onvervreemcl~
bare rechten van den 1V1ensch en van den Burg·er en beloven
dezelve in ons ampt en bediening, zooveel in onS is, te zullen hamlhaaven. Ook verklaren wij, dat wij den \Tolke van Utrecht, in welks boezem \\rij erb.::nne"n de eigenlijke Oppcrmagt te berusten, alsook des zelfs V L'rt('egen~
·\Voordigers gehouwen getrouw zullen zijn; e11 voorts, dat
wij alles zullen doen, wat goede en getrouwe profcs.soren
in de Godgeleerdheid schuldig zijn e11 ·bchoo[C11 te doen."
De Raa.d beschouwt "deze dérnarche" als een intrekking- van
de rc,erve, die zij bij het declaratoir van 12 Mei 1796 hebben
gemaakt, en verstaat, dat de requestranten hiermede aan de
bedoeling van het declaratoir (van 18 Oct. 1797) hebben voldaan") (1SJan.).
11 December 1797 en 29 Januari 1798.
Het C.P,O, om advies verzocht, of de professoren "op de
bintenis tot eene daadelijkheid" in en verplicht den onderteekenaar,
"zoals een vrijen Burger betaamt, aan de thans plaats hebbende
Regeeringsforrn bevorderlijk te zijn;" en aan het slot daarvan komt
nog de verklaring, die in geen der voorgaande declaratoiren voor~
komt, "de gewichtige erkenning namentlijk van door geene andere
Magt, hetzij kerkelijk, hetzij wereldlijk, van de verbintenis, uit de
ondertekening van dit declaratoir spruitende, ontslagen te kunnen
worden" (Res. Raad 18 Dec. 1797).
1) Bachiene, die in hetzelfde geval verkeerde, was inmiddels
overleden.
!.:) Zie echter hiervoor blz. 280, op 8 en 9 Febr, 1798,
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zitplaatsen in de kerken, voor hunlieden geschikt, een uitsluitend recht hebben, dan of dezelve door elk en een ieder
mogen worden geoccupeerd" (11 Dec.); op advies van dit
comitL' wordt he.sloten, aan ele hoden te gelasten, er voor te
zorgen, dat niemand in deze banken zitting neemt, die daartoe niet bevoegd is (29 Jan. 1798).

5 Februari lï98.
Op voorstel van het c.P.O. zullen in de formule bij de
promotie en in de bul van de doctoren de wOClrden "ex a11Ctoritate, nohis' a lcgislatoria potestate populi 'J'rajectini conccs:-;a atquc tributa" worden vervangen door "ex auctoritate, nohis conccssa atque tributa."
19 Maart 1798.
De Kameraar wordt gemachtigd, met een der leden van
het C.P.O. de noodige schikkingen te maken om alle wapenen, decoratÎ(:n 1) enz., die volgens publicatie van. 7
11aart 11. van het Intermediair Administratief Bestuur van
het voorm;lIig gewest Utrecht moeten ,"vorden ver·wijderd~
uit de auditoria van de Academie weg te nemen:!).
1) Het voorstel om "decoratiën; welke in de Academie, vooral
in het kleine Auditorium berusten en in deeze tijdsomstandigheeden als aanstotelijk zouden kunnen worden beschouwt," te doen
wegnemen, was in het C. P. O. door burger Rijnink gedaan (Notulen C. P. O. 15 Maart 1798); op 29 Maart kon worden bericht,
dat zij waren weggenomen (ibid. 29 Maart 1798). - De gedrukte
publicatie (R. A. Utrecht) van het Intermed. Admin. Bestuur v. h.
voormalig gewest Utrecht van 7 Maart 1798 gelastte het wegnemen
in de kerken van eeregestoelten en van alle banken, die eenig
onderscheid van rang of stand aanduiden, verder van alle wapenborden en wapens, ook op koetsen, rijtuigen en voor de gevels van
huizen, "met één woord: het vernietigen van alles, wat strijdig is
met de geheiligde wetten der gelijkheid."
2) Hier mogen nog de volgende aanteekeningen uit de Notulen
C, P. O. worden medegedeeld, die aan de ResoL Raad niet konden worden vastgehaakt: ProI. Rossijn heeft bericht, dat hij
tweemaal 's weeks, bij inteekening, in het Nederlandsch een college zal geven over physica, en biedt daarbij aan de leden van

298
28 MAART 1798-17 APRIL 1799.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMIe) ANNO 1798"(-1799)" RECTORE
JODOCO HERIf.WA, EI,IZAE FILIO, SCRIBA JANO BLEULAND."

28 Maart 1798.
Geïnstalleerd als Rector Heringa, als ~(:crdaris Blellland,
als As:-;cssoren: Chr. Saxc, Rau, De _Rhoer ni De Fremerv.
De aftredende :Ri..'ctor Chr. S~lXè draagt het :unbl aan ziJn
opvoiger Heringa OVCl", na het houden v;m een oratie ).in
1egis regiae patrcmos."

5 Mei 1798.
De Rector lIeringa leest, in qualitc-it van Secretaris van
het vorige jaar, de Acta van het rectoraat van Chr. Saxe
voor: de ·Senaat keurt ze goed.

het C. P. O. vrijen toegang aan; zij zullen gaarne daarvan gebruik
maken, "zoover hun bezigheden dit toelaten" (Notulen C. P. O. 28
Nov. 1797). - Prof. HelUlert heeft medegedeeld, dat een zekere
Convenant zich onderstaat, lessen te geven zonder daartoe toestemming van den Raad te hebben gekregen. Hij zal in de a.s. vergadering van het Comité worden ontboden om zich daarover te
verantwoorden; tevoren zal de wijkmeester van zijn kwartier
gevrilagd worden, inlichtingen te geven over "de gedragingen van
dien persoon" (NotuJen C. P. O. 1 Febr. 1798). Burger Convenant
komt ter vergadering en zegt, dat hij geen lessen geeft, ,,maar
met vier jongelieden uit Zeeland alhier was gearriveerd, zijnde
hunlieden genaamd Van Citters, Ackerman en twee gebroeders
Snoek Hurgronje, aan welker ouders hij zich verbonden heeft om
deeze jongelieden, zoolang zij aan deeze Academie studeeren, onder
zijn opzicht te zullen houden, geevende hij daarbij te kennen.
dat hij zich ook als student heeft aangegeeven." Als hij vertrokken
is, wordt bésloten, hem in de a.s. vergadering te ontbieden en hem
dan ernstig te vermanen, aan niemand buiten zijne huisgenooten
eenig onderwijs te geven (ibid. 15 Febr.) , Dit geschiedt en Convenant belooft, zich aan dit besluit te zullen houden (ibid. 1 Maart).
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8 Juni 1798.
Op voorstel van den Rector \yonlt op de series, die weldra ;;:al verschijnen, de dag vermeld, waarop de pro{cssoren
na afloop v;m de zomervacantie hunne private colleges zullen
hervatten. Deze dag \yordt op (kn 20sten Sep1,-'mber bepaald.

1 Februari 1799.
Luchlmans stelt voor, dat de Senaat bij den Raad zal
klagen over de late uitbetaling van de jaa;\vedde der professoren en hem zal verzoeken, dat de uithetaling elk trimester op den vaslgcste1dcn tijd zal geschieden. Sommigen
erkennen de juistheid der klacht, maar achkn dl'l1 tegcnwoordigcn t\jd niet geschikt. 0111 cr mee aan te komen; anderen ondersteunen het voorstel; kn sloik "\yordt hij meer{lerheid van stemmen besloten, dat elk professur in 't particulier cIc leden van den Naad zal verzoeken, ie zorgen voor
<Je stipte uitbetaling.

u.
RESOLUTliN RAAD UTRECHT.

April 1798--i\pril 1799.
[Miederna, blz. 523-525, 528 en 534-535: Aan den afgetreden
Rector Chr. Saxe wordt verzocht, onder dankbetuiging voor zijne
voortreffelijke oratie "Tegen de voorstanders van het koningschap,"
deze op Stads kosten te laten drukken (2 AprH 1798). -- Een bericht van Heringa, dat hij een aanbod om naar Leiden te komen
als prof. i.n de uitlegkunde van het N. Testament 1) in overweging heeft genomen, wordt naar het C. P. O. om advies gezonden
(26 Maart 1799); op zijn advies zal een commissie met hem spreken over de voorwaarden, waarop hij te Utrecht zou willen blijven (27 Maart); wordt besloten, hem te ontslaan van het professoraat in de "theologia turn naturalis, tum imprim:is christiana" en
hem opnieuw aan te bieden een professoraat in de Uitlegkunde van
"]) Molhuysen, Bronnen VII, blz. 120-121; over de moeite, die
Leiden zich gaf om Heringa te krijgen, en Utrecht om hem te houden, zie A. van Berkel, Utrechts Hoogeschool 1814.-:-1886, blz. 7-10.

300
het N. Testament, vereenigd met het recht om lid van de- theologi_
sche faculteit te blijven, zoolang deze aan de Utr, Academie verbonden zal z~in, van welk professoraat dan de hoogbejaarde prof.
Segaar wordt ontheven, met dankbetuiging voor de in dezen belangeloos bewezen diensten (immers, voor dit professoraat genoot
hij geen wedde) en met den wenseh, dat hij als prof. in de Grieksche taal de Academie zal blijven dienen; aan Heringa wordt een
jaarwedde van f 2500 aangeboden; wanneer hij als hoogleeraar aan
de Utrechtsche Academie overlijdt, zal voor de opvoeding zijner
drie moededooze kinderen f 500 worden betaald, door hen allen,.
of door zoovelen hunner als dan nog in leven zullen zijn, tot hun
20ste jaar gezamenlijk te genieten (1 April). - Aan Mr. Petrus
Roscam, ,,Raad in het Hof van Justitie van Holland en Zeeland,'~
wordt, op zijn verzoek, zijn tractement als hoogleeraar over de
-periode van 8 Mei-lOet. 1787 nog uitbetaald 1) (11 Juni 1798) ........
In plaats van Willem Kuyper, knecht bij de physische en chemische
lessen, die voor zijn post heeft bedank;t, wordt Johannes Kuyper
benoemd (2 Apri11798); zijn instructie vastgesteld 2); hem wordt
een salaris van f 3 per week toegelegd (30 April). - Aan het
Intermediair! Administratief Bestuur van het voormalig gewest
Utrecht wordt doorgezonden een brief van het C. P.O., met verzoek, den hortulanus F, Lichterfelt in zijn ambt te handhaven 3)
(10 April 1798); machtigîng tot aankoop van eenige hoornen en
heesters 4) voor den hortus (19 Nov. 1797).

Augustus 1798-April 1799.
[Miedema, blz. 524: De tractementen der professoren, die onderwijs geven in de leerstelEels der voormaals heerschende Kerk,
alsmede van de tot dat kerkgenootschap behoorende predikanten,
zullen volgens art. 1 der Additioneele Artikelen tot de Acte van
1) Vgl. hiervóór blz. 209-210, op 7 April 1788.
2) Zie de Bijlage I.
:~) Prof. M. van Geuns, de Praefectus horti, had zich hiertoe
tot het C. P. O. gewend; hij vreesde, dat de man wegens zijne
politieke denkwijze zou worden ontslagen, maar hij had nooit
eenige politieke uiting van hem gehoord, veel minder vernomen,
"dat hij zich voor de Oranjepartij op d'eene off andere wijze had
gedistingueerd;" zijn heengaan zou "een exorbitant verlies" voorden hortus zijn (Notulen C. P. O. 5 April 1798).
4) Blijkens Notulen C. P. O. 1 Dec. 1798.
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Staatsregeling t) niet langer (door de Stad) worden betaald dan
tot den dag, waarop de constitutie door het Bataafsche volk is
aangenomen, n1. 13 April 1798; verder zullen zij worden gerenvoyeerd naar het Administr. Bestuur van dit voormalig gewest
(6 Aug. 1798.]

,\:ln het gt:l1oemdc AdmÎnistr. Bestuur zal worden hericht,
dat de Stad wegens gebrek aan penningen niet kan voldoen
aan het verzoek tot uitbetaling der trackmenkn van de
kerkelijke hooglecrarc:n en N eden!. Gereform. pn:dikantcn,
met verzoek: ] 0. dat deze tractcmcntcn, ,,,dewelke doch naderhand door het gcmecnc Land zullen \;vorden gerestitueerd," uit de provinciale kas mogen \vordcn voorgeschoten;
2°. dat het Administr. Bestuur aan de Stad de ten voor-,
schreven einde toegestane jaarlijksche suhsidie, die met
Kerstmis 179X verschijnt, dit jaar \vat vroeger uitbetale (5
Nov.); aan dit laatsic verzoek is voldaan (8 Nov.). Aan dcn
Agent van Financiól zal \\'orden geschreven, dat l1aar de
meenillg van het Stadsbestuur, bîj elk verschenen kwartaal
van de tractementen der voornoemde profes:-;oren en predikanten, de Stad uit '5 Lands kas in staat mOl't worden gesteld, ze te betalen (8 j\pril 1799).

6 Augustus 1798.
Een (up 16 April 1798) door den Raatl benoemde rOTII"'
mis:-;ie brengt een rapport uit over den toestand e11 het bestuur van ecn groot aantal funclatÎt;n. Daaraan is het volgende ontleend over fundatiól te11 behuevl' van aç;vLemiSl.'hc
studi(:ll :
FUlldofic p, '(}(ln Jl[astricht, Deze UtL hoogkt.:r;lar heeft
op :)0 Aug. ] 701 f 24.ooo~) gekgatccn.l, om md de rente
daarvan. subsidîe te geven aan UtL studenten in de thcolo.1) Dit artikel luidde: "De gemeenten der voormaals heerschende
Kerk blijven, geduurende de eerstkomende drie jaaren na de aanneming der Staatsregeling, de gewoone tractamenten van derzelver
leeraaren en hooglceraaren, b\l wijze van pensioen, uit 's Lands kas
genieten, ten einde dezelven, in dien tusschentijd, de nodige schikkingen maaken tot derzelver verdere besoldiging" (Mr. G. W.
Bannier, Grondwetten van Nederland, blz. 113).
2) Loncq, Histor. Schets der Utr. Hoogeschool, blz. 215, noot 1,
heeft f 20.000.
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gie. Dit fonds bedraagt tham f 24.97:-\-6 st. ; de jaar!. rente
beloopt f 613~,,-3 st.; het wordt geadm.inistreenl door een
theo1. prof. en drie Gereform. prcdikankn.
Fonds ./. 1,. ,'an Frankmdocl. Deze heeft in 1643 f 30.000 1 )
gelegateerd, om uit de rente daarvan de studie van 4, 5 of
6 1.heolog. :-;tudenten te bekostig'cD ~). Het \vordt geadministrc\'nl door twee thl'oL professoren en t\.vee uit de maagschap van den overledene doo[ de langstlevenden telkens te
verkic7.c:1 personen; eIe twee Iaatstg-c~tl()emden genieten daarvoor jaarlijks f 1000; de tegenwoordige administrateuren zijn
de theo1. professoren G. Bonnet en S. Rau en de Heeren
J. B. Bieker en J. B. Bicker J. B.z. Dit fonds is sedert de
oprichting vermeerderd met ecn kapitaal van f 10.260.
Fon.ds })anicl Bcrnard Cuiljamsz. 3). Deze had 18 Aug.
1761 9000 Eng. Bankactiën gelegateerd, om uit de rente
daarvan jaarlijks f 300 uit. te keeren aan eenige Gereform.
studenten uit de Palts en Hongarije. Het wordt geadrninistreenl door de gezamenlijke theologische professoren. Het
fonds bedraagt nu f 24.500; "deeze aanwinst is meede voornamentlijk (hieraan) toe te schrijven, dewijl in de elrie batste jaarell door de omstandigheden van den oorlog de overkomst en voortzetting der studie van de Paltzers en Hungaren is verhindert geworden."
Fon.ds JJr. ]cm J)m}id 'i/aJI den Enden 4). Deze heeft op
23 Febr. 1735 f 30.000 gelegateerd om uit de rente daarvan
de studie van eenige LltT. stucler:tcn in de theologie te subsidieen:TI. Bet wordt geadministreerd door den oudsten theo1.
prof. en den owIsten predikant van de Nedenl. C~-ereform.
gemeente (}). Dit fonds is tot heden "niet vermindert;" 3,
soms 4 studenten t.rekken uit de rente van dit femels jaarlijks f 200 .
. Fonds .racob FJrcycr. Deze heeft bij testamentaire dispositie van 26 Dec. 1738 bepaald, dat uit zijne nalatenschap,
die geadministreerd moet worden door de theologische pro1) Loncq t.a.p. noemt ten onrechte f 40.000; maar volgens Acta
et Decreta I, blz. 246, is het ook niet f 30.000, maar f 25.000.
2) V gl. Acta et Decreta I, blz. 246.
3) Vgl. Acta et Decreta II, blz. 549 vlg.
4) Vgl. Acta et Decreta II, blz. 374 en 379-381.
[i) Bij het testament was ook de oudste professor in de rechten
als administrateur aangewezen: Acta et Decreta lI, h.lz. 379, noot 1.
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feSSOfcrt, ja;lTlijks. vier jaren achtereen, f 250 moet worden
uitgekeerd aan ecnige theolo,g-. ~tuclenten, die zich te lTtrecht
bek>.sarnen voor het lJredikambt bij (ie Geref. gemeente, Djt
fonds bestaat thans uit 40 obligatii5n, uitmakende eéil som
\';lll f ~7.<)46----6 st., alsmede in drie oudeigens 1) en vestingen, kzamen jaarlijk:-i opbrengende f 37------+---4. Uit dit fonds
\\,'ordt tegenwoordig" aan 5 theoL studenten jaarlijks f 250
uitgekeerd.
Het rapport, dat door etUI Raad 'wordt goedgekeurd, eindigt met de conclusie, dat al deze fondsen behoorlijk worden
geadministreerd, zooclat in de administratie ervan geen verandering kan noch mag gemaakt worden, en alles op den
ouden voet moet blijven.
13 Augustus lï98.
In ecn rapport over "de uitgewekenen" (het hetrof de
confiscatie van hunne bezittingen) wordt de in 1795 uitgeweken prof. Bro\Vn aldus vermeld: "de geweezen professor
Bro\vn, eeIl man, \-viens geleerdheedctl en verdiensten ons
doen treUren over zijIl(~ onvoorzichtigheid in het uitgceven
van geschriften, welke hem noodzaakten te vertrekken even
VOOT of na de komst der Fransehen ; wel schulden in menigte, dog gecne goederen zijn het, welke het vaderland van
hem zou kunnen erven."
20 Augusttls 1798.
Goedgekeurd (:11 verzonden een door het C.P.O. ontworpen
brief aan de Eerste _Kamer van het \V cigevc_ncl Lichaam.
Deze hrief beg·int ml't een uiting van vreugde over het feit,
eLlt cr in het "eerste \i' crtcgenwoonligend Lichaalu des Bataafschen Volks" "een zoo aanziell1~jk aantal mannen van
letterl'n en voorstanders van geleerdheid en volksverlichting" zitting hl'bben; "nu duchten \~'ij niet langer voor 1ll3atregelen, waardoor de gelegenheden tot het btoeffenen der
1) Een oudeigen is een kleine erfpacht of rente, die bij het uitgeven van grond om te bebouwen door den grondeigenaar op het
gebouw, of op een deel daarvan, ten behoeve van een derde werd
gelegd; het kon aan een ander dan den huiseigenaar vervreemd
worden.
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fraaye letteren, aan welke ons vaderland Z1Jne kundigste
en braafste voorstanders te dankcri heeft, aanmerkelijk vermindenl en zoo kostbaar als mogelijk zouden gemaakt \V01'den, en welke dus den ijver van vcelen onzer lalHlgcnootcn
om bunne kinderen aan de \rVijshei(l toc te- wijden, jammerlijk zouden doen verflauwen." fIocwcl dus het gevaar vaIl
de opheffing der Ulrcchtsche AC;1demie geweken s..:-hijnt,
herinnert de :Raad desniettemin aan z~inc hrieven van 29
iVlei 1797 aan de Eerste Nat. Vergadering (hicrVl)c')r
hlz. 2(2) en van 20 Nov. 1797 en 5 Maart 1798 aan de
'l\l,:ccde Nat. Vergadering (hiervóór blz. 293-~,,~294), waarin
de aqzumcntcn voor het behoud der Utrcchtschc Academie
zijn opg"csomd. 'I'cvcns bericht hij, Jat er nu omtrent 200 studenten zijn 1).
8 October 1798.
[Miedema, blz. 525: Op verzoek van prof. De Fremery voor de
Bibliotheek aangekocht eenige (bij Miedema genoemde) boekwerken
over natuurlijke historie, ten bedrage van f 460.]

8 October 1798-8 April 1799.
Op de lijst van ambtenaren, die zich niet in het stemregister (kiez('rsl~jsL) hebben laten opteekenèrl "cn dus uit kragt
van het lOek: artikel van den 2di:1l 'I'itul der AciC van St;l,üSregeling"~) van hunne amptcn vervallen zijn," korIH..'n o.a.
1) Het aantal studenten zal omtrent 200 beloopen, "wanneer de
nog openstaande inschrijving daartoe zal geëindigd zijn," bericht
het C. P. O. aan den Agent van Nationale Opvoeding in een
tegelijk met den bovenstaanden brief van den Raad verzonden
brief (Notulen C. P. O. 16 Aug. 1798).
;;:) Dit artikel luidde: "Niemand echter kan, als Bataafsch bur~er, eenen daadlijken invloed op het bestuur der Maatschappij
'Oefenen, tenzij hij in het openbaar stemregister der Gemeente,
waartoe hij behoort, zig hcbbe doen inschrijven. Deze inschrijving
wordt bepaaldlijk vereischt:
a) om zijne stem in de grondvergaderingen te kunnen uitbrengen;
b) om eenigen post van Bestuur, cenig ambt of bediening in de
Maatschappij te kunnen waarnemen;
c) om eerug ambt, bediening of pensioen te blijven behouden."
(Mr. G. W. Bannier, t.a.p., blz. 55.)
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voor F. Lichterfelt, hortulanu;; 1) en H. van Egmond, knecht
in den hortus. Bij het Uitvoerend .Bewind zal worden nagevraagd, of deze burgers niet dadelijk van hunne posten
moeten worden ontzet (8 OcL 1798). - De commissie voor
het organiscercn van de grondvergaderingen zal alle ambtenarcu voor zich- ontbieclen. \vier namen niet worelen gevonden in het stemregister, hun afvragen, \vaarom zîj zich
niet daarin hehben laten opteckcncn, en daarover rapportccren (11 Maart 1799). In dit rapport worden Lichterfe1t en
Van .Egmond niet genoemd (8 April).
17 December 1798.
rMiedema, blz. 526: Gelezen een brief van burger Van Kooten,
Agent van Nat. Opvoeding, van 12 Dec., verzoekende spoedige opgave van het getal der hoogleeraren, hunne jaarwedden en vakken,
het aantal studenten en tot welke faculteit zij behooren, de kosten
van alle aan de Academie verbonden ambtenaren en academische
inrichtingen, en de redenen voor het in stand houden der UtrechtEche Academie. Deze brief wordt om advies in handen van het
C. P. O. gesteld.]

14 Januari 1799.
Goedgekeurd het door het C.P.O. opgestelde antwoord
op evengenoemden hrief. Dit antwoord houdt in: De jaarwedden der theolog. professoren (Donnet, Royaards en
lIeringa ) bedragen tezamen f 7000, bovendien die van Heringa als prof. in de theologia naturaEs f 500, maakt tezamcn
7500
de jaanvedde van prof. P. Bonclam .
2250
1400
" P. Luchtmans
1600
" T. Bleuland .
1400
N. C. cle Fremery
1\.1. van Geuns
2000
S. Rau
1600
2000
Chr. Saxe
"
1800
J. F. Hennert
1700
T. F. Rossiîn
"
2000
"
.,
" " C. W. cle i-lhoer
de toelage van den Rector Magnificus .
ISO

t

t 25.400
1) Zie over hem hiervóór blz. 300, noot 3.

Acta et dcaeta Senatus; III

20
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Als onzekere post komt hierbij de vergoeding van transportkosten cn togageld van een nieuwen hoogleeraar.
De beide pedellen.
f 410
Knechts der Academit:
"
65
Cadavers
66
"
Instrumenten etc. onzeker.
Knechts van de phvsica
104
l'raClement van d(:n hortu hnus, onder- "
1172~16 st.
hortulanus en 2 knechts .
Vuur en licht voor hct acadcmisch onderwijs
660
Zeikn, matten, rUn en andere behoeften
250
voor den hortus
Huishuur van den professor in de botanie
en den hortulanus .
650
" ,19l~1O sC
Tradement van den knecht der chemie.
OnderhOltcl der academische gebouwen,
1200
naaT gJSS11lg
"
Onderhoud van de Bibliotheek.
70
175
Traelement van den Rihllothecaris
Tractement van den oppasser van gen as- "
100
tronomischen toren.
Aankoop van boeken voor de Bibliotheek. "
200
TractenH'nt van den burger P. de Roock,
200
secretaris van hel C.P.O. ]) .
75
Onkosten bij de promotiën .
Het drukken van oratiën van afgaande Reet.
l\:Iagn. e11 van inaugurccle oratiè:n
125
Aan den chirurgijn Senus voor aclsistentie
bij de anatomische lessen- .
100

f 31.414--6
Hiervan afgetrokken de jaarlijksl.'he recognitie van dc-n Academiedrukkeï

Blij ft de ,::.;'ehcele som.

st.

100

f .l 1.314---6

st.

I) Hierbij staat ,:t welk hij egter nog niet geniet, maar genieten
zal, zoodra hij van andere posten zal zijn ontslagen, welke tractementen. schoon geenzins groot, hem echter den eerstgeme1den post
voor alsnog gratis doen waarnemen, volgens Res. Raad 19 April
1796 en Resol. Intermed. Gemeente-Bestuur 30 April 1798."
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Verder wordt bericht, ,dat er 242 stndenten zijn: 85 theologen. 84 juristen, 38 medici, 35 philologen en philosophcll; onder de laatsten z~jn er echter, die latCChl111 studie voortzetten
als thc:o]o()g of als jurist. - VOOT de argumenten voor het
voortbc:-;taan der Acadcmie wordt verwezen naar de vrocg-en: correspondentie daarover; nogrnaab \\."onlt er aan
herinnerd, d:'lt het geven van een monopolie aan (:l~n Academie strijdig is met het helang der gehccle natie, en dat,
voor het onverhoopt geval van opheffing der Academie,
de Stad recht heeft op een billijke schadevergoeding.

18 Februari cn 26 i\laart 1799.
Cc1ezcn ecn brief van burger Van Kooten, Agent van
Nat. Opvoeding, van 12 Febr. 11., die zijn dank betuigt voor
het spoedige anbvoonl op ziin brief van 12 Dec. 11.; h~i verzoekt, mei hem een geregelde correspondcniie te onderhouden, vraagt toezending- van een verslag- van alle besluitel},
sinds den brief van den f<-aad van 14 Tan. 11. betreffende
de rroogcschool gcnomcn, en dit vers1a~~', zoo dikwijls het
noodig is, te vervolgen; en verzoekt tevens, daar de Utrechtsdle /\cademie zich van alle andere onderscheidt door het
gemis van (:C11 forum acac1emicnm, openlegging van de aan
Stads archieven ontleende redenen, dil' dl' stichters der
.Academie hebben be\vogcll, zich hierdoor van andere AGtdeIllïë-n te onderscheiden, en metlcdcding van del1gdel~jke
bevvijzcll, die de ervaring omtrent het nut of de schadeJijkbeid van een fOnltIl :tG\dernicuIl1 geleenl hectt. \Vonlt
in handen van het C.P.O. gesteld (18 FchL).
lMiedel1lCl, blz. 528-534: Gelezen en goedgekeurd een door het
P. O. ontworpen antwoord op evengenoemden brief. Dit antwoord (in extenso bij Miedema La.p.) houdt in hoofdzaak in: een
bereidverklaring om den Agent op de hoogte te houden van de
academische zaken; alvast wordt hem toegezonden een "Index seminum in horto academico collectorurn, 1798." Vlat de redenen betreft van het gemis van een fOTUlll academicum, aan een jalousie
tus~chen de twee eerste leden van de Staten en het Stadsbestuur
over het bestuur d.er Academie is het te wijten geweest, dat het
door de Stad reeds ingestelde forum academicum en -de verleende
vrijdom van accijnzen weder ingetrokken zijn; van de voorrechten,
die de professoren vroeger genoten (vrijstelling van contributie
voor de gewDpende burgerwacht en van inkwartiering) is niets

c.

308
overgebleven; de studenten genieten alleen vrijheid van hoofd-,
koffie- en theegeld en van militaire diensten en enkele minder belangrijke vrijdommen. Het gemis van meer voorrechten heeft de
Academie echter niet geschaad. Het eenige voordeel van het forum academicum, uL dat eenige toegeeflijkheid kan worden betracht voor jeugdige onbezonnenheid, is hier ter stede altijd vergoed door den takt van den Algemeenen Aanklager (vroeger Hoofdofficier of Schout) om met studenten om te gaan; "het heugt ons
niet, dat hier een student uit hoofde van wangedrag voor den burgerlijken rechter is geroepen." Overigens is een' forum academicum
in strijd met de beginselen van gelijkheid van rechten in den burgerstaat. De vrijheden, welke een student op een republikeinsche
Academie behoort te genieten, zijn naar onze meening alleen: hij
moet veilig en zonder eenige vrees voor overlast kunnen studeeren,
zonder groote kosten en overmatige uitgaven; hij moet zoo weinig
mogelijk van de studie afgelokt, maar daartoe aangenlOedigd worden
door gepaste belooningen en door hem in staat te stellen tot nuttige ontspanningen; hij moet vrij zijn in het gebruik van de hulpmiddelen tot de studie (26 Maart).]
Fcbruari~-Maart

lï99.

[Miedema, blz. 527-528: Rector, Secretaris en Assessoren voor
het a.S. studiejaar benoemd volgens de voordracht van het C. p.O.;
"van deze verkiezing zal aan den Agent van de Nat. Opvoeding
worden kennis gegeven, in verwagting, dat dezelve zijne goedkeuring -zal wegdragen" (18 Febr.); de Agent antwoordt, dat hij
deze verkiezing, als een huishoudelijke zaak, geheel overlaat aan
het Gemeentebestuur (25 Febr.). - De oratie van den aftredenden Rector Heringa, aanvankelijk op 3 April bepaald (4 Maart),
wordt wegens zijn ongesteldheid tot 17 April verschoven 1(26
Maart). - Een disputatie van een student, die weldra sub praesidio van prof. Heringa zal worden verdedigd, mag in octavo worden
gedrukt in plaats van in quarto, zoo hij zelf de meerdere kosten
draagt (26 Maart).]

11 Maart 1799.
Op verzoek van het c.P.O. wordt het aantal leden van
,dit comité met twe( 1 ) verrnccnlcnl, n1. met Dr. Joh. Robol
1) Zoo staat er in Re501. Raad 11 Maart 1799; uit de Notulen
C. P. O. 7 en 16 Maart 1799 blijkt echter, dat dit comité slechts
vermeerdering met één lid, n.L met Dr. Joh. Robol, had gevraagd.

(die reeds vroeger als lid van clen H:tacl CT zitting in had
gehad) en met Dr. W. Pe] Hers Scheidius 1).

1) Hier volgen nog enkele 8<Ulteekeningen uit de Notulen
C. P.O., Wordt besloten, Prof. Bondam in de volgende vergadering te ontbieden, daar hij voortgaat, hoewel hij reeds vroeger
daarover is onderhouden (zie hiervóór blz. 282, noot 2), "om de
leges voor het examîneeren der dispuuten (sic) en het promoveeren der studenten, die geduurende de vacatuure" (nl voordat proL
De Rhoer gekomen was) "candidaat geworden zijn, voor zich
alleen te houden" (10 Mei 1798). (Van 7 Maart 1798, den dag der
ambtsaanvaarding van De Rhoer, ~ot en met 10 Mei 1798, waren er
4 juristen door Bondam en geen door De Rhoer gepromoveerd: Al.,.
bum Promotorum, blz. 211; zoo heel wonderlijk is deze verhOl1ding niet, omdat De Rhoer voor de studenten nog een nieuweling was); bij de houding van het C. P. O. tegenover Bondam meet
men misschien zich herinneren. dat Bondam een Orangist en De
Rhoer een patriot was. Op 24 Mei wordt Bondam in het comité over
het voorgaande "onderhouden;" hij belooft, met De Rhoer alles in
der minne te zullen ~chikken. ~ Aan burger Emmenes wordt toegestaan, een boekverkooping te houden in het kleine Auditorium.
"onder het gewone douceur voor de pedels" (6 Sept.). Bij boekvcrkoopingen in het kleine Auditorium za] de verkooper den eersten dag f 3, den tweeden f 2-10 st. en eIken volgenden dag f 2
aan de pedellen moeten betalen (11 OcL). - Er wordt over gedelibereerd, aan den Raad voor te stellen, den post van Academiedrukker te mortificeeren, "ten einde in dezen zooveel mogelijk
overeenkomstig de Staatsregeling te handelen en de geduurige
klachten van de professoren en studenten deswegens" (n.l. over den
Academîedrukker) "weg te nemen" (11 Oct.). De Academiedrukker
O. J. van Paddenburg "staat binnen;" hem wordt afgevraagd, of
hij zich wil houden aan de instructie van 1 Juli 1771; op zijn
verzoek wordt hem acht dagen bedenktijd toegestaan (1 Dec.); hij
:-;taat opnieuw binnen en verklaart, zich aan deze instructie te zullen houden; hem wordt aangezegd, dat het comité hem voorloopig
continueert; hij moet zijn instructie stipt nakomen en zal een afschrift daarvan krijgen; tevens zal aan den inhoud ervan alle mogelijke publiciteit worden gegeven (8 December). ~ Goedgekeurd
een rekening van verschotten van prof. De Fremery voor het collegium chemicum et pharrnaceuticum over het academiejaar
1797-1798, ten bedrage van f 157-7 st. (1 November).
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17 APRIL

1799~26

MAART 1800.

1.
"COMMENTARIUS RERUM IN SENATU ACADEMICO-AC'l'ARUM
ANNO 1799"(~1800) "RECTORJCJANO I3L>OlJLAND. SCRIBA NlCoLAO CORNEiLIO DE FREMERY."

17 April 1799.
Geïnstalleerd als Rector Blculand, als Secretaris De Frcmcry, als Assessoren: Heringa, 1'1. van Genus, Bondam (~n
Rossijn. De aftredende .Rector Herillga draagt zijn ambt
aan zijn opvolger Rlet1lancl over, na het houden van een
rede "de socictatis Christianac pcrpetuttate fidcnter cxpcctanda 1)."

28 Mei 1799.
De Acta van het rectoraat van Heringa worden door den
Rector Bleuland, als Secretaris van het vorige jaar, gelezen
en door den Senaat goedgekeurd. De H.cctor deelt o.a. mede
een brief van het nCommiHé van 1t1sschcnkol11ende zaak en
uit het 'lntenncdiair Gemeente-bestuur deezer Stad 2),"
waarin verzocht worelt, de series vóór het afdrukken aan
dit Comité: teT bcoorc1eeling toe te zenden. Venler hrengt
de :Rcctor ter sprake, of ook voortaan aan de studenten het
testimonium zal \vorden uitgereikt, dat zij vrij zijn van mi~
litaircn dienst; imn1'crs, onlangs was door de wetgevers van
het Bataafsche volk een besluit uitgevaardigd, \yaarbij deze
last aan alle burgers, zonder ccnige uitzondering, was opg·elegd. De Scna.at besluit, hierover het advies van den ,H.aad
te vragen 3).
1) In deze oratie deelde Heringa zijn besluit mede om voor het
beroep naar Leiden te bedanken: hierna blz. 316, op 22 April 1799.
2) Dit comité heette vroeger Comité van Algemeen Welzijn.
:-:) Het C. P. O. besloot op 30 Mei 1799, dat "voordaan de actens
van lidmaatschap voor de studenten' dezer Academie zullen worden
gedrukt en uitgegeven met weglating der woorden" "in 't b~izonder
tot het volkomen vrij zijn van alle requisitiën tot eenige gewapende burgennacht of genootschappen van wapenen, hoe ook ge-

naamd." "
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10 Juni 1799.
Hij g'elegcnheid van een promotie vraagt de Rector, welke
daR van September op de series zal worden aangegeven als
het begin dcr academische lessen. De Senaat besluit: Donderdag 18 September.

17 Augustus 1799.
De l\cctor heeft den Senaat (in de vacantie) bijeengeroepen, omdat de wetgevers van het Bataafschc volk bevolen hebben, dat al1c ongetnJll\vdc burgers beneden de 35
jaar en alle getrouwde beneden de 28 jaar onder de wapenen moeten komen ter verdediging van het vaderland, binnen de landsgrenzen. Hij heeft gehoord, dat de studenten
van Leiden en Groningen van deze verplichting zijn vrijgesteld. De Sen;-l~ti besluit, dat de Rector - -"_.,, niet namens
den Senaat, want deze is te weinig in getale opgekomen,
maar in eigen naam en in dien van de aanwezige professoren - - aan Van der Palm, den Agent van Nationale
Opvoeding, zal schrijven om dezelfde vrijstelling voor de
Utrechtsche studenten te verzoeken.

23 September 1799.
De Rector derlt aan den Senaat zijn brief aan Van der
Palm en diens antwoord daarop, van 18 September, mede.
De Rector had hem bericht, dat ecn aantal sfudenten, uit
vn'cS om 101. den wapenhandel te worden genoodzaakt, reeds
vertnikkcn is naar buitenlandschc academi(~n of dit nog zal
doen; van hen, dil' dit niet kunnen doen, zullen velen vermoedelijk, als zij aan de leefwijze der militairen g"è\\TOon zijn
geraakt, niet meer deuRcn voor de studie. Van der Palm
heeft daarop .~.;eantwoonl, dat hlj reeds vóór de ontvangst
van d('ll hrid van den H.ector zich had gewend tot Schoonll1:1l1, kolonel voor het departement van den Rijn, om bem
te })("\Yc!~cn, aan de Utrechtsehe. studentcil gelijke faciliteit
te ver}cCIlcn ,ds aan die van Leiden en Groningen; uit zijn
ant \l\'onrd bleek hem, dat hij te bezorgd 1;Y;lS OIl1 ecnigc vcr>1Hlning in reeds gemaakte ::;chikkingcll aan te brengen;
daarop volgde de inv~l;.;ie van den vijand in ons gronclgc-

312

bied 1), welk oogenhlik al zeer weullg geschikt leek om een
nieuwe poging te wag-~:n.: hij, V,m der' Palm, vleide zich met
de hoop, dat het voorheeld der studenten van andere }\r:tdemii.;n den kolonel \H:l1îcht, zonder ven]cren ~landrang-, tot
mcenlcrc faciliteit zon beweg(:n; uit eeD dezer dagen ont.vangen brief van het c.P.O. was hem echter hd kg'endc(']
gebleken; hij had da;!rop ;PJl dit Comité aangeraden, ec,~
mondelinge conferentie met kokmd SChOOlllll<tll 1(' houden,
om hem over te ha1c-ll, cIc Utrechtschc ::;tudcnLèn gl'11jk k
stellen met "die van l,eyclcll, Groningen en elders, te meer,
daar er zeer veelc redenen zijn om hen te beschouwen als
volkomen ongeschikt om onder gewapende burgercorpsen
te ViTorden inge1ij ft en met dezelve dienst te doen." Is men
echter van mccning, dat een nadere brief van Van dn ·Palm
;lan den kolonel nog van 11Ut kan z~jn, dan is hij daarioc
berei(1.
De H.ector heeft dezcn brid aan Curatoren BH.>
dq;l:dt:~. 'ld, dil'" vaIl lllCl:nillg warell, de zaak zelf sehri ftelijk
te behandelen.: de Senaat echter verzocht dcn Rector, zoo spoedig mogelijk op kosil'n van den Senaat naar Arnhem te
relzl'n om kolonel Schoonman te bC\vegl'l1, aan dl' Utrechtsche studenten vrijstelling van opkomst te verlecncn en aan
diegl'ncn, die reeds onder de wapenen zijn, verlof te geven,
terug te keeren. Aan Van der Palm zal dank worden betuigd en dit besluit van den Sl'naat zal hem \vorden medc:gedeeld.
26 September 1799.
De I~ector doet verslag van de reis, die hij, met den Se~
crctaris, naar 1\ rnhem gedaan heeft. Met f.,rt1Dstig resultaat: kolonel Schoonman heeft beloofd, dat cIe Utrechtsche
studenten vrij zullen zijn van conscriptie en niet meer 10t
den wapenclienst gechvongen zullen worden, tenzij de nood
dit eischt; de studenten, die reeds opgeroepen zijn, zullen,
na bekomen verlof van den "praefectus urbis," terug mogen
gaan, maar dit moet voorzichtig geschieden, om bij andere
jongelui geen afgunst op te wekken. De Senaat betuigt aan
Rector en Secretaris zijn dank en besluit, dat aan den "praefcetns urbanus" ccn lijst zal worden gegeven van alle stu1) Op 13 Augustus 1799 was de Engelsche vloot onder Abercromby uitgezeild; den 27sten Augustus landden de Engelsehen tusschen Huisdull'len en Cailantsoog.
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(knttn, opdat hij wete, wie vrij zijn van conscriptie; deze
lijst z;tl voortaan wordt'n ;wugevl1ld met de n;nUCTJ van
111eu\\" ingeschreven :-;tudcntcll.
Jn ({en brief van dankb(>
tl1iging- ;t;tn Van der Palm (zie hlz. 312) wordt hun nu tevens
nog <1(, gunstige hesIi:-;slng vau Schoonman tn('degcdedd.

2 Octuher 1799.
fngekomen een brief vau Van der Palm. die met genoegen
den gunst igcn uitslag van (k reis naar Arnhem heeft vernomen, maar zich verplicht acht, aau den S<'naat de grootst
mogelijke omzichtigheid aan te raden b~i de inschrijving :tls
student, opdat deze geen voonycndsel worde voor hen, "die
nóch aanleg hebben tot de studii.:n, noch cenige bc\\'ijzcn
kunnen produceeren van tot dezelve te zijn opgeleid,"
om zich aan den g-evvapenden dienst 1e on1trekken. De Senaat zal hern hierop ant\yoorden: wij zullen al ons he;;.t doen
om het 1e voorkomen. ~ Hij deze gelegenheid deelt de
Rel.'tor mede, dat hij, volgens het besluit val! dcn Senaat van
2K 1\'1 ei fhiervóór blz. 310) reeds een tijd gekdel1 met
Curatoren heeft gesproken over de quaestie van heL formulier \',m het testimonium, en hierop heeft ontvangen het besluit van het C. P. O. vau 30 :Th.-1ei (hiervóór blz. 310, noot 3).
De Senaat besluit, dat dit formulier niet alleen Lij de inschrijving, maar ook hij de recensie zal ,vorden geh{·uikt. -Daarna Jees!. de Rector l'en brief voor, gericht. aan prof.
Bonnet. waaruit hlijkt, dat de student in de theologie Van
Houten, die in z~ine geboorlcpJaats Breda is opgeschreven
voor de burgermacht, dreigt Redwongen te worden dl' academische studie, waarvoor hij naar Utrecht "vas terug gekomen. op te geven en in krijgsdienst te g~tall; de hulp v;~n
Bonnct en den Scnaat wordt ingeroepen om dit te beletten
De Ecctor zal aan Curatoren vragen, met den bevelhebber
der burgermacht in 'Utrecht te spreken, opdat bedocld :::1.udent vrij hl1jve van den wapendienst : zelf zal hÜ namens
den Senaat dit ouk dOCH, - Nog deelt de H.ector mede een
brief van het C P. O. aan' den Senaat.; deze volgt; hij houdt
in hoofdzaak in: ons vertrouwen, dat de Agent van Nationale Opvoeding op een {/cl{jkc V;.lijze zou zorgen voor de
belangen der \vctcnschappen op alle Bataafsche Academiën, zonder daartoe alvorens door Curatoren van ieder <1erzelve afzondcrl~ik te willen aangezocht zijn,. is, gelijk wij
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van tètzijde vernemen, de eenige reden geweest, dat onze
Academie eenig nadeel gelec1en heeft (loof schikkingen van
dcn voorn. Agent met de kolonels van de gewapende burgt::rmachkn van 'l'es;;e! en de Eems ten voorde de van de
Academii.~n van Leiden en Groningen en van het Athenaeum
I11ustre te Amsterdam. Echter zijn onze pog-ingen ten bate
der Utrechtsche studen1cn in zoovcrrc geslaagd, dat ,vij
voor enkele dagen een ::;chri ftc1ijke belofte van burger D.
SchüollmaIl, kolonel der gc\vapcndc burgerrnacht van het
Departement van den Rijn, hebben gekreg\.'ll, dat de reeds
in vvapenclicnst uitgetrokken Utrechtsche ::;tudentcn allengs
kunnen tcrugkeeren en de nog thuis zijnde of die, welke
van andere plaatsen muchten komen, des begeerende daarvan verschoond blijven, totdat de nood des Vaderlands, dat
God verhoede! het contrarie mocht kOl11l'1l te eischen: "alles
În vèrtrouwen, dat de serieuste maatregelen zullen genomen
worden, ten einde: de alzoo vrijgcstdde studentcn zich door
""voord of gebaarden, hetzij bij de excreitién als anderzÏnts,
niet zoodanig gedraa,\~en, dat zulks eenc gegromlclc ergernis
aan de overige wapendragendc: burgers zoude oplcc'Vcrcn."
\Vij vcrtrOt1\\Tn, dat de hooglccraren hun invloed op de studenten hiertoe zullen aanwenden. Het zou ons waarschijnlijk met deze pogingen spocclig·cr cn beter gelukt zijn, ,:indien gijlieden had lmnncn goedvinden, in uwe pogingen tot
_<1at%cl fele einde meer een.stemmig mel ons te handelen. of
ons aItans bijtijds eelligc kennis te geeven van uw voorn cemen om den Agent van Opvoeding over het meergemelde
on<h::rwerp bezig ie houden _; nu is dit -min voorspoedig en
geheel zonder onze voorkennis of medewerking geschied,
even abof cr geen Curatoren der Utrechtsche Academie
waarcn, wier minzaame ovcrccnsternllling met derzelver
lIooglccraren in allen gevallen als ('cne wenschelljke zaak
ten beste der Academie behoord he~chol1wd en bevorderd
te_ worden." - De Senaat besluit, dezen brief in de Ada
op te nemen, narlat de l<cctor heeft opgemerkt, dat. hij,
'voordat hij aan \'an der Palm geschreven hel.' ft, dikwijls
met Cur,jj-oren OVt..T dezt; zaak gesproke1l en hUIl verzOt:ht
hc(~ft. spoedig in dt'ze aangelegenbeid voor het belang der
!\çadcmie te wakel1.
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18 December 1799.
De Rector leest een brief van het Intermediair Gemeente~
bötuur aan den Senaat voor, beTichtende, dat op last van
het Uitvoercml lkwi,nd op DOllclcnlag 19 December een na~
tionaal feest zal \Vonten gevierd ter eefe van den roem, door
de vereenigde Bataa fsche en Fransche armee hehaald; burger C. \V. Westcrbacn zal dan, 's morgens, te half tien, ecn
rede houden in den Donl; cenige banken zullen worden gcreserveenl voor de leden der onderscheiden col1egiën binnen
deze stad, die daarbij tcgcll\voonlig zullen \vcnschcn te zijn.
"Laudata civium Tcm 11l-bis Trajcctinac gcrcntium humanitate,'~ besluit de Senaat, deze uitnoodigîng" in de Acta op
te nelIJen -I).
4 Februari 1800.
Luchtmans is overleden. Op verzoek van de \veduwe geen
bezoek van een commis:o;ie uit den Senaat. die rouw zou hetuigen en een lijkrede aanbieden.2).

8. Februari 1800.
Bondam is plotseling overletlcrl :~). Op verzoek van de
vveduwe geen rouwbezoek en geen lijkrede.

1) Of er ook gevolg is gegeven aan de uitnoodiging, wordt niet
vermeld.
2) GeHjke opmerking als hiervóór blz. 275, noot 1.
::l) De Leidsche Curatoren trokken 26 Sept. 1800 f 400 uit tot
aankoop va."'1. boeken en handschrüten op de auctie der bibliotheek
van wijlen prof. Bondam, die eerstda.-1.gs te Utrecht zou plaats hebben, met name van een ms. "Hugonis Grotii Parallela Atheniensitun, Romanorum et Batavorum" (Molhuysen, Bronnen VII, blz.
156; Molhuysen teekent hierbij aan, dat het ms. niet gekocht werd,
omdat het defect was; het kwam in het bezit van Mr. Joh. Meerman, die het· in het volgende jaar uitgaf). Meerman kon alleen
het derde, het eenige ·overgebleven. boek van het ParalleIon rerumpublicarum uitgeven.
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IT.
RESOLUTIÓ" Ri\AD UTRECHT.

j\ pril 179\1-- -lVL.i.art U·:iOO.
[Miedema, blz. 535-537: Hcringa heeft bericht, dat hij, "md
GOdE; hulpe," voornemens: is, zich "bij het doen zijner rectorale
rede" (op 17 April) "weder aan de Academie te verbinden," m.a.w.
dat hij de hem op 1 April aangeboden voorwaarden (zie hiervóór
blz. 299-300) aanneemt en te Utrecht blijft; deze voorwaarden worden nu door den Raad bekrachtigd (22 April). - Het verzoek van
den Custos der Anatomie J. Stroeve om zijne jaarwedde van f 40
tot f 100 te verhaogen, wordt afgewezen, maar hij krijgt een jaarlijk.sche gratificatie van fIS (18 Nov.); i.pl.v. J. Stroeve, di~ daarvan afstand gedaan heeft, wordt Pieter Penning aangesteld voor
het schoonhouden van de Anatomie, op een jaal-wedde van f 25
(24 Febr. 1800). ~ Het C. P. O. om advies verzocht over de opvolging van wijlen prof. Bondam (10 Febr. 1800); het dient een
voordracht in, bestaande uit prof. Seerp Gratarna, te Harderwijk,
Herm. Arntzenius, conrector te Gouda, en prof~ Joh. Sterke, te Deventer 1) (24 Maart). ~ De vakken van wijlen prof. Luchtmans
worden aldus verdeeld: Bleuland krijgt er de osteologie en de
chirurgie bij, met een vermeerdering van jaarwedde va..'1. f 400, en
De Fremery de medicîna forensis, ffiP.t een vermeerdering van
jaarwedde van f 2002) (3 Maart).]
1) Uit de Notulen C. P. O. op 10 Febr., 3 en 17 Maart 1800 blijkt,
dat dit comité over de vervulling der vacature overleg had gepleegd met prof. De Hhoer; dat het eerst een zestal had opgesteld,
Waarop, naast de drie later aanbevolenen, nog voorkwamen prot
Kemper, te Harderwijk, prof. Le Platz, te Leuven, en prof. Swildens, te Franeker; uit dit zestal was het bovengen. drietal gekozen,
waarbij Gratama alle stemmen kreeg, nl. 6, Arntzenius 4 en Sterke
3. Er werd besloten, Gratama "ten sterkste" aan te bevelen, en
voor te stellen, hem een jaarwedde van f 1600 toe te kennen.
2) De Haad had op 3 Febr. 1800 het C. P. O. om advies over
de vervulling der vacature-Luchtmans verzocht, "ten meesten nutte voor de Hooge School en tevens ten minsten bezwaare voor de
financiën dezer Stad." Het C. P. o. besloot op 17 Febr., aan den
Raad voor te dragen: Bleuland ook te belasten met de chirurgie en
de osteologie, en wel "in het Nederlandsch, ten nutte der stu-
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22 April 1799.
Pe Utrechtschc medische student \V. J. Ia Cl" heeft aan
den .Agent v. Nat. Opvoeding ecn request gezonden, waarin
hij voor ecn gezelschap tooneclliefhebbcrs permissie verzoekt om op 24 April een voorstelling in den schouwburg
te geven ten behoeve van hen, die door den jongsten watersnood noodlijdemi zijn geworden; opgevoerd zal worden
"Bever1ey of cIc gevolgen van de spcclzugt," treurspel, gevolgd van "Het magnetism-us," blijspel. lIet Gemeentebestuur, in "dens handen dit request door den voornoemden
Agent ter afdoening is gesteld, besluit, voor ditmaal het verzoek toe te staan, "uit hoofde de toebercidzelcn tot die representatie veelal in gereedheid zullen gebragt zijn; en is
voon!s besloten, dat voortaan niet meer aan cenig gezelschap toonecllicfhebbers, uit studenten bestaande, de permissie om rcprescntatiën in den schouwburg te geven, zal
\vorden verleend, uit hoofde zulks voor de studiën, dewelke
doch het hoofdoogmeTk van hunlicdtT verblijf aan deze
Academie uitmaken, niet dan nadeelig kan zijn."
22 April en 1 September 1799.
De gecommitt. "tot het werk der grondvergaderingen"
berichten de namen van de ambtenaren, die zich niet in het
stçguegister hebben laten inschrijven I); daartoe behoorcn
'0

denten en voornamelijk van chirurgijns," tegen een vermeerdering van wedde met f 200, en De Fremery met de medicina
forensis, tegen een vermeerdering met f 200. Op 1 Maart kreeg
het Comité bericht, dat het Gemeentebestuur dit voorstel niet
"gouteerde," omdat het geïnfonneerd was, dat Bleuland de ver·meerdering zijner wedde met f 200 te gering vond en bovendien er
zeer veel bezwaar tegen maakte, de chirurgie in het Nederlandsch
te doceeren, daar studenten en chirurgijnsleerlingen dan op hetzelfde college zouden samenkomen. Het C. P. O. veranderde toen
zijn voorstel zóó, als het op 3 Maart door den Raad werd aangenomen; het liet den eisch van het doceeren in het Nederlandsch
om de door Bleuland aangevoerde reden vallen en verh()ogde de
vermeerdering zijner wedde van f 200 tot f 400 (Notulen C. P. O.
3 en 17 Febr., 1 Maart 1800).
1) V gl. hiervoor blz. 304-305, op 8 Oct. 1798-8 April 1799~
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Q.a. prof. S. Ral1en prof. P. Luchtmans (22 April). Op
de lijst van ambtenaren, die volgens decreet van het 'vV ctgevend Lichaam van 2 Juli 17~9 uit hun post ontzet zijn,
omdat zij geen acte van stemrecht hebben vertoond. komt
van de lJtrccht5('h(' Academie alleen voor: _.)-1. van Egmond, knegt in de hortus t) ;" "Jan Kuyper, ;ubiskllt op de
physica," staat op de lij;;.t van hen, die ,,\Yegclls belctzckn,
bij de Staatsregeling bepaald, niet in het stemregister zijn
ingeschreven;" hij was 11L "ondel~ de jaan.'n" (1 Sept.).

19 _l-\Ugustus 1799.
[Miedema, blz. 535-536: Een dergelijk besluit omtrent het drukken van de disputatie van een student, als vroeger is genomen op
20 Febr. 1797 en 26 Maart 1799, hiervóór resp. op blz. 273 en 308; de
daar bedoelde studenten blijken Stronek en Donker Curtius te
heeten.]

26 Augustus 1ï99.
[Miedema, blz. 536: De Agent van Finantiën spoort de Stad
Utrecht _aan, haar verschuldigd aandeel in het halfjaar tractement voor de kerke!. professoren en gerefoIDl. predikanten ten
spoedigste te betalen; het staatssubsidie hiervoor zal aan de Stad
worden overgemaakt, om dat onder de professoren en predikanten
te verdeelen, desnoods alvast op afbetaling, waJ?Ileer n.L de Stad
nog: niet kan betalen.]

2S )Jovernbcr lï99.
Ingekomen een memorie van het C. Jl. 0., berichtemle,
"dat zijlie(lcn geïnformeerd zijn, dat ecmgc professoren
dezer Academie zich ten uitersten te onvrcden betoonen wegens het uitstel van betaling dc-r aan hun reeds lang ver:--:.chuldigdc tnctl'melltcD;" zij sk1.1cn voor, middelen te beramcn om deze betalingen voortaan geregelder te doen ge:-;chjulcn, "ten r-inde te voorkomen, cl;lt de Utrr-chtsche Academie in deszelfs legen:-:woonl1g"e hagchclijken toe~tand door
zood:lnige VI.-anlwtaling venlcr koome ie lijden, jaa somwijlen van kundige hooglecraars wordc beroofd." De 111('J) Zie echter hierna' blz. 331, op 22 en 29 Sept. en 3 Nov. 1800.
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morie wordt om advies iri hamjen gesteld van gecommitt.
ter directie van dezer Stads Financie 1).

26 MAART

1800~~2S

MAART 1801.

J.
ACAm~MICI ANNO 1800"(~-1801) "RECTORE
N. C. DE FREMERY, GRAPIlIARIO C. Vi, DI;; RHOER."

"ACTA SENATUS

26 Maart 1800.
Cénstalleercl als Rector De Frcmcry, als Secretaris De
Uhoer, als Assesson.'n: Hleulawl, l?oya;;nls, Scg-aar UI HenBert. De aftredende Rector l-Hculand draagt zijn ambt over
aan z~jn opvolger De Fn:mcry, na het houden van een
rede ),de vi excmpli ct sympathia imitatrIce."
6 Mei 1800.
I)e Acta van het redoraa't van Bleulancl worden gelezen
en goedgekeurd.
I) Aan de Notulen C. P. O. is nog het volgende ontleend: bij het
onderzoek van een proefdruk van de EcrÎes blijkt, dat Rennert
wederom college houdt op hetzelfde uur, waarop Chr. Saxe de algemeenc geschiedenis doceert; Saxe heeft daarover geklaagd; de
Rector wordt verzocht, ecn minnelijke schikking hierover tot stand
te brengen, voordat de .series wordt afgedrukt (15 Juni); de Rector
heeft bericht, dat Rennert zijn uur niet wil veranderen; het comité
verneemt dit met leedwezen, maar zal zich verder met deze zaak
niet inlaten (18 Juni). - Een correspondentie met den Agent van
Nat. Opvoeding en Kolonel Schoonman over de vrijstelling van de
UtI"cch1.':Oche studenten van den gewapenden dienst; de inhoud daarvan blijkt voldoende uit de Acta van den Senaat op 23 en 26 Sept.
en 2 Oct. 1799, hiervóór blz. 311~-"314. - Toestemming gegeven tot
het houden van boekverkoopingen in het kleine Auditorium (26 Aug,
1799, 3 Febr. en 1. Maart 1800). - De rekening van den Academiedrukker V;:m Paddenburg over het jaar 1797, ten bedrage van
~ 663-14 sL, wordt tot f 600 verminçJ.erd (17 Ma..'1rt 1800).

320
23 Mei

moo.

De Rector deelt mede, dat sommige studenten geklaagd
hebben, dat zij waren opgeroepen voor den gewapenden
dienst. Hij is naar den luit.-kolone1 der gewapende burgermacht te Utrcdn (Oosirom) gegaan, die hem zei, dat het
volgens z~jn orders gebeurde. 'roen is hij naar eenige Raadsledcn en llaaf Curatoren gegaan. De Curatoren hebben hem
op 21 ?\lej schri ftcJijk geant \voord; deze brief volgt; hij
luidt in hoofdzaak: \:vij hooTen heden, dat Utrechtsche studenten, \vier ouders hier wonen, opgeroepen worden voor
den krîjgsdi(~nst; luiL-kolonel 005tro111 zegt ons, dat hij hiertoe genoodzaakt is door het misbruik, dat velen zich laten inschrijven als student, die het in werkelijkheid niet zijn; wij
verz;)cken nu, ten spoediRste een lijst van de studenten
mORen ontvangen, met opgave van het jaar hunner inschrij~
ving, opdat vvii die kunnen nazien en met luit.~koloncl 005trom de nooclige schikkingen maken ter wering van misbruik.
De Senaat besluit, de gevraagde lijst ten spoedigste aan
Curatoren toe te zenden en aan luit.~kolond Oost rom te
verzoeken, de Utrechtsche studenten niet meer voor den
krijgsdienst op te roepen. ~ Daarna leest de Rector ecn
brieî voor van den Agent van Inv,rendige Politie aan het
Gemeentebestuur van Utrecht, dd. 19 Mei 1800, welke brief
door dit nestuur aan den Senaat ter kennisneminR is toegL'zOlHkn {hierna blz. 331~332, op 26 :Th.1ei 1800). De Senaat
zal aan het Gemeentebestuur antwoorden, dat hem niets be~
kend is van "verregaande ongeregeldheden en excessen"
van de Utrechtsche studenten; ook raakt deze zaak den
Senaat niet, daar hij geen jurisdictie heeft over de stu~
<1L'11te11.

te

26 :!\Iei 1800.
Dc Rector heeft luit.-kolonel Oostrom bezocht, maar deze
geeft ontwijkende ant\voordcn; er bestaat weinig hoop, dat
de Utrechtsche studenten vrij zullen bl~iven van wapen~
dienst, en de zaak kan geen uitstel lijden, daar sommige
studenten de uniform al thuis gezonden hebben gekregen,
met dreigementen, als zij de wapenocfeningen niet bijwonen,
\Vordt besloten, dat Rector en Secretaris naar Den Haag
zullen reizen en bij den Agent van Nationale Opvoeding
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trachten uit te werken, dat de Utrechtsche studenten dezelfde voorrechten genieten als de ,studenten van andere Academiën. - Daarna leest de Secretaris een brief aan Curatoren' voor, ter begeleiding van de gevraagde lijst van studenten 1). De brief volgt. Hij houdt o.a. in: de korte tijd
heeft niet toegelaten, bij eIken naam het jaar van inschrijving te vermelden; desverlangd zal de Senaat echter ook
dit werk, dat veel moeite en tijd kost, ten spoedigste verrichten.
29 Mei 1800.
De .Rector doet verslag van de reis, die hij met den Secretaris naar Dcn Haag heeft gedaan. Zij hebhen, behalve den
Agent van N a110nale Opvoeding, ook den Agent van Oorlog en andere regeeringspersoncn bezocht. Allen ontvingen
hcn vricnde1~ik en beloofden, in den gewenschten zin mede
te helpen. De kolonels zullen een aanschrijving krijgen, dat
zij geen werke1~ike studenten mogen oproepen. De Senaat
dankt Rector en Secretaris voor hun moeite 2).
1) Deze lijst (zie Bijlage P van de Notulen C. P.O.) bevat de
namen, de geboorteplaats, de faculteit, waarin zij studeeren, en de
vermeliling, of zij al of nie~ candidaat zijn, van 167 studenten, die
gerecenseerd zijn tusschen 3 Juli 1799 en 3 April 1800 (verreweg
de meesten in October 1799), waaraan is toegevoegd een lijst der
namen, geboorteplaats en faculteit van 76 studenten, die voor het
eerst ingeschreven zijn tusschen 17 April 1799 en 14 Mei 1800.
2) Op 26 Mei had het C. P. O. aan den Agent van Oorlog en den
Agent van Nat. Opvoeding geschreven, om aan te dringen op vrijstelling van den wapenhandel voor de Utrechtsche studenten; het
Comité beloofde tevens, het van de inschrijving gemaakte misbruik
te zullen weren (Bijlage Q der Notulen C. P.O.). De in de vorige
noot bedoelde lijsten werden aan den luit.-kolonel Oostrom toegezonden, onder reçu, mits hij ze na eenige dagen terugzond (Notulen C. P. O. 1 Juni 1800). De Agent van Nat. Opvoeding berichtte
aan het comité, in antwoord op zijn brief van 26 Mei, dat hij aan
kolonel Schoonman (den kolonel van het departement van den
Rijn) had verzocht, de executie der orders van den luit.-kolonel
Oostrom te praeverneeren en de Utrechtsche studenten, hetzij zij
te Utrecht woonden of elders, vrij te stellen van den gewapenden
dienst (Bijlage S der Notulen C. P.O.).

Acta et decreta ,Senatus, III

21

322
23 September 1800.
Ingekomen een brief van het Intermediair Gemeentebestuur, van 14 Juli; deze brief volgt; hij luidt in hoofdzaak:
wij hebben den Agent van Inwendige Politie voorgesteld enz.
(zie hierna blz. 331-332, op 26 Mei 1800); daarop antwoordde hij ons den 12den Juni (zie hierna blz. 332, op 16 Juni
1800) ; voordat wij nu krachtige maatregelen nemen om de
ontgroen-SeI1.1.ten enz. tegen te gaan, willen wij liever, "uit
vrees, dat zodanige mesure aan veelen een slecht denkbeeld
van de zedelijke gçsteldheid van deze Academie mocht inboezemen" en daardoor haar bloei hcnadeelen, zachte middelen beproeven cn verzoeken daarom de hooglceraren,
hun invloed op de studenten aan te wenden, opdat zoodanige
ontgroeninRcn en wat daar vC'n Ier bij behoort, geen phats
meer hebben. Aan de goede uitwerking daarvan twij felen
wij niet, "daar wij niet veronderstellen kunnen, dat jongelingen van een edelen inborst liever cloor dwang op het pad
der deugd gedreven, dan door goeden raad daarop geleid
zouden worelen." De Senaat besluit hierop te antwoorden
(deze brief volgt) ; hij luidt in hoofdzaak aldus: wegens uitstedigheid van vele professoren in de vacantie, en omdat in,
dien tijd de ongeregeldheden, waarover gij schreeft, minder
te vreezen waren, antwoorden wij eerst heaen op uw brief
van 14 Juli, dat wij weliswaar ga'arne voort willen gaan,
onzen invloed aan te wenden om de bedoelde ongeregeldheden tegen te .gaan, maar dat wij, "door de ondervinding
reeds geleerd, vrezen, dat onze pogingen zonder dwangmiddelen - - -waarvan wij verstoken zijn - - ook in 't vervolg niet genoegzaam zullen worden bevonden om het lang
ingewortelde kwaad te stuiten;" wij verzoeken daarom, dat
uvv college ons wil voorzien van "eenige nadere formules
van aclmonitie of comminatie," npdat \vij <lie in uw naam
op onze colleges aan de studenten voorhouden. - Door
het C. P. O. zijn aan den Senaat toegL'zondcn de volgende
brievE'n 1.): ten brid van clcri Agent V<Lll Nat. Opvoeding
aan Curatoren, dd. 18 Aug. lROü, inhoudende: mij is gebleken, dat ;t1~cen verregaand mi.<.;bruik van den naam stul) Enkele van deze brieven staan n'og in het derde deel der
Acta et Decreta; met de overige begint het vierde deel, dat over
het tijdvak 1800-1815 loopt.
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dent "en de geringe waakzaamheid van den Senaat" aanleiding hebben gegeven tot de oproeping van Utr. studenten
voor den wapendienst ; ik maan u daarom ten serieusten aan,
zorg te dragen en door den Senaat te doen dragen, dat
zulke misbruiken worden geweerd, en dat, "ten einde het
ontdekken van zodanige intrigues worde gefaciliteerd, alle
ingeschreven leden der Academie, welke tot den ,wapenhandel mochten worden gerequireerd, ter eerster instantie
door den Senaat zullen moeten worden gerenvoijeerd aan
den H.aad van administratie en discipline van het bataillon,
waartoe zij behoren ;" alleen op deze wijze kan de U tr.
Academie zich verzekeren van 't voortdurend genot der
zelfde vrijheid, die aan andere Hataafschc Academiën
wordt verleend. n~j dezen brief waren twee bijlagen gevoegd: Ie een brief van kolonel Schoonman aan Van der
Palm,. dd. Arnhem, 2 Aug. !ROO, waarbij deze hem den
straks volgenden brief van 1uit.-koloneI Oostrom toezendt
ovcr "de slinksche menées van veelen, welke de tegenwoordige orde van zaaken met zijn toegedaan en de dierbaarste
belangens van het vaderland een kwaad hart toedragep,
zich de burgerwapening onttrekken en dien last alleen overlaten aan den nijveren ambachtsman, kunstenaar, neringdoenden burger, behoeftigen dagloner en soortgelijken,
welken niet weinig, en met reden, te onvreden zijn, wanneer
hun de dienst des vaderlands door onrechtvaardige ontduikingen van anderen meerder drukkend word gemaakt;" hij
verzoekt Van der Palm, een streng onderzoek daarnaar in
te stellen en middelen te beramen tot wering van "diergelijke handelingen, welke niet anders kunnen uitlopen dan
tot ondermijning van de Burgerwapening en steeds voedze1
moeten opleveren van gedurige ongenoegens;" 2° een brief
van Oostrom, luÎt.-kolone1 van het eerste bataillon der gewapende burgennacht, dd. Utrecht, 30 Juli ]800, aan kolonel Schoonman, waarbij hij erkent, dat hij den studenten, die
te: Utrecht fixum domicilium hebben, had laten aanzeggen
Oll! zÎch te wapenen en de maat voor de uniform te laten
nemen, ".geenzins echter met bepaling van ('enige poenaliteit
voor de nalatif~('n, veel· minder dus met bedrcig-ing van gijzeling, 200a1s clie brief" (nI. een brief van Van der Palm
aan Schoonman, dd. 28 Mei 1800) "mede vermeldt"; hij
meende hiertoe gerechtigd te zijn, omdat geen enkel.e praerogatieve wet hen excuseert van de bewapening, maar zij
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slechts oogluikend daarvan worden geëxcuseerd "ten praejudicie van anderen, die het min convenieert dan hunlieden
om de wapenen te dragen en (die) dus niet te onrecht daarover te onvreden zijn," en omdat "Professoren, Rector
Magnificus of academische Senaat het kunnen goedvinden,
jongelieden op de lijst van studenten te admitteeren, die ik
oordee1e geen rcquisit van studenten te bezitten, als bv .. dezulken, die geen woord :Latijn kennen, dezulken, die enigen
tijd Latijn geleerd hebben om op een notarieel') cornptoir,
uit hoofde van de onduitsche termen, aldaar gebruikelijk, gemakkelijker terecht te raken en dag-dijks die comptoiren
houden en slechts nu en dan een collegie bijwonen; en eindcJ~ik dezulken, die, reeds in 1787 of 1788 als advocaat geprDmoveerd, zich nu op de lijst als student in de medicijnen
hebben laten inschrijven, alleenlijk slechts om gecne wapelWll te voeren, met geene geringe menschen gelijkgesteld te
worelen en bovenal, om niet slechts 2) den schijn te hebben
van deze orde van zaaken te dienen enz. ;" oni ;tl deze redenen heeft hij allen, wier domicilie te Utrecht gevestigd is,
ter wapening opgeroepen, in cle verwachting, dat zij zich
àf bij. den Raad van administratie alhier, àf bij hem zelf
zouden hebben geadresseerd, in welk geval men gemakkelijk
de echte studenten van de voorgewende had kunnen onderscheiden en alleen de laatsten tot den wapen dienst kunnen verplichten; dit echter "gecoupeerd zijnde door de tusschenkomst
van den Agent van Nationale Opvoeding, zijn alle zich noemende studenten weder bevoorrecht boven anderen." Naar aanleiding van den brief van Van der Palm en de
beide bijlagen had het C. P. O. op 22 Aug. aan den luit.kolonel Oostrom verzocht, de namen op te geven van hen,
die zich door inschrijving als student aan den krijgsdienst
hebben willen onttrekken. Daarop had "H. Oostrom, Lieut.Collonel van het lstc bataillün, 3de halve brigade," den 13den
September het volgende geantwoord: in gevolge uw verzoek
van 22 Aug. noem ik u de volgende namen van quasi-studenten: Johan Egbert van SchuIer en Willcm Frcderik van
Zorgen (lees: Sorgen) I de eerste ingeschreven als medicus,
J) Er staat ,,nationaal," maar Oostrom heeft zelf de correctie
aangebracht in zijn straks te noemen brief aan Curatoren van 13
Sept. 1800.
2) "Niet slechts" beteekent hier: niet ook maar.
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de laatste als jurist, terwijl zij alleen het in de Neder!. taal
gegeven college van prof. De Fremery in de natuurl. historie volgen; Van Ommeren - - de oudste - , die
klerk is op een notarieel kantoor - - in mijn brief aan
kalorie! Schoonrnan stond abusievelijk nationaal - - , uI.
op het kantoor van notaris Mr. C. de Wijs; deze Van Ommeren heeft in- zijne jeugd wel eenig onderwijs lil de LatUnsche taal gehad; hij woont nu en dan een physisch college
bij; Sam. Corn. van Musschenbroek, in 1787 reeds als aclVOGlat te Utrecht gepromoveerd 1) en thans ingeschreven
a1s meel. stud.; H.udolf van Voorst, "voormaals cadet bij de
Gtvallcrie, doch bij de omwenteling' van 1795 daarvan ontslagen" en Elias van Voorst, na de omwente1inR van 179.1
ontslagen als klerk bij de Oost-Ind. Comp. te Amsterdam, en
die eerst 23 Oct. 1799, ten hij te Utrecht opgeroepen \ycrd
voor den kr~jgs(lienst, zich daar als student heeft laten inschrijven, nadat een voorwendsel van een zwak gezicht te
hebben hem niet had kunnen baten om van _den krijgsdienst
ontslagen te worden. - Al de voorgaande stukken nu waren
door het C.P.O. aan den Senaat toegezonden om daarop
zoo spoedig mogelijk "te dienen van bericht." Bij de beraadslaging er over constateerde de Senaat, dat kol. Schoonman
en luit.-kolonel Oostrom alleen daarom de Utrechtsche- studenten niet van dezelfde vrijstelling hadden willen laten genieten als de studenten van andere Academiën, -omdat onder
de ingeschrevenen sommige pseudo-studenten waren, Hun
klachten kwamen echter aan den Senaat, vooral aan den Rector van het vorige jaar (Hleuland), "vagae ac vanae" voor.
Aan Rector en Secretaris van het vorige jaar (Bleuland en
De Fremery) wordt opgedragen, den brief van Curatoren
te beantwoorden en een ontwerp daarvoor aan den Senaat
voor te leggen.

26 en 29 September 1800.
De Senaat keurt dil onderwerp goed (26 Sept.). Deze brief
van den Senaat aan Curatoren, cid. 29 Sept. 1800, volgt. Hij
houdt in: ten onrechte s1..'h1'ij ft de luit.-kolonel Oost rom, dat
hij aan de aanzegging aan de te Utrecht verblijf houdende
1) Volgens het Album Promotorum, blz. 203, was hij 5 Jan. 1788
tot J.U.D. gepromoveerd.
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studenten om zic-h - te wapenen, geen bedreiging met straf
had toegevoegd; bij den Rector zijn destijds klachten ingekomen over herhaalde en verschrikkelijke dreigementen, geuit niet alleen tegen de te Utrecht fixum domicilium hebbende studenten, maar ook tegen de van elders gekomenen,
zoodat deze laatste studenten -het raadzaam hebben gevonden, zich voor een tijd uit Utrecht naar hunne woonplaats
te begeven; de- klachten over misbruik bij de inschrijving
betreffen slechts 6 van de omstreeks 200 studenten; zij zijn
bovendien onjuist: Rudolf van Voorst was reeds ingeschreven op 1 April 1796, Joh. Egbcrt van SchuIer op 13 October 1796, J. R. van Ommeren op 15 October 1797 en W. G.
F. van Zorgen (lees: van Sorgcn) op 10 October 179H;
Elias Adriaan van Voorst is op 23 October 1799 door den
toenmaligen Rector Bleuland niet ingeschreven dan na ovcr~.
legging van een teslÎnionium van wijlen prof. Bondam, dat
hij zijn juridische colleges volgde; eindelijk heeft Sam. Corn.
van Musschenbroek, die op 1 Febr. 1800 door den Rector
Bleuland is ingeschreven, diens lessen över de physiologie
zeer -getrouw gevolgd; de Rector kan ook niet _in de harten
lezen en niet weten, of iemand geheime oogmerken met de
inschrijving heeft; "is de Natuurlijke Historie noodzakelijk
een 'bijwerk. van andere wetenschappen, of is dezelve van
dien omvang, dat ze ook voor dezulken, die daar zich -in
zoeken te volmaken, een genoegzame werkzaamheid verschaf fen kan? Is het zo vreemd,. dat deeze wetenschap, die
voor alle menschen zo nuttig is, even daarom in 't Hollandsch
gedoceert word? Wijlen de verdienstelijke hoogleeraar C. P.
Schacht heeft dit reeds j aaren lang aan de Harderwijksche
Academie gedaan, en de bezorgeren dezer Academie in der
tijd hebben zelve uitdrukkelijk gewild, dat de Pharrnacie in
die taal zoude gedoceerd worden. Is het bijwonen van notariëlen comptoiren zo schadelijk voor studenten in de rechten,
dat hetzelve hun geheel onbevoegd maakt om in- 't vervolg
bet meesterschap in deze wetenschap te verkrijgen? Is het
buiten voorbeeld, dat lieden, na alvorens enig ander beroep
te hebhen waargenomen, of zich in enig- ander vak te hebben geoefend, door bijzondere omstandig-heden genoodzaakt
zijnde, of uit verkiezing een ander gedeelte van studiën aan~
vaard hebbende, daarin groote vorderingen hebben gemaakt
-en nuttig voor de maatschappij geworden zijn? En zal men
diergelijke lieden van de collegiën weeren, door hun het
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intekenen als student te weigeren, daar er eene wet bestaat,
welke alle professoren verbiedt, lieden op hunne collegiën
aan te nemen, die niet als studenten zijn ingeschreven?"
Ten slotte: de Rector van het vorige jaar heeft op last van
den Senaat aan den luit.-kolonel Oostrom een lijst ingediend van alle, zoo nieuw ingeschreven als gerecenseerde
studenten, en aan hem verzocht, zoo hij op den cenen of andi..Tèn eenige a;wmerkingcn had, dat hij de namen van dezulken aan hem, Rector, zou opgeven, met belofte, dat d.e onbevoegd gebleken en terstond zouden worden geroyeerd: nooit
heeft de Rector eenige dergelijke opg'rlVe van Oostrom ontvangl.'ll. Wij twijfelen niet, of gij zult ons moeten toestemmen, dat de beschuldigingen, door Oostrom tegen Rector
en Senaat ingebracht, zeer ongegrond zijn. Wij verzoeken
ook, dat gij van dit ons bericht kennis zult geven aan den
Agent van ~ N at. Opvoeding, O1n den slechten indruk weg te
nemen, dien de ongegronde beschuldigingen van den luit.kolonel Oostrom b~j hem en andere leelen van het Bewind
in Den Ha~g tegen onze Academie moeten hebben verwekt.
8 October 1800.
l-I. Arntzenius houdt zijn inaugureele oratie "de quibusdam caussis praestantiae jurisprudentiae Romanae."

II.
RESOLUTIËN RAAD UTRECHT.

Maart 1800--Maart 1801.
[Miederna, blz. 537, 541, 543: Seerp Gratama (zie hiervóór blz.
316, op 24 Maart 1800) beroepen tot "ordin. prof. juris civilis necnon
hodierni et jUl'is publici Batavi," op een jaarwedde van f 1800 1)
(31 Maart); hij bedankt; C. P. O. uitgenoodigd een nieuwe voordracht in te dienen (21 April); uit deze voordracht_'2), bestaande
uit H. Arntzenius, conrector te Gouda, (M.) Kemper, prof. te
1) Het C. P. O. had f 1600 voorgesteld: hiervóór blz. 316, noot 1.
2) Over deze "met meerderheid van stemmen" opgemaakte voordracht had het C. P. O. wederom overleg gepleegd met prof. De
Rhoer (Notulen C. P.O., 21 April en 7 Juli 1800).
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Harderwijk, en (R.) FaIck, advocaat te Amsterdam, wordt -Arntzeuius benoemd, voor dezelfde vakken -als Gratama, op een jaarwedde van f1600 (14 Juli); hij neemt het beroep aan, waarop hem de
beroepsbrief wordt toegezonden .(21 en 28 Juli); hem wordt verzocht, zijn op 8 Oct. gehouden inaugureele oratie op Stads kosten
te laten drukken (13 Oct.). - De jaárwedde van prof. Chr. Saxe,
die, 87 jaar oud en 47 jaren als prof.
de Utr. Academie werkzaam geweest zijnde, wel aanspraak heeft op "emeritaat salvo honore
et stipendia," maar liever zijn ambt wil blijven vervullen, wordt
met f 300 verhoogd 1) (16 Maart 1801).]

aan

Maart-December 1800.
De g-ecommitt. ter directie van dezer Stads Momboirca111er berichten, dat te hunner Kamer is afgehoord de 38ste
reJ,;:cninR van de fundatie- Bernard, bedragend in ontvang"st
f 21.4QQ-4---2, in uitg-ave f 299g.----3 st., zooclat in cassa blij ft
f lKSOl--l·-2. Dl' voorn. gecommitt. worden bedankt voor
de mecledeeling-. "En is wijders op het voorgestelde, dezen
aangaande, besloten, de welgemelte gecommitt. te verzoeken,
de Administrateuren van dat fonds in consideratie te geven,
of deze penningen, dewelke een overwinst uitmaken van
een legaat, hetwelk ten behoeve van eenige individueele personen, om hunne studiën aan deze Academie te volbrengen,
en dus mede ten voordeele der I-Iooge School is gemaakt,
niet aan -dezer Stads Financie tegens eene modique intrest
zouden kunnen worden voorgeschoten, ten einde daaruit
in dezen geldlozen tijd de tractementen der Professoren en
andere noodwendige uitgaven ten behoeve der Academie te
gereder te kunnen voldoen, even gelijk in den jaare 1743
het geheele legaat van Jan David van den Enden door deze
Stad teg·en:; betaling van een j aarlijksche intrest is opgenonlCn 2)" (31 Maart). -,-" De gecommitt. ter Momboirkal11cr
hehben ingevolge voorg. resolutie zich gewend tot de proie:1!-inren der theologische faculteit, als administrateurs van het
fonds-Bl'nnrd, cn het voorstel van den R; ..ad blj, hen bepleit.
.[) Saxe had dit "wegens huiselijke omstandigheden" aan het
P. o. verzocht, dat toen zijn verzoek bij den Raad ondersteunde
(Notulen C. P. O. 9 Maart 1801).
2) Vgl. Acta Deereta IT, blz. 379---381, op 1 April, 13 Mei, 12
Aug. en 19 Oet. 1743.

c.
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Deze hebben echter schriftelijk geantwoord, dat, volgens besluit hunner vergadering van 9 J\rlei 1), "men zich, als administrateurs van dat fonds, niet bevoegd rekende, den gewooHen \Veg, die men tot nog toe altijd in het aanleggen van
gelden heeft ingeslagen, te verlaten, om tenen anderen te
verkiezen, die- althans niet veiliger of zekerer was, en dat
men zich niet veroorlooven kon, cene belecning te doen, die,
indien men :1 t het aanbod van het Stadsbestuur zoover misbruiken wilde, dat men cellen ol1matlgen interest vorderde,
echter nog niet evenaarCll zou aan. het voordeel, hetwelk
men bij aankoop van effecten ten laste dezer Republiek kon
profiteeren; weshalve de theologische faculteit tevens heeft
vastgesteld, dat men voor celle somma. van twaalf duizend
guldens Hollandschc recepissen à 3V2 % zou aankoopen
Cl1 dat van- het een en ander aan den TT eer Pronkert, al:-; adrnini;.-;tratcur der lVlomboirkamer, zou worden kennis gegeven." :Ue g-ecommitt. ter Momboirkamer stellen voor, nogmaals bij de theolog. faculteit aan te .dringen op een leening
van f 12.000, tegen een behoorlijke rente en inet een jaarlijksche aflossing van f 1000 à f 2000. Aldus wordt besloten (23 Juni). De theolog. faculteit biedt een leening van
f-10.000 aan; de gecommitt. ter Momboirkamer zullen met
haar onderhandelen over de voorwaarden dezer leening (10
Nov.). Machtiging om een obligatie voor f 12.000 te passeeren, tegen 3~;2 % te leenen uit het fonds- Bernard, en dit
geld in ontvangst te nemen 2) (1 Dec.). Daar de theologe
faculteit nu bezwaar maakt, dit geld te leenen, wanneer het
Stadsbestuur niet doorhet Wetgevend Lichaam tot het sluiten der leening is gemachtigd, worden de Raadsleden Van
Dijk en Brouwer, benevens den Secrebris Scheidius, gemachtigd, zich nog heden te begeven naar den decaan der
theolog. faculteit, prof. I-\.oyaanls, en hem onc1er het oog
te brengen "de verpJlgting van hunlieden, professoren, om
a;ln hUIl engagement te voldoen, zonder zulks door een no1) Bij Cramer, t.a.p., blz. 115.
2) Op 25 November 1800 (Cramer, t.a.p., blz. 115-116) had de
theologische faculteit eindelijk tot de leening op genoemde voorwaarden besloten, "Ha tarnen ut in litteris debiti diserte declaretur,
id Heri propter nummorum penuriam, qua urbis aerarium affligitUl' et ad tuendam rem academicam, quo professoribus stipendia
persolvantur."
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deloos verzoek van qualificatie bij het Wetgevend Lichaam
te dilayeeren, en bij weigering of verder dilay hunlieden
voor de nadeelige gevolgen, hieruit zoowel voor deze Stad
en Academie als voor het meergemelde fonds zelve zullende
proflueeren, verantwoordelijk te stellen" (22 Dec,) , De op
22 Dec, benoemde commissie heeft met proL Royaards gesproken; deze heeft, na overleg met de theologische faculteït, aan den Secretaris Scheidius bericht, dat de f 12.000 aan
de Stad geleend zullen worden, mits tegen hehoorlijke, voor
den Raad van Rechtspleging dezer Stad gepassee"rcle obligatie. Dit laats1e is geschied; nog heden zal de obligatie
tegen ontvangst van het geld worden uitgewisseld (29 Dec.).
15 April 1800.
[Miedema, blz. 537: De rekening van den Academiedrukker O. J.
van Paddenburg over 1798, ter sorruna van f 705, en die over 1799,
ter somma van f 640-14 st., in handen gesteld van het C. P. O.
"ten fine van taxatie" 1).]

April-November 1800.
[Miedema, blz. 537, 541-543: Na het onlangs overlijden van den
eersten knecht in den hortus, Jeremias Dijkmans, wordt deze plaats
niet vervuld; de twee overige knechts, Hendrik van Egmond en
Christoffer Wintershoven, zullen aanblijven, ieder op een wedde
van f 300, ,,alsmede een vierde part van de voordeelen, welke uit
het bezien van den hortus proflueeren;" zij moeten zoo dicht mogelijk bij den hortus, althans binnen de stadspoorten wonen, om bij
dag en nacht de noodige diensten in den hortus te kunnen verrich1) Het C. P. O. brengt de rekening over 1798 terug van f 705
-op f 655, en die over 1799 van f 640-14 st. op .f 600. Tevens gelast
het den Academiedrukker, van de disputaties sub praesidio voortaan niet meer dan 130 exemplaren, en van de inaugureele oratiën
niet meer dan 100 exemplaren voor de Stad en de Academié en
200 voor den professor, die de oratie gehouden heeft, te drukken
(Notulen C. P. O. 22 Dec. 1800). Wederom (zie hiervoor blz. 309,
noot 1, op 11 Oct. 1799) wordt ter sprake gebracht, den post van
AcadeITÛedrukker "door een andere inrigting" te laten vervallen;
€en besluit hierover wordt wederom niet genomen (Notulen C. P. O.
12 Mei 1800).
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ten; zij mogen geen tuinen van particulieren bedienen of handel drijven in bloemen, planteri, bollen of zaden. fu plaats van een derden
knecht zal een stadsarbeider ter beschikking zijn van den professor
in de botanie en den hortulanus; zonder hunne toestenuning mag
deze niet worden weggenomen (28 April). Het Departementaal Bestuur van den Rijn vraagt inlichtingen over den aard van de, betrekking van den knecht in den hortus en over de redenen, waarom
hij (bedoeld is dus Hendrik van Egmond: zie hiervóór blz. 318,
op 1 Sept. 1799) zich niet heeft laten inschrijven in het stemregister (22 Sept.). In antwoord hierop wordt medegedeeld, welk
soort van werk hij verricht; dat zijn bediening niet als een ambt
kan worden beschouwd, zoodat het besluit omtrent ambtenaren,
die zich niet in het stemregister hebben laten inschrijven, niet op
hem toepasselijk is; dat hij zich niet opzettelijk niet heeft laten
inschrijven, maar dat dit het gevolg van onwetendheid is: hij kan
alleen zeer gebrekkig lezen en schrijven, "zijnde uit dien hoofde
veeltijds ignorant. van hetgeen door de nieuwspapier2n wordt geadverteerd" (29 Sept.). Hem wordt het besluit van voornoemd Departem. Bestuur medegedeeld, dat hij zijn betrekking kan behouden
(3 Nov.).]

5 Mei 1800.
Mr. H. Kluit van Rhijnsaterswoude bedankt als lid van
het C.P.O. 1) en biedt voor de boekerij der Academie aan
"een exemplaar van authentique stukken 2),'; onlangs door
hem uitgegeven.
Mei-September 1800.
[Miedema, blz. 538-542: De Agent van Inwendige Politie heeft
inlichtingen gevraagd over de waarheid van bij hem ingekomen
klachten over excessen van de studenten te Utrecht. De Voorzitter
van den Raad heeft dezen brief in handen gesteld van het C. P. a.,
van den Algemeenen Aanklager en van den Senaat. De Algemeene
Aanklager bericht, dat hem niets bekend is van verregaande onge1) Het C. P. O. besluit, dat een voorstel tot benoeming van een
lid in zijne plaats voorloopig zal "aanstaan" (Not. C. P. a. 12 Mei
1800).
2) In de vermelding zijner werken bij Van der Aa vind ik niets,
dat hierop kan slaan.
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regeldheden der studenten; "dat wel is waar eenige onaangenaam-heden hebben plaats gehad tusschen eenen nu kortlings op deze
Academie gekomen student en de overige studenten, als willende
de eerste zich niet submitteren aan de aangenomen usantie van het
zoogenaamde ontgroenen; dat hij deze zaak niet ex officio heeft
gepousseerd, daar dezelve in der minn~ was bijgelegd. Dan dat hij
van oordeel zoude zijn, dat hierin door eene generale mesure behoorde te worden voorzien, en dat door den Agent van Politie aan
de studenten van ane Academiën behoorde te worden verboden,
eenige ontgroen-Senaten - op te richten, bunen uit te leveren enz.,
waardoor op eenmaal alle daaruit voortvloeiende onaangenaamheden zouden worden voorgekomen." Het C. P. O. en de Senaat hebben -bericht, geen kennis te dragen van de bedoelde ongeregeldheden. - De inhoud van al deze brieven en de wenk van den Algemeenen Aanklager zullen ter kennis van den Agent van Politie
worden gebracht (26 Mei). De Agent van Inwendige Politie heeft
geantwoord, dat hij, na overleg met den Agent van Nat. Opvoeding,
'het onnoodig oordeelt, een "generale mesure," als door den Algemeenen Aanklager is voorgesteld, omtrent de Utr. Academie te
nemen, daar het Gemeentebestuur van Utrecht jurisdictie uitoefent
over de studenten en verplicht is, de orde onder hen te handhaven,
waartoe hij bij dezen ernstig aanmaant. Deze brief wordt om advies
in handen van het C. P. O. gesteld (16 Juni). Dit adviseert, hem
voor kennisgeving aan te nemen; de Raad besluit, den Senaat over
deze zaak te schrijven (zie dezen brief hiervóór blz. 322, op 23
Sept. 1800) (30 Juni). Ingekomen in antwoord hierop een brief van
den Senaat (ibidem); deze brief wordt om advies in handen gesteld van de "gecommitt. tot de tusschenkomende zaken" (29 Sept.).]

1 December 1800 1).
[Miedema, blz. 544: Een dergelijk besluit omtrent het drukken,
van een disputatie van een student als hiervóór blz. 318, op 19
Aug. 1799.]
1) Aan de Notulen van het C. P. O. over de periode 26 Maart
1800----~25

Maart 1801 is nog het volgende ontleend: Over een op 17
Maart 1800 ingediend voorstel van het lid De Brueys, dat de Utrecht- sche chirurgijns, nu door de Res. Raad 3 Maart 1800 (hiervóór blz.
316, en noot 2 aldaar) de chirurgijnsgezellen geen lessen over chirurgie van prof. Bleuland kunnen volgen, éérunaal 's weeks, bij
tourbeurten, aan hun gezellen of leerlingen les in de chirurgie zou-
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25 MAART 1801-31 MAART 1802.
1.
"ACTA IN SENATU ACADEMICO ANNO 1801"(-1802) "RECTORE
CORN. WILHELMO DE RHOER, GRAPHIARIO CAROLO SEGAAR."

25 Maart 1801.
Geïnstalleerd als Rector De Rhoer, als Secretaris Segaar,
als Assessoren: De Frcmery, Rau, Arntzcnius en Rossijn.
De aftredende Rector De Fremery draagt zijn ambt aan
den geven, had het C. P. O. het advies gevraagd van commissarissen tot het voormalig chirurg~jnsgilde. Deze berichtten (Bijlage M
Notulen C. P. -0.), dat zij het voorstel niet goedkeurden, daar 1°.
de voortdurende wisseling van leeraren verkeerd zou zijn, 2,0. niet
elk chirurgijn geschikt was voor leermeester en 3 0 • men dit niet
kon eischen van marmen met een drukke praktijk; zij stelden daarom voor, één persoon met het bedoelde onderwijs te belasten. Dit
advies werd door het. ~omité "provisioneel voor notificatie aangenomen" (Notulen C. P. O. 12 Mei 1800). Daarop kwam 26 Mei 1800
bij het comité een request van den chirurgijn Beukman in (Bijlage
R der Notulen), die aanbood, ten dienste der chirurgijnsgezellen geregeld tweemaal 's weeks gratis onderwijs te geven; hij zou die les.sen willen geven in het kleine auditorium, "als zijnde bijna zonder
gebruyk." Het C. P. O. werd toen door den Raad gemachtigd, de
noodige schikkingen met hem te maken (7 en 21 Juli); Beukman
diende een concept-reglement van orde voor de chirurgijnsleerlingen cn een concept-instructie voor den oppasser bij de lessen in
(Bijlagen T en U van de Notulen), tot welken post "de burger T.
Vink" werd aangesteld, op een wedde van 10 st. per week (18 Aug.).
Na ingewonnen advies van het C. P. O. kende de Raad Beukman
een douceur van 20 dukaten toe, ter belooning van zijn ijver en tot
aarunoediging; verder werd hij gemachtigd, "op de minst kostbaarste en gevoeglijkste wijze" zich ecn cadaver aan te schaffen,
om chirurgieale operatiën daarop aan zijne leerlingen te demonstreeren (Notulen C. P. 0.8 Dec. 1800, 12 Jan. en 9 Febr. 1801). Eindelijk werd wederom aan een boekverkooper verlof gegeven,
een auctie - te houden in het kleine auditorium, tegen de gewone
vergoeding aan de pedellen (18 Aug. 1800).
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zijn opvolger De Rhoer over, na het houden van een rede
"de studio historiae naturalis, egregio ad formandum bonum
civem adminiculo."
5 Mei 1801.
De Acta van het recforaat van De Fremery worden gelezen en goedgekeurd.
Hieronder heeft de Secretaris Carolus Segaar het volgende geschreven:
"Atque haee mea hactcnus: integro cnim hoc anno academica nihil quicquam accidit, de quo Rector ad Senattun
Teferret atquc adeo Sena1us deliberaret et decerneret. Ceterum, proptcl- adversam valctudinem, die demum 13mo Dccembris anni huiu:::," (nI. 1802) "haee qualiacumquc, tanquam me Graphiario acta, in chartam con j ecta praelegere
potui (C. S.)."

11.
RESOLUTIËN RAAD UTRECHT.

13 Juli en 9 November 1801.
[Miedema, blz. 545-546: De rekening van den Academiedrukker
O. J. van Paddenburg over 1800, ten bedrage van f 374---14 st.,
wordt goedgekeurd, .maar zal niet worden betaald, eer hij heeft voldaan aan de Resol. Vr. 21 April 1777 (hiervóór blz. 115-116) over het
leveren van een exemplaar der door hem gedrukte boeken aan de
Bibliotheek, wat hij sinds 1795 heeft verzuimd (13 Juli); bevel aan
alle beekverkoopers om binnen zes weken de Resol. Vl'. 21 April
1777 na te komen, wat zij sinds 1794 niet hebben gedaan, en in
het vervolg te blijven nakomen (9 Nov.).]

20 .T uli 1801.
[Miedema, blz. 545-546: Mededeeling van een besluit van het
Vertegenw. Lichaam van 27 Maart 1801, o.a. inhoudende, dat alle
personen of lichamen, die eenig geestelijk goed der voormaals heerschende Kerk beheeren, daarvan en van alle betalingen, door hen
aan kerkelijke hoogleeraren, predikanten enz. gedaan, ten spoe-
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digste opgave moeten doen; ondertusschen zal met het betalen van
de tractementen dezer hoogleeraren en predikanten tot 23 April
1802 op den bestaanden voet worden voortgegaan.]

10 en 17

Augustu~

1801.

Het kabinet van naturalia van wjjlen den apotheker Juriaanse zal worden aangekocht (10 Aug.); dit kabinet zal
worden geplaatst in een -vertrek, tegenover het theatrum
chemicum gelegen, waarin tot nog toe turf ten dienste van
den hortus en het theatrum anatomicum et chemicum werd
bewaard; dit lokaal moet worden vergroot en uitgezet op
de binnenplaats van het naastgelegen huis van Bieren, custos van het thcatrum chcmicum et physicum (hiervóór blz.
229, op 19 Sept. 1791); dit huis wordt nu door cIc Stad
aangeJ.;:ocht; lOt de conditiën van den koop behoort een ver- .
hooging der weelde van genoemden custos van f 5-,~10 st.
tot f 7 per week (17 Aug.).
30 December 1801 en 29 Maart 1802.
[Miedema, blz. 546-547: Prof. Heringa wordt· gemachtigd, met
het ministerie der Nederd.. GereÏorm. gemeente schikkingen te maken omtrent zijn predikdienst, mits niet strijdende met zijn aanstelling als professor en de ResoI. Raad 22 Mei en 29 Juni 1795
(hiervoor blz. 254) (30 Dec. 1801); de besluiten van 1 en 22 April
1799 te zijnen opzichte (hiervóór blz. 300 en 316) worden gedeeltelijk
buiten werking gesteld; deze zijn destijds genomen, omdat men
vreesde, dat Heringa het beroep naar Leiden zou aannemen, daar
bij de toenmalige Staatsregeling het gevaar bestond, dat de kerkelijke hoogleeraren weldra van hun tractement verstoken zouden
zijn; nu dit gevaar niet meer dreigt, wordt hij op voorstel van het
c. P. O. opnieuw aangesteld tot prof. in de theologie, waarnaast hij
het professoraat in de uitlegkunde van het N. Testament behoudt,
zonder verhooging van jaarwedde (29 Maart 1802).]

IS Januari 1802.
[Miedema, blz. 546: De gecommitt. tot de academische zaken en
alle publiek onderwijs (tot dusverre aangehaald als C. P.O.) zullen voortaan alleen heeten."Committé tot de academische zaken" (in
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het vervolg aan te halen als C. A. Z.) 1), daar de zorg voor de
bijzondere (of lagere, of Nederduitsehe) scholen is opgedragen aan
een afzonderlijk college, dat op 8 Jan. is _geïnstalleerd en prof. Rassijn tot Voorzitter heeft gekozen.]

8 Maart 1802.
[Miedema, blz. 546: Verkiezing van Rector, Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar.]

1) Vgl. hiervóór blz. 261, noot 1; het besluit" van den Raad van
18 Januari 1802 werd genomen op voorstel van het C. p. O. (Notulen C. P. -0. 11 en 25- Jan. 1802). - Niettegenstaande dit besluit,
gaan de notulen van het C. P. O. nog voort tot het einde van het
jaar 1802; eerst met Februari 1803 beginnen de notulen van het
"Committé tot de academische zaken" (C. A Z.) (hiervóór blz. 261,
noot 1); bij deze notulen zijn geen afzonderlijke bijlagen; de
uitgegane en de belangrijkste ingekomen stukken zijn in de
notulen opgenomen. - Aan de notulen van het C. P. O. over
de periode 25 Maart 1801---31 Maart 1802 is nog het volgende ontleend: De rekening der verschotten voor cadavers
en andere benoodigdheden voor de publieke en private anatomische demonstratiën, chirurgieale en vroedkundige lessen van prof.
Bleuland, ten bedrage van f 123, wordt goedgekeurd (1 JUQi 1801).
- De chirurgijn Beukman heeft bericht, dat op 20 Juli de. tijd
verstreken was, waarvoor hij zich had verbonden voor het geven
van chirurgische lessen; aan het Gemeentebestuur zal worden bericht, dat aan Beukman dank moet worden betuigd, maar dat het
voorloopig bij deze lessen kan blijven, omdat "deselve aan het
voorgesteld doel in allen opsichten niet seer hebben beantwoord" (27 Juli); op 10 Aug. krijgt het comité bericht, dat de Raad
overeenkomstig dit advies heeft besloten. - Daar "burger Stroeve"
zijn post als knecht bij de Anatomie heeft verlaten, wordt Jan de
Ruyter in zijne plaats.den Raad voorgedragen (21 Sept. en 2 Nov.);
op 9 Nov. is "burger Jan de Ruyter" door den Raad benoemd tot
knecht bij de Anatomie en adsistent van den prof. in de vroedkunde,
op een jaarwedde van f 40 (16 Nov.). - Eindelijk werd op 15 Febr.
1802 wederom toestcnuning verleend tot het houden van een boekverkooping in het kleine auditorium, op de bekende voorwaarden.
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31 MAART

1802~30

MAART 1803.

1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI AD. 1802"(-1803)
"RECTORE ITERUM H. ROYAARDS, SCRIBA H. ARNTZENIO."

31 Maart 1802.
GeÏnstallee'nl als Hcctor H_oyaanls, als Secretaris Arntzcnius, als Assessoren: De Rhoel', I-Ieringa, 1\1. van Genns
en Chr. Saxe. De aftredende Rector De Rhocr draagt zijn
;l111ht aan zijn opvo1ger Royaards over na het houden van
('('11 rede "de prudL'ntia Romanorum civili in artiulll cultura
cnitentc. "
13 December 1802.
Wegens ziekte van Segaar worden de Acta van het rectoraat van De Rhoer eerst nu gelezen, en goedgekeurd.

23 Maart 1803.
De Rector deelt de Res. Raa,l 9 Febr. 1803 meele omtrent
de benoeming der leden van het Comité tot de academische
zahn (hierna blz. 339, op 9 Febr. 1803). - De op 14 Maart
1903 benoemde l~ hierna blz. 339) tweede pedel Eastiaan Borst
komt ter vergadering binnen en wordt door den. Rector
g~·ïn::,talleerd.

11.
RESOLUTÜ:"N RAAD UTRECHT.

12 April 1802.
[Miedema, blz. 547: Aan den afgetreden Rector De Rhoer zal
worden verzocht, zijn oratie op Stads kosten te laten drukken, ook
omdat .daarin melding wordt gemaakt van de daags te voren ontvangen tijding van het sluiten van den vrede van Amiens.]

Acta et decreta Senatus, III

22
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29 September en 27 December 1802.
[Miedema, blz. 547-548: Prof. De Fremery mag tot een bedrag
van f 500 aankoopen op de aUctie van het kabinet van natuurlijke
historie van wijlen den burger P. Meijer (29 Sept.); ordonnantie
voor uitbetaling van f 504---1-4 voor de op ,deze 'auctie aangekochte
naturalia (27 Dec.).]

20 December 1802.
Gelezen een resolutie van het Departementaal Bestuur
's Lands van Utrecht, waarbij J. du Mont op zijn verzoek
ontslag kr~jgt als Rijdermeester, en J. S. Hofman In zIJne
plaats wordt benoemd.

22 Decembèr 1802 en 3 Januari 1803.
[Miedema, blz. 547-548: Aan den te Utrecht beroepen predikant
bij het Herv. Kerkgenootschap Ewaldus Kist, van Dordrecht, zal
tevens worden aangeboden het sinds 1795 door het vertrek van prof.
BroWIl vaceerende en sedert onvervuld gebleven professoraat in de
Christelijke -ethica, met het recht van zitting in de theol. faculteit,
op een jaarwedde van f 600; hem zal worden kennis gegeven van
het tot het Depart. Bestuur gerichte verzoek om hem bovendien
f 400 per jaar uit 's Lands kas te betalen, zooals bij Resol. Staten
Utrecht 19 Dec. 1787 ook aan Brown was verleend 1) (22 December~) 1802); Ds. Kist bedankt voor dit aanbod, omdat hij er tegen
opziet, "twee gcwigtige openbare bedieningen" tegelijk waar te
nemen (3 Jan. 1803).]

10 Januari 1803.
Gelezen een brief van het nepart. Hestuur., de1. 28 Dec.
1802, in antwoord op een brief van het Gemeentehestuur
van Utrecht, dd. :10' Nov. 1R02. waarbij het Depart. Bestuur
de verzochte subsidie vOOr (len "professor juri::; publici,"
ten bedrage van f 600, den 18dcll Nov. 1802 verschenen, toestaat en ordonnantie daa rtoe verleent.
1) Zie hiervóór blz. 200, op 3 en 24 Dec. 1787.
2) Bij Miedema abusievelijk 22 September 1802.
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9 Februari 1803.
Tot leden van het Comité tot de academische zaken (C.
A. Z.) worden benoemd de Heeren 1) Mr. W. J. B. van
Die/en, Mr. M. J. Eyck, Mr. D. J. Martens, Mr. J. F. Odé
en Mr. P. E. Voet van Winssen van Zevenhoven. Het
vroegere C. P. O. wordt op de honorabelste wijze ontslagen 2).

14 Februari 1803.
[Miedema, blz. 548: Verkiezing van Rector, Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar.]

14 lIlaar! 1803.
[Miedema, blz. 548: Wegens het overlijden van den pedel Hendrik
Koopman wordt de pedel Jacob Roukens tot eersten pedel aangesteld, op een jaarwedde van f 200; tot tweeden pedel wordt Bastiaan
Borst benoemd 3), op een jaarwedde
f 150; elk 'der pedellen
moet jaarlijks f 37-10 st. uitkeeren "aan den in den jaare 1795 uit
deszelfs post ontslagen pedel Jan Nieuwenhuyzen 4);" beiden moeten,
een recognitie van f 12 aan Stads kas betalen. Voor het sluiten en
ontsluiten der Academie wordt Jan Bilders benoemd, op het gewone tractement.]

van

28 Maart 1803.
[Miedema, blz. 549: Goedgekeurd de tusschen het kerkbestuur en

1) Niet meer: burgers!

2) Op 7 Februari 1803 had het nieuwe, door het Depart. Bestuur
benoemde Gemeentebestuur zijne taak aanvaard; het bestond uit 10
leden, waaruit elke maand een Voorzitter werd gekozen; de eerste Voorzitter was Mr. M. J. Eyck. - Op 12 Febr. 1803 namen de
op 9 Febr. door den Raad benoemde heeren zitting in het C. A. Z.;
Mr. Van Dielen werd tot Voorzitter gekozen; het Voorzitterschap
wisselde om de 2 maanden.
;l) Zie hiervóór blz. 259, op 8 Mei 1795.
4) Zie hiervóór blz.· 259, op ~9 Juni 1795.
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prof. Heringa aangegane overeenkomst 1) over den predikdienst
van den laatste 2).]

30 MAART 1803-12 APRIL 1804.
1.
"ANNO 1803 3). ACTA SENATUS ACADEMIAE TRAJECTINIAE,
RECTORE MAGNIFICO HERMANNO 4RNTZENIO, ET SEBALDO
RWIO GRAPHlARIO."

30 Maart 1803.
GcÏnstallecnl als J\.cdor Arntzcnius, als Secretaris Rau,
als Assessoren: Royaanls, Bonnet 4), Hlculand en Hennert. _De aftredende Rector Eoyaards draagt zijn arrlbt aan
zijn opvolger Arntzenll1s over, na. het houde.u van een rede
"de iis, quae animum crigant demissum contemplantittm hodie rem Christianam."

23 December 1803.
Segaar is overleden; de familie bedankt voor rouwbezoek

'en lijkrede.
1) Zie hiervóór blz. 335, op 30 Dec. 180!.
2) De volgende besluiten van het C. P. O. verdienen hier nog
vermelding: op 31 Mei 1802 werd de rekening der verschotten van
prof. M. van Geuns, als praefeetUs horti, wegens huiten- en binnenlandsche correspondentie in de ja~en 1799, 1800 en 1801, ten bedrage
van f 48-9 st., goedgekeurd; op 28 Juni insgelijks de rekening der
verschotten van prof. Bleuland voor zijne lessen in de ontleed-,
heel- en verloskunde, over het jtlar 1801, ten bedrage van f 159-12
st.; op 9 Augustus de rekening van den Academiedrukker Van
Paddenburg, Over het jaar 1801, ten bedrage van f 530-13 st.
:q Rau heeft, wat geen Secretaris vóór of na hem ooit gedaan
heeft, zijne Acta in twee stukken verdeeld, over 1803 en 1804.
-1) In strijd met de gewoonte, dat de vier Assessoren elk uit een
andere faculteit zijn gekozen, is ditmaal de juridische faculteit niet
vertegenwoordigd onder de Assessoren; Royaards en Bonnet behoorden tot de theologische faculteit, Bleuland tot de medische en
Hennert tot de philosophische. Uit de juridische faculteit had men
De Rhoer kwmen nemen.
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"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI A o. 1804, RECTORE
MAGNIFICO HERMANNO ARNTZENIO, GRAPHIARIO SEBALDO
RAVIO."

9 Januari 1804.
Er rijzen weer moeilijkheden over dl' inlijving bij de btlrgermacht, \vaarmede de Utn:chtschc studcnt(:n bedreigd
wonkn; volgens besluit van Curatoren moeten allen als
student beschouwd worden, die bij den Rector zijn ingeschreven, terw~jl toch verscheidenen daarvan den naam student niet verdienen, omdat zij chirurg of apotheker willen
worden (;Tl nîct vall pLlll Aln medicijnen te studeeren. De
RCcLor zal met Curatoren hierover spreken.
10

Jannari

1804.

De Rector heeft met den Curator Van Dielen gesproken.
Deze ried aan, dat de Senaat over deze zaak een voorstel
aan Curatoren zou doen. Hij de_ beraadslaging hierover waren sommige professoren van rneening, dat men ~ian het testimonium van inschrijving zou kunnen toevoegen: "quod
deprchcnsi sInt linguam Latluam Intelligere et veti nominis
studio.sl esse;" anderen meenden deze aangelegenheid te
moeten uitstellen "ad illucl tempus, quo de conscribenda
nostra juventute academica (klltlO cum Senatu (tuhano) agere1 tll~:" deze batste mccnin;r behaalde de overhand. - InsLdlatic van den opnieuw t)~erlOenHkn (hierna bI/.. 348, op
9 Jan. 1R04) pedel Jan NiCl1\\'cnhuyzen.

26

Januar;

11:\04.

fnaugurcele oratie van prof. V;m Heusde (hierna hh. 343344, op 10. 17, 2·~ (kL 1803) "de antiqua cloqucntia cum
rccen11on: cOnlparata."

I!.
RESOLUTÜ~N RAAD UTRECHT.

25 'April 1803.
[Miedema, blz. 549: Den afgetreden Rector Royaards zal worden
verzocht, zijn oratie op Stads kosten te laten drukken.]
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Juli 1803-Maart 1804.
Het Raadslid Mr. D. J. Martens doet het voorstel, ondanks den slechten staat der financiën, aan de hoogleeraren
Segaar en Chr. Saxe, wegens hun haogen leeftijd, emeritaat
met behoud van jaarwedde aa.n te bieden, en het C.A.Z.
uit te noocligen, zoo spoedig mogelijk twee geschikte candidaten voor hun opvolging voor te dragen, nomdat de propacdeuti,.:;che lessen of voorbereidende studiën voor jongelingen, welke op deze Academie komen studeeren, onontbeerlijk zijn;" "het is anders te dugtcn, dat de Hooge School
van tijd tot tijd zoude verminderen, ja geheel en al vervallen ;" hij doet dit voorstel te eerder, omdat hij zich vleit,
dat z~jn door den Raad aangenomen voorstel om het tr<1Ctement van prof. Heringa, evenals reeds geschiedt met de
tracternen1 en der hoogleC'raren Bonnet en Royaards, "op (:én
van 's Lands compioircn geadsigncert te krijgen," bij het
Depart. Bestuur gereeden ingang zal vinden. Zijn voorstel
wordt "provisioneel gehouden in advies" (4 Juli). Ingekomen een brief van het Depart. Bestuur van 27 Juli, inhoudende, dat het belang der Academie, "voor wier iU'itandhouding en bloei de zorge aan ons uitdrukkelijk wordt aanbevolen bij het 32stc artikel van het Reglement voor dit
Departement 1) ," vordert, dat maatregelen worden genomen
ter verbetering van het propaedeutisch onderwijs. De brief
wordt om advies in handen gesteld van het C.A.Z. (I Aug.).
Een door het C.A.Z. ontworpen antwoord op dezen brief
wordt goedgekeurd; in dit antwoorcl herinnert de Raad aan
art. 35 en 36 van het op 10 Jan. 1803 goedgekeurde Reglement van het stecle1ijk bestuur (niemand was opgekomen
om zich er: tegen te verklaren!), waarbij hem uitdrukkelijk
was voorgeschreven, rekening te houden met Stads finanoiën en, zoo noodig, daarover schikkingen aan te gaan met
het Depart. Bestuur; wij erkennen de billijkheid van uw
verzoek aangaande de propaedeutischc studie, maar Stads
kas laat geen nieuwe uitgave toe; zij is nog altijd bezwaard
met het trac1ement van prof. Hcringa, dat volgens art. 29
en 30 van het Depart. Reglement lTIOet worden betaald uit
1) Dit en de "Hnancieele steun, door het Depart. Bestuur voor
sommige uitgaven verleend, verklaart zijne veelvuldige bemoeiingen
in deze jaren met academische aangelegenheden.
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de geestelijke goederen, "geschikt tot het onderhoud der
professoren en predikanten der voormaals bevoorrechte
Kerk;" wij verzoeken nu dringend, dat dit tracternent door
het Depart. Bestuur worde overgenomen, of wel, dat het de
tractementen der in plaats van de HH. Segaar en Chr. Saxe
te benoemen hoogleeraren op zich neme ,) (IS Aug.).
Dankbetuiging aan het Depart. Bestuur, dat aan het StaatsbevYÎnd heeft voorgesteld, het tractement van prof. Heringa
uit de kas van het Departement te beUden ; zoodra het
Staatsbevvincl dit heeft goedgekeurd, zal de B. aad overgaan
tot het beroepen van een hoogleeraar ter ondersteuning van
de professoren Chr. Saxe Ç'11 Segaar (5 Sept.). Het Depart.
Bestuur dringt opnicuvv cr op aan, dat dit laatste zal geschieden; het C ..A. Z. \,vonlt nu uitg-enoodigd, een voordracht in te dienen voor het beroepen van een "deskundig
pro fessor" (:) (kt.). Dit Comité stelt aan den Ho.aad voor:
aan de hoog1ceraren Chr. Saxc en Segaar emeritaat te verle<.'nen, met behoud van hun tractemcnt, zitting in den Senaat en verdere "honores," Dr. Ph. W. van- Heusde, van
Rotterdam, te benoemen tot "ordin. prof. hi:;;toriarum, antiqUÎtatum, e10quentiae nee non linf.,'Uae Graecae," op een
jaarwedde van f 1200, en het C. A. Z. te machtigen, Dr.
"Van Heusde eerst hierover te polsen. Het Comité bericht
verder in dezen brief, dat Dr. Van Heusde 'aan het C.A.
Z. was aanbevolen o.a. door den (Lcidschen) hoogleeraar
Wijttenbach en door Jeronimo Van den Bosch; Wijttenbach had ook een vleiende inleiding geschreven voor
Van Heusde's boek over Plato; "het zou bezwaarlijk zijn,"
zoo schrij ft het C. A. Z., "cenen man te vinden, tot wiens
voordeele zooveele eenstemmige en respectabele aanbeveelingen spreek en 2), als' iemand, die aan de liefde der wetenschappen de schitterendste uitzichten van fortuin opoffert,
en wiens geleerdheid met godvrucht. deugd en aanminnige
1) Dit antwoord vindt men in de notulen C. A. Zo. op 12
Aug. 1803.
:!) Uit Notulen C. A. Z. 18 Oct. 1803 blijkt, dat Van Heusde ook
was aanbevolen door de Leidsche hoogleeraren Te Water en S. J. F.
Rau en den Leidschen Curator Mr. J. de Kruyff en door den Amderdamschcn hoogle\:raar Cras. Jeronimo de Bosch, een groot kenner van de klassieke en Nederlandsche letteren, was sinds 1798
Curator van de Leidsche Universiteit.
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zeeden gepaart gaat." De Raad machtigt mi hel C. A. Z.,
Dr. Van Heusde te polsen; als hij aanneemt, zal aan Chr.
Saxe en Segaar het emeritaat op de voorgestelde voorwaarden en in de vleiendste termen worden verleend en hun
volle vrijheid worden gl'laten om desgewenscht voort te gaan
met hUil publieke (.-n private lessen en voorlezingen (10 net.).
[Miedema, blz. 555-556: Van Heusde heeft zich bereid verklaard
en wordt nu op de op 10 Oct. genoemde voorwaarden benoemd;
z~jn verzoek, om het ambt eerst einde Januari 1804 te aanvaarden,
wordt toegestaan; over zijn verzoek om hem gedurende het eerste
jaar vrij te stellen van het doceeren der algemeene geschiedenis en
Romeinschc oudheden, en om zijne jaarwedde te verhaogen bij het
ovcdijden van Chr. Saxe of Segaar zal het C. A. Z. hem nader
.schrijven 1) (17 Oet.). Van Heusde neemt het beroep aan (240et.);
drmkbetuiging van Chr. Saxe en Scgaar voor de toevoeging van
Van Heusde en voor het omtrent hen op 10 Oct. genomen besluit
(31 ad.). De inaugurecle oratie van prof. V~m Heusde zal op
Stads kosten worden gedrukt; tevens wordt hij aangesteld tot medescholareh van het gym,nasium Hiëronymianum, op de survivance van
het jaarlijksche tractement van f 50; dat open zal vallen na het
overlijden van prof. Chr. Saxe of wanneer deze vrijwillig afstand
doet van dat tracwment (30 Jan. 1804).1
lMieclema, blz. 554-557: Mededeeling van prof. Heringa omtrent
een schikking, "die hij met het ministerie van de Nederd, Gereform.
gemeente heeft aangegaan over den predikdienst (19 Sept. 1803). Aan
het Depart. Bestuur zal worden verzocht, bij het Staatsbewind navraag te doen, of het reeds een besluit heeft genomen omtrent het
tractement van prof. Heringa (hiervóór blz. 3,13, op 5 Sept. 1803),
en, zoo niet, op een gunstig besluit daaromtrent a..9.n te dringen;
immen', Stads kas zal weldra worden be7.waard met het tractement
j) Den volgenden d8g besloot het C, A. Z. hem te schrijven: gij
kunt uwe lesE:en over' het Grieksch en de welsprekendheid beginnen na het einde der v:jnterv:,wantie, dat gewoonlijk op 20 Januari
valt, cn omstreeks dien tijd uw inauguree1e oratie houden; volgens
het gebruik <"lau deze Academie Wlat uw tractement in op den dag
van uwe Ol'alie; voor de historie en de antiquiteiten wordt ti gaarne
uitstel verleend tot het begin van het volgende academiejaar, dat
valt in het einde van September 1804. Gaarne zouden wij u een
heoger jaarwedde cia'n f 1200 hebben toegekend, maar Stads kas laat
dit niet toe; intusschen, uwe wedde zal na het overlijden van Ch..r.
Saxe worden verhoogd (Notulen C. A. Z. 18 Oet. 1803).
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van prof. Van Heusde (2 Jan. 1804). Mededeeling van het Depart.
Bestuur, dat het St~tsbewind aan dit Bestuur niet wil toestaan,
het tractement van prof. Heringa van de Stad over te nemen, maar
dat het Depart. Bestuur nu heeft besloten, de Stad voor dit jaar
ecn subsidie van f 1400 te verleenen (20 Febr.).]
Ingd::omen (:(;n brief van prof. HerÎnga, waarin de,:{' be-

richt: drie jaren g-clcden hchhen Bonnet en Hovaard,:-: mij
reeds het decanaa'y van de faculteit betwist, "tegen mijnè:
aanspraak en tegen het genoegen van mijnen anderen ambtgenuot ~. R;m. Hij het ::-;takctl der stemmen tusschcn de
vier leden der f:lculteit,'" heeft tocn .Royaanl:-;, ondersteund
door Bonnet, zich het decanaat aangematigd zonder een
wetiige aanstelling I). Jk hcb toen daarin berust, om een
hvisi iusschell <tmhtgcnoo1cll nid openbaar ie rnakell. ",Doch
daar die lwl::1ttn nu, t.egul mijnen \vensch en zonder mijne
_'\ch111<1 op een al te v1:cl gerucht makende wüze zijn llÎtgC_"
bruken, wordt datzelfde, wat mij voorheen terughield, nu
een dwangmiddel en verpligt mij, lJlieden niet langer onkundig te laten van het onrecht, mij aangedaan, en van de
\-v<monk, daardoor- in de \\'aarncming- van het decanaat veroorzaakt." Ook nu weer is het mijne beurt, hei decanaat gcdureride het jaar 1904 waar te nemen; ook nu wordt dat
recht mij door Royaanls en Bonnet bet wi~;t; ondanks rn~jn
hcrh;taldc aanmaning bl~jH H.oyaards in gebreke, een facultcitsverg-adering te bdeg-gen en daarin zijn gedurende het
jaar lBO] bekkeclen post aan zijn wettigen opvolger over
te g-cw"n. Daardoor wonl niet alleen ik verkort in mijn recht,
maar is de thcologische faculteit zonder wettigen ckcaan.
\Vil!" hierin spo('dig en naar billijkheid beslissen. "--- De "Raad
besluit, het C.A./:. uit te noodigen, dit ge::ichil in (kr minne
te vereffencll: _zdukt dit niet. dan zal de Raad zelf ecn
bc;.;lis:-;ing er (jvc~ nemen (20 FebL).
lMtcdcmn, blz. 557-558:
Hei C. A. Z. bericht, dat het prot
H,oyaanls had voorgesield, vrijwillig afstand te doen van het decanaat cn dezen post in handen V[;n Curatoren (het C. A. Z.) neer
le leggen, die dan het decanaat zouden opdragen aan wien het na<tr
h1.1I1 oordeel tcekWi1l1l. Na eenige bezwaren te hebben geopperd we1) Over dezen twist over het decanaat in het iaar 1801 vgl. Cramer, t.a.p., blz. 116-126; over deze. zelfde aangelegenheid, die zich
over 1803, 1804 en volgende jaren voortsleept, ibidem, blz. 129~136,
145-146, 14il--150, 152---155.
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gens de inmenging van Curatoren in een domestieke zaak, die alleen
de faculteit aanging, had prof. Royaards hie~in toegestemd. In een
gemeenschappelijke vergadering van Curatoren en faculteit, ten
huize van prof. Bonnet, op 9 Maart, was Royaards teruggekrabbeld
en had bij schriftelijk protest verklaard, dat de zaak alleen de
~aculteit aanging, dat hij alleen in haar schoot het decanaat wilde
neerleggen en dat hij dit niet kon overdragen aan prof. Heringa,
"als wiens godsdienstige gevoelens door hem als heterodox beschouwd wierden." Toen hem tegemoet was gevoerd, dat hij toch
had aangenomen, het decanaat in handen van Curatoren te stellen,
had hij verklaard, dat hij dan de zaak verkeerd had begrepen. Na
van dit alles te hebben kennis genomen, besluit de Raad, prof.
Heringa tot dcca.:"\n voor het volgende studiejaar te benoemen (12
Maart).]

Het Haadslid lvla.rtens deelt mede, dat Ds. Husly Viefvant,
predikant "bij de Herv, g"etrl{'('nie te lHn'cht, (lÎe Vnl('gi-'f pn:dikant te Amsterdam geweest, maar geremoveerd was,
naar Amsterdam kan terugkeeren, omdat ue regeering daar
had besloten tot herstel van de gerernoveenle predikanten
in hun ambten; ecn notabel aantal leden der Herv. gemeente te Utrecht stelt prijs op het behoud van Ds. Viervant;
dit zou te eerder gelukken, wanneer de Raad hem tot professor benoemde, in welk geval zij bereid waren zoodanig-c
schikking over zijn tractenwnt met den Raad te maken, dat
Stads kas er niet door werd bezwaard. - ' Hierover zal advies van het C.A.Z. worden gevraagd (26 Sept. lR03). Het
C.A.Z. bericht, van terzijde te zijn geïnformeerd, dat "deeze
offerte door Ds. Viervant niet zoude worden geaccepteert,"
waarom -het geen verdere st;ippen in dezen had gedaan
(7 Nov.).
[Miedema, blz. 556-558: Aan Ds. Ditmar Huisman, predikant bij
de Herv. gemeente te Utrecht, wordt het ordin. professoraat in de
"philosophia moralis et historia ecclesiastica" aangeboden, op een
tractement van f 400, vroeger door prof. Segaar genoten, in de hoop,
dat hij dan zal bedanken voor een beroep als prof. naar Groningen
(13 Febr. 1804). Hem wordt 1.4 dagen uitstel voaT zijne beslissÎl1.g
toegestaan (20 Febr.). Hij wordt beroepen tot het genoemde professoraat, op een jaarwedde van f 500, die na het overlijden van
prof. Chr. Saxe met f 300 zal worden vermeerderd; "voor het concipieeren van de cursus in de kerkelijke historîe, als een zeer omslagtig en gewigtig werk," wordt hem één of twee jaren tijd gelaten.
Dankbetuiging van H. J. Wunder en een aantal andere studenten
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voor het aan Ds. Huisman gedane aanbod; aan"hun verzoek, om hem
in den predikdienst te verlichten, is reeds voldaan (19 Maart).]

Juli-Augustus 1803.
[Miedema, blz. 549---553: Aangesteld tot Academiedrukker O. J.
van Paddenburg en WilIem van IJzerworst, "een ieder voor de helft,"
die ieder jaarlijks aan Isabella Maria Meyer f 25 moeten uitkeeren en een recognitie van f 50 betalen 1), Een concept-instructie
voor de Academiedrukkers wordt om advies in handen van het
C. A. Z. gesteld (11 Juli). Na: de gegronde bezwaren van de Academiedrukkers nopens eenige artikelen van de instructie van 6 Juli
1771 te hebben gehoord, stelt het C. A. Z. een nieuwe instructie
voor hen voor (bij Miedema, blz. 550-553); deze wordt 14 dagen
ter Secretarie ter visie gelegd (18 Juli) en daaITla vastgesteld
(1 Aug.) 2).]

19 September 1803.
Op de lijst der "lage bedienden, welke alle jaaren na den
lsten October in den Raad hunne 'continuatie moeten verzoeken" komen voor: "De custos van Stads Bibliotheek, C. P.
van Emdre" (maar achter zijn naam staat: "N.B. geeXCl1seerd 3))" en "de pedellen J. Raukes en B. Bors!."
21 November 1803.
[Miedema, blz. 555: Aan het Depart. Bestuur zal betaling worden
verzocht van het ~aar]ijksche subsidie van f 600 voor den "professor
juris publici," dat elk jaar in de maand November door het Depart.
Bestuur aan de Stad wordt voldaan.]

1) Deze resolutie ook bij Evers, Gegevens betreffende Utr. drukkers, blz. 111; de straks te noemen instructie voor de Academiedrukkers aldaar, blz. 111-113.
2) De rekening van den Academiedrukker Van Paddenburg over
het jaar 180-3, ten bedrage van f 330-10 st., wordt goedgekeurd.
;;) R.eeds in 1778 was de Custos van de Bibliotheek dan ook van
deze verplichting vrijgesteld: vgl. hiervóór blz. 119-120, op 6 en 21
April 1778.
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28 November 1803.
De Hoofdschout "), Mr. G. A. Visscher, heeft door het
C.A.Z. aan den Raad kennis doen geven, "dat bij hem informatiën waren ingekomen, dat sommige studenten en ec-nige
losse knaapen uit den burger~tand voorgE"nomen hadden,
zich op den St. Nic-olaasavond over de zedert cenigen tijd
ttisschen hunlieden ontstaanc geschillen met de \vapens te
attaqucert.'n en er dus daaromtrent de nodige voorzieningen
dienelen te \Vorden gc(;JfectueercJ, ofsdlOon hij, Heer }-Ioofd~
schont, alk die praccal1tiën zou doen in het \verk stellen,
welke in soorig-c1ijkc Revallcn worden vereischt." \Vonlt besloten, den Fransehen commandant te verzoeken. gcdurclHle de St. l\'icolaasviering door zijne troepen te laten
patrouilIecrcn en den Raad kennis te geven van de maatregelen, (lie hij het geschiktst zal oonleelen te nemen. De
"gecommitt. 10t de daaglijks voorkomende zaaken" wordell
gcmac-htigd, aan den majoor van de klepperlieden de tot
voorkoming van deze desorders dienstige bevelen te geven.
5 December 1803.
Aan het "zing-collegîe" onder de zinspreuk "N aar hooger doel" wordt toegestaan, voor zijne bijeenkomsten, buiten
kosten van de Stad, gebruik te maken van het groate auditorium der Academie.
9 Januari 1804.
[Miedema, blz. 556:" In plaats van den overleden pedel Adriaan
Borst wordt de in den revolutietijd geremoveerde pedel 2) Jan
Nieuwenlmyzen aangesteld tot (tweeden) pedel op een jaarwedde
van f 150, waarvan hij jaarlijks een recognitie van f 12 moet betalen.
De eerste pedel J. Honkens wordt nu vrijgesteld van de jam'lijksche uitkeering aan J. Nieuwenhuyzen :;).]

1) Bïj re"olutie v~m. het Depart. Bestuur van 9 Maart 1803 (zie
Res. Raad 4 April 1803) was in het geheele Departement de naam
"Algemccne Aankbger" vervangen door dien van "Hoofdschout."
:2) Zie hiervóór blz. 259, op 29 Ju...'1i 1795.
3) Zie hiervóór blz. 339, op 14 Maart 1803.
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23 Januari 1804.
[Miedema, blz. 556: Op voorstel van het C. A .. Z. worden Rector,
Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar benoemd.]

5 Maart 1804.
[Miedema, blz. 557: Op voorstel van het C. A. Z. wordt prof.
Bonnet, in complimenteuze termen, wegens zijn haogen leeftijd
vrijgesteld van zijne predikbeurten, met behoud zijner wedde en
het recht, af en toe nog een predikbeurt waar te nemen.]

Het reglement voor de introductie der burgerbewapening
hinnen di..'ze stad wordt vastgesteld J). Volgens art. 3 van
hoofdstuk I van dît reglement zijn van den gcvvapendcn
dienst o.a. vrijgesteld "allen, die aan deze Academie more
malorurn of publiek gepromoveerd zijn."

12 APRIL 1804--4 APRIL 1805.
1.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI AO. 1804-1805,
RECTORE MAGNIFICO SEBALDO RAVIO, GRAPHIARIO
J. F. HENNERT."

12 April 1804.
Geïnstalleerd als Rector Rau, als Secretaris Hennert, als
Assessoren: Arntzenius, I-Ieringa" De Fremery en Hossijn.
De aftredende Ru,tor Arntzeniu:-; draagt zijn ambt aan zijn
opvolger Hau over, na het houden van een rede "de patria
potesuie :Romana, de origine sua et effecttl, indoli illius
civit;üis cOl1selltaneis."
16 Mei 1804.
De ~-\(ta van het rectoraat van i\rntzcnius
kzel1 en goedgekeurd.

1) Men kan dit vinden in Resol. Raad 30 Jan. 1804.

wordet~

gc-
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2 Juni 1804.
De tot "ordin. prof. philosophiae moralis et historiae
ecclesiasticae" benoemde predikant Huisman wordt op zijn
verzoek door den Senaat tot Philos. Dr.. benoemd; Hennert
promoveert hem daartoe.

14 Juni 1804.
Inaugureele oratie van prof. Huisman "de diversis, quae
vera eruditio conciliat. tam in hominttrn vita privata quam
publica, commodis."
t

.j

October 1804.

De tot orclin. prof. in de theologie benoemde Haarlemsche
predikant Gabriël van Oordt (hierna blz. 351, op 22 en 28
Mei 1804) wordt op zijn verzoek tot Theol. Dr. gepromoveerd; Heringa is zijn promotor 1).

11 October 1804..
Van Oordt houdt zijn inauguree]e oratie "de juvenum
animis ad Christianum ministerium formandis, Doctoris
Christianiae religionis academici officio cum praecipuo, turn
gravissimo ae praestantissimo."
5 Februari 1805.
Bonnet overleden; de familie bedankt voor rouwbezoek
en lijkrede.

4 Maart 1805.
Bij academische plechtigheden zullen de nieuw benoemde lectoren 2) cle achterste plaatsen op de zetels der hooglccrarcn innemen.
1) Vgl. Cramer, t.a.p., blz. 137.
2) Nijhoff en Heyligers: zie hierna, blz. 352--354, op 30 Juli, 10
en 17 Sept., 8 en 15 Oct., 5 en 12 Nov. 1804.
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II.
RESOLUTIEN RAAD UTRECHT.

Mei 1804 -

Februari 1805.

rMiedema, blz. 558-559: Het Depart. Bestuur bericht, dat het aan
Ds. Van Oordt, predikant te Haarlem, wanneer deze op verzoek van
den 80-jarigen prof. Bonnet hem wordt toegevoegd 1), na het overlijden van prof. Bonnet diens tractement van f 2000 wil betalen; het
verzoekt tevens, bij voorkomende vacature geen theol. prof. te benoemen zonder voorkennis van het Depart. Bestuur. Ds. Van Oordt
wordt nu beroepen tot ordin. prof. in de theologie, op een voorloopige wedde van î 400, te betalen uit Stads kas, hoven zijn tractement van f 1500 als predikant, totdat aan hem, na het overlijden
van prof. Bonnet, een zoodanig tractement zal worden toegekend,
als het Depart. Bestuur dan zal bepalen, "en waartoe het zich nu
reeds favorabel heeft geëxpliceerd." Prof. Bonnet zal, tot dank voor
zijne gedurende 42 jaren aan de Academie bewezen diensten, zijne
volle jaatwedde behouden en de vrijheid om desverkiezende zUne
theologische lessen voort te zetten (22 Mei). Ds. Van Oordt neemt
dit beroep aan (28 Mei). Aan den Raad wordt bericht, dat Ds. Van
Oordt het beroep tot predikant bij de Herv. gemeente te Utrecht
heeft aangenomen (4 .Juni). Zijn inaugureele oratie zal op Stads
kosten worden gedrukt (15 Oct.). Op voorstel van het C. A. Z. wordt
prof. Van Dordt, om te voorzien in de vervulling der Academiebeurten van wijlen prof. Bonnet, tot Academieprediker benoemd;
daar door deze, benoeming zijn tractement als predikant hij de
Herv. gemeente komt te vervallen, zal aan het Depart. Bestuur
worden verzocht, hem het tractement van wijlen prof. Bonnet, nl.
f 2000. te betalen (18 Febr. 1805).J

4 en 25 Juni 1804.
[Miedema, blz. 559: De oratie van den afgetreden Rector Arntze() Uit Notulen C. A. Z. 15 Mei 1804 blijkt, dat Bonnet dit verzoek aan het C. A. Z. had gedaan en tevens medegedeeld, dat
DE. Vau Oordt, wanneer hij deze benceming tot prof. te Utrecht
kreeg, het beroep als predikant naar Utrecht zou aannemen en
zou bedanken voor een hem aangeboden professoraat in de philomphie, gecombineerd met het ambt van Academieprediker, te
Groningen.
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nius zal op Stads kosten - worden gedrukt (4 Juni); insgelijks de
inaugureele oratie van prof. Huisman (25 Juni).]

Juli-N ovember

1804.

De Voorzitter van den Raad, Testas, geeft in overweging,
ten bate van hen, die zich op de heel- en vroedkunde tocleggen. den tot nog toe onvervulden post van Lector in de
chirurgie en anatomie '.veer te vervullen en daartoe te belloemen DL Ph. A. Heyligers, met of zonder jaanvedde, al
naar de -Raad zal beslissen, en hem tevens te vcrp1ichten,
niet alleen ondenvijs te geven aan vroedvrouwen en ('hintr··
g~ïnsJeerlingcn, maar ook, zoo noodig, de zware chirurgicalc
opcratii.;n bij behoeftigen \vaar te nemen. \\7or<1t om advies
in handen van het C./\.Z. göteJd (30 juli). Dit comité wint
eer:;1 de 111ccning van prof. IUculand hierover in, daar het
"al:-; eC11 duidelijk verwijt van plig-tverzuim of onbekwaamheid" zou kunnen \vordcn beschouwd, als men zonder zijne
toc:-:.temming hem iemand in dezelfde vakken toevoegde, terw~il toch aan hem het onderwijs in de Nederl. taal aan
vrOeclVrOL1\Ven en chirurgijnsleerlingen is opgedragen en hij
daarvoor ook venneenlcring" van tractCl11cnt heeft gekregen 1). Hei hericht vervolgens aan den Haad, daL het prof.
nleuland had gepol.;;t, zich vleiende, dat hij het voorstel
al~ verlichting- in zijn arbeid zou goedkeuren, "indien hij
al nil't ltlogt g·ocdvindcl1, zelfs aan te bieden, een klein gedeelte van zijn aanzienlijk tractcmcnt h'll hehoevell van Dr.
]--lcylig-{"rs af te staall." Hleulalld h;td echter te k<:1:'~lllcn gegC"Cll, dnt ;;:;ijn werk hern. nid te zwaar W;tS; h~i beklaagde
zich alleen over den geringcn ijyer van de chirurg~insker
ling-cn. Het C.A./:. maakte daarom bezwaar, het voorstel
y;tt1 'l'e:.:;Lts te ondersteunen, daar de aanstelling van DL
] icyliger::; groot ollgclloegC'll aan Bleuland zou geven en zjj
(b~trYan een ·vobbgen verwijdering tusschel1 Blculanc1 c~
l1eyligcrs en dus groot u;tdet! voor de AcaclemÏc vrc(·sdcn;
het bei oogde \rcnler, dat, al nam Dr. Heytigcrs een ]cctora;!t zonder jaarwedde aan, men }Km op den duur toch
(·('11 hdl()orl~jk üactcmcnt zou moeten geven, ('n
dat men
J) Dit blijkt uit Notulen C, A. Z. 22 Aug. en 5 Oet. 1804. Vgl.
verder hiervóór blz. 257, op 9, 14, 28 Sept. {,..ll 28 Dec. 1795 en 4 Jan.
1796, en blz. 316, op 3 Maart 1800.
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hem geen zware operatlen kon opdragen, -zonder daarover
eerst het advies van gecommitt. tot de chirurgijns in te
winnen, om te weten, of Dr. Heyligers niet alleen een goed
theoreticus, maar ook een bekwaam operateur is.
Overigens betuigde het C.A.Z., "de voordeeligste opinie
te hebben van de bekwaamheden des Heeren J-feyligers,"
zood at het hun aangenaam zou zijn, als de Raad een middel wist te vinden om deze bekwaamheden meer en meer
te doen dienen tot voordeel van het publiek. - De Raad
besloot, dit rapport acht dagen ter Secretarie ter visie te
leggen (8 Oel.). Met de beslissing hierover zal nog acht
dagen worden gewacht (15 Ocl.). De quaestie wordt nogmaals om advies toegezonden aan het C.A.Z., om na te
gaan, welke besluiten vroeger ten opzichte van prof.
Bleuland zijn genomen (29 Oet.). Het C.A.Z. zendt een
copic in van de 'Raadsbesluiten van 14 Sept.1) en 28 Dec.
1795, 4 Januari 1796 en 3 Maart 1800 ten opzichte van prof.
Bleulan(j2) (5 Nov.).
Dr. Philippus Franciscus Heyligers wordt aangesteld 3)
tot onbezoldigd Lector in de heel- en vroedkunde; hij moet
zijne lessen in de N ederduitsche taal geven en assisteeren
bij zware operatiën aan onverrnogenclen (12 N av.). De chirurgijnsleerlingcn zullen uiet tot het examen worden -toegelaten, wanneer zij niet kunnen bewijzen, gedurende hunne
leerjaren de lessen van prof. Bleul<ind en van den Lector
Heyligers te hebben gevolgd (26 Nov.).

3, 10 en 17 September 1804.
Curatoren der Latijnsche school stellen voor, de weelde
van den Rector S. Nijhoff, die op gunstige voorwaarden benoemd is tot Rector der Latijnsche school te ZicI) In Res. Raad 5 Nov. 1804, en dus ook bij Miedema, staat
abusievelijk 20 Nov.
2) Hiervóór blz. 352, noot 1.
3) Uit deze aanstelling van Dr. Heyligers, tegen den wensch van
prof. Bleuland, zou men afleiden, dat de Raad toch niet zeer tevreden was over Bleuland's lessen aan vroedvrouwen en chirurgijnsleerlingen. Hierop wijst ook de toelating, in 1800, van den
chirurgijn Beukman tot het geven van lessen aan chirurgijnsleerlingen (hiervóór blz. 332, noot 1).

Acta et decreta Senatus; III
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rikzee, met f 100 te verhoogen en hem den titel van "Lector
linguae Graecae" te verleenen. Zij prijzen hem zeer, daar
hij veel heeft bijgedragen tat den tegenwaardigen bloei van
het gymnasium Hiëronymianum, "die vooral in vergelijking
van de meeste andere steeden vrij groot is." Prof. Van
Heusde, die mcde-Scholarch is, ondersteunt dit voorstel, ook
in het belang van de Academie cu de studenten; hij zal
den jongen studenten aanraden, de lessen in de beginselen
van het Gricksch van den lector Nijhoff te volgen, "hoewel
zîjn eigen emulumenten door dit lectoraat op een aanmerkelijke wijze zouden verminderd worden." Het voor:-;.tel zal
acht dagen ter Secretarie voorliggen (3 ScpL). ?\ijhoff
wordt benoemd tot Lector in het Griekseh, met behoud van
zijne betrekking als Rector der Latijnsche school [:; (10
Sept.). Hij neemt het lectoraat aan en bedankt voor zijne
benoeming te Zierikzee (17 Sept.).
15 October 1804.
[Miedema, blz. 560: Aan prof. De Fremery wordt f 175 . toegestaan voor den aankoop, op een auctie, van ,,l'Entomologie
d'Olivier 2)."]

Tot leden van het C.AZ. worden benoemd de Heeren
Mr. C. van Hees en Mr. H. van den Burgh 3).
29 October 1804.
Een request -van Carl Weber, student in de theologie, die
verzoekt, dat men de beheerders -van het fonds- Bernard
moge bewegen, hem, evenals aan de andere studenten uit
de Neder-Palts geschiedt, een extra-subsidie van f 100 uit
te reiken en hem voorts het stipendium te betalen, dat de
uit dit fonds gebeneficieerck studenten plegen te trekken,
was Oll1 advies naar het C./\.z. gezonden. Dit rapporteert,
1") De door Curatoren voorgestelde verhooging zijner wedde
met f 100 wordt hem niet verleend.
2) G. A. Olivier, Entomologie ou histoire naturelle des im:ectes
coléoptères, Paris, 1789-1808, 8 volumes.
~l) Zij kwamen in de plaats van de Heeren Voet van Winssen
en Martens, en namen op 26 Oct. zitting in het C. A. Z. (Notulen
C. A. Z. 26 Oct. 1804).
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dat volgens de bewering van Weber hem het stipendium
"op illegale wijze" wordt onthouden door de hoogleeraren
Bonnet en Royaards; het heeft na informatie vernomen, dat
Weber "door een onvoorzigtig gedrag en verkeerd geplaatste
halstarrigheid" er zeer veel toe heeft bijgedragen om Zlch
het ongenoegen van de professoren Bonnet en Royaards op
den hals te hale~.- Het stelt voor, den requestrant te verwijzen naar de theologische faculteit. Aldus besluit de Raad.
December 1804-Januari 1805.
[Miedema, blz. 561-562: Prof. Rennert wordt op zijn verzoek,
wegens de verzwakking van zijn gezicht, emeritus verklaard,
"salvo honore," met een jaarlijksch pensioen van f 700, "latende
de Raad hem voorts de vrijheid, om het voormelde pensioen desverkiezende buiten deze stad te verteeren;" het C. A. Z. wordt
gemachtigd te inforrneeren, of prof. Van Beeck Calkoen, te Leiden,
een benoeming tot opvolger van .Rennert zou aannemen (10 Dec.).
Prof. J. F. van Beeck Calkoen wordt benoemd tot oretin. prof. in
de philosophie, de mathesis en! de astronomie 1), op een jaarwedde
van f 1100, die na het overlijden van prof. Hennert zal worden
vermeerderd tot f 1800 (21 Jan. 1805). Hij neemt deze benoeming
aan 2) (28 Jan.).]

31 December 1804 en 11 Maart 1805.
[Miedema, blz. 561----562: Aan het Depart. Bestuur zal worden
verzocht, alles te beproeven om van het Staatsbewind vergl.l.lllllng
te krijgen tot het overnemen van de betaling van het tractement
1) Het c. A. Z. had hem hiertoe voorgedragen "om het verlies
van een hoogleeraar van zodanige zeldzaarne verdiensten en uitstekende kunde (als Hennert) op eene luisterrijke wijze te kunnen
vervullen" (Notulen C. A. Z. 18 Jan. 1805).
2) Op 1 Febr. 1805 gaf Van Beeck Calkoen aldus kennis van dit
pesluit aan den Leidschen Senaat: "postquarn diu anceps haeserat
animus, huie rogationi" (nl. het beroep naar Utrecht) "ohtemperare
-me dilectae conjugis amor et pietas jubent" (Molhuysen, Bronnen
VII, blz. 252). Hij was' nl getrouwd met een dame uit een Utrechtsche familie, Isabella Antonia Lucretia van Westrenen, Vrouwe van
Rijnesteyn en Steenisweerd (Nederlan(Vs Patriciaat, 191~ 10de
Jaargang, blz. 53).
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van prof. Heringa, of, indien dit niet gelukt, aan de Stad _ een
'extra-subsidie van f 1400 toe te staan 1) (31 Dec.); bericht van
het Depart. Bestuur, dat pogingen hiertoe toch vruchteloos zouden
zijn, en dat het aan de Stad ook voor dit jaar het gevraagde subsidie van f 1400 wil toestaan (11 Maart 1805).]

14 en 21 Januari 1805.
[Miedema, blz. 561--562: De Raad verzoekt aan de administrateurs van het fonds-Bernard een jaar uitstel voor de aflossing
van f 10002) (14 Jan.); het uitstel wordt verleend (21 Jan.).]

21 Januari 1805.
[Miedema, blz. 562: Op voordracht van het C. A. Z. worden
Rector, Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar benoemd.]

4 APRIL 1805-24 APRIL 1806.
I.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMICI AB Ao • 1805 AD ANNUM 1806, RECTORE MAGNIFICO MATTHIA VAN GEUNS, GRAPHIARIO HERMANNO ROYAARDS."

4 April 1805.
Geïnstalleerd als Rector M. van Geuns, als Secretaris
Royaards, als Assessoren: Rau, De Rhoer, Bleuland en Van
;Heuscle. De aftredende Rector Rau draagt zijn ambt aan
zijn opvolg-er M. van Gcuns over, na het houden van een
reele "de beneficiis, quae Deus opti-mus maximus inde a
juvcntute apucl me collocavit."
1) Zie hiervoor blz. 345, op 20 Febr. 1804.
2) Voor deze aflossing vgl. hiervóór blz. 328-330. De financiën van de Stad werden in deze jaren steeds berooider, ten gevolge mede van de groote uitgaven wegens de voortdurende inkwartiering van troepen en de kosten voor het verblijf van de
hoofdofficieren.
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24 Mei 1805.
De Acta van het rectoraat van Rau worden gelezen en
goedgekeurd. De Rector vraagt: raakt het den Senaat niet,
hoe de nieuwe Raadpensionaris namens de Academie zal
\vorden gelukgewcl1scht en hoe hem de belangen der Academie zullen worden aanbevolen? De Senaat beslist, dat
Rector en Secretaris hierover met Curatoren overleg zulleit
plegen.
15 Juni 1805.
De Rector deelt mede: het resultaat van dit overleg is
geweest, dat de afgevaardigden, die door de stedelijke Re~
geering naar den Raadpensionaris ter begroeting zijn gezonelen, hern ook de belangen van de Academie op het hart
hebben gebonden. Van Dic1cn, de Voorzitter van Curatoren
en van den Raad, heeft verder gevraagd: als den Senaat
iets ter oort mocht komen, dat tot onheil van de Academie
kon strekken, wilt dit dan terstond aan Curatoren mededeekn; deze zullen dan met de profeSSOlTl1 overleg plegen over
de beste middelen om dat gevaar af te ,"venden.

20 Juni 1805.
De nieuw benoemde hoogleeraar Van Beeck Calkoen houdt
een inaugureele oratie "de praestantia et utilitate disciplinae
mathematicae ad omnem ingenuam institutionem."

29 November 1805.
De stedelijke Regeering en Curatoren hebben geklaagd over
het wangedrag in de kerken van sommige studenten 1), en
verzoeken, hen ernstig te waarschuwen, daar zij anders streng
gestraft zullen ,vorden. Dit zal geschieden.
3 Maart 1806.

:Met machtiging van den Raadpensionaris zendt de Secretaris van Staat voor Binncnlandsche zaken, H. van Stralen,
aan den Senaat het eerste ded toc van :J\1c Jac. Scheltema, "Staatkundig Nederland," en verkondigt den lof van
dit \verk. Hem zal dank worden betuigd.
]) Zie hiervoor blz. 209, op 13 Maart 1789, en blz. 236, op 6

Febr. 1794.
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19 Maart 1806.
De Rector legt een brief van Curatoren over, waarbij de
overdracht van het reeioraat op 24 April wordt gesteld. Daar
zij hem hebben gezegd, dat het in het belang van de Aèademie zou zijn, de instructie der pedellen te herzien,
wordt aan Rector en Secretaris opgedragen, ecn ontwerp
daartoe aan den Senaat VOor te leggen.
17 April 1806.
De voorzitter van Curatoren heeft aan den Rector geschreven, dat er hvijfel is ontstaan, of de aanstellingsbrieven
van de professoren 'volgens de zcgchvct ook gezegeld moeten
worden. Op advies van de juridische faculteit besluit de
Senaat, zich te wenden tot Curatoren en ook tot de "vi ros
illas spectatissimos, qui rei llummariae in hac quidem rcgione praesint" (zie hierna blz. 364, op 24 April 1806), opdat de professoren niet "in culpa" zulten zijn gedurende den
tijd, waarin de wetgevers nog over dit onderwerp beraadslagen. _Aan Rector en Secretaris \-vordt opgedragen, in dezen
diligent te blliven.

II.
RESOLUTIÊN RAAD UTRECHT.

8 April en 24 Juni 1805.
[Miedema, blz. 563: De oraties, door prof. Rau op 29 Maart 1787
en op 4 Aprîl 1805 telkens als aftredend Rector gehouden, zullen op
Stads kosten worden gedrukt (8 Aprîl); gelijk besluit omtrent
de inauguree1e oratie van prof. Van Beeck Calkoen op 20 Juni
1805 (24 Juni).]

8 April en 9 December 1805.
[Miedema, blz. 562 en 565: Aan den Lector Dr. Heyligers hoogstens f 100 per jaar toegestaan voor benoodigdheden voor zijne
demonshatiën en lessen (8 April); hem wordt f 100 toegestaan
om een lokaal te huren voor zijne publieke lessen in de ontleedkunde en dit van vuur en licht te voorzien (9 Dec.)".]
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29 April 1805.
[Miedema, blz. 563: Aangesteld tot kapelmeester der Academie
de stadsklokkenspeler Frederik Nieuwenhuizen.]

8 Mei 1805.
In antwoord op den brief van den Raad van 18 Febr.
1805 (hiervóór blz. 351) bericht het Depart. Bestuur, dat
het aan prof. Van Oorclt een jaarweclde van f 2000 zal
betalen, ingaande met den dag, waarop de Stad zal ophouden hem het tractcmcnt te betalen, dat hem bij het leven
van ,vijlen prof. Bonnet was toegelegd, terwijl met dien
dag zijn tractement als predikant der Herv. gemeente zal
ophouden.

27 Mei 1805.
De Voorzitter van den Raad, Van Diclen, deelt mede,
dat hij te zijnen huize een commissie uit den academischen
Senaat heeft ontvangen, die verzocht, dat de commissie
uit den Raad, die den Raadpensionaris gaat complimentceren lnet. de aanvaarding van zijn ambt, hem ook de belangen der Academie en hare privilegiën en voorrechten
zal aanbevelen, "a]zoo de Senaat niet hadde kunnen besluiten, eene bijzondere commissie uit hun midden ten fine
voorschreven te benoemen 1)." Hlî heeft dit verzoek ingewilligd en het per brief overgebracht aan de reeds naar Den
Haag vertrokken commissie.
4 en 17 Juni 1805.
[Miedema, blz. 563: Aan het Depart. Bestuur zal worden verzocht, dat de betaling van het tractement van prof. Van Oordt
(hierboven, op 8 Mei) van 10 April 1805 af geschiede, op welken
dag het hem gedurende' het leven van prof. Bonnet betaalde t.ractement is opgehouden (4 Juni). - De Thesaurier wordt gemachtigd,
aan prof. Henncrt, die op 10 Dec. 1804 emeritus is verklaard, "doch
die tot op heden in zijnen post heeft gefungeerd," het ingetreden
kwartaal van zijn tractement ,voluit te betalen en zijn pensioen van
f 700 ingang te doen nemen met 3 ~ept. 1805 (17 Juni).]
1) Uit het medegedeelde op blz. 357, op 24 Mei en 15
volgt dit eigenlijk niet.
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17 Juni 1805.
[Miedema, blz. 563: Daar Cornelius Petrus van Emdre voor zijn
post als Custos der Bibliotheek heeft bedankt, wordt tot zijn opvolger benoemd Justus Heinrich Koch 1), praeceptor aan de Latijnsche school te Utrecht, op een jaarwedde van f 150, en f 25 voor
zijn oppasser, terwijl hij jaarlijks een recognitie van f 15 moet
betalen.]

Juli-Augustus 1805.
De Heer Van Die1en dient het volgende voorstel in: De
toestand van Stads kas maakt het tot plicht, zich op middelen van bezuiniging te bezinnen, waardoor niet eenige
honderden, maar ecnige duizenden worden uitgespaard. Zulk
een middel is het overgeven van het beheer der .Academie
aan het Depart. Bestuur. Ik heb reden te geloovcn, dat
het nieuwe Bestuur, dat op 1 Aug. a.s. zal worden georganiseent, dit beheer gaarne zat overnemen; reeds het
weldra aftredende Bestuur wilde dit gaarne. Het onderhoud der Academie zal jaarlijks f 30.000 beloopen; als de
burgerij van dien last ontheven \vonlt, zal zij toch het genot blîjvcn hebben van "cenen omloop van f 150.000 of
f 200.000, 'welken men berekenen kan, dat de Akademie jaar
door jaar in de Stad brengt." Ik stel daarom voor, het
gchcele bewind der Academie aan het Depart. Bestuur over
te dragen, "met overneming van alle de Ioealen, gebouwen
als: de auditoria, de Senaatskamer, den sterrentoren met
alle de instrumenten, het theatrum anatomieurn et physicum, met den ganschen apparatus, daartoe behoorende, den
hortus medicus met alle de broeikassen en planten, het huis,
daaraan vast (de ambtswoning van den prof. in de botanie)
en alles wat tot de i-\kademie betrekkelijk is, uitgenomen
alleen het nieuw opgerigte kabinet van natuurlijke historie
en de Stads Bibliotheek, waarvan ik hierna spreken zal,
en zulks op de volgende voorwaarden:
1 0 . De Akademie za.] ten eeuwigen dage in deze stad
gevestigd blijven, zonder ooit naar elders (Amersfoort)
verlegd te mogen wordol.
1) Nadere mededeelîngen over hem bij G. A. Evers, Utrechtsche
bibliot.heken in den inlijvingstijd (Jaarboekje Oud-Utrecht 1925),
blz. 143, noot 1.
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2°. Het Depart. Bestuur zal op zich nemen, te voldoen
aan alle de verbindtenisscn, door de Stad met de professoren en suppoosten der Akademie aangegaan.
3 Cl. Het Depart. Jkstuur zal voorzien in alle de kosten~
oetrekkelijk de Universiteit, als: de traktementen der professoren en suppoosten der Akademie, het onderhoud van
alle de gebot1\ven, instrumenten en verder alle de benoodigdhedcn, strekkende 10t instandhouding en bloei der Universiteit, en speciaal alleen dragen het onderhoud der manege en \vat daartoe behoort.
4°. Een of meer 1eden uit de stedelijke Regering, door
dezelve te benoemen, zullen ten allen tijde behoorcn tot de
Curatoren der Utrcchtsche Akademie, welker getal, instructie en organisatie voor 't overige volkomen wordt overgelaten aan cIe beschikking van het Depart. Bestuur.
Aan dit laatste artikel evenwel zoude ik zulk een gewicht
niet hechten, dat ik daa.rom de onderhandeling zou afbreken. De drie eerste zijn van dien aard, dat dezelve vermoedelijk weinig zwarigheid zullen ontmoeten."
Ik zou het kabinet van n:ltuurlijke historie, overgenomen uit den boedel van wijlen den apotheker Juriaanse 1) tegen de jaadiiksche uitkeering aan zijne familie van zekere
rente, en de Stads Bibliotheek uitzonderen, omdat die
beide een geldswaarde vertegenvvoonligcn; bij verkoop zou
de Bibliotheek ten minste eenige duizenden opbrengen. rroch
zou men omtrent beide ook tot een schikking kunnen komen
met het Depart. Ikstuur.
lVIen zal misschien tegenwerpen, dat men de Akade:nie
nid kan afstaan, omdat z~j ('.en eigendom is van de Stad.
l\laar is het ook een eigendom van de Stad, dat de -Hooge
School onder het beheer der stedelijke Rq;-eering staat? Dit
kan een argument 'wezen voor sommige leden van hel Gemeentebestuur, maar voor de burgerij is het volmaakt onverschillig, of Curatoren der Universiteit uit de stedelijke,
dan ,vel. uit de Departementale Rcgeering worden genomen.
mits de Akademie maar binnen de stad gevestigd blijve, en
dit moet een conditio sine qua non zijn. ~,- Dit voorstel
wordt om advies g-ezonclcn naar het C.A.Z. (22 Juli).
Dit aclviö luidt aldus: "dat de Raad zig hoofdzakelijk met deeze voordragt zoude kunnen conformeeren, en
1) Hiervóór blz. 335, op 10 en 17 Aug 1801.
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dat men met het Depart. Bestuur deswegens in onderhandeling zoude kunnen treeden. Dan, dat uwe gecommitt. (de
c.A.Z.), hoezeer ook de conditioneele artikelen, daarbij
voorResteld, allesints approbeerende, egtcr vermeenen zouden, dat deeze onderhandeling vooreerst behoorde te worden
aangevangen zonder bepaalingc van eenige voorwaarden, en
dat mel1 alleenlijk in generaale termen ;lan hetseIvc Depart.
Bestuur zoude kunnen doen blijken, dat het Stads Bestuur
niet ongenegen zijn zoude, op billijke conditiën het oppertoeverzicht en het gantsch bewind over dceze Universiteit
af te staan, tenvijl men, wanneer er zig hoopc opdeed tot
cenen gc\vcnschtcn uitslag, clen afstand der gebouwen, instrumenten de. in dat geval op de meest voordeelige wijze voor
Stads kassa en na gelang der omstandigheden meede zoude
kunnen regelen.
En wat betreft de zwarigheid, of het Stads Bestuur het
vermoRen zoude hebben, om de Academie als een Stads
eygendom aan anderen af te staan, deeze zoude naar het
oordeel uwer Recommitt. kunnen worden weggcnoomen, wanneer de Raad koude goed vinden, om bij de te doene publicatie
ter benoeming van gecommitt. tot het werk der stedeJ~ike belasting, teffens te insereercn; dat dezelve gecommitt. door
hunne aanstelling meede zullen verstaan worden geauthoriscerd te zijn, om uit naam van de burgerij deczer Stad
mcedc te concurreeren tot den afstand van zodanige stedelijke eygenclommen, als tot het plan van bezuiniging voor
Stads kassa noodzakelijk mogten werden bevonden, en aan
wien men alsdan den afstand der Academie als een onvermijdelijk poinet zoude kunnen voorstellen."
,,\Vaarop gedelibereerd zijnde, heeft de Raad uit hoofde
van eenige gemaakte bedenkingen goedgevonden, zulks provisioneel te houden in advis" (29 Tuli). De Raad conformeert
zich met het rapport van het C.A".:/.. en machtigt het comité,
daarover met het DeparL Bestuur in overleg te treden 1)
(19 Au:;.).
October 1805-Februari 1806.
[Miedema, blz. 564-566: Aan prof. Van Beeck Calkoen f 250 à
1) Noch in de notulen van den Raad, noch ip die van het C.A.Z.
vindt men verder iets opgeteekend over deze aangelegenheid.
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f 300 toegestaan voor den aankoop van "een nieuw horologie of

pendule" voor den astronomischen toren (1 Oct.) j dankbetuiging
aan Ridder Van Kinsbergen voor een aan de Academie geschonken Engelsche astronomische sextant (17 Febr. 1806); prof. Van
Beeck Calkoen heeft deze sextant op den astronomischen toren
geplaatst (24 Febr.).]

December 1805.
[Miedema, blz. 565: Aan prof. De Rhocr wordt f 400 verhaoging
van jaarwedde aangeboden, wanneer hij voor een beroep naar
Leiden bedankt (2 Dec.); hij belooft, binnen kort een beslissing te
zullen nemen (9 Dec.); hij bedankt voor het beroep; zijne jaarwedde wordt nu van f 2000 op f 2400 gebracht (23 Dec.).]

6 Januari 1806.
[Miedema. blz. 565: Op voordracht van het C. A. Z. worden
Rector, Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar benoemd.]

17 en 24 Maart 1806.
De Bibliothecaris Prof. Rau wordt gemachtigd, op de
auctie der boeken van prof. Scheidius, die op 19 Maart
te Leiden zal worden gehouden, "een of twee met de hand
geschrevene Arabische woordenboeken, en wel Nos. 5 en 7,
op de catalogus der mss. vermeld, tot eene somme van f ISO
voor Stads Bibliotheek aan te kopen, en wanneer (hij)
dezelve niet mbgt kunnen bekomen, alsdan voor No. 8, op
de catalogus omschreven, f 100 te besteden" (17 Maart) .
.Rau bericht, dat bij op de bedoelde auctie niets heeft gekocht; No. 5, waarop hij vooral het oog had, was opgcloopen tot den prijs van f 230 en de twee overige nummers
waren ()f incompleet, óf niet duidelijk geschreven (24 Maart).
8 April 1806.

De rekening van het fonds- Bernarcl, bedragende in ontvangst
f 29.902-18-10, in uitgave f 17.69(}-~2-8, bl~jft in cas sa
f 12212-16-~--2, w'onlt goedgekeurd.
i-\an het Depart. Bestuur \vor<1t, onder herinnering aan z~in be~luit van 27 Febr.
lx05 (hiervóór blz. 356, op 11 Maart 1805), opnieu\\C een
extra-:;uhsirlie van f 1400, en regeling van de betaling Jer
termijnen daarvoor verzocht.
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24 APRIL 1806-9 APRIL 1807.
I.
"ACTA ET DECRETA SENATUS ACADEMIAE TRAJECTINAE RECTORE
PHILIPPO GUILHELMO VAN HEUSDE, A GRAPHIARIO MATTHIA
VAN GEUNS DESCRIPTA, ANNO 1806"(-1807).

24 April 1806.
Geïnstalleerd als Rector Van Heusde, als Secretaris M. van
Geuns-, als Assessoren: Van Gordt, Arntzcnius, De Fremery
en Van Beeck Calkoen. De aftredende Rector M. van Geuns
draagt zÜn ambt aan zijn opvolger Van Heusde over, na
het houden van een rede "de optatissima morbi variolosi
exstirpatione, a vaccinae praesertim insitione aliquanclo sperancla." ~- De Rector van het vorige jaar, IvI. van GctlllS,
bericht, dat hij volgens de op 17 April (zie hier vóór blz. 358)
gegeven opcl racht met den Secretaris· is gegaan naar den
praeses van het college, "quod publicis in hac regioue rationibus praeëst" (Raad van Financie van het Departement
Utrecht 1) en hem de redenen heeft medegedeeld, waarom
de professoren meenen, dat de zegelwet niet op hun aanstellingsbrieven betrekking heeft. Ecnige dagen later heeft deze
voorzitter hem namens zijn college medegedeeld, dat deze
zaak niet bij hen behoorde, zoodat de Senaat zich e1ders
om raad n1.oest wenden. IJl' Rhocr deelt mede, dat hij privatim zich tot Van Die1cn heeft gewend en van dezen bijna
gelljk bescheid heeft gekregen. De Senaat besluit, dat, alvorens hierin verder 1e handelen, privatim zal worckn onderzocht, wat de Leidsche professoren in dezen hebben gedaan; daarna zal men zich nog tot den Haadpensionaris
kunnen wenden om een goedgunstige interpretatie van de
zegelwet 1e verkrijgen.

5 Mei 1806.
Chr. Saxe is op 9J-jarîgcn leeftijd overleden; de weduwe
bedankt voor rouv\'bezoek en l~jkrede. - De Rector deelt
1) Dat dit college bedoeld is, blijkt uit d~n onder 5 Mei 1806 te
noemen brief van den Senaat _aan den Raadpensionaris.
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mede, dat privatim van een Leidsch professor is vernomen,
dat de Leidsche Senaat schriftelijk aan den Raadpensionaris
gevraagd heeft, de professoren vrij te stellen van de ·zegelhelasting. Besloten wordt, hetzelfde te doen; de hiertoe
door den Secretaris opgestelde brief wordt gelezen, goedgekeurd en nog dezen zelf den dag verzonden. Deze brief
volgt; hij is gedateerd op 4 l\Iei en luidt in hoofdzaak aldus:
toen wij kennis hebben genomen van art. 32 van de ordonnantie op het kleinzegel, bij publicatie Vall Hun Hoog. ]Vlag.
van 28 Nov. 1805 vastgesteld, waarbij gelast wordt, dat
zij, die ambten of posten bekleeden, waarvan de aanstellingsbrieven niet op zegel zijn geschreven of ouder zijn
dan 10 jaren, nieuwe aeten op behoorlijk zegel moeten verkrijgen, hebben wij onS afgevraagd, of de posten van de
fungeerencIe professoren dezer Academie onder dit artikel
vallen, daar onze professiën În vorige publiratifn nooit begrepen zijn "onder de benaming van emplayen, ambten, bedieningen of beneficiën" en nog minder zouden kunnen behooren "tot het alternatief van politieke of militaire bedieningen," die in de publicatie uitdrukkelijk genoemd \yorden. \Vij aan deze Academie hebben onze aanstelling ontvangen bij extract uit de Resolutiën of bij een eenvoudigen
brief van den :Magistraat. als Curatoren dezer Academie,
waarbij ons niets is opgedragen, "cIat na politieke of juclicieele functie gelijkt, hoedanige functie \vel bij andere Academiën plaats heeft, doch b~j deeze geheel aan de Stads
1\iIagistraat is verbleven." Om niet alleen op ons eigen oordeel af te gaan, hebben wij ons met deze onze bedenkingen
resp. vervoegd bij onze Curatoren, bij den lVIagist raat en
vervolgens ook bij den Raad van Financie van dit Departement, maar ,"vij hebben van hen geen zekerheid verkregen,
of vvd, wij zijn "naar hoger verwezen." Daarom nemen wij
de vr~jheid, ons tot U\ve Excellentie te wenden met de
vraag, of bedoeld art. 32 ten onzen faveure niet zoo uitge1eg~d kan \i\--ordcn, cIat de posten van hoogleeraren, "bijzonderlijk aan deze Academie," niet begrepen zijn omler
de daar bedoelde ambten, employcn enz. en dat in elk geval onze toL hiertoe nimmer bez\vaanlc blijken van aans1elling nóch nu, noch wanneer z~j ouder zullen zijn dan 10
jaren, hezwaan1 zullen worden met de aanmerkelijke kosten
van de bij gemeld artikel bepaalde zegeb.: dat dus c1e
tractementen, op welke wij onze posten hebben aanvaard,
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niet ex post vermindex,-d mogen worden, "terwijl het ook
nog bijzonderlijk bezwarende zoude zijn voor de hoogbejaarden- in ons collegie, verplicht te worden tot het nemen
van een kostbaar zegel· voor een reeks van tien jaren, tot
welke jaren welligt het perk huns levens zich niet zoude
uitstrekken; verzoekende eindelijk in deezen te worden gehouden voor diligent."
22 Mei 1806.
De Acta van het rectoraat van IVf. van Geuus worelen
xclczen en goedgekeurd. Vervolgens deelt de Rector mede,
dat hij, in antwoord op den ZOOCVCl1 genoemden Lrief aan
den Raadpensionaris, een extract uit het "Register der
Staatsbesluitcn van de Bataafsche Republiek, den 9dcn ?vIey
180(;' heeft ontv,wgen, md, <Lb IAjlage, I:t.:Il extract uil dit
Hegistcr van 28 April 1806---- beide volgen - , waaruit
blijkt, dat reeds op 28 April 1806, naar aanleiding van
ingekomen adressen van Curatoren der Academie te l-Ianlerwijk, van Rector en Senaat van Leiden en van Franeker
was besloten, dat de zegc1ordonnantÏe ook geldt voor alle
professoraten, lectoraten en alle verdere bedieningen van
eenige Hooge 0 f Illu~tre School (zie hierna blz. 370, op 12
l\Iei 1806). - Daarna cleelt de Rector de nieuwe instructie
voor de pedellen mede (hierna blz. 370, npS ]\lei 18(6).
De pedellen komen in de verg-adering binnen en leggen de
belofte af, hun instructie na te leven. - Het einde der colleges en hd begin der zomervacantie wordt vastgesteld op
Vrijdag- 20 Juni, de hervatting der colleges op Dinsdag 22
September.
20 Juni 1806.

De l\ector vraagt, of Koning Lodewijk Napoleon door een
delegatie van dcn Senaat begToet zal worden, zooa15 ook andere i\cademiól hebben gedaan. Besloten, naar anaJogic van
vroeger, den Koning namens den Senaat te begroeten, zoodra hij in Ut recht. komt; met Curatoren zal ovcrlegà worden
opdat, wanneer afgevaardigden van de stedelijke Rq:~-et'Ting
den Koning ju Den Haag gaan begroeten, zij hem ook
de bdang('n der Academie zullen aanbevelen.
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24 Juni 1806.
De Fremery, die in plaats van den afwezigen Rector Van
Heusde de vergadering leidt, bericht, dat Curatoren aanraden, dat een deputatie uit den Senaat den Koning in Den
Haag gaat begroeten. Daartoe wordt besloten. De Rector
en de Assessoren Arntzenius, De Fremery en Van Beeck
Calkoen zullen deze delegatje uitmaken; Arntzenius zal
-tevens den Secretaris l\rl. van Geuus vervangen, die verzoekt, hem om gezondheidsredenen te excuseerCTI. Verder
besluit de Senaat: de toespraak tot den Koning zal in 't
Fransch gesteld worden; de delegatie zal niet in toga,
maar "communi vestitu honesto induti" naar het paleis
gaan; zoo mogelijk zal de Senaat gaarne tevoren kennis
nemen van ele toespraak.
1 Juli 1806.
De Fremery, die den Rector weder vervangt, brengt
verslag uit van de reis naar Den Haag: op 27 Juni is de
delegatie daarheen vertrokken; den 29sten Juni, te 1 uur,
had de audientie bij Koning Lodewijk plaats "in palatio
regio suburbano"(Huis ten Bosch); de Senaat was een
van de eerste colleges, die binnengeroepen werden. De Rector Van Heusde hield toen de volgende" in gemeen overleg
opgestelde toespraak:
'
Sire!
"l'Univcrsité d'Utrecht nous a chargés de présenter ses
hommages à V otre Ma j esté et d' être les interprètes de ses
voeux sincères et ardens pour Ie salut de Votre ilIustre
pc1'sonnc et pour Ia félicité de Votre règne.
Les arts et les scicnces aiant une si grande influence sur
Ic bonheur ct Ia prospérité des peuples, 110115 osons implorer Votre protectloll pour une Université, laqudle, établie
all eentfe de "'ot1'e Hoiau111e, dans uu pais sain ct agréable,
fait Ie ddiçe des 11 uscs pendant p1'esque cleux siècles. Per11lettez dOlle. Sire, que ~,ous Vos Augustes auspiccs cctte
Univcrsité tache d'allgmenter b splendellr de Votn: courOllne p,lr les lumières, qu'elk: pourroit répandre sur Vot1"e
pcupIe."
Nadat de KOl1in,~· hicTOp geantwoord had: "Vous pouvcz
compier SUf mes cOllsiclt,'Tations," en vervolgens met bizon..
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dere welwillendheid had gevraagd naar den toestand en
den bloei van onze Universiteit, de vakken van wetenschap,
die elk onzer onderwees en het aantal onzeI1 studenten, heeft
hij ons met een beleefden groet doen heengaan.
De Senaat betuigt dank aan de delegatie; De Fremery zal
aan den voorzitter van den Magistraat verslag van deze reis
uitbrengen.
3 October 1806.
De Rector raadpleegt den Senaat over wat hij doen moet,
als pseudo~studenten, om den militairen dienst te ontgaan,
zich willen laten inschrijven. Nadat de notulen der Senaatsvergadering van 10 Januari 1804 (hiervóór blz. 341) over
dit onderwerp waren voorgelezen, besloten de zes professoren, die ter vergadering aanwezig waren, eenstemmig,
dat alleen diegenen zouden worden ingeschreven, die Latijn kennen en aan den Rector door een testimonium van
den betrokken hoogleeraar bewezen hebben, dat zij althans
van één hoogleeraar de in het Latijn gegeven colleges volgen.

18 October 1806.
De Rector deelt mede, dat de Voorzitter van het Gemeentebestuur ~met groot genoegen het verslag van de reis
naar Den Haag had gehoord en dat, onder dankbetuiging
aan den Senaat, de onkosten van de reis, die f 138--7 st.
bedroegen, uit de Stads kas zouden worden betaald.
4 December 1806.
De Rector vraagt advies van den Senaat, hoe te handelen
met hen, die vroeger ingeschreven zijn geweest als student,
daarna gepromoveerd zijn en zelfs allerlei ambten bekleeden, maar toch bij hem komen orn zich te laten Tecenseeren
-en aldüs van de vl~îjdommen der Academieburgers genieten,
hoewel z~j reeds burgers van Stad of Land zijn. De Senaat
besluit. dat doctoren en geachte burgers. die de lessen der
professoren willen volgen, niet op één lijn gesteld moeten
worden met jonge studenten, maar dit privilegie zullen
genieten. dat zij die lessen kunnen bijwonen zonder inge::;chreven te zij n in het Album acaclemicuffi; dat diegenen

te
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echter, die toch verlangen ingeschreven te worden, geen
inschrijvingsbewijs zullen krijgen, tenzij zij schriftelijk
verklaard hebben, dat het hun alleen om de studie en niet
om vrijstelling van burgerlijke en militaire verplichtingen
te doen is.
26 Januari 1807.
De Fremery, die den wettig afwezigen Rector vervangt,
leest een brief van het Genieentebestuur aan den Senaat
voor (deze volgt), verzoekende, aan de studenten een uitlloodiging van dit Bestuur ovcr te brengen om deel te
nemen aan den optocht bij de komst van den Koning in
Utrecht. Aan het Gemeentebestuur zal schriftelijk (deze
hrief volgt) en mondeling, bij een onderhoud van Rector
('ll Secretaris met den Voorzitter van dit Bestuur,
I<:yck,
\-vorden medegedeeld, dat de professoren op hun private
colleges deze uitnoodiging ter kermis van de studenten zullen
Lrengen, zoodra het Gemeentebestuur aan den Senaat den
dag van de komst van den Koning en de wijze van deelneming der studenteJ.1. aan den optocht heeft medegedeeld.
27 Januari 1807.
De Rector bericht, dàt de Voorzitter Eyek hem dit laatste beloofd heeft, als de Koning ten minste niet onverwachts
komt. Verder wordt er over gesproken, wat de Senaat moet
doen, als de Koningin morgen, op haar terugreis uit Duitschland naar Den JIaag, een korten tijd in Utrecht zal vertoeven, bij welke gelegenheid ,andere colleges hun opwachting bij haar zullen maken. Wordt besloten, dat Rector,
Secretaris en Assessoren dit ook zullen doen namens den
Senaat.
28 Januari 1807.

Zij maken 's avonds te zes uur hun opwachting bij de Kode Rector voert het woord; Hare 1\1ajesteit is
111111zaam.
ning~n;

11 Februari 1807.
Hij gelegenheid eener promotie doet de Rector verslag
van bovenstaand bezoek en Olitvangt den dank van den
8cnaat.
Acta et decreta Senatus. III

24
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9 April 1807.
"Acta et decreta Senatus academici describendi operam,
in hunc diem usque hoc anno a se curatarn, Senatuique
deineeps praelectam et ab eo probatarn, hadie ex ritu annuo
posuit novique anni academici Graphiario, successori SUO,
tradidit Matth. van Geuns."

Il.
RESOLUTIËN RAAD UTRECHT.

28 April 1806.
De oratie van den a fgctreden Rector Prof. M. van Genus
zal op Stads kosten worden gedrukt.

5 Mei Vl06.
[Miedema, blz. 566-570: De Raad stelt een nieuwe instructie
voor de pedellen vast, die namens het C. A. Z. door het lid van
dit comité Van Dielen was ingediend; deze instructie volgt
bij Miedema op de zaoeven genoemde bladzijden.]

12 Mei 1806.
Mededeeling van 1) het Depart. Bestuur, dat bij Staatsbesluit van de Bataafsche Republiek van 28 April 1806,
N°. 2, is vastgesteld, "dat onder de generale benaming van
employen, ambten, bedieningen of beneficiën, in § 32- der
zegelordonnantie voorkomende, mede begrepen zijn alle professoraten, lectoraten en alle verdere bedieningen, welke aan
eenige van de Hooge of I1Iustre SchooIen binnen deze landen worelen bekleed, cn zulks zonder eenig onderscheid of
uitzondering", zullende de commissiën" (acten of brieven
van aanstelling) "op de resp. Hooge en Tllustre Schooien op
voorschreven voet van het competente zegel voorzien moetcn zijn uiterlijk met den lsten Junij a.s.; dat meele bij de
resp. Hooge en 11lustre Schooien zullcn moeten worden
1) Niet: mededeeling van eenige Staten-besluiten, zooals Miedema
op blz. 571 heeft.
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geobserveerd alle verdere bepalingen van de zegelordonnantie, ZQoverre dezelve op voorschreeve Hooge en Illustre
SchooIen betreklijk konden worden gemaakt, en speciaal de
bepalingen ten aanzien van de ordonnantie van betaling der
doctorale bullen, bij welgemelde ordonnantie gemaakt." Om
de aanstellingsbrieven van professoren, welke· ouder zijn dan
tien jaren, kan een ornslagzegel worden aangebracht 1).
Mei 1806----Maart 1807.
[Miedema, blz. 571-572, 574-576: Het Depart. Bestuur verleent voor het jaar 1806 opnieuw een extra-subsidie van f 1400
voor het tractement van prof. Herînga (12 Mei 1806, 23 Maart 1807),
en wordt verzocht, dit ook voor het jaar 1807 te doen (16 Febr.
1807). - Ingekomen een voorstel van het C. A. Z. 2) om het tractement van prof. Van Heusde te verhoogen van f 1200 op f 1800,
van prof. Huisman van f 500 op f 800 en van prof. Van Beeck
Calkoen tijdelijk met f 300 te verhoogen, in afwachting dat het
volgens Res. Raad 21 Januari 1805 (hiervóór blz. 355) na het
overlijden van prof. Hennert op f 1800 kan worden gebracht; dit
voorstel zal acht dagen ter Secretarie voorliggen (12 Mei 1806);
het -wordt -'aangenomen, met uitzondering van het voorgestelde
o,mtrent prof. Van Beeck Calkoen (19 Mei). - Machtiging om den
pedel Nieuwenhuizen zijri tractement te betalen volgens de op 5
Mei 1806 vastgestelde instructie, te beginnen met het toen ingetreden kwartaal (21 Juli). - MeVl·. Anna JuIiana Novisadi, weduwe
van prof. Chr. Saxe, heeft een gratificatie of een weduwepensioen
gevraagd; het C. A. Z., hierover om advies verzocht, laat aan het
Gemeentebestuur over 3), of art. 33 van het Reglement voor de
Gemeentebesturen, dat op 20 Dec. 1805 door H. H. Mog. is vastgesteld, zÎch daartegen verzet; het verz?ek wordt in advies ge1) Vgl. over de zegelwet hiervóór blz. 364--366, op 24 April,
5 en 22 Mei 1806. - Uit Res. Raad 9 Maart 1807 blijkt, dat op
de lijst van "ambtenaren, welke voor den tijd van tien jaren een
acte op zegel volgens § 32 litt. C van de ordonnantie ontvangen
hebben," alle professoren van de Utr. Academie voorkomen, benevens den hortulanus en den schermmeester.
2) Zie Notulen C. A. Z. op 9 Mei 1806.
3) Dus niet: het C. A. Z. maakt bezwaar tegen het inwilligen van
het verzoek, zooals Miedema op blz. 571 heeftj de- juiste tekst blijkt
uit Notuien C. A. Z. 25 Jull 1806.
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houden (28 Juli) j wordt besloten, haar voor éénmaal f 500 te
schenken (20 Oet.); het C. A. Z. heeft aan den Raad bericht 1),
dat, naar het heeft vernomen, bij den Min. van Binnenl. Zaken
neiging bestaat, op de auctie der handschrilten en annotatîën van
wijléll prof. Chr. Saxe, die op 10 Nov. a.s. zal worden gehouden~
voor 's Lands rekening eenige der kostbaarste nummers aan te
koopen en deze in de bibliotheek der Utr. Academie te doen plaatsen; als betaling daarvoor zal aan de weduwe van prof. Saxe en
hare dochters levenslang een pensioen worden gegeven; het C. A. Z.
stelt nu voor, aan het Depart. Bestuur te verzoeken, bij den Mi~ister aan te dringen op uitvoering van dit voornemen; aldus besluit de Raad; voor de weduwe zal een jaarlijksch pensioen van
f 500 worden gevraagd en na haar overlijden voor hare dochters
een jaarlijkseh pensioen van f 300, tot het overlijden der langstlevende (27 Oet.). - Aan den hortulanus Liehterfeld wordt jaarlijks f 30 toegestaan, mits hij, na den dood van Pieter Penning,
die er nu mee belast is, de Anatomiekamer met toebehoorcn schoon
houdt (4 Aug.). - Toegestaan f 92--8 st. om "eenige dieren in
liquor en insecten," door prof.- De Fremery uit het kabinet van
den Heer De Malapart aangekocht, voor Stads kabinet van naturalia over te nemen (15 Sept.).]

Aangesteld tot Custos van de Anatomie Petrus de Koning,
op een jaarwedde van f 100, mits hij de helft daarvan afsta aan zijne beide voorgangers, nl. Benjamin van Scuus,
die wegens drukke bezigheden, en Coenraad Vermeulen
van Senus, die "door zijn zwakke lithaamsgesteldheicl" ontslag hebbcll verzocht (9 Febr. 1807),
[Miedema, blz. 575--576: Prof. Van Heusde heeft aan het Raadslid Van Dielen medegedeeld, dat hij een - beroep heeft gekregen
cim te Leiden wijlen prof. Luzac op te volgen, op een jaarwedde
van f 2500; een commissie uit den Raad zal trachten hem te bewegen, hier te blijven (14 Maart 1807); Van Heusde heeft nog geen
beslissing genomen (16 Maart 2)); een commissie uit den Raad zal
hem' dank gaan betuigen voor het niet aannemen van het beroep,
,;met verdere betuiging, dat de Raad hoopt in de gelegenheid te
mogen komen van dit Zijn Hoog Gel.'s besluit te kunnen erkennen"

1) Notulen C. A. Z. 25 Oet. 1806.
2) Dit klopt niet met Molhuysen, Bronnen VII, blz. 329, waar men
kalllezen, dat Van- Heusde reeds. op 13 Maart 1807 voor- het beroep
naar Leiden had bedankt..
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(23 Maart); Van, Heusde dankt voor de hem bewezen eer
l\!laar,t)·l ,

(31

16 Juni 1806.
Aan' den timmerman Joh. van Embden wordt het uitslui'
tend rechtverleend, "de kraamen op het Oudmunster-kerkhof en in het Academie (de kloostergang) ten tijde van de
jaarmarkt op te slaan."
24 en 29 September 1806.
Namens Koning Lodewijk Napoleon is het verzoek ge;
komen, eIken dag een ton van het beste water, "la célébrité
des eaux de votre ville étant parvcnue jusqu'à Sa Majesté,"
uit Utrecht naar het Huis ten Bosch te zenden. Aan den-prof.
in de chemie N. C., de Fremery wordt nu verzocht, "deswege de gerenommeerdste pompwateren naauwkeurig te
cxamineeren en vaQ zijne bevinding aan den Heer President
(van het Gemeentebestuur) bericht te willen geven" (24
Sept.) .. De Fremery heeft bericht, "dat het beste water,
waarin het minste metaal wierelt gevonden, was dat van
de pomp op cle plaats van clen Hove van clit Departement')" (29 Sept.).
17 November 1806.
[Miedema, blz. 572: f 40 toegestaan om op de boe~verkoopihg
van wijlen Dr. Paulus Bonnet, op 24 Nov. ~ a.s. te Rotterdam te
houden, een boekwerk voor de Bibliotheek aan te koopen. ] .

5 en 15 December 1806.
Ingekomen een brief van den Min. v. Binnenl. Zaken, toezending verzoekende van "eene opgave van den staat der
Academie, met bijvoeging eener naamlijst van de Curatoren,
Professoren, Lectoren enz." ten behoeve van den Konink1.
Hol1andschen Almanak, dic, te beginnen met 1 Januari 1807,
en vervolgens elk jaar naar het voorbee1d van den Keizerl.
!) Het tegenwoordige gebouw van de rechtbank. Over het bovenstaande uitvoeriger bij G. A. Evers, Het vermaarde Utrechtsche
drinkwater, Jaarboekje Oud-Utrecht 1926, blz. 160 vlg.
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Franschen Almanak zal worden uitgegeven. Wordt gesteld
in handen van den Secretari.s van den Senaat, .prof. M. van
Geuns, met verzoek, de gevraagde mededeelingen ten spoedigste bij het Gemeentebestuur in te zenden (5 Dec.); de
bedoelde lijst van Curatoren enz. (opgenomen in de Res.
Raad) is ingekomen en wordt aan den Min. v. Binnenl.
Zaken toegezonden (15 Dec.).
22 December 1806.
De Departementale commissie van geneeskundig onderen toevoorzicht beeft inlichtingen gevraagd over het
te Utrecht, behalve op de Academie, gegeven onderwijs op
medisch gebied; haar \vorden toegezonden de Resol. Raad
14 en 28 Sept. 1795 en 4 Jan. 1796 (hiervóór blz. 257) en
12 Nov. 1804 (hiervóór blz. 353) betreifenc1c het resp. door
prof. De Fremery, prof. Bleuland en Dr. Heyligers gegeven
onderwij s in de Ned. taal aan apothekers, vroedvrouwen en
chirurgijnsleerlingen, "zijnde er voords geeuc tanclmeesters,
steensnijders of andere operateurs van Stads wege aangesteld
of geauthoriseerd, nog aan de zodanige eenig tractement
toegevoegd. "
~oek

12 en 19 Januari 1807.
[Miedema, blz. 573: De Min. v. Binnen!. Zaken heeft de Kon.
Besluiten van 7 Jan. 1807 toegezonden, waarbij wordt bepaald: 1 0
dat alle Hooge Scholen onder het opperbestuur des Konings zullen
staan; 2° dat bij het openvallen van een professoraat de Curatoren
terstond een voordracht zullen zenden aan den Min. v. Binnen!.
Zaken, en de Koning den hoogleeraar zal benoemen; 3° "in de
tegenwoordige inrigting en bezoldiging der differente professoren
geene verandering te maken, zonder alvorens daartoe door middel
van het Ministerie van Bhmenl. Zaken 's Konings welbehagen te
hebben verstaan" (12 Jan.); deze besluiten worden in handen van
het C. A. Z. gesteld om casu quo daarnaar te handelen (19 J au.).]

26 Januari en 16 Februari 1807.
Het C.A..Z. heeft een voordracht in~ediend voor Rector,
Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar en daarbij
gevraagd, of hiervan niet moet worden kennis gegeven aan

375
den Min. v. Binnenl. Zaken, om de approbatie van Zijne
Mat. op de benoeming te vragen 1) ; de Raad beslnit, dit te
doen (26 Jan.); mededeeling van een Kon. Besluit van
6 Febr. 1807, waarbij prof. Rossijn tot Rector wordt benoemd, en de benoeming van Secretaris en Assessoren door
den Raad wordt "geaggreëerd" (16 Febr.).
26 Januari-6 April 1807.
Overeenkomstig het voorstel van het C.A.Z. 2) wordt besloten, aan den Senaat te schrijven, dat het Gemeentebestuur
"het zeef gepast zoude vinden, dat de studenten dezer Academie mede adsistcerclcn bij den plegtigcn optogt, die wij
voornemens zijn bij het arrivemcnt van Z. Mt. den Koning
van Holland binnen deze stad te maken," en "dat zij, studenten, zig bij die gelegenheid op zodanige voegzame wijze
vertoonçlen, als overeenkomstig het ceremonieel, daartoe door
Ons te bepalen, zal worden goedgevonden;" de Senaat wordt
verzocht, "de studenten dezer Akademie ten voorschreven
einde uit Onzen naam te inviteren en hun alzoo van dit Ons
besluit in tijds te prevenieeren" (26 Jan.). Ontvangen een
brief van den Senaat in antwoord hierop 3) (2 Febr.). In
het voor de ontvangst van Hunne Maj.ten vastgestelde ceremonieel komt het volgende voor betreffende de studenten:
"Il sera permis aux étudians de l'Université de se ranger
dans la dernière allée, qui borne Ie chemin du Leydsche Vaart,
à fin d'y saluer les hautes personnes de leur Majestés."
Een deputatie uit den Raad complimenteert dan Hunne
Maj.ten en biedt den Koning de sleutels van de stad aan;
"dans ('et iutervalle les étudians se placeront au devant des
('arosses de leur Majestés, eu laissaut une espace convenable entre ('c-s ('arosse:-; et Ie cortège, qu' ils auront l'honneur
de former." ...... "Dès ({ue leur Majestés s'y trouveront" (nI.
"clans leur hótc!": Paushuize ?) "les étuclians sc retireront
en corps, après quc Ie Secrétaire de la viHe leur en aura
indiqué 1e moment convenabie" ("18 J\1'aart). De Groot-Ceremoniemeester van den Koning heeft bericht, dat Zijne J\:1a.t
vooreerst nog niet te Utrecht zal komen (6 April).
Notulen C. A. Z. 16 Jan. 1807.
Notulen C. A. Z. 16 Jan. 1807.
;;) Vgl. hiervóór blz. 369, op 23 en 27 Jan.

1)
:!)
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23 en 24 Februari 1807.
Een verzoek van de "Commissie tot de formatie -der open:bare en Koninklijke Hooge SchooIen en de aanmoediging
-der wetenschappen en geleerden" om haar zoo 'spoedig ·mogelijk alle inlichtingen te verschaffen over den toestand der
Academie, wordt in handen gesteld van het C.A.Z. om namens den Raad ten spoedigste hierop te antwoorden (23
Febr.). Dit Comité stelt het volgende antwoord op 1) :
"Vanwege het Depar!. Bestuur 's Lands wordt jaarlijks
bekostigd:
Het tractement van den arcbiater 2) ............ f 600toelage op het tractement van den prof. juris
publici
... _......................... _........... _.,. " 600toelage op het tractement van den prof. physices " 300tractement van den medicus academicus 3) .,. ,. 100toelage aan den Rijdermeester .... ................. " 966--13
"
schermmeester............... ... " 100"dansmeester 4 ) ....•....•.......• " 170"
"
Aan de stad Utrecht ter subventie der Akademie
jaarlijks 5) ........................................ .. ,,1400het, tractcment van den prof. theol. Royaards " 2000.

"

"

"

" Van Oordt ,,2000transporteer"

f 8236--13.

1) Notulen C. A. Z. 24 Febr. 1807; wij laten uit dit antwoord
alles weg, dat- reeds van vroeger bekend is, alleen niet de uitgaven
voor de Academie, omdat hiervan een samenstellend overzicht
wordt gegeven, -vooral van de door het Departement betaalde uitgaven, terwijl er wat de verschillende posten van uitgaven der
Stad betreft, herhaaldelijk verschil bestaat met de uitgaven, hiervóór blz. 305--306 genoemd op den staat der uitgaven, die op 14
Jan. 1799 werd ingediend.
2) Dit was prof. M. van Geuns, archiater der voormalige provincie Utrecht (hiervóór blz. 224-225. op 3 en 10 Jan. 1791).
~~) Van dezen post vind ik hier voor het eerst gewag gemaakt.
4) Hierbij staat aangeteekend: "het overige 1Ja in de drie laatstgenoemde posten wordt door de Stad Utrecht betaald."
5) Hierbij en bij de volgende twee posten staat aangeteekend:
"het tractement vap den prof. Heringa is ten laste der Stad geble-
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per transport f 823~13.
De stad Utrecht bekpstigt jaarlijks aan de. Academie: .
de jaarwedde van prof. De Rhoer ...... , ... , .... f24DO--"
"
, '"
"
Arnt?cl)ius _ ............ ~,16~
,,_
"
""
M. van Geuns .,........ ,,-2~9--_
" ._"
""
Bleuland ............... _ " 2000"

"

")J'

"

"

".

l'

De Fremery
",1800-Rau ..................... - H.140O-

"
"
""
Rau als Bibliothecaris
""
"Van Beeek Calkoen ...
het pensioen van prof. Hennert, bij wiens
overlijden dit bedrag aan prof. Van Beeck Calkoen kOlut ......................................... .
de jaarwedde van prof. Rossijn ................. .
de jaarwedde van prof. Van Heusde ........ .
"
"
"
" H uism,an ...............
De toelage van den Rector 1Iagnificus .........
de twee _pedellen, teza:men ..... ~:. ~ ..... :..... ....
r. Bilders voor het openen en sluiten der
Academie jaarlijks ........ , ....................... .
Stads aandeel in het tractement van den Rijdermeester
...................................... .
Stads aandeel in het tractement van den
Schermmeester ...................'................ .
Stads aandeel in het tractemènt va~ den
Dansmeester ..................'.................... .
Tractement van den Custos der Anatomie .. .
.Voor het schoonhouden van het theatrum anatomicum
......................................... .
Aan den knecht bij de Anatomie .............. :
"
"
" " Chemie
.............. .
tweeden knecht aldaar ................. .
"
"
Tractement
van den hortulanus ... _.......... .
Aan onderhoud van den hortus .. "........ _..... .
Aan run
transporteere

,,_ 2.00,,1100-

" 700" 17001800" 800" 150',' 400-

12483-7

"
"
"
"
"
"
"

'.

5083-6
1002540394156400847-12
40-

f 28.917 ,~"18.

ven, hoewel het Depart. Bestuur indertijd plan heeft gehad, dit
tractement van f 2500 te betalen en dan het subsidie van f 1400,
hieruit eigenlijk gesproten, weg te laten, doch dit schijnt nog
deszeJis beslag met te hebben bekomen." Van dit tractement van
pr~. He-!-,inga is hiervóór herhaaldelijk sprake geweest.
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per transport
Aan mest ............................................ .
H,
turf ..............................,.............. .
brandhout
................................... .
"
50 ~ kaarsen voor den hortulanus ........... .
104
knecht der chemie
" voor
" den knecht
"
" der Anatomie ........ .
kaarsen
de pedellen voor kaarsen en vuur .............. .
tractemcnt van den Custos der Bibliotheek .. .
"
" " opzichter v. (L acaclem. toren (sterrenwacht) ............................. .
aan denzelfden voor olie .......................... .
De kosten van het onderhoud der academische
gebouwen, als: theatrum anatomicum, physicurn, chcmicum, het huis van den prof.
in de botanie, de bibliotheek, het observatorimn en het auditorium be100pen ten allerminsten jaarlijks ................................ .
Hierbij moet nog worden gevoegd het tracte":'
ment van prof. Heringa 1) .................... .

f 28.917-18
"
"
"
"
"

40--

500-

50-2552-

.4060-

"

175-

••

20-12-

" 2000•• 2500--

alles tézamen f 34.391-18.
"vVanneer men in aanmerking neemt, welke aanmerkelijke
posten nog overblijven, die uit derzelver aard geheel onzeker zijn, als: het aankoopen van boeken voor de Bibliotheek,
de verschotten voor de professoren in de anatomie en de
chemie wegens de op de thea'tra en de collegiën nodige proeven, het aankopen en onderhoud van astronomische instrumenten, gelijk mede van planten -in den tuyn, en voors de
rekeningen der Akademiedrukkers, ten minsten ·op f 800
jaarlijks te stellen 2), zonder hierbij te voegen, dat ieder
nieuw beroepen professor wegens togageld ontvangt f 80,
bchalven de kosten der vervoering zijner meuhelen, en dat
de professoren in de theologîe jaarlijks f 300 pleegden 3) te
ontvangen ten behoeven der H ungarische studenten, zal het
zeker niei ie min zijn, wanneer men alle de kosten der
1) Hiervan had echter afgetrokken moeten worden het door het
Departement hiervoor verleende subsidie van f 1400.
'~") Een te hooge !;'chatting, blijkens vorige opgaven daarover.
~I) Terecht een imperfectum, want van dezen post hoort men
in de Resol. Raad het laatst op 17 Nov. 1794 (hiervóór blz. 245).
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Utrechtsche Hooge School, tesamen genomen, jaarlijx brengt
op ecu SOffimc van veertig duyzend guldens."
Volgen allerlei bekende mededeelingen over het gemis
van vrijdommen en jurisdictie, het bestuur der Academie,
de samenstelling der faculteiten en het daar gegeven onderwijs, de hulpmiddelen voor het onderwijs enz., waara:an -alleen het volg-cnde hiet ontleend worde:
Bij de medische faculteit wordt uitdrukkelijk vermeld de
verzameling anatomische praeparaten van prof. Bleuland,
"welke de verwondering van alle kenners tot zig trekt en
voor gecue der beroemste verzamelingen in die soort behoeft
te wijken," en wordt van prof. 1\1. van Geuns gezegd, "dat
hij aan de verder gevonlcnlc studenten in de geneeskunde
aanleiding geeft om door het dagelijks behandelen van ecnige daartoe in het Catharina-gasthuis, onder het bestuur van
het Depart. Bestuur 's Lands van Utrecht staande, uitgezogte
lijders onder ziju opzigt zig tot het beoeffenen der geneeskunde meer en meer bekwaam te maken, en alzoo ook het
voordeel van een nosocomium clinicum te genieten 1)." Bij
de philosophische facuIteit wordt gesproken van de groate
verzameling instrumenten 'van het Physisch Gezelschap 2),
die ook voor academisch gebruik dienstbaar is gesteld. - De
jaarwedden der hoogleeraren worden gering genoemd en de
door hen geheven- collegegdden "zeer matig," terwijl bovendien "de perceptie daarvan niet altijd even gem~kke1ijk is."
- Het aantal studenten bedraagt tbans 193. - Er bestaat
een voor 2/3 door het Depart., voor 1/a door de Stad bekostigde manege, "gelijk ook voor het onderwiJs in de
schermkunst en in de danskunst door het openbaar gezag
gezorgd is, tenvijl voor het naodige onderrigt'in de muziek,
tekenkunde en andere schoone kunsten" overvloedig gelegenheid bestaat. Na den g-ewonen lofzang op de aangename
ligging en de gezonde lucht van Utrecht, op de openbare
\vandc1ingen en de J\Ialiebaan, eindigt dit rapport aldus:
Geen stad in ons land heeft sinds 1795 van inkwartiering
van troepen zooveel geleden als Utrecht, "daar z\i voor dezelve het hoafclquartier opleverde;" mèt de overige steden
heeft zij haar aandeel gehad van "de publieke calamiteiten";

1) Vgl. hiervóór blz. 294, noot 1.
2) Hiervóór blz. 117, op 12. en 19 Jan. 1773.
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"zoo wordt na zqoveel verliezen de Akademie 'voor "haar een
dubbel dierbare schaP)" .(24 Febr. 1807).
.

Maart 1807.
:. Naar aanleiding ,~van een ,adres van den Leidschen Senaat
aan Koning Lodewijk Napoleon. 2 ) geeft het Raadslid Mr.
M. J. Eyck te kennen, "dat het hoogst noodzakelijk was om
VQor de behouding der Akademie binnen deze stad~ op den
voet als dezelve actueel nog bestaat, remonshantiën aan
Zijne lvrat. den Koning van Holland te doen." Een door
hem daartoe ontworpen memorie aan den Koning, die aan
Z.l\1t. door een commissÎe uit den Haad zal \vorden overhandigd, wordt door den Raad goedgekeurd. Zij houdt o..a. in:
"flOUS osons done avancer, que notre Université, ayant été
fondéc en 1636 par les Etats, comme Souverains de la ProvinCè, a par là-même autant de titrcs ([ue cd1e de Leyrlc, érigée
par Guillaurhe T, qui n' étoit dans ce tems que Stadhouder de
Philippe II et park comme tel dans les let!res p;ttentes de
la fondation de l'Université, tam!is qu:i1 ètoit en guerre
ouverte avec Philippe, surtout à C<Luse {jue notre Université
a été- maintcnue jusqu'à ce moment des deniers particuliers
de la ville, tand is (jue celle de Leyde étoit salariée par les
deniers publies des Etats d'Hollande." Verder wordt gev.:ezen op de gunstige ligging, het gezonde klimaat van Utrecht,
het aantal bernemde mannen onder -zijne professoren, op de
1) Er bestond nl. eenige vrees, dat de "Conunissie tot de formatie
der openbare en Koninklijke Hooge SchooIen enz." weer terug zou
komen op het vroegere plan om de Utr. Academie op te heffen.
2) De Koning had gevraagd, hem de middelen aan te wijzen,
waardoor de Leidsche Universiteit in haar ouden bloei kon worden hersteld en aan de stad Leiden, na de ramp van het kruitschip
op 12 Januari 1807, haar welvaart kon worden hergeven. In de
memorie van den Leidschen Senaat aan den Koning, in antwoord op
zijne vraag, dd. 17 Jan. 1807, had de Senaat o.a. voorgesteld, dat
de Leidsche Universiteit, met den naam, van Koninklijke Universiteit,
tot "Eerste Universiteit van het Koninkrijk" zou worden verheven.
Zie deze memorie bij Molhuysen, Bronnen enz. VII, blz. 299-302,
e~ het vervolg er op van 21 Febr. 1807, ibidem, blz. 79*----84*. Aan
dit verzoek is voldaan; de Leidsche Universiteit kreeg den titel van
Koninkl. Universiteit.
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beoefening van de astronomie, "que Ie curateur (de Leyde)
Mons. Van de Kasteele a bien voulu ne placer qu'à Leyde,"
terwijl zÎJ te Utrecht door Rennert, den vriend van (den
beroemden Fransehen astronoom) Lalande en door Van
Beeek Calkoen met zooveel eer beoefend is en wordt; op
het groot aantal beurzen, "peut-être même en plus grand
nombre que celles de Leyde," op .de voordeelen van het gemis van een forum academicum, waardoor "aussi grand
nomLre de parens préféroient d'envoyer leurs cnfans à
l'Université cl' Utrecht, à cause que cettc jeunesse bouillante ne formoit pas pOUf ainsi dire un corps séparé, puisqu'cHe étoit soumise au juge domcstique et étoit en tout
cas traitée de pair avec les ancicns habitans de la ville, in'corporée à leur arrivée avec les bourgeois et admise dans
leurs sociétés particulières." Wij hopen, dat onze Universiteit
ons niet zal worden ontnomen ,.dans Ie moment même, ou
les habitans de cctte villc antiquc viennent de prouver par
ud don libéral de f 47.000 1 ) que, quoique minés depuis bien
de tems clans leur- prospérité par un passage non interrompu
d'une quantité innombrable de trouppes, 'bien au clelà de
Leyde ou de quelque ville du roiaume, ils ont été scnsibles
au malhcur édatant de cctte ville 'et quc par là ils ont quel-,
que titre d'avoir une place égale de bienveillance dans Ie
coeur de Votre Majesté." Wij' verzoeken dus, dat Uwe 1\;lat.
"permettra à l'Université cl'Utrecht de marcher de pair avec
ceUe de Leyde ct que Votre 1\1a t veuillc cléc1arer les Universités de Levde ct cl'Utrecht toutes deux -""Universités
roiales'''' et att~acher à chacune d'eUes les mêmes praerogatives." -- Een afschrift van deze memorie werd toegezonden aap. het Depart. Bestuur, met het verzoek, de belangen
der Academie bij den Koning te ondersteunen (2 Maart).
Het Depart. Bestuur zal bij cIe eerste gelegenheid worden
bedankt voor zijne pogingen bij den :!\tEn. v. Binnenl. Zaken
voor het behoud der Academie (16 Maart). Het Depart.
Bestuur bericht, dat het schriftelijk b~i den Koning op het
behoud der Academie heeft aangedrongen en dat de Min.
v. Binnenl. Zaken namens Zijne JV1at. heeft bericht, dat
Utrecht gerust kan zijn over het behoud zijner Academie
(31 Maart).
1 J Zooveel had te Utrecht de collecte opgebracht voor de slachtoffers van de ramp van het _kruitschip te Leiden.

/
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9 APRIL 1807-19 MEI 1808.

1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI ANNO 1807"(-1808) "RECTORE
J. TH. ROSSIJN, GRAPHIARIO PH. G. VAN HEUSDE."

9 April 1807.
Geïnstalleerd als Rector Rossijn, als Secretaris Van fleusde, als Assessoren: Heringa, De Rhoer, M. van Geuns en
Huisman. De aftredende Rector Van I-Icusc1e heeft het ambt
aan zijn opvolger Rossijll overgedragen, nadat hij de nagedachtenis van Chr. Saxe geëerd had door het uitspreken
van een rede "de vi ct efficacia, quam ad· excolcndas Europaeas gentcs antiquae habuerunt littcrae."
8 Mei 1807.
De Rector leest een brief voor van J. Meerman, "President van de commissie tot formatie van de Koninglijke en
openbare Universiteiten," waarin hij den Senaat verzoekt,
ten spoedigste aan genoemde commissie te berichten, of het
gemis van een forum academicum, "waardoor de Universiteit van Utrecht zich van de vier overige Hoog+e SchooIen
in dit Rijk onderscheidt," eenige inconveniënten heeft opgeleverd en zoo ja, welke voorstellen de Senaat tot redres
daarvan wenscht in te dienen. (De brief volgt.) Wegens
onvoltalligheid van den Senaat wordt de behandeling van
dit onderwerp uitgesteld.
9 Mei .1807.
De Secretaris zal tezamen met de juridische professoren
een ontwerp-antwoord op dezen brief opstellen.
10 Mei 1807.
Het wordt gelezen en goedgekeurd. (De brief volgt.) Hij
is g-ericht aan "den Hoog Ed. Gestr. lIeer Mr. J. Meerman,
Heer van Dalen en Vuren, Directeur-generaal van het publiek onderwijs en de wetenschappen, en President van de
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commISSIe tot formatie van de Koninglijke en openbare
Universiteiten" en luidt in hoofdzaak aldus: De Senaat is
eenparig van oordeel, dat het gemis vari een forum· academicum de Utrechtsche Academie niet heeft geschaad, maar
integendeel niet weinig tot haar welzijn heeft toegebracht;
een afzonderlijk rechtsgebied, zooa15 de andere Academiën
hebben, zou bij ons de rust en orde waarschijnlijk niet in
hooger mate bevorderen. Daar wij echter niet weten, welke
veranderingen in het rechtsgebied der Academiën zullen
plaats hebben I kunnen wij niet beoordeelen, \vat voor het
toekoll1L'nde het dienstigst voor ons zal zijn. \V~i vertrouwen
echter, dat deze bloeiende Academie en haar voorrechten
een even gunstige protectie zullen genieten als de overige. Rector en Secretaris zullen tevens den heer :Meerman, die
in Utrecht vertoeft om de aange\vezen overheden van het
Departement Utrecht in hun ambt te bevestigen, gaan begroeten.
16 en 19 Mei 1807.
Rector en Secretaris zullen (J. H. Baron) van Lynden
(van Lunenburg) gaan gelukwenschen met zijne benoeming
tot Landdrost van Utrecht en hem de belangen der Academie aanbevelen (16 Mei). Dit bezoek heeft op den 19den
Mei plaats.
22 Mei 1807.
De Acta van het rectoraat van Van Heusde worden gelezen en goedgekeurd.
24 September 1807.
De Hedor leest ecn brief aau den Senaat voor van "den
Staatsraad Cambier, gechargecrt met de portefeuille van
het Ministerie van Justitie en Politie," de!. 5 Sept. (Hij
volgt.) Daarin verzoekt hij, "daar de ongeregeldheden en
excessen, welke nu en dan aan de onderscheiden hoogescholen voorkomen, meestal voortkomen uit de verregaande moedwilligheden, waarmede gewoonlijk de zogenaamde
ontgroenpartijen of we1komstmaaltijdcn, welke van de
nieuwelings aangekomene studenten afgevorderd en oo~ wel
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eens met geweld afgeperst worden, gepaard gaan," inlichtingen over dez'e ontgroenpartijen en eventueel ook een opgave van maatregelen ter wering van dit misbruik.
Op
dezen brief heeft de Rector "SUO nomine" op 11 Sept. geantwoord (deze brief volgi), dat een door hem op 8 Sept.
voor dit onderwerp bijeengeroepen Senaatsvergadering wegens onvoltalligheid 1S verdaagd; dat hij hem intusschen al
kan b'crichtcn, dat de bedoelde ontgrocnpartijen te Utrecht
niet zoo algemeen ptaats hebben cn doorgaans met minder
excessen gepaard gaan dan, naar het gerucht wil, aan andere Academiën het geval is. - De Rector stelt nu dit 011dervverp aan de orde. Besloten worèlt, dat Rector, Secretaris
en Assessoren hierover van praeadvies zullen dienen. Privatim zal de Rector naar den Schout gaan en hem den brief
van Cambier mededeelcn, opdat hij des te meer er voor zal
waken, dat deze maaltijden niet tot schade van Academie
en burgerij gehouden worden; ook zullen de professoren privatim bij een geschikte gelegenheid hierover met de studenten
spreken. - In deze zelfde vergadéring leest de Rector nog een
brief aan den Senaat voor van den Directeur-generaal van het
publiek onderwijs en de wetenschappen, J. Meerman, dd.
Den Haag, 25 Juni 1807. (Deze brid volgt.), H\i houdt in:
meermalen, en nog onlangs op 6 Juni, heb ik in de Koninkl.
Courant geadverteerd, dat er onder toezicht van mij en
van den Directeur-generaal der kunsten in het Hollandsch
en het Fransch zullen worden uitgegeven "Jaarboeken der
Wetenschappen en Schoone Kunsten in het Koninkrijk Holland onder de regeering van Lodewijk Napoleon," welke o.a.
ook zullen behelzen alles wat betreft de Koninglijke Universiteit van Holland en de overige Universiteiten of gymnasia van dit Rijk, waarom ik aan deze instellingen _hcb
verzocht, van 1 Juni 1806 af alle academische inaugureele
of andere verhandelingen, gedrukte oraties en bericht der
openbare academische plechtigheden in te zenden aan het
redactiebureau dezer Jaarboeken, ten huize van de gebroeders Van Cleef, boekhandelaars des Konings en der Koninkl. Bibliotheek in 's-Hage. Daar voornoemde aclvertentie
niet ier kennis schijnt gekomen te zijn van allen, wicn zij
aangaat, heh ik gemeend, mijn verzoek aan elk der Universiteiten en Gymnasia in 't bijzonder te moeien herhalc-n.
Ificrop heeft de Rector den 6d~;n Juli reeds voor1()()pig geantwoord (deze brief volgt): ik heb dadelijk gc1!lSt, dat
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van alle inaugureele cn andere dissertatiën, welke aan onze
}\çademic verschijnen, en van gedrukte oratiën een exemplaar naar het gel:lOemcle bureau zal worden gezonden, cven(:(:11S een bericht van de open hare academische plechtighedcn; het zal moeite kosten, een exemplaar te kr~jgen vau alle
;.;inds 1 Juni 1806 uitgegeven dissertaties, omdat gewoonlijk
bij den Senaat maar één exemplaar daarvan ter bewaring
\w)nlt gedeponeerd en de gepromoveerde zeI f beschikt over
alle andel~e exemplaren, maar ik zal mijn best docn. ~ Deze
brief wordt nu bekrachtigd door een brief van den Senaat
aan ]\r'Teerman, cId. 25 Sept. (hij volgt), waarin ongeveer
hetzelfde staat.
'l'en slotte deelt de Rector nog mede,
dat de commissie voor de militaire zaken van de Stad door
briefjes en door een bode van hem en andere professoren
geld heeft geëischt, waarvoor zij vrij zouden zijn van militaire verplichtingen. -VVordt besloten, dit geld alleen onder
(hv;ll1g te hetalen, daar de professoren het voorrecht hebhen,
vrij te zijn van militaire lasten.

29 September 1807.
Rector, Secretaris en Assessoren leggen den Senaat een
ontwerp voor van den brief aan Cambier (zie 24 Sept.). Deze
brief wordt goedgekeurd en verzonden. Hij luidt aldus:
de ontgroenpartijen te Utrecht geven geen aanleiding tot
zulke groote excessen, als men van elders wel hoort, en
niet alle studenten, en evenmin alle faculteiten hebben er deel
aan. Desondanks strekken zij ook hier tot merkelijk nadeel
van de studenten, \"egens de buiten mate groote onkosten,
wa.artoe nieuw aangekomen studenten' veelal claardoor gedwongen worden en ook \vegens de buitensporigheden,
vvaartoe zij aanleiding geven. JVlet eenige zekerheid meenen
'wij te \veten, dat "de studenten, tot zodanige partijen behorende, in de termen van ongeoorloofde conventikclcn vallen,
een bijzonder zegel gebruiken, pretense citatiën doen, zich
een zekere jurisdictie aanmatigen en zich dus onderling tot
een soort van afzonderlijk collegie zamenvoegen, hetgeen
alles niet minder de letteroefeningen bc1ellunert als tegen
de burgerlijke orde strijdig is." De ervaring heeft geleenl,
dat raadgevingen en vermaningen niets <uitwerken om dit
tegen te gaan. Daarom geven \-vij in overweging, dat de
ontgroenpartijcl1, "als in termen van conventikden vallende,
Acta et deereta Senatus, III

25
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als een bijzonder rechtsgebied zich toeeigenende en dus ook
als met '8 Lands wetten strijdende," vanwege het Ministerie
van ]ttstitic en Politie bij een algemeen edict door de bevoegde Macht op iedere AcademiE' ten strengste eIl met
strafbedreiging verboden worden. Ook zou het veel dfect
kunnen hebben, indien bij het hedoelde edict de Koning
a11c studenten, die op eenigc wijze of onder \~rclken naam
ook de bcdocl(le ontgroenpartijen van de nieuwelingen afvorderen, met z~ïn misnoegen en ongenade bedreigde.

:3 en 20 October, 28 December 1807 en 1 Januari 1808.
\Vonlt- besloten, dat de gehecle Senaat den Koning zal
begroeten. als hij zijne residentie naar Utrecht overbrengt
(8 Oet.) ; dit geschiedt op 20 October. - Op 28 Dec. wordt
,besloten, dat de gehcde Senaat den Koning op Nieuwjaarsdag zal begroeten, wat dan 001: op 1 Jan. 1808 geschiedt.

29 Jamiari 1808.
Rector en. Senaat zullen den nieuw benoemden Burgemeester van Uttecht, Mr. Phil. Ram, gaan complimenteeren:

Il.
RESOLUTIËN VAN DEN RAAD EN VAN BURGEM. EN WETHOUDBRS
VAN UTRECHT.

A. RESOLUTIÈN RAAD.

13 April 1807.
[Miedema, blz. 576: De oratie van den afgetreden Rector Van
Heusde zal op Stads kosten worden gedrukt.]

27 April 1807.

Het Raadslid, de Thesaurier Mulder, bericht, dat verleden weck prof. lVI. van Genns hem in substantie heeft medegedeeld, "dat er thans geen zwarigheid meer \\7<1.S om deze
Academie te verliezen.: dat hetzelve, benevens alle anderen,
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als Harderwijk, Franeker en Groning-en, bij den Koningzijn bepaald te zullen blijven; dat het thans, nu geen z\varigbeid meer zijnde ons Academie te verliezen, nu ook ,nutteloos was ten koste dezer Stad hetzelve langer te onderhouden: dat alle andere Academiën nu voortaan door den
Koning betaald zullen \-vorden, we1kgunt door deze Stad
ook zeer ligt('l~ik thans bij den honing zoude zijn te obtineren." De Heer l',![ulder stdt nu voor, "aangezien het opperste
bewind over onze A.cademÎe onlangs in handen van den Koning van Holland is overgebracht," het C.A.Z. te machtigen,
den Raad van advies te dienen over dit denkbeeld van prof.
lVI:. van Geuns. Naar aanleiding van dit voorstel besluit de
Raad alleen, dat het C.A.Z. zal onderzoeketi, "of er een decreet bij Zijne :lYit. den Koning van Holland ten aanzÎen van
het blijven der I-Iooge SchooIen in dit Rijk l1logt zijn gevallen 1)."

21 September 1807.
[Miedema, blz. 576---577: Op advies van het C. A. Z. wordt Joannes van Schoonhoven voor de helft (d.w.z. tezamen met O. J. van
1) Uit de nntulen van het C. A. Z. blijkt, dat dit onderwerp
daar nooit ter sprake is gebracht; ook de Resol. Raad zwijgen er
verder over. De regeling van het hooger onderwijs bleef onder het
koningschap van Lod. Napoleon slepende; alleen kreeg Leiden den
titel van Koninkl. Universiteit 15 Aug. 1808 werd een commissie
benoemd voor de reorganisatie van het onderwijs in al zijne geledingen; 22 April 1809 bracht zij haar rapport uit; maar tot wetgeving op dit gebied is het vóór de inlijving niet gekomen (CoIenbrander, Schimmelpenninck en Koning Lodewijk, blz. 124). - De notulen van het C. A. Z. worden na 1807 geheel onbelangrijk voor
de zaken van de Academie; na het straks aan te halen besluit van
dit comité, van 31 Dec. 1807, over de Academiedrukkers vermelden
de notulen alleen: voordrachten voor Rector, Secret. en Assessoren,
verslagen van het bijwonen van oraties door afgevaardigden van
het comité, en vergaderingen van Scholarchen over het toekennen
van prijzen aan de leerlingen der Latijnsche school. Op 15 Febr.
1812 houden de notulen op. Deze sinds 1808 verminderde bemoeiing
van het C. A. Z. met academische aangelegenheden valt samen
met het ophouden van de bemoeiing van den Raad daarmede, waarover zie blz. 388, noot 2.
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Paddenburg) tot Academiedrukker benoemd 1); hij zal een recognitie van f 50 en aan Isabella Maria de Meyer levenslang een uitkeering van f 25 moeten betalen; na haar dood zal zijne recognitie,
evenals die van den anderen Academiedrukker O. J. van Paddenburg, op f 75 worden gebracht. EIken keer, dat de Academiedrukkers ander papier leveren dan bij hun instructie bepaald is, zullen
'lij f 25 boete betalen.]

18 Januari 1808.
[Miederna, blz. 577: Dankbetuiging aan den Ridder en Maarschalk VanKinsbergen voor de door hem aan de Bibliotheek geschonken eerste uitgave v. d. Dictionnaîre van Bayle.]

25 Januari 1808.
[Miedema, blz. 577: De door het C. A. Z. opgemaakte voordracht
Voor Rector, Secretaris en Assessoren voor het a. s. studiejaar wordt
bij den Min. v. Binnenl. Zaken ingediend, om er de approbatie van
den Koning op te verzoeken. - "Wegens de aanstaande organisatie
van dit Bestuur ~)" besluit de Raad. voorloopig te wachten met
1) In plaats van Willem van IJzerworst, die eerst insolvent was
geworden en daarna overleden; vlg. hierbij Evers, Gegevens betreffende Utr. drukkers, blz. 113-116; op blz. 116-117 aldaar vindt
men in extenso de bovengenoemde Resol. Raad 21 Sept. 1807. Toen er tusschen de Academiedrukkers Van Paddenburg en Van
Schoonhoven een twist was gerezen, bepaalde lIet C.A.Z. op 31
Dec. 1807, dat elk hunner, te beginup.u met Van Paddenburg op
1 J au. 1808, beurtelings om de drie maanden het werk van den
Academiedrukker zou vervullen, terwijl de winst ervan steeds
gemeenschappelijk zou blijven; zoolang Van Schoonhoven geen
eigen drukkerij had, moest hij alle dissertaties, programma's enz.
bij Van Paddenburg laten drukken, maar deze mocht hem geen hoogere drukkosten berekenen dan andere drukkers zouden doen; Van
Schoonhoven zou gedurende zijne tourbeurt het benoodigde papier
ter drukkerij van Van Paddenburg moeten leveren, opdat het
C. A. Z. hij klachten over het papier zou weten, door wien de leverantie was geschied.
2) Op 1 Februari 1808 werd het fungeerende Gemeentebestuur,
dat, op weinige dagen na, vijf jaren de Stad had bestuurd, door den
Landdrost ontbonden en het nieuwe Bestuur geïnstalleerd. De in
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het vaststellen van een dag voor de overdracht van het rectoraat
en het benoemen van een commissie tot installatie van het dan
optredende academische Bestuur.]

15 Februari 1808.
Kennisgéving van den Min. v. Binnenl. Zaken 1), dat de
Koning tot Rector voor het a.s. studiejaar heeft benoemd
prof. Huisman, en dat hij dc benoeming van prof. Rossijn
tot ~ccretari:; en van de professoren Royaards, Arntzenius,
Bleuland en Van Heuscle tot Assessoren heeft goedgekeurd.
B. NOTill,EN BURGEMEESTER im WETHOUDERS.

2.\ l\Iaart lR08.
Gelezen een brief van den Landdrost van 18 Maart,

waar~

1808 ingevoerde nieuwe bestuursorganisatie verving het departementaal en stedelijk zelfbestuur door een bewind van koninklijke
ambtenare:n (Colenbrander, Schimmelpenninck en Koning Lodewijk" blz. 130). De eigenlijke macht in de stad Utrecht berustte
voortaan, tot 31 Dec. 1810, bij den Burgemeester (1 Febr. 1808 trad
als zoodanig op Mr. Ph. Ram) en bij de vier Wethouders (op 1
Febr. 1808 werden dit de'Heeren Mr. W. J. B. van Dielen, Mr. W.
G. J. van Baerle, Mr. B. M. van Steenhardt en Mr. M. J. Eyck;
Mr. W. J. B. van Dielen trad al spoedig vrijwillig af en werd op
20 Juni 1808 als Wethouder opgevolgd door zijn zoon, Mr. A. J. W.
van Dielen); feitelijk regeerde alleen de Burgmr. De Raad, voortaan
weer officieel "Vroedschap" geheeten, had een zeer beperkte taak;
met academische aangelegenheden bemoeide de Vroedschap zich
niet; die werden voortaan behandeld door Burgem. en Wethouders,
en hoofdzakelijk door den Burgemeester. Een circulaire van 19
Dec. 1808, waarin aan allerlei autoriteiten kennis wordt gegeven van
het optreden van den nieuwen Min. v. Binnen!. Zaken, Twent~
wordt ook gezonden aan "den Burgmr. der Stad Utrecht, als belast
met de zorg over de aldaar gevestigde Hooge School;" in zijne
memorie van den 26sten van Wijnmaand 1810 (hierna blz. 414)
spreekt de Burgmr. van zich zelf "als belast met het Curatorschap
der Hoge Schaie."
1) Bij den Senaat ingekomen extract uit de "Delîberatien" van
.den- Burgmr., 15 Febr. 1808.
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in hij bericht, dat hij volgens dispositie van den Min. v.
Binnenl. Zaken van 14 Maart den Hurgmr. moet verzoeken,
dat voortaan geen aanstelling of beroep van eenig professor
of lector geschiede, "dan door Zijne Ma.t zelve of ten gevolge van deswege door Hoogstdezelve verleende autorisatie."

13 Mei 180ft
[Miedema, blz. 577: De wegens ziekte van den aftredenden Rector
Van Heusde uitgestelde, door hem te houden oratie wordt nu op
Donderdag 19 Mei bepaald.]

16 Mei 1808 ').
[Miedema, blz. 577--578: De Landdrost bericht, dat de Min. v.
Binnen!. Zaken alle noodige informatiën wcnscht omtrent het Bernardinum (fonds-Bernad) en een copie van de origineele acte
der stichting. Deze brief wordt in handen van de' theologische faculteit gesteld, om te dienen van advies voor het antwoord er op.]

19 MEI 1808-27 APRIL 1809.
I.'
"ACTA SENATUS ACADEMICI AO, 1808"(-1809) "RECTOJ;E
DITHMARa HUISMAN, GRAPHIARIO J'. TH. RaSSIJN."

19 Mei 1808.
G-eïnstalleercl als Rector Huisman, als Secretaris Rossijn,
als Assessoren: l{oyaants, ,Arntzenius, Bleuland en Van
Heusde. De aftredende Rector Rossijn draagt zijn ambt
aan zijn opvolger Hui.sman over, na het houden van een
l) In dit jaar 1808 had De Rhoer voor een beroep naar Leiden
bedankt, blijkens Molhuysen, Bronnen VII, blz. 329, waar op 9
Febr. 1809 almgeteekend staat, dat de Leidsche Curatoren, ter vervulling van de vacature-Pestel, ook gedacht hadden aan De Rhoer,
maar van hem afzagen "wegens een te vergeefsch gedaan aanzoek
in den voorleden jare."
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rede "Pro N ewtoniana philosophandi
etiam nunc minime negligenda.. "

lil

physicis ratione

16 Juni 1808.
De Acta van het rectoraat van Rossijn wordert gelezen en
goedgekeurd.
6 Maart 1809.
De Rector deelt aan den Senaat o.a. mede een extract
uit de Deliberatiën van Hurgmr. en \Vethoudcrs van
Utrecht, van den 27stcn van Sprokkelmaand 1809 (dit volgt).
Het houdt in: een aanschrijving van den J\'Iinister van
Binnen!. Zaken van 21 dezer, kennis gevende van een
Koninglijkc Decisie, gegeven te Amsterdam, den 16dcn dezer, waarbij is gelast "om in alle rapporten, voordragten,
lastgevingen en andere geschriften, in qualiteit wonlcnde
uitgevaardigd, gebruik te maken van de Hollandsche benamingen der Tllaandcn van het jaar, als: Louwmaand, Sprokkelmaand, Lentemaand enz. '"
H.
NOTULEN B. EN W. UTRECHT.

23 Mei 1808.
[Miedema, blz. 578: De oratie van den afgetreden Rector zal op
Stads kosten worden gedrukt.]

7 Juni 1808.
Irwekomcll een brie f van de thcqlogische faculteit, van
25 l\Ici, met uitvoerige berichten over het Bernardinum 1)
(zic hiervóór hlz. 39{). op 16 Mei 1(08). Veel daarvan is
van vroeger bekend: zie Acta et Dccreta 11, blz. 549 vlg.
en hiervóór bh. 302; er wordc alleen het volgende aan
ontleend, dat vroeger nog niet werd medegedeeld: wanneer
er teveel Paltzischc en Hongaarsche stud,enten tegelijk aan1) V gl. Cramer, t.a.p., blz. 157-159.

392
zoek, doen voor een subsidie, zullen die uit de Palts voorgaan; wanneer een of meer afstammelingen uit de mannelijke of vrouwelijke linie van den testateur te Utrecht willen
studeeren in de theologie vall de Gerefonn. religie en daarvoor subsidie wenschcn, zal elk van hen jaarlijks f 450 krijgen (voor de Paltzers en Hongaren bedroeg' het jaarlijksl:h
subsidie f 300), totdat hij afgestudeerd is en 'vervolgens een
bëroe}J als predikant heeft gekregen; niet meer dan drie
afstammelingen tegelijk zullen deze gunst genieten; de naaste
afstammelingen genieten hierbij de voorkeur boven de meer
verwijderde, onverschillig of zij uit de mannel~jkc, claIl wel
uit de Vfou\velijke linie zijn. Voor alle gcsubsiclieerdcn geldt,
dat zij bij wangedrag of niet behoorlijk studeeren het sub~
sidie verliezen. ~ Deze brief van de theologische faculteit
zal aan den Landdrost worden overgebracht.
Verzoek aan den Bibl1othecaris, prof. Rau, om het door
den Landdrost toegezonden exemplaar van het eerste deel
der vertaling van Chapta!, "La chimie appliquée aux arts,"
die de Directeur~generaal der K. en \Vetensch. door prof.
De Fremery heeft laten vervaardigen, in de Bibliotheek op
te- nemen. Genoemde Directeur~generaal heeft daarbij den
wensch geuit, "elat 's Konings bedoeling in deze, om door
het meer algemeen bekend doen wonlen van die scheikun~
<lige principes, die in 't bijzonder op de mechanische kunsten
toepaslijk zijn, den bloei der fabrieken hier te lande te bevorderen," met gunstig gevolg mag worden bekroond.
20 Juni en 5 September 1808.
Prof. Van I-keck Calkoen en dc Kameraar FaIck hebben
tcr kennis van den Burgmr. gebracht, dat Zijne 1Lt had
goedgevonden, dat de astronomische toren van wegen Zijne
1\rT.t in orde zal worden gebracht (20 Juni). 1\![cckc1celing
van de volgende -"décision" van Zijne 1\1.t, gegeven op H<.'t
Loo, 25 .T uni 1808:
"Notrc intentton est que l'obscrvatoire de l'Université
d'LJtrecht: soit regardé COl11me apparicnant aux établisscme,nts (du) Royaume, qui n'apparticn(ncn)t à a11cunc Université partinl1ièrc, fixé à Utrecht 21 cause de la clarté !) de
1) De klerk, die dit stuk overschreef, maakte van "clarté" het onmogelijke "bruté."
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l'atmosphère, qut y est plus propre aux observations astronomiques; il (de Min. v. Binnenl. Zaken) nous proposera
en conséquence les arrang.-emens à prendre à ectte fin, tant
par rapport à l'observatoire lui-même qu'aux instrumens,
([ui pourroient être requis, et au tractement du professenf,
qui sera chargé de sa surtntcudancc et des observa1 ions à
y f:lirc, de manière à satisfaire par liL à la demancle du profcsseur Van Hccck Calkoen, bien cntendu cependant que
cdui-ci restera toujours attaché à l'Université d'Utrccht ct
çontinuera à y remplir la chaire, qu'il y occupe dans cc moment' )" (5 Sept.).
11

JuIi

en 19 September 1808.

I\fachtiging tot ecu reparatie aan het huis naast den hortus
van prof. l\r1. vall Gcuns (11 Juli), Op voorstel van den
praeiectlts horti, prof. 11. van Ccuos, j,s in de vacature, ont-

staan door het vertrek van den meesterknecht Christoffel
vVintershoven, voorzien door de benoeming tot meesterknecht
van den hortus vall den oudsten daarin thans fungeerenuen
knecht Hendrik van Egmond, op een jaarwedde van f 300,
en zijn tot gewone knechts benoemd Johannes Banning en
Rijk van VVildernis, ieder op een dagloon van 16 stuivers
in- den zomer en 14 st. in den \vinter, met de emolumenten,
vastgesteld in art. 7 van de. instructie voor de knechts van
den ,\çademietuin van 24 Aug. lï95 2); verder moeten zij
zoo dicht rnoge1~ik hij den hortus, althans binnen Stads poorten wonen; zij mogul geen tuinen vaa particulieren bedienen of handel drijven in bloemen, planten, bollen of z;1uen,
gelijk zulks bli de in."tructie van den hortulanus ~{) uitdrukkl'l~ik is verboden (1 f) Sept.).

]) Zooa1,:; blijkt uit den brief van den Eurgmr. van den 25sten
van Slachtmaand 1809 en de memorie van den Eurgrnr. van den
26sten van Wijnmaand 1810, l>...ierna resp. blz. 406 en 414, werd het
ob~ervatorium tot Koninklijk Observatorium verheven en kreeg
prof. Van Beeck Calkoen, boven zijne jaarwedde als hoogleeraar,
in zijne qualiteit van Directeur van dit observatorium, uit 's Rijks
ka" een ja"lrlijksche toek'lge van f 1000.
~) en :::) VgL Bijlage I, blz. 574----576.
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24 October 1808.
De Lector Dr. Heyligers op zijn verzoek als Stads dokter
ontslagen.
19 December 1808.
De Hurgmr. heeft aan "Zijne Excell. den Heere Twent,
als belast met het portefeuille van de Binnen!. Zaken," op
16 December den volgenden brief geschreven: zooals ik
reeds in mijne missive van 10 Nov. 11. aan den toenmaligen
1\Jin. v. Binnenl. Zaken, den Heere Van Leydcn van \;Vestbarendrecht, heb te kCnUl'll gegeven 1), ben ik zeer gevoelig
",aan de genegen intentie Zijner 1\'1.t ten aanzien van de U nivcrsiteit, binnen Utrecht gevestigd, en in 't bijzonder ten
aanzien der Stads Bibliotheek," maar heb toch verzocht, dit
punt in deliberatie te mogen houden, da;lï het mij wegens
de pbats van de Bibliotheek moeilijk voorkwam, deze tot
een meeT algemeen gebruik te doen strekken. Ik ben meer
en meer overtuigd, dat de plaats van de Bibliotheek in het
koor van cIe St. Janskerk, "welke goede schikkingen tot een
meer algemeen gebruik ook werden voorgedragen," het St1Cces daarvan zou beletten, omdat die zaal "of liever open
plaats" des '''-'Înters niet verwarmd kan worden, waardoor
de studenten en andere liefhebbers en beoefenaars van wetenschappen "van de lluren, op dewelke die Bibliotheek ten
gebruike openstaat, niet of zeer zeldzaam profiteeren 2)."
Toen Zijne :rv[a.t kort voor zijn vertrek uit Utrecht naar

1) Vgl. J. F. van Someren, De Utrechtsche UniversÏteits-Bibliotheek, blz. 134--135; de brief van den Burgmr. aan Zijne Exc.
Twent van 16 Dec. 1808, ibidem, blz. 135-136.
:.!) Deze beoordeeling van de Bibliotheek schijnt veel juister
dan W<lt de Bibliothecaris, prof. Rau, in Januari 1812 schreef: ,,Le
local de cette Bibliothèque est Ie meilleur, que Pon puisse désirer,
savoir Ie ehoeur de l'église de Saint-Jean, lieu très rccommandable,
tant à caUEe de la EécheresE-e et bonne lunüère, que parce qu'il est
situé au milieu de la vUle" (Van Someren, t.a.p" blz, 64). ~ Over
den toestand der Bibliotheek in dezen tijd vgl. G. A. Evers,
Utrcchtsche bibliotheken in den inlijvingstijd (Jaarboekje OudUtrecht 1925), blz. 139.
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Amsterdam 1) mij de eer aandeed; te doen blijken, niet ongeneigd te zijn de Stad 'Utrecht in'haar gebrek van geschikte
gebouwen VQor de kazernecring van troepen tegemoet te
komen door het schenken van ccnige gebouwen of huizen,
0.<1. opnoemende de voormalige Plaats Roya(12), is de gedachte bij mij opgekomen, dat Zijne lVLt dit gebouw aan de
Stad mocht schenken. Ik zou daar dan willen, plaatsen:
1 0 . de Bibliotheek, 2°. het Kabinet van natuurlijke historie :}), 3°. de verzameling physische instrumenten 4), "nog
dit jaar door de milcladige gunste Zijner NLt met hvee zeer
fraaie stukken vermeerderd en VOOf welke verzameling het
tegenwoordige locaal veel te klein is," waarbij dan ten 4°.,
als de ruimte zulks toeliet, zou kunnen worden gevoegd een
Stads-concertzaal en waarvan eindelijk ten 5°. de stallen
voor de kazerneering van paarden zouden kunnen vvorden
gebruikt.
, Dan zouden echter ook de uren, waarop de Bibliotheek
openstaat, moeten worden veranderd en vermeerderd. Tot
nog toe is zij alleen open des Woensdags en des Zaterdags
middag van 2---4 uur, gedurende de academische lessen; die
uren zijn door de veranderde levens\yijze minder geschikt;
zij zoudeH moeten worden gesteld gedurende de academische
lessen iedere week des J\Iaandags, \Voensdags, Donderdags
en Zaterdags van 11-2, en gedurende de academische vacantiën 5) des vVoensclags en Zakrdags van 11-12. Door
de vermeerderde werkzaamheden Z011 de jaarwedde van
den Custos moeten worden gebracht van f 175' op f 500,
waaruit dan, als vanouds, zou moeten worden gevonden
1) Blijkens een bericht in de Utrechtsche Courant van 22 April
1808 was de Koning den 20sten April 1808 uit Utrecht vertrokken.
2) Het voormalige vermaarde logement, dat met zijne stallen een
groot terrein aan de Minderbroederstraat besloeg, op de plek, waar
nu de St. Willebrorduskerk staat.
:l) Dit was gevestigd in een vertrek tegenover het theatrum
chemicum in de Lange Nieuwstraat: hiervóór blz. 335, Op 10 en
17 Aug. 1801, maar is daarna overgeplaatst naar een vertrek in
het Ambachtskinderhuis: zie hierna blz. 426, op 13 Mei 1811.
.'1) In het theatrum physicum, waar ook de instrumenten van
het "Gezelschap ter beoeffening en bevorder:ing van de proefondervindelijke natuurkunde" werden bewaard,
5) Er stdat bij vergissing" wederom "academische lessen."
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het salaris van den oppasser; lk hoop, dat 's Lands ka~ de
Stads kas daarin zal willen teRemoet komen, "waartoe Zijne
M.t mij bereids hope heeft g-egeven," en waarvoor ik deIl
steun van Uwe Exc. inroep, want de Stads kas is te arm
om deze kosten alleen te dragen. De Bibliotheek moet WOfden aangevuld met een aantal onmisbare \verken en vervolgwerken, "",elker completering uit gebrek aan fondsen
heeft moeten worden nagelaten." Hiervoor en voor de kosten van het overbrengen van de Bibliotheek naar, en de inrichting van haar nieuwe bewaarplaats, vraag ik voor eenseen voorschot uit 's Lands kas van f 4500 à f 5000.
Aldus zou aan "cIc opmerkzame zorge Zijner Tv1.t" voor
deze Universiteit kunnen \varcIen voldaan, vooral ook wanneef door een herziening der instructies van den Bibliothecaris en den Custos het gebruik van cIe Bibliotheek meer
algemeen zou worden gemaakt. Ten .slotte zou b~j ecn vacature van het ambt van Bibliothecaris in aanmerking komen, dien post voortaan voor eenige jaren onder de hoogleeraren van alle faculteiten te laten rouleeren 1).
27 December 1808.
[Miedema, blz. 579: Toegestaan f 500 aan prof. Rossijn, 'Om op een
verkooping van physische instrumenten te Amsterdam eenige instrumenten te koopen voor het doen van proeven over het galvanisme.]

23 Januari en 27 Februari 1809.
[Miedema, blz. 579: De voordracht voor Rector, Secretaris en
Assessoren voor het a.s. studiejaar wordt aan den Min. v. Binnen!.
Zaken toegezonden, om die aan te bieden aan den Koning (23 Jan.);
1) De bedoeling van dit voorstel zal wel zijn, te voorkomen, dat de
Bibliothecaris bij den aankoop van boeken een bepaalde faculteit, en
dan vermoedelijk zijn eigene, boven de andere bevoordeelde. Reeds
bij de aanstelling van prot Rau tot Bibliothecaris in 1765 was hem
aanbevolen, de jaarlijks toegestane som voor den aankoop van boeken en mss. elk jaar hoofdzakelijk voor ééne faculteit te besteden,
met dien verstande, dat telken jare een andere faculteit aan de
beurt kwam: Acta et Decreta Il, blz. 571, op 18 Febr; 1765. Zie ook
art, 6 van de instructie van den Bibliothecaris van 21 April 1777.
hierna bijlage I, blz. 553.
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-ontvangen een Kon. Besluit van den 13den van Sprokkelmaand,
houdende de benoeming VaFl. den: Rector en de "aggreatie" van de
voorgedragenen voor Secretaris en Assessoren (27 Febr.) ..]

30 Januari en 24 April 1809.
De Acaclemiedrukkers worden gemachtigd, op Stads kosten 200 exemplaren te drukken van een disputatie, die de
onlangs 1) tot lU.D. gepromoveerde heer Van Goudoever
binnenkort onder leiding van prof. Van Heusde zal verdedigen (30 Jan.); gelijke machtiging voor het drukken vall
125 exemplaren van een disputatie, die de student Scholten
onder leiding van prof. Beringa zal verdedigen (24 April).

27 Maart 1809.
[Miedema, blz. 579: Prof. De Fremery op zijn verzoek ontslagen
als Stads dokter.]

27 APRIL 1809-·10 MEI 1810.
1.
"ACTA SENATUS ACADEMICI 1809"(-1810) "RECTORE GABR.
VAN OORDT, GRAPI-IIARIO DITIIMARO HUISMAN."

27 April 1809.
Gc:ïnstalleerd als Rector V'an Oordt, als Secretaris Huisman, als Assessoren: 1-\.au, De Rhoer, De }'remery en Rossijn. De aftredende Rector ITuÏsman draagt zijn ambt aan
zijn opvolger Van Oordt over, na het houden van een rede,
getiteld ,)Jiversitas classis hominuIn et status constituit
soll11Tl salutis humanae societatis fundamentum."
26 Mei 1809.

De Acta van het rectoraat van
en goedgekeurd.

Hui~man

worden gelezen

1) Op 17 Juni 1808: AlbUlI\ Promotorum, blz. 223.
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. 5 Juni 1809.
De Rector !test een brief aan den Senaat voor van Meerman, Directeur~gel1eraal van Kunsten en Wetenschappen 1),
dd. '5 Rage, den 24stcn van Bloeimaand (deze brief volgt),
ter aanbieding, namens den Koning, van een geschenk vuor
de Actdcmic, nl. etn botanisch werk van (Van) Schlümbach ~). Aan 11 ceTlnafi zal verzocht worden, den dank van
den Senaat aan den Koning over te brengen; de Burgellll'eSter van Utrecht, als Curator van de Academie, zal bericht
krijgen van dit geschenk; het za] geplaatst worden in het
Botanisch lvfuseuJIl ten huize van prof. 1\1. van GeUlIs.

22 September 1809.
De H.el'lor leest een brief voor van den J\Iinistcr van Eercdienst en BinnenI. Zaken, del. Amsterdam, den 20sten van
Hooimaand lR09. ter toezending van een Koninklijk He.sluit, cld. Het 1.00, den g~tcn van JIooima.and van 1809 (dit
volgt). Het houelt in: voortaan moeten de exaluina in de medische faculteit met de meeste gestrengheid worden afgenomen; niemand, die op een andere binnenlan~lsche lToogeschool door een medische faculteit of eenige Commissie van
geneeskundig onderzoek en tOl'verzigt als ollhekwaam is afgewezen, mag tot een examen bij een medische faculteit eener
andere Hoogcschool of eenige andere Commissie van geneeskundig omkrzoek en toevcrzigt worden toegelaten, dan nadat door bedoelde Faculteit of Commissie bericht is inge1) Aanvanke1\ik was er ol:!der Lodewijk Napoleon een Directeurgeneraal van Onderwijs en Wetenschappen, Meerman, en een Directeur-generaal van Schoone Kunsten, Hultman. Toen deze 1aatste benoemd werd tot Landdrost V<:1U Maasland, werden beide directiën onder Meerman vereenigd, die sedert Directeur-generaal
van Kunsten en Wetenschappen heette: Colenbrander, Schirnmelpenninck en Koning Lodewijk, blz. 120.
2) Er is van hem bekend "Abbildungen der hauptsächlichsten înund ausländischen NadelbäuIIle, welche besonders in Baiern wild
gefunden werden (!)," maar volgens den "Thesaurus litteraturae
botanicae omnium gentium" van Pritzel is dit werk in 1810-1811
in 2 deelen te Neurenberg verschenen (Mededeeling van prof.
Dr. V. J. Koningsberger). Daar het echter în afleveringen uitkwam
(zie hierna blz. 408 en 422), kan een eerste gedeelte in 1809 door den
Se.naat zijn ontvangen.
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wonnen nopens de redenen van afwijzing bij de eerste Faculteit of Commissie; van al zulke gevallen moet door de
Fanilteit of Commissie, waarbij zoo iemand zich nader heeft
aangegeven, k(:nnis worden gegeven aan den· Minister van
Ecredienst en Binnenl. ZakelI. \Nanneer zoo iemand mocht
verzwijgen, dat hij bij een aIHlere Faculteit of COnllllÎ:-;sie is
afgewezen, zal het hem gl'geven "diploma doctoratus" worden beschouwd als bij sub- en obrcptic te zijn verkregen
en nid worden geviseerd, of, geviseerd z\incle, worden ingetrokken. Venler zal zonder voorkennis en permissie van
eten lVIinister van Ecredicnst en Binnen!. Zaken door geen
medische faculteit het examen in de Nec1erduitsche of een
andere moderne taal mogen worden afgenomen. - Daarna
kest de Rector een brief aan den Senaat voor van den
Minister van Eeredienst en BiImcnl. Zaken, del. Amsterdam, den 21stcn van Oo?;stmaand 1809 (deze brief volgt). Hij
houdt in: om aan de bedoeling: van Zijne l\ia.t jn hovengeHoemel. Kon. Besluit regelmatig te voldoen, schrij ft de J\1i11ister den Senaat van de Koninkl. Universiteit te Leiden, de
Senaten der overige Hoogeschokn -en de Departementale
commissies van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt aan,
dat zij telkens, als zij een door hen geëxamincerden candidaat
()f gehed, of voor eenigen tijd afwijzen, daarvan, en van de
redenen., die hen daartoe geleid hebben, bij sccretc mÏssives
kennis geven aan de overige Senaten e11 de evengu10emde
Departementale Commissies. - De professorell der medische
faculteit deden mede, dat zij in de zomerv(l(';ltltie rcc:ds een
dergelijken brief hehben gekregen en den !\linister hebben
beTicht, dat zij dit voorschrîft gaarne zullen naleven.
Daarna leest de Rector ecn Kon. Besluit voor van den 2dcll
van Herfstmaand 1809, \\,-'aarhij aan prof. Sebald Rau, hoogkcraar in de theologie en de Oosterschc talen en oudheden
Ie Utt"echt, eervol ontslag wordt verleend, met behoud van
zijne jaarwedde en van de aan zijn post verbonden VOOlTecllt~n, ~n een ,brief aan den 'Se~aat van den Burgmr. van
Utrecht, van den 18(lcll van Herfstmaaml 1809 (deze volgt) ;
hij houdt in: w~i hebben prof. Rau uitgenoodigd, zoolang
zijne krachten het toelaten, zijn ondenv~js in de Oostersche
talen voort te zetten, totdat zijn opvolger is benoemd. De Senaat wenscht collega Rau een langdurig en dulce otium toe .
._-- Vervolgens leest de Rector een brief voor van den Direc-·
iem--generaal van Kunsten en \Vetenschappcn, del. "Stacl-
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wijk, onder Voorschoten, den 7den van Herfstmaand 1809,"
ter toezending, op last des Konings, van het hte deel der
"Jaarboeken der Wetenschappen en Kunsten in het Koningrijk Holland" (hiervb{)f h1z. 3;';4) ; hem zal verzocht \vorden, den Koning dank te betuigen voor de toezending. TCIl slotte deelt de H.ctlo[ mede, dat hij met Bleuland (i. pL
.v. den afwezigen Secretaris) op 4 Sept 11. namens den ~c
naat zijn opwachting heeft gemaakt bij den Landdrost ter
gelegenheid van 's Konings verjaardag.

14 November 1809,
De Hector deelt mede, dat hij op uitnoodiging
"Di1'ectorc5 Societatis in commune civiulll bonum
vendum" (Bestuurders van de :IVlaatschappij tot nut
Algemeen) de plechtige viering van het 25-jarig
van die lVlaatschappij heeft bijgewoond.

van dc
prornovan het
best;lan

13 December 1809,
De Rector bericht de toezending (met een extract uit de
notulen van Burgmr. en \Veth. der stad Utrecht, den 4dCl1
van \\!intermaancl 1809; dit volgt) van een exemplaar van
een VerslaIS over de Arnsterdamsche tras 1); (~e Senaat is
dankbaar en zal het in de Bibliotheek laten opnemen.
Daarne leest de Rector l'cn hrief aan den Senaat voor van
den JVIinister van Eeredienst en Binnen1- Zaken, dd ..Ams1cnlam, den 24sfcn van Slagtmaaml lR09, ter ü)('zèndinR
van een Kon. Besluit van den 18(lcn van SlagtmaalHl 1809,
-vvaarbij, met wijziging van het Kon. Besluit van den 8sten
van Hooimaand 1809 (hicrv{)ór blz. 398) \\r~on1t vastgesteld: ",Geene examina, strekkende ter adrnissie van iemand
tot het doctoraat in de medische faculteit, zullen voortaan
in ecnige anclere dan de Latijl)sche taal mogen plaats hebben." De medische faculteit verklaart, dit be:-;luit "cum animi lubentia" te zullen naleven.
19 December 1B09.

De Rector leest een brief voor van de Universiteit van
1) Zie hierna blz. 407, op 4 Dec. 1809.
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Leipzig aan den Senaat, dd. 15 Nov. 1809 (hij volgt), waarin
kennis wordt gegeven van het feest van het 400-jarig bestaan dezer Universiteit op 4 Dec. 1809, onder toevoeging,
dat de; tijdsomstandigheden niet toelaten, den Senaat tot bijwoning van het feest uit te noodigcn. Deze brief wordt
beantwoord met een brief van gelukwensch (hij volgt).
19 Februari en 27 Maart 1810.
De Rector deelt mede een Extract uit de deliberatiën van
H. en vVo van Utrecht, den 15den van Louwmaand 1810 (het
volgt), dat een uitnoQ(liging aan den Senaat bevat om uit
elke faculteit één professor aan den Bibliothecaris toc te
voegen Olll te onderzoeken, welke boeken der Stads Bibliotheek zouden kunnen worden verkocht, welke werken
moeten worden gecompleteerd en met \velke de Bibliotheek
langzamerhand moet \\'ordcn verrijkt (19 Pebr.). De Senaat
wij:-;t op 27 M;lart hiertoe aan: Heringa, De Rhoer, ArntzenLus, NI. van Geuns, Bleuland, De Fremery, Van Becck
Calkoen en Van H eusde 1). - Daarna "Rector in medium
Scnatus adcluxit litteras Ministri status regni politici"
(den l\linister van Justitie en Politie), "datas die xx l\1ariii,
(luibus Scnatus conforme inivit consulttun et illustrissirno
carunclcm atlCtori humanitcï ïcspondenc1um curavit 2)."
17 April 1810
Koning Lodewijk vertoeft in de stad. De Senaat gaat
op audiëntie, eerst bij de Koningin, later -bij den Koning".
3 Mei

uno.

Dc' -Rector leest voor een brief aan den Senaat van den
1) Dus een gI'ooter commissie dan gevraagd was, want behalve
den theoloog Heringa zaten er 2 juristen in (De Rhoer en Arntzenius), twee medici (M. van Geuns en Bleuland) en twee philosophen (Van Beeck Calkoen en Van Heusde). VgL ook Cramer,
t.a.p., blz. 165.
~) Noch de brief van den Minister, noch het antwoord van den
Senaat is in de Acta opgenomen; de inhoud ervan is ook niet in
't kort aangegeven.

Acta et decrcta

Senatus~

III

26
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Directeur-generaal van K. en W., dd. 's Hage. den 23sten
van Grasmaand 1810 (hij volgt); deze houdt in: De Min.
v. Bi.nnen!. Zaken vraagt mij een opgave van resolutiën of
andere aden, waarbij de leges en verdere kosten V;tn exal1lifW, promoties enz. zijn geregdd, of, VOOr zooverre ckze :dleen
door het g"cbruik zijn ingevoerd, een opgave van hun bedrag
en van de redClll'tl, "waarop zodanige gelJruiken of taricv('u
berusten;" daar ik zelf over geen gcgcvcn~ van clcZ<::Il a;trd
beschik, verzoek ik den Senaat, mij daarover in tc lichten.
De Senaat besluit, dat cIc Secretaris in de Acta een onderzoek hieruaar zal instellen. Hij vindt niets 1) e11 wcndt zich
tot dcn Burgemeester, om 1e vragen, of er iets over sta:lt
in de Acta van de Stad; de Burgmr. bat weten: l1(~et1: dit
bericht de ~ecrctaris (bn weer aan l\tleer11lan!

1I.
NOTULEN B. EN W. UTRECHT.

15 Mei 1809 en 2 Januari HnO.
[Miedema, blz. 579-580: De Academiedrukkers gemachtigd, op
kosten 125 exemplaren te drukken van een disputatie, die
de student Wildschut zal verdedigen onder leiding van prof.
Royaards (15 Mei); idem voor 125 exempt van een disputatie, die
de student L. de Geer na de wintervacantie zal verdedigen onder
leiding van prof. Van Heusde (2 Jan.).]
Stad~

Juni 1809--April 1810.
Gelezen een brief van den Landdrost, van den 19den V;\ll
Zomermaand, berichtend, dat de 1\Tin. v. Eeredicnsf" en ninnen1. I::tkell hem kennis heeft gegeven van een Kon ..1:('sluit vau (kn lOden van Zomermaand, waarbij Zijne l\I.t "tcr
1) De Secretaris heeft zich blijkbaar niet veel moeite gegeven
voor dit onderzoek; l112sschien ook vond hij, of de Senaat, het niet
noodig, àen Minister precies bekend te maken met de emolumenten
der professoren. Indien hij goed gezocht had, zou hij een groot
aantal besluiten van den Senaat over examen- en promotiegelden
opgeteekend hebben kunnen vinden, zoaals zal blijken bij raadpleging van het zaken-register hierachter.
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plaatzing der Bibliotheek en der naturaliën en physisc:he
kabinetten I)" aan de Stad Utreçht afstaat: "het huis van
l\levr. Van Themaa{ agtcr dcn Dom, door de, Rekcnkarner geoccupeerd geweest, en het daarnaast sta,mde huis,
thans door de pages bcv-loond wordende, nadat hetzelve ontruimd zal zijn." De HurgmL zal, mede uit naam der \-Vcihouders, den Koning in persoon hiervoor gaan bedanken (19
Juui). Ik Burgmr. cleelt mede, dat hij dit op Donderdag
22 Juni heeft gedaan, toen Zijne 1\1.t hem op Het ton een
aw.lîi.;JüÎe had tocgesta::lO. Ontvangen een brief van den
I"anddrost van den 23skn van Zomermaand, meldende de
ontvangst V;ll1 een machtiging tot af,..;tand der beide hovengenoemde huizen, waarbij hij ccn afschrift toezendt V;l11
het deshetreffc:nde Kon. Besluit van den lOdell van Zomcrllla:md (26 Juni). De nurgmr. deelt mede, dat hem zijn ter
hand gestelIl "de sleutels V;:ln de groote en kleine lmÎzinge
agLer den Dom, benevens d1e vail de: "tallinge van liet grote
huis, op het Oude Kerkhoff uitkomende, \ydkc gebotl\vcn
door Zijne 1\'1".1 den h.oning ;t;\11 deze Stad ten geschenke
waren gegeven." De ;3ccretaris zal deze sleutel::> be\varell,
totdat ouk de sleutels van het thans nog door de pages bcwuonde huis ter beschikking van het (;clllcl'nlcbestunr z\}n
,s·c;.;teld, "vermids alsd;tn eerst door dat Bestuur iJl ovcJ"Jcg
kan v,'onlcn gC!lol11(',n; welk gebruik van een en ander zoude
klHll1Cl.1 worden gTmaakt" (16 October). Nu het door de
p;lgè~; bc\vooIHle Jltlic; ontruirnd iè, ('11 alk door Zijne lVI.t
teil g'c-;chcnke gcgl'vcn huizen dus ter beschikking van de
Sl;Hl "taan, vyonlen de 11 H .gccommitt. 101 de Fabricage \'C1"zocht, Jn overleg met den Kameraar kn spoedigste een pLtn
te oni \'H.l"l)('11, op welke "meest lllcn;ig-cuse" v,,·ijze deze ImiZ{'11 gnecd kunnen worden gcmaakt om daarheen de Hih1iothcck,. de physi::>chc instrumentell en het Ltbillcl van
n:ltl1urlijkc historie over te brengell; daar het na locale in~
speetie het hest schijnt, de Bibliotheek op de bovcnvenliepingeIl te phaLcn, 'wordt de J-\:amcraar i~cmacbtigd, door Stads
timmerlieden de beschotten op de zolders der twee grnotc
hUlzcn te doen \'icgnelllCfl, om deze te gehruiken ,.10t VlT-

1) Van het door den Burgmr. voorgestelde plan om de voormalige Plaats Royaal hiervoor te gebruiken (hiervóór blz. 395) was
dus afgezien.
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vaardiging van het benodigde aan de verdere inrigting"
(15 Jan. 1810). De commissie voor de iabricage zendt een
uitgewerkt plan in voor de inrichting der gebouwen tot hun
nieuwe bestemming; het zal een tijdlang voorliggen (19
Maart). Het wordt met een kleine wijziging goedgekeurd;
de Kameraar wordt gemachtigd, het ten uitvoer te brengen
onder toezicht van de commissie voor de fabricage (2 April).
September

1809~Maart

1810.

[Miedema, blz. 580: Verzoek aan prof. Rau: zie hiervóór blz. 399,
op 22 Sept. 1809 (18 Sept.); hij willigt dit verzoek in (25 Sept.)]

De Burgrnr. draagt aan den lVIin. v. Binnen!. Zaken voor
opvolger van prof. H.au, ter benoeming door den Koning,
voor: J. H. Pareau, -"Thcol. DL ct prof. ordin. linguarum
Orientalium atquc anttquitatum sacrarum" te Hanlcrwijk.
Hij was door prof. Rau bov~n anderen als zijn ,opvolger gewenscht, en ook de professoren Royaanls, Rossijn en De
R11oe1" hebben deze candidatuur ondersteund. Over zij 11 tractement veroorlooft de Burgmr. ZIch niet, iets voor te stellen, daar de bepaling daarvan door Zijne lVla.t geschiedt; tot
informatie van Zijne ExcclL diene echter, dat prof. Rau, zjjne
toelage als Bibliothecaris cr bij gerekend. een jaarv\Tclde ~'an
f 1600 genoot. Omdat ook de noodzakelijkheid van de ver'vulling eener vacature moet \vonlcn aangetoond" merkt de
Burgmr. op, dat, al heeft prof. Rau zich bereid verklaard,
ook na zijn emeritaat college in de Oostersche talen te hlijven geven, dit wegens zijn vcrgevorderden leeftijd niet
lang'er van hem mag worden gevergd ,: \vegcns de bereids
weder ;langevangen <.tCademische lessen moet in dit vak van.
studie, "zo onmisbaar en noodzakelijk voor de in de theologie studeerende jengel," zoo spoedig mogelijk \i\~()rden voorzicn door de benoeming van een hoogleeraar .1) (2 Oel.).
[Miedema, blz. 580-581: De Min. v. Eeredienst en Binnen1. Zaken bericht, dat het iradement van den emeritus prof. Rau uit
Stads kas moet worden betaald, daar tot aan de toekomstige reorganisatie der Hoogescholen voorloopig alles op den ouden. voet
blijft, behalve dat Zijne Mt. zelf de professoren zal benoemen (9
Oct.). De voordracht voor opvolger van prof. Rau wordt aan de
1) Het voorgaande is ontleend aan Bijlage No. 449.van de Notulen
v. B. en W.
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voordracht van den Min. bij Zijne Mt. aanbevolen, te meer daar
prof. Rau wegens toenemende zwakte naar de komst van zijn
opvolger verlangt (27 Nov.). Bij de toezending der voordracht voor
R.ector, SecreLen Assess. voor het a.s. studiejaar herinnert de Burgmr.
weder aan de voordracht voor opvolger van prof, Rau, te meer
daar deze met den aanva..'1g van het nieuwe jaar zijne ]essen voor
goed heeft moeten staken (12 Febr. 1810). Opnieuw uit de Burgmr.
tot den Min. v. BinnenL Zaken I) den wenseh, dat Zijne Mi. een
opvolger van prof. Rau zal benoemen (19 Maart). De Minister bericht, dat hij reeds op den 19den van Wijnmaand 1809 de benoeming
van prof. Pareau aan Zijne Mt. heeft voorgedragen en dat hij Zijner
Mts. beslissing tegemoet ziet 2) (23 Maart).]

18 September 1809.
Prof. Rossijn heeft aan den Burgmr. medegedeeld, dat de
post van oppasser bij het theatrum physicum door het overlijden van Joh. Bîering vacant is geworden; op z\jn verzoek
wordt hem toegestaan de beschikking over f 225 jaarlijks,
waarvoor hij zelf een geschikt man zal aannemen ten dienste
van het theatrull1 physicum, ('n nog over f 25 jaarlijks voor
iemand, die het theatrum zal schoonhouden. B. en W. behouden zich echter het recht voor, "weder als van ouds een
vasten oppasser aan te stellen, of bij het overbrengen van
het thcatrum naar de door den Koning geschonken huizen
andere schikkingen te mak.en, zonder dat zij, die nu door prof.
1{ossijn aangesteld zullen wor.den, ccnige aanspraak op 5.chaclcTcrgoeding kunnen makcn. - Verder vilonlt prof. Ross~jn uitgcnoodigcl, een complete lijst op te maken van de aan
de Stad toehehoorcncle physische, mechanische en andere instrumenten.
1) Volgens kennisgeving, van den Min. v. Eeredienst en BinnenL
Zaken van den 31sten van Wintermaand 1809 heette hij voortaan
alleen Min. v. BinnenL Zaken.
2) Konbg Lodewijk had in dezen tijd wel andere dingen aan het
hoofd dan de benoeming van een Utrechtsch hoogleeraar. Sinds
het begin van December 1809 tot het begin van April 1810 bevond hij
zich te Parijs "in vergulde gevangenschap." Op den 16den Maart
1810 werd te Parijs het verdrag onderteekend, waarbij het Koninkrijk Holland beroofd werd van Zeeland, Brabant en het land
tusschen Maas en WaaL
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27 November en 22 December 1809.
De Burgmr. deelt mede, dat hij den 25sten van Slachtmaand den volgenden brief aan den J\.Jîn. v. Ecredicnst en
BinnenL Zaken heeft verzonden 1): "Ik hen onderri,:.;t gevvorden, dat aan den Heer prof. Van Bceck Calkoen door
Zijne :i\Lt zoude zijn geoffercenl het eerste profcs:;oraat van
het Instituut, in 's }lage zullende gevestigd worden 2), op
een tractemen1 van f 3000, yvelk aanbod door dien Heer
in deliberatie was genomen." Het pecunieclc onderscheid
zal wel van grootcn invloed zijn op zijne beslissing, want
van Stads \vcge heeft hij hier maar een lractCll1Cnt van
f 1100, "waaxbij Zijne lVLL wegens het Koninklijke Observatorium een appointcmcnt van f 1000 jaarlijks heeft gelieven
te voegen." Gaarne zouden B. en vVo zijne geringe jaanvedde
hebhen verhoogd, maar wij zijn daarvan weerhouden door
de hepaling, dat geen verandering in de tractemcnten mag
wordc,fl gebracht zonder aggrcatie van Zijne ]\:1'.t 3), cn omdat
(ms lot hiertoe een geschikte aanleiding heeft ontbroken
mn dit ie verzoeken. Ivlaar nu is er ecn aanleiding; indien
Uwe Excell. meent, dat een poging om prof. 'Van Heeek
Calkoen aan de Utrcchlsche Universiteit verbonden te houden, aan Zijne 1\-:1.t niet önaangenaam zal zijn, nemen B. en
W. de vrijheid, aan U we Exce11. voor te dragen om Z~ine
1\-1.t te verzoeken, dat het üns \\7onle toegestaan, van Stads
wege het tractement 'van proL Van Jkeck Calkoen van
f 1100 op f 1600 te brengen (27 Nov.). De l\Iill. v. Eere1) Deze brief als Bijlage No. 569 bij de Notulen van B. en W.
~)

Heeft Burgmr. Ram zich hier vergist, of is er werkelijk weer
een p1an geweest om het Koninklijk Instituut van Amsterdam naar
Den Haag over te brengen? Hoe dit zij, de poging van Koning
Lodewijk om Van Beeck Calkoen uit Utrecht weg te halen en hem
een goed bezoldigd ambt bij het Instituut te geven, bewijst, dat
Vall Swinden, een der vier heeren, die uitgenoodigd waren om een
"plan van een Nationaal Instituut in te leveren," goed had gezien,
toen hij de vrees uitte, dat het Instituut zoodanig zou worden ingericht, "dat andere plaatsen, Akademiën in zonderheid, te veel van
kundige leiding zouden worden beroofd en dezen in de hoofdstad
als opgehoopt" (Huizinga, Van Instituut tot Akademie, in den
bundel "Tien Studiën," blz. 138).
:~) Hiervóór blz. 374, op 12 Jan. 1807.
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dienst en Binnenl. Zaken heeft hierop bij mISSIve van den
1611en van Wintermaand geantwoord 1): over uw voorstel
denk ik eenstemmig met u, "doch daar de poging, welke ik
daartoe bij Zijne M.t zoude: moeten aanwtmlen, juist cene
strekking zoude hebben om aan Hoogstdezelve haar oogmerk in de nieuwe bestemming van dien Heer niet te doen
bereiken, komt het. mij ni(~t VOOf, dat ik gevoegelijk cene
voordragt ten dien einde aan Zijne M,t zoude kunnen doen"
(22 Dec.).
4 December 1809.
De I\-1 in. v. Eeredicnst en BinrlCnL Zaken zendt twee
exempt, waarvan één voor den Senaat bcstuml is, van een
"Uitgewerkt verslag nopens de uitgevonden binnenlandschc
of cig:cnlijk ~czq;dc Amstcrdamsche tras of cement:?)." I-lij
bericht daarbij, dat zijn voorg-anger (k F('r~t(' Kh,Sse van het
KonÎnkl. Instituut had verzocht, een onderzoek in te stellen
"nopens de buitenbndsche en de 'sedert den jare 178.9 uitgevonden binnenland~che tras, cn dat hij het van haar ontvangen verslag "van zulk een overwegend belang had g-evonelen voor de physische gesteldheid van dit Rijk/' dat hij
het had laten drukken en een exemplaar ervan laten toezenden aan allerlei autoriteiten en "inrichtingen van geleerdheid en wetenschap." - Verder toezending· van het K.
Besluit betreffende de examens in de medische faculteit
(hiervóór blz. 400, op 13 Dcc. 1809).
2 Januari .1810.
Op voorstel van prof. IvI. van Geuns wordt, wegens het
vertrek van Hijk van Wildernis, tot gewoon knecht in den
hortus aangesteld Antonij /\.lexander Bongenaar, op een
dagloon van 16 st. in den zomer en 14 st. in den 1vÎnter;
venlcr op dezelfde voor\'1Taardcn als hiervóór blz. 393, op

19 Sept. 1808.

1.1 Januari 1810.
l1itnoodigiug aan den Senaat betreffende ele Hibliothcel,;':
hîervb/lf blz. 401, op 19 Febr. en 27 :l\faart HnO.
I) Bijlage No. 620 van de Notulen van B. en W.
2) Bijlagen Nos. 576A en 576B van de Notulen van B. en W.
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Februari~Maart

1810.

[Mîedema, blz. 581: Toezending van de voordracht voor Rector,
Secretaris en Assessoren voor het a.s. studiejaar aan den Min. v,
Binnenl. Zaken (12 Febr.). De Burgmr. bericht aan den Minister,
dat hij tot nog toe geen beschikking van Zijne Mt. op deze voordracht heeft ontvangen; wanneer deze op 25 Maart nog niet is afgekomen, geeft hij in overWeging, de tegenwoordige functionarissen
voorIoopig te continueeren (19 Maart); Zijne Mt. heeft prof. Van
Beeck Calkoen tot Rector benoemd en de voordracht voor Secret. en
Assessoren goedgekeurd (23 Maart),]

10 MEI

181O~28

MAART 1811.

1.
~,ACTA SENATUS ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE ABINDE DIE

X MENS IS MAli ANNI 1810"(·-1811) "RECTORE JANO FREDERIeo VAN BEECK CALKOEN, GRAPHIARIO GABR. VAN .DORDT."

10 Mei 1810.
Geïnstalleerd als Rector Van 13ceck Calkoen, als Secretari:-;
Van Oordt, als Assessoren: Heringa, Arntzenius, 11. van
Geul1s en Huisman. De aftredende Rector Van Oonlt (lraagt
zijn ambt aan zijn opvolger Van Beeek Calkoen over na hei
houden van een rede "de Jest! Christo, salutis publicae praeside et statore."

13 Juni 1810.
De Acta van het rectoraat van Van Oordt worden gelezen en goedgekeurd. - De Rector leest een brief aan den
Senaat voor van den Directeur v. K. en W. (hij voigt), ter
begelciding van het vervolg van het botanisch \",'crk van
Von Schlürnbach (hicrvó{lr bh:. 39(-;, op 5 Juni 1R09). De Senaat zenclt een brief van (bnkbctuiging (deze volgt).

16 Augustus 1810.
Daar het gerucht gaat, dat Keizer Napoleon wel(lra in
Utrecht zal komen, wordt besloten, dat de voltallige Senaat
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hem dan zal gaan complimenteeren. Hierbij staat als "No~:
.-;alutatio haee propter dilatum Imperatoris itcr non fuit
peracta."
27 At1!(usttlS 1810.
De Rector deelt mede, dat ce ni ge studenten, als afgevaardig-dcn van 40 stiHlentcD. hli hem zijn gekomen om te vragen, of zij iets zullen doen hij de verwachte komst van den
Keizer, en zoo ja, wàt. De Senaat besluit, hen aan te raden,
ztl'h hierover bij den Burgmr. te vervoegen. - Verder wordt
een brief van den Directeur v. K. en vVo gelezen (hij volgt),
ter toezending van het Eerste stuk van het tweede deel der
Jaarboeken der \Vetensch. en Kunsü:n in het Koningrijk
Hollan(L De Senaat zal dank betuigen.

27 September 1810.

J.

H. Pare:ttl (zie hierna blz. 411, op 14.Mei 1810) houdt

een inauguretle oratie "de constante al' non mutabili Orientaliurn ing-enio, Sacrarl1m litcrarum eultoribus SilO!'> in usus
diligenter ob;:;ervando."

21 November 1810.
Bij afwezigheid v;:m den Rector wegens ziekte deelt de
pro-I\ector mede, (bt \Vilk111 I-{cné baron van Tuyll
van ~ero()skql:cn, maarschalk van Eemland, die eemge
jaren geleden voor zijne studie aan deze Academie heeft vertoefd, verzocht heeft. wegens de waardigheid van zijn ambt,
honori~ cat1:-:a te worden gepromoveerd tnt lU.D., mct kwijt:-;chdditlg" Vim het promotiegeld. Na het advies van de juridische faculteit te' hebben gehoord, bc;-;Juit de Senaat, dit
verzoek ioc te ~.l;lan; baron Van Tuyll van Serooskerkcll
vvTonlt door den pedel l1itgenomligd na;~r de Senaatsvergadering 1e komcn en daar "stante pede" door Arntzenius tot
J.U.I). gepnJlDovecn1 1 ).
1) Dit wordt niet vermeld in het Album Promotorum, waar het
op blz. 226 had moeten staan, zoo het daarin opgeteekend ware.
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29 December 1810.
De Rector-is bij den Burgmr. geweest om hem er over te
raadplegen, of de Senaat den Gouverneur-generaal, den Hertog van Plaisance, zal gaan begroeten. De pro-Rector leest
nu het schriftelijk antwoord van burgrnr. Ram voor, dd. 27
Dec. 1810 (het volgt); dit raadt aan: informeer eens, of door
het Konink1. rnstitul1t te Amstenlall1 en door andere .1\('ademii.:n dergelijke bezendingen zullen worden gedaan, of
raadpleeg hierover den Directeur-generaal van K. en \V., of
den lVIinister van Binnenl. Zaken. De Senaat besluit, hierover te schrijven aan Baron Van der Capd1cn, I'vlinister van
n.z. (de brid volgt; de inhoud ervan blijkt uit het VOOf,gaande).
4 Januari 1811.
De pro-Rector leest het antwoord van Van der Capel1en
voor· (het volgt); de inhoud ervan komt hierop neer: tot
dusvet-rc hebben geen deputatiën van 1..fniver,<;iteiten hare opwachting gemaakt bij ztjnc Doorl. Hoog"h. den Gouverneurgeneraal ; als de Utrechtsche AC:1clemie dit echter gepast
oordeelt, zal Z. D. H. onget\vijfeld zulk l'en deputatie vriendelijk ontvangen. De Senaat besluit nu, de deputatie nog
uit te stellen, to'tdat blijkt dat een andere Academie, in het
bijzonder de Leidsche, hiertoe het voorbeeld geeft. Als er
eÇ.'f1 deputatie gaat, z;tl die hcstaall uit drie Senaatslecletl, in
de eerste plaat:; Hector en Secretaris. ---~ (Daar echter vervolg-ens hleek, dat andere Ac<tckmÎ(:n reeds deputaties had··
deH g;czo11(len, wenl, blijkens de volgende aanteckcning, besloten, de deputatie niet langer uÎt te stellen.)1
26 Januari 1811.
De pro-.ReclOr deelt mede , dat hij, als plaatsvervanger van den zieken Rector, de vorige week met lVr. van
Ceutl."., als plaatsvervanger van den Secrc1aris, naar Amstenlarn is gegaan en, na voor;lf door collega Pareau helet
te hehheTl gevraagd, rHet hem en -Van Ceulls z~il1 opwachting
heeft gemaakt bij den Gouverncur-[<cneraal, die hen zeer
vri(·ndclijk heeft olltv;mgen. De Senaat hellligt hun zijn
dank, en besluit, dat de kosten van dl' reis uit de private kas
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"an de professoren betaald zullen worden, totdat, naar in
billijkheid verwacht mag worden, de Curatoren dit geld
lullcn terugbetalen.
21 Maart 1811.
Ingekomen een bericht van den provis. lYbire en zijn adjuncten, clat dc Keizer de henoeming van HerÎllga tot Rector en van Van BeteL: Calkocn tot ~etr('taris heeft goedgekeurd, en dat het Gemeentehestuur de vier .Assessoren voor
het :l.S. studiejaar heeft aangewezen.
26 Maart 1il11.

"Jovîs XXVI l\tIartii, ipsis nata1ibw; "-\Gulcmiac," is Van
nceck Calkocn overleden. De pro-Rector herdenkt den afgestorvene in zeer waanlccrcnde woorden.
De wcdu\vc
wcnscht geen rouwbezock en geen lijkrede.

Il.
NOTULEN B. EN W. UTRECHT.

Mei-October 1810.
[Miedema, blz. 581: J. H. Pareau, prof. te Harderwijk, is door Zijne
Mt. benoemd tot "prof. ordin. theologiae typicae et exegeticae
necnon linguarwn OriëntaIium. et antiquitatum sacrarum," op een
jaarwedde van f 1600, "onder bepaling, dat zonder deze jaarwedde
daardoor eenigszins te venninderen, bij de reorganisatie nadere
schikkingen zullen worden gemaakt omtrent het Bibliothecariaat";
bij de kennisgeving van zijne benoeming aan prof. Pareau spreekt
de Burgmr. den wensch uit, dat hij zijne lessen na de groote vacantie zal aanvangen (14 Mei); Pareau neemt de benoeming aan
en zal den wensch van den Burgmr. vervullen (21 Mei).]

De inallgurcele oratlc van prof. Pareau zal op Sla(b kO:-iten "i'vordell gedrukt (1 Ck1.). Dt' l\1in. van Binnen!. Zaken
bericht, dat het honorarium van prof. Pan.:au uit Stads k~l::)
!TIoe! worden betaald (15 act.).
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12 Juni 1810.
Aan den student Swijghuis Groenewoud, die na de wintervacantie op verzoek ('TI onder toezicht van prof. Rau aal]
de theolog. studenten les in de Oostcrschc talen heeft gtgevCll, wordt een douceur vau f 150 verleend, "hetzij nUmerair, hetzij in boeken," naar verkiezing.
Juli 1810.
Op verzoek van den maarschalk Oudinot, Hertog van
Reggio (den Oppet~bcvclhehber der Fransche troepen in N (;derland), zal het Ambachtskinderhuis ontruimd en voor hospitaal ingericht worden (1 Juli). \Vegens allerlei bezwaren
0111 de kinderen over te brengen naar het Gercform. Burgerweeshuis of naaf het RartholomaeÎ-gasthuis wordt aanvankelijk van de ontruiming afgezien (2 Juli), maar ten slotte
gaat deze toch door; de kinderen worden overgebracht naar
de hUlzen achter den Dom, zood at voorlüopig (en dit zal later
definitief blijken) \vordt uitgesteld de inrichting van deze
huizcn voor hd vroeger (hiervó{Jr blz. 402-404) genoemde
doel (9 Juli) ; het Ambachtskindcrhuis is ontruimcl en kan
van heden af \yorclen overgegeven voor den dienst als hospitaal (19 Juli).
9 Juli 1810.
De rede van den afgetreden l{ector prof. Van Oordt zal
op Stads kosten worden gedrukt.

7 cn 10 Augustus 1810.
Gelezen eert missive van den Landdrost, van den 6den van
Oogstmaand, ter geleide van een afschri ft van, een brief van
den 1\Jin. v. BintlCnl. Zaken van het Keizerrijk 1), die een
verzoek om inlichtingen bevatte over de publ~eke bibliotheken, kabinetten van natl1ur1üke historie, kruidtuinen, observatoria en geleerde maatschappijen. De Lal1(1dros1 verzoekt,

1) Bij Keizerlijk decreet van 9 Julî 1810 was ons land bij Frankrijk ingelijfd.
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ten spoedigste hierover te worden geïnformeerd. De Secretaris Van Voorst zal zich naar de betrokken professoren begeven en hun verzoeken, schriftelijk de noodige gegevens te
vers,-~haffen (7 Aug.). Van Voorst brengt ter tafel de ingekomen antwoorden van de hoogleeraren ]\1. van Geulls, De
F rcrncry en Van lkeck Calkoen 1). Mede met behulp hiervan heeft de nurgmr. een ant"v..:oord opgesteld 2), dat door
B. en \V. goedgekeurd en aan den Landdrost wordt toegezonden. Het behelst een uitvoerig verslag over den toestand
van :}) Bibliotheek, hortus, kabinet van natuurlijke historie
en observatorium, en over het vroegere Provo Utr. Genootschap van Kunsten en \Vctcnschappen, dat "zeden! de verandcnle orde van zaken" zich Utr. Gen. v. K. en W. noemt.
Het bevat, na al het vroeger hier medegedeelde, weinig nieuws
over academische zaken en komt voor een deel overeen met
den inhond der hierna (blz. 414--415, op 26 Oe!. 1810) te
noemen memorie over de Academie. Van de Bibliotheek wordt
gczeg-cl, dat de catalogus sinds verscheiden jaren niet is aangevuld, maar dat na· de overbrenging een nîeuwe catalogus zal
\vorden gemaakt 4). De door prof. Van Beeek Cal koen verstrekte gegevens (Bijlage N°. 353 C) luiden aldus: "Er is
een Observatorium, zijnde het bovenste, gedeelte van een
voormalige defensietoren (Smeetoren) der Stad zinds la1lg
hiertoe ingericht. Dit 10caal is te bekrompen, doch het gebouw vrij heh>i: en het uitzigt volkomen vrij van rondsom.
Er zijn eenige astronomische vl'"erktuigen, als: een goede pendule. meridiaankijker (niet achromatisch), l'en qlladrant van
[~inl
met een radius van 12 d(uim), noch cen van mincler
calihcr, ccne goede achromatique kijker van Dollond (;), voorts
noch cenige \yerktuigen van minder belang. :Met deze cn eîge-

') Bijlagen No. 353 A, B en C van de Notulen van B. en W.
2) Bijlage No. 353 van de Notulen van B. en W.
:J:) Niet "een opgave van benoodigdheden voor," zooals Miederna,
blz. 581, op 10 Aug. 1810 heeft.
-l-) Een uittreksel uit den brief van het Stadsbestuur, voor zooverre deze de Bibliotheek betreft, vindt men b\j Evers, Utrechtsche
bibliotheken in den inlijvingstijd (Jaarboekje Oud-Utrecht 1925),
blz. 139-1-11.
G) en G) Bird en Dol1ond waren bekende Engelsche instrumentmakers.
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ne werktuigen tragt de Directeur van het observatorium de academische jeug-d de nodige kennis in de beoeffenende skrn~
kU11de tl" g,"eeven, en ztlvt:' de mcest belangrijke waarnemillgL'l1
te verrichten. Dit Ubsnvatorium zoude op Jast van den \'()()rmalig<c"n Koning van Hulland eerlang herbouwd 7.ijn geworden, \""a<trtoc het plan. dadelijk onhvorpcn, onder den Din:ctntr heTustcndc is; ook z~in vl'fscheidcl1l' mt;cst nodige astronomische werktuigen op 's Konings last b\j dell Koninklijkcll
instrumentmaker I\.1eman en Zoon t<: Amsterdam reeds besteld, en L'ellige dcr7:clve in volkomene gereedheid om geplaatst te \vorden, zodra hd Observatorium beter zal zijn ingericht" (10 Aug").
17 September 1810.
De ],amcraar \yordt gClllacht igc1, de houten beschotten ll1
cIc stookkassen van den hortus h~ doen vernÎeUWl:ll.
22 en 2ü October 1810.
[Miederna, blz. 582-597: De Direc1eur-generaal van Kunsten en
Wcl-enseh. verzoekt, bij missive van den 19den van Wijnmaand~ een
uih;001-jg verslag over den toestand der Academie en opgave van
de redenen tot haar instandhouding (22 Oct.). Het door den
Burgmr. ontworpen. antwoord wordt gelezen en goedgekeurd en
z,:Jl aan den Dired.-generaa! v. K. cn W. worden toegezonden (26
Oet.). Deze memorie Îs in haar geheel gedrukt biJ Miedema t.a.p.;
zij komt voor een groot deel overeen. met de memorie van 24 Febr.
1807, hiervóól' blz. 376----380, behoudens enkele latere besluiten,
die uit het voorgaande bekend zijn; van prof. Bleuland wordt nog
vermeld, dat hij, behalve de chirurgie en de ontleedkunde, ook "de
vergelijkende ontleedkunde van het lich&l.ffi der dieren met dat der
rnen,-;chcn onderrigt;" van prof. Van Heusde heet het, dat "onder
zijn geleide en voortgang de beoeifening der gescmedktmde en
der Westcrsche talen, met één woord der litteratuur, zederd eenig;e
jaaren alhier merkelijk is aangewakkerd en toegenomen;" al zîjn
cr maar 12 studenten in de phiJosophie, "waaronder de talen behoren," men moet daarbü in aanmerking nemen, dat "zeer ",eele
jongelingen, welke in de theologie, rechten of medicijnen hebben
ingetekend, daarom de lesEen in de litteratuur niet verzuimen,
maar dezelve evenzeer naarstig bijwoonen en veelen vlijtig beoeffenen." Het aantal studenten bedraagt 197, waarvan 86 theologen.
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59 juristen, 40 medici en 12 philosophen. Het zou "zeer verre over
de twee honderd hebben bedragen, indien niet een buitengewoon
aantal gedurende de vacantie en bij het begin der academische
lessen van dit jaar waren gepromoveerd 1)," Van de verschillende
beurzen voor theologische studenten wordt gezegd, dat de meeste
fond"cn daarvan bijna geheel bestaan "uit obligatiën of effecten op
dit land," zoodat deze nuttige instellingen haar weldadig doel zouden missen, indien het Zijne KeizerL Mt. niet mocht behagen, 2e
.,niet te comprehendcren onder het decreet van reductie'" (de
iiërceering). De in de memorie van 26 Oct. 1810 voorkomende opgaven omtrent de tractementen en verdere uitgaven voor de Academie zijn zoo goed als geheel dezelfde als die van de memorie van
24 Febr. 1807, behoudens enkele wijzigingen ten gevolge van latere
beduiten. Voor het behoud der Academie worden de uit voorg2ande memories genoegzaam bekende argumenten aangevoerd;
alleen wordt er nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat Utrecht
zwaar getroffen is, niet alleen door de voortdurende inkwartiering,
rcech; wm 1795 af, maar dat ook ,;de aangekondigde reductie der
renten haar meer dan andere treffen zal, doordien zij buiten eenige
wcjnigc fabrieken alleen uit renteniers bestaat, die van hare inkomsten moeten leven," "Zo is, na zooveele geleeden en nog te
vrezen verliezen, het I:::ehoud der Hogeschole voor haar een dubbel
dierbaren schat, naardien daardoor welvaard en vertier wordt
aangebracht, inwoncrs gelokt, winkeliers en werkbazen bevoordeeld en de middclclasse der ingezetenen door het verhuren van
kamer:-: in hunne huishuren aanmerkctijk worden gesoulageerd,
OH'. vm, gecnc z;nderc advantages te spl·eken."]

1) Deze mcdcdec-ling wordt bevestigd door het Album Promotorum, blz. 22!':i-226. In cie m3and Juni 1810 waren er reeds 9
gepromoveerd, in de yacéU1.tiem<,umden Augustus en September en
in het allcrcces-~e begin "-,an het nieuwe academiejaar, tot en met
29 Sept., reocp. IS en 6. Klaarblijkelijk haastte men zich wegens de
tijdsomsb:mdigheden zijn academische studiën te beëindigen. Van
deze 30 promoties waren er 26 in de rechten (9 o~der De Rhoer,
17 onder Arntzeruus), 3 in de medicijnen (2 onder De Fremery,
1 onder Bieuland) en .1 in de philosophie (onder Van Beeck Calkoen). Hoe exceptioneel een getal van 30 promoties in de maanden
Juni tot en met September was, blijkt hieruit, dat in de vijf voorafgaande jarel1 dit getal in de genoemde maanden resp. 6, 14, 10, 10
en 6 had bedragen.
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NOTULEN VAN DEN PROVISIONEELEN MAIRE EN ZIJN
ADJUNCTEN" ).

Januari") -

Februari 1811.

De voordracht voor Rector en Secretaris van het a.s. studicj:la[ wordt aan den Gouverneur-generaal toegezonden (28
Jan.). Deze bericht, dat de benoeming van den .Rector moet
wonjen goedgekeurd door den Keizer (4 Febr.). I-lij deelt
mede, dat cIc Keizer de voordracht van prof. Heringa voor
.Rector en van prof. Van Bccck Cal koen voor Secretaris heeft
goedgekeurd. De ~faire en zijn adjuncten benoemen nu zelf
de j\ssessoren (27 Febr.).

1) Deze Notulen zijn een voortzetting van die van Burgmr. en
Wethouders. Volgens besluit van den Gouverneur-generaal) den
Hertog van Plaisance, van 5 Dec. 1810 (Bijlage No. 19 van het
eerste deel der Notulen v. d. Provis. Maire en zijn adjuncten)
heette de Burgemeester voortaan Maire, de Wethouders adjoints
du Maire, de Vroedschap Conseil municipal. Daar Burgmr. Ph.
Ram zich niet beschikbaar stelde voor het ambt van Maire, heette
hij voortaan provisioneel Maire en werd als zoodanig op 9 Jan.
1811 gei'nstalleerd; bij Keizerlijk decreet van 19 Mei 1811 werd Mr.
A. J. W. van Dielen tot Maire benoemd; den 13den Juni 1811 werd
hij als zoodanîg geïnstalleerd. Hij overleed reeds den 7den Febr.
1812. Nadat hij tijdelijk vervangen was door den 1sten adjunctMaire Mr. W. G. J. van Baerle, werd Mr. P"I W. Bosch van Drakeskin bij Keizerlijk decreet van 9 April 1812 tot Maire benoemd en
op 9 Mei 1812 als zoodanig ge'in.stallee!'d. Hij bleef Maire tot op
den 28sten November 1813 (Kozakkendag: het vertrek van de
Fransehen uit Utrecht). - De Landdrost J. H. van Lijnden van Lunenburg nam op 31 Dec. 1810 officieel afscheid van het Gemeentebestuur. Ten gevolge van de inlijving hield het departement Utrecht
op te bestaan; het werd gesplitst in de arrondissementen Utrecht
en Amersfoort, die deel uitmaakten van het nieuw ingestelde departement van de Zuiderzee. Onderprefect van het arrondissement
Utrecht werd J. M. van Tuyll van Serooskerken van Vleuteu.
:2) Op 14 Januari 1811 kreeg de Provis. Mairc het bericht, dat
voortaan niet meer de namen LoU'wID.aand. Sprokkelmaand enz.
meesten worden gebruikt (zie hiervóór blz. 391, op 6 Maart 1809),
maar weder Januari, Februari enz.
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18 Maart 1811.
De provis. Maire heeft van den Gouverneur-generaal het
volgende bericht ontvangen: "J'apprends, mons. Ie lVlaire, que
(les Uudiants de l'Université d'Utrecht, qui appartieniJcnt à
dt:s famines honnëtl's, sc 50nt mêlés clans unc émcute populaire, dont l'objet élait d'arracher deux déserteurs à la force
arméc. Unc parcille conduite mérite UilC punition exemplaire.
Ce délit sera poursuivi ct je désire qul' de votre cóté VOllS
fassicz tout re qui dépcncl de vous, pourqu'il ne sc rcproduisc
pas. Amsterdam, Ic 14 mars 1811 1 )." De provis. 1YIairc heeft
daarop geantwoord: het opstootje van Zonclag 10 1\laa1't 11.
ha(l niet de bedoeling om twee deserteurs te hevrijden, want
er was toen nog geen deserteur gearresteerd; de aanleiding ertoe was, dat een van de onderofficieren, die (:én der deserteurs
uit zjjn huis moest halen, dezl:n niet thuis voml en toen zijne
vrou~v voor den "commandant d'armes" heeft latcn br-eugen.
! k heb terstond cen onderzoek ingesteld 0111 de deserteurs
en de verwekkers van het opstootjc op te sporen en dcn< volgenden dag de bevolking krachtig aangemaand tot het bewaren
van de epenhare rust. Bij het onderzoek is niet gebleken, dat
studenfcn of andere jongelui van goedt hmilie bij het opstootje het rokken waren; ik ben vast overtuigd, dat deze bes(huldiging ongegrond Î,:.;. Toch heb ik den Rector dcr Uniyersiteit opgedragen, "d'entretenir très sérieuscment les étudiants à ce sujet et de les cxhorter à ne jamais ,:.;e móler dans
de parcillcs affaires :!)."
25 Maart 1811.
[Miedema, blz. 597: "Tot het sluiten en ontsluiten van de deuren
der Academie" wordt voorloopig aangesteld de weduwe van den
overleden Bilders :3), tot zoolang zij "de huizînge, bij de AcademIe
staande, zal kunnen blijven bewonen."]

1) Bijlage No. 181 van de Notulen. VgL over dit relletje Colenbrander, Gedenkstukken enz. VI, blz. 128--131 en 779.
:2) Bijlage No. 182 van de Notulen; deze brief in extenso bij Colenbrander, t.a.p., VI, blz. 129-130.
:~) Niet Balders, zooals Miedema heeft; zie den hiervoor uîtgetrokken post, hiervóór blz. 377.

Acta et deereta Senatus, III
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28 MAART-26 OCTOBER 1811 (24 JANUARI 1812 1

».

r.
"ACTA SENATUS ACADEMICI RHENO-TRAJECTINAE ABINDE DIE
XXVIII MENSIS MARTIl ANNI 1811 USQUE AD DIEM XXVI iMENSIS
OCTOBRIS EIUSDEM ANNI, RECTORE JODOCO HERINGA, ELISAE
FILIO, GABR. VAN OORDT ITlmLJ""M GRAPHIARIO."

28 l\laart 1811.
Geïnstalleerd als Rector Heringa :1), als Secretaris Van
Oorelt, al:-l Assessoren: V'an Oordt, De l{hocT, Hleuland en
Van I-lensde. De waarnemende Rector Van Oor<1t heeft
met een korte redevoering de na.gedachtenis van den hetreurden Van Jkc . . k Calkoen geëerd en vervolgens het rectoraat aan zijn opvolger _Heringa overgedragen.
1 April 1811.

Daar de prefect de eclles in de stad zal komen, besluit
1) Voor dezen alternatieven datum zie blz. 426, noot 3.
2) In de Utr. Univ. Bibliotheek berusten papieren van Heringa, die feitelijk; het archief uitmaken van Heringa als Rector
sinds Maart 1811 en dus eigenlijk thuis behooren in het archief van
den Utrechtschen academischen Senaat. Van deze papieren heeft
A. van :Berkel -(een pseudoniem) gebruik gemaakt voor zijn boekje
"Utrechts Hoogeschool, veertien jaren na het begin en veertien
jaren vóór het einde der negentiende eeuw, 1814-1866;" over dit
boekje en over de papieren-Heringa zie de Inleiding op dit deel. In het vervolg zal men onder de Acta Senatus verschillende met
kleinere letter gedrukte en tusschen [ ] geplaatste mededeelingen
vinden, waarvóór staat: papieren-Heringa; deze zijn door mij ontleend aan de papieren-Heringa În de Uir. Univ. Bibliotheek; onder
deze papieren treft men niet alleen de ingekomen stukken aan en
de minuten van de uitgegane, die Herînga in zijne qualiteit van
Rector ontving of verzond, maar ook briefjes, die hij onder zijne
collega's liet rondgaan, met hun antwoorden daarop, en brieven,
die gewisseld werden tuschen hem en den Raadsheer in het Hof van
caEE:atie te Parijs, Mr. J. P. de Bije, vroeger Raadsheer in het
Gerechtshof van Utrecht, en anderen.
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de Senaat, dat Rector en Secretaris hem zullen begroeten;
op verzoek van den Rector. (die geen Fransch kent) zal
Rossijn hem in dezen vervangen. Toen Rossijn en Van Oordt
op de aangewezen plaats en uur hiertoe gereed stonden, hebhen zij lang, maar vergeefs geantichambreerd en zijn onverrichter zake vertrokken.

3 April 1811.
l\let meerderheid van stemmen besluit de Senaat, dat het
honorarium van het secretariaat toekomt aan hem, die door
Curatoren in pI. v. Van Beeek Calkocn als: Secretaris is aangewezen (Van Oonlt).
24 April 181 L
De :Rector leest een brief aau den Senaat voor van den
Gouverneur-generaal, Lcbrun, Hertog van Plaisance, deL
"Amsterdam, 21 avril lf~11;" (hij volgt en howlt in:) ik
zend u viet' exemplaren van de Hollandsche vertaling van
een Keizerlijk decreet van 7 Mei 1810, waarbij "un million"
"vor<1t uitgeloofd voor "l'invcntion cIc la meilleure machine
à filet Ie En," met een programma, dat nadere bizonderheden
hierover aangeeft; ik nnodig u uît, het ter kennis te brengen
van die "artistcs et mécanicicns, que vous croirez ca~
pables d'cntrer dans ce concours." Den Gouverneur-generaal
zal \vorden g-ealllwoonl, dat de Senaat gaarne aan z~jn verzoek zal voldoen; aall de professoren in de physica en de
natuurlijke historie, resp. f~()ssijn en De Fn'mery, \vorclt de%e
zaak in '1 bizonder opgedragen.
26 April 181 L
De Rector deelt mede, gisteren avond van den o!Hh:rpre··
fect (J. 1\1.) van Tuyll (van Scrooskcrken) een schriftelijke
l1itnoodiging te hebben ontvang,'ell voor de profes.';oren, om
tegcll\voonlig te zijn hij de plechtigheid, vvaarmedc aan de
"l'au.';arurn vectigaliurn judicibus in regionibus Hol1andicis"
(het GerechtshoI der douanen Ül Holland) hun nIeuwe
ambt in het" openbaar wonlt opgedragen. Rector en i\ssessoren zullen deze plechtigheid gaan bijwonen, in toga, en
voorafgegaan door de beide pedellen.
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7 Mei 1811.
De Acta van het rectoraat van Van Beeck Calkoen worden
getezen en goedgekeurd.

16 Mei 1811.
Gelezen de ION arratio de statu et conditione Academiac
Rhcno-Trajectinae ac connubio disciplinarum, quae in -hac
Academia doccntur." 1ilet de samenstelling van deze memorie
waren Hector en Assessoren belast geweest (de Secretaris
Van Oordt \-vas tegelijk Assessor) ; wegens ziekte werd De
l\.hoer vervangen door zijn collega in de juridische faculteit
Arntzcnius.: Rossijn werd aan de commissie toegevuegd, "ne
ex philosophîs aliquis deëssct" (nI. uit de vvis- en natuurkundige afdceling der philosophischc faculteit; de Assessor Van
lleusde behoorde tot de litteraire afdeeling van die faculteit) en Pareau om zijne bek\vaamheid in het schrijven
van Fransch. De Senaat keurt deze memorie goed en betuigt
zijn dank aan de commissie van redactie, vooral aan de clrie~
mannen Rossijn, Arntzcnius en ParCall. Een afschrift van de
memorie in F~'ansche redactie 1) zal toegezonden wo nl en aan
Fontanes, den "Grand-l'vIaître de l'LTniversité impl~riale," met
een begc1eidenden brief (deze volgt), \vaarin hem o.a. verzocht wordt, het stuk ook ter lezing te geven aan de keizerlijke commissarissen, \vier komst men venvachtte ~). De
1) Zie mijn uitgave van dezen Fransehen tekst: ,;Précis de l'état
de l'Université, établie à Utrecht," in Bijdr. en Mededeel. Histor, Gen.
XXXV, blz. 186 vlg. Het origineel van deze Fransche redactie, de
"Narratio," is No. 1 van het ,-,Involucrurn chartarum Senatus Academiae ab anno 1811 ad anum 1815". Te beginnen met dit stuk werden
voortaan de ingekomen stukken en een enkel uitgegaan stuk niet
meer - voor zooverre dit vroeger althans geschiedde! - in de "Acta"
van den Senaat, maar in dit "Involucrum" opgenomen. De meeste
uitgegane stukken staan in de Acta zelve.
2) Men wist toen nog niet, dat deze commissarissen, die een
onderzoek kwamen instellen naar de inrichtingen van onderwijs in
de in 1810 bij Frankrijk ingelijfde gewesten, Cuvier en Noël zouden
zijn. - Fontanes heeft aan bovengenoemd verzoek geen gevolg kunnen geven, omdat Cuvier en Noël reeds in Holland waren, toen de
brief van den Utrechtschen Senaat hem bereiktte; bij hunne komst te
Utrecht is hllll toen een afschrift van het ,,Précis" overhandigd.
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kosten van de afschriften van "Narratio" en "Précis" zullen
uit de Senaatskas betaald worden. De "Narratio" is toege.,.
zonden aan den provis. Maire en zijn adjuncten, die berkht
hebben (deze brie! volgt), niet de minste zwarigheid in de
opztuding van het stuk te vinden. - Fontanes heeft later
dank betuigd voor de toezending (deze brief volgt).
31 Mei 1811.
De Rector bericht de aankomst in s Gravcnhage van de
keizerlijke commissarissen Cuvicr en Noë!. De Senaat besluit, c1at Rector en Assessoren, in toga, voorafgegaan door
de beide pedellen, de herren bij hun komst in Utrecht zullen
vcnvdkomen, hun de belangen der Academie aanbevelen en
een afschrift van het "Précis" overhandigen.
13 Juni 1811.
De Senaat besluit': 1°. dat Rector en Secretaris, in toga,
den onder-Prefect Van Tttyl1 van Serooskerken en den l\1aire
Van Diclul zullen gaan complimenteeren; 2°. dat zij namens
den Senaat den Gouverneur-generaal zullen begroeten, als
hij in Utrecht komt; 3°. dat aan Cuvier en Noël, die binnenkort in lJtrecht venvacht worden "1 ), een maaltijd zal worden
aangeboden, zooa13 de 1\Llire heeft aangerad~n, echter op
kosten van de professoren, daar de Stadskas niet toelaat, de
kosten ervan te dragen_; de 1;1<1in: en de overige Curatoren
(nl. het C. A. Z.) zijn echter bereid "t.:'ontribuerc qua~ necessaria essent." De Senaat laat de zorg voor den maah~îd aan
den l\Taîre over, die hierin, desgeli,Tnscht, door Arn1zenius
en Van }-Jeusc1e zal worden bijgestaan. - (Latere toevoeging) "Pro memo ria hic ac1notatur:" Cuvier en Nnël zijn
llamens den Senaat door J(ossijn en den Sccretaris Van Oordt
begroet, ",,,elke begroeting clo~)r hen zeer vriendelijk heantwoord i,,; zij ZIJn daarna in dc Scnaat."lzaal ontvangen; de

I) Hunne komst was vanwege den Prefect aangekondigd (hierna
blz. 427, op 29 Juni 1811). Bovendien hadden zij zelf hunne aan..,
komst een dag tevoren aan Heringa bericht: zie dezen brief bij
A. van Berkel, Utrechts Hoogeschool enz. 1814-1886, blz. 31----32.
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maaltijd is vroolijk geweest en heeft naar wensch plaats
gehad ').

2 Juli 1811.
De Intendant-generaal Baron <1' Alphonse, die de academische gebouwen wenschte te bezichtigen, is in de Senaatszaal
ontvangen. - De Rector heeft ecn brief van den Directeur-"
generaal van K. en W. gekregen (deze volgt), ter begeleiding van de zending van het laatste gedeelte van het werk
van Von Schlümbach (hiervóór blz. 398, op 5 Juni 1809).

7 October 1811.
Op 6 October is de voltallige Senaat, na daartoe verlof
te hebben gevraagd en gekregen, voorafgegaan door de pedellen, naaf het vroegere koninklijk paleis gegaan om zijn
opwachting te maken bij Keizer Napoleon. Van Geuns zou
hem namens den Senaat toespreken. "Wat wij heelcmaal niet
verwacht hadden, is toen gebeurd. De Senaat van de Utrechtschc Academie is niet toegelaten. Daar het onzeker was, wie
hiervan de schuld droeg, is zoo spoedig mogelijk cr over
beraadslaagd, hoe dit het best hersteld kon worden 2)." Toen
is besloten: 10. den l\1aire hierover aan te spreken; 2°. indien wij van hem geen aanwijzing konden krijgen, hoe wij
een audióüie hij den Keizer zouden kunnen bekomen, dan
onze zaak aan te bevelen aan den gouverneur van het keizerlijk paleis (te Amsterdam), Graaf van Zuylen van Nijevcld;
3°. als ook dit niet baatte, een schrifieI1ik verzoek om
audiëntie bij den Keizer in te dienen, dat door Arntzenius cn
Pareau zou \vorden opgesteld; 4° ondertusschen aan den
dienstdoenden Kamerheer te verzoeken, ons opnieuw op de
audiëlltielijst in te schr~jven.
1) Over Cuvier en Noël in Utrecht (19--21 Juni 1811) zie mijn
opstel "De Utrechtsche Hoogeschool in den Franschen tijd," blz.
24-25 van de afzonderlijke uitgave, of Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht, 1913-1914, blz. 56-57.
2) Over dit geruchtmakende feit, waarover allerlei onjuiste verhalen in omloop zijn geraakt, zie het in de voorgaande noot aangehaalde opstel, blz. 25-28 (blz. 58----61 in Jaarboek Rijks-Univ.
Utr. 1913-1914).
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8 October 1811.
Alles, wat hierboven onder 1, 2 en 4 vermeld staat, is geschied; toen het bleek, dat er voor den Senaat geen hoop
bestond, hetzij door bemiddeling van den Maire, hetzij door
die van Van Zuylen van Nijeveld een audiëntie te verkrijgen,
v.rordt nu gevolg gegeven aan het besluit 'sub 3; Pareau heeft
den brief aan den Keizer reeds opgesteld; deze wordt gelezen en goedgekeurd; aan den Staatsraad (I. H.) Appelins
is de zorg, er voor (nI. dat hij in handen vaD; den Keizer zou
komen) opgedragen.
9 October 1811.
Gelezen een brief van den Kamerheer van dienst, dd. 8
Oc1. 1811; (deze volgt) ; hij houdt in: als de Keizer een dag
voor audiënties heeft vastgesteld, zal ik het verzoek van
den Senaat onder zijn Dogen brengen en den Rector hierover
berichten. Van den inhoud van dezen brief wordt schriftelijk
kennis geg;even aan den Staatsraad Appclius; (deze brief
volgt) ; hij houdt in: ook na de ontvangst van dit bericht
van den Kamerheer blljft de Senaat bij zijn verzoek, dat gij
het verzoekschrift v~in den Senaat in handen van den Keizer
zult sicllcn, "om daardoor 1e doen zien, dat dezelve" (de
Senaat) "getracht had z~jn plicht te voldoen."
14 October 1811.
Na discussie er over, of de Senaat naa1" den Keizer, die
te Amsterdam vertoeft, afgevaardig-dcn zal zenden om een
audi(;ntie te verzoeken, wordt besloten, dit nog niet te doen.
24 October 1811.
Daar de Keizer (op zijn terugkeer naar Frankrijk) opnieuw in Uüecht zal komen, draagt de Senaat aan den Secretaris op, schri fielijk audiëntie aan te vragen.
2S October 1811.
De Senaat besluit, dezen brief niet te doen schrijven, daar
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intusschen het decreet (van 22 October ,)) bekend was geworden, waarbij over het lot der -Utrechtsche Academie was
beslist.

26 October 1811.
Na een promotie worclt er over beraadslaagd, of uit het
zoDe ven geIloCllldc decreet de noodzakelijkhcl~l volgt, zich te
onthouden van het verleen en van academische graden en van
de' overige dingen, die "tot ons ambt" behooren. De Senaat
besluit, met dit alles door te gaan, totdat "forma <l(~ ratio
rerU11l 11ostrar11111 alitcr ordinata fuerÎt."

1 December 1811.
[Papieren Heringa: De Eije aan Heringa, dd. Parijs~ 1 Dec. 1811:
"Tot mijn bijzonder genoegen kan ik UE. thans melden, dat het
voornemen is, (de Utr.) Academie op dezelfde wijze te laten voortduren onder den naam Van Ecole secondaire, of wel onder zoodanigen anderen name, als bij een nieuw decreet daaraan mogt
gegeven worden, egter zonder het geven van een gradus. Men twijffeTd hier, of, indien het eerstgemelde decreet (dat van 22 Oct. 1811)
te Parijs was genomen (het was genomen "au Palais impérial
d'Amsterdam"), de uitdrukking van den titel niet nauwkeuriger
zoude geweest zijn; welligt volgt eene uitlegging. De benaming
Van Ecole secondaire is daarvoor zeer vatbaar, als zijnde tot nog
tOe tot geene bepaling gebragt, waarduor de onzekerheid blijft
voortduren, hoe dit verstaan moet worden. Deze omstandigheid
1) Bij Keizerlijk decreet van 22 October 1811 (men kan het o.a.
afgedrukt vinden bij Molhuysen, Bronnen VI, blz. 97*~98*.
Bijlage 1187), werden twee "Academiedistricten" ingesteld, met
Leiden en Groningen tot hoofdsteden; de opheffing van Franeker
en Harderwijk blijkt alleen hieruit, dat over deze Hoogescholen
geheel wordt gezwegen; van de Utrechtsche Hoogeschool en de
Athenaea van Amsterdam en Deventer wordt alleen gezegd, dat zij
voortaan zullen heeten "école secondaire." - Het decreet van
22 Oet. 1811 wordt niet altijd juist weergegeven: Blok, Gesehd. van
het Nederl. volk (2de druk) IV, blz. 159, laat ook Groningen tot
"éeole ~eeondaire" verklaren; Colenbrandel', Inlijving en Opstand,
blz. 112, laat Franeker en Harderwijk voortbestaan als "écoles
secondaires. "
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kan een betrekkelijk nut hebben. De Universiteit (van Parijs),
eenmaal dit gunstig gevoelen omtrent Utrecht toegedaan, zal, dit
houde ik zeeker te zijn, blijven voortgaan hetzelve te bevorderen;
ik moet eervolle hulde doen aan de mij bekende welwillendheid
in deze."]

Ir.
NOTULEN VAN DEN PROVISIONEELEN MAIRE EN ZIJN
ADJUNCTEN

(28 J\Iaart-13 Juni 1811).
28 Maart 1811.

Aan prof. Van Oonlt \yonh opgedragen, het ambt van
Secretaris def Academie, dat door het overlijden van prof.
Van Breek Calkoen vacant is geworden, voorloopig te ver-

vullen, totdat door Zij 11e Tv1 t. daarin anders zal zijn voorzien 1).
1 en 16 April 1811.
Op de vraag van den Thesaurier, of ten opzichte van de
uitbetaling van het tractement van wijlen prof. Van Beeek
Calkoen, die op 26 Maart 1811 is overleden, terwijl het vierendeel jaars van zijn 1radement op 20 Maart was verschenen, nog in acht moeten \\"orclen g('DOlTIell de I{esolutü:n
Vroc(bchap 18 Mei 1717. 2.\ Juli 1740 en 27 Sept. en 4 Oet.
1745 2,), dan wel, of deze ft:sCllutiën doof, latere besluiten ge·,
"wijzigd zijn (1 :\pril), wordt, in overeenstemming met hel
daarover ingc"wonncn advies vall gecoH1111ttt. tot de daaglijks
voorkomende zaken geantwoord, dat het ingetreden kwartaal
inoct \yorden afbeiaaId (16 April).

16 Apnl 1811.
De Academiedrukkers ,vonkn gemachtigd, op SLHls ko:-:,ten 50 t:'xemplarcn in go te drukken van eetl disputatie, die
(l<~. student IL van \Villes onder ki(ltng van prof. I Icringa
zal verdedigen.
1) Zie hierna blz. 427---428, op 4 en 6 Aug. 1811.
2) Resp. te vinden in Acta et Decreta Il, blz, 259, 367, 403 en noot 1
van blz. 403.
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13 Mei 1811.
De adjunct-Maire Van Dielen bericht, in zijne kwaliteit
van Boekhouder van het Ambachtskinderhuis, dat daar een
besmettelijke ziekte heerscht en de kamer in dit huis, waarin
het aan de Stad toebehoorende kabinet van naturalia 1) is geplaatst, noodzakdtik moet worden ontruimd om, voor ziekenkamer te worden ingericht. Wordt besloten, onder voorkennis van prof. De Frcmery, met den meesten spoed en tegelijk met de noodige omzichtigheid dit kabinet te doen overbrengen naar het Fundatiehuis (van Renswoude), waartoe
de kegenten dezer fundatie reeds hunne toestemming hebbeIl gegeven.
NOTULEN VAN DEN MAIRE VAN UTRECHT-'l

(13 Juni 1811--24 Januari 1812 :i)).
Juni-Augustus 1811.
Een verzoek van den Rijdermeesrer Johan Valentijn Hof]) Hiervóór blz. 395, noot 3.
2) Op 13 Juni 1811 ontsloeg de onder-Prefect het vigeerende
Stadsbestuur eervol van zijne functie en nam hiJ den eed af van en
installeerde hij het nieuwe Bestuur (Mr. A. J. W. van Dielen als
Maire, de Heeren Mr. W. G. J. van Baerle, Mr. P. E. Voet van Winssen,
Mr. P. A. Beelaerts en Mr. P. W. Bosch van Drakestein als adjuncten
van den Maire, en den uit 20 leden bestaanden municipalen Raad. De Notulen van den Maire vormen van nu af de voortzetting van
de Notulen van den provis. Maire en zijn adjuncten; de vier
adjuncten waren slechts werkzaam onder verantwoordelijkheid van
den Maire (Mr. S. Muller Fz., CataL Gem. Arch. Utr., 3de .t\..1d., blz.
79); de municipale Raad had zich met weinig te bemoeien en, evenals de Vroedschap in de vorige jaren (hiervóór blz. 388, noot 2),
heelemaal niet met academische aangelegenheden. Het Curatorium
berust voortaan alleen bij den Maire; hij noemt zich dan ook "CurateUT de l'Académie" (zie onmiddellijk hierna z~in brief aan den
Gouverneur-generaal van 4 Aug. 1811); het Comité voor academische
zaken (C.A.Z.) was volkomen onbelangrijk geworden: zie hiervoor
blz. 387, noot 1.
3) Hier is 24 Januari 1812 als eindtermijn genomen, hoewel de
voorafgaande Acta van den Senaat op 26 Oet. 1811 eindigen; na
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man. om vrijgesteld te ,vorden van de betaling van het "Stads
J\dditionee1" (opcenten) van het paarclen- en dienstbodcngeld voor het jaar 1810 wordt door den J\laire, na ontvan,...
gen machtigingi·van den onder-Prefect, toegestaan (24 en 26
Juni) ..De onc1er-prefect machtigt den Maire, ook voor alle
volgende jaren den "Rijdermccster van deze betaling te ontslaan (13 en 24 Aug.).
29 Juni 1811.
Op verzoek van den Prefect heeft de oncler- Prefect de
komst van de Heeren Cuvier en Noël aangekondigll en aan
den lU ai re verzocht, hen met de noodige onderscheiding te
ontvangen en hun alle vereisdüc inlichtingen te geven. De
J\'-Iaire heeft dezen brief aan Hcringa medegedeeld. Aan het
verzoek van den Prefect is voldaan; genoemde I-lenen hebben zich te Utrecht reeds van hun opdracht gekweten 1).

6 Juli 1811.
Ordonnantie voor f 96--2 st. voor verschotten van prof.
Bleu1and voor zijne lc::o;scn en demonstraties in het theatrum
anatomicum in het tijdvak Nov. 181O-Apri1181l.
4 en 6 Augustus 1811.
De "Maire de la ville cl'Utrecht, Curateur de l'Académie
de la dite vilfe," verzoekt aan "Son Altesse Séréllissime, Monseigneur Ie Prince Gouverneur-général des DC:partemens de
la lfollande," dat vóór de huvatting der academische lessen
op 15 September a.s. een opvolger benoemd worde van wij.len prof. Van Fkcck Calkoen (Bijlage Notulul N°. 25). Ter
benoeming als zoodanig door Zijne lVIt, stelt hij voor "M.
Danid Pierre van l':wijck ~), jeunc saV:1nt 1rè5 clistingué,
dien datum is er echter van de verrichtingen van den Senaat niets
opgeteekend vóór 24 Januari 1812, op welken datum de Acta van
den Senaat van de "Schola Rheno-Trajectina" aanvangen,
1) Hiervóór blz. 421, op 31 Mei en 13 Juni 1811.
2) Van EW\lck was in 1812 Griffier van de Rechtbank ter eerste
instantie, zooals blijkt uit een brîef van Heringa aan Janssen, Divi<;iechef van de intendance van Binnenl. Zaken, dd. 20 van Oogstmaand 1812 (Papieren Heringa). Het Album Promotonun noemt op
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disciple de feu M. Van Beeck Calkoen, jouissant par ses lumières et par seS mocurs irréprochables cl'une considération
toute particulière dans eette vi1le et digne sous t0115 les
rapports d'occuper la place, que je demande pour lui." De
Maire hoopt, dat hij dezelfde jaarwedde zal krijg"en als Van
Beeck Calkoen gehad hedt en ook de toezegging van een
vermeerdering dier wedde, bij het overlijden van prof. Hen··
nert, met het aan Henncrt toegekende pensioen, zooals ook
aan Van Bceck Cal koen was beloofd. Tevens stelt hij
voor, dat aan prof. Blculand hei secretariaat der /\cadcmic
\vorde opgedragen (4 Aug.). lngekomen het <1nt\voonl van
den Gouverneur-generaal op voorgaanclcn brief (B~jlage
N otu1cn No. 30). Hij schrij ft aan den 11ai1'c: cr is voor de
vacature- Van Beeek Calkoen geen nominatie te doen "jusqu'
;L Sa J\Ité. ait statué SUl" Ie rapport, qui lui sera fait par
l\tf!1'L Cuvier et Noë!. Le tems n'en est pas 10in et ("'est
alors qu'on pourra faire valoir les .ta lê n:::. de 11. Danie1 Ficrre
van Ewijck Quant à la ph-lce de Secrétaire de l' Acadérnie,
vous pourriez S11r Ia proposition de l' Académie désigner
celui qui en feroit les fonetions par intérim. La nomination
définitivc doit être renvoyée à l'époque de l'organisation"
(6 Aug.).
10 October 1811.
De Maire heeft, ter voldoening van (de bijdrage van den
Staat 1) in) het tractemcnt van den professor in het jus
publicum, over de maand December 1810, een -ordonnantie
van f 50 ontvangen.
19 November en 23 December 1811.
De onder-Prefect zendt aan den Mairc een door hem ont·
vangen brief van den Prefect:2) toe, dd. 15 Nov. 1811, inhoudende: de urgentste maatregel, die uit het keizerlijk deblz. 224 en 225 niet Daniël Pieter, maar Daniël Jacob van Ewijck
als gepromoveerd tot L. A. M. en Philos. Dr., en tot J. U. D., resp.
op 13 Febr. en 18 Aug. 1810.
l) De vroegere bijdrage van het Departement: hiervóór blz. 376.
2) Met Prefect wordt altijd de Prefect van het Departement
der Zuiderzee de Celles bedoeld, met onder-Prefect de onderPrefect van het arrondissement Utrecht J. M. van Tuyll van
Serooskerken.
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ere et van 22 Oct. 1811 (Utrecht école secondaire) voortvloeit, is "de faire constater par Uil inventaire Ie möbilier.
qui appartient à I'Université cl'Utrecht, ainsi qu'au jardin
botanique, qui en dépend, afin qu'il puisse être statué SUl'
l'cmploi, qui pourra en être fait. Je vous prie done, :Monsieur,
(Ic faire dresser eet inventaire ct de me l'adresser pour tout
délai dans l'cspace de quatre jours. Ce tenne est de rigueur"
(Bijlage Notulen N°. 139). Daarop antwoordt de ]\rlairc den
19den Nov. aan den onder-Prefect: het is onmogelijk, den
verlang'den inventaris binnen den voorgeschreven 6j<l toc te
zenden; ik ben er mee bezig en hoop hem binnen hYee dagen
11 1e kunnen doen toekomen; "il est cependant nécessaire,
l\1onsieur, d'observer, que l'Universîté ne possècle proprement
aucun mohilicr ct que tout cc qui scrt à son usage est la
propriété de la ville, qui en a fait tou1es lts clépellscs" (19
Nov.). --- De :J\.Iaire heeft een brief van den onder-Prefect
ontvangen, del. 16 Dec. 1811 (Bijlagen Notulen N°. 265 A),
waarîn deze schr\i ft: gij hebt mij in October 1) een inventaris
van de physische instrumenten en van den hortus botanicus
toegezonden; ik vervv:.:!.cht nu nog de inventarissen van
het chemisch laboratorium en van het iheatrum anatomicum.
Den 23stcn December zendt de Maire hem deze laatste toe:1)
(Bijlagen Notulen Nos. 265 C 1.~1l 265 D) (23 Dcc.).
December

1811~Januari

1R12.

Op 31 December zendt de onder-Prefect aan den Maire
een afschrift toe van een brief van den Intendant van Bin1) October zal wel een verschrijving voor November zijn, want
het verzoek om toezending van den inventaris was eerst op 15
Nov. gedaan; maar welke datum ook bedoeld moge worden, de
toezending van den inventaris van de physische instrumenten en
van den hortus botanicus wordt in de voorgaande notulen van
den Maire niet vermeld en ook in de Bijlagen treft men dezen
inventaris niet aan.
:!) Voor den inventaris van de chemische instrumenten van
prof. De Fremery zie hierachter Bijlage Hl. De door prof.
Bleuland toegezonden inventaris van het theatrum anatomicum is
zonder eenig belang, want hij bevat alleen een opsomming van de
aanwezige tafels, stoelen, kandelaars, blakers, lantaarns, emmers

enz.
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nenlandsche Zaken, Baron d'Alphonse, dd. 12 Dec. 1811,
aan den Prefect (Bijlage Notulen N°. 114 B 1)). In dezen
brid betoogt de Intendant, dat het decreet van 22 October
lRll aanleiding heeft. gegeven tot twee vragen, die
hem voorgelegd zijn; de eerste luidt: zijn de Academiën~
die vóór dit decreet bestonden en bij dit decreet niet
met name opgeheven zijn (nI. Francker en Harderwijk) feitelijk wèl opgeheven? de tweede betreft het tijdstip, waarop de
opheffing (ook van de \vèl met name genoemde, uI. de Utr.
Academie en de i\thenaea van Amsterdam en Deventer)
mo(~t plaats hebben. De Intendant meent, dat voor de eerste
vraag geen reden bestaat; "Ie décret du 22 odobre dernier
n'a créé }Jour les départemcl1S de la Hollandc que dcux acaclémÎes de l'lJniversité impérialc 2), il a fixé Ie Jieu, Olt chacum: d'elh:s sera (~labJie et lcs dépaftcmens, qui composeront
son ressort; tout{'~ les ;llHre~ J\cadérnies, au!res que eelles
quc Ie dc'net ;t hablies, sont supprimées (te droit." 'Vat de
t\veec1e vraag belreft, komt de fntenclant na ecn uitvoerig
juridisch betoog int deze conclusie: "de !~l SUil que Ie décre1.
dant il s'agit, n 'ayant pas été inséré au Bulletin des 10is, le
l\linistn~ de l'Jntérieur ayant été chargé de l'ex~cutîon, Son
Vxcellence me l'ayant 1'1lVOyt" ffiol-méme à !VII\L les préfds el
les préfets ayant dü en dmmer connolssallce <lUX personnes,
qu'il concerne, par publicatioll, affiche, llotification ou signification, ou envoi, fait cl ordonné par eux, il est clevenu obligatoire clclJUÎs quc l'une de ces formalités a dû être remplie, et
alors c'e,<;{ dqmis cctte époquc (jUl' la supprcssiol1 doit avoir
liel1." rntusSChl'll vocgt hij hieraan toe: nNéanmoins je fai~
part à Sou Excellcllt.-c" (aan den ,)\Iinistre de l'Intérieur,"
1\1 olJtalivet) "dö doute:'i. ([ui sont élevé~, mais .i'al pcine à
croirc qu'Elle ait uue atHrc opinion." - Op 25 Januari lR12 3)
1) De brief van den Intendant van 12 Dec. 1811 is eerst geïn:::ereerd bij de Notulen van 31 Jan. 1812,
~) Voor de idee en de organisatie van de door Napoleon ge:o:chapen "Université imperiale" zie De Utrechtsche Hoogeschool
in den Fransehen tijd (blz. 22----23 van de afzonderlijke uitgave,
blz. 55-56 in Jaarboek Rijks-Univers. Utrecht, 1913-1914).
:q Deze datum valt even buiten den eindtermijn van het hoofd
op blz. 426, nl. 24 Jan., maar om het verband niet te verbreken, is
deze brief van 25 .Tan. hier nog opgenomen, temeer daar de brief,
ter .begeleiding waarvan hij dient, den datum 20 Jan. draagt.

431
schreef de onder-Prefect aan den Maire (Bijlage Notulen
N°. 112 A): ik zend u hierbij een afschrift van een brief
van den Intendant v. Binnenl. Zaken aan den Prefect en
noodig u uit; daarnaar te handelen, indien dit niet reeds
gebeurd is; "veuillcz m'instruire Sans délai des mesures, que
vous avez prises à eet égard." De brief van den Intendant
Baron d'Alphonse aan den Prefect de Cellcs, dd. 20 Januari
1812 (Bijlage Notulen N°. 112 B), luidt aldus: ik heh de
inventarissen J) ontvangen; daar deze voorwerpen aan de
Stad tocbchoorcn, zal zij ongetw-ijfeld zelf er over mogen
beschikken. "J c profite de eette occasion, JVfonsîeur, pour
vous obsefver, que si les renseîgnemens, (qui) m'onl (:té clonnés, 50nl exacts, il paraît que l'Université tl'Utrecht depllis
Ic décret clu 22 odoLre dernier, qui a établi deux i\cadémies
pour la Hollande, l'une ~L Leide ct l'au1rc à Groning:uc, a
Ht'amnoills continué et continue encore à deJivrer des gra~
des 2) ct quc, quoiquc l'LTniversité d'Utrecht et l'Athénée
d'Amstenlam eussent dil, (l'après l'art. 5 du mème déeret,
prendt·c Ie titre d'école secondaire, iIs continuent néanmoins
sous leurs anriennes formes, que 1'0n y enseignc les mêmes
choses et qu'on y cntreticnt les mêmes professe.ufs. Cepelldant,
lVlonsieur, Ie dt'cret, en imposant ;'l l'Université d'Utrechl et à
l'Athénée d'Arnstenbm-l'obligation de prendre Ie titre d'écolc
secondaire, a peut~ètre voulu qu'on (n') y donnàt gue Ie méme
cnscignement, qui est do~né clans les écoles secondaires, par
cOllséquen-t que l'organisation fût conforme à ccUe cIes écoles
sceondaires et quc d(,s 10TS il n'y eût ni professeurs de théologic, ni profcsseurs de droits, ni professeurs de médecine au
de chimie, ou du moins (il) ettt été 11tile que ron eût eherché
;\ éclaircir les duuks, ql1i se présenknf natl1reIlcmcnt d'après
les dispositions c1u décrd. 11 cst à craindre ([UC la dépcnse
reste la même et qu'elle ne soit pas par la suite autorisée.
]'appcllc, l\IonsÎcur, votre attcntion sur eet objet; sous pluEveneens ter wille van het verband is hier een brief v. d. Maire
van 31 Jan. nog opgenomen.
1) Hiervóór blz. 429, op 19 Nov. en 23 Dec. 181!.
2) Dit was juist; van 22 Oct. 1811 tot en met 14 Jan. 1812 zijn
er niet minder dan 29 promoties aan de Utr. Academie geweest,
25 in de rechten en 4 in de medicijnen: Album Promotorum, blz.
228-229. Na 14 Jan. 1812 is er geen promotie meer geweest vóór
23 Juni 1814.
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sieurs rapports il ne me paraît pas sans quelques Întérêts."
Op den brief van den onder- Prefect van 25 Januari antwoordde de Maire den 3]sten Januari 1812 (Bijlage Notulen N°. 113): zoodra de hrief van den Intendant aan den
Prefect van 20 dezer ter kennis is gekomen van de "professcurs de la ci-devant Ul1ivcrsité, ils ont cessé toute opération, qui entre dans les attributions, exdusivcmcnt réservées
aux Académics; qu'ils ont adopté de suite Ic titre cJ'écolc
secondaire et que, croyant avoir pleincmcnt satisfait par Ht
<lUX termes Hu décret de Sa J\..I.té, ils sc sant aclrcssés à Son
Ex:ccJL Ie Grancl-lVlaître de l'LTniversité poltr demancler scs
orclres par rapport au mode d'instruction, qu'ils aUrOl1t à
adopter 1). Je crois, 1'v10ns. Je sous-Préfêt, que voilà tout ce
<fue les professeurs ont pu faire dans rette occurrcncc. L'établissement, existant à Utrecht S011S Ic titre d'l]niversité, n'a
dit, d'après Ie décret de Sa I'. . tté, ({ue changer de titre. Lc
d{;crd n'onlonna ri en de plus et je c1'ois, que ('est à l'Universit.é impéria1c à décider du mode d'instruction, qui
ne peut que rest er sur l'ancien pied jusqu'à cette décision
soit parvenue à la connoissance des professeurs" (31 Jan.
1812).
-"'~

31 December 1811.

J.

Ordonnantie voor f 23fr-.-·S st. voor den Academiedrukker
V<nl Schoonhoven.
5 en 13 Januari 1812.

Op het verzoek van den onder-Prefect, hem een gedétailleenlcn staat toe te zenden van wat de Keizerlijke schatkist
over het jaar lRl1 voor (Ie Utrechtsche Academie moei betalen (Bijlage Notulen 1'\0. 46 A) (5 Jan.), doet de 1\13ire
hem den volgenden staat (Bijlage N otulcn N°. 46 C) toekomen:
.,Etat détaillé de ce qui est dil par Ie Trésor impérial ;t
rUniversité d'Utrecht ponT" l'exercice de 1811:
Sub.,;ide, acc()rc1t~ à la ville pour son l)niver··
sÎtè par radmini~tration dt'partementa1c cn
1) Zie hierna blz. 434, op 26. Jan. 1812.
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1635 ' ) et régulièrement payé jusques et y
compris l'an 1810 """ .. ", ""',"", '" ","'" francs 4200Augmentation du tractement de M. Rossijn,
professéur en philosophie, en -mathérnatiques
et en physique, accorclée par les Etats
cl'Utrecht en 1784 2 ) et régulièrement payée
jusques et y compris ran 1810 ........ ..........
630Trademcns de denx professeurs en théologie, 11:r...L Royaarcls et Van Oordt, à 4200
francs par an à chacull, régulièremcnt payés
jusques et y compris Je mois de novembre
1810, 13 muis ........ " ............ " .... " .. "..
9102-86
francs 13.932-- --86."
22 Januari 1812.
[Miedema, blz. 598--599: De Maire van Utrecht zendt "aan den
voormaligen Academischen Senaat, met aanschrijving om zich daarnaar te gedragen," afschriften toe van een door hem ontvangen
brief van den onder-Prefect van 21 J au., ten geleide van een brief
van den Prefect aan den onder-Prefect, dd. Amsterdam, "Ie 20
janvier 1812" (Bijlage Notulen N°. 79 B), welke aldus luidt: "J'ai
l'honneur de vons prévenir, que Ie décret impérial du 22 octobre
dernier, relatif à l'instruction publique en Hollande, a dû être
exécutoire du moment de sa publicatio:q, Son Ex. ce Ie Ministre de
1'Intérieur ra décidé ainsi 3); c'est done à dater de cette époque,
que la cî-devant Université d'Utrecht a dû prendre Ie titre d'école
secondaire."]

1) Wat hiermede bedoeld wordt, is mij niet duidelijk; van een
in 1635 door de Staten van Utrecht (want deze moeten toch bedoeld zijn met "administration départementale") verleend subsidie
is nergens gebleken. Overigens komt de hierboven afgedrukte staat
van uitgaven, die de Keizerlijke schatki..c;t (en deze is dan toch
in de plaats gekomen van de kas van het vroegere departementale
Bestuur) had te dragen, niet overeen met de opgave van 24 Febr.
1807 (hiervóóI'l blz. 376) van wat het Depart. Bestuur 's Lands van
Utrecht tot de kosten van de Utr. Academie bijdroeg.
2) Hiervóór blz. 168, op 15 Nov. 1784,
S) VgL hiervóór blz. 430.

Acta et decreta Senatus, III

28
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24 JANUARI 1812-24 OCTOBER 1812.
1.
"ACTA SENATUS SCHOLAE RHENO-TRAJECTINAE A DIE XXIV
MENSIS JANUARI! 1812"(-24 aCT. 1812 1)) "RECTORE JODOCO
HERINGA, ELISAE FILIO, GABRIELE VAN OORDT GRAPHIARIO."

24 Januari 1812.
Ingekomen een afschrift van ücn brief van den Prefect
aan den onder-Prefect van 20 Jan. 18]2 (hiervóór blz. 433).
De Senaat zal hieraan gehoorzamen; verder wordt besloten,
over de ge~neenschappelijke aangelegenheden van de prüfcsS()rCJl te blijven beraadslagen, het pracsidium van die vergadering aan te bieden aan hem, die het ambt van Rector
bekleedde. n1. lieringa, en het secrdariaat aan hem, die -tot
nog toc Secretaris was, n1. Van Oordt, ten slotte om aan
den Grand-l\faÎtrc de l'Univcrsité, de Fontanes, den onmiddellijk volgenden brief te schrijven; Rossijn, Parc<1u en De
Fremery zullen hem opstellen. l\:ossijn zal ook de hulp van
Cuvier inroepen.

26 en 28 Januari 1812.
Bovenbedoelde brief wordt gelezen en goedgekeurd; hij
wordt op 28 Jan. verzonden, draagt alth:ms dezen datum, en
voert als opsc-hriH ,J..,es professeurs cl'Utrecht à S011 Excell.
Monsgr. Ie Grancl-Nlaître de l'Univcrsité Jmpérialc ::)." Ue
hoofdinhoud daarvan luidt: wij kunnen ons niet voorste1kn,
da1 de T"eizcr in art. 5 van het c1ecrcet van 22 October 1811
de benaming "école secondaire" in dezelfde bcteekcnÎs heeft
gebruikt, die door vroegere ,vetten in Frankrijk is va;;tge-

1) Deze datum is nL de begindatum van de volgende Acta Senatus, onder denzelfden Rector en denzelfden Secretaris; ook in 1813
is een ongeveer gelijke begindatum, nL 25 October, gekozen; dit
zal wel hiennee verband houden, dat de colleges in deze jaren in de
eersie week van November aanvingen.
2) De minuut van dezen brief is N°. 2 van het "Involucrum
chartarum. Senatus Acaderniae ab anno 1811 ad annum 1815."
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steld 1 ); WlJ meenen daarentegen, dat de Keizer in voornoemd decreet onze Universiteit en de Athenaea van
Amsterdam en Deventer "écoles secondaires" heeft genoemd
in een geheel anderen zin, dan waarin dit woord in art. 7
van het genoemde decreet wordt gebruikt 2). Deze 1neclling
berust op de volgende redenen: "d'abord noUs remarquons,
qlle Sa l\1.té parle dans SOD décrd de natTe Université, CQmme
des Athénécs d' . Amsterdam et de Deventer, immédiatement
après Jes (feux l10tlVelles Académies" (Leiden en Groningen),
."CC: nui DOUS scrnblc Îndi(lUcr, qu'Ellc a voulu mettre notre
Ecol~ dans 11n rang supérieur ~t ceIui des lycéc-s 3), qui euxmêmes ont Uil rang supéricur aux écoles secol1daircs, mcn-tionnées dans Ie sens ordinaire à l'art 7. Ensuite iJ 110US
semble ({ue, si Sa l\1.té eût voulu réellemcnt déprimcr noü-e
Universilt~ au rang d'une ócole secondaire, qui dans Ic sens
ordinaire n'est que fort peu élóv(: au-dessus d'u11e écolc- primaire, Elk aurait suivant les grices et la protection, qt1'l~ne
accorde û libéralemcnt <lUX gcns de kttres, épargné à unc
Université, qui en tout tcms Cl soutcnu sa réputation, la
moriificatioll d'un tel abaissement ct qu'Elle a111'oit plll1Ót
d{crfté son entière suppressîon, soit en tenues cxprès, soit
en la passant sous Je mêmc silence que les Universités de
Franekcr ct de Harderwijk.
N ons avotlOns, l\lonsgr., que ces 1'éf1exions soutiellnent enrore et nourissent en nous l'espérance, que Sa 1\1.té par un
dé-crd explicatif daignera nous rc1cver, ou bien que par l'organi:-:ation future des clifiérens établi.ssemells d'instruction
pubiique de ces départerncns, que nous attcndons des mains
bicnfals<lntes de l'Université Impériale, notrc sort sera fixé
cl'une manière hOrlorable et avantageuse.
Il est vrai, que 110US avons pris de nouvelles allarmes par
tm (-('rit de 1\10n5. l'Intendant Ic baron d'Alphonsc à- J\10n5.
le Préfet de ce clépartelTlCnt, pièce dont 110US avons cu la
communication authcntiquc ct qui coniient mot pour mot
1) "Ecoles secondaires" waren in Frankrijk een soort van middelbare scholen, van lager order dan de lycées.
2) Dit art. 7 luidde: ,,Des écoles secondaires seront étabIies dans
les principales villes de Ia Hollande; les écoles latines y seront
incorporées."
3) Volgens art. 6 van het decreet van 22 Oet. 1811 zouden lycea
alleen worden gevestigd in Leiden, Utrecht en Groningen.
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ce qui suit" (nu volgt de passage uit den brief van d' Alphonse aan de Cellcs, hiervóór blz. 431, regel 12 v. b. tot regel 2
V.O., die begint met "si les renseignemens" en eindigt met
"qu'clle nc soit pas par la suite autorisée)."
"Heureuscment Ie continu mêmc de eet écrit et 5urt011t la"
rnanière douteuse, de laquelle 1'vlons. l'lritcndant s'exprime,
incliquc asscz clairemcnt, quc les idécs, qu'il y met en avant,
ne sont que Ie rèsultat de ses propres réf1exions et non pas
cdui d'une décision de Son ExcelL Ie lVIinistre de l'lntérieur,
ct flOUS conservons toujours la confiance, quc ce que llCms
avons fait de bonne foi et par obéissance-même à cc quc
110115 avons cru être l'intcntion de Sa lVLté, ne nous sera pas
imputé à crime de c1ésobéissance. En effet, 1Vlonsgr., si flOUS
avions discontinué nos fonctions ordinaires, SI que1ques-uns
de nous a vaient ccssé d'enseigner les sciences, qui dans l'inférieur de la France nc sont pas du ressort d'tmc écolc secondaire, tand is que d'autres auraient contcnu leurs instrucHons, nOllS nous serions rendus coupables de témérité, en
nous arrogeant Ic droit de réorganiscr nous-mêmes notre
établissemcnt d'instruction. Oue si nous avons continué à
délivrer des grades aux jeun~s gens, quc HOUS en trouvions
digncs et dont quc1ques-uns, étant auparavant examinés et
approttvés, avaient déjà obtenu Ie titre de candidat et par
conséquent, suivant nos coutumes, acquis Ie droit cl'être reçus
Doctcurs, nous n'avons fait en ccIa quc suivre l'exemplc des
autrcs Académies, toujours dans l'opinion de nc devoir ricn
changer de nous-m(~mes, mais de clcvoir attcndre la prochainc exécution du décret de Sa M.té. IYailleurs les professcurs de Leydcn ont créé bien plus de Docteurs qtte nous,
sans doute paree qu'ils se persuadaient aussi en avoir encore
Ie droit, quoiquc par les termes-mêmes du décrct de Sa l\I.tf:
ils dussent, aussi bi en quc ceux de Groningue, s'attendrc à un
changement du personnel. de leur corps, paree quc l'Empcrcur
ne les confinne pas dans lcurs poste:; rcspcctifs, rnais leur
promet 5cu1cment dan...'î l'art. 4 la préfércnce aux pbccs des
dcux nouvelles Académies.
En un mot, 1\1onsgr., 51 maJheurcusement en tout ccIa 110US
avons commis uüe faute, ce qui serait réellemcnt Ie cas, si
les idcés de M.ons. te baron d' AJphonse du.sscnt prévaloir,
noUs l'avons commis uriiquernent par ignorance, pour ne pas
dil"(~ par ut':1icatesse, parce que Hutre corps, ayant été toujours aceoutumé de recevoir et de- respecter les ordres de
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ceux, qui leur étaient immédiatement préposés, n'en a reçu
aucun dans toute ('ette affaire, excepté cdui, que flOUS venons
de rccevoir, de nous conformer à la déeision de Sou -Exccll.
Ie J\tIinistre de l'Intérieur en prenant Ie t.itre d'Ecole secondaire, ordre, auquel nous avons obéi dans Ie même moment.
Enfin lY10ns. 1e baron d'Alphonse semble .être cl'opinion
que no us cussiolls dû chercher à édaircir les doutes,- qui se
présentcnt naturellement d'après les décisions du décrct. Or
notls prcnc)lls la liberté d'observer à Votre ExcelI., que, quant
à la disposition même, IlOlb n'avions, et suÎvant nos idées
cl'Uill' exécution fl1ture de cc décret par Son Excc1L 1e ]\;Jinistre de l' lntérieur 110115 ue pouvions avoir aucun doute.
Sa }\l,té annonçalt nettement sa volonté par les termes :
" "l'Université d'Utreeht, l'Athénée d'}O,.111stcnlam et cc1ui de
Devent.er prendnmt Ic titre d'école secondaire."" 11 est vrai
quc nous nc (,"{Hnprcnions ('t ne comprenons pas ('ncore 1(' v6ritablc sens du tenne d'écolc secondaire dans l'ariic1e, qui
n0115 regarde, maïs lVIons. Ie Conseiller Cuvier peut informer Votre ExcelL de ce que l'un de nOllS a fait pour en obtenir l'éc1aircissement, s'il était possible 1). Ainsi flOUS aurions
bien à nous plaindre de not.re malheur, si non seu1emcnt une
faute tout-?t-fait involontaire nous attirait la mortification de
vair nos dernièrcs créations de Dotteurs cléc1arer il1égales,
mais si nous étions eneore par la suite déstitués des traÏtemens, qui 110US ont été accordés comme profcsseurs, dont
le poste a toujours iei aussi bien qu'cn France été considéré
comme étanti h vie, ce clont Ja clernière période de l'écrit de
MOlls. Ie baron cl'Alpho11se 2) semble pourta.nt nous menacer.
Nous som mes cl'autant plus sllrpris de ceUe dernière
111C11ace, quc 110115 savons ccrtainemcnt, que la somme, mise
SUl' Ie budget de la ville d'Amstenlam pour 1812, COllcernant
les hais de l'Athénee, quoiquc cel ui-ei se trouve clans Ie
même cas que not re Univcrsité, a déjà été allouée.
Nous 11011S flattons, IvIonsgr., que tout ce que DOUS '.'('.10Ib
de elire ju~tifiera ahondamment la démarchc, (Jue nou:'> preJ1(ms la liberté de faire, Ul mettant nos inquiétudes immé1) Zinspeling op de briefwisseling van Rossijn met Cuvier, waarvan uit de papieren-Heringa blijkt.
2) Bedoeld is de zîn "Il est à craindre que la dépense reste la
même et gu'eUe ne soit pas par la suite autorisée:" hiervóór blz. 431,
regel 3 en 2 v. o.
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diatement sous les yeux de Vatre Exce11., que dorénavant
nous respectons camme notfe chef, aussi bien que celui de
taus les établissemens d'instruction publique de l'Empire, et
flOUS Ie faisons avec d'autant plus de joie et de confianee" que Ie
rapport de Mss. les Com:missaires Cuvier ct Noël nallS a déjà
convaincus de leur disposition gracieuse envers nous. Nous suppJions done Votre ExcelI. ele la manière la plus respcctueuse et
la plus pressante de vouloir nous guider clans la comluite, qUt
nous avons à tenir, de flOUS honorer de ses ardres, de flOUS favoriscr de scs conseils et SUl-tout de flOUS accorder sa puissante protection et ceiIe de l'Université Impérialc, (lue nous
implorolls avec toutc b. vénération possiblc, non snIlcment
pour nos personnes, mais aussi pour ie bien-ëüe et l'honneur
cl'un établissement d'instruc1Îon respectab1c, qui pendant
unc. longue suite d'années a tant illustré la ville d'Utrecht et
qui a nourri et formé dans son sein un 'si grand nomhrc (ie
savans, iusiemcnt célèbres par letu's mérites,
Nous 'avons l'honneur cl'être avec la plus parfaite con sidération et Ie plus pro fond respect, 1tol1seigneur, de Votre
ExcelL les très humbles et très obéissans serviteurs
les Profcsseurs d'Utrecht."
Utrecht, ce 28 janvier 1812.
27 Januari 1812.
Pareau deelt mede, een brief te hebben ontvangen van
prof. Van Swinden, uit Amsterdam, waarin- o.a. bericht
wordt, dat de Amsterd. hoogleeraren ook aan "den Min. v.
Binnen!. Zaken hadden geschreven; hij stelt voor, dit eveneens te doen; na beraadslaging besluit de Senaat, alleen den
brief aan den Gr.-1\1aître de l'Univcrsité te verzenden en
hiervan kennis te geven aan den l\Iaire van Utrecht In den
even genoemden brief zal niet cIe betiteling gebruikt worden
"les Professcurs de l'écolc secondaire à Utrecht," ma~lr die
van "les Professeurs d'Utrecht."
30 Januari 1812.
Pareau stelt voor, zich ook te \venden tot den :Min, v.
Binnenl. Zaken, Montalivet, en tot den lntendant voor Hinnenl. Zaken, d' Alphonse. De Senaat bed uit, dit nog niet te
doen. Op de vraag van Heringa, hoe te handelen, wanneer
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sommIge jongelui zich wilden laten inschrijven, oordeelt de
Senaat, dat dit aldus kan worden toegelaten, dat zij hun
naam opgeven aan den ,;Praeses Scholae nostrae" en dien
in het hock inschrijven; over het hierbij te gebruiken formulier zal later worden beslist.

10 Februari 1812.
Voorgelezen een brief van Cuvicr aan een der collega's
(vcrmoccklijk aan Hoss~jn; over den inhoud ervan wordt
niets hericht); naaf aanleiding daarvan besloten, aan d'AlphOllSC te schrijven, maar de inhoud van dien brief \vordt
nog niet vastgesteld.
13 Februari 1812.
Beraadslaagd over hetzelfde onderwerp, maar nog geen
besluit genomen.
29 Februari 1812.
Voorgelezen de door den onder-Prefect aan den l\1aire toegezonden brief van d'Alphonse aan de Celles, dd. 24 Febr.
1812 (hierna blz 454). De hierin medegedeelde beschikking
van den Grand-Maître de l'Université, dat het onderwijs te
U trecht op denzelfden voet mag voortgaan, wordt "rnagno
cum gaudio" vernomen. Met het schr~jven van een brief van
dankbetuiging, aan den Gr.-~1. (zoo zal voortaan "GrandMaître de l'Université" worelen afgekort) zal nog gewacht
worden, daar hij misschien zal antwoorden op den hem g-ezemelen brief van 28 Jan. 11.; intusschcn wordt Rossijn uitgenoodigc1 en bereid bevonden, aan Cuvicr te schrijven.
19 Maart 1812.
Nu de Gr.-l\L niet g'eantVi.·oord heeft, wordt besloten, den
volgenden hrief tot hem te richten: dankbetuiging vOOf bo·ven,g-enoemdc beschikking, die onS vervulde met "une double
jOle, d'abonl parec quc par ('(:la-nH~1TlC toutes nos faCUltl'S sc
trouvcnt lègalcmcnt autorisées à pOllrsllivre leurs cours d'cuscignunent," en vervolgens cn hoofdzakelijk als bc\vijs llvver
welwillendheid ten onzen opzichte. Wil ook ontvangen "les
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assurances du plus pro fond respect, avec lequel nous nous
conformerons aux ardres ultérieurs de Vatre ExcelI., en
attendant l'organisation finale, qui nous tirera de tout embarras et que flOUS désirons avec- d'autant plus d'empressement, que Ie rapport très favorablc de Mss. les Cornmissaires
de l'Université Impéria te nous donne tout Iieu d't.'n espérer
une issue des plus heureuses pour l'Académie et pour la
ville, qui la nOllrrit ct qui en tire un si grand avantage."
In onzen brief van 28 Jan. 11. "nous avons fait part à V.E.
de notre résolution de nous abst<:nir provisoirement de toute
fonction et de tout acte, ql1i apparticnt en prop re aux Univcrsit<~s ou <lUX Aradémies en titre, et nommémcnt cic cetui
de confércr des grades 1), comme en effet nous n'en avons
point conféré depuis Ic 14 janvier dernier 2), quoiqu(:: Ic }Jrcmier motif de cette résolution fitt Ie changement de titre,
qui mms parut alors entralmT la perte <iu privilège dl' graduer. Nous avoltons pourtant, qHe la surprise, pour ne pas
dire la frayeur, Olt flOUS jettait la manière subite et inopinée,
dont l'exécution du décret de Sa M.té nous était annoncée,
y a heaucoup contribué et nous n' osames faire aucune démarche auprès de 1\1s. d'Alphonse pour éclaircir nOS doutes, de
peur de nous attirer peut-être Hne explication plus contraire
cncare à nos souhaits. Mais maintenant, JVlsgr., que par les
preuves convaincantes, <[ue 'nous ~lvons de la disposition favonlble de V.E. et du Conseil de l'Univ. Irnpéria1e à llotre
égard, nous sommes rcvellUS de cette frayeur, nous commençons à flOUS repentir de !lotre résolution et 110115 penchons à l'cnvisager c()mlTIC prématurl-c
En eHef, consi(léran1 <tue par l'on1re r('cent de continucr
ici la même illstruction, qui y a ét(; d0111h':'C jusqu';\ pré::;cn1,
touics les quatre facultés noUs sout provisoiretTlcnt garanties,
et que Ic droit d'examiner les élèves et de 1<.nr clol1ner 11n
té1lloi~11age public de: leur capacité appartieut nalurelJcmenl
au:\:. clifft'Tentcs facultés, nOllS nc VOyOllS pas de raisons assez
pressant cs de suspcndrl' plus longtems ceite partie de nos
forh.:tions, q11i a d'autant plus d'importalKc pour Ja conserv<ttion de l'état florissant de not1'<": Ecole, qu'il est ;t crailHlre
que sans cda binl (les jeunes gens,. touchant au 1enne de
1) Dit was feitelijk geschied, maar in den brief van 28 Jan. was
deze verzekering niet uitdrukkelijk gegeven.
2) VgL hiervóór blz. 431, noot 2.
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Ieurs études, ne nous quittent pour suivre ailleurs pendant
quelque tems les cours des mêmes professeurs, par Iesquels ils
devrcmt are examinés. Or, camme flOUS espérons toujot1rs~
que Sa ]\1.té l'Empereur, en entrant dans les nobles vues de
SOil U nivefsité, daignera flOUS conserver notfe existence et
que peut-être ElIe nous .renelra Ie titre tt les attrilmtions
d'une Académie, il scroit bien malheureux, si avant ecHe
époquc nous percliolls unc bonne partie de notfe biell-être~
qll'il scralt difficilc de recouvrir après coup.
A ces causc:'>, ?\.Ionsgr., ayant mÎlrernellt pCSt~ Ie pour et Ic
contre, nous SOlllmcs d'avis de ne devoir plus rCllvoycr ceux
de nos élèvcs, qui après les vacanccs, oit DOUS vcnOrlS d'cntrcr
ct qui finissent la huitaine après Pàques, pourraient se présenter à l'examen et à la promotion d'une des nos facultés,
~l 1110ins qu'un ordre spécieux 11e milts Ic défcnde. Lc Illoindn: avis de V.E. suffira à notts en détourner.
Enfin, J\Isgr., vu ({ue .5uivant I'ancien usage les postes des
Officiers de ('ctte lJniversité, nommémcnt du Rceteur ct du
Secrétaire, ne leur sont conférés quc pour une scule annéc,
Ic prof. Heringa, qui a été nomrné p;u Sa M.té-même Rectcur de l'Univcrsité pour l'année cot1rante, qui va expircr
Ic 26 de ce mOlS, et Ic prof. Van- Oordt, qui depuis Ie d(~cès
du prof. Van Beeek Calkocll fa.it les fonetions de: Secré1airc,
souhaitcnt avcc nous être informés de quelle manière iJs doivent se comporter, s'il leur faut continuer provisoirement
leurs fonctÎons rcspectives, ou bien s'i15 seront remplarés par
cl'autres professeurs. Comme eette affaire tient cssentidlement iL l'organisation de notre corps, ce n'est ql1e de V.T:,:.
qut' n0l1S e11 pouvons solliciter les ordres nécessaires.
Nous avons l'honncl1r" etc.
"les Professeurs ({'Utrecht."

23 l\!aart 1812.
De Recto]" heeft van den :rvLtire, öm daarover met de
proft'ssort'tl ie beraadslagen, een afschrift: ontvangen van
een brief van de Cc1ks aan den ollc1er- Prefect, <ld. Amsterdam, 18 :J\Iaart 1R12, en door dezen op 19 J\1aart ter hcantwoof/Eng aan den Mairc toegezonden, inhoudende: ik zend
u hierbij krug den .:ita:!t van uilg:avcn der "ci-devant Univcrsité. d'lJtrecht," met de geringe vermimleringt'll, door u
en den Maire voorgesteld. lIet totale bedrag is volstrekt on-
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evenredig aan den fiancieelen toestand der Stad Gtrecht en
moet aanzienlijk verminderd worden, "pourque la ville n'ait
à fournir annuellement qu' environ quinze mille francs -P0UT
l'entrdien de eet établissement; quelques objeC"lions que l'on
puisse opposer à une semblable réduction, e1le n'en doit pas
rnoÎns avoir lieu, paree que c'est Ie seul rnoyen de mettre la
ville d'Utrecht en état de faire face à d'autres dépenscs, non
rnoins importantes." ~Jaar éC:ll punt roert gij niet aan: heeft
dl' "ci-dcvant lTnivcrsité" geen eigen inkomsten? Hctaaldcll
de studenten geen retributie voor het onderwijs? Zoo ja,
hoeveel jaarlijks? Werden de graden ~ratis verleend? Zoo
neen, ""vat is het jaarlijksch bedrag van die inkomsten? \Velk
gebruik maakte men daarvan? \Velke wetten of reglementen
hadden tot die heffingen het recht verleend en voorschriften
gegeven over het gebruik ervan? Voor het geval, dat er tot
dusverre geen retributièl van de sjwkntl'll geheven werden,
moet zulk een heffing cIe basis vormen van een plan om de
Ecole secondaire in staat te stellen, zich gecJeeltel~jk zdf te
bedruipen. vVi I mij het aantal studenten opgeven en het bedrag, dat van elk zou kunnen ,,,·orden geheven. Zorg, dat de
uitgaven de inkomsten op zijn hoogst met 15.000 francs te
boven gaan en dat dit de eenige last is, dien de Stad voortaan'
voor dit doel te dragen hebbe.
N,t voorlezing van dezen brief wordt besloten, den brief
aan den-Cr.-l\l., waartoe op 19 J\Taari 11. in den Senaat was
besloten; aan hem te verzenden (wat den 24"ten is geschil'(l;
de brief draagt althans dien datum) en over 2 of 3 dagen,
naar aanleiding- van den voorgelezen brief van de Celles,
zich opnieuw tot hem te wenden; aan Rossijn wordt opgedragen, dezen nieuwen brief 'op- te stellen; tevens wordt hem
verzocht, aan den l\laire de nooclige gegevens te verschaffen
voor het beantwoorden van den brief van de CelIes.
2S j\,Iaart 1812.
Gelezen U1 gocdgekcurd de door Hos,:.;ijn onhYorpcn hri\~f
aan den Cr.-lVI. (die op 26 rviaart verzo11(!t:n is; hij draagt
althans dezen datum). De inhoud daarvan luidt in hoofdzaak: wij roepen weder uwe hulp in; blijkens den door ons
door den l\Iaire rnedegedeelden brief van den Prefect, v.,"aarvan wij u hierbij een afschrift doen toekomen, "UD nouvel
orage élève S1t~ nos têtes, orage des plus af frcllx ct qui
nOllS menace cl'une entii'fe destruction." 15.000 francs is niets
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voor "un établissement d'instruction camme Ie natre, ou il v a
douze professeurs en fonction, sans compter la chaire vac;nte des mathc:matiques et les deux professeurs émérites, et qui
enh"etient et doit entrdenÎr un jardiri botanique, un théàtre
cl'anatomie, un laboratoire de chymie, un cabinct de physique,
nn <tutTe- d'histoire naturelle, unc bibliothèque publique etc."
Onze Hoogeschool zal vernietigd worelen, wanneer "malgré
Ie désir unanime des magislrats de la ville ct de tous ses
concitoyens ct malgré les remontrances respectueuses, quc Ie
1Iaire vient de faire là-dessl1s à Sa l\Lté, en La priant de
conserver à la viHc ce rcstc presque unique de 5011 lustre
ancien 11 ), UIlC somme plus forte ne lui saurait être annue1Ieme nt allouée." Al zullen de tegenwoordige professoren hun
ambt blijven bekleedcn, er zouden geen nieuwe: te krijgen
zijn, "puisque tout autrc établissemcnt serait préférable au
s{:jour dans 11ne ville, ou les denrécs semi d'l1ne ('xcessi ve
cherté ei ou les seuls frais de logement des militaires:ol) absorberaient et surpasseraient peut-ètrc l'appointement entier."
De Stad heeft altijd de kosten der Hoogeschool kunnen dragen; het -grootste en beste deel der burgerij zou daarvoor
zelfs een lichte verhooging der belastingen over hebben. Zich
zelf bedruipen-kan de Hoogeschool niet; de collegegelden en
de emolumenten bij het ver/eenen van graden vormen een
deel der inkomsten, ons bÜ onze aanstelling beloofd. \Vorclen
de retributiën der studenkn zeer verhoogd, dan gaan zij
allen weg. Help ons dus!
1) Als gevolg van de inlijvmg bij .Frankrijk was Utrecht niet
langer de hoofdstad van een departement en raakte het zijn gerechtshof kwijt, welk verlies niet werd opgewogen door de vestiging
van een Tribunal de commerce en een alleen uit Fransche ambtenaren bestaande Tribunal des douanes. Ook de opheffing der
Kapittelen was een gevoelig verlies voor adellijke en notabele
Utrechtsche famîlies.
2) In September 1813 schreef de Maire van Utrecht aan den
Prefeçt, dat tot voor kort geleden de stad bijna altijd een garnizoen
van 7 à 8000 man had gehad; in Mei 1813 boden de kazernes nog
altijd geen ruimte voor 4800 man, zooals bij Keizerlijk decreet van
21 November 1811 gelast was, dat moest geschieden, en waren er
nog 3300 man bij' burgers ingekwartierd: zie mijn Dpstel "De voormalige provincie Utrecht in 1813" (in Historisch Gedenkboek 1813,
deel IV, blz. 346---349).
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In dezelfde vergadering worden gelezen en goedgekeurd
de gegevens, die Rossijn voor den Maire heeft bije~nge
bracht (men vindt deze terug in den brief van den IVIaire
aan den onder-prefect van 3 April 1812, hierna blz. 457,
op 7 April 1812).

3 April 1812.
Ingekomen een brief van den l\1aire aan lIeringa, dd. 28
Maart 11., \vaarin hij verzoekt, dat ecn commissie uit de professoren bij hem zal komen om te beraadslagen over "hepalingen nopens de kosten van de voormalige Academie." ln
deze commissie worden benoemd uit de thco1. faculteit Hcringa, uit de juridische AT1l1zcnius, uit de philosophische
Rossijn; "c medica nul1us aderat. "

II Mei lR12.
. Ingekomen een brief van den Gf.-rvI. aan "Mess. les Professcurs de fEcale secondaire d'Utrecht, Paris, ce 11 avril
1812," luidende: ,,J'ai appris avec satisfaction, que les ordres, qui avaient compromis l'existence de vatre établissement, ont été r(~v()qués. Je vous invite à continuer avec ie
même zèle vos utiles travaux. l'Univcrsit~~ Impérîale applaudira dans tous les tems aux SUCC(';.s, qui voUs snnt réserv(:s.
Quc1qües incertitudes règnent encore; les seCQur::;, que la viHc
d'Utrecht doit accorder à. son Eco1c secondaire, ne sont pas
régulés. ]usqu' ;\ ce quc la décision, rtlative aux fOIHIs, soit
tonnue, il convicnt de suspcnclrc la collation des gr;Hlcs ;'t
ceux de vos élèves, qui se prósentcllt pour les obtct?-ir. Quant
à la l1ominatiol1 des tonctionnaircs" (Rector en Secretaris).
"il y sera pourvu au moment de l'organisation généralc des
élahli:"scmcns puhErs e11 Holbnde. Jusques-l:'t les fonctionnairc;.:; en ex.crcice peuveIlt coniinuer d'occuper les poste:::"
({ui leur sont confiés."
Tn deze vergadering wordt nog hesloten, dat de rueuwc
I\lairc (Bosch van Drakeskin) namens den Senaat door
Rector en Sccrdaris zal worden begroet; dat voortaan weer
boeten zullen worden geheven voor het te laat komen in, of
wegblijven van de Senaat~v('rgadering, resp. :) en 6 stuivers,
en wordt het formulier vastgesteld (zie hiervóór blz. 439,.
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op 30 Jan. 1812) voor de inschrijving van studenten 1). 'l'en
slotte wordt als opschrift van de Series lectionum vastgesteld
"Series lectiolll1m a Professoribus Rhcno-Trajectcnsibus
habendarum" en besluit de Senaat, dat de Acta tot op het
einde van het vorige jaar zoo spoedig mogelijk bij een geschikte gelegenheid zullen wo relen voorgelezen en in het boek
van ·de Acta ingeschreven; hetgeen den lstcn Juni gebeurd is.
20 Augustus 1812.
Ingekomen een brief van den Leidschen Rector Brugmans, dd. 17 Aug. 1812, waarin, onder aanhaling van art. 1
van het KeIzerlijk decreet van 11 Dec. 1808 en vall art. 168
van het Kcizerl~jk decreet van 15 Nov. 1811, opgave wordt
gevraagd van alle bezittingen der voormalige j\caclemic
("lllCl1bles, immcubles et rentes"), die middellijk of onmiddellijk onder de administratie van Curatoren stomlen, en van
de ';oor het publiek ondenvijs bestemde goederen, waarover
de Rector, of de Senaat, of een lid van den Senaat de administ ratie hadden gevoerd en waarvoor z~j niet verantwoordelijk \yaren aan Curatoren.
liesloten, dat Heringa alleen op het laatste deel dezer vraag
zal antwoorden (dit antwoord is gedateerd 21 Aug.), en
wel, ,/lat tH'Kh de Senaat, nóch de Rector deszelven, noch
eenig lid ecnige goederen, tot het openbaar onderwijs geschikt, onder zijn bestier heeft of heeft gehad, waarvan hij
geene verantwoonling schuldig was aan Curatoren, uitgezOllClcrt mogelijk eenige boeken, die altijd op den tafel van
de Senaatskamer voorhanden waren om gebruikt te worden
bii openbare disputen en ex.-trnelb, 31s: een Hebreeuwsche
1) Dit fonnulier luidde aldus: "N.N. is als student alhier ingeschreven en derhalven gerechtigd tot al hetgeen een geïmmatriculeerd lidmaat van de voormalige Universiteit toekomt, zoolang
hij werkelijk alhier in eene of andere faculteit de collegiën der
Professor.en frequenteert, mits hij t' eIken jare na zijne inscriptie
worde gerecenseerd. Ten welken einde dit bewijs van zijn lidmaatschap jaarlijks bij de recensie zal moeten worden vertoond en
vernieuwd.
Gegeven te Utrecht, den ....... .

Rector,"
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en Grieksche bijbel, een Corpus Juris, een Hippocrates, een
Pharmacopaea Batava enz.) eene reeks van dissertatiën en
theses, uitgegeven ter verkrijging der doctorale waardigheid
aan deze Universiteit, en ruim een honderdtal kleine houten
doozen, in de gedaante van boekjes, bevattende in kleine
stukjes de kenmerkende deden van groei cn vruchthaarmaking" van veele boom en en heesters, in N urnberg verv.aardigd, ten geschenke gezonden aan onze Akademie door Z.
ThH. den Koning van Holland, en door den Senaat aan den
Praefcclus hor1i academici, den Heer Prof. Van Geu11s, ter
bewaring aanbctrouwd."
24 Augustus 1812.
Op verzoek V;:ln den lvfaire teekenen de professoren (allecn de llaam van Van Heusde ontbreekt) een verklaring·,
inhoudende, dat de Utrechtsche Hoogeschool geen directe
- eigendommen heeft of gehad heeft dan de hierboven genoemde voorwerpen; dat de gebouwen voor het onderwijs hehooren aan de Stad Utrecht, die ze op hare kosten onderhoudt;
dat de Bibliotheek, de botanische tuin, de kabinetten van physica en natuurlijke historie, het chemisch laboratorium en
aHe voor het academisch onderwijs bestemde voorwerpen
achtereenvolgens door de Stad aan de professoren ZIJn verschaft ten gebruike bij hun onclerw~js.

30 Augustus 1812.
Ing'ckomen een brief van den Leidschen Rector Brugmans, dd. 29 Aug., ter toezending, kr;tchtens last van den
Gr.-M., van eeil "Extrait (k l'Jnstruction, relativc h l'organisation des établissemcl1s d'illstruction publiquc dans les
départcmcn~ ci-devant Hol1andais." ])it extract luiclt aldus:
"P~1frni les écoles supéril'ures, que renferme l'arrondisscment de l' Académie de Leyde, il en est deux, qui par les services, qn'cl1es ont ren dus dans l'cnseîgnement, méritcnt Ulle
distinction particulière; ce sant les établissemen~, précédemment COl1nus sous les nOlllS d'U niver~ité d' Utrecht et
d'Athénéc d;j\m~tenlaIll.
L'enseignemcnt pourra y être malntcl1t1 SUf 1c même- piet!,
bien entcmlu toutefoÎs quc ces deux éeoIes resteront soumÎses
à la surveillance de M. l'Inspecteur général et de M. Ie Rec-
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teuT (de Leyde), et que les villes leur assureront les moyeus
de faire face à leurs dépenses, comme elles ont fait jusqu'ici.
Les aèves, qU! suivent les cours de ces établissemens, doivent payeT à l'Université la rétribution, fixée par Ie décret
du 17 mars 1808, et les professeurs subiront SUf leur traitement la retenue, dcstinée à farmer Ie fonds des pensions de
retr:lite. lVI1\"[. Ic:.; Curateurs leur donneront connoi;.:,ancf,
de c<.:s disposi1ions.

Cc

~éIlateur

Grand-lVIaître de- l'Université Irnpérlale
(signé) Fontanes."
2 September 1812.

De IVIairc heeft aan Hcringa medegedeeld, dat hij vI'cl het
behoud van de Utrech1scht: School \venscht, maar dat, naar
h~j voorzag, voortaan niet meer cIe som zal kunnen worden
toegestaan, die de Stad tot dusverre voor de l[oogeschool
had besteed; dat hij daarom den pïofessoren verzoekt, hem
aanwijzingen te geven, hoe deze Jast voor de Stad het best
zou kunnen worden vel-Jicht. Als commissie hiervoor worden lIcringa, De }c'remcry en I-:'-üssl.~n benoemd.

5 September 1812.
Ingekomen een brief vaH den Leidschen Rector Brugmans
aan Heringa, dd. 4 Sept.. berichtende, dat de Gr.-M. heeft
bepaald, dat de lessen aan de Lcidsche Academie onmiddellijk na 3 Nov. a.s. moeten beginnen, zijnde dit het tijclstip,
w;\arop de academische lessen in het geheele Keizcrrijl{ beginnen; h~j m(:'rki daarbij op: "iJ est convenabie qne VOllS
l'(jmmenC(:'z à Ia même époque les Icçons, ql1C V0l1S êtcs
autorisés ~l clonncr." Hiel;"van zal aan de collega's, die in
de stad zijn, door de pedellen, en aan de overigen schriftelijk
kl'1ll1i.-; \vorden gegeven.

7 September 1812.
De Senaat keurt goed ecn door de op 2 Sept. benoemde
commissie outVlorpen "lVlemoric over de instandhouding

van 't Hnoger onderw~js €lau de voormalige Utrechtsche Universiteit," en besluit, dat deze op 8 Sept. door den 1\ectol"
aan den Maire zal worden overhandigd. In deze memorie

worden éerst de ideëe1e en materieele voordee1en van het
behoud der lJtr. Academie uiteengezet; "men mag toch veilig rekem:n, dat alleen de professoren met hunne huisgezinnen, door elkander ,genomen, jaarlijks meer clan het dubbeld verterul van 't gene zij uit Stads ka~ ontvangen, en dat
de gezarnentlijke studenten, ingevalIe er 200 zijn, gelijk er
die veelal in de baste jaren geweest zijn, en in gevalle hunne
verteering slechts op zeshonderd gulckns gerekend wordt,
l'cne som van f 120.000 jaarlijks in cleze stad in omloop
brengen:" om te z\\'ijgcn van de aanzienl\ike beurzen voor
studenten in de theolog'ie, die voor de Stad verloren zouden
gaan, zoo de Academie verdween. Verder wordt betoogd,
dat volgens (lecreet van den Keizer en verklaring van den
G.-11. het Hooger onderv..-ijs tt: Utrecht onder een anderen
naam, maar op den zelfden voet lllag voortbestaan; dat de
'voorgenomen oprichting v;tn een lyceum te Utrecht ook het
voortbestaan van het Hooger onderwijs te Utrecht voorOlluerstcIt; dat de ouders uit het departement va~ den IlovenlJscl, die vroeger hunne Lonen naar Harderwijk stuurden,
deze, nU Harderwijk is opgeheven, naar het naastbij gelegen
Utrecht zullen zenden; dat de goede gezindheid van dcn
Keizer ten ûpzidüc van Utrecht is gebleken door de vermeerdering van de som, die op het budget van 1811 voor
de Academie was uitgetrokken, met 10.000 franc~, ('tl die
van den Gr.-l\I., orIHlat hij bij de benoeming van professoren
te Leiden en Groningen geen enkelen Utrechtse hen hoogleeraar (Lan de stad Utrecht heeft onttrokken. Deze heeft
aUe reden, de financieele zorg VOO~" het behoud van het
Hooger onderwijs in hare veste op zich te blijven nemen.
Troe hoog cIe bezoldiging der professoren voort:wn kan en
heIlOort te worden gesteld, en \velkc bezuinigingen op andere uitgaven kunnen \vorden gemaakt, laat zich niet zeggen, zoolang niet vaststaat: 1°. welk genot de emeriti-pro-·
fcssorcn zullen trekken uit de pcn~ioenkas, \'va(lrloc voortaan
elke dienstdoende hoogleeraar 1/'25 van zijne wedde moet hijllragel1; 2°. welke middelen zullen worden aangevycnd um
de inkomsten der rechtsge1eenle faculteit in balans te brengen met haar uitgaven, volgens art. 199 van het decreet van
15 Nov. lR11; 3°. hoeveel uit (Ie inschrijvings-, cxamen- e11
promoticgelclen in cIc kas der Universiteit 1ll0et worden gestort; 4°. welke professoren tevens :tau het lyceum zullen
worden aangestelel. l\laa1' zooveel is zeker: men kan het be-
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lang van Stad en professoren niet beter behartigen, dan door
spoedig aan den Gr.-M. de verzekering te doen toekomen,
dat de Stad, gelijk voorheen, zal voorzien in de kosten,
die naoelig zijn om het Hooger onderwijs op den ouden voet
te doen voortduren.
rn deze zelfde vergadering wordt aan Pareall en Rossijn
verzocht, een brief aan den Prefect op te stellen,

8 September 18120
Ingekomen een brief van den Leiclsçhen Rector Brl1gmans, dd. 7 Sept. 1812, die verzoekt, hem een staat van
het personeel der School toe te zenden. Op verzoek van I-Icringa beloven de overige professoren, hem de noodige gegevens hiertoe te verstrekken.
[Papieren Heringa: Als P.s. bij den brief van 7 Sept. aan
Hcringa schrijft Brugmans: "Je vous prie, Monsieur, de VOllS donner
]a peine de VOllS servir dans la suite pour votre con-espondance
officielle de la langue française, particulièrement pour éviter tout
abus, qui pourroit naître de la traduction, lorsque je serai obligé
d' en rendre compte aux autorités supérieures."]

10 September 1812,
De door Pareau en Rossijn (zie hierboven) opgestelde
brief aan den Prefect wordt gelezen en goedgekeurd. In
dezen brief, die door Heringa wonlt onderteekend en op
11 Sept. gedateerd, wordt met de bekende argumenten
cIc I11ecle\vcrking van den Prefect ingeroepen, opdat de
Utrechtschc magistraat de l100dige gelden 'voor het Hooger
onderwijs beschikbaar kan stellen.

12 en 16 September 18120
[Papieren Heringa: Pareau aan Heringa, dd. Amsterdam, 12 Sept.
1812: Heden morgen sprak: ik (den Amstero. hoogleeraar) Van Swinden; van hem vernomen, wat ik reeds vroeger gehoord had, dat
"de Prefect nog zeer geringe denkbeelden schijnt te hebben van
de Utrechtsche en AIlL<;terdamsche écoles secondaires; althans van
deze laatste zou hij verklaard hebben, nog niet zeer lang geleden,

Acta et decreta Senatus, III

29
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dat volgèns hem er geene hogere wetenschappen zouden behoren
gedoceerd te worden. Ook wordt op zijn naam verspreid, dat om
enigen academischèn gradus te bekomen, voortaan geene andere
mscriptiën of gehouden lessen zullen gelden dan alleen academische 1). Zo' dit zoo is of wezen moest, dan was het met de rechtsgeleerde en medische studiën op beide etablissementen gedaan, en
die uitstrooisels alleen doen veel kwaad voor dit Athenaeum."
Ik houd deze uitstrooisels voor niet van allen grond ontbloot.
Zij kunnen voor u een gevoeglijke aanleiding zijn voor den brief,
dien gij aan den Gr.-M. der Universiteit zult schrijven. Onnoodig
u te zeggen, dat gij niet moet schrijven, hoe de Prefect er over
denkt. Zou het ook niet raadzaam zijn, aan den Gr.-M. te kennen
te geven, dat onze hoop geput is èn uit het door Zijne M.t voor
ons gunstiger gemaakte budget van 1811, èn uit de goede gezîndheid
van den Maire en van den municipalen Raad, èn uit de begeerte
van de geheele st.ad? F~ndelijk zeef ik in overweging, daar de Gr.~lVI.
in· zijne directe aallschrijving aan ons te kennen heeft gegeven:
"il convient de suspendre la col1ection des grades jusqu'à ce que
les fonds de la ville pour l'entretien de son écoie secondaire soient
conIlus," - - als dit niet letterlijk de woorden zijn (VEI. hiervóór
blz. 444, op 11 Mei en 1 Juni 1812), dan. toch 'is de hilioud zoo - _
om bij deze gelegenheid, uit hoofde van de goede gezindheid der
Stadsregeering, te verzoeken, dat aan Utrecht het promoveeren
worde toegestaan. "Van hier (Amsterdam) wordt bij provisie niets
naders gedaan. Dog Van S(winden) vindt ook, dat, daar wij (de

1) In elk geval dacht de Celles daar dan later anders over, want
den 27s ten November 1812 schreef hij aan d'AIphonse: "M. Ie mah-e
d' Amsterdam me consulte SUl' Ia question de savoir si l'athénée,
dont l'enseignement est coru:ervé tel qu'il était ci-devant, conserve
en même tems Ie droit de faire compter ses cours pour l'acquisition
des grades à l'académie de Leyde par les élèves, qui les auront
suivis. TI me paraît, comme à M. Ie maîre, que si les cours de
l'athénée sont Sa..-llS valeur pour l'acquisition des grades académiquE:s,
la ruine de cet établissement est certaine" (Colenbrander, Gedenkstukken enz. VI, blz. 1218). Uit het antwoord van d'Alphonse Van 7
Dec. 1812 (ibidem, noot 1) blijkt, dat hij er eveneens over dacht: ;,il
me semble que l'athénée d' Amsterdam et l'tmiversité d'Utrecht,
quoique converties en écoles secondaires, étant autorisées à continuer
l'enseignement, qu'elles donnaient, les cours ne peuvent pas ne pas
compter pour l'obtention des grades."
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Utr. professoren) eene onderh~mdsche wenk gekregen hadden, gij
dadelijk uit onzer aller naam" (aan den Gr.-M.) "schrijven moest."
Pareau aan Heringa, dd. Amsterdam, 16 Sept. 1812; Van morgen
is V~Ul Swinden bij mij geweest, die mij vertelde, dat gisteren de
Amsterd. professoren vergaderd hadden om er over te beraadslagen, wàt te doen naar aanleiding van de geruchten, dat lessen
of ill5chrijvingcn te Amsterdam niet zouden gelden voor het verkrijgen van academische graden. Men heeft besloten, dat men niet
goed hierover direct aan den Gr.-M. kon schrijven, en vond het
minder raadzaam, over dit onden"lerp met Brugmans te handelen.
Van Swinden heeft nu op zich genomen, hierover in 't particulier
naar Parijs te schrijven, uI. aan zijn specialen vriend Delambre,
Eecretaris der Universiteit, en aan Cuvier; hij heeft mij het concept
daarvan voorgelezen. Hij zeide mij ook, dat de geruchten omtrent
het niet geldjg verklaren hoe langer hoe sterker werden; dat zou
de dood van het ~A...thenacum zijn. Ook voor ons zal het dus gewenscht zijn, in den brief aan den Gr.-M. van die loopende geruchten melding te maken. Van Swinden meende, dat wij ons direct
tot den Gr.-M. konden wenden, te meer nu wij een wenk daartoe
hebben gekregen; ook vond hij het noodzakelijk, dat wij verzoeken,
in onze faculteiten te mogen gradueeren. Naar ik meen, zal collega
Rossijn aan Cuvier schrijven, en ook hij zal wel op dit _aambeeld
willen hameren. Om alle tegenwerking te voorkomen, moeten wij
volstrekt geheim houden, wat er uit Amsterdam en uit Utrecht
gedaan wordt; "aan Br(ugmans) moet hierover niet geschreven
worden." Zoudt gij niet aan Van Tuyll laten lezen, wat gij aan
de Celles geschreven hebt? daar het toch op zijn raad is geschied.]

14 September 1812.
Eossijn deelt mede, ecn brief uit Parijs te hebben ontvangen (vermoedelijk van De Bije: zie hierna, blz. 469, aant. uil
papieren-Hcringa op 30 Oct. 1812; dver den inhotûl wordt
niets gezegd) ; na voorlezing van dezen brief worc1t besloten,
zoo spoedig mogelijk aan den Gr.-l\I. te schrijven; Heringa,
Arntzenius, De Fremery en Rossijn zullen dezen brief opstellen.
15 September 1812.
De evengenoemde brief wordt gelezen en goedgekeurd;
hij wordt door Heringa ondertcekend en op 16 Sept. geda-
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teerd. De voornaamste inhoud daarvan luidt: "Nous craigDons, que la manière, pOUT ainsi eliTe, indirecte, dont la disposition favo'rable de Vatre Exc. de maintenir notTe Ecole
SUf Ie lTIl:me pied a été notifiée, n'ait nui jusqu'ici à
l'emprcssemcnt des autorités supérieures poUT accorcler
à la villc la levée des som mes nécessaircs, que nous 50111111C5
bi en pcrsuadés que les habitans fourniraient de la meilleurc
gràcc possible. Peut-être aussi a-t-on cru, quc la disposition
de Votrc Exc. en faveur de notTe Ecole supériel1re n'est quc
conclitionnelle et cntièrcmcnt dépcndente de la volonté d'une
;:tutTe autoriLé, tandis quc flOUS crayons clcvoir la rcgarder
comme décisive, étant fonclée SUT l'intclltion de l'Empercurmême, énoncée dans son décret, laquelIc tout ';tutre pOl1voir
est obligé de seconder." Om nu een einde te maken aan
dezcn lw~ifel, verzoeken wij u met den meesten aandrang,
zoo spoedig mogelijk direct en formeel te verklaren, dat "la
ci-devant 'Université cl'Utrecht, quoique changée de titre,
sera néanmoins 'maintenue comme Ecole supérieurc d'instruction sur Ie mêrtle picd qu'auparavallt - ~ sans y ajouter aucunc condition relative aux dépenscs - -"'-, qu'elle
conservera ses facultés ct qu'ainsi les inscriptions, les cours
cl'instruction et les examens, faits suivant les loix de l'Université Impériale, V auront la valeur requisc et serviront de
plein droit aux 61èves pour pouvoir obtcnir les différens grades, que l'Université a Ic droit de confércL Une. teUc déclaration, cn assttrant l'ex1stence et la prospé:rité de notre Eco1e,
mcttrait aussi Ie Maire en état de caIculer les frais, (jue 110tre
Hablissement exigera. clans la suite, pour les _porter au bud~
get de la ville. Si Votre Exc. daignc 110113 ;tccorder eeHe
gràce," zullen wij U eeuvvig dankbaar zijn. "Notls sentons,
~Ionsgr., toute la clélicatessc de cdte affaire, aussi bicn que
toute la harcIicsse cIc not re prière," maar de zaak is van het
hoogste belang en wij vertrouwen op uwe welwillendheid.
Kunt g~j niet alles toestaan, wat wij v1+agen, clan vleien ,vij
ons, dat g:îj ons zoo veel zult willen toestaan, ab Uwe Exc.
"jugcra pouvoir convenir avec ks loix de l'Oniversité et
satidaire aux besoins de notrc EcoIe." vVij smeeken om
"UIlC prompte réponse."
5 October 1812.
[Papieren Heringa: Bij rondgaand briefje, gedateerd "den 5den
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van Wijnmaand 1812, op den verjaardag van onze drukten over
's Keisers begroeting" (hiervóór blz. 422), legt Heringa aan zijne
collega's de vraag voor: de Celles is in de stad; moet een commissie
uit ons midden hem begroeten? "Gij herinnert u, dat wij het
vorige jaar ook een commissie hebben gezonden, die, schoon op
het bepaalde uur komende, na een paar uur wagtens onverrichter
zake beeft moeten naar huis keeren" (hiervóór blz. 418-419, op 1
April 1811). "Wij hebben op onzen brief" (dien van 11 Sept. 1812.
hiervóór blz. 449, op 10 Sept. 1812) "ook nog geen antwoord;" het zou
mogelijk zijn, dat de commissie in een gesprek over dien brief werd
gewikkeld; zoo er een commissie gaat, wie zullen het dan zijn?
"De collega's weten, dat ik hun hierin niet kan dienen" (omdat hij
geen Fransch kende). Het resultaat der rondvraag was, dat een
commissie uit den Senaat den Prefect zou gaan begroeten, Rossijn
als hoofd der commissie en verder Pareau.]

11.
NOTULEN VAN DEN MAIRE 1) VAN UTRECHT.

13 en 19 Februari 1812.
De onder-Prefect zendt den J\Iaire een request toe van
,,]. Soulier, professe'ur d'cscrime de l'Université d'1.Jtrecht.
dont l'employ n'est pas continué;" hij vraagt betaling- van
zijne wedde over 1811 en een plaats bij de administratie.
De lVIaire bericht hem, dat Soulier is "ancien lIiilltaire,
couvert de blessures, cl'une conduite honnête, père d'une nombreusc familIe; il enseigne depuis nombre d'annécs dans Ja
vilIe Ie métier des annes." Een paar jaar geleden heeft hij
]) Op 7 Febr. 1812 overleed de Maire Mr. A. J. W. van Dielen;
de oudste adjunct-Maire, Mr. W. G. J. van Baerle, nam de functie
van Maire waar tot 9 Mei 1812, den dag van de installatie van den
nieuwen Maire Mr. P. W. Bosch van Drakestein. - Van Dielen
stond bij het Fransche bestuur zeer goed aangeschreven; de Directeur-generaal van de politie in Holland, Devilliers du Terrage,
berichtte van hem, "qu'il marche dans une ligne vraiment française," "qu'il fait sentir au peuple l'avantage du nouveau régime"
en noemde hem "Ie seul maire, digne par son dévouement et son
bon esprit de toutes les bontés de Sa M.té" (Colenbrander, Gedenkstukken enz. VI, _blz. 570 en 575).
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een blessuur aan het rechter oog gekregen;- daardoor is
het aantal zijner leerlingen zeer verminderd. Hij genoot een
wedde van 315 franc.s, waarvan '2/3 door het Departement en
1/3 door de Stad heLtaid werd: de Stad is hem over 1811 nog
lOS fr. schuldig. De l\Iaire a:clviseert, hem de wedde over 1811
uit te betalen en hem een baantje te geven bij de "o("trois ml1~
nicipaux" of de "droits réunis" (13 Febr.; "bijlagen 52 A, B
en C) ..- De Prcfc("t bericht den l\Jaire, dat de bedoelde
-wedde van Soulier op het budget van 1812 kan gebracht
worden, en noocligt hem uit, SOl1lier op (ie lijst van camli~
daten te brengen voor vacaturen bij het octrooi van de Stad
Utrecht (19 Febr., bijlagen 64 A en B).
28 Februari 1812.

De onder-Prefect' zendt aan den l\-lairc een brief ioc van
den Intendant d'Alphonse aan den Prefect, d,L 24 Febr. (bijlagen 106 A en H). Deze brief luidt: ,,80n Exc. Ie Gr.-M. de
l'Universîté Irnpérialc vient de m'aunoncer par sa lettTe du
15 de.-ce mois 1), qu'il ue .partag<> pas mon opinion SUf l'a1't.
5 du décret du 22 oet. dernier, qui a ordonné, que I'Université d'Utrecht et l'Alhén~e d'Amsterdam prendraient 1~
titre d'écoles seconclaires; il a- paru à SOli Exc. que eet article~
en conH'f;:lllt à eette Université et à cet Athénée Ie titre d'écülcs
secondaire< ne les a pas réduits à ce simple rang; il paraît
alors quc la même instruction, qui y a été donnée jusqu à présent, doit y ótre continuée. Je m'empresse, l'vIonsieur, de vous
en clonner avis, enfin quc vaus pui~siez faire tesser SUf Ic
champ les dispositions, que vous avez ptt préscrirc cl'après les
lettrcs, que je VOtlS ai écrites." -In het bege1eidc1Hl briefje
van den onder-Prefect a;}l1 den lVIaire, del. 27 :Febr., herhaalt
deze: "vous voudrcz clone bien cesser SUr Je champ les meSUl'es, quc VOltS avez sans doutc prises cl'après les ordres, guc
je vouS ;}i donnés à ect égarcl." - De 1vIai1'e stelt beide brieven in handen van prof. Heringa, "als laatst afgetreden Tü:ctor van de voormalige Universiteit," met verzoek, den in1) Men vindt dezen brief bij Colenbrander, Gedenkstukken enz.
VI, blz. 1065-1066. Behalve wat d'Alphome er uit mededeelt, staat
er nog in, dat het plan, om Utrecht en Amsterdam tot écoles
secondaîres te maken, niet strookt met de mondelinge belofte, door
den Keizer aan de professoren van het Amst. Athenaeum gegeven<
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houd ter kennis van de professoren te. prengen (hiervóór
blz. 439, op 29 Febr. 1812).

7 Maart 1812.
Ordonnantie voor f 47ï-2 st., te betalen aan den 'Academiedrukker Van Paclclenburg, nL f 103~17 st. voor leveranties aan de Academie en f 375--·--·5 st. VOOT prijzen voor de
leerlingen der Lat. school.
11 Maart 1812.

De rvraire m,achtigt de- gccümmitt tot de fabricage- o.a. "om
de stcc-ne vloer van de gaanderij binnen de Academie te doen
herstellen cn de daartoe bcnoodigdc materialen aan te kopen,
als zullende tegen het uitbreken van vloerstenen aldaar op
den gegeven last worden gewaakt."

16 Maart 1812.
Ontvangen een brief van den onc1er-Prefect aan den
TvIaire, dd. 11 JY1aart, ten geleide van een brief van den Intendant d'Alphonse aan dcn~ .Prefect, dd. 6 J\rIaart. De laatste
brief houdt in: de Min. v. lEnnen1. Zaken bericht mij, dat
zijne meening over de interpretatie van het decreet van
22 Oet. 1811, voor ZQover dit het Atheneacum van AIUst(fclam en de Universiteit van Utrecht oetreft, overeenkOlnt
111ct die van den Gr.- M. (zie den brief van d'Alphonse aan de
Cclles, dd. 24 }'ebr., hiervóór blz. 4.14), maar merkt tevens
op, "qu'il ne doit être rien changé à l'Athénéc cl'Amsterdan1,
mais que (luant à l'Univcrsité cl' Utrecht, il faudra réduire de
beaucoup les dépcnses pour les mettre au niveau des ressources, que peut offrir eetie viHe. attcndant que ('est eUe, qui
paye 1). Je vous invite, l\Ionsieur, à vou101r bien faire les
dispositions, qlle cette' décision de Son Exc. exige et de vous
y conformer dans l'cxamcn, quc vous aurcz à faire du budget
de la villc d'Utrccht." Naar aanleiding van dezen brief
schrijft de onder-Prefect op 11 ThIaart aan den I'vlaire: "Je
V011S invite en conséquence de me faire parvenir dans six
1) Deze passage uit den brief van Montalivet ook bij Colenbrander, Gedenkstukken- enz. VI, blz. 1066, noot 1.
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jours, pour tout délai, l'état des besoins annuels de l'Université et de me proposer toutes les réductions, dont vallS les
croirez susceptibles, afin que la Ville puisse pourvoir en sou
tems à leur acquittement." - Op dezen brief antwoordde de
Maire den onder-Prefect, dd. 16 Maart 1812: zend u hierbij
den verlangden staat der uitgaven toc, waarop de bezuinigingen zijn aangebracht, die voor het oogenblik rnogclijk
zijn; op de jaarwedden der professoren kan niet worden bezuinigd; zij z~jn op dat bedrag benoemd; het is een formeel
contract; dc traciementen zijn overigens matig. Blijkt echter
vcnnlndefing noodzakelijk, dan zal die moeten geschieden
met toestemming van de professoren; ik zou dan wenschen,
dat het voorstel daartoe hun gedaan ·werd eenige maanden
vóór de uitvoering. In elk geval dring ik cr op aan, dat voor
het Joopende jaar hun tractement nog geheel betaald wonie,
want verschcidenct1 hunner zouden anders in de grootste 111oeilijkheclL'n geraken. Men moet ook bedenken, dat zij, nu er geen
promoties meer zijn, de emolumenten daarvan derven; ook
is hun tractement over 1811 nog maar gedeeltelijk betaald,
zoover de op het budget toegestane som strekt, en het budget voor 1812 is nog niet goedgekeurd, 200dat men hun jaarwedde over 1812 alleen nog zal kunnen betalen naar evenredigheid van wat voor het vorige jaar is toegestaan. -- Deze
drie brieven zijn resp. bijlagen 66 H, 66 A en 66 C; b\jlage
D is de door den 1\1aire toegezonden "Etat des clépenses annuclles pour Ja ci-devant Université ({'Utrecht;" deze bevat
een lijst der tractcmentcn en pensioenen van Je hoogleeraren,
tezamen 53.970 francs, en een lijst der overige uitgaven (toelage van den Rector, jaarwedden der pedel1en en overige ambtenaren en bedienden van de Universiteit. verschotten voor
physica, chemie en anatomie, onderhoud' van den hortus,
vUur en licht enz.), tezamen 16.748 francs; tot deze "overige
uitgaven" behoQren ook: ecn subsidie voor het Uluziekcollege, 735 fr., een subsidie voor het schildercollege, 577 fr.,
50 ct., de wedde van den rijdermeester, 1000 fr., en die van
den schermmeester, 105 fr.
17 Maart 1812.
Op 10 l\tIaart heeft de onder-Prefect aan den :f\lairc geschreven: de Prefect zendt mij ecn verzockschrift toe, dat
de heer Moll tot den Min. v. Binnen!. Zaken heeft gericht,
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om te solliciteeren naar het door het overlijden van "den heer
(Van Beeek) Calkoen vaceerende ambt van Directeur der
S1errenw:acht van de Stad Utrecht. "Vil mij antwoorden op
deze twee vragen: geschiedt deze benoeming door de Stad
of door den Min. v. Binnen!. Zaken? en heeft de heer Moll
de geschiktheid voor dit ambt? (bijlage 74 A). - Daarop aot\voordt de IHaire den onder-Prefect, dd. 17 ]\;laa1't: het voorstel tot benoeming is altijd gedaan door den Maire, als Curator; ik vermoed, dat dit ook nu zoo is; ik weet echter niet, of de
benoeming nu moet geschieden door den J\faire of door den
Gr.-]VI. Na het overlijden van Van Beeek Calkoen is de heer
Ewijck; een zeer begaafd man, door den T\fairc aan den
Gouverneur-generaal voorgedragen ter benoeming- (hiervóór
blz. 427--428, op 4 en 6 Aug. 1811), maar deze was toen van
oordeel, dat met de benoeming gewacht moest worden tot de
organisatie van de Eco1c secondaire. Over den heer ]\{011 kan
ik u niets berichten, daar h~j te Utrecht onbekend is.

22 Maart 1812.
Ontvangen een brief van den onder-Prefect aan den
11aire, dd. 19 Maart, ier begeleiding van een brief van den
Prefect aan den onder-Prefect, dd. 18 Maart (bijlagen 95 A
en 95 B). Van beide wordt afschrift aan Heringa toegezonden, met verzoek tot mededeeling aan de professoren (zie
hiervóór blz. 441--442. op 23 Maart 1812).

7 April 1812.
Op dezen dag ,,,,'orot verzonden een op 3 April gedateerde
brief van den ]\faire aan den onder-Prefect (bijlage 21), ter
beantvvoording van diens brief van 19 Maart (vgl. hierbij
hiervóór, blz. 441--444. resp. op 23 en 25 Maart en 3 April
1812). De inhoud van den brief van den Maiee luidt in
hoofdzaak: na uw positief bevel om elk artikel der uitgaven
voor de "ci-devant Université" aan een nieuwe revisie te
ondenverpen, opdat de Stad voortaan niet meer den 15.000
francs daarvoor zal behoeven bij te dragen, is het mij niet
geoorloofd, te onderzoeken, "si les projets d'économic de
:1\.-1ons. Ie Préfêt pourroient sc concilier avec la continuation
de l'existence d'un établissement, que Sa rvLté Impériale a
paru vouloir conserver sous un autre titre dans toute son
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étendue," 200a15 men moest gelooven na den brief van
Baron d'Alphonse van 24 Febr., dien gij mij op 27 Febr.
hebt medegedeeld (hiervóór blz. 454, op 28 Febr. 1812),
evenmin "si la proposition de Mans. le Préfêt pourroit s'accorcler avec Ie chapitre dix et notamment avec l'artic1e 50
du décrct de Sa . M.té en date dulO octobrc 1810." Ik zal mij
er dus toe bepalen, 1e antwoorden op de door u gestelde
vragen (volgen eerst bekende nlccledeelingen over \vat
de studenten voor de private colleges betalen). De Universiteit als zoodanig heeft geen inkomsten. Het aantal verleende graden bedraagt jaarlijks 20 à 25; voor de examens
en het diploma betalen de studenten f 150 of 315 fr., welke
som de professoren onder elkaar verdeden, zóó dat de professoren van de faculteit, waarin het examen wordt gedaan,
het meest krijgen, dc anderen maar weinig, vooral de thcologen en philosophen, omdat bij hen maar \veinig promoties
voorkomen. Bovendien mogen er sinds eenigen tijd geen
graclel;l- meer worden verleend. "Vat de wetten en reglementen betreft, die tot deze heffîngen machtigen en het gebruik ervan regelen, deze besLaan niet; alles berust op gcwüonten, even oud als de Universiteit zelf. Deze emolumenten hebben alt~jd een dec! der inkomsten van de professoren
uitgemaakt. TIet aantal studenten bedroeg in de laatste jaren
omstreeks 200, waarvan 90 theologen. Alle onzekerheid
omtrcIit den vorm, waarin de vroegere Universiteit zal voort
blijven bestaan, is schadelijk voor haar. Daardour wordt ook
vertraagd het opmaken vau een plan om de uitgaven voor de
Stacl te verminderen, ormlat een van de punten der Teorganis~ttie zou moeten zijn "d'établir une rétribution nouvelle
pour les étuc1ians en théologie, clont plusieurs sont boursiers
ct la plus gTande part.ie ne possèdent qu'une fortune au dessous c1u médiocrc, et d'dcver celIe, quc payent déjà les
autres étudians." Deze retributiën zouden veel grooter moeten zijn, als men daaruit een fonds zou willen vormen om de
onkosten van de School te dekken, terwijl de Stad maar
15.000 francs mag bijdragen. Verhoogt men ze echter, dan
is het geneesmiddel erger dan de lnyaal, want de stud enten
zouden dan naar elders vertrekken, \'vaar zij goedkooper
kunnen studeeren. Wat betreft de door u gevraagde
reductie van elk artikel der uitgaven, op de tractementen kan en mag niet bezuinigd worden; ik geloof ook niet,
dat de Prefect dit zou wenschen, omdat waarschijnlijk zelfs
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de professoren der opg"cheven Academiën Franeker en Harderwijk hunne volledige wedde zullen blijven genieten, totdat
zij in hunne ,respectieve faculteiten geplaatst zullen zijn bij
. de Universiteiten, die blijven bestaan; dit mccnen althan:-;
de HH. Cuvier en Noël fn hun rapport. Het aantal professoren kan ook niet v{~rmjnderd worden, indien de bestaande faculteiten gehandhaafd blijven; volgens het in het Keizerrijk gevolgde stelsel zijn cr voor de juridische faculteit 5
professoren noodig, hier zijn er maar 2. Bovendien,. alle veranderingen, .die men in dit opzicht zou vyilIen aanbrengen,
hangen samen met de organisatie, "sur laquclle il ne m'apparticnt pas de donner mon avis." Als de rctributiën der stu<lenten niet verhoogd en het getal en de 1ractementen der
hooglceraren niet verminderd kunnen \yorden, zOlHien er dus
alleen enkele onbehngr~jke bezuinigingen aangebracht kunnen worden op het onderhoud van en de uitgaven voor de
academische hulpmiddelen; maar reeds onder mijn voorgangers zijn deze uitgaven tot het hoogst noodzakelijke- terug·gebracht; zU kunnen niet meer verlaagd worden. \Vil dit
alles onder het oog van den Prefect brengen, "afin qu'il
daigne s'occuper (ks moyens, qui pourroient être employés
pour balancer les rcvenues de ma commune avec ses dépenses." B~j onderzoek van het hudget voor 1812 zal men bevindcn, dat aan het herstel onzer financii.:n nid gewanhoopt behoeft te worden, wanneer na verloop van eenigc
jaren de schulden van de Stad grootendeels afgelost zullen
zijn en V>.'anneer men onclertusschen, om het deficit te dekken, middelen heeft gcvonden, dic voor de inwoners nict te
bc-zvyaarlijk zullen zijn; "une I{'gère imposition pour la conservation de l'Universit~ 1) nc leur sera pas un sacrifice bicn
péniblc."
20 April 1812.
De l\Iaire machtigt den Ontvanger 2\1r. N. F. van Voorst,
aan de drie knechts van den hortus wekelijks de helft van
hun gewonc loon, tezamen f 7~10 st., uit te betalen, op den
post, daarvoor op hct budget voor 1811, toegestaan, en te
rekenen, dat dit Inet den lsten dezer maand is ingegaan; tevens machtigt hij hem, voortaan wekelijks aan de genoemde
knechts '2/3 van hun gewone loon uit te betalen.
1) Er stond eerst "la ci-devant -Université"!
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22 en 24 April 1812.
Ingekomen een brief van den onder-Prefect aan den Maire,
dd. 18 April 1812(bijlage 81 A), ter begeleiding van een hem·
door den Prefect toegezonden "Extrait des régistres des
Arrêtés de la l-'ré:fecture clu Zuiclerzée, 3ièrne Division" (bij
lage 81 H), waarvan art. 1 den l\ilaire gelast, terstond den
ConseiJ municipal bijeen te roepen "à l'effet de délibérer
SUf les réductions, (juc 1'011 peut faire dans les dépcfL..;es
de tout genre de la ci-devant Université d'Utrecht l)," en art.
2 hem beveelt, de beraadslagingen van den Conseil muni('ipal en zijn gemotiveerd advies aan den onder--:Prefect over
te brengen, die deze weder aan ons (den Prefect), met zijn
opmerkingen en advies, zal toezenden. ~,. Bijlage 81 C is
een "Extrait du Régistre des délibérations tIu Conseil munieipal de la ville d'Utreeht" van 22 April 1812; op dezelfde
overwegingen, als in den brief van den IVlaire aan den onderPrefect van 3 April 1812 (hiervóór blz. 457--459), "Je Conseil
estime, qu'il ne lui appartient pas de proposer que1ques
réductions dans les dépenses de la ci-devant U niversité, qui
he pOl1rroicnt se faire sans diminucr les revenu es des professeurs, et qu'il convient d'attendre, jusqu'à ce que l'organisation de la ci-devani Université aura lieu." ~ Bijlage
BI D is het "Avis" van den J\1aire over het voorgaande besluit, dd. 24 April 1812; hij komt op grond van argumenten, die in hoofdzaak ecn herhaling zijn van zijn betoog in
zijn brief aan den onder-Prefect van .3 Aprîl (zie boven),
tot de conclusie, ,,<jue les profcsscurs oni droit d'attendre,
1) In zijn brief aan d'Alphon.s-e van 13 April 1812 (bij Colenbrander, Gedenkstukken enz., VI, blz 1196---1197), had de Celles
te kennen gegeven, dat te Utrecht. veel meer bezuinigd moest
worden op de uitgaven voor de Academie; "ce n'est pas enfin aux
dépens du lycée, dont l'etablis.s-ement est ordonné, que l'Université doit se soutenir dans UIl rang, gui n'est que toléré." ~ Daarentegen deed Fontanes opnieuw van zijne goede gezindheid jegens
Utrecht blijken, door op 22 Mei 1812 aan d'Alphonse te schrijven:
"J'attends de votre dévouement à la prospérité de l'instruction, que
vous voudrez bien donner des ordres, pourque les fonds nécessaires
à l'entretien de l'école .s-econdaire d'Utrecht et proportionnés à son
importanee soient portés au budget de la ville" (Colenbrander,
Gedenkschriften enz. VI, blz. 1076-1077).
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que leurs traitemens ne seront pas réduits; que quand même
ils devront l' être par la suite, ccIa ne se fera que de leur
propre aveu, et qu'il1eur sera payé non seulement ce qui leur
est encare dtt pour l'année 1811, mais aussi les appointemeu')
en entier au moins pendant l'année courante, puisqu'unc
mesure contraire aussi inattendue, après les pertes conséquentes, qu'ils ont déjà faites, ue pourrait rnanquer de les
ruiner totalcmcnt."

2-13 Mei 1812.
Op 6 1\-'1ci zendt de onder-Prefect aan den l\1airc een request der professoren toe, dat gericht was tot den Intendant
d' Alphollse, met verzoek dit met z~jnc opmerkingen Cr
over terug te zenden (bijlage 47 A). Het bedoelde request
(het ürigineclligt als bijlage bij de notulen van 1 Juni 1812)
luid(lc aldus:
"A lVlonsieur Ic Baron de l'Empire, Tntendant-général
de l'Intérieuf dans les Départemens de la Hollandc,
Monsieur Ie Baron,
Notls soussignés, t011S professcurs à Utrecht, et tous
payés par Ja vi He d'Utrecht, avons l'honneur de Vous représenter très Tcspectueuscmellt:
quc par la réduction de la somme, dcstinée à nous payer
nos appointcmens et platée sur Ie budget de la vi He pour l'an
1811, nous 110U5 50mmcs vu retranché plus d'un tiers des
appointcll1cns, qui nous étaicnt dûs de la (lite année;
quc tcUe diminl1ation nous ayant paru contraire <lUX intentiotlS mani lest ées de Sa 11a j esté, qui par l' art. 50 de Son
décrct du 18 odobrc 1810 a VOUhl, que tour es les dépcnses de
l'instruction publique ftls5ent payéc5 comme par Ic passé,
nous n'avons pu l'attribuer qu' à une pure méprise;
({ue nous aVOllS été eonfirmés tous dans ectte idée par 1'un
d'entrc nous 1), qui ayant eu l'honneur de Vons parIer SUf
cc point il-y-a quelquc tems, flOUS a assurés, d'après ce que
Vous aviez cu la complaisance de lui communiqucr, qUt
c'était une erreur, faeile à redres ser par JYL Ie ~laire de
la villc;
que 1'Ions. Ic Th/faire, ayant été éclairci sur cc point, a
promis de sc servir des lumières, qui lui étaicnt fournies, en
1) Uit de papieren-Heringa blijkt, dat dit Rossijn was.
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dressant Je budget supplémentaire pour l'an 1811 et par ce
moyen il Se flattait du succès désiré;
qU'èn cons(:qucnce flOUS avons cru devoir attendre- avec
une plcine confianee, que bient6t cette partie de nos appointem<:!ls, que nous Cl vions à préttndre eucore pour la oite
année, nous serait payée à chacun.
Maïs, ('omme jusques-ici natTe attente u'a P,lS été accornplie, nous prenons b. liberté de nous adresser dircctemcnt
nOUS-l11l~meS à V011S, Monsieur Ie Baron, et V0115 supplions
avcc. tout Je' respect convenahlc, dont 11011S S01Jlmes pénétrés
pour \lolre personne, ainsi qu'aVCt:, toute l'assurance, que
la convict ion inLime de Votre équité et de la bonté de I10tTe
raUse nous jnspin:.~, de vouloir expéLlier les on!res nécessain::s,
afill que notre l\lagistrat soit. mis en état de satisfaire incessammcnt à se:'> désirs et aux nótrcs ct de nous payer ce
qui noUs revient cncore ,\ chac:un de nos appointel1lcns pour
]'an 1811.
Nous' avons l'honneur" etc.
"vos très humbles et très obéissans servitcurs,
J. F. Hcnnert à la pension, S. Rau, J. LIeringa fils
d'Elisée, C. vV. cic Rhocr. H. Arntzcnil1s. J. H. Parent, J\1. van Geuns, J. Bleuland, N. C. de Frcmery,
J. 'tb. I<ossijn, Ph. VI'. van Heusde, D. Huisman.
Utrecht, ce 2 mai 1812."
Boven dit request, links in margine, staat: "Communiqué
à M. Ie' Préfêt du départ. du Zuiclerzéc, pour faire c1élibércr
Ie ConseillTIunicipai cIc la villG d'Utrecht et dOtllleT ses observatÏons et sou avis. Amsterdam, Ie 4 rnai 1812. Le J\L:tître
des req (uêtes), Int (cndant) cic !'Int ( b-ieur) en Hollande.
cl'...-\. 1phonse."
Bijlage 47 C is een "Extrait du régistre des délibC:ratîons
dn Conseil municipal de la ville cl'Utrecht." 13 Mei 1812: gelezen het bovenbedoeld request; ovcnvegcncIe, dat de pro"'
fc:::sorcn hun ambt vroeger hebben aangenomen op een km
vcrzekcn1c jaann:ddc; c1at zij, hoewel aan de Univer:;;;teil
de naam "geoIe secondaire" is gegeven, volgens bevel van
de hoogere autoriteiten de uitoefening van hun ambt hcbb(~Tl
moetell voortzetten;
"consiclérant enfin, qu'il a été provisoiremel1t accordé SUr
Ic budget cIc 1811 par SOIl Exc. ,l\:Ionsgr. Ie Princc ArchiTr{sorier (Lebrun, une' sornme de 30.083 francs et 34 centimes pour Ie payement des tractcmens des professeurs,
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Ie Conseil estime, que ces paycmens ue peuvent s'eHectuer,
avant qu'ils :=turont été autorÎsés par Sa M.té SUf ie budget
de 1811 et qtte les moyens à eet effet auront été indiqués,"
nijbg-e 47 D bevat de "Considérafions et avis du .Maite 1 )"
over voorgaand besluit van den Conseil rnunicipal en steint
daarmede overeen, wat argumentatie en conclusie betreft.
29 Mei en 1 Juni 1812.
De onder- Prdect heeft op 29 :McÏ aan den Mairc bericht
(bijlage 1): de Prefect heeft mij hij gaand request van de
profc."lsoren (dat van 2 l\lei. aan cl' Alphoflse) toegt:;'onclcn.
"en m'obscrvant, que 50n conicnu ue saurait donner licu à
UHl' dé:cision particulière, mais quc cct objct doît être porlé
par rappel aU budget de Un2." Op ] Juni geeft de .~\:1;èire
hiervan kennis aan de professoren (bijlage 2).
25 Juni 1812.
Ordonnantie uitgegeven voor f 97-17-8 of 205 franc:-',
53 cent., "ter betaling aan den Heer Professor J. Heringa
El.zn., als gewezen Rectur_ van de voormalige Univc-rsiteil.,
voor het jaar, verschenen 26 Maart 1812, te voldoen uit de
som, gealloueerd voor de tractcmenten der HIL ProfesSOren 2)."
27 Juni 1812.
Ingekomen een brief van den onder-Prefect aan den Maire, dd. 26 Jnni 1812 (bijlage L\5 Al, waarbij hij hem terugzendt het extract uit de deliberatiè~n van den Conseil municipal van 22 April 1812 en het advies van den J'vlaire daarover van 24 1\ prij (hiervóór blz. 460) en hem toezendt een
afschrift van een brief van den Prefect aan den onder-Prefect, dd. 25 Juni, inhoudende: ik heb aan den Intendant van
Binnent. Zaken de (zoocven genoemde) stukken alsmede uvv
advies daarover toegezonden; hij stuurt ze mij terug, met
de opmerking, "que ces dépenscs doivent être acquith~cs par
1) Sinds 9 Mei 1812 was dit Bosch van Drakestein: hiervóór
blz. 453, noot 1.
~) f 97--17-8 was ongeveer "2/:1 van de toelage (f 150), die aan
Heringa als Rector in het academîs:ch jaar 1811-1812 toekwam.
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la ville et que dès lors dIes doivenr être portées SUf Ie budget de 1812 pour être approuvées par Sa M.té Impériale, que
par consl'quent )1 ue peut pas y être statué d'une manière
isolée. Les pièces doivent done être jointes au budget et vos
observations ainsi que celles de l\tf. Ie Maire doivcnt être
consignées dans -Ie cahier, destiné ;'t rccevair ceUes, <lont Ie
budget pourr<l paraîtrc susceptiblc."
7 Juli 1812.

De 11aire machtigt den Stads Ontvanger, aan Simon J\~
trus Noest, -"knegt van de chemie," f 78 te betalen voor 26
weken tractement, verschenen 30 Junilil.

29 Juli 1812.
Gecommitt. tot de fabricage gemachtigd, "d.e glasruiten
van de broeiramen in Stads tuin" te doen herstellen, wat de
glazenmaker Grootjasper voor f 6 zal doen, en om "de broeizeilcn" in den tuin in orde te laten brengen door den touwslager Pietcr Kclfkcn.-''i, voor f 31, l,eH een en ander te betalen
uit de extra kosten voor de Academie."
31 Juli 1812.

Ingekomen een brief van den onder-Prefect aan den Maire,
dd. 30 Juli 1812 (bijlage 220 A), ter toezending van een
"Arrêté" van den Min. v. Binnen!. Zaken. Dit "Arrêté" (bijlage 220 E) luidt:
"art. L J . . e Sieur (G.) ::VloII est nommé Directeur de l'observatoirc d'Utrecht, en remplacement du Sr. Van Beeek CaIkoen, cIécédé.
art. 2. Le Sr. l\rfoll jouira de t011S les avantages, dont jouÏssait sou prédécesseur.
art. 3. Tl ouvrira chaque année tin cours cl'astronomic, dant
il soumettra par avance Ie programme au Bureau des longituc1es.
art. 4. Tl fera connaître tous les ans à ce Bureau et à Ia
première cIassc de l'Illstitllt Impérialc de 1<'r~it1CC Ic ré,su]ULt
de scs-obscrvatiol1s astronomiqlles et météorologiqucs.
Paris, Je 14 jnillet 1812.
Le Ministre de l'Intérieur
(signé) l\Iontalivet, ,.
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25 Augustus 1812.
Ing.ekomen een brief van den Leidschen Rector Brugmans,
dd. 17 Aug. 1812 (bijlage 179 A), van denzelfden inhau." als
zijn brief aan Heringa van 17 Aug. (hiervóór blz. 445).
Naar aanleiding daarvan is ~lan de professoren een verklaring
gevraagd (bijlage 179 Cl, w~aarover zie hiervóór blz. 446, op
24 Aug. 1812; gelijke verklaring legt de Maire af in een brief
aan Brui,'mans, dd. 25 Aug. 1812 (bijlage 179 B).
31 Augustus 1812.
Ontvangen een brief van den Leiclschcn Rector Brugmans,
dd. 29 Aug. 1812 (bijlage 216 A), ter toezending, op last
van den Cr.-ivi., van eenige op de voormalige Univ. Utrecht
betrekking hebbende artikels uit een "Instruction, rc1ative"
de (bijlage 216 B). Vour de artikels uit deze "Instrttdion"
zie hiervóór blz. 446---447, op 30 Aug. 1812. - In de Notulen van den lVlaire volgt hierop: "voor informatie gehoudt>n,
omdat daarvan aan de professoren alhier al kennis was gegeven volgens ontvangen schriftelijke informatie van prof. He.
"
rmga.
3 September 1812.
Ingekomen een brief van den onder-Prefect aan den Maire,
van 30 Aug. 1812 (b~ilage 18), inhoudende: ik zend u hierbij
toe een tot den Min. v. Binnenl. Zaken gerichte petitie van
eenigc professoren, die betaling verzoeken van wat hun, zooals zij zeggen, nog verschuldigd is over het jaar 1811.: wil
onderzoeken, of hun verzoek bet~t1îngen geldt, die de Stad
moet doen, of de openbare schatkist, opdat ik uw opmerkingen, mèt de petitie, die gij mij terug zult willen zenden, kan
overbrengen aan de hoogere autoriteiten. - I-lierop antwoordt
de Mairc hem den 3den Sept. (bijlage 19) ; uit dit antwoord
blijkt, dat de petitie is ingediend door de professon:n
Royaards, Van Oordt en Rossijn; de J\rIaire bericht, dat de
tractementen van Royaards en Van Oordt en een gedeelte
van dat van Rossijn altijd betaald zijn "par Ie Gouvernement;" de rest van het tractement van Rossijn en de tractementen van alle andere professoren worden door de Stad
betaald; "il est évident par là quc Ie payement, réc1amé dans
la pétition sus-mentionnée, conccrne ces traitemens, qui sont
Acta et decreta Senatus, III
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payés par Ie trésor public, mais ne l'ont pas été en 1811 à
concurrence de la som:me, dont ils (nI. de drie bedoelde professoren) out joui les années précédentes."
8 September 1812.
Ontvangen een brief van den onder-Prefect aan den Maire, cld. 28 Aug. 1812 (bijlage 50 A), inhoudende: "Mons.
Joly, conservateur du Cabinet des cstampes de la Bibliothèque
Impériale, a été chargé par un arrêt de Sou Exc. Ie Ministrc
de l'Intéricur du 8 de ce moïs de négocicr avcc la Bibl10thèque d'Utrecht l'échangc cl'nu cxemplaÎ1-c des oeuvres de
Lucrècc 1) coutre un exemplaire clu même ollvrage, qUl sera
cédé par la Bibliothèquc Impéria1c." Wil zorgen voor de uitvoering van dit arrêt. - Volgt dit arrêt (bijlage 50 B) ; daaruit blijkt, dat Joly zich met een der ambtenaren van zi511
kabinet naar Den Haag zal begeven en van deze zending
gebruik zal maken om ie Utrecht te onderhandelen over den
bedoelden ruil.
19 September 1812.
Ontvangen een brief van den. onder-Prefect aan den 1Iaire, d,!. 18 Sept. 1812 (bijlag-e 117), berichtencle, dat de petitie van cle HH. Royaards, Van Oordt en Rossijn (zie hiervóór blz. 465) door den Min. van Binnenl. Zaken is afgeslagen, omdat voor het publiek onderwijs in Holland in 1811
400.000 francs was toegestaan; daar deze som niet toereikt,
is zij proportioneel verdeeld geworden over de inrichtingen
van onderwijs, die geheel of gedeeltelijk door de openbare
schatkist betaald worelen; er is dus voor 1811 niets meer
disponibel, en bij gevolg kan hièrover bij het Gouvernement
niet meer gereclameerd w.orden. - Afschrift hiervan is, met
een begc1eidenden brief, aan de drie professoren toegezonden.
21 October 1812.
Ontvangen een brief van den onder-Prefect aan den 1\laire,
d,!. 20 Oet. 1812 (bijlage 130) : er zijn bij den Min. v. Binnent. Zaken nieuwe pogingen gedaan ten gunste der drie
1) Over dezen incunabel van 1486, die toen te Utrecht gelukkig
niet te vinden bleek, zie het artikel van G. A. Evers, De Lucretiusdruk van 1486 in de Utr. Uuivers. Bibliotheek, in Het Boek, V (1916),

blz. 81-84.
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professoren (zie op 3 en 19 Sept. 1812), maar zijne beslissing
is dezelfde gebleven; wil dit aan de drie heeren mededeelen,
opdat zij zich de moeite besparen van nieuwe pogingen, "qui
sera.ient aussi fatiguantes qu'infructueuses." - De Maire
deelt dit op 21 act. aan de betrokken professoren mede (bijlage 131).

24 OCTOBER 1812-25 OCTOBER 1813.

1.
"ACTA SENATUS SCHOLAE RUENO-TRAJECTINAE
ABINDE DIE
XXIV M(ENSIS) OCTOBRIS ANNI 1812" (USQUE AD DlEM XXV
OCTOBRIS ANNI 1813) "RECTORE JODOCO HERINGA, ELISAE
FILIO, GRAPHIARIO GABRIELE VAN OORDT."

24 October 1812.
Ingekomen een brief van Brugmans aan Heringa, dd. 22
Oet., ter geleide van een brief van clcnzelfden aan nMess.
les professcurs de la ci-devant Université cl'Utrecht," waarbij
deze worden uitgenoocligd, op 3 -Nov. te komen bij"\,,"oncll
"l'installation des facultés de l'Académie de Leyde." "L'étroite liaison, qui se trouve entre l'école d'Utreeht et les facultés
de l'Académie me font un devoir et un plaisir en même
tenis de vous inviter à honorer eette solcnnité de votre présence. La nature de I'emplacement, dans -lequeI l'installation
se fera, m'oblige à vous prier de m'incliquer d'avancc Ie
nOInbre des professeurs, qui voudront accepter cette invitation, afin de retenir lcs places nécessaires. Le cortège des
faeultés se n~unira le 3 novembre à 11 heures dans la salle
cIu conseil académique." _.- Besloten, dat Heringa, met ecn
beleefde dankbetuiging voor de uitnoocliging, aan Brugmalls
zal antwoorden (deze bricf is op 26 act. gedateerd), dat de
Utrechtschc professoren door allerlei red"encn verhinderd
zijn te komen; "peut-être cepL'ndant que mon collègue Van
Geuns 1) assistera à la so1cnnité. mais, s'il Ie fait, ce ne sera
que corome simplc particulier."
1) Van Geuns was zeer bevriend roet Brugmans. Vgl. over hetgeen in den tekst volgt over de Leidsche uitnoodiging "De Utrechtsche Hoogeschool in den Fransehen tijd," blz. 34-35 (Jaarboek
Rijks-Univers. Utrecht 1913-:-1914, blz. 70-71).
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24----26 October 1812.
[Papieren Heringa: Na ontvangst der uitnoodiging van Brugrnans
dd. 22 Oct. vraagt Heringa bij rondgaand briefje de meening der
collega's. Alleen Van Geuns is van oordeel, dat de beleefdheid
eischt, de uîtnoodiging niet af te slaan, en is bereid te gaan, mits
iemand medegaat. Heringa vraagt nu, of iemand daartoe bereid is,
en of zij, die gaan, ook namens de anderen zullen gaan. Opnieuw
weigeren de overigen en zijn van meerring, dat de Senaat niemand
moet afvaardigen, al staat het iedereen vrij te gaan. Pareau
schrijft: "het beste was, dat één of twee van ons, niet als commissie,
maar als particulier de plechtigheid bijwoonden; maar ik zal niet
van de partij zijn! maar 't zal mij aangenaam zijn, als Van Geuns
gaat, hij is de oudste der professoren in functie." Na hiervan inzage
te hebben gekregen, schrijft Van Geuns aan Heringa: ,,ik blijf dan,
zooals meesttijds, onder de onzen de dissenter" (zie hiervóór blz.
224, op 22 Nov. 1790) "en zoude dus ook in dit geval hunnentwege
wel niet opgaan kunnen, noch plaats nemen. Zoude Uw Hooggel.
dan ook bij het bedanken gelieven te melden, dat ik wel genegen
was te komen, doch nu als particulier, indien ik kwam, doch dat
dit nog onzeker was."]

30 October 1812.
,.Cum ex chartis pub1icis (Ia Feuille politique du .Zuiderzée) compertum sit, nobis inscientibus, delegaticmem Professorum Scholae nostrae designatam fuisse ad solennia
Academiae Lcidcnsis, supra lauclata, celebranda, R(~ctorque
noster iel signi ficaret, Senatus sententia fuit, huic vel legi,
vel rationi obtemperandum. Ttaque duo col1egii nostri socii,
Senatus rogatu ac voto, hoc onus in se susccpertlnt, GellllsÎlls
nempe ct Heusdenius, viri c1arissimi, quod Rector noster hac
ratione Rcctori Academiae Leidensis significavit :
l\:Ionsiellr,
" "Ayant vu ce matin dans la Fcui11c politique du départcmcnt du Zuiderzée d'aujounlhui Je progtamme, qui regardc la solcnnit(~, de l'installa1ion de l'!\cadénüc de Leyde, et
ayant obscrvé, qu'on s'aitendoit, qlle des députations'y viendrolent des I<:coles supérieurcs d'Utrccht et d'Amsterdam
dans leur ancien costume 1), j'ai cru devoir convoquer de
1) De Leidenaars droegen de Fransche gekleurde toga's; Van der
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suite mes coIlègues, et aU lieu de leur proposer de nouveau
vatre invitation à chacun en particulier, j'ai proposé une
députation de notfe corps, conformément au programme
mentionné, ct je me hfLte de vam; informcr, que deux d'cntre
nous sont dïntention de venir comme députés et sc rcndront
à temps claus la sane du ci-devant Sénat académiquc de
Leidc. Ag-récz de nouveau les voeux, que je farme pOUT
l'heuTetLx succès de eette grande so1cnnité etc.
Votrc très humbic servitcur, Heringa." "
[Papieren Heringa: Heringa aan De Bije, 30 Dct. 1812: Nog geen
antwoord van den Gr.-M., ook Rossijn heeft geen antwoord van
Cuvier; zijn dus nog altijd onzeker over geldigheid van examens
en studiejaren te Utrecht. Eenige studenten zijn daarom naar
Leiden vertrokken; toch 38 nieuwe studenten hier ingeschreven,
waaronder 29 theologen. }(unt gij nog iets voor ons doen? Gij hebt
ons aangemoedigd tot schrijven (nI. aan den Gr.-M.). "De teleurgestelde hope krenkt nu het hart en vertraagt de maatregelen, die
wij anders konden nemen om bij onzen Maire aan te dringen op
gunstige maatregelen betreffende het budget."]

7 November 1812.
Van Geuns en Van I-Ieusdc brengen verslag uit ovcr de
Leiclsche plechtigheid (wat zij daarover mededeel en, is niet
opgeteekend) en worden bedankt voor de moeite.
8 November 1812.
Ing-ekomen de volgende brief van den Gr.-M., dd. Parijs,
.29 Oet. 1812.
J\tlonsicur Ie Recteur,
"Vous pouvez être assuré de l'intérêt, que je porte aux
écoles, qui composoient l'Université cl'Utrecht. Je ferai tout
ce qui dépendra de moi, pourqu'elles continuent à fleurir sous les auspices de l'Université Impériale.
Tautorîse Jes profcsseurs à ouvrir 1curs cours et à con-

Palm, de gewezen patriot, liep in het oranje: zie Colenbrander,

Gedenkstukken enz. VI, plz•. 1596 en 1601..
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tinuer provisoirement l'enseignement, dont ils sont respectivement chargés.
Vous voudriez bien aclresser par l'intermédiaire de M. Ie
Reetenr de l'Académie (de Leyde) à M. I'Inspecteur-général
Van den Ende: 1 0 • un état nominatif des professeurs avec
l'indication des chaires, qu'ils occupent; 2°. les réglemens de
l'ancienne Uriiversité avec des renscignemcns SUf sou régimc
ultérieur, SUf la discipline etc.; 3 G. lin: tableau de ses rcvenucs et de ses ressources jusqu'au moment actuel., avec des
observations SUf les climinuations ct augmcntations, quc ces
revenues pettvent être dans te cas d'éprollver.
Lorsque ]\:f. I'Inspecteur-général aura reçu tous les renscignemcns, dont il s'agit, il m'adressera sou rapport ct je
pourrai m'occuper cnsuite de l'organisation définitive de
l'Athénée d'Utrecht.
Recevez, Th/[. l.e Recteur" etc.
Fontanes.
TIeringa, Pareau, Arntzenius en Rossijn "r.orden benoemd
als commissie om een antwoord op dezen brief te ontwerpen.
13 November 1812.
Ontvangen, door bemiddeling van Brugmans, een afschrift
van de benoeming door den Gr.-M .., dd. Parijs, 20 Oct. 1812,
van "Ms. (G.) MolI" tot "professeür de mathérnatiques et
d'astronomie à I'Athénée cl'Utrecht, en remplacement de
M. Van Beeck Calkoen. décéek 1\I. Ie Recteur ,Ie l'Académie de Leydc est chargé de l' exécution du présent arrêté."
In het begeleidend briei je schrij ft Brugmans: "Je prendrai
les mesures nécessaires, pourque ce professeur soit installé
Ie plus promptement possiblc dans l' exercice de ses fonctions."
19 November 1812.
lIet door dc op 8 Nov. benoemde commissic ontworpen
antwoord aan den Gr.-J\i. wordt gelezen en goedgekeurd.
lIet houdt alleen in: dankbetuiging voor den brief van 29
Oct.; "cn vertu de l'autorisation de Votre Exc. nous vcnons
de recommeneer nos leçons avec un assez bon nombre de jeunes gcus, qui se sont rendus de nouveau à nos écoles;" de door
11 verlangde stukken zullen binnen kort door bemiddeling van
den Leidschen Rector aan Van den Ende worden toegezonden. - Deze brief werd 30 Nov, verzonden.
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21 November 1812.
Besloten, dat Heringa aan den Maire zal schrijven over de
slechte betaling van de traetementen (zie N otnlen v. d.
Maire op 27 Nov. 1812, hierna blz. 490e--491). ~ Heringa
deelt mede: de Leidsehe Rector heeft mij herinnerd, dat hij
bericht moet krijgen van elke "cxercitatio, quae in schola
nostra publicc agatur." "Quam (qucm?) monilen(?) et audiverunt Professores et observarunt."
29 November 1812.
Rector en Assessoren zu11en beraadslagen over een <1.'111 den
Senaat in te dienen voorstel om betaling der tractementen
te verkrijgen. -- Besloten, dat het gewone UUf, waarop de
Senaat zal worden bijeengeroepen, des namîddags te 4 Uur
zal zijll.
30 November 1812.
Voorgelezen en goedgekeurd de door de op 8 Nov. benoemde commissie (zie ook op 19-Nov.) ontworpen antwoorden op de vragen van den Gr.-M., welke aan den Inspecteur
Van den Ende worden toegezonden. De "Etat nominatif"
bevat alleen de namen der professoren en de door hen gedoceerde vakken; de "Rég1emens" etc. bevatten uit
vroeger hier afgedrukte stukken reeds bekende mecledeelingen over het onderwijs, de examens, de promoties enz.;
alleen het volgende zij er nog aan ontleend: "Les instructions
des professeurs se font tantöt par l'explication de quelques
ouvrages, qui se rapport ent aux sciences, qu'ils enseignent,
tantot par des Jectures systérnatiques, tantot par des' dictées,
et dans la plupart de leurs leçons ils interrogent de temps
en ternps leurs élèves, afin de pouvolr juger de leurs ta1cns
et de leurs progrès." "Les étudiants en médecine avoient 1)
1) Terecht is hier het irnperfectUlll gebruikt, want het door Van
Gelllls herstelde klinisch chirurgisch onderwijs in het Catharijnegasthuis (hiervoor blz. 294, noot 1) was in 1811 gestaakt, omdat
het gasthuis dienst moest doen als kazerne: zie De Utrechtsche
Hoogeschool in den Fransehen tijd, blz. 40 (Jaarboek Rijks-Univers. Utrecht 1913---:-1914, blz. 76).
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l'occasion" om zich in een hospitaal te oefenen onder toezicht van een hunner professoren en van een academisch
geneesheer. Alleen de theologische faculteit houdt faculteitsvergaderingen, vooral wegens de beurzen, die zij te vergeven heeft, en het toezicht, dat op de met een beurs begiftigden moet worden gehouden, alleen zij heeft een decaan,
die jaarlijks aftreedt. Het costuum der professoren bestaat o.a. uit "un chapeau pointu." Ten slotte bevatten de
"T\.cnseigncmens SUf les revenucs" etc. insgelijks bekende gegevens: het bedrag der jaarwedden, klachten over de slechte
betaling in de laaiste jaren enz.
[Papieren Heringa: Heringa aan Brugmans, 30 Nov. 1812: Aan
een officieelen brief, waarin Heringa berichtte, dat men te Utrecht
met, de inning der retributiën van de studenten wilde wachten,
totdat de organisatie gereed was, voegde Heringa toe: "ik make al
spoedig gebruik van de vrijheid, welke gij de goedheid hebt gehad
mij te geven, om u bij eenen officieelen brief eenige letteren te
voegen in de taal, welke mij meer eigen is" (vgl. hiervóór blz. 449,
Papieren Heringa, op 8 Sept. 1812). Hij bericht hem dan o.a.: ,,het
bezoek, waarmede gij onderscheidene mijner arnbtgenooten vereerd
hebt, heeft op ons samen cenen aangenamen indruk nagelaten"
(Brugmans was te Utrecht geweest, maar niet bij Heringa).]

7 December 1812.
De beraadslaging over de quaestie der tractementen wordt
uitgesteld.

11 December 1812.
De Rector laat door den Secretaris een brief van Brugmans voorlezen, dd. 7 Dec., waarin deze bericht, dat hij de
hem door den Gr.-lVL gegeven opdracht om Mon te installeeren, niet zelf kan vervul1cn en Heringa verzoekt, zich
daarmede te belasten; Heringa moet daartoe alle professoren
in de Senaatszaal bijeenroepen, de benoeming van ]'v1011 laten
voorlezen en 11011 verzoeken, de eedsformule eigenhandig
uit te schrijven en te onclerteekcnen; van de plechtigheid
moet een proces-verbaal worden opgemaakt en in duplo,
door Rector en Secretaris onderteekend, aan Brugmans
'worden toegezonden. - Alles geschiedt volgens dit _voor-
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schrift. Het proces-verbaal is ook in de Acta van den Senaat
opgenomen. De eedsformule luidde: "Je jure fidélité à l'Empcreur et ob{issance aux 10is; je m'engage à une exacte observation des statuts et rég-Iemens de l'Université et je promets obéissance au Grancl-1IaÎtre dans tout ce qu'it me
commandera pour Ie service de Sa M,té et Ie bien de l'enselgnement."

14 December 1812.
Voorgesteld, bij den 1vfaire navraag te doen, of de jaren,
gedurende welke s1udenten te Utrecht gestudeerd hebben,
mee zullen tellen voor het verkrijgen van een graa.d ie l . . eiden of te Groningen. 1\1et meerderheid van stemmen besloten, dit nog niet te doen.

19 December 1812.
Aan lIeringa, Pare;lU, Arntzcnius en Rossijn wordt opgedragen, een brief aan den Gouverneur-generaal (Lebrun, duc
de Plaisance) te ontwerpen over de tractemcntsquacstie. Namens Van Gcuns leest Heringa de aanstelling van Van
Geuns tot archiater der provincie voor, waaruit naar de meening van den laatstgenoemde blijkt, dat het ambt van meel.
prof. en archiater bij elkaar behooren en ele jàarweddc voor
beide ambten thans uit Stads kas moet worden betaald.

25 en 30 December 1812.
[Papieren Heringa: De Bije aan Heringa, dd. Parijs, 25 Dec. 1812:
Noël is nu bezig met een rapport over de Utrechtsche Academie;
waarschijnlijk zal binnen eenige dagen de zaak gunstig worden
afgedaan bij de Universiteit. Men schijnt hier berichten te hebben,
dat de Prefect (de Celles) niet gunstig denkt over den voortduur
der Utrechtsche School op den voorgestelden voet. Ik meen zelfs
te weten, dat vanwege de Universiteit bij Lebnm een poging is
gedaan om deze tegenkanting te doen ophouden; men hoopt een
goed gevolg daarvan, maar vertrouwt tevens, dat uit naam van
de Utrechtsche Hoogeschpol de protectie van Lebrun met vrucht
zou kunnen worden ingeroepen. Ik kan dus niet afraden, een commissie naar Lebrun te zenden. Nog onlangs heb ik sterk aangedrongen op het vernieu'o/en van he( v09rstel (door de Universiteit)
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aan den Keizer, om de Utrechtsche School tot een plaatselijke
Academie te verheffen. - De Bije aan Heringa, cid. Parijs, 30 Dec.
1812: Daar ik. wist, dat op Dinsdag 29 Dec. in den Conseil de
l'Université een rapport zou worden uitgebracht over de a.s. in':"
richting van het Utrechtsche Athenaeum, was ik bezig met het
opstellen van een memorie om de belangen van- de Utrechtsche
School voor te staan en om aan te dringen op het doen van een
nadere voordracht aan den Keizer om de Utrechtsche School tot
een Academie te verheffen, toen ik uw brief van den 22stcn dezer
ontving. Van den zeer belangrijken inhoud daarvan heb ik terstond
gebruik gemaakt; ik besteedde den heelen Maandag (28 Dec.)
daaraan en vlei mij, te rechter tijd en plaatse werkzaam te zijn
geweest. De sectie voor financiën van den Staatsraad is ten aanzien
van het budget zoo door mij als door den Conseil de l'Université
volJedig ingelicht; er is order gegeven, goed te letten op het budget
der stad Utrecht, een bizondere commissie zal deswegens werkzaam zijn; de belangen van het Athenaeum zullen daar opzettelijk
behandeld worden. Er zal een besogne plaats hebben tusschen den
Gr.-M., die ·van alles goed onderricht is, en den Min. van Binnen!.
Zaken, om de belemmeringen uit· den weg te ruimen, welke de
a.s. organisatie door verderen tegenstand zou kunnen ontmoeten,
Het gedrag, waarvan gij melding maakt (vermoedelijk van de
Celles), wordt hier ten hoogiSte afgekeurd en met verachting
beschouwd. De klachten, die uit Amsterdam gekomen zijn, zijn
bijna nog erger dan die uit Utrecht. Dit werkt er toe mee, dat men
hier de zaak ernstig behandelt. Bij dezen stand van zaken komt het
mij onnoodig voor, dat -vanwege het Utrechtsche Athenaeum eenige
stappen worden gedaan; uit het blijven bestaan van de faculteiten
en het bepalen van den studietijd, welke te Leiden zal moeten
gelden, volgt van zelf de noodzakelijkheid van het voortbestaan
van het Athenaeum. Men was er hier niet vreemd van, dat alleen
aan Lebrun de belangen van het Athenaeum door een commissie
nog eens worden aanbevolen. Ik acht het noodzakelijk, dat gij mij
spoedig in het Fransch een nauwkeurige berekening doet toekomen
van de kosten VaQ het Athenaeum op den voet der tegenwoordige
organisatie, opdat de Staatsraad wete, welke som daarvoor op het
budget moet worden uitgetrokken.]

5 Januari 1813.
De op 19 Dec. benoemde commissie legt een onhverp van
een b~ief aan den Gouverneur-generaal voor, waarin zijne r..ulp
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wordt ingeroepen voor het verkrijgen van betaling der tractementen over het jaar 1812. De Senaat besluit eerst, dat in
plaats van de verzending van dezen brief, Arntzenius en Van
Heusde als deputatie zullen worden afgevaardigd naar den
Gouverneur-generaal om hem de belangen der Utrechtsche
school aan te bevelen. "Quum autem lcgatio haee impedita
fuerit" (omdat de- schuiten ingevroren lagen en de wegen
slecht waren, bericht Van Berkel, t.a.p., blz. 65), werd toch
de brief maar verzonden ..~ Ingekomen een gedrukte circulaire van den "Inspecteur-generaal der Keizerl. lJnivers. in
Holland, A. v. d. Ende, dd. 31 Dec. 1812" (Involucrum
chariarum N°. 3), inhoudende, dat alle leerlingen van onderwijsinrichtingen een retributie moeten betalen voor het onderwijs cn dat van het onderwijzend 'personeel ecn retributie
zal worden geheven voor een te vormen pensioenfonds;
verder een brief van denzelfden, dd. 4 Jan. 1813, waarbij
hij nadere opgave vraagt van de uitgaven voor acadcmi,sche
inrichtingen en academische bccliendcn~ en van de som, die
de Stad jaarlijks aan de School wil ten koste leggen. De
Rector zal hem deze inlichtingen verschaffen.
8 Januari 1813.
[Papieren Heringa: Heringa aan De Bije, 8 Januari 1813 (ter
begeleiding van de gevraagde berekening van de kosten van het
,Athenaeum): geeft een - geen nieuws bevattende - toelichting
van het bedrag van sommige posten; de tractementen der theolog.
professoren zijn over 't geheel grooter dan die der overige professoren, omdat zij geen collegegeld ontvangen van hunne studenten;
ik hoor echter, dat thans de theolog. professoren te Leiden en
Groningen ook geld vorderen voor hunne private colleges; indien
dat ook hier ingevoerd wordt, kan het tractement van de theolog.
professoren worden verminderd. Op uw advies zal nu een cornmissie naar Lebrun gaan. Na mijn laatsten brief aan u heeft de
heer Van Heeckeren 1) aan één onzer gezegd, eenige hoop te hebben, dat de Prefect niet had gedaan, wat hij in drift gezegd had
te zullen doen, nl. de geheele som voor het Athenaeum op het
budget van 1812 te schrappen. P.S. Uit een goed kanaal heb ik:
zooeven gehoord, dat de Prefect den post op het budget niet
geheel geschrapt heeft.]
1) Waaxschijnlijk W. R. van Heeckeren van Brandsenburg, die
in 1815 en 1816 eerste Burgmr. van Utrecht" was.
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11 Januari 1813.
Op voorstel van Pareau zal aan Van den Ende WOrdl'll
geschreven, dat de Senaat bovengenoemde retributie (zie
blz. 475, op 5 Jan. IS13) niet toepasselijk acht op de studenten; dat hij in elk geval verzoekt, dat deze nieuwe last
zoo licht mogelijk gernaakt \,,>'orde; de professoren zijn dk
voor zich bereid, een lijst met cIc namen hunner studenten
te geven, welke lijsten bij dezen brief worden gevoegd.
13 Januari 1813.
[Papieren Heringa: Uit een briefje van M. van Geuns aan
Heringa, dd. 13 Januari 1813, blijkt, dat hij behalve zijne jaarwedde
als hoogleeraar (f 2000), als archiater jaarlijks f 600 van het Departement trok en dat hij, over de jaren 1802-1811, gemiddeld jaarlijks
aan emolumenten heeft genoten f 422~15 st. aan collegegelden en
f 252-12 st. aan Senaatsemolumenten (voor examens en promoties);
bovendien heeft hij als Praefectus horti puhlici het genot van vrije
woning bij den tuin.]

26 en 29 Januari 1813.
[Papieren Heringa: Brugmans aan Heringa, 26 Jan. 1813: vraagt
namens den Gr.-M. opgave vau alle stichtingen van beurzen, om
te beslissen, "si la propriété en appartient à l'Université impériaie. " - Heringa aan Brugmans, 29 Jan. 1813: heb Uwe vragen
doorgezonden aan de "administrateurs des quatre fondations, celle
de Bernard, celle de Van den Enden, celle d'Everwijn - - Qui est
établie en faveur des étudians Hongrois - - et celle de Hiltrop.
n existe en outre les fondations de Breyer, de Frankendaal et de
Van Maastricht 1)."]
1) Vgl. hiervóór blz. 301-303; over de daar niet genoemde stichting-Everwijn zie Acta et Decreta II, blz. 331; de hierboven
genoemde fundatie-Hiltrop is geen studiebeurs, maar een legaat
van f 5000, vermaakt door Mejuffr. C. M. van Vianen, huisvrouw
van Henricus van Hiltrop, rustend predikant van de Gerefonn.
gemeente te. Utrecht, waarvan de rente na het overlijden van haar
man, dat op 30 Maart 1805 plaats had, gebruikt mOest worden ten
bate van de parochiescholen te Utrecht (Acten van afgifte van twee
legaten van f 4000 en f 5000, gemaakt aan de parochiescholen door
C. E. Heinsius, wed. Godin, en (C. M. van Vianen, huisvrouw van)
H. van Hiltrop, Ge~>Arch.. Utr . , 3_d~ Afd., N°, 426)"
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6 en 15 Maart 1813.
[Papieren Heringa: De Bije aan Heringa, dd. ParUs, 6 Maart 1813:
Na ontvangst van uw brief van 8 Januari 11. (hiervóór blz. 475) heb
ik daarvan op onderscheiden plaatsen het noodige gebruik gemaakt.
Ik vernam ook, dat de Gr.-M. aan den Min. van Binnenl. Zaken
- - tot wiens ressort het publiek onderwijs volgens decreet van
21 Sept. 1812 is gebracht - - een schrjftelijk voorstel heeft gedaan, met bijvoeging van een ontwerp van organisatie. Dinsdag TI.
(2 Maart) heb ik lang gesproken met den Min. van Binnen!. Zaken
en hem een door mij opgestelde memorie overhandigd, getiteld
"Observations SUl' I'état actuel de l' Athénée cl'Utrecht et sur les
moyens de Ie conserver." "Zijne Excell. gaf mij in substantie te
kennen, dat hij, zeU geconcurreerd hebbende tot het decreet van den
22en Oct. 1811, den geest daarvan zeer wel kende; dat wel verre
het de meening van Z. M,t zoude geweest zijn, de Utrechtsche
Academie, zoo vermaard sedert bijna twee eeuwen, tot eene school
der minste klasse te vernederen, Z. M,t integendeel gewild had,
dat hetzelve onmiddelijk op de Academie te Leiden zoude volgen;
dat daarmeede ook deszelfs organisatie in een dadelijk verband
moest staan en met deze laatste de som, op het budget der Stad te
plaatsen 1); dat deze som gemakkelijk te Utrecht was te vinden,
zonder daardoor eerug nadeel aan het op te rigten lycée toe te
brengen 2); dat Zijne ExcelL over de voortdurÎng van het Athénée,
als zodanig beschouwd, aan den Heer Intendant d'Alphonse had
geschreven en dat dieswegens geene verdere twijffel zoude bestaan.
Zijne ExcelL voegde er bij, dat ik met zijne volkomen toestemming
mijne stadgenooten dieswegens konde geruststellen, Ik heb reden,
over dit gesprek zeer tevreden te zijn en houde mij overtuigd van
de stellige begeerte van den Minister, dat het keizerlijk decreet in
dezer voegen warde uitgevoerd, en daar Zijne ExcelL daarmeede is
belast, komt het mij voor, dat de zaak thans in de termen is, waarin
dezelve behoorde te zijn." - Vóór mijn vertrek naar Holland, half

1) Namelijk het bedrag voor het onderhoud der Academie, dat op
het budget der Stad Utrecht zou moeten worden uitgetrokken.
2) Over dit lycée, voor de oprichting waarvan de Celles steeds
ijverde en waarvoor de Utrechtsche magistraat maar steeds geen
geschikt gebouw kon vinden, zie De Utrechtsche Hoogeschool in
den Franschen tijd, blz, 31-33 (Jaarboek Rijks-Univ. Utrecht
1913-1914, blz. 65-68).

478
April 1), hoop ik den Gr.-M. nog te bezoeken; daarom zal ik gaarne
uiterlijk binen drie weken eenig bericht van u tegemoet zien, hoe
het met de zaak staat.
1) In den voorzomer van 1813 vertoefde De Bije met vacantie
in Utrecht; hij stookte daar het verzet tegen de oproeping van de
gardes d'honneur aan, zooals Devilliers du Terrage, de Directeurgeneraal van de politie in Holland, en de Prefect de Cel1es berich';"
ten in hunne brieven, dd. 21, 22 en 28 Juni 1813, aan den Staatsraad
en hoofdambtenaar aan het Fransche Ministerie van politie, Réal';
de Celles schrijft o.a., dat "de Bije a conseillé l'insoumission la plus
opiniatre" (Colenbrander, Gedenkstukken enz. VI, blz. 675, 676 en
679). - Onder de handschriften van de Utr. Univ. Bibliotheek
bevindt zich een ,,Kort overzicht van het voorgevallene met de
Utrechtsche Academie in 1811 en 1812," door De Bije geruimen
tijd later, en wel op den 26s ten Mei 1836, te 's-Gravenhage, opgesteld. Na hetgeen in het voorgaande uit de papieren-Heringa reeds
is medegedeeld uit de correspondentie van De Bije met Heringa
en Rassijn is het onnoodig, uit bedoeld "Kort overzicht" nog de
passages over te nemen, waaruit blijkt, hoeveel moeite De Bije
zich te Parijs heeft gegeven ten bate van de Utr. Academie; ook
verder bevat het weinig onbekends. Alleen het volgende zij er hier
nog a'an ontleend: "Tot bereiking van mijn oogmerk stelde ik mij in
betere betrekking met den heer Cuvier, met wien ik het genoegen
had reeds sedert mijn komst te Parijs (als lid van het Hof van cassatie), in 1811, zeer bekend te zijn, alsmede met den heer Noël,
die met een Hollandsche vrouw (Mej. Bogaert, een dochter van een
Rotterdamsch bankier: Nouv. Biogr. Universelle) getrouwd was en kon
geacht worden dit land geenzins ongenegen te zijn. Zij waren beiden
leden van den Raad der Universiteit en het ontbrak hun niet aan
invloed, ook uit hoofde der gedane inspectiereize (hiervóór blz.
42°-:421). Ook de Groot-Meester der Universiteit, de heer Fontanes, werd door mij over deze belangen onderhouden, minder met
het oogmerk van medewerking, dan wel om een gunstige stemming te verwekken, overmits zijn eigene letterkundige arbeid hem
weinig tijds overliet om zich met een aantal bijzonderheden van
het zeer uitgebreid vak van bestuur, hem toebetrouwd, onledig
te houden. Dit echter werd in ruime mate vergoed door, mijn reeds
bestaande betrekking met den heer Montalivet, Minister van Binnen!. Zaken, waartoe ook het hooger onderwijs behoorde." Deze
heer, "wiens deelneming ik niet genoegzaam kan roemen, had aan
de afdeeling Onderwijs bij zijn departement order gegeven, om de
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De Bije aan Heringa, dd. -Parijs, "15 Maart 1813: Th: heb Zaterdag
11. (13 Maart) met den Gr.-M. gesproken en hem gezegd, dat langer
uitstel noodlottig zou zijn voor de Utrechtsche School. Hij zei mij,
dat hij met den Minister van Binnenl. Zaken ,,zich onledig hield,
zeer kragtdadige maatregelen te neemen," opdat aap. den uitgedrukten wil des Keizers zou worden voldaan en gezorgd zou worden
Voor spoedige uitbetaling der, tractementen enz.; dat hij op Trianon
den Keizer persoonlijk hierover had onderhouden -en _dit binnen
weinige dagen nog eens zou doen. Hoogstwaarschijnlijk zal alle
tegenstand nu spoedig zijn overwonnen. Ik ben zeer voldaan over
het ondervonden accueîl. "Het is niet mogelijk, dat eeruge zaak bij
de hooge autoriteîten met meer ernst en deelneming werd behandeld dan deeze."]

15 Maart 1813.
Brieven aan den Gouverneur-generaal, den Gr.-M. en den
Prefect worden gelezen en goedgekeurd (van den inhoud
blijkt niets).

19 Maart 1813.
[Papieren Heringa: De Gr.-M, aan Heringa, dd.. Parijs, 19 Maart
1813: "Je ne doute point, Monsieur, que l'intention de Sa M.té ne
soit toujours de donner à Utrecht et à l'établissement, qui y existait
portefeuille, in welke zich bevondt de geheele correspondentie met
den Prefect van de Zuiderzee, ook met het Bestuur -der Stad Utrecht,
over het doen ophouden der Academie, het oprigten van een lyceum
en het intrekken van de fondsen van onderhoud, voor mij open te
leggen." Hij bericht verder, dat het mede aan zijne bemoeiing was te
danken, dat het door de Celles voorgestelde budget van 10.000 francs
(zal wel moeten zijn 15.000 francs: zie hiervóór blz. 457, op 7
April 1812) voor de voormalige Academie tot 40.000 francs verhoogd
werd. Ten slotte deelt hij nog mede, dat voor de oprichting van
een lyceum te Utrecht, dat de doodgraver van de Academie zou
geweest z~in, juist daarom "het administratief gezag in het Departement van de Zuiderzee" zich zooveel moeite gaf, omdat het bekend was, "dat de lyceeën de geliefkoosde instellingen van Napoleon waren, uit hoofde daarin eenige honderden jongelieden werden opgenomen, die een soort van middelbaar onderwijs genoten,
maar tevens en vooral tot den militairen stand werden opgeleid."
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autrefois sous Ie nom d'Université. toute l'importance, que l'une et
l'autre méritent, et j'espère, que vatre organisation définitive ne sera
-pas longtemps suspendue. Je me suis occupé autant qu'il étoit dans
mes attributions du sort de Mess. les professeurs et je u'ai cessé
et ne cesserai point de somciter Ie traitement, qu'ils ont Ie droit
d'attendre."]

23 en 26 Maart 1813.
[Papieren Heringa: d'Alphonse aan Heringa, dd. ,,Amsterdam, 23
mars 1813:" "Je n'ai aucune connoissance des informations, que vous
m'annoncez par vatre lettre du 17 de ce maïs avoir reçues de
Paris concernant la ci-devant Université cl'Utrecht, et dès 10rs
eUes ne peuvent servir de base à mon opinion ou à mes démarches,
ainsi que VOllS l'observez. Monsieur Sou Excell. Ie Ministre de
l'Intérieur par une lettre du 27 février 1812 m'a marqué, que l'intention de Sa Mté n'avait p:'lS été de réduire l'Athénée d'Amsterdam et l'Université d'Utrecht à ce que sant en France les écoles
secondaires, mais qu'Elle avait voulu canserver les établissemens,
sous un nouveau nam, sur le même pied qu'ils avaient existé, mals
Son Excel1. a ajouté, qu'il faudrait réduire de beaucoup les dépenses
de l'Université d'Utrecht pour les mettre au niveau des ressources,
que cette ville peut offrir, attendu que c'est eUe, qui paye 1). C'est
Mans. Son ExceU. Ie Ministre de l'Intérieur, qui propose les budgets
des villes à l'approbation de Sa Mté et c'est Sa Mté, qui les règle;
ainsi, Monsieur, les traitemens de la ci-devant Université d'Utrecht
ne seront certains' qu~ Iorsque Sa Mté les aura décidés et ce u'est
qu'alors gu'Hs pourront être payés. L'on est effectivernent autorisé,
en attendant l'approbation d'un budget, de faire payer provisoirement Ie douzième des sommes, qui ont été autorisées par Ie budget
précédent, mais je n'ai pas la certitude, qu'il doive être de même
pour la ci-clevant Université cl'Utrecht, puisque les clépenses n'ont
pas encore été fixées depuis que par Ie décret du 22 octobre 1811
elle a changé de nom, et que les réductions. qui d'après la lettre
de Son Excell. doivent être faites, ne l'ont point encore été. Au
surplus Ie budget de la ville d'Utrecht pour l'exercice 1812 est
depuis longtems sous les yeux du gouvernement. Il est à croire
qu'il tardera peu à être statué et alors vos incertitudes, Monsieur,
cesseront. Je Ie verrai avec autant de plaisir ,que vous pourrez avoir
vous-même."
1) Zie hiervóór blz. 455, op 16 Maart 1812.
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Naar aanleiding van dezen brief laat Heringa een briefje bij zijne
collega's rondgaan, waarin hij schrijft, .dat de Maire hem beloofd
heeft, den Prefect om uitbetaling te verzoeken, maarl hij, Heringa,
vennoedt, dat dit weinig zal uitwerken; "het eenige, dat er nu,
naar mijn inzien, vóór de terugkomst van het budget van 1812
uit Parijs te hopen is, kan zijn de betaling yan het tractement,
yerschenen in 1812, naar gelang van 15.000 francs voor het geheel
der onkosten der voormalige Universiteit. Zoo U HooggeL dat
verkiezen, zal ik hierop, als op eene aan ons te doene gedeeltelijke
betaling, bij den Maire aandringen." Ook stelt hij voor, den brief
van d'Alphonse aan De Bije mede te deelen. ~ Uit de onderschriften van de collega's blijkt, dat zij met zijn voorstel medegingen;
alleen De Fremery was er tegen om pogingen te doen, voor 1812
een gedeeltelijke afbetaling te verkrijgen (26 Maart).]

29 Maart 1813.
Ingekomen een g-edrukte circulaire van Van den Ende, del.
26 JYlaart 1813 (Involl1cfl1iTI chartarum Ne). 4), inhoudende
dat de retributie, door de Utrechtsche studenten over het
jaar 1812 te betalen, is vasLgesteld op 6000 francs; de Rector moet de helft hiervan sLorten vóór 15 April, de 'andere
helft vóór 30 April a.s. Aan Heringa, Pareau en Arnt"zenius
wordt opgedragen, hierover van advies te dienen.

30 Maart 1813.
Ingekomen bericht van het overlijden van proL Rennert,
die gedurende bijna 50 jaren een sieraad van de Utr. Academie is geweest; de familie wenscht geen rouwbezoelc Een door de op 29 ]\1aart bemH:1l1de commissie ontworpen
brief van den Rector aan Van den Ende wordt gelezen en
goedgekeurd; hij \i\'ordt 2 April verzonclen. De voornaamste
inhoud ervan is deze: bezwaren tegen de van de studenten
te heffen retributie; vieten niet, of het aandeel van elk student in de 6000 fr. even groot moet zijn, clan wel of rekening moet worden gehouden -met elks financieclen toestand
en de faculteit, waarin hij studeert; betwii felen, of de chintrgijns- l'l1 apothekersleerlingen, die niet ;tls sttHten~ z~in ingeschreven, tot betaling' kunnen worden gedwongen; de retributie zal veroorzaken, dat onze studenten liever naar Leiden of Groningen gaan; ten .slotte: hoe moet ik. Rector, dat
Acta et decreta
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bedrag van de studenten heffen? Wat al moeilijkheden zal dat
in de praktijk opleveren! "Je n'ai pas sous man autorité les
élèves de. notTe établissement d'instruction camme un maître
d'école," ik kan ze niet dwingen tot betaling enz.
12 April 1813.
Ingekomen een brief van Van den Ende, dd. 9 April (Invalucrum chartarutrl No. 5). Hij verdedigt de wijze, waarop hij
de rt'tributiën voor de Utr. studenten heeft bepaald; de wet
vordert van eIken 1cerling van een kostschool 1/20 van den prijs
van kost- en schoolgeld als rdribuÜe; externe leerlingen zijn
in dit opzicht gelijkgesteld met internen; dat geldt ook voor
leerlingen van lycées en Athénées; zij moeten evenveel betalen als de leerlingen van kostscholen in de plaats zelf of in
nabi.Îf:;dcgcn plaatsen; de internen van de Lat. school te
Utrecht betalen voor kost- en schoolgeld f 600 (1260 fr.), dus
als retributie f 30 (63 fr.); ook de stllcientenvan het Athénée moelen dus 63 fr. als retributie betalen; op 31 Dec. 1812
W,an:n er te -Utrecht 213 studenten, maar als wij daarV<"\!1
aftrekken de chirurgijns- en apothekers leerlingen, die niet als
student zijn ingeschreven, blijven er 143 over; tezamen zouden deze dus moeten betalen 143 X 63
9009 francs; daar
hèt geheele bedrag voor de Utr. studenten door mij op 6000
fr. gesteld is, ziet gij, hoe gematigd ik te werk ben gegaan; gij
moet nu zorgen, dat het bedrag van 6000 fr. over de studenten wordt omgeslagen en geïnd; zoodra ik van u bericht
heb gekregen, of mijn inlichtingen uw bezwaren betreffende
de retributie zelve hebben weggenomen, ben ik bereid, --aan
den G~.-l\L te schrijven over de door u genoemde practische
moeilijkheden bij de uitvoering. - Heringa, Pareau en Arntzenius zullen een antwoord op dezen brief ontwerpen.

=

17 April 1813.
De Rector deelt mede, dat als gezamenlijk bedrag voor

de tra.ctementen der hoogleeraren op den dienst van 1812
een som van 27.542 fr. beschikbaar is. "Vordt besloten, er op
aan te dringen, dat het tekort worde aangevuld uit het bedrag, dat voor het lycée is uitgetrokken en waarvan nog
geen gebruik is gemaakt .
.,JPap'iere.n Heringa: . Uit een briefje van De Rho.er aan Heringa,
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dd. 17 April 1813, blijkt, dat er onder de professoren nog al verschil
van meerring was over de verdeeling van het bedrag, dat, wanneer
van de beschikbare 30.000 francs waren afgetrokken de andere
uitgaven, voor de tractementen overbleef (hierna blz. 492, op
19 April 1813); Naar aanleiding van de quaestie, of zijn tractement
als é:ITchiater ook uit dit bedrag moest worden betaald (zie hiervóór
blz. 473, op 19 Dec. 1812), schrijft Van Geuns, op denzelfden 17den
April 1813, aan Heringa: "Van de gezindheid onzer meeste collegen
tegen mijn belang reeds blijk hebbende, dunkt het mij niet raadSHam, dat wederom' te beproeven; zou zoude ik dan moeten lijden,
dat rnijne bezolding (sic) ten behoeve van sommigen mijner collegen nog minder wierd, zonder wederkeerîg dat avantage te genieten! Ik bedank derhalve voor uw vrîendlijk aanbod van het
wedcn,m ter bane te bren[:,en, doch wenschte wel, dat de heel'
Maire ook mogte weten, dat ik dit forum declineer." J

29 April 1813.
De door de op 12 April beno('mde cornmi5sie ontworpen
brlcf aan Van den End!.:' ;>".\T-orclt gelezen en goeclv:ckeurd; hij
\vordt op 1 1vI6 verzonden. Inhoud: herhaling- van de principieele en practische bez,varen tegen de heffing van een
retributie; volharding in de meenlng, dat de retributie alken
van leerlingen van kostscholen moet lvorden geheven; indien
zij eehter ook zou gelden voor de studenten van het ULr.
ALhcnaeum, zouden deze slechts thw moeten betalen van wat
zij aan de professoren voor private colleges betalen, dus veel
minder dan nu is vastgesteld; bovendien is de retributie voor
de ULr. studenten berekend over het geheeIe jaar 1812, terwijl
de Leidsche en Groninger studenten alleen voor het laatste
trimester van 1812 behoeven te betalen. - Heringa, Pareau
en 1\11011 zullen overleggen, of ·het gewenscht -is, zich tot den
Cr.-lVI. te wenden over de quaestie van de retributie. Op
voorstel van Heringa en Ross~jn wordt besloten, reeds nu aan
den Gr.-Tvl. te schrijven over de tractementsquaestie.

5 Mei 1813.
Ingekomen een brief van Van den Ende, del. 3 :Mei 1813:
ik zal uw brief van 1 i\:fei (zie op 29 April) aan den Gr.-11. te
zijner beslissing voorleggen; uit Amsterdam heb ik dergelijke
bezwaren ontvangen als van 11 en ze reeds ter kennis van den
Gr.-M. gebracht.

4114

11 Mei 1813.
De door Heringa en Rossi.in ontworpen brief aan den Gr.M. wordt gelezen en goedgekeurd; inhoud: door de autoriteiten ,,!aren op het budget van de stad Utrecht voor 1812 de
kosten van het Athenaeum op 40.000 fr. gesteld, hetzelfde bedrag, dat was goedg-ekeurd voor 1811, maar nu deelt de l\Iaire
ons meele, dat op het budget voor 1812, toéll het eindelijk terugkwam, slechts 30.000 fr. voor dit doel is toegestaan. Naar
evenredigheid van dat verminderde beclraf; heeft de 1\laire
onze tractementen over 1812 uitbetaald, zoodat wij nog geen
52% hebben ontvangen van wat de Stad ons schuldig is. Wij
roepen uw hulp in, opdat wij door een supplernentair bu(lgct
of door welk ander middel ook ten minste evenveel ont vangen
als in het jaar ]811. Ook dan zouden \yij nog maar 717h van
ons tractement krijgen; in 1811 bedroeg dit percentage nog
ruim 81, m;:'!.ar de Stad is nu belast met t'f'nige tractementen,
die destijds nog door den Staat betaald werden. De Stad kan
het best betalen, want van de 40.000 francs, die op het
budget van 1812 voor het lycée wàren toegestaan, is tot nog
toe zoo goed als niets gebruikt.
[n deze 7.:elfdc vergadering heeft de commissie voor de
retributiën (zie op 29 April) medegedeeld, dat zij het niet
geschikt vindt, over dit ondenverp reeds aan den Gr.-M. te
schr~ivcn. Ten sjotte bericht Heringa : Hrugmans heeft
mij geschreven, dat het eind der academische lessen door den
Gr.-M. op 30 Juni is bepaald.

27 Mei 1813.
Besloten, aan Brugmans te schrijven: verschillende onzer
studenten, zoowe1 theologen als uit andere faculteiten, zijn
opgeschreven voor de nationale garde; wij hom-en, dat de
studenten te Leiden en Amsterdam hiervan zijn vrijgesteld;
roepen u\-yc tusschenkomst bij den Prefect in, om dit ook voor
OIlze studenten te verkrijgen; onze prosector bij de anatomie
is ook voor de nationale garde opgeschreven; indien gij meent,
dat ook voor hem vrijstelling kan \\"orden gevraagd, bevelen
wij hem daarvoor aan. _.- Ook de hulp van den onder-Pretert
en van dfIl 11aire zal voor het genoemde doel worden ingeroepen.
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30 Mei 1813.
Ingekomen een antwoord van Brugmans, dd. 29 Mei, op
bovengenoemden brief: de wet kent zulk een vrijstelling niet;
recht cr op hebben wij niet; alles hangt af van den Prefect;
wendt u direct tot hem, "camme vaus avez fait dans d'autres
circonstances intéressantes;" ik zal intusschen deze gelegenheid aangrijpen om mijne pogingen bij de uv/e te voegen, "en
plaidant la caust de t0115 les étudians à eet égard." - Hierna
hesloten, aan den Prefect te schrijven: verzoeken vrijstelling
voor onze :'1tudenten, die opgeschreven zijn voor den dienst
van de nationale garde in de stad Utrecht; het zou voor hen
vooral slecht zijn, als zij eClligcn tijd dienst zouden moeten doen
h~j de kust\vacht ; sommigen kunnen weliswaar een remplaçant
:-;tellen, maar lang niet allen past dit; de studenten van Leiden en Groningen) ook die van het Amsterd. Athenaeum, z~il1
wèl vrljg"l~stdd: vraj;;ct1 ook vrijstelling voor onzen prosector
bij de anatomie. - Ook aan Brugméins schrijft Heringa : als
het de tractementsquaestie had gegolden, zou ik U niet lastig
gevallen zijn, maar mij terstond tot den Prefect gewend
hebben, zooals ik mij herinner hvce malen te hebben gedaan,
zonder antwoord te hebben ontvangen; maar,·het golc1-hier het
belang van de studenten in het algemeen en van de studie.;
daarom meende ik. u er niet alleen kennis van te moeten
geven, maar ook uwe hulp te moeten inroepen. Ik wist wel,
dat wij geen recht hadden - - "dans ce cas je n'aurois pas
manqué d'agir plutöt" - - , maar een gunst vroegen; juist
daarom riepen wij uwe tusschenkomst in. Overeenkomstig
uw raad heb ik mij tot den Prefect gewend.

6 Juni 1813.
Daar vl,~~i on';.:; tcvcrgeef::; tot den Prefect hadden gewend
over deze aangekgcnheid, werd hesloten, dat Hcringa aan den
GL-NL zou schrijven mn zijne hulp in te roeptn voor de vrijstelling van onze studenten van den dienst hij de nationale
garde. Inhoud: onze studenten zijn opgeroepen "a fin de faire
non senlcment Je service sédcntaire dans l'intérieur, maïs encon; de ganler les cótes tour à tour:" venler is de inhoud
gelijk aan dien van den brief aan den Prefect (zie op 30 11ei
1813.) : op raad van den I..-eidschen l\cctor heb ik ll1~i direct
tot den Prefect gewend, maar van goed ingelichte zijde ver-
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neem ik, dat die stap niet het minste heeft uitgewerkt; roep
daarom uwe hulp in. - Verder leest de Rector een brief
van Brugmans voor, waarbij deze toezending vraagt van'
"nom, prénom, titre, grade et employ" van alle "functionnaires de votfe Ecole supérieure;" hij heeft hierop reeds geantwoord.
14 Juni 1813.
De Acta van 24 Januari 1812-15 September 1812 worden
gelezen en goedgekeurd. - Besloten, voor het volgende studiejaar geen series lcdioTlu11l uit te geven, rnaar in naam
van den I{ccior de na 1 O(:tober te geven lessen bekend te
maken.

26 Juni 1813.
Op voorstel van den }{('dor brlovcn de professoren, dat
zij in de loopende vacantie "propter fes gravissimas, quac
accidcre possent," de Senaatsvergaderingen zooveel mogelijk
zullen bijwonen en zich aan de g-ewone boden onderwerpen.
Van Geuns wordt op zijn verzoek voortaan vrijgesteld van
boeten "propter aurum valetudinem 1). hac conditione ut
tantum rependeret, quantum singulis tribuendum esset, si
muleta omnis in surnmam reclucatur'"
28 Juni 1813.
[Papieren Heringa: Extract uit een briefje van Van den Ende
aan prof. De Fremery, van 28 Juni 1813: ik zal spoedig aan Heringa
een naderen brief moeten schrijven over de quaestie van de retributiën. Men zal verstandig doen, geen pogingen meer aan te wenden om daarin verandering te brengen, "want men zal eindelijk
alles verliezen, bij allen goeden wil van mijne zijde om het geheel
zooveel mogelijk te behouden. Verdrietig is het mij, door de vertraging dezer zaak ook de organisatie zelve te zien vertragen. Dit
alles staat met elkander in een nauw verband. Zoodra alles met
opzigt van de heffing zal in orde zijn, kom ik te Utrecht om over
de organisatie zelve te spreken."]
1) Uit een circuleerend_ briefje van Heringa van 26 Juni 1813
blijkt, dat Van Geuns "wegens zijne doofachtigh.eid" zelden in den
Senaat kwam.
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3 Juli 1813.
Ontvangen een brief van Van den Ende, dd. 2 Juli (Involucrum chartarum N°, 6), die ter kennis van Heringa
brengt, dat de Gr.-M. zich geheel vereenigd heeft met de
wijze, waarop hij de retributi(;n voor Utrecht heeft geregeld
(hiervó"r blz. 482, op 12 April) en tevens heeft bericht, dat
voor 1913 geen matiging van den maatregel, zooals voor
1812 is toegestaan, mag \vorden verleend. Daarom noodigt
Van den Ende Hcringa uit, in het vriendelijke te willen mcdc\verken en vóór 17 Juli de vcrcischte retributiën te .storten. "J e passe sous si1cnce les ordres, qui me 5011t donnés au
cas contraire et que j'aimc à croire de n'avoir pas besoin 1 )."
~,~ Op dezen brief zal worden geantwoord: de Rector zal gehoorzamen, maar vraagt nog ecnig uitstel voor de betaling,
omdat wegens de vacantie de meeste studenten 11ict in de
stad z~in. Deze aangelegenheid \vordt verder toevertrouwd
aan Heringa, Van Oordt, ArntzcnÎus, De Frcmery en Van
Heusc!c.
6 Juli 1813.
De even genoemde commissie stelt voor en de Senaa t keurt
goed: elke -student' moet als :retributie voor het jaar 1812
f 21 betalen, de chirurgijns- en apothekersleerlingen elk f 2.
Een formulier wordt opgesteld voor den brief, waarbij dit
aan elk hunner wordt medegedeeld; zij, moeten vóór 13 Juli
het geld storten, of, zoo zij buiten de stad wonen, vóór 15 Juli
betalen "per assignatie, op zicht betaalbaar te Dtrecht."
7 Juli 1813.
[Papieren Heringa: Heringa aan Van den Ende, 7 Juli 1813: Voor
de chirurgijnsleerlingen heb ik f 2 gesteld (als retributie), maar
f 21 voor de eigenlijke studenten. "Dit zoude, over 143 (eigenlijke
studenten) geslagen, te veel zijn, maar drie zijn van de studie gescheiden, verscheidene zijn proponent geworden, vijf of zes zijn als
garde d'honneur vertrokken, vijf zijn naar Duitschland wedergekeerd
1) Welke die orders waren, is mij onbekend. maar uit de brief,wisseling tusschen Fontanes en Lebrun b\i Colenbrander, Gedenkstukken enz. VI, blz. 813-814, blijkt, dat men het verzet tegen de
inning der retributiën wilde breken.
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om niet terug te komen, vij~ of zes. zijn naar Leyden gegaan en geen
klein getal is onvennogend."]

10 Juli 1813.
Ontvan;::en een brief van den Gr.-M., dd. Parijs, 3 Juli
1813: betreur het, niet te kunnen doen wat gij mij voor u\ve
leerlingen vraagt; "les seuls individus, qui peuvcnt avoir
des droit5 à être ·excmptés du servicc militaire, sont ccux,
qui deI)Uis longtems se son1 voués à l'ctlseignemcnt et qui
cxcn:-cnt leur fonction avl'C une autorisation de I' Univcrsité
ou des anciennes autorités de la Hollandc." - Besloten, tbt
Hcringa het volgende aan den G-r.-M. zal schrijven: ,,1\110ns.
Ie Com;eillcr dl' Bije, qui s'in1t~rcsse beau coup au sort de
notfe ci-devant Univcrsité et qui déjà a cu plusieurs fois la
bonté de parler à Votre }~Xc. en sä faveur, étant SUf 1e.
point de retottrner à Paris." zal op ons verzoek Uwe Exc.
komen spreken over het volgende onderwerp: "ceux (l'entre.
nos élèvl's, <lui touchent à -la fin de leur carrière. acadcmique,
ont été dernièrement à Leyde pour prenclre les inscriptions
nécessaires, y ont trouvé les professeurs très disposés à' a(~
mettre comme valables les cours, suivis chez nous antérieurement à l'époque de I'organisation de l'Académie, mais
en mèrne tems ils en out rapporté des nouvelles hien alarmantes de l' opinion, dans laquelle on y était touchant la nOllvaleur de nos cours posterieurs, ct comme nous nous trouvcms
déstitués de toute autorité pour conircdire formellement cette
opinion, nous avons été dans la nécessîté de finiT nos cours d'instruction pour cette année scholaire et de congédier nos élèvcs
a l'entree des vacances, sans le::-; avoir pu rassurer entièrement
SUr ce point capital, de sorte qu'il est à c-raindre, {IU'al! rnClins
que ccite incertitudc ne soit level' au plus tót, les paxens
ne seront pas disposés à nous renvoyl'r lcurs Els à l'îssue
de la vacancc, au commellcemcnt d'odobn.: prochain, cc
qui causerait la ruïne de notre Athénée et mms priverait des
fruits de l'intcntion bicnfaisante de Sa J\1.té 111lJ'ériak et
Royale."
\"lil ons toch ten spoedigste uit deze verlegenheid redden,
"en m'autorisant .d'annoncer publiqucment, 'luc les cours
d'études, que les élèves suivront dorénavant à notre Athénée,.
pourront leur servir pour obtenir les gradl's académiques
suivant les loix de l'Université."
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16 Juli 1813.
De Rector deelt mede, dat de retributiën door verreweg
de meeste studenten zijn betaald en dat hij morgen het vereischte bedrag zal storten.
"Race sunt, quae in Scnatu acta et decreta sunt tlsque ad
diem XVI Julii anni 1813 1 ), usque ad initlum novi :-lllni aea_demiei; quae postquam ex Scnahls consulto die XXXI M.artii
1814 probata essent, c0111mcntariis no st ris inscripta sunt a
Graphiario G. van Oordt."

H.
NOTULEN VAN DEN MAIRE VAN UTRECHT. "Rf:GISTRE
INDICATEUR POUR I .. A MAIRIE D'UTRECHT," "R~:GISTRE DE LA CORRESPONDANCE DE LA MAIRIE DE LA VILLE D'UTRECHT," "Rf:GISTRE DES ARR:f:'r}~S nu MAIRE DE LA VILLE n'UTRECH'l' PO'lJR L'AN
1813, 1

JANVIER~28 NOVEMBRE

1813," EN

"nf:GISTRE DES

:n{:LIBBRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE
n'UTRECHT POUR L'AN 1813 2 )."

November 1812-0ctober 1813.
Op 7 Nov. 1812 bericht clc Majre aan clen oncler-Prefect:
de professoren verlangen terecht uitbetaling van hun trac1) Tusschen 16 Juli 1813 en 25 Oct. :i.813 is niets in de Acta
Senatus opgeteekend.
:2) Tot op het einde van het jaar 1812 zijn alle medegedeelde
stukken nog ontleend aan de Notulen van den Maire, waarin zoowel
de ingekomen als de uitgegane stukken zijn opgeteekend. Met het
einde van het genoemde jaar houdt deze bron op; ons onderzoek
haar stukken, die de Academie betreffen, moet zich sinds 1 Januari
1813 (tot 30 November 1813, wanneer de "Provisionele Regering der
Stad Utrecht" aanvangt) uitstrekken over de volgende registers:
"Régis:tre indicateur pour la mairie d'Utrecht" (de bij den Maire
ingekomen stukken) met zijne bijlagen (5 portefeuilles); met behulp van de voortreffelijke "Tabie alphabétique" bij het "Régistre indicateur", die den korten inhoud van alle stukken aangeeft,
kan men gemakkelijk alle stukken in de bijlagen 'vinden, die op
een bepaald onderwerp, hier alle academische aangelegenheden,
betrekking hebben. De stukken uit de bijlagen van het "Régistre
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tement over 1812; wegeris den brief van den Prefect van
18 Maart 1812 (hiervóór blz. 441) acht ik mij echter niet
gerechtigd, aan dit verzoek te voldoen zonder zijne machtiging. De bedoelde brief schijnt mij intusschen slechts een
voorloopigen maatreg-el te bevatten, die als ingetrokken moet
worden beschouwd, sinds Z. M.t op hel budget voor 1811
40.000 fr. heeft toegestaan voor de voormalige Academie.
Daarom vlei ik mij, dat de Prefect mij nu zal willen machtigen, op de uitgaven voor de EcoJc secondaire voor het jaar
1812 toe ie passen de mij in uw brief van 11 Jan. 1812 medegedeelde beschikkingen, "qui pennettent cn général Ic paycment des dépenses à raÎson des allouations de l'annéc précédcnte." vVit de machtiging daartoe uitlokken. - Op 13
Nov. antwoordt de onder~Prefect (bijlage 104): de Prefect
bericht mij, "qu'il est convenabie," met de betaling van de
tractementcn der profe%on:n ie wachten, totdat "S. lYLté
aura statué S11r Ie budget de 1812, attendu qu'en fait de
trai1el11cnt i1 n'doit pa:; prudent de prcndre pour base Ic
budget de U:; 11 , ({ui nc peut pas être considéré comrtlc uue
décision définitive à l'éganl du sort des ci-devant professeUfS de cette 'L!nivcrsité." - Op 27 Nov. krijf-,Y1 de 11aire
een brief van Heringa, del. 2S Nov. 1812 (bijlage 177),
indicateur" zijn door mij aangegeven met de initialen E.R.l ,Het "Régistre de la correspondance de la mairie de la ville d'Utrecht"
bevat afschriften van alle van den Maire uitgegane stukken; het
"Régistre" ,zelf vermeldt den voornaam:::.'ien inhoud der stukken,
de stukken zelf vindt men in de bijlagen; voor de verwijzingen
naar het Régistre zijn de initialen R.C.M., voor die naar de bijlagen
van dit register de initialen B.R.C.M. gebruikt. - In het "Régistre
des Arrêtés du Maire" (RAM.) vond ik slechts enkele besluiten
van den Maire betreffende mijn onderwerp. Evenals ik in de
"Notulen van den Municipalen Raad, 27 Juni 1811~30 October
1812," slechts enkele stukken over academische aangelegenheden
aantrof, die mij trouwens reeds bekend waren uit de Notulen van
den Maire, zoo trof ik ook in het "Régistre des délibérations du
Conseil municipal de la ville cl'Utrecht pour l'an 1813" (RD.C.M.)
slechts een enkel stuk aan, dat mij niet reeds van elders bekend
was. ~ Wegens cle veelvuldigheid der geraadpleegde bronnen heb
ik, voor de overzichtelijkheid, "in deze periode 24 Oet. 1812-25 Oet.
1813 alle stukken uit deze bronnen, die over eenzelfde onderwerp
handelen, bijeengevoegd.
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waarin wordt opgemerkt, dat het tractement van de professoren over 1810 alleen uitbetaald is tot den laatsten vervaldag en niet tot het einde van dat jaar, zoodat sommige professoren over 1810 nog een termijn van enkele dagen, andere van twee of drie maanden hadden te vorderen: dit
verschilt, omdat de tractemc-nten der professoren niet clenzelfden vervaldag hebben; dat zij over IRIl alleen betaaId
zijn naar evenredigheid van het voor dat jaar vastgestelde
bedrag, en over 1812 nog niets hebben ontvangen; zij roepen dus de hulp van den lVlaire in om betaling van het hun
verschuldigde te verkrijgen, "ou bien de nous <101111<:r les
édaircissemcns nécessaircs, aEn 'luc nous puissions adres ser
no!~. p1aintes là, ou nous Ic jugerons à propos." Daarop deelt
de 1\Tairc aan Heringa op 27 Nov. (bijlage 178) mede: "si je
n'aurais à consulter que les motlvemens de mon coeur, j'aurais prével1u la dcmande, que von5 venez de m'adresser;" ik
heh machtiging- tot uitbetaling gevraagd, maar de Prefect
heeft mij deze niet verleend. - Op 27 Nov. noodîgt de onderPrefect, op verzoek van den Prefect, den Ivlaire uit, van advies
te dienen over een IJetitie, door de hoogleeraren Royaarcls en
\ran Oor<1t tot den Intendant van Binnenl. Zaken gericht
(bijlage 202 A) ; daarop antwoordt de Iv[aire den 29sten Nov;
(bijlage 202 B): hun verzoek is billijk; als het Gouvernement hun tractement niet langer \vil betalen, moet de Stad
dit doen, en moet de som, die voor 1812 zal w'orden toegestaan voor de tractementen der hoogleeraren, ponclspondsge-wijze onder hen, en daartoe behoorcn dan ook Royaarcls en
Van Oordt, verdeeld worden. - Op 15 Dec. krij,hrt de l\Ifaire
een. brief van den lnspectcur-generaal A. van den" Ende,
del. 14 Dec. 1812 (bijlage ] 55 B), waarbij hij een nauwkeurige opgave vraagt van alle kosten der vroegere Universiteit
en van \\"at de Stad daarvoor zou willen bijdragen, "met
a;U1w~izing- tevens van den prijs. die er zoo door UvVeled.
Gestr. als door de gezamenlijk_e burgerij op het behoud van
hetzelve en deszelfs meenlerc of mindere uitgebreide inrigtillg gesteld wordt, kunncl1(le het niet anders, 0 f hierop zal
hij de beslissingen, \velke met opzigt tot gemelde lJniversiteit door Zijne Exc. den G-r.-lVI. staan genomen te worden,
allezins acht geslagen worden." De Maire zendt dezen brief
aan den onder-Prefect toe, en vraagt, hoe hij met de beantwoording daarvan moet handelen, omdat hem b~j circu:laire van .10 Dec. 11. gelast is, met gecnc autoriteiten buiten
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den onder-Prefect in correspondentie te treden (Not. Maire
15 Dec. 1812 en bijlage 88). Den 24sten Dcc. antwoordt de
onder-Prefect (bijlage 155 A), dat de Prefect zelf zal antwoorden op den brief van Van den Ende van 14 Dec. Op 29 Maart 1813 verzoekt de Maire aan den Prefect, hem te machtigen, de tractemcnten der professoren over 1812 geheel of gedeeltelijk uit te betalen; hij
zal deze machtiging beschollwt::n als "unc faveur et unc récompense des peines, inséparables de l'aclministratioll d'unc ville
Clussi importante qu' Utrecht" (B. R. C. ]\1. 306) ; de lVIaire
verzoekt den onder-Prefect, dezen brief aau den Prefect
over te brengen en zijn verzoek te ondersteunen (B.R.C.l\tL
305) en geeft er ook inzage van aan Heringa (B.R.C.:rvL
303). Op 1 April 1813 bericht de onder-Prefect aan den
1\1aire, dat hij Zijll brief van 29 ]\.1aart niet aan den Prefect
heeft doorgezonden, omdat h~i een brief van den Prefect
heeft ontvangen, waarin deze opnieuw bericht, d;lt met de
uitbetaling der tractementcn over 1812 gewacht moet worden, totdat het budget voor 1812 door den Keizer is vastgesteld (deze brid is gevoegd bij H. R.e. 1\1. 303; zie ook
Jl.RI. 661, van 7 April 1813). ~ Den 19d{'n April 1813
zendt Heringa aan den l\rlaire - in anhvoord op zijn brief
van 14 April (RC.AL 356), waarin hij Heringa m~dedeelt,
dat door Z. M.t 30.000 francs was toegestaan voor den dienst
1812 v;m de Utr. Academie, en hem een opgave verzoekt van
de onkosten buiten de tractementt-n - ecu opgave V;ll1 de
gezamenlijke uitg;iven voor de voormal1gc Academie voor
het jaar 1812, buiten de tractcmenten der professoren; als
het bedrag dezer uitgaven, f 1570-9-5 of 3297 francs en
98 ccnt., wordt afgetrokken vau de 30.000 francs, die de Keizer, blijkens den zooeven genoemden brief van den l\Iaire van
14 April, op het budget van 1812 heeft toegestaan, vermecrdenl met 840 francs, die Rau terug moet betalen, omdat hij
die over 1811 teveel heeft ontvangen, dus afgetrokken va~
30.840 francs, hlij ft cr voor de gezamenlijke tractementen der
professoren 27.542 francs, 2 cent. over, of in Hollanclsch geld
f 13.115-5 st. Hun tractement(,Jl bedragen gezamenlijk
51.55.\ francs Dj f 24.550. Daaruit volgt, dat elk professor
over 1812 slechts iets meer dan de helft zal ontvangen van
,at hem toekomt. (B. R. l. 716).
[)('n 4den Mei 1813
verzoekt prof. Rau aan den lVlaire, den Thesaurier Van
Voorst te machtigen, hem zijn -traetement als Bibliothecaris
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(f 200) uit te betalen; de Thesaurier heeft dit bedrag gereed liggen en wacht slechts op een mandaat of order van
den Maire (H. R: L 793). -- Den 18den Juni 1813 verzoekt
de l\Iaire aan Heringa, er voor te willen zorgen, dat alle
"employés" van de voormalige Universiteit, die uit Stads
kas betaald worden, elke 3 maamlen worden gebracht op
ecn staat in duplo, waarvan hem hierbij een model wordt
toegezonden (R. C. M. 515).
".Lc conseilmunidpal de la viUc d'Utrcrht" ctc.
"vu l'état des traitcmcns des profcsseurs de l'ancicnne
Univcrsit(: cl'Utrccht;
vU la leUre de J\lons. l'Intendant de l'[ntérÏeur en Hol~
lande en date <1u 2ï février 1812" (moet z~in 24 février 1812:
zie hiervóór blz. 454. op 28 Febr. JRJ2), "par laquelle il
leur est prescrit de continuer lenrs lcçons;
consj(lt':rant, quc bicn quc l'Université n'ait point été maintenue sous son ancil'nne ciénomination, eUe continue cependant à rcmlre de grands services par les soins et te zèle,
qu'apportl'nt les professeurs dans l'instntction pub1ique, à laquelle ils se SOlil consacrés;
considérant, que les proft~ssettrs ne jouisscnt d'aucun
revenu particulier, affecté à l'Untversité;
qu:ils ne reçoivcnt attnmc rétribution des jeunes gcns, _qui
suivcnt leun; 1('çon5;
arrête que la somme de 40.000 francs, prise stlr les revenus de la viHc, sera affecté en 1814 aux dépenses de l'Université ct aux traitcrnens des profcsseurs, suivant l'état,
joint au budget de 1814 sous Ie N'·'. 86.
La présente délibération scra soumise à l'approbation de
l'autorité supérieure.
Fait à Utrecht Ie 11 Oclobre 1813" CR. D. C. Iv!.).
Den 18den October 181.3 zendt de lV1aire deze "Délibération
ciu Cönseil municipar' aau den onder-Pre.fect toe, tegelijk met
ecn "Etat des dépenses et des tra1te111cn5 des professeurs de
l'ancil'nne Univcrsité pour 1814" (R. C. M. 860; deze "ftat"
ontbreekt in de bijlagen).
12 November 1812 (Notulen l\lairc).
De 1Tairc zendt op 12 Nov. aau Hcringa "UBC nouvdle
topic" toc van een brief van den Gouverneur-gt~neraal aau
den l'vlaire van 23 :l\•.faart 1811. Deze brief, die niet voor-
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komt in de Notulen van den Provis. IvIaire en zijn adjuncten op den genoemden datum, is afgedrukt bij Van Berkel,
t.a.p., blz. 56, die hem ontleent aan de papieren-Heringa; hij
luidt aldus: ,,] C 5ui.s instruit, Mans. Ie ]\.traire, que les -étudians de J'lInÎversité ont formé ce qu'ils app<Jlent un Sénat
aèadémique, 'lu'i]s ont des réunions fréqucl"JttS, (jUl :,ont très
dispendieu,:.;es pour les pan:l1s, et d'ou jls se porte nt :l des
:leks sou vent rcprdlcnsible:-i. Vous voudrez bien Ie:.; a vertir,
que de teIl es réunions sunt dangerelbes pour eux, ql1C les
suites pourroient CTl être infinirncnt désagrt·abks et quc la
poJice les sUfveille. \/011S leur cnjoindre-: de rumpTe: SUf Ie
champ ecite e.spècc d'association <..'t vous m'informerez de
kur obéissanc('. C'est plmht C0111111e Curatcur de l'Université quc je m'adresse ;\ vous, q11e CorlltnL' 11aire ,: ij y V,t de
l'intérêt des (~tudcs et de la tranql1illtt{: des famines."
In den beg:tleidend<:n brief van 12 Nov. 1812 beTicht dl'
lVl'airc aan J-Icringa: .,] c saisis en mêrne kms cette occasion
pour vous informer, qUL' j'ai appris indirectement, <[ue que1ques jetmcs gens font lIeS pdparatifs ponr des réunions de
la nature de cclles, exprt'ssémcnt cV:fendues dans la lettre
précitée de S. Altesse Seigneuriale. Je vous invite en consé({urncc, Monsieur, de rappeJer itérativemcnt à vos c<Ln<lidats
Ic contenu du susdit orclre ct de leur prévcnir stTiew;;em(~nt,
que la pollee (',st prt:venue de leun, projets et est chargée
spécîalement de surveiller la conduite pariÎculière de ceux,
réputt':s et eonnus pour être membre du prétenclu Sénat, ct
que leurs orgics seront trollblécs et dispers~es par la force
publiqul', s'ils persistent à ne pas (:couter et suivre les admonitions patcrneIJes, quc vous vouclriez bien leur renouvellet à cc sujet. J'espèrc, Mons. lc Hecteur, que les moiens persuasifs, gUl' vous voudrez bien employer, m'éviteront la
désagréable nécessité d'effectuer par les moiens de rigueur
ce quc les voies persuasives n'auront pas pu opérer. La conservation de cette favorable institution (la ci-devant Académie), et Ie repos public exigcnt impéricusement la stricte
exécution des ordres, 'lUC S. Alt. Seign. Cl préscrii" (Not.
1\laire, bijlage 92).
18 November 1812 (Notulen JVlaire).
De lVIaire machtigt den adjunct- Maire Voet vall \:Vinssen
tot den aankoop van 5troo en touw voor de bewaring vall
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de planten in den hortus en om "eenige defecten in het 10eaal, alwaar de anatomische lessen worden gehouden en de
tempel Salomons 1) is staande, te doen herstelleil, voor zooverre dit in het nog loopend jaar zal kunnen geschieden, en
het overige in het a.s .. voorjaar te doen verrichten".
November lf\12--September 1813.
De M;tire ontvangt van C. JVloll bericht zijner aanstelling,
met afschrift daarvan (Not. ~1aire, bijlagen 190 A en 190 B),
tot hoogiccraar in de mathesÎ:-; en de astronomie aan het Athenaellm van lTtrccht (hicrvóbr blz. 470, op 13 Nov. 1812);
hij \venscht hem schriftelijk geluk (Not. JVfaire, bijlage 191).
_.- Op 25 April1?:n3 schrijft de onder-Prdect aan den Mairc
(1L R. L 784): bij de aansteHing van .0.1.011 toL Diretlcur
van het observatorium (hïervóót blz. 464-, op 31 juli 1812)
is bepaald, dat hij alle voonleelell zal genieten, die zijn voorgaáger Van Beeck Calkoen genoot; er is ook een concierge
aan het ob:-;ervatorium en dif laatste vereischt onderhoudskosten; al deze uitgaven komen ten laste van de Stad; de
Prefect wen,Scht een aanwijzing te ontvangen van de fondsen, waaruit gij die uitgaven denkt te bestrijden. Daarop
, antwoordt de ,Maire den onder-Prefect op 26 April 1813
(R. C. M. 381) : ik heb voor de bedoelde uitgaven geen post
op het budget van 1812 gebracht, omdat Koning Lodewijk
ze gescheidèll had gehouden van de administratie van Stad
en Universiteit en er onder het nieuwe régime geen besluit
was afgekomen om dit te veranderen; indien echter deze
uitgaven voor rekening 'van de Stad moeten komen, verzoek
ik machtiging van den Prefect om ze, voor het jaar 1812,
te bestrijden uit den post onvoorziene uitgaven, \vaarvan op
den dienst 1812 nog 8913 fr. 62 cent. over is. - Den 14e1en
Mei 1813 schrijft de onder-Prefect aan den Maire (B. R.
I. 848) : de Prefect is van meening, dat zonder eenigen twijfel het obser'latoriulll voortaan ten laste van de St-1d komt
en niet van de keizerlijke schatkist; daar hiervoor op de
budgetten van ]812 en 1813 niets is uitgetrokken, moet de

1) Over den tempel van Salomo zie Acta et Decreta li, blz. 516-517, 522--523.
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post uit de onvoorziene uitgaven bestreden worden; daarover
moet de Conseil municipal beraadslagen; wil mij zijne beslissing, met uw advies daarover, toezenden, opdat ik alles
aan de haogere autoriteit kan voorleggen.
Op verzoek van den Maire, dd. 17 Mei 1813 (R. C. M.
436) stuurt "Ie Directeur de l'observatoire d'Utrecht" (G.
Moll) hem op 31 Mei d.a.v. de volg-ende rnededeelingen toe
(B. R. C. M. 940) : bedrag- van zijne jaarwedde als Directeur
over de maanden Nov. en Dec. 1812 (samen 350 francs),
van zijne wedde over het jaar 1813 (2100 fr.) en die van
den "ganJicn Willem Dooland" over 1813 (42 fr.), kosten
van reparatie der instrumenten en enkele kleine onderhouds'kosten over 1812 (39 fr., 68 een!.). een schatting- (394 fr.,
80 cent.) door den Stadsarchitect Van Emdcn van de "ré~
parations à faire à l'observatoire et dont la nécessité est
tellement urgente, qu'on 11e sauroit les c1ifférer plus lOllgtcms sans comprürnettre la sûrdt du bàtimc:nt et deS in~tru
mens, (lui s'y trouvent." Voor 1814 zullen 150 francs nóodig
zijn voor onderhoud van het gebouwen 100 francs voor onderhoud van de instrumentcn en andere kleine onkosten. Op 23 Juni 1813 vcrgadert de Conseil municipal en besluit,
te verzoeken, dat de 1vlaire gemachtigd worde tot betaling
van bovcngenoemde tractementen en reparatiekosten uit (kn
post voor onvoorziene uitgaven (R. D. C. M. 23 Juni 1813) ;
de JVlairc steunt dit verzoek; hij merkt op, dat, hoewel de
Directeur van het observatorium tevens-hooglceraar is en als
zoodanig een trac1emcnt uit Stads kas geniet, het toch bill~ik 15, hem het tractement als Directeur te laten, dat hem
bij zijn aanstelling als zoodanig is toegczegd, "vu que les
appoîntcmens comme professeur sont'presque réduits à la moitié de ce qu'ils étaicnt précédemment" (R. A. lVI. 20 en 21) ;
hij stuurt den 27stctl Juni al deze stukken aan den onderPrefect, met verzoek ze te onderwerpen aan de beslissing
van de hooge re autoriteit, en dringt er - herhaaldelijk ~
op aan, zoo spoedig mogelijk lot de bedoelde uitgaven te
worden gemachtigd (R. C. 1\1. 552, 554 en (25). De onderPrefect verzoekt eenige malen aan den ~laire toezending van
de "états de situa.tion" van de fondsen voor onvoorzit'oe uitgaven in 1812 en 1813, en van ('en ontbrekend stuk betreffenele de reparaties aan het observatorîum (B. R. 1. 1282,
1300, 1380, resp. 11, J.l en 28 AUg". IR13) ; dit laatste zendt
de lVIaire hem op 10 Sept. 1813 toe (R. C. M. 756).
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December

1812~October

1813.

De onder-Prefect bericht op 4 Dec. 1812 aan den Maire
(Notulen Maire, bijlage 45 A), dat Hofman, "directeur de
l'écolc d'équitation d'Utrecht," aan den Min. v. BinnenL Zaken
heeft verzocht, dat zijn manege verklaard worde te zijn "unc
école supérieure d'équitation," welke haogere rijscholen in..:.
gesteld zijn bij Keizerlijk decreet van 17 Mei 1809; de kosten daarvan worden voor de helft gedragen door de Keizerlijke schatkist, voor de andere helft door het Departement,
waarbinnen zij gevestigd zijn; de steden, waar deze haogere
rijscholen zijn, hebben alleen het lokaal te verschaffen en
te onderhouden. De Minister wenscht nu de naodige inlichtingen over de Utrechtsche rijschool te ontvangen, en de
Maire wordt uitgenoodigd, deze te verschaffen. - De Maire
. geeft deze, 111(:t een begeleidenden brief, den 9den Dec. 1812
(Notulen MaiTe, bijlagen 45 B en 46): de manege, het er bij
behoorende open terrein, de stallen voor 40 paarden en het
huis voor den rijdermeester behooren "depllis un tems immémorial" aan de Stad; de gebouwen zijn in goeden staat, het
onderhoud zal jaarlijks 300 francs kosten; Utrecht's ligging
in het centrum van de drie belangrijkste Departementen, zijn
bevolking van 35000 zielen, zijn Athenaeum, "fréqucnté par
troi5 ("ent candidats"( I), het lyceum, dat er zal komen, met
600 leerlingen, zijn garnizoen van 4800 man waarborgen
het succes van een Keizerlijke rijschool. De jaarwedde van
den rij dermeester was vroeger hooger; hij geniet nu, behalve
vrije woning en het gebruik van de manege, 1890 francs
uit de- kas van Provincie of Departement en 1260 fr. uit die
van de Stad. De rijkunst is te Utrecht altijd druk beoefend
en gewaardeerd; "l'instruction du cheval ct du cavallier y a
toujours surpassé ct surpasse eneare tcmtes celles, données
dans les autres manéges de la ci-devant Honande." De school
is altijd druk bezocht geweest; er waren altijd 40 à 50 paarden, tegenwoordig 35. Hofman verdicnt aan het hoofd van
een Keizerlijke riJschool te worden geplaatst; zijn vader was
al rijdermeester, hij is in heL vak opgegroeid en kent het
door en door; hij heeft lang gediend bij de Hollandsche cavalerie, waar hij is opgeklommen tot den rang van escadronschef; gedurende het verblij f der Keizerl. 1\r1.ten in Utrecht
was hij commandant van de eerewacht; zijn oudste zoon is
officier bij de jagers te paard; dit alles, en "une conduite
Acta et decreta Senafus, III
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irréprochable et son dévouement au Gouvernement" geven
hem alle recht op de plaats, waarnaar hij dingt. - Blijkens
een brief van den onder-Prefect aan den- Maire, van 12 act.
1813 (E. R. L 1559), had hij hem op 4 Maart een afschrift
toegezonden van een arrêt van den Prefect betreffende de
rijschool; dit arrêt ontbreekt echter als bijlage van· bedoel·
den brief ~B. R. 1. 476).
J anuari·~·October 1813.
Op 3 Januari 1813 vraagt de onder· Prefect aan den Mairc
allerlei inlichtingen over de Stads Bibliotheek 1) :-, kosten van
personeel cn van aankoop van boeken, wie de gelden daarvoor geeft, aantal bezoekers enz.; ook wordt toezending van
een catalogus gevraagd (B. H.. L 13). Reeds den volgenden
dag licht de onder-Prefect dezen brief nader toe; hij moet
zoo spoedig mogc1~jk den naam van den bibliuthecaris, zijne
jaarwedde enz. vernemen en spoort aan tot het opmaken
van den catalogus (H. R: I. 14). Bij het zooeven aangehaalde N°. 14 ligt een brief van den onder-l1ibliothccaris
Koch aan den Maire, del. 23 Jan. 1813, berichtcnde: de beo
staande catalof.,'lls vermeldt "ni Ie genre de l' édition, ni Ie
format;" een catalogus volgens art. 11 van het arrêt van
8 prairial an XI kan ik niet toezenden, want ik ken dat
arrêt niet; het aantal bezoekers bedraagt gemiddeld 20 à 25
en bestaat uit professoren, studenten, predikanten enz. Hij
voeK! daarbij een "état de la Bibliothèque 2)," eleelt verder
mede, dat men in uno met de samenstelling van een nieuwen
catalogus was begonnen, omdat die van 1718 en het supplement daarop van 1754 niet meer voldoende waren, maar
dit werk zal nog ecnigcn tijd vordcn-:n en moet cigenl~jk
niet door één persoon, maar door verschillende geleerden
verricht worden. Sinds onhcuge1ijke tijden waren er geen
mss. en boeken verkocht of opgeruimd; eerst ah de nieuw·e
catalogus gereed is, zal men kunnen uitmaken, wat cr moet
worden opgeruimd. Er zijn in de bibliotheek geen "fort pré-

1) Dit was een gevolg van een ministerieele aanschrijving van
19 Nov. 1812, waarover zie G. A. Evers, Utrechtsche bibliotheken
in den înlijvingstijd (Jaarboekje Oud-Utrecht 1925), blz. 136-137.
2) Zie daarvoor Evers, t.a.p., blz. 144-145.
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cieux ouvrages 1)." Sedert verscheiden jaren zijn er geen
nieuwe boeken aangekocht; "des nouyeaux ouvrages ne se
trouvent pas dans cette bibliothèque; les ouvrages incomplets
même u'ont pas été complettés." - Na een aanmaning van
den onder-Prefect (6 Juni 1813, B. R. 1. 960) om niet langer
te talmen met de toezending van den uieuwen catalogus,
zendt de Maire hem op 16 Juli 1813 niet den catalogus toe,
maar een iets uitvoeriger rapport over de Bibliotheek dan
dal van Koch, van 23 Jan, 1813, ln dit rapport (B. R. C, M.
605) bericht hij, behalve allerlei reeds bekende zaken, dat
met ecn uitgave ineens van 1500 francs en voortaan een
jaarlijkschc toelage van 600 fr. voorzien zou kunnen worden
in den aankoop van nieuwe en de completeering van incompleete boeken. Op het budget van 1812 is een bedrag van
3000 fr. toegestaan voor "Bibliothèque et beaux-arLs," maar
daaruit maden bestreden -worden, niet alleen de jaarweclden van Bibliöthecaris' en onder-Bibliothecaris en het
onderhoud van- het lokaal der Bibliotheek, maar ook subsidies voor "plusieurs écolcs publiques de dessin, peinture,
musique, etc.," zooclat er voor den aankoop van boeken
niets meer overblij ft. Daarom stelt de Maire voor, dezen
post te verhoogen tot 4000 francs; de uitgaven voor de Bibliotheek bedragen tegenwoordig 1150 fr. (tractement van
den Bibliothecaris 630 fr., van den onder-Bibliothecaris
300 fr., den bediende 67 fr., 50 cent., kosten van schoonmaken 40 fr., van reparatie dft: vep.sters 50 fr. en voor
onvoorziene ui,tgaven 62 fr., 50 cent., maakt samen 1150
francs). De slechte redactie van clen bestaanden catalogus en
de hooge ouderdom en ziekte van den Bibliothecaris, prof.
Rau, hebben allerlei uitstel veroorzaakt. Met het opmaken
van den nieuwen catalogus, waarmede men in December a.s.
hoopt, gereecl te zijn, heb ik speciaal den onder-Bibliothecaris
Koch belast, "dont l'inielligence ct Ie zèle me sont un sûr
garant de l'activité, qu'il mettra à accélérer ce travai!. Mais
comme ce travail sera long et péniblc et que d'ailleurs JY1.
Koeh remplit entièrement les fonctions de bibliothécaire, je
me propose de réunir Ie traÎtement clc M. Rau au sien et de
Ie Hommer à une pbce, dont il a eu jusqu' à présent ümtes
1) De waarde bv. van het Utrechtsche Psalterium (zie Acta et
Decreta lI, blz. 253, op 6 April 1716) ontging dus den toenmaligen
beheerders der Bibliotheek!

500
les charges, tandis qu'il n'en retirait presqu'aucun avantage.
M. Rau par sou grand áge ue peut plus se charger de ccs
occupations et la pension, dont il jouit camme professeur de
l'Université, paurra lui tenir lieu de la perte des émolumens
d'une place, qu'il ue peut plus remplir." - Maar met dit
rapport was de Prefect niet tevreden; den 4den Augustus 1813
schreef de onder-Prefect aan den Maire: de Prefect maakt
mij standjes over het uitblijven van een catalogus, wijt dit
aan mij en dreigt, dat hij den Min. v. Binnenl. Zaken zal berichten, dat ik de oorzaak ervan ben, dat het werk van de
bibliotheken niet voltooid kan worden; wil mij er voor bewaren, dat ik de oorzaak daarvan op u moet terug\verpen; uitstel
tot December is onmogelijk; wil dus zorgen, dat de catalogus
ten spoedigste gereed komt (B. R. I. 1242). Na nog
eenige aanmaningen te hebben ontvangen, kon de l\'faire eindelijk op 26 October 1813 den catalogus aan den onderPrefect doen toekomen 1); daarbij berichtte hij tevens, dat
de jaarwedde van den Bibliothecaris nU op 400 francs was
gesteld en die van den onder-Bibliothecaris op 367 fr.,
48 cent. (R. C. M. 877).
April 1813.
Le Vasseur, "commissaire des guerres," verzoekt 14 April
1813 aan den Maire, den "officiers de santé en chef de
l'hopital militaire et sédentaire cl'Utrecht" toe te staan,
eenige zaden en planten uit den hortus te krijgen ten behoeve
van het terrein in het hospitaal, bestemd voor den dienst van
de pharmacie (B. R. 1. 686). De Maire ondersteunt dit verzoek bij Van Geuns, 28 April 1813 (R. C. M. 384). ProL M.
van Geuns, "directeur van de Stads botanische tuin," bericht
30 April 1813 aan den Maire: ik heb den heeren van het
hospitaal laten weten, dat aan den hortulanus een lijst moet
worcIen gegeven van de verlangde zaden en plantjes, "met
de gewone Latijnsche namen, zooveel hun mogelijk is, waarop
wij clan geeven zullen dat bij ons te missen is" (B. R. I. 810).

1) Deze catalogus, die op 27 Oct. 1813 door den onder-Prefect
aan den Prefect werd doorgezonden, is niet meer te vinden; zie
hierover Evers, t.a.p., blz. 148.
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Juni-Augustus 1813.
Op 20 Juni 1813 bericht de onder-Prefect aan den Maire,
dat de l\1in. van Binnenl. Zaken, naar aanleiding van een
verzoek der dames Saxe 1) om een pensioen van het Gouvernement, wegens door hun vader bewezen diensten, inlichtingen wenscht te ontvangen omtreht de familie Saxe, de
verdiensten vail- den vader enz. ; de onder- Prefect vraagt ook
het advies van den Maire over het bedrag van een eventueel
te verleencn pensioen en de fondsen, waaruit het bestreden
kan worden (JL R.. 1. 1031). Den volgcnd~n dag vraagt
de JVIaîre aan Heringa, hem hierover in te lichten
(1\. R C. M. 529). Nadat hij tweemalen een rappèl
van den onder-Prefect heeft gekregen (H. R. 1. 1058
en 1110), ontvangt de Mairc op 6 Juli 1813 de volgende
mededeelingen van Hcringa (H. R. 1. 1113): over den duur
van Saxe's professoraat, zijn voornaamste werken, zijn verdiensten voor de Academie; bij zijn overlijden liet hij een
weduwe achter, die 12 Febr. 1809 is gestorven, en twee
zonen en drie dochters, van wie er ééne is overleden. Saxe
heeft niets nagelaten- dan een collectie handschriften, die
door den Ko:qing van Holland aangekocht en sedert geplaatst is in de Keizerl. Bibliotheek te Parijs; als betaling
daarvoor heeft de Regeering een pensioen toegestaan aan
zijne weduwe en zijne dochters, dat op het oogenblik voor
elk der dochters, Sophie, oud 55, en Anna ]uliana, ouel 53
jaar, 420 francs per jaar bedraagt; zij wonen samen te
Utrecht en hebben geen ander middel van bestaan dan dit
pensioen. Van de twee zonen is Frederik, oud 54 jaar (de
gewezen Utr. hoogleeraar 2 ), maar dat vermeldt Heringa
niet), 15 jaren Raadsheer geweest in het Departementaal Hof
van Utrecht, maar na de inlijving, door de opheffing van dit
Hof, ambteloos geworden en zonder middelen van bestaan,
zoodat hij thans door zijne zusters onderhouden wordt; de
tweede zoon, Jan Adriaan, oud 52 jaar, is ambtenaar bij de
administratie der douanen te Rotterdam, op een jaarwedde
van 2200 francs, heeft een gezin en kan· niets bijdragen voor
zijne zusters. -~ Den 15den Juli zendt de :Maire deze inlichtingen door aan den onder-Prefect(R. C. M. 587) en voegt daar1) Vgl. hiervóór blz. 371-372, op 20 en 27 Oet. 1806.
2) Hiervóór blz. 193, op 31 Mei 1787, en blz. 197, op lOet. 1787.
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aan toe; gij kunt beter dan ik "déterminer Ie montant du
supplément de pension, à leur accorder." Dit bedrag zal,
dunkt mij, bestreden moeten worden uit de fondsen voor de
Universiteit of uit die van het Gouvernement. - Den 28sten
Juli d.a.v. zendt de onder-Prefect aan den Maire afschriften
toe van zijn brief aan den Prefect van 19 Juli (een herhaling
van de hem door Heringa verschafte gegevens; verder stelt
hij voor, aan elk der dames Saxe en aan Fred. Saxe een
ja'arltiksch pensioen van 520 francs toe te kennen) en van
ecn brief van den Intendant van Binnenl. Zaken aan den
Prefect, dd. 24 Juli 1813. inho1lclem1e: een eventueel pensioen aan de dames Saxe en het bedrag ervan zal door den
GCJ'necnteraad moeten bepaald vlonten ('n de Stad zal het
moeten betalen; wil dus den CemeenLcraad hierover doen
beraadslagen, en ZIjne deliberatiën daarover, met het
advies van- den onder-Prefect en van 11 zelf, aan mij doen
toekomen, opdat ik alles aan den lVIin. van TEnnenl. Zaken
ter beslissing kan voorleggen (11. R. 1. 1203). Den 3lsten
Augustus zendt de J\iaire aan den oncler-Prefect de deliberati(_:n van den Gemeenteraad over dit ondcrwetp en zIJn
advies hierover toe (R. C. M. 719) 1).
J uli-Augnstus 1813.
22 Juli 1813 zendt de onder-Prefect aan den Maire een
model toe van een staat, waarop hij alle studenten luoet
brengen, die tot de lichting 1813 behooren, onverschillig
welke hunne wettige woonplaats is. De "chefs des différents
. cultes" moeten dien staat verder invullen: naam, voornaam,
geboorteplaats, woonplaats, begindatum van hun- "études
ecclésiastiques," plaats waar zij die studie volbrengen, welke
colleges zij volgen, woonplaats en beroep van ouders of
voogden, opgave eler gemeente, waar elk student "doit
satisfaire h la conscriptión." Voor de Roomsche studenten
1) In de bijlagen ontbreken beide stukken; evenmin komt in het
"Régistre des délibérations du Conseil municipal de la· ville
d'Utrecht pour l'an 1813" een "délibération" voor over de quaestie
van het pensioen der dames Saxe; dit zal wel hieraan zijn toe te
schr~iven, dat het "Régistre" een net afschrift is, en bij het vervaardigen van dit net afschrift de zóoeven bedoelde bijlagen niet
meer te vinden waren. Zie verder over dit pensioen hierna blz.
541-543.
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behoeven hun superieuren, onder het hoofd "Observations",
alleen te verklaren, of zij aan de studenten de geschiktheid
en de roeping voor geestelijke toekennen en of de studenten
den vasten wil hebben, geestelijke te worden; voor de studenten van de andere kerkgenootschappen moet opgegeven
worden: het preciese begin van hun "études ecclésiastiques,"
een proces-verbaal van een afgelegd examen en een verklaring van eIken student, dat hij den vasten wil heeft, predikant te worden; De studenten, voor "\-vie geen dezer verklarîngel1 kan overgelegd \-vorden, zullen geen recht hebben,
aan den Keizer voorgedragen te worden voor voortzetting
van hunne studie (d.w.z. voor vrijstelling- van den militairen
dienst) (D. l\. 1. 1174). 23 Juli zendt de Maire dezen
"St::lat," ter invuIling, aan den "Recieur de Ja ci-devant Unîve"ité cl'Utrecht" toe CR C. M. 607). Den Istcn Augustus
1813 doet de JHaire aan den onder-Prefect toekomen "les
denx états des étudians en théologie, appartcna.nt à la. classc
de 1813, tels qu'ils m'ont étt'; fourni par les chefs des différends cultes" (R. C. M. 633).

25 OCTOBER 1813-3 NOVEMBER 1815.
L
"ACTA SENATUS ACADEMIAE 1) RHENO-TRAJECTINAE ABINDE
DIE XXV'M(ENSIS) OCTOBRIS ANNI 1813" (USQUE AD DIEM
28 OCTOBRIS 1815), "RECTORE Jonoco HERINGA, E'LISAE FILIO,
GRAPHIARIO GABRIELE VAN OORDT."

18 November 1813 2 ).
De Rector deelt mede, dat van de ::;tudchten een bedrag
van f 3128 is ontvangen VOor rctributiën; daarvan is
f 2920-12-6 gestort, blijft dus over f 207--7-10. "Rector
]) Dit opschrift -- ,,.A.eademia" i. pI. v. "Schola" ~ is klaarblijkelijk eerst na het herstel van de Utr. Academie in hare oude rechten aangebracht.
.2) Op den begindatum van deze nieuwe afdeeling der Acta,
25 Oct. 1813, is alleen opgeteekend, dat de vrouw van Royaards was
overleden en dat hij geen rouwbezoek wenschte.
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cum rogaret, quomodo agendlli"TI sit cum tertia retribuendae
pecuniae pafte, utrum partem illam jam Inspectori Scholarum traderet, an vero adhucdum exspectaret, Senatus decrevit, eam nostri temporis conditionem esse 1), ut prudentius
videretur exspectare, quid officii ratio postularet, simulque
decrevit, illorum juvenum pecuniarn, qui a retributione
excmti essent, a Rectare paulisper asservatum iri."
29 November 1813.

"Lado hoc die, quo primum post rccuperatam patriae
libcrtaiem Scnatus academicus conveniret 2), ha ce illius fuere
consulta:
1 0 • Pecunia juvenum, qui a rctributione exemti essent, a
Rectore asservabitur;·
2°. Acaclcm1ae nostrae titu]us, si quidcm ex illius ratione
agendum quid sit, paulispcr man cat gallico sennone ""cÎdevant Université d'Utrecht,"" belgico vero antiquum
nomen et honorem iuebitur ""de Hoogeschool van
Utrecht" ".
3°. Testimonia civium Academiae nostrae - - certificaten -.,. - sigillo franco-gallico non amplius onerabantur."
Aan Rector en Secretaris wordt opgedragen, zoo spoedig
mogelijk hun opwachting te maken bij het provisioneel Bestuur van Stad en Provincie 3) en hun de belangen van de
Academie op het hart te binden en tegelijk, zoo daartoe
gelegenheid bestaat, te verzoeken, dat de leden van den
Senaat vrijgesteld mogen worden van inkwartiering.
4 December 1813.

De Rector bericht, dat hij en de Secretaris hun opwachting hebben gemaakt bij het provisioned Bestuur der Pro-

1) Op 16 en 17 November 1813 begon de algemeene aftocht der
burgerlijke Fransche autoriteiten.
2) In den nacht van 27 op 28 Nov. was Utrecht door de Fransche
troepen ontruimd.
3) Men had te Utrecht eenigszins overhaast de oude "provincie"
doen herleven; zie daarover De voormalige provincie Utrecht in
1813 (Hislor. Gedenkboek 1813, deel IV), blz. 399---411.

sos
vincie, maar nog niet bij het provis. Stadsbestuur, dat door
vele gewichtige zaken in beslag werd genomen; dat zij
echter hadden kunnen spreken met eeil commissie uit dat
Bestuur (zie hierna blz. 536-537, op 3 en 4 Dec. 1813), welk
gesprek het beste deed verwachten voor de aangelegenheden
van de Academie. - Daar KClnper in qualiteit van Commissaris-generaal van ,het Algemeen Bestuur in Utrecht
was gekorncn 1), heeft de Senaat het nuttig geoordeeld, hem
te bezoeken en met hem over de belangen van de Academie
te spreken. Dit is opgedragen aan den Rector en De Frcmery, daar de Secretaris verhinderd was. - De Hectar en
de vier Assessoren zullen den Prins van Oranje in 's-Gravenhage gaan begroeten. - Eindelijk besloten: "ex abundanti
rationis summa pecuniam reddere juvenibus, qui a retributione exemtî essent."
5 Decèmber 1813.

e

De Rector deelt mede het besluit. van het provis. Stadsbestuur van 4 Dec., waarbij de Academie bevoegd wordt verklaard, alle hare rechten, met name dat van het verleenen
van graden, weder op den ouden voet uit te oefenen, en de
haar opgelegde relributiën als vervallen te beschouwen (hierna blz. 538). De Rector brengt daarna verslag uit over het:
onderhoud, dat hij en De Fremery met Kemper hadden
gehad; daarbij was gebleken, dat er alle hoop bestond, dat
de Academie geheel hersteld zou worden in haar oude
waardigheid; dat de retributiën van de studenten dit jaar
nog· niet konden worden opgeheven; dat Kemper het zenden
van een commissie uit den Senaat naar den, Prins had goedgekeurd, maar den raad had gegeven, bij die gelegenheid
ook den Commissaris-generaal voor de Binnenlandsche
Zaken, Hendrik van Stralen, te bezoeken. Naar aanleiding
hiervan besluit de Senaat, het op 4 Dec. genomen besluit ten
opzichte van de retributiën niet ten uitvoer te brengen, en
aan de commissie naar den Prins een schriftelijk adres mede
te geven, dat door Re.ctor en Assessoren zal worden opgesteld en, zoo de tijd dit toelaat, aan de goedkeuring van den
Senaat zal worden onderworpen.
1) Kemper was naar Utrecht afgevaardigd, omdat "de boel
(daar) in de war was geloopen"; t.a.p., blz. 406.
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[Papieren Heringa: De Commissaris-generaal Kemper aan Heringa, 5 Dec. 1813: ,,Daar het zoowel de geest der proclamatie van
het provisioneel Algemeen Gouvenlement der Nederlanden als de
wil van onzen Door!. Souverein, den Heere Prins van Oranje, is,
dat geene heffingen hoegenaamd als vervallen' zullen beschouwd
worden, zoolange zij niet bij eene uitdrukkelijke wet vervallen verklaard zijn," verzoek ik u, de retributie over het derde kwartaal,
die in het begin van November reeds door vele studenten betaald
is, in bewaring te houden; voor de retributie over het vierde
kwartaal behoeft gij nog geen ,moeite te doen, hoewel die niet
als opgeheven is te beschouwen, zoo]ang niet een wet heeft te niet
gedaan, wat vroeger door een wet in het leven is geroepen. "Het
is daarenboven zeer mogelïjk, dat de rulÏversitaire retributie voor
een Hollandsche inrichting van openbaar onderwijs blijft stand
houden, hoewel dan ook met eenige modificatie,"].

6 December 1813.
Een adres aan den Prins en een aan Van Stralen worden
gelezen en goedgekeurd. Beide adressen zijn mut. mut. gelijk.
In hoofdzaak houden zij een pleidooi in voor het behoud der
Academie: "Utreclit verloor hare Provinciale Vergadering,
haar Gerechtshof, hare 5 Capitte1en, hare posterij; hare Academie zal haar immers niet onthouden worden?" Neen, de
Academie, waaraan Prins Willem IV gevormd werd, zal
door zijn kleinzoon niet worden verwaarloosd. "Mogelijk is
het tijdstip nog niet daar, op 't welke algemeene verordeningen omtrent het publiek onderwijs voor 't vervolg -kunnen
worden daargesteld. De Utrechhrhe Akademie zal die clan
ook met geduldig verlangen tegemoet zien. Doch, in dit
geval smeekt zij, althans bij _provisie bevestigd te worden in
't genot van hare, door 't Fransche bewind opgeschorte
rechten en voorrechten, welke haar bereids ook \veder door
't provisioneel Stadsbewind bil resolutie van den 4dcn dezer
z~in toegekend." - Besloten, dat de delcgatÎe naar Den Haag
a.s. '\7\.' oensdag (8 Dec.) zal vertrckkt'tl; de delegatie bestaat
uit Heringa, Van Oonlt, Arntzenius en Van neusde.
10 December 1813.

De evengenoemcle commissie deelt mede, dat zij op 8 Dec.
door den Prins en door Van Strakn zeer welwillend is ont-
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vangen. Op raad van den laatste besluit de Senaat, het ingediende adres met klemmende argumenten te versterken.
15 December 1813.
Gelezen een brief-van Van Stralen aan de evengenoemde
commissie, dd. 9 Dec.: zoodra ik tijd kan vinden, zal ik mij
bezig houden met het overwegen van de door u ingediende
memorie; het zal mij. alleszins aangenaam z~jn, mede te kunnen werken tot de venr ulling uwer vI/cnschen. ~ Voorgelezen en g()edg~ekeurd een brief aan Van Stralen (het op
10 December hedoelde nader adres): "wij wcnschcn gecne
overhaaste _beslissing over onze a;-ll1staandc bestemming,
geene beslissing over hdgl'cn ons vervolgens door den Souvcrcinen Vorst van Nederland al of niet zal \.\jorden toegekend, ovcrc'cnkornstig eene algctnccne inrichting van publiek
ondenvijs; neen, w~i verzoeken alleen, voor het tegenwoordige gcmagtigd te worden tot het gebruiken van een recht,
hetwelk door geene wet ons ontnomen is, maar welks uitoeffening slechts is opgeschort door eene raadgeving van eene
ondergeschikte magt 1), aan welke het ons· voegde onder het
Fransche bewind ons te onderwerpen. Wij bedoelen het recht
om academische graden toe te kennen." In zijn brief van
11 April 1812, waarin hij ons verzocht, met ons onderw~is
op den ouden voet voort te gaan, heeft de Gr.-M. ons tevens
geschreven. dat het voegzaam ware, ons van het gradueeren
te onthouden, zoolang onze Hoog-eschool niet was georganiseerd. Hij liet dus in het midden, of wij voortaan dit recht
behouden, dan wel verliezen zouden. Dezen raad hebben wij
opgevolgd; maar de beloofde organisatie is voorkomen
door de heugelijke bevrijding des lands. "Het is dus slechts
cene tijdel~ike opschorting in de uitoeffening van ons aloude
recht tot het uitdeden der academÎsche graden, welke wij
wensrhcn, dat nu moge ophouden." \Vij wenschen dit te
meer. omdat w~j van die ()pschorting reeds twee jaren groote
nadeden hebben ondervonden en van de voortduring ervan
eIken dag meer nadeel verw;:whtc-n.
"JVIogelijk zoude men kunnen oonleclen, dat de Sena;~t
onzer IIoogc,school tot de wcderuitoeffening van deszd 13
!) Bedoel~ is de brief van den Grand-Maître van 11 April 1812,
hiervóór blz.· 444.
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aloud recht uit den eigen aart der zaak bevoegd ware, zaoelr:!.
het gezag vervallen is, hetwelk denzelven in die uitoeffening
hinderde. Doch wij hebben, liever dan die gedachten te
omhelzen, ons willen wenden tot onzen geëerbiedigden Souverein en ons niets toekennen zonder Hoogstdeszelfs toestemming."
Zonder een voorloopige voorziening zal er ook een stilstand komen in de academische b~vorderingen. "Indien toch
aan onze Hoogeschool geene graden kunnen worden toegedeeld, zij kunnen het evenmin aan de 111C11\Ve i\kadcmiën
van Leyden en Groningen. Volgens de inrichting, welke aan
die twee Akademiën onder 't Fransch bestuur gegeven is,
kunnen dcrze1ver Faculteiten niets meer dan examineren,
terwijl het recht van promoveren alleen den Gr.-M. der
Universiteit tod:.\vam. Het zij ons dus gegund, te mogen
opmerken, dat zonder eene hij voorraad en voor het tegenwoordige oogcnblik gemaakte voorziening- er in ons land
geene bevorderingen der studerende jeugd kunnen plaats
hebben. De oude ·Unjversitciten van Lcyden en Groningen
bestonden niet meer, zoodra er op gezag van den Fransehen
Keizer itwee nieuwe Akademiën werden opgericht,.' aan
welken het recht van promotie niet gegeven is. De oude
Universiteit van Utrecht is nog, ondanks hare vernedering,
altijd blijven bestaan en haar recht van promotie heeft
slechts op raad van den Gr.-]\.I1. der Universiteit opgehouden
uitgeoeffend te worden. Indien dus aan de Leydsche en
Groningsche Akademiën het recht van promotie mogt worden
toegekend, dan kan het niet minder gemakkelijk en welvoegelijk aan onze Hoogeschool gegund worden."
17 December 1813.

De provlslOn. Regeering der stad Utrecht heeft aan den
Rector toegezonden een afschri ft ,van een Besluit van het
Algem. Bestuur der Vereen. Neder!., dd. 6 Dec. 1813, waarvan art. 5 luidt: "Alle inrichtingen, thans ten aanzien van
de onderscheidene deelen van het hoger en lager onderwijs
bestaande, hetzij uit kragtc van vroegere algemeene en bijzondere Hollanclsche wetten en reglementen, hetzij ten
gevolge der kortstondige verhinding van dit ondcnvijs met de
Keizerlijke Universiteit, zullen worden gehandhaafd totdat
clesweegens in den geest der tegen'Yoordige omstandigheeden
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voorziening zal zijn gedaan," en art. 6: "Alle voordragten
aan het Algemeen Bestuur, betrekking hebbende tot het hoger
en lager onderwijs, zullen moeten geschieden door tusschenkomst van den Commissaris-generaal voor de Binnenl.
Zaken."
23 December 1813.
Rector en Secretaris zullen den nieuw benoemden Commissaris-generaal van het departement der Zuiderzee, Van
der Capellen, gaan begroeten en hem de belangen der Academie aanbevelen.
5 Januari 1814.
De Rector doet verslag van deze audiëntie: Van der
Capeilcn heeft een: afschrift gevraagd van de aan den Souvereinen VOfst en Van Stralen aangeboden adressen; dit zal
hem worden toegezonden. ~ Beslolen tot verwelkoming van
de familie van den Souvereincn Vorst bij haar aanstaande
komst in Utrecht, hetzij dOOT den gehee1en Senaat, hetzij
door een commissie daaruit. De Secretaris zal den zoon van
den Souvereinen Vorst bij zijne komst in Utrecht begroeten.
11 Januari 1814.
Verslag van bovengenoemde audiënties. Daar er hoop bestaat, dat de Souvereine Vorst weldra zelf in Utrecht zal
komen, wordt besloten, dat de geheele Senaat hem zal verwelkomen en hem de belangen der Hoogeschool aanbevelen.
- Besloten, dat dezelfde commissie van vroeger (zie hiervoor 6 Dec. 1813 en volg. dagen) een brief zal opstellen aan
den Commissaris-generaal voor de Binnenl. Zaken.
21 Januari 1814.
Deze brief, gedateerd op 20 Jan., wordt gelezen en goedgekeurd; hij houdt in hoofdzaak in: bij een bezoek, dat de
Commissaris tot het publiek onderwijs (Van den Ende) aan
onzen Rector heeft gebracht en waarvan hij u verslag zal
hebben' uitgebracht, zijn wij versterkt in onze hoop op
opheffing van de bezwaren, die ons nog drukken, te meer
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daar het Stadsbestuur zich bereid heeft verklaard tot alles,
wat volgens de a.S. constitutie des Lands naodig zal zijn_om
de inrichting der Hoogeschool in overeenstemming te brengen met de algemeene beginselen en de daarop gegronde
verordeningen.
Toch zijn "Wij zeeT bekommerd door het uitblijven onzer
verwaçhting., Zoolang aan onze Hoogeschool ni~t wordt toegestaa.n of door -eenige openbare verklaring wordt toegezegd
een gelijk recht, als Leiden cn Groningen genieten, om
academische graden te verleenen of CX<llnens af te nemen
ter bckoming van dezelve, zoo lang blijvcn de rechtsgeleerde
en de medische faculteit de mHlcelen gevoelen, haar door
de opschorting van de uitoefening onzer rechten toegebracht;
nadeden, die met elk uitstel van tijdige hulp toenemen cu
door te laat komende middelen niet dan na ('enige jaren
kunnen worden vergoed. Eerst dan zal men ons een ware
weldaad bewijzen, als men ons spoedig helpt.
\Vij hebben in de Staats-Courant een verklaring gelezen,
dat cie faculteiten van Leiden- en Groningen het recht blijv~n
uitoefenen, haar door de gunst van den Keizer der Franschen toegestaan. Het feit, dat Utrecht niet naast Leiden
en Groningen genoemd, maar met Amsterdam en Deventer
in gelijken rang wordt geplàatst, verwekt ongunstige ver~
wachtingen en, hoezeer niet bedoeld, onthoudt aan onze
rechtsgeleerde en geneeskundige faculteit dat getal van
studenten, bij hetwelk zij haren bloei in evenredigheid van
andere Academiën behouden of herwinnen kunnen.
l

26 Januari 1814.
Ontvangen een brief van Van Stralen. cid. 25 Jan. 1814. in
antwoord op den voorgaanden, inhoudende: de Utr. Hoogeschool gaat mij niet minder ter harte dan Leiden of Groningen; "de eenparige behandeling dezer I-Iogescho1cn, die
Z. K. H. nevens mij- verlangde, is alleen de oorzaak, dat aan
Utrechts Hoge School nog niets afzonderlijk heeft kunnen
worden gedaan." In de Staats-Courant van morRen zullen de
heeren de commissie vinden, die door Z. K. H. voor het
hooger onderwijs is benoemd. Donuenlag (27 Ja.n.) denk ik
haar te instaUecrcn, "cn mijne eerste aanbeveling aan de
Heercn zal zijn) aan het provisioneel verlangen der HeeH'n
van Utrecht te voldoen." Bij dezen brief is gevoegd een
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afschrift van het Besluit van den Souvereinen Vorst van
10 Jan. 1814: "in aanmerking nemende de noodzakelijkheid,
om de bij Besluit van het Algem. Bestuur van 6 Dec. 11.
(hiervóór blz. 508) provisioneel in stand gehouden inrigtingen van haoger onderwij s te doen vervangen door vaste bepalingen" enz., benoemen wij een commissie, die zich bezig
zal houden "met het ontwerpen eener organisatie van het
baoger onderwijs." Volgt de· samenstelling dezer commissie ").
16 Februari 1814.
Ontvangen het Besluit van den Souvereincn Vorst van
10 Febr. 1814. \vaarbii aan de Academiën van Leiden en
Groningen hete recht t~)t het verlcencn van graden bij provisie wordt teruggegeven en de examens en promoties aan
deze Academiën worden geregeld (Involucrum chartarum
N°. 7) ; art. 14 van het Besluit luidt:
"Bij de Hoog-e School te Utrecht zullen alsmede, in a.f~
wagting der meergemelde definitieve organisatie van het
Hooger Onderwijs, de academische graden op den ouden
voet mogen verleend worden, doch alleenlijk en uitsluitencler
wijze aan dezulken, welke aan dezelve Hooge School ten
minsten drie jaren gestucleert hebben."
"Senatus decreti argumentum, inpri:nis quod continetur
art. 14, ma.h-rna cum vo~uptate auclivit."
Heringa zal aan Van Stralen een dankbetuiging schrijven
en hem verzoeken, bij gepaste gelegenheid, dien dank ook
aan Zijne Koninkl. Hüogh. over te brengen.

30 Maart. 1814.
Ingekomen een gedrukte brief van den "gewezen Inspecteur-generaal der Universiteit, thans Commissaris voor de
zaken van het publiek onderwijs," A. van den Ende, dd.
Haarlem, 26 Maart 1811 (Jnvol. ehart. N°. 8J, berichten de
dat, ondanks de afschaffing van de heffing der rdributit;n
bij Besluit van Z. K. H. van 18 Dec. 1813, deze retribu1) Over de samenstelling dezer commissie zie De Utr. Hoogeschool in den Fransehen tijd, blz. 44 (Jaarboek Rijks-Univers. Utrecht
1913-1914, blz. 81-82); alleen de Secretaris der commissie, J. L. W.
de Geer, was een Utrechtenaar .
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tien tot het-einde van 1813 nog moeten worden betaald;
verder verdedigt hiJ zijne handelwijze in zake de retributiën
t"egen de daarop gemaakte aanmerkingen. - De Senaat besluit, zich naar den inhoud van dezen brief te richten.

31 Maart 1814.
- De Acta Senatus van 24 October 1812-16 Juli 1813 worden door 3cn Secretaris voorgelezen en door den Senaat
goedgekeurd.

12 Mei 1814.
Rector en Secretaris hebben hun opwachting gemaakt bij
den Gouverneur der Provincie Utrecht, J. M. van Tuyll van
Serooskcrken (den vroegeren onder-Prefect van het arrondissement Utrecht), en hem met zijn nieuwe ambt geluk gcwcnscht. - De nog verschuldigde retributiën (zie 30 11aart
1814) zijn betaald. - Ontvangen een Besluit van den Souvereinen Vorst, dd. 5 April 1814, bevattende voorschriften
omtrent den vorm _van de correspondentie der mînisteriee1e
departeulcntcn met den Souv. Vorst en van de onderlinge
correspondentie tusschen hoofden van departementen en
daarbij betrokken autoriteiten en personen, en een Besluit
van den Souv. Vorst, dd. 7 April 1814, waarb\i o.a. aan
professoren en verdere Academicburgers vrijstelling wordt
verleend van den stedelijken schutterlijken dienst. De
Rector deelt mede, dat voor het eerst sinds "redditam Academiae nostrac libertatem" een student aan de Utr. Academie
het examen heeft afgelegd voor candidaat in de medische
faculteit. -- l{ector en Secretaris zullen naar den Burgemeester van Utrecht gaan en hem een schriftelijk adres aanbieden over de uitbetaling van het tractement der professoren. - Besloten, dat de zomervacantie 24 Juni zal aanvangen.
9 Juni 1814.
Op verzoek van de juridische faculteit heeft de Rector
den Senaat bijeengeroepen, om te beraadslagen over deze
vraag, of een student, die van 1808-1811 te Utrecht gestudeerd heeft, daarI1.;1. naar Leiden is gegaan en daar het can-

513

didaatsexamen in de rechten heeft afgelegd, maar "propter
temporum nostrorum conditiollt:ln" niet den doctorsgraad
heeft kunnen halen, nu te Utrecht tot J.U.D. kan worden
gepromoveerd, zonder dat hij zijn examens behoeft over te
doen. De Senaat besluit, dat dit kan geschieden, als hij een
bewijs heeft overgelegd, dat hij te Leiden het candiclaatsexamen heeft gedaan.
23 Juni 1814.
Besloien tot herstel van het oude gehruik om een bode
van 12 stuivers te heffen van hen, die bij een Se,naatsvergadering, en van () stuivers van hen, die bij cen examen afwezig blij ven.

I September 1814.
Nadat de Rector had medegedeeld wat hij, bij monde van
den :Hcer J. L. W. d~ Geer, van den Leic1schen Rector M.
Kempcr daaromtrent had vernomen, wordt besloten, de
colleges op 4 October te hervatten en dit aan de studenten
bekend te maken "chartis pl1blicis" (door de couranten).

11 September 1814.
Na de promotie van J. L. W. de Geer. (tot J. U. D. ~»
heeft de Rector de meening van den Senaat gevraagd, of er
een series lectionuin zou worden opgemaakt. De Senaat was
van oordeel, dat dit moeilijk kan g-E'schieden, als ten minste
de inwijding van de nieuwe Academie- binnen kort verwacht
wordt.
12 September 1814.
De I<.cctor leest de vier volgende brieven voor:
1. De Leidsche Rector KL'mjXT aaB den UtL Rector Heringa, 6 Sept. 1814: In de HaarIernsche Courant de adverh'l1tie ge1e2en hebbende_, dat te Utrecht de colleges: op 4 Ort.
zullen beginnen, neerrl ik de: vT~iheitl te vragen: 1 0 • of de
1) Volgens het Album Promotorum, blz. 230, had deze promotie op
2 Sept. 1814 plaats en niet op 11 Sept., zooals de Acta aangeven.

Acta et decreta Senatus, 111

33
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professoren voornemens zijn hunne colleges te beginnen,
"alvorens nog de organisatie der Academie is daargesteld ;"
2°. "of de bedoelde aankondiging door u is gedaan ingevolge
van eenig'e overeenkomst tusschen u en den Min. van Binnenl. Zaken."
2. Ueringa aan Kemper, Sen van Herfstmaand 1814:
"Indien de organisatie der Akademiën nid vroeger wordt
daargc~tcld. zijn de l:}tr. professoren
voornemens ook
zonder dezelve hunne lessen te heglnncn 0I~ dell 4dnl der a.s.
maand en -wel, ingevolge van httgtXTI de Heer De C-('er IDlj
mondclijl: tIit tEven naam heeft !;,->ant\'v'oClrd op

van

dL'Il

2Sm der voorig-c

nU<ll1d, ;l;ill

brief

lJ \Vclccl. Hooggc1.

sducven. De :l<tnLondiging hiervan l,c; nIet gcsrhic(l i.n (è,''lflicc
ct:nigc cnrcrccnkomst tussclwil dCE l\Jin. \';\;1 Himlcll1. Z;l1:..:n

en

m~j,"

;1an HcrînJ./;l, 9 ~;cpL un-Î·: "Het is W;taf, (bt
ik aan den Heer De Geer, w~jl ik op dat orenhlik zeer bezet
was met wcrkz;lamhc(lell V;tn allt:"rlijc aard, Vl'Tzocht heb,
lf Wckd. Hou,~gcl. uit mijn naam te communiceeren, dat
wij zeker den m;\:1nd October zouden afw,lchtcn, in de hoop
dat intusschen de organisa1 i(,~ zOUtte tot stand komen, maar
indien tr ook clan nog gecne j',ekcrhtid was, dat wij dan wel
zouden dienen te beginnen, om ge{;ne wanorde in de zaak
te brengen. Dit bericht meende ik dat voldo'ende was om
aan de ouders te communiceeren, wanneer deze er naar
vroegen, gelijk ik dat insgelijks aan alle menschen zoo geantwoord heb, maar nimmer meende ik, dat daarop eene advertentie in de couranten zoude volgen, waarvan ik trouwens
het nut geheel niet inzie, terwijl het daarentegen groote onaangenaamheden heeÜ.
Uit den aard der Z:t:Lk toch ~prcekt het van zelve dat, daar
de n~den van (Ie belemrncrlng dezelfde is, ook het uitwerkze1
hetzelfde zal zijn, cu eht. zoo men het heter oordeelt, Leiden
niet te doen: bqónncIl vóór de organisat îc, dat eene algelTH:cne
mantrcgcl zowJe zijn, l:'H otngekcnd.
De advertentie Redt dus aan de ouders ):;',.':enc :rckcrheid
hoegenaamü, en wanneer ik nu hiertegen ('ene advertentie
plaat:-; om het denkbeeld weg te nemen, alsof er ten dc:ezen
aanzien iets partieel::; zou kunnen lJlaab hebben, vraag ik
U E. H. G. zelvt', of dit. niet naar buiten ecn zeer onaangenaame iu(lruk zal maken, daar mrn dan, hoezeer onget\vij 1feld zonder grond, daardoor als va.n zdfs in het denktH:elJ.

:è,. hernpcr
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zal komen, alsof Utrecht-door deze vroeger advertentie hare
zusters een vlieg heeft willen afvangen, een denkbeeld, dat
mij des te meer hindert, omdat hetzelve met den tegenwoordigen, Godè zij dank, herstelden geest van liberaliteit in volkomt:ne tegenoverstelling sbat, daar het toch zeker niet van
dier.~e1ijke maatregelen is, dat men de naijver tusschen verscllillende etab1i~\Sernenten van onderwijs loffelijk kan lloeme,].
Htt zal mi; a;mg\~l1aam zijn, y;m U F. H. G.-ten middel të
VerrH'ilWn, cl,")Or h(~"l \ycJk ik :~an (lcn cellen kant den na(leeligen
indruk z;d kunnen wegnemen, wdkcn deee ;tfzonJcrlijke en
yooruitgaaî1de advertcntie rCl'd:< gcma;tJ,;t hecJL, en a;~l1. den
anderen Lmt dl'
vaH ,~tcschil ül,-;:;;(hc-n. onze beide

.Akadl'mi6rr z;ü k11lUlCn vermijden.
;dW;LChtill~ V;'ti1

lwt :mtv,:oord van ti, Ir. C.llicT{ip'" enz.
d(!. l(kn V;tn I.Inf.'·tma;lnd 19l t:
"ij(·u Ileer De (>,:('1" btJo(tscbapte mij van U\vCl\L\v("g(~, dat de
HH. pro1c'ssurol te Lt:ych.-n ûl("t het bqón dcr aanstaande
m,,;tnd nurmè lessen zouden hervatten, Ol dat T.J Ilc1o;:;g·. verzocht ()f ra;ci.c1dc - .---- \"';mt op i..:cn woord wil ik niet gehouden
ZIJn -- - , dat ook wij, om de eenparig-heid te bevorderen,
dat zelfde zouden doen. IJ.: br;lh1: dit bcrigt in den SE'n;Lat.
Eenparig was men v;m _~·evoelen. dat wij, ,:-:c-hoon \vij anders
een weck vroeger h;Hlrlcll behoren te beginnen, alleen ter
oorzake van dit verzoek of v;tn dezen raad op den lsten
lhngsebg in de volgende maand ons werk behoorden te hervatten. TLierin zal U noog~:. wd willen opmerken onze zuc-ht
om de Leydsche HH. proie!'soren niet vooruit te lopen en
onze gezindheid om te handelen naar uwen goeden raad
en wil.
Jk stelde da;!xop voor Ol1J, cvcnaL bij een!.: vorig-c gelegenheid geschied wa;~, aan alk onze a ho,:c:%ige slw.1l'nten (eba Tvan) kl'1111i:~ te ~:cvcn door b1"lcVUL Doch de 0C'uaai oordeelde
dit rnïddd deels te Olll,':-;!;:lgtig en te ko:,tbaar, deels ook OJlVoldOCIHk, deh-ïjî hetzclv(" die jongelieden onkundig zoude.
laten, welke voor 't C'i..:r:;t hef\Y;larb slaan te kOHU:ll e11 on:;
llOg" onhekend zijn. l\/Ien besloot Hit dïcll hoofde tot ccTll:
aankondiging in de lJtr. en .I faarl. (Ol1Lmten, te rnt'cr omdat
men bij dîc: vorige gelc,t;'enhéic1 (zich) lot 't zenden van brie-ven hcpaal(l h;td uit hoofde alleen van de lx:kmmenle· vrijheid van openbare bcrigtcll onder 't toel1rnalig~: Fransche
beheer.

Jn
4.

lIcrîn~_:'a

aan

L
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Ziedaar 't geheel beloop der zaak U Hooggel. rondborstig
opgeg-E.'ven. De Senaat dacht er niet aan om iets te doen, dat
iemand beledigen konde. Hij had geene slink~che bedoelingen, Cf stak g-cene dimheid altoo!" in deze maatregel. Zelfs
begrijp ik niet, hoe wij doof' onze hoogst eenvoudige aankondigîn,~ b~i iemand 1t ,'erllloeden kunnen doen ontstaan, alsof
wij laag en dwaas genoeg waren, om hiermede de Leydsche
Hl r. I )rofeSSOfl'll een vlieg' te "villen afvangen.
\Vat meer is, de boodschap van den Heer De Geer en 't
geen ik nok v:tn de Groninger Akademie g-choord had, deden
mtj denken, dat 't ('ene besliste en bekende zaak was, (lat men
aan de Lcydscbe en Croningschl' Akadel1liën mC't \ begin der
vulgCl"HJc maand (te kssctl zoude hervatten, zood ai onze
bekendmakillg in den g-rond niet anders bchdscle, dan dat
wij ook hetzelfde zouden doen.
\Vellscht U \\leJcd. H. G. een middel van mij te vernemen,
door '1 'welk g-tj den onderstelden nadceligcn indruk onzer
aankondiging kunt wegnemen, met verl11~jding van den schijn
eens geschib tusschen rde wederzijdsche Akademiën, mij
dunkt, 't zou kunnen zijn cene soortg"elijke aankondiging- in
de Leyclst'he en Haarll'11lsdle Couranten. Van mijne zijde heb
ik gezorgd, dat onze aankomliging niet, volgens voorheen
gegeven last, ten t\.vccclemaal in laatstgcn. Dagblad geplaatst
zal worden zonder nader order. Ook heb ik den acadernischen
Senaat a.s. Maandag (12 Sept.) zamengeroepen OlTI hem
kenni!'> te geven van onze briefwisseling eu om te vrag-en, of
men oonlde, dat er nog iets anders door mij behoOl-e vcrrigt te worden.
Af et verzekering mijner hoogachting" enz.
Na voorlezing van dez~ brieven heeft de Rector gevraagd,
of de Senaat het begin der lessen wilde veranderen.
De Senaat heeft: böloten, bij den vastgestddcn dag van
4 Oct. te blijv'l'n, en aan den J...·eidschen Rector den volgenden
brief te schrijven.
Hcringa aan Drugrnans, den 12cn van Herfstmaand lB14:
"I [et is op gncdvinden van den akadern. Senaat, hedcll vergadenl, dat ik de eer h(:b
Ed. H. G. 't volgende te mel(lcn.
De Senaat wC'nscht, dat U Ed. H. C. gelieve op te merken
cene voor de UtL Profess(ln_'!l bljznnderc verpli.~rt('ndc reden
voor 't bckel1l1 m;tkctl van den t~jd, op welken de akademischei lessen zuilen hervat wonh'H. Zij is deze: wij zijn :'>cdcrt
b~jna 20 jaren gewoon dat te doen vóór 't begin der zomcr-
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vacantie op eene gedrukte series lectiomim, welke dan aan
de studenten wordt uitgedeeld en publiek aangeplakt. Dit
hebben wij nu niet kunnen doen, omdat wij niet wisten, welke
bepalingen er bij de aanstaande organisatie zouden worden
gemaakt. Er was dus nu ecn ander middel nodig, waarop wij
ook onze studenten bij 't henengaan hadden doen hopen.
Voorts verklaart de Sl:naat, dat ik in mijn brief van den
lOden ck,zer deszeHs handelingen, gèvclClen;:; cn bedoelingen
volko!llCll naar v,aarhei(l heb (fpgege.vcll.
Voor het tl'g-emvoorcli,Q\-' weet de Senaat in dit geval niets
ander:s te doen of aan UEd .. H. G. als raadzaam op te geven.
Doch 't zal ons aangcna;llll zijn, spoedig te vernemen, \vc1k
besluit: de l,cidsche HH. Proff. omtrent 't hervatten hunner
lessen hebben genomen, om dan nog te kunnen beoordelen,
of l:f iets ;llHlers door ons zoude behoren gedaan te worden.
l\ld verzekering mijner hf)ogachtin~(' enz.

20 Sepiember 1814.
De Rector deelt aan den Senaat mede wat de Leidsche
Rector in de couranten heeft bekend gemaakt, en vraagt:
wat'nu te doen? De Senaat heeft besloten, aan den Secretaris
van Staat tot de Binnen!. Zaken den volgenden brief te
schrijven:
Utrecht,den 20en van Herfstmaand 1814.
.,De Professoren der Ltr. Academie hadden in de laatste
week van deze maand, naar oud gebruik, hunne le.-:;sen moeten hervatten, doch van goeder hand, zoo zij meenden, onderricht, dat de Leyc1sche en GronÎngsdle HH. ProfL dit eerst
met het beg'in der volguHle maantl VUOH1C1l1Ul.S waren te
doen, bepaalden zij zich ook daartoe. (J1Il de eenparigheid te
btvonkrcll. Zij achtten het noodig,. dit door één en ander
clagblad bekend te maken, ten einde d(> jonge1it.:clcn hiervan
kenni::; zouden drag-en; dit was bijzonder noodig, omdat dit
jaar daarvan gecne aan\i\'ljzing was gedaan op eene ~l'ries
lcctiol1um, \velke anders gt.'\voonl~ik vóór het begin der
groote vacantie gc(lrukt, uytgedeeld ('1) aangeplakt \vonlt.
Dan heden lezt:îl wij in de Dagblad.en CCIle advertentie van
dezen inhoud: _" "De I\.ccto[ der Hoge School te Le,yden
hrengt hij deze, met VI.HJl"'Wetcn van Zijne Lxi..". den Heer Secrdaris van Staat tot de Binnen!. Zaken, ter kennisse van
alk, die ucLarbij bebng hebben, dat de voorlezingen aan
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genoemde Hoge School in de volgende maand October eenen
aanvang zullen nemen, terwijl de "aankondiging van den
juisten dag dezer aanvang, na 't cmtvang{·.n der algemeene
en voor alle Hoge Schooien gelijkwerkende beschikking hieromtrent, nader zal g'cschieden.
Leyden, den 17 Sept. 1814.
(get.) J. M. Kemper." "
. De Utr. Professofl:'l1 vÎnden zich door den inhoud dezcr
ad vertentie in cenige onzekerheid gebragt aangaande: hetgeen
hun te: doen ,sh;ü. Zij ver];m,;<tn dHs te \v'l'teJ1 het goedvinden
van TT we Exc, 't zij ter aanvaarding der lessen op den 4m
van' de aansl;tandc maand. volgens 't geell zij reeds l'](;bhcn
<t:angekoudigd, '1 zij tot het uitstel daarvan tot den dag, dien
't Uwe Exc. behagen %al ie bepalen. Alken verzoeke ik met
al1eD eerbied. uit hunnen naam, dat 'i UyVC Exc. believe, mij,
;'-:00 ras doenlijk, Uw goedvinden kcnb:l.ar te maken. len
einde cc ne oIlL:ekcrhcid te doen oJlhowlctl, welke voor de
Professoren en st.udenten beide beknuIlucnd is.
DL: :Rector der .Academie te Utrecht
(get.) J. Heringa Elis.z."
24 September 1814.
Ingekomen een brief van den Secretaris van Staat (tot de
Binnen!. Zaken) Röell aan den Rector der Academie te
Utrecht, dd. 's-Gravenbage, 21 Sept. 1814, inhoudende, "dat
hem gecne bedenkingen zijn voorgekomen om de aankondiging der hervatting van de academische lessen te Utrecht
tegen den 4 Oct. Ci.S. te laten -zooals die is, onverminderd
echter de nadere bepalingen, wdke vóór dien tij d door Zijne
Koningl. Hoogh. mogten worden gemaakt."
29 September lR14.
Na een promotie deelt de ,Rector aan den ~cnaat een brief
mede van den _Rector der t~r(m. Universiteit, H. Ivluntinghe, dd. Groningen, 26 ~cpt. 181-+: uitnoodiging tot bij,voning, door «'n (Jr meer afgevaardigden, van het feest . da,t
op den 200;;ten jaanlag van de stichting der Groninger Universiteit, op 10 Octoher a.s., zal wordcn gevierd, met toezending van C'cnige exemplaren v()n het programnia en verzoek, (leze kr gewone plaats te doen aanplakken. -- Bij de
beraadslaging hil'rOVL~r was eerst besloten, twee leden van
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den Senaat hiertoe af te vaardigen, later zijn hier echter
bezwaren tegen gerezen. Aan het verzoek tot aanplakking
is gaarne voldaan.
3 October 1814.
Toen ons bericht was, dat Leiden een afgevaardigde zou
sturen ter bijwoning- van het Groninger feLst en ook één
van de unzen gelegenheid daartoe had, heeft de Se1Elat, op
voorski van den Rèdor, dit opgedragen aan collega Iluisman, die deze opdracht gaarne heeft aanvaa.rd. Hiervan i.s
aan den H.ector van Groningen kennis gegeven in een brief,
dd. den -4-den van \Vijul1laand 1814, dil' tevens een gell1k\veI'l:;ch inhoudt, waarin _Hcringa O.:L SChTij ft~ ~lat hjj zelf
g;tarllC h(·t fc-c~t haÜ b~ige\.'oond van "eenc Akademie, aan
\vd~e ik de opleiding tot 11llïncn tegcil\yoordigcn stand door
Co,ls ~:;i}nlh('id te danken heb," ma''!.f daarin verhinderd is
·door zijne bezigheden, ab Rector van de /\cadcmie en Decaan van de theolog. faculteit. biJ' het hervatten der lessen.
- De Senaat heeft besloten, dat Hector en Assessoren, namens den Senaat, de gemalin van den Souvereinen Vorst
zullen bezoeken, "\yanncer zij, zooals het gerucht wil, den
volgenden dag in Utrecht komt 1).
14 October 1814.
De Rector deelt aan den Senaat mede, dat ingekomen is,
o.a. een brief van Janssen, Commissaris voor de kerkelijke
zaken, dd. 's-Gravenbagc, 10 Oet. 1814, waarin aan den
Rector gevraagd wordt een opgave van de studenten in de
theülogie, die er thans te Utrecht zijn, en van he~, die zich
tot die studie bestemmen, zonder nog theologi:-ichc colleges
bij te wonen, met vermelding van: naam en voornaam, ouderdom, geboorteplaats, \'voonplaab en bedrij f van c1e ouders, en
van den tijd, dien zij aan de IT oögcscJlOol hebben doorgc1) Eerst den 15 ut'1l October vertoefde zij een oogenblik te
Utrecht, maar alleen om van paarden te verwisselen, op reis van
Den Haag naar Het Lea. Den 16uf'1l en 17 den October had het bezoek van den Souvereinen Vorst en zijne gemalin aan Utrecht
plaats (Dagverhaal enz. van 1793~1816 van Hendrhl.::. Keetell, Gem.
Arch. Utr.).
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bracht. ~ Maar hoofdzakelijk was de Senaat bijeengeroepen
om te beraadslagen over een audiëntie bij den SCJuvereinen
Vorst, en zoo mogelijk, ook bij zijne gemalin, b~j hunne
komst te Utrecht. De Senaat heeft besloten, dat dit geschieden
zal door den voltalligen Senaat, en dat de Rector daarbij
het woord zal voeren. Aan den Secretaris is opgedragen,
"omma pracpararf'. quae ad salutationis huius orclincm et
dCCllS rcqniruntur.'t
18 October 1814.
lluisman brcngt verslag Uil van het C;'ronÎngcr feest en
overhal'Hligt, in naam van,Drlc-~scl1-, die bij deze gelegenheid
mort': maio[um tot rhilo~. DL is gepromoveerd, een exempb:lr V;111 zijnc~ dissLTtatie "de- auro fulminamc." - Daar de
beperkfe niimtc niet toelicl, dat de voltallige Senaat opkwam. hrbbcn afgev;lanligdcn 'van dt'l1 ~('naat de eer en de
vreugde gehad, hunne ofnyachting te mak('n bij den SOl1've-,
fcinen Vorst, ,,:1.c;tduni:tl' 110:,,1.rae restitutorem," en hem de
belangen van onze ~\r,Hkmic aanbevolen, W~larop de Souvereine Vor~t beloofd heeft, alles te zullen doel1~ wat tot
bloei en heil onzer Academie zou strekLcn.
Daar weldra de inw~îdîllg der Academiè1 verwacht wordt,
is gevraagd, of er nog ecn recensie van onze studenten gehouden zal worden. De Se11aat heeft besloten, bij de oude
gewoonte te blijven en dus op den gewonen tijd de recensie
te houden.
'

21 October 1814.
Ontv:mgen een brief v;m den Leidschen Rector J M.
Kemper, dd. Leiden. 19 Oet. 1814, inhoudende: gelijk ik
vreesde, is het reeds begonnen zijn van sommige Acaderni<.;n
een reden gnvecst nni. den a~ll1drang op hel tot stand kellTIen
V<l.ll de organisatie dcr Acadcmil:n "niet vuor zoo wezentlijk
te houden, als hij dit in den beginne geschenen had." Hij ~lc
voortdurïng van dezen provisÎ(Hleden en ongcwc-nschicn 'toestaml waren eenige schikkingen noodig, om althans in de
juridische facu!1.eiten niet alles in de war te laten loopen,
l\det machtiging van Z. f\:. I r. heb ik rnij met den Hector
der Academie te Groningen verstaan ,.over de beste inrichting der studiën en Je verdeling der vakken in de bijzondere
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faculteiten, om dezelve èn met de tegenwoordig nog van
kracht zijnde reglementen niet in tweestrijd te doen zijn, èn
echter de waarschijnlijk aanstaande organisatie daarbij zoodanig in het oog te houden, dat de invoering der nieuwe
wet, ook s1aande het lopende jaar, niet te veel botsingen veroorzaakte.
Ik had gcwcnscht, hetzelfde te kunnen doen ten aanzien
der AC(I(krnie van Utrecht, doch vreeze dat dit, hoezeer
ook voor de Utrechtsche Professoren van c-vl'llveel belang
als voor alle academische ondenvijzers, reeds te laat zal zijn,
daar reeds allc~ aldaar werkelijk· begonnen is.
.
rJaar het echter aan den cenen kant onoprecht zoude zijn,
CT \V E.ll.G. hiervan onkundig te laten, en er aan den anderen
kant mi.sschien nog iets zou kunnen zijn, \yaarorntrent U \VE.
H.C. of C('IlC: der faculteiten het nodig of nuttig- zouden kunnen oonklcn, gemeenschappelijk maatregelen te nemen, heb
ik hd van mijn pligt gc·o()rdeeld, U \NE. H.C. deze ie moeten
scllrijven, tcnyijl ik tevens deze gelegenheid Vilaarneme, U
\\/F. H.C. van mijne hoogachting te verzekeren." enz.
Aan den Rector en /\rntzenius is de heanhvoonling van
dezen hrief opgedragen. Dit antwoordt luidt:
"Utrecht, den 22en van \iVijnmaand 1811. De Htctor der
Akademie te "Utrecht aan den. v\-'deel. Hooggel. Heer Rector
der Akademie te Leydcn."
ft: heb HW brief aan den Senaat medegedeeld. "l\-1\ine
ambtg·enooten erkennen dankb::lar, nevens m~ï, de hlijken
van uwe bc1angne111cnde zorg VOO! den wdstand onzer Akadc.mie ell voor het nut 01lZ(T ambtsbediening, zoo op he: ü>
genwoonlig tijdstip als hij de gehoopte niel1we inrigtillg.
vVij hebhen, ja! tezamen onze werkzaamheden op den
ouden voet hervat, omdat v;ij nog gehed geen voorschrift
van verandering hebben, doch dit zal ons geenzints beletten
om te venlClllcn, wat cr door U \VEd. lIgl. en den Heer
Rl·dlJr dlT Groninger j\cademie voorlopig overlegd is ten
einde, bijzonder in de rechbgeleerde fal..'ldteit, venvarring
voor te: komen. Het zal ons veelmeer aangenaam zijn, van
U Hgl. zoodanige opcningc en inlichtingen te ontvangen,
·weJke ons kiden kunnen tot gemeenschappelijke maatregelen
met de faculteiten a;m de andere Akademiën, ten einde de
oVl..'rgang- van het tcgel1\\'oordige tot het aanstaande meer ordelijk gTschÎeden kunne. Ik hoop dus met een nader schrijven van U Vv' ded. lIgl. te zullen worden vereerd: terwijl ik
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in mijne betrekking gaarne tot bevordering uwer goede bedoelingen zal medewerken" enz.

Januari 1) 1815.
Op voorstel van Rossijn besluit de Senaat eenparig, aan
collega G. Mo11, "philosophiae candidatus," het doctoraat in
de pbilosophie hOf:oris caUsa k verkenen, zood ra de bevoegdheid om dit eerbewijs toe te kennen aau 011Ze: Academie vulledig zal zijn teruggegeven 2).

3 M""rl 1815.
De :Rl'clOr dod [ckcns(',hap en verant\voonling VlD de
rctributiegc1dc'n, die hij van de studenten heeft geïnd: ontvangen f 21 r.",,-7~-" -10, daarvan betaald f 20S--~J-.."B. blijft
over f S~18-2, \-vdk bedrag' in de schatkist van ~kn Senaat berust ('n aan den Secretaris is ovcrgl'g'cven. - Op
verzoek van De Rhoer en op voon;td van den Rector is aan
"Janus Antonius QUL'yssen," wiens doctorsbul in 't ollgereede was geraakt ;l), ecn~ getulg-schrift uitgereikt, ondertcekL'nd door _Rect()r~ Promotor en Craphiarius, waaruit bl~jkt
dat de verloren g-eg·ane bul hem rechtmatïg verleend was. De
vorm van dit testimonium i:'l ook voor ,'t vervo1g vastgestc1d
en luidt: "L.S. :Rcctor, Promotor ct Graphiarius testantur
viro doctissimo ...... die ...... anno ...... Senatus Homine
diploma datum fUlsse huius forrnulae --- - sequitur COllsuda diplomatis formula - - . Subscriptio: hoc testamur
Rector, ...... Promotor, ...... Graphiarius.
Vder. ad Rhtnum 'rrajecü, d.ie ...... ;tllllO ...... "

16 Maart 1815.
IToe\\Tel er reden tot klagen bestaat, dat aan de professo1) Dag niet ingevuld.
2) Eerst op 28 October 1815 heeît de promotie van Gerardus Moll
tot Phil. Dr. et L. A. M., promotor Rossijn, plaats gehad. Hij was de
laatste, die ,in het Album Promotorum der oude Academie is opge-

tcekend: Album Promotorum, blz. 230.
:l) Hij was 22 Juni 1807 tot J. U. D. gepromoveerd: Album Promotorum, blz. 222.
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ren hnnne jaarwedden nog niet betaald zijn, heeft de Senaat
besloten, nog even te wachten, "antequam haee fes severius
tractetur." -- Op voorstel van den Rector en naar het voorbeeld van de magistraatscolleges besluit de Senaat, dat Rector en Asses~:;or{'n, als afgevaardigden van den Senaat, naar
Den Haag zullen gaan- om den honing geluk te wenschen
md zijn nieuw verkregen Koninklijke Waardigheid.

6 AprillR15.
De Hcctor bericht, dat even genoemde delegatie zirh van
bare taak heeft gekwden en \vclwillcnd is ontvangen.
"Vu(lIldoquiclem in pracscntc patriae totiu;;;quc Europac condiliollL', cuius chekrn intcrîll1mquc iterum minalur NapcJkontus îstc Üonap:i.rllh, qui ex Flba profugw; jam Calliam occupavit," en ook 1n onze _Ac:i(lcmie de jongelieden niet ontbn>
ken, die VOor de redding' én de vrijheid van hun v::dcrbnd
dic'nst -yyjilen nemen, he(:It de 0cn;lat hun cddmocüig(~ gezindheid ,Q\:prczcn en teVellS besloten, het daarhu.',n te leiden,
d:\{ (!:l;tnloor ZijD WClnt.t;- mogelijk schade wordt tocgcbrac-ht aan hunne studie. Er zal- worden opgemaakt een
"I... îj~;t van zc)o(1anig<~ op de Utrechtsehl; Akademie stl1(lecT('t1ck jongdicden, welke gcncgc:u Z~jil en zich verbinden om
zich in den vi--apcnhanclel tt ndfenen, tën einde, wanneer de
nood de:i Vaderlands het vordert, hunne personen ter beschikking cles Konings te stellen. Zullende van dit voornemen, zCloclra deze lij:;t zal gesloten zijn. dadelijk aan Zijne
JVLtjesteit cCTbiccligT kennis \'\"orden gegeven, ten einde
Hoogstdeszelfs gocdkeuring daaru[l te verzoeken." De lc-i..:
ding van een en ander \vordt ;lan 1\1011 opgedragen.
J.l April 1815.

Aan den T<.ector. den Gi~aphiaril1s en l\{oll wordt opgedragen het ontwerpen van een brief aan den K.oning (zie op
1ö Aprîl).
V u'de[ \\'onlt besloten, dat I~ector en Secretaris in naam van den Senaat de .,quatuor viros consulares I)" zullen gt:lukwcnschen met hun nicuwe ambt.
]) Bij het "Reglement voor de Regering der Stad Utrecht, gearresteerd bij Besluit van Z. M,t van den 5(kn November 1.815,
N J, 60" (een gedrukt exemplaar daarvan in Bibliotheek der Stad
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18 April 1815.
VOOfg'eJezen en goedgekeurd wordt de volgende brief (Invol. Chartarum N°. 9).
Utrecht, den 10 April 1814.

Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, Hertog van Luxemburg,
enz. enz. enz.
Sire t
"De Senaat der Utrechtsche :\kadcl1lÎe, uit wiens naam jk
de eer heb dezen ie ~chrijven, verecnigt zich met alle Lhvc
getrouwe onc1enlanel1 in den wenseh, Olll mede te werken
tot a1 wat U. h. M. zal onrcleeicn noodig te zijn ter bestrijding van EUfOp:-t"s algcmcenen vijand, den voorrnaligcn, Verdrukker onzes \/adcrl(ll1d:-;, den Vernietiger onzer Akademie.
1\Jct gl'rlOl'f.(cn zien de- Profe~;~;OlTn, dal eenige studenten,
wier vermogen dit toelaat. onder de eersten onzer stac1g"l,:noten zijn geweest, welke zich uitrusten als vrijwilligers omkr
de' c:l\.'alkric, UI det'lnel1leH ln deIl schntterIijkcn dienst, van
,vc1ken lhn~ K. )1. he'll wel had \villen vrijstellen I). Dot'h
een grooter aantal i:-; er, hetwelk, als de J~ood des Vaderlands 't. naar 't oordeel [Jwer K. ~L, mog:t vorderen, zich
gc:ree'd verklaart om hunne personen ter hl'schikkillg Uwer
1:(. 1\1. te stellen. Ondcl- dezen tellen wij onze l'igCll zoonen,
z{)()velvn cr volwa:-;sen zijn:':), en 't grootste getal bestaat
uit jongelieden, welke uit hoofde van hunne toewijding (Jan
den kerkelijken dienst zich zotHlen kunnen ver:-;choOllCtl. 'Wij
hebben gCJ;lCend, dezen behmenckn linT dOOf OnZt'll raa(I
zoo te moeten kiden. dal dczelve vooreerst aan hunne studiën de mlnste afbreuk, cn als de nood 't vordert, den Lande
't meeste nul. mo~e doen. \V-ij hebben hun daarom aangeraden, 0111 hunne lettcrocffenillgen 'vuor alsnog niet te staken,
Utrecht, Caial. N"'. 1931) was (art. 1) het aanbl leden van den
Raad op 2S bepaald, "waarvan 4 leden Burgenwesteren zullen zijn."
Een hunner was presideerend Burgemeester,
1.) Zie hiervóór blz. 512, op 12 Mei 1814.
:!) Op de lijst der vrijwilligers (blz. 525) komen voor H. J.
Royaards, P. J. I. de Fremery en E. Heringa, zonen van de gelijknamige Utrechtsche hoogleeraren, ook J. F. van Dordt. een neef van
prof. Van Dordt.
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maar zich tevens, met toestemming hunner ouderen -en voogden, in den wapenhandel te oeffenen, ten einde in allen gevalle gereed te zijn. Zij hebben dien raad gevolgd en vandaar is de lijst geteekcnd, welke wij de eer hebben Uwe K. M.
bij dezen aan te bieden, niet twij felencle" of onze Akademie
zal, indien 't oogenhlik der oproeping- daar mogt zijn, een
gTooter aantal o'pkveren, welker ouders nu nog in de om:-lt;mctigbeedell te weinig drang ~chijntn te vinden om hunnen
kinderen dezen stap te veroorloven.
Het is n(l;Jï den \,\'cnsch der gezegde ~h.l(lcntcn, dat ik de
eef heh, hicrvah aan U. 1:. 1\1. kermis te geven, de goedkeuring Uwer lVJajesteit en tevens de nodige orders eerbiedig
verzoekende, ten einde op cene vrettige en geschikte wijze aan
't verlangen der jong-eliedcn naar de wapenocffcn1ng \",,'orde
voldaan.
ik heb tk eer md den diepstcn üoünoed te zijn
Sire,
Uwer Koninglijke J\rIajcsteits gcirouwste ondercban
De Rector der Akademie van Utrecht."
(\V;b

geL)

J.

Hcringa Ez.

Aan dezen brief werd toegevoegd de "L\ist" (voor 't opschrift daarvan zie hiervóór blz. 523, op 6 April 1815), gt:dateerd "Utrecht, 9 April 1815" en geteekcnd door: "H. R.
de Geer, Ic Lieul., L C. Broers. Sergeant-majoor, J. F. van
Oonlt ]. \V.zn., Sergeant, JL van J<.ces, 1L 1. Royaards,
N. C. Kist, fourier, De Bonvoust Ikeckrnann, G. lVTunnicks
vaIl Cleeff, P. J. 1. de Frelllcrv, A. van Rees, H. G. de
Vries, G. H. Bosch, I. van Rees, Zlle Lieut., J. E. C. de \Vijs,
R. Scheers van Harencarspel, j\. '\V. Holstcin, NI. Altheeï,
!,-;. \\? L van Nagcll--zie Acta van IX en XXX l\Iey (hierna blz. 529). -"",. -'~, r. T. Althcer. D. van Guericke, E. Hcrill"a, J, NL v,;n ObI, ";)[I;01'"al, .1, H. cle Waal (hierna blz, 528),
G. 1. Sarvaas, J. S. Zorn, H. Heylidij Cs.z., G. D. SmÎts
-~ -- wegens ongesteldheid ontslagen
-. C. van Doo,n.
A. G. A. van Rappanl, J. Smil. D. H. Horst - -- wegens
ongesteldheid ontslagen -,-- -"''''-, J. H.aderm:lcher Schorer, H.
Kmnsius, D. C. Rcitz
-- zie .Acta van IX :l\:Tey (hierna
hlz. 528) ---. --, R. K. van Tuyll tot Heeze en Leende, corporaal, D. W. van Ll'Cl1\Ven, G. van I-iCClnVCn, Christiaan Riem.
corporaal, Carl H.iem. 'L. lIepp, .L Herter - - zie Acta van
XXX Nley (hierna blz. 528) -- --, Krieger _.... ----'. zie Acta
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van IX, Mey - , Van Pabst, schoon geen student
zijnde, is' als lid van het corps op zijn verzoek aangenomen,
J. Reeberge - - zie Acta van XXX Mey - - 1)."
8 Mei 1815.
In.s-ekomcn en gekzen een brief van den Secret. v:m Staat
voor de !linnen1. Zaken, Riiel1, dd. 's-CravelJhagc, 3 Mei
lHl S ([nvoll1rrum dnrlanlrll N;) LO}: bciuigt natr}en:-:, Z. M.t
het hijzondex g-cnoegtll, w;t~tnll(Odc: Z. M.t het aanh(lt! V;) n de
{ill'. _-,tudcnteH heeft ontvangen en ;I,i1lDCcmt; dit ;1:H1hod
gdlli;(~t 11iel alicdl V,Ul den hcilzamcll in\' ]o(;c1 dVf VtL hoog;1ccrarcn op de .2;t'1l10eclcrc'Jl hunner kwu·kclingtlL un;n~ evenZeer "v;m den prij"llikcll T)aarijver. dien UtredJt'" ;',an di..'
wctcn.-;cbaJ,l gewijde j("ug(l bcxiclt, om in het \'oor~ta;m V;;H dat
o!l';chaHJaar v()lirfcch(-' (lIl. "de \\'cld;,dCI1. die ;:1j ;,1:-: inboor
Engc-lt van enl Vaderland. ger~iclen, "vdk:.; l){:howl' voor gtc·ncil
te hoogc1! prijs km gelocht 'wordcn 1 ") "niet ;)dllcr rc. hlijven
b~; de lul;'-;lcTrijk1..,' v()()rl'Jceli]cl1, '.)l/elke door de ~:iudcn:ndc jongcl-int~':,;rl(;jp Ü' .Berlijn en CiAting('ll 71ja Ui worden {~'e!;even,
en wier n;l.\'oh.::ing deol' hunne JOE:'.!:!.' Ltnclgcnootcn ;i.<in Ley-

c!cns hooge School zij zuo

prij%nL,-:'-',-'aardi,~

zijn voorgeg:n,n."

Z. M.f heeft hd adres V;il1 dCll Utr. Scnmd ;t:m <Ic ] kpartum:,'ntCll van Oorlo.g- en .Binnc-nL Z:t1-;:cn vcr./,ondcn, om L\j
(te uitvoering dl' jWflulpz:tmE' .hand ie bieden; Et ovtrlCi< md

mijn ambtgenoot van Oorlog

'Vt'r;;;,:kef

ik dE'u

~~~:n;!at

v;:n

gi.'11!eeljCiChappclijke hcn.-iclvaanlighei(l cla:,rto(". liet ~nl1bo(1 del· Utr. ;.-;{udcntt:ll komt ons cdlH~r 'J('elli.~):\..'rmak te ,~T'

Û,lZC

chust11eenr·' voor:

DIr·u

vreest te ;;;cer, (bt

:,(:<:11 ZC(T

opzet-

telijke (w[cning in den 'w;qKnh:mdd" di.' ~~1.i:Hlï(-, zal sch:;(1cn;
bllilcngeVdJDC tijden vercisch(·1'J t!uiicng'é:\Vt!ll.C maatn'!..;clc'Jl;
wïlkn de: studUJtCil zich î-nderd;l:l(l bck\"d;tIU makell tot '\'crdulîging des Vaderland:,:; tegen dt'n (b;::: des ,l;'CV;l;:!rS, d;l11
bchourcn zij voor een poos aan heL honger bl'bug- V,lIl (kn

1) Wanneer men rekening houdt rnct de aangegeven verwijzingen, stemt deze Iijst overeen met de lUst der werkelijk uitgetrokken studenten bij L-oncq, t. a. p., blz. 333~,334. Alleen noemt
Loncq ook D. Smits en D. Horst, die volgens bovenstaande lijst
wegens ongesteldheid ontslagen zijn, en vermeldt hij nog L Dechent,
die op bovenstaande lijst niet voorkomt.
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Staat dat van hunne bijzondere bestemming te subordineereu. Overigens is het de bedoeling van Zijne M.t. niet, een
geheelc terzijcle;.;telling van ~tudiën of ambtsbezigheden te
vorderen van hen, die zich tot vrijwillige wapencorpSCD vereenigul: Uil Zijner M.ts besluiten omtrent deze corpsen
blijkt genoegzaam, dat zij alleen bij den uitersten nood zullen \vnrden verplaatst om tegen (!tn vijand" gebruikt te worden. Een tv·/cedc opmerking", die i.k daaraan moet toevoegen,
is (L:·zc: "het is LijmT M.t:-; stellig vcrldaarde intentie, gc-cne
vere,cnîgÏng van gewapende mansdl;"FPcn h~· admiUc-rc.tl, <lan
welke gcfurmccnl is volgen.:;; de \\:ctlcn op het shtk der Nationale miJitie en d(~r schlltlcrijcIl, of op d,:t1 voet van nq';-;lnÎsatic dL'!" vTij'.V1 llîg,,-' kümpagnici.:l1 kaval1er]e e)1 infanterie,.
bcp<1ald. bij f j()og~!dtTZdver HcsluÏl.ell van 2G TVlaart en 1
A_prïl IJ. Op .2::roncl van dien zal het dus onvcrmi}lelijk z~jI1,
dat de Utrcchhchc ~tl1(kl1icn zÎch niel slechts in cCllig-e vrije'
t1t1,cn n11 en d:m in den \v;qJCnh:mdd oefellen, m:iaT (",/Cll-

aIs de Le~'lbch~~ zich in een (,qn;dd corps vcn:cnigcll ('1] ab
:wod;mig- up den voo reil bedoelden voel worden g-eorg-;mi.'eerd (:11 g(dn,,~',!'iccnL :En het is alleen in dit geval, dat hen
van het lkp:tr1.t::1Jlcnt van Uorlog' de lWl1oodi.L:'dc in~~.1nlC
tUie; en W;lpCnl'l1 V(.'fschd ft, hei kommando uver dezelve
a;Ul een gcodvn(l 1:r~igsrn;m opgulragen en zij a:m een of
ander ba1ailloll der ~,~h;mdt~_ :lnT)(;(: of rniiunale militie kunnen toegevoegd 'worelcn, alles N:hkr bchoudt:ns de VCq2,1H1ning van tot op het ollvnhoopt tijdstip der noodzakelijkheid hunner verplaatsing", zelfs ook niet tot zulke militaire
dien~h'n gebezigd te wonkn, welke anderzins volgens opg-emelde ] ~eduiten van die vrijwîllige corpsen gevergd worden.)'
H: n{)odi,~- (kn Sen;!;lt uÏt het vo['c-mtaamk jn ovenveging
te. 11\.'nW11, zich van de \H'-rkcJijke gczlndheïd der sl udcllten
te verzekeren en W;lünccr die zal blijken, met Z. 1\J.ts bedoc.lin,~-~>n overeen te komell, mij dit te kennen te geven; ik zal
daarvan dan aan Z. lvI.t vcn;]ag doen en met rnijn ambtgeT1()ot hel noodige in het werk :;tellcn,
De Senaat bc~lt1it, dat H.cctor en ~ccretaris dezen brief
zullen medcdcelen aan ben, die op de lijst hebben g-cteckc1ld.
Naebt dit geschied was, hebben deze studenten beloofd,
daaraan IC zullen gehoorZal11t1L - Op verzoek van den
~('crdarîs zijn de' Arta, loopende lot aan het einde der academische lessen van dit jaar, voorgelezen.
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9 Mei 1815.
Gelezen en goedgekeurd ren brief aan den Secret. van
Staat tot de Hinncn1. Zaken, dd., "den 9den van Floeimaand
lBlY' en ondert. "De Rector der Utr. Akademie, J. Hcrin,i:.:;a r·:z." De voorn. inhottd daarvan luidt: (Ie hvce restricties, door 11 gemaakt, ::;tcmmcn gehecJ overeen met de bedoelingen der studenten cn met den raael, dien wij hUll hebben
g:egcvcn; u\\' brief is aan de ondcrtcckcnaars' van de 11jst
voorgelezen; bijna allen hebben verklaard, met den inhoud
ervan volkomen genoegen te nemen. Bijna allen, ,"vant van
sommigen kan ik het niet, of niet met zekerheid zeggen. De
stlülcnt Reitz heeft zich inmiddels in het corps vrijwillige
c:-lvalleric dezer stad begeven; de student De "Vaal is wegens ongesteldheid naar W~ik-bij-Dl1urstede vertrokken en
daJ.r in de schutterij ingeschreven; de heer Van Nagelt,
v;Hler van den student v;lll dien naam, rcserVNTt zich nadere opheldering te vragen. lIet getal der onderteekenaars
is intusschen vermeerderd met den student KriegeL Ik verzoek u eerbiedig, hiervan verslag te doen aan Z. JVl.t en met
Z. Exc. den Secret. van Staat toL de ,zaken van den oorlog
zoodra mogelijk te zorgen, dat de studenten door het verschaffen van Înstructeurs en wapenen en door het aanstellen van een commandant worden bekwaam gemaakt tot
den dienst van Koning en Vaderland.

30 Mei 1815.
De Rector leest een brief voor van den SecTet. van Staat
voor de Binnenl. Zaken, dd. 's-Gravenhage, 22 Mei 1815:
het verlangen der studenten zal aan Z. 1I.t kenbaar worden
gemaakt _: zood ra van zijne gunstige beslissing-, waaraan niet
te twij felen valt, zal zijn g-cbleken, zal de Provinciale Commandant door het Departement van Oorlog \vorden aangeschreven, zich met den Rector der Utr. _Hoogeschool over cIc
te nemen maatregelen in verbinding te stellen. --- Daarna
wordt gelezen en güedgek.:unl een door deIl Hect01- ontwurpen antwoord op dezen brief, deL 30 Mei 1815, meldcmlc,
dat men eerbiedig Z. J\l1.ts decisie zal afwachten; dat de
lijst vermeerderd is met de heeren .J. Hertel' e11 J. Rcebergc,
en dat de heer De Waal. na zijn herstel ('Tl terugkom,st, heeft
verklaard, zich _aan zijne verbintenis op clenzclfclen voet als
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heffing te mogen bezigen tot betaling der tractementen van
de professoren en van dc academische beambten OVCt- 1814,
en roept, daar voornoemd fouds niet toereikt Om alle bctalingcn voor de Academie daaruit te bestrijden, zijne tusschcnkol11st in om te bc\verkcn, dat Stads kas "\'1lcderom
als van ouds uit de publieke kas worde gesubsidieerd 1Uct
f 7458 (nI. de tractementen van de beide professoren in de
theologie, die tevens Academiepredikers zijn, vermeerderd
met een vroeger toegestaan subsidie van f 2658), "daar het
nu, in een tijd, dat Stads kassc door een reeks van onvoorziene uitgaven is uitgeput, niet \\TI kan gevergd \vorden, dat
de stedelijke administl-atie met het gehce1e onderhoud dezer
Academie belast warde" (Not. President Provis. Reg., ,en
bijlage) .

26 November 1814.
Ontvangen eetl brief van den Gouvel-ncur, van 24 Nov. 11..
ten geleide van een afschrift van een Kon. Besluit van 15
Nov. 1814, houdende machtiging om de kosten der Utr.
Academie over het laatste halfjaar van 1814, ten gelijken
bedrage als voor het eerste halfjaar is toegestaan , te vinden
-uit de heffing van 10 9h; \vanncCl- het fonds van die heffing daarvoor niet toereikt, moet de Burgrnr. een nadere
voordracht indienen, met aan\'vijzing van de middelen tot
vinding van het deficit. De Burgmr. besluit nu, provi::;i.ollcel
een vierendeel jaars tt-actement aan de professoren en de
academische t)(~dienden uit dat fonds uit te kecren, en bij
het einde van het jaar na te gaan, of alle kosten van de
Academie uit dat fonds kunnen \vorden bestreden; mocht
het tegendeel blijken, dan zal hij een nadere voordracht indienen (Not. Presid. Provis. Reg., en bijlage).

30 Januari 1815.
Aan prof. Hleulal1d zullen worden gerestitueerd de kosten
van de publieke lessen in de ontleedkunde; naar aanleiding
hiervan \\'ordt aan den GouvenlCul- de vo1gende brief Re':'
schreven (bijlage 79) : "de gedane aanvraag v<"ui den hoog"1eera:,f in de ontleedkunde aan deze AC<ldcmie ter "bekoming
der benoodigdheden tot het Reven zijner publieke lessen
heeft ons bedagt gemaakt~ dat er geen post op de "begrooting
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Utrecht in handen gesteld van den Burgmr. om advies, bericht deze (bijlage 15) : "dat de bovengen. Ph. Fr. Heyligers
gedurende de acht jaren, welke hij als Lector aan de Hoge
School te Utrecht is geweest 1), weinig of geeue voorlezingen
gehouden heeft, waaruit men van des zelfs bekwaamheid
om als Professor te doceeren, genoegzaam zoude kunnen
oordeelen; dat dezelve van cene uitmuntende l-eputatie jouisseert als accoucheur of üperateur~ doch dat de Burgmr. zich
verder onbevoegd rekent om over -deszelfs kundigheden te
oOTdeelen; dat ,vat zijn zedelijk gedrag en character betreft,
op hetzelve niets is aan te merken; dat, wat vervolgens het
verzoek van den requestrant betreft om aan de Hoge School
alhier geplaatst te worden, de Burgmr. zich verpligt vindt
om hierbij te doen opmerken, de toestand der 'stedelijke kas
dit zoude moeten doen a fraden, tenzij door de billijke en
vaderlijke beschikkingen van Z. K. H. de Professoren aan
deze Hoge School bij de aanstaande organisatie van het
Hoger onderwijs, evenals die van Leyde en Groninge, als
Lands ambtenaren beschouwd 'worden" (Not. Provis. Reg.).
20 Octoher 1814.
De Gouverneur zendt een afschrift toe van het Kon. Besluit van 5 Oct. 1814, inhoudende, dat het aan de Jttffrou\ven Saxe toegekende jaarlijksch pensioen, over den termijn van 11 Juni-31 Dec. 1813, ten bedrage van f 22116 st.--8 penn., zal worden uitbetaald; dat in haar verzoek
om verhooging van hef pensioen niet kan worden getreden,
maar dat zij van nu af op een geregelde uitbetaling van
haar pensioen kunnen rekenen (bijlagen 36 A en 36 H) ; de
Burgmr. brengt dit ter kennis van de Juffrouwen Saxe
(bijlage 37) (Not. Provis. Reg.).
8 November 1814.
Bij mISSIve van 2 Nov. 11. heeft de Gouverneur bericht,
dat b~i Kon. Besluit van 27 Oet. is bepaald, dat het tekort
over 1814 mag worden bestreden uit de heffing van 10 %
(zie blz. 542, op 5 Oet. 1814). De Burgmr. draagt nu aan
den Gouverneur voor, het batig saldo van het fonds dezer'
1) Hiervóór blz. 352-353, op Juli-Nov. 1804.
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om het getal der leden van die 11aatschappij te vergrootcn
en dcrze1ver luister meer en meer te verbreiden en te vestigen;" de Rector zal gaarne tot dit nuttig werk iets bijbrengen (NoL Provis. Reg.).
16 en 23 September 1814.
Ingekomen een brief van den Gouverneur der Provincie,
verzoekende te onderzoeken, of de ]uffrou'wcn Saxe sinds 22
Dec. 1812 geen pensioen hebben ontvangen, en mededeeling,
dat haar pensioen over de ,eerste zes maanden van: 1814 betaalbaar is gesteld ten kantore van den Ontvanger-generaal
der middelen te water C11 te lande te Amsterdam (bijlage
"51); kennisgeving hiervan aan de Juffrouwen Saxe, met verzoek, ter Secretarie der Stad Utrecht te willen inleveren het
certificaat van inschrijving van het pensioen in het Fransehe Grootboek (bijlage 52) (16 Sept.). - Antwoord van
den Burgmr. op evengen. brief van den Gouverneur: mij
is gebleken, dat bij decreet van 21 Januari 1812 aan de
Juffrouwen Saxe tezamen een jaarlijksch pensioen van 840
francs is toegestaan, ingaande met 11 Dec. 1812; dat op
22 Juni 1813 een half jaar van dit pensioen is betaald . zoodat
hun van den llden Juni 1813 tot den llden Juni 1814 nog
f 400 toekomt, en voor het nu loopende j aar, tot den 11 den
December 1814. nog f 200 (bijlage 72) (23 Sept.) (Not. Provo
Reg.).
5 Oc(ober 1814.
De Burgmr. vraagt den Gouverneur van de Provincie: in de
onkoskn van de Academie is alleen voorzien voor het eerste
halijaan 1814; als deze onkosten ten laste der Stad blijven,
kunnen zij dan bestreden worden uit de ] 0 ?ó heffing ten
behoeve van het Land op de gewone stedelijke inkomsten?
En moet op de begrooting yoor, 1815 al dan niet een post
gebracht worden voor uitgaven voor de Academie? (Notulen Pres id. Provis. Reg., cn'bijlage).
9 October 1814.
Op een request, door Philippus Fr. Heyligers, "Med. Dr.,
chirurgiae et artis obstetricae ex-Lector" te Utrecht,
aan Z. K. H. ingediend en -door den Gouverneur der prov,
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thcolog. studenten aan de Utr. Academie F. P. Chatin en
Joh. de Jong gericht tot Z. Kon. H., om "cen klein douceur" te bekomen voor de nog overige jaren hunner studie
(bijlagcn 72 A en 72 11) ; wordt toegezonden aan den Rector
JVfagnificus om bel-icht (2.1 April). Deze rapporteert gunstig,
na raadpleginR met de 1heo1. faculteit (bijlage 81 A); de
Burgmr. van Utrecht brengt dit rapport over aan "den Gouvcrfl(~ur van de Provincie van Uh-echt" (bijlage 81 B) (30
April) (Not. Provis. Reg.).
1 en 3 Augustus 1814.
Op aanschrijving van den Gouverneur der Provincie gelast de Burgmf. den Heeren H. Rcvcl, N. C. Schutslcr en B.
Batenburg, studenten te Utrecht, 0111 binnen drie dagen te
betalen wat zij nog verschuldigd zijn aan retributiegelden
(bijlagen 3 en 4) Cl Aug.). De Hurgmr. bericht aan den
Gouverneur, dat de genoemde sI udent"cn hem hebben doen
blijken, dat zij van den voor11laligen Inspecteur-generaal
Van den Ende uitstel van deze betaling hadden gekregen
tot den ZOstcn Aug. 1814 (bijlage 10) (3 Aug.) (Not. Provis. Reg.),
14 Augustus 1814·.
De GOl1vcrnelll- de1- prov, Utrecht zendt, om. informatie,
een request toe van tic Juffromven S. en J\.. J. Saxe, verzoekend uitbetaling van het haar toegekende pensioen 1) (bijlagen 68 en 69 B) ; de Burgmr. adviseert tot in\villiging van
dit verzoek (bijlage 69 A) (Not. Provis. l.zeg.).
9 September 1814.

Tngcko1J)cn ee11 brief van den "Rector ~1agnif., dd. den
-8en van Hcrf;;tmaand 1.814 (hijlage 35), waarhij deze de
ontvangst bericht van het "model van inteekening in de
Huishoudelijke Maafschappij te Haarlem" en. van den brief
van den Burgmr., waal-bij deze hem, namens den Gouverneur, uitnoodigt "tot het aanv.renden van gepaste middelen
1) VgL hiervóór blz. 501-5'02, op Juni-Aug. 1813, en hierna blz.
542, op 16 en 23 Sept. 1814. en blz. 543-, op 20 Oct. 1814.
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16 December 1813.
De Commissaris voor het arrondissemcnt 1...1tr('cht heeft
ecn "Besluit van het Algemeen Bestuur der Vereen. Nederlanden'" van 6 Dcc. 1813 toegezonden (voor den jnhoud zie
hierv(')ór blz. 508-··509, op 171)('c. 1813) \:'au dit besluit zijn
afschriften gezonden o.a. aan den Rector der voormalige
Universiteit van Utrecht (Not. Provis. Reg.).

31 Januari 1814.
De gccommitt. tot de academische zaken verzocht, om met
assumptie van- den Heer Vm Asch van Wijde ('cn adres te
ontwerpen, dat dOOl" den Raad aan Zijne Koninkl. lJ oogh.
zal worden ingediend "voor de belangcns van de Academie"
(Not. Provis. Reg.).

21 Febrnari 1814.
Deze commissie dient een onhverp-adrcs in, niet aan
Z. K. H., maar aan "De commissie tot het ontwerpctI cener
organisatie van het hoger onderwijs." Het wordt goedgekeurd;
het houdt in: dankbetuiging, dat op uw voordracht, naar
ons ter kerulÎs is gekomen, Z. Kon. ~1.t een favorabel besluit heeft genomen "omtrent het doen van promotiën op
onze Hoge SchooL" "Wij gevoelen wel, dat het begindsel
van éénheid, met onze tegenwoordige Staatsgeste1dheid overeenkomende, misschien zal vorderen, dat wij aan het recht, dat
wij op onze Academie (hebben), als pTi11litif eene Stads AIG1demie zijnde en alleen onder het beheer van ons Stadsbestuur
gestaan hebbende, voor het toekomende renunciëren, en dat
uit voorn. begindscl zal proflueeren, dat deze onze Akademie
met die van Leiden en Gl-oningcn in éénen rang gesteld wordende, ook aan één en hetzelve bestuur werde overgelaten."
Daarin berusten 1yij gaarne; wij vertrou\,l;"cn dan echter ook,
dat de Utrechtsche Academie voortaan uit 's Lands middelen zal worden onderhouden (Not. Provis. -Reg. en bijlage 63).
25 en 30 April 1814.

Ingekomen een brief vau den "Commissaris van het kwartier Utrecht," advies verzoekende over een request, door de
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zending naar Den Haag 1) -' waartoe verzocht \vorden de HH.
Herillga, Van Oordt, Arl1tzcnius, De F'rcmcry 2) en Van
Heusde, aan vvic daartoe bij dezen het Hoodige paspo01-t
wordt verleend l Not. Provis. Reg.).
6 December 1813.
Op verzoek van den academischcn Senaat wordt een brief
van voorschrijving aan den Commissaris-generaal voor de
BinnenL Zaken gegeven aan de commissie uit den Senaat,
,-,welke zich voor de instandhouding van de Ifoge School
alhier bij Zijne Doorl. Hoogh. zal begeven" (Not. Provis.
Reg.).
7 December 1813.

Toegestaan f 73-14 st. voor aankoop, op verzoek van
prof. De Fremery, van eenige benoodigdheden voor de chemie (Not. Provis. Reg.).
9 December 1813.
"Ontvangen nevenstaande missieve, strekkende tot antwoord op de missive, gCl'xpedieert op verzoek van den academischcn Senaat ;" de ontvangen missive (bijlage 158) is van
den COl11missarls-gcneraal van Binnen!. Zaken aan den President van de provisiüneclc lZegecring dCI' stad Utrecht, cn
van dellzelfc1cn inhoud als de brief van Van Stralen aaB de
commissie uit den Senaat, dd. 9 Dec. 1813, hiervóór blz.
S07, op 15 Dcc. 1813 (Not. Provis. Reg.).
10 December 1813.
De Raden SchUit. Van Doelen en Van Nes van J\lccrkerk
benoemd tot commissie: voor de academische zaken; aan hen
wordt tevens opgedragen, als Curatoren van de Latijnsche
school te fungeercn (Not. Provis. J{eg.).
1) Uit de Acta van den Senaat op 4 en 5 Dec. -1813 (hiervóór
blz. 504--505) zou men afleiden, dat de Senaat" zelf daartoe heeft besloten en er geen machtiging voor heeft gevraagd.
2) Deze is dan blijkens de Acta van den Senaat op 6 Dec. 1813
(hiervóór blz. 506) uitgevallen.
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Dat, hoezeer bij art. 5 van het decreet van 22 Oct. 1811
is bepaald, dat de Hooge Schoole van Utrecht den titel zoude aanncemen van Secondaire School, echter deze bepaling,
gelijk tneede veelc anderen van dat decreet niet zijn ten
uitvoer gebracht, en de organisatie van een Secondaire
School, ,veIke decze Hooge Schaale zoude hebben ver-vangen, nimmer, geheel nog gedeeltelijk, is tot stand gekomen,
doch dat alle inrichtingen dier Hooge Schoole, speciaal de
wijze van publiek onderwijs, op den ouden voet zijn gebleeven, krachtens aanschrijvil1ge van den Groot-l\1eester der
Keizerlijke Universiteit, gericht aan den Rector der oude
Universiteit van Utrecht, en daartoe relatief.
Dat de Groot-M.cester voornoemd vVd heeft te kennen ge, gceven dat, zoolang er geene bepaalde fondsen ten behoeve
deezer Hooge Schoole zouden zijn. aangevveezen, het geschikt
zoude zijn, het confereeren der graden op te schorten, dan
dat in Nederland de meerdere of mindere inkomsten cener
Hooge Schoole geen invloed op het confereeren der graden
kunnen uitoefenen en dus niet langer de executie van het
recht van gradueeren kunnen opschorten.
\i\Taarop gedelibereerd zijnde, is geresolveerd, den Heer
l{,cctor l\1:agnificus van dezer Stads Hooge Schoole aan te
schrijven, dat de Provisi(Hlee1e Regering den Senaat deezcr
Ifooge Schoolc bevoegd verklaart, om alle de rechten, \vaartoe dezelve door haan~ oorspronkelijke inrichting is gequalificeerd, ook bijzonder dat van confereeren der graden, hetwelk uit hoofde van temporaire en thans vervalle be1etzelen
was gesun:heëcrd, op den ouden voet weder uit te oeffenen,
en de rctributiën, welke waren opgelegd, te houden voor
vervallen" (Not. Provis. Reg.).
(Bovenslaand rapport is Bijlage 30 A van de Notulen der
Provis. Rcgcering; hijlage 30 B is een afschrift van den
brief van den Grand-JVIaître aan de Utr. professoren, dd.
11 April 1812, hiervóór blz. 444; bijlage 30 C is een afschrift van het "Exirait de l'Instruction" etc., hiervóór
blz. 446--447; bijlage 30 D is een afschrift van den hrief
van den Grand-Maître aan J-1:cringa, dd. 29 Oct. 1812, hicrvóór blz. 469---470).
5 December 1813.
De Senaat wordt gemachtigd tot het doen van een be-
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van 1\1"eerkcrk benoemd tot een commissie om met den "Rector J\lIaj..,'Ilif. dezer Stads Academie," op zijn verzoek, "tc
aboucheeren over de hc1angens der Hoge School" (Not. Provis. Reg.).

4 December 1813.
Deze co1111111551c rapporteert, "dat zij, in gevolge de reso1utie van gisteren, hadden opgewacht den Heer Eector en
Secretaris van den Senaat der Hooge Schoolc binnen deze
Stad, dcwdkc, na cenen zcgeIl\vcnsch te hebben uitgeboezcmd
OV(T den lZaacl, hîj gelegenheid van de thans plaats hebbende
gelukkige ommekeer vall zaken, de be1angcns van dezelve
Hooge School op het dringenste aan de zorgen en tocvoorzicht van dezen lZaad hadden é.tanbcvolcl1 J en na cene 1l1cdedce1ing van onderschcidctlC aanschrijvingen aan den licer
Rector der oude LTniversiteit van Utrecht, door den Grootl\feester der Universiteit van Parijs gedaan. betrekkelijk den
toestand dezer Hooge School na het decreet van den 22en
October 1811, verzocht hadden, te mogen worden geïnformeerd, of de Senaat deezer Hooge Schoole het daarvoor
zoude mogen houden, dat de belemmeringen, welke de Senaat in de- executie van ecnige haal·er rechten had ondervonden, hijzondn- tcn aanzien van de uitocffcning van het
recht van gradueeren, door de thans plaats hebbende order
van zaaken zijn vervallen, alsmeede hoedanig ten aanzien
van de opgelegde retributic.:n ten behoeve der Keizerlijke
Universiteit moet worden gehandeld.
En heeft de commissie voornoemd ten opzichte van het
vüorschreeve verzoek en voordragt in overweeging gegeven,
dat het hun voorkomt, dat, vermits de betrekking deezer
:Hoogc Schoole tot de Universiteit van Parijs heeft opgehouden, er ce ne provisioneele voorziening in deeze noodig is.
Dat het betalen der rdributiën tcn behoeve der Universiteit van Parijs niet meer te pas komt.

aangesteld. Bosch van Drakenstein had reeds den 28s ten November
zijn ambt als Maire neergelegd en het bestuur van de Stad aan de
adjuncten van den Maire overgedragen. Van deze adjuncten was
P. A. Beelaerts de eenige, die zitting kreeg in het provisioneele
Stadsbestuur.
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art 4.
"Dat die beëdiging zal worden gevolgd van ('ene 111W1Jdings-rcdcvoering, door eIken Rector 1Iagnificlls in de 1.atijnschc of in de Ncdcrduitschc taal, ter z~jllcr keuze, te
houden."
art. 6.

"Dat in den loop der \ycek, met den Sen November a.s. beginnende, het olldenvljs aan alle Hooge Scholen ecn aanvang zal nemen."
Ten slotte deelt de Rector een bericht mede van denzelfden, dd. 's-Cravcllhagc, 20 Oe1. 1815 (Involucrum cbartart1ln N°, 26), over de benoeming van Curatoren del" Lands
Hooge School 1 ), "tenNijl dl' plegtigbeid, die b1j gelegenheid der beëdiging van den Rector lVlagnificus zal plaats hebben, nader door I-lH. Curatoren zal bepaald wordetl."
"Atque adeo his de Actis Dccretisque in 8enatu C0111111(,11tariis, in illo praelectis ab coquc probatis, finis imponitur.
G. van Oordt."
H.
NOTULEN VAN DE PROVISIONEELE REGEERING :!) DER STAD

UTRECHT (TOT 13 APRIL 1815), VAN DEN RAAD DER STAD
UTRECHT (SINDS 17 APRIL 1815), VAN DEN PRESIDENT DER
PROVISIONEELE REGEERING
(SINDS 21 DEc. 1813) EN VAN
BURGEMEESTEREN DER STAD UTRECHT (SINDS 13 APRIl, 1815).

3 December 1813.
De HH. Van Doelen, Van Asch van Wij ck en Van Nes
1) Zie hierna blz. 548, op 23 October 1815.
2) Den 30ste~ November 1813 r..ad kolonel Van den Bosch, de bevelhebber van de Hollandsche troepen, die den 28s ten Nov. binnen
Utrecht waren gekomen, en aide-de-camp van Zijne ExcelL den
provisioneelen Gouverneur van het Departement der Zuiderzee,
Krayenhoff, uit naam van dezen Gouverneur, op last van "Prins
Willem VI, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden," den Conseil municipal ontbonden en een provisioneel Bestuur over de Stad
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der bereidvvillighcid, Koning- en Vaderlandslievende gezindheid van de Utrechtsche studerende jeugd bestendig bewaard en bijl plegtigc gelegenheden vertoond of voorop gedragen zou worden, al hehvclk ik mede in bedenking geef,
terwijl ik" enz.
Na de voorlezing hiervan te hebben aangehoord, hesluit
de Senaat, dat de blijde terugkomst onzer studenten op den
lOden October door den Rector en de afgevaardigden van
den Senaat Royaards, Arntzenius, De Fremery cn Van
Hcusde en door den geheden Senaat "summa solcnnitate"
zal worden gevierd. H ct verhaal van deze plechtigheid is aan
de "chartac" van den Senaat toegevoegd 1).

17 October 1815.
Op voorstel van den. Rector zal aan den Commissaris-generaal van Oorlog \vorden geschreven, dat de Senaat met
dankbaarheid vervuld is voor de goede zorgen van kapitein
Techters voor de 'Utr. studenten-vrijwilligers.
28 October 1815.
Rossijll heeft collega G. Moll honoris causa tot A. L. 1L
en Fhilos. Dr. geprumoveerd (zie hiervóór blz. 522, op
Jan. 1815).
Hierna deelt de Rector een bericht mede van den Conunissaris-generaal voor het Onden,,"ijs en voor de Kunsten en
Wetenschappen, dd. 's-Gravenhage, 21 Oet. 1815 (lnvo1ucrllm chartaru111 N°. 25), meldende, dat bij Kon. Besluit van
160et. 1815. No. 51, o.a. is bepaald:
art. 3.
"Dat de heëdiging van Hccton.:n, IIooglecrarell en LectoTen aan iedere Hoog'e School door het Kollegie van derzelver

Curatoren p1cgtig en in het openhaar geschieden zal op
Maandag den 6dcn November 1815."
1) Dit verhaal ontbreekt in het Involucrum chartarum. Een bevan de plechtigheid kan men vinden in de Utrechtsche
Courant van den 13den en den l6 den October 1815, en, in 't kort,
in het Dagverhaal van Hendrik Keetel1, echter niet op den juisten
datum, 10 October, maar op 3 October 1815.
schr~iving

534
30 Sept. 1815 (JnvoJucru111 chartarum N°. 20), dat bij Kon.
Besluit van 16 Sept. Jl. "de zaken, betreffende het onder"yijs, de kunsten en wetenschappen" van zijn Departement
zijn afgescheiden en de behandeling da;u-van is opgedragen
aan den Commissaris-generaal, tot w,eIken post Jonkheer
O. Repelacr van Dricl is benoemd, aan wien voortaan alle
brieven over voors. onderwerpen moeten worden gericht.
4°. Een aantal stukken betreffende den terugkeer der studenten-vrij willigers, n.l. een bericht van den Commissarisgeneraal van oorlog, del. 's-Gravcnhage, 30 Sept. 1815 (Involucrum chartaru111 N°. 21 ), inhoudende, dat de 11aarschalk Prins van vVaterloo orders heeft gegeven voor den
terugkeer .van alle coq1pagnieëll vrij\villigcrs, zoouat ook de
compagnie der vrijwillige Utr. studenten eerlang zal tcrugkeeren en "ua haar retour honorabel worden ontslagen, met
kennisgeving aan de leden derzelve van 's Konings tevredenheid en de erkentelijkheid hunner Landgenootcn over
de door hun aan den dag gelegden moeel en iever." Verder
een brief van den "Luitenant-Generaal, Provinciaal Kommandant van Utrecht," O.,Z. van Sandkk, dd. "Hoofdk-vvartier te Utrecht, den 4en October 1815" (Involucrurn chartarUt11 N°. 22), aan den Rector, berichtende, dat blijkens
inliggcnden marschorder (Tnvolucrum chartarut11 N°. 23) de
compagnie vriJwillige jagers der l:Jir. Hooge School, onder
commando van kai)iteÎll 'rechters, op 10 Oct. in Utrecht zal
terugkomen.; dat volgens aanschrijving van het Eerste generaal-commando, dd. Amsterdam, 1 Oct. 1815, waarvan copie
hierbij gaat (Involucrum chartarum N°. 24), deze compagnie
op de "meest plegtige en eervolle wijze" moet Vi'onlen
ontslagen en bedankt; dat hij daarom den Senaat, of een
deputatie uit den Senaat, uitnoodigt, zich met hem en eenige
daartoe uit te noodigen civiele en militaire ambtenaren te
vcrecnigell, om de studenten met een aanspraak te verwelkomen; dat hij een conferentie voorstelt met den Rector of
ecn cOlnmissie uit den Senaat "ter regeling van de bijzonderheden der staatsie, na afloop denvclke het mij niet ongepast zou voorkomen, dat het door de achtingswaardige juffel'scbap dezer Stad aan de compagnie der HH. studenten
geschonkenc en na de ontbinding van geen dienst meer zijnde
vaandeltje plegtig weder door de commissie werd OY<..'l"gcnomen, door de vrijwilligers naar de Senaatskamer ovcrgebragt en aldaar, ten blijvende tceken des betoonden moeds,
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onze studenten, die bij het leger zijn, terug mogen k0111e11.
Het ontwerpen van dezen brief wordt opgedragen aan den
pro-Hector De Fremcry.

17 September 1815.
Ingekomen een brief van den Secret. v. Staat vüor de
Binnen1. Zaken aan den Rector, dd. 's-Gravcnlnge, 14 Sept.
1815 (111volucrtll1l charlanl1u N'.J. 17): maakt het welbehagen van Z. l\1.t bekend, dat "de academische cursus dit jaar
worde uitgesteld tot na de reOl'ganisatie der hoge School,"
en noodigt deB Rector uit, "dien overeenkomstig de nodige
maatregelen te nemen," - De Sena<JJ besluit, dit aan de
:::tudenlen bekend te maken door een advertentie in de cou1'antl'11.
18 Septembl'l" 1815.

l1e:::10ten, dat de pro-I\.cdor zal ScJlnJ ven aan den Secrel.
v. Staat v. d. 13i11ne111. Zaken (over den inhoud daarvan zie
onder 4 October. bij ZO).
.

4 October 1815.
De l~ector deelt aan den Senaat de volgende brieven
mede:
" ~
10. Een brief van den Secret. v. Staat v. d. Binnenl. Zaken, dd, 's-Gravenhage, 15 Sept. 1815 (Involucrum chartarum N°. 18), ter toezending van een aantal geauthentiseerde afdrukken van het Kon. Besluit van 2 Aug. 1815,
N°. 14, "nopens de toekomstige inrigting van het hooger
ondenvijs in de Noordelijke Provinciën."
Z'. Een antwoord van denzelfde, dd. 's-Gravenhagc, 28
Sept. 1815 (Involucrum cbartarutn N°. 19), op den brief van
den pro-Eector van 19 Sept. 11., waarin de bespoediging verzocht werd van den terugkeer der Uir. sÜtdenten-vrijwi11igers, meldende, dat de orders tot hun .terugkeer reeds gegeven zijn, "niet twij felende, of deze gunstige dispositie van
Z. JVLt zal den acadcmischen Senaat opnieuw te11 bewijze
verstrekken. hoezeer Z. M.t zich aan de bevordering der
Vlretcnschappcn laat gelegen liggen, ,,vanneer dringendere bclang-ens vau den Staat zulks maar eenigennate gedoogen."
3 'J. l\1:ededeeling van den Minister van Binnenl. Zaken, dd.
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getrokken studenten zal aanbevelen aan de zorg van den Commandant van het 18de batailloll Jagef:;, hetgeen geschied is
bij brief van 19 Aug. (111volucru111 chartarum NO.. 14).
Op de vI'agen, of: 1 u. wanneer de bedoelde studenten niet
VÓÓr het einde van de zomervacantie "varen tcrugg-ekeerd,
g-ctracht zou "\-vorden hunne terugkomst te verhaasten, en
2e. ,vat te doen, als zij niet teruggekeerd ,yaren "{Jór het
begin der academische lessen en wij geen zekerheid hadden,
wanneer zij terug zouden komen, is besloten, voorloopig
niets te doen.

15 September 1815.
Bij afwezigheid van den Rector heeft de pro-Rector een
brief voorgelezen vall den Commandant van het 18dc baLailJon ,Jagers, Evcrts, dd. Fiesnes, 16 Aug. 1815 (lnvolucrum
chaTtarU11l K O 15), in antwoord op den brief van den Rector
van 19 AUR. O.a. verklarend, dat hij gaarne al het mogelijke
zal doen om aan de Utr. studenten het vcrhl~jf bij zijn bataillon en den di~nst genoeglijk te maken. - Daarna leest
hij ecn brief voor van den I .. cîdschen Rector Brugmans aan
llcringa, dd. Leiden, 13 Sept. 1815 (Involucrmn chartaru1l1
N C.• 16), luidende: "Officieel 1<.ell111::; dragende v~m de in1cn1i(~n Zijner 11.1 omtrent de op handen zijnde terugkomst der
jongdieden, welke zich in het voorjaar vrijwlllig aaQ den
dienst des Vaderlands gevi,.-ijd hebhen, heb ik gemeend, dat
het voor hunne opofferingen ('ene slegtc beloning zoude zijn,
de collegiën VÓ{)f hunne terugkomst aan te vangen cn hen
daardoor' niet alleen van het begin der lessen te versteken,
maar ook de studie van het volgende te vermoeilijken.
Ik zal dus aankondigen; d;1t in plaats van den gCi,,-onen
tijd de collegiën in het begin van Octuber op zoodanigell
dag, als nader in de couranten zal ",vorden opge,[;\:,vcn, geopend zullen .,yon1en. Daar eetl tweede grond VOOr deze aankondiging het op handen zijn der orgal1isatie i;.;, heh ik om
beide redenen gemeend, U\VdccL Hooggel. vriendschappelijk
daarvan ken11is te moden geven, terwijl ik" cni.
Ka dezen brief te hebben gehoord, besluit de Senaat, het
bC,[6n ·van de lessen nog" een weinig uiL te stellen en d-it aan
onze s1udenten door de couranten hekend te maken; verder
besluit hij, dat er aan (len Secretaris 'van Staat vom' de
Binnen!. Zaken zal geschreven worden om te verzoeken, dat

531

3 Augustus 1815.
Op voorstel van den I{ector besluit de Senaat, dat aan de
uittrekkende studenten een vaanvel zal worden toegeroepen.
5 Augustus 1815.
Vergezeld van de. collega's Royaards, Arntzcnius, De Fre- .
meryen Van Heusde, daartoe door den Senaat afgevaardigd,
heeft de H. ccior met een plechtige redevoering de compagnie
studenten "in foro])" tücgespn)kcn. Bij deze gelegenheid
heeft de bloem der Stichtsche juffers aan de studenten een
standaard aangeboden, en één hunner, J. F. van Oordt J.
w.z. 2), heeft voor deze ecr met een gedicht gedankt.
18 Augustus 1815.
De Rector leest een bericht voor van den Secret. van Staat
voor de Binnen1. Zaken, RöelJ, dd. 's-Gravcnhage, 24 Juni
1815 (Involucrum chartarum N'c,. 13), inhoudende, dat bij
Kon. Besluit van 17 Juni 1815 aan Hcndrika Hogelaar, weduvve van Gerret Hendrik Reinhold, wonende te Doesburg,
provisioneel en in afwachting der bepalingen, welke uit de
nieuvve organisatie ·der Hooge Scholen kunnen voortvloeien,
ter voortzetting der studiën in de godgeleerdheid van haar
zoon' Johannes Hendrik Reinier Reinhold, een academiebeurs van f 200 's jaars is toegekend, onder voorwaarde:
1 0. dat hij zich zal onderwerpen aan het onderzoek der
examinatoren, benoemd door Rector en Senaat der Hooge
School van I-/eiden, Utrecht of Groningen, en door de getuigenissen dezer examinatoren doe blijken van zijn voortdurende geschiktheid tot de academische studiën; 2°. dat
hij vóór den 31 en December van elk jaar aan het Departement van Binncnl. Zaken zal inzenden een loffelijk getuigschrift, zoo van den Rector der Hooge School als van de
hoogleeraren, wier lessen hij zal frequenteeren.
De Senaat heeft besloten, dat de Rector -- - hetgeen
reeds door den Rector van Leiden gedaan is - - onze uit1) Op het Janskerkhof; zie het verhaal van deze plechtigheid in
de Utr. Courant van 7 Aug. 1815.
2) Hiervóór blz.. 524, noot 2.
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Commandant in conferentie is getreden en hem het getal der
studenten-vrijwilligers en het bataillon der staande armée,
waarbij zij gevoegd \venschen te worden, heeft opgegeven.
20 Juni en 3 Aug. 1815.
Gelezen en goedgekeurd de Acta et Decreta tot op den
20sten Juni 1815. ~ Uit naam van de "Societas Londincnsis
pro libris Christianorum sacris divulgendis" heeft de heer
Stcinkopf de volgende werken aan den Senaat ten geschenke
aangeboden:
,,1. Versionis Sincnsis N (ovi) l' (estamenti) postremae
partes.
2. Armenicae N. T. vcrsiones, Petropoli.edttae.
3. Psalterium Davidis Aethiopice, Lond. h( oe) a(nno)
editu111.
4. Evangelium Matthaei, Hebraice, Lond. a O 1813.
5. Orationes Domini, litcris Sinensibus expressae.
6. Specimina nonnullarum versionum O. O. 1), uno exhibita folio.
7. Narrationes de progressu Societatis pro divulgendis
hbris s (aeris), Angliee scriptae.
8. Indices earurn Societatum in Anglia ct exieris regionibus, Anglice."
Uit naam van den Senaat hebben Rector en Secretaris voor
dit gewaardeerd geschenk dank betuigd (Involucru111 charlarum N°. 11).
De Rector leest een brief voor van den Provincialen
Commandant van Utrecht, O. Z. van Sandick. del. Hooidkwartier te Amsterdam, 2 Aug. 1815, n.l. een marsehorder
voor den kapitein Techters, commandant van de compagnie
vrijwilligers der Utr. Hooge Schooi, om zich op 5 Aug. met
zijne compagnie, sterk 3 officiéJ;en, 40 onderofficieren en
vrijwilligers op marsch te begeven naar JVlons; bij zijn arrivement te Mans zal hij zich bij den plaatselijken Commandant aldaar vervoegen, om door hem op het bataillon Jagers
N
18 te' \vorden g('dirigeerd
nvoluerum Chartarum
W.12).
Q

•

cr

1) Misschien de fragmenten van stukken uit het N. T., aangeduid
met 01, 02 en Oa-Oh (Realencyc1opädie für Protest. TheoL und
Kirche).
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zijne mede-studenten te zullen houden. Daarentegen valt de
heer Van Nagell van de lijst af, \vcgens zijn aanstelling tot
luitenant der Utr. schutterij.
\Vorelt besloten, dat de Rector den Gouverneur der Provincie Utrecht van ecn en ander zal kerinis geven, echter
niet uit naam' van den Scnaat, maal" privatim. - Het einde
der academische lessen wordt op 23 Juni bepaald; als gewoonllik zal een series lcctionum "vorden ultgegeven.

7 en 10 Juni 1815.
Ingekomen en gelezen een brief van den Commissarisgeneraal van het Departement van Oorlog ad interim, Goltz,
deL 's-Gravenhage, 5 Juni 1815, inhoudende: bij Besluit van
25 lVlei 11. heeft de Koning mij gemachtigd, aan de OUtro studenten zijn bijzonder welgevallen kenbaar te maken \vegcns
hun betoonde vaderlandsliefde. ] k neem hUll aanbod, om
zich tot een wapencorps te vercl'nigcn, in dank aau. Hun
compagnie zal, als de nood dit c1scht, \vorden gevoegd bij ecn
der bataillons van de staande armée; in afwachting daarvan
zullen de studenten nóch tot den gewonen garnizoensdienst,
nóch "tot het doen van escortes" kunnen worden gebruikt,
maar kunnen volstaan "met zich in den \vapenhandel te oef- .
fenen eH hUllIlc studiën voort te zetten, zoo lang als hunne
militaire dienst niet noodzakelijk is." Ik verzoek u~. aan den
Provincialen Commandant het getal der studenten op te geven, die zich tot den vrijwilligen dienst aanbieden cu tevens
het bataillon der staande armée, waarbij zij zullen verkiezen
gevoegd te worden. Zood ra ik deze opgave van hem zal
hebben ontvangen, zal ik de nondige orders geven, dat de
compagnie van \VapCl1Cn, modellen van kleedingstukken en
îll:-;tructcurs won]e voorzien. \iVanneer het getal der vrij\villigers rncer dan 40 beloopt, kunnen de namen der can<lidaien voor de plaatsen van eerstell en t\veeden luitenant,
door de vrijwilli,c;ers ZclVCll uit hun mitldcn gekozcn, aan
mijn Departement \vorden opgegeven, om hen aan Z. 1\![.t
ter benoemIng voor te dragen; voor elke plaats moet maar
één persoon \vorden opgegeven.
De inhoud van dezen hrief zal aan de betrokken stude11ten vvonll'Il medegedeeld (7 Juni). ~ Den 10Jt.:ll Juni heeft
de Eectör dell Comrnîssaris-gcl1eraal vall het Dcparü:mcllt van
Oorlog ad ÎntCr1lll geantwoord, dat hij met den Provincialen
Acta

et;.

decreta Senatt/.S, III
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over dezen jare 1815 voor de instandhonding van de Hooge
School, uit hoofde van de met primo Januarij jongstleden
verwacht zijnde organisatie van het Hooger onderwijs, gebragt was;- dan gemelde organisatie tot nog toe niet gedaan
zijnde, zal het nooelig zijn, dat hierin de vereischte voorzorg
w-orclt genomen, en dit ·doet ons de- vrijheid neemen, U Hoog
Ed. Gestr. bij deze te verzoeken, ons te willen machtigen,
om soortgelijke kosten tot aan de eventuecle organisatie van
het H~)Qger onderw~is uit de stedelijke kas te mogen voldoen" (Not. Provis. Reg.).
16 Februari 1815.
De Gouverneur herinnert aan zijn aanschrijving in zake
cle N ederl. Huishoudel. Maatschappij (hiervóór blz. 541,
op 9 Sept. 1814) en verzoekt onverwijld antwoord (bijlage
40); de Hurg111c zendt hem daarop een afschrift toe van
clen brief van den Rector Magnif. van 8 Sept. 1814 (hiervóór blz. 541, op 9 Sept. 1814) en merkt daarbij op, dat "deze
gedane pogingen tot nog toe, zoo verre mij kennelijk is geworden, het gewcnschte effect niet hebben mogen sorteeren, 't
welk de eenige reden van mijn stilzwijgen is geweest" (bijlage 41) (Not. Provis. Reg.).
20 Febrnari en 30 Maart 1815.
Ontvangen een brief van den Gouverneur, dd. 17 Febr.;
in antwoord op den brief van den Burgmr. van "30 Januari
11., berichtende, "clat de kosten voor cic Utr. Hooge School
tot aan de invoering van de organisatie van het Hoger onderwijs ten laste van deze Stad moetende blij ven, op de begrooting van dit lopende jaar "kunnen voorgedragen worden"
(bijlage 58). Deze brief wordt aangenomen voor notificaite; de gecornmitt. ter Financie hebben aan den inhoud
daarvan voldaan; zij stellen voor, aan den Gouverneur te
verzoeken, het bedrag, dat nog over 1814 moet worden betaald wegens onkosten van de- Academie, te betalen uit het
batig slot over het dienstjaar, dat ongeveer f 5ÜOO bedraagt,
"zullende alsdan de schulden, zoo voor tractementen van de
academische ambtenaren als voor andere onkosten, welke
nog ruim f 3000 bedragen over den jare 1814, geheel zijn
aangezuiverd" (bijlage 59); besloten tot het verzenden van
Acta et decreta Senatus, III
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den brief, waarin dit aan "den Gouverneur wordt gevraagd·
(bijlage 60) (20 Febr.). Bij missive van 28 Maart 1815 verleent de Gouverneur zijne toestemming daartoe (bijlage 110)
(30 Maart) (Not. Provis. Reg.).
.
22 Maart 1815.
Als bijlage bij het verbaal van dezen dag een brief van
den 13urgmr. aan Gecommitt. ter directie van Stads finantiën, waarin hij hun mededeelt de ontvangst van een brief
van Cedeput. Staten van 10 Maart 1815, waarin zij, bij de
terugzending van de begrooting over 1815, o.a. deze opmerking maken:
"Vooreerst is het niet zonder tegenzin en alleen uit hoofde der dringende noodzakelijkheid, die er bestaat, dat wij
zijn overgegaan tot het goedkeuren cener belasting van zes
additioneele stuivers op het middel van het gemaal, waarom
clan ook deze goedkeuring alleen geaccordccrt is onder de
twee volgende speciale en uitdrukkel~ike voorwaarden:
jO. Dat zoodra het Zijne Kon. Hoogh. behagen moge,
cellC organisatie der Academie daar te stellen, waardoor de
Stad Utrecht van het onderhoud van de Hooge School zoude bevrijd worden, alsdan direct na de invoering van deze
organisatie deze verhoging zal ophouden en bovengemeld
middel terstond wederom ten minste op de helft, of drie additioneele stuivers, zal gebracht worden" (de tweede VOorwaarde doet hier niet ter zake) (Not. President Provis.l~eg.,
en bijlage).
8 April 1815.

Op verzoek van den Gouverneur om bericht over een request van Charles ffhompson,' onderwijzer in de Engelsche
taal te trecht, om te worelen aangesteld tot Lector in de
Engelsche taal (bijlage 32), antwoordt de Burgmr., in de
vleiendste termen voor de kundigheden van den requestrant,
dat het voor de Utr. Roogeschool zeer nuttig zou zijn, als
bij de aanstaande organisatie van het Rooger onderwijs
Thompson wenl benoemd tot Lector voor het onderwij s in
de Engelsche taal, onder opmerking, dat uit Stads kas dit
tractement niet kan worden betaald, maar dat men hoopt,
dat, bij de ven"'''achte organisatie ook de Lectoren door het
Land zullen worden bezoldigd (Not. Provis. Reg.).
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30. Mei 1815.
Ontvangen een missive van Gedcput. Staten van 29 Mei
1815, ten geleide van een afschrift van een Kon. Besluit
van 16 Mei 1815 (bijlage 121 B), -waarbij de Regeering
der stad Utrecht gemachtigd wordt om hetgeen op de kosten der Academie over het tweede halfjaar 1814, wegens het
ongenoegzame van het fonds der 10 %' heffing, te kort komt,
en hetgeen ruim f 3000 bedraagt, te vinden uit het batig
slot der begrooting van 1814 (Not. van Burgmrn. der Stad
Utrecht).
9 Juni 1815.
Ontvangen een missive van den GouverneUr, ten geleide
van een Kon. Desluit van 25 1\:1ei 1815 over de studentenvrijwilligers (hiervóór blz. 529, op 7 Juni 1815). Copie hiervan wordt toegezonden aan den Rector lVlagnificus (Not.
van Burgmrn. der Stad Utrecht).
13 Juni 1815.
OntV;lngC:~l een missive van den Rector l\1:agnificus, van
10 Jttni 1815, met toezending van de lijst der studenten,
die zich als vrijwilliger hebben opgegeven (hiervóór blz. 525,
op 18 April 1815; in deze lijst zijn de latere wijzigingen,
hiervóór blz. 528, op 9 en 30 Mei 1815, aangebracht) (Not.
van Bnrgmrn. der Stad Utrecht).

9 October 1815 1).
Ingekomen een brief van den Gouverneur aan den President-Burgmr., houdende een ttitnoodiging om met een
commissie uit het stedelijk Bestuur en een paar officieren
van eIken rang der schutterij deel te nemen aan de plechtige
inhaling van de compagnie vrijwillige jagers op 10 Oct., en
zich daartoe met deze commissie en de officieren tegen één
uur ten huize van den Gouverneur te vervoegen (bijlage
1) Tusschen 13 Juni en 9 October 1815 is in geen der bovengenoemde registers (zie het opschrift op blz. 536) iets opgeteekend
over academische aangeledenheden.
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119). Tot de bedoelde commissie .worden benoemd de HH.
Van Doelen, Van Musschenbroek, Beelaerts, Van Nes van
Meerkerk en de Secretaris (Not. Raad).
23 October 1815.
Ingekomen een kennisgeving van den Commissaris-generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenschappen, dat bij Kon. Besluit van 16 Oct. 1815, Ne. 50, tot Curatoren van de Hooge School te Utrecht zijn benoemd de
Heeren Jhr. W. E. de Perponcher de Sedlnitsky en Wolphaarsdijk, Ph. Ram, W. H. de Beaufort, J. F. W. (Baron
van) Spaen van Biljoen, de tijdelijke Voorzitter der stedelijke
Regcering van Utrecht (W. R. van Heeckercn van Brandsenburg) , en tot Secretaris van Curatoren de Heer D, J. van
Ewijck (Not. Raad).

3 November 1815.
Ingekomen ecu uitnoodiging van Curatoren der Utrechtsche Hooge School aan Burgemeestercn en Provisionecle
Raden ter bijwoning van de plechtigheid der inwijding van
de Hooge School op Maandagochtend 6 November a.s., in de
Domkerk, des morgens te 10 uur. "Is goedgevonden, daarvoor cene extraordinaire beschrijving tegen Maandagochtend (6 Nov.) negen uren in de kleine Secretarij te doen"
(Not. van Burgmrn. der Stad Utrecht).

BIJLAGEN.

BIJLAGE

I.

INS'rRUCTIËN.
INSTRUCTIE VOOR DEN AC.ÜlEMIEDRUKKER, 1 JULI 1771.

[Miedema blz. 375-378: Instructie voor den Academiedrukker,
vastgesteld 1 Juli 1771. In art 10 moet hier Lpl.v. "een overdrukken"
worden gelezen "één over drukken." - Deze instructie ook bij
Evers, Gegevens betreffende Utrechtsche Staten-, Stads- en Academiedrukkers, blz. 98-101. - Het vorîge "Reglement" voor den
Academiedrukker was van 16 December 1661: zie Acta et Decreta I,
blz. 539-540.1
"INSTRUCTIE VOOR DEN BIBLIOTHECARIUS VAN DEZER STADS
BIBLIOTHEEK 1)," 21 APRIL 1777.
1.

!;Df'_ Bibliothecarius zal gehouden zijn, alles, wat in ZIJn
vermog(;u is, toe te brengen tcr bevordering van het meeste
nut en welzijn of de conservatie eu. verbetering van dezer
Stads Bibliotheek, conform 't oogmerk en de inrichting van
dezelve, ten dienste zoo van de burgers en ingezetenen dezer Stad, die daaruit cenig voordeel kunnen trekken, als bijzonder van de Professoren en studenten dezer Universiteit.

2.
Ten dien einde zal dezelve blj 't aanvaarden van zijn ampt
ene algemeene revue doen van de gehele Bibliotheek, zo met
opzicht tot 't getal en de conditie benevens de orde of plaatzing der boeken en manuscripten, conform de gedrukte en
geschreve catalogen, daarvan gehouden, alsook met betrekking tot den gehelen staat en inrichting der Bibliotheek 1
1) Zie hiervóór blz. 111-112, op 7 April 1777, en blz. 115, op
21 April 1777.
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zooals dezelve door zijne predecesseuren is geadministreerd
en vermeerderd of gereformeerd geworden; en in gevalIe
hem ten dezen opzichte essentiëele reflectiën voorkwamen,
die verdienden in consideratie te worden ,genomen, deze1ven
communiceeren 'aan de Heefen Hun Ed. Groot Achtb. Gecommitteerden ter directie van de Stads Bibliotheek.
3.
Ook zal de Bibliothecarius, zo bij 't aanvaarden van zijn
an1pt als vervolgens van tijd tot tijd, remarqueeren en naauwkeurig aantekenen alle zulke werken, als bij deelen uitgegeven wordende, voorts ten koste van de Stad behoren te
worden vervolgd en gecompleteerd; alsmede alle werken,
waarvan bij verloop van tijd beter of vollediger uitgaven
gedaan zijn; ook alle geschriften en tractaten over materiën,
die door latere schrijvers meer voldoende zijn verhandeld,
en welken voordeelig voor 't publiek zijn zoude, dat bij
verruiling of verkoop van_ terstgenüemden voor de Bibliotheek werden aangekogt; verder alle boeken, kaarten,
prenten of andere geschriften, die van tijd tot tijd hier ter
stede gedrukt of voor rekening van boekverkopers dezer
Stad uitgegeven, en conform Hun Ed. Gr. Achtb. resolutiën
van 22 October 1688 1 ),20 Julij 1691, 12 November 1753 en
21 April 1777 voor .de Bibliotheek aangewonnen, doch van
minder belang en algemeene nuttigheid zijnde, bij tijd en
wijle ten voordeele van de Bibliotheek zouden _kunnen worden verkogt. Van alle welke artikelen de Bibliothecarius
behoor1ijke lijsten zal formeeren, en' een dubbel daarvan
overleggen ter examinatie van voornoemde H.H. Gecommitt.
tot de Bibliotheek.

4.
En zal de Bibliothecarius 'over 't geheel in zijn opzicht
en administratie van de Bibliotheek in verstandige en conscientieuse consideratie neernen den waarcn aanleg, aart en
inrichting derzelve, als een publieke Stads- en Universiteits-Bibliotheek, mitsgaders de eindens; die Hun Ed. Groot
Achtb. kunnen gerekend worden te bedoelen met 't onderhouden en venneerderen van dezelve .
.1) 22 October 1688 is fout; het moet zijn 9 Januari 1688. Zie de
hier bedoelde resolutiën resp. in Acta et Decreta 11, blz. 98, 116---117,
500-501, en hiervóór blz. 115-116.
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5.
Ifcn di,cn einde zal de Bibli()thecarius, zo in het aanraden en beleggen van den verkoop, als voornaamlijk in den
aankoop van boeken of geschriften. voor de Bibliotheek,
alzins in 't oog houden de evenredigheid -van de intrinsieke
waardij .cn meer of min uitgestrekte nuttigheid der boeken,
met den prijs derzelven en de toelagen, die gewoonlijk ter
vermeerdering van de Bibliotheek geschieden, ten einde het
publieke nut en voordeel van de Bibliotheek zooveel mogelijk overeen te brengen met het meeste belang en menage
van de Stad, en het laatstgenoemde alzins en in allen opzichte in 't oog houden en betrachten als zijn eigen.

6.
Voornaamlijk zal de Hibliothecarius naaukeurig toezien,
van zich niet te laten verleiden door ene, anders onschuldige,
doch ten dezen opzichte zeer nadelige predilectie voor de
bijzondere faculteit of tak van studie, waarin hij voor zich
zelv de meeste progressiën gemaakt en voor welke hij dienvolgens de meeste 21lcht heeft opgevat en natuurlijk anders
voeden moet, zoodat hij den tijd zijner administratie zou
gebruiken om de Bibliotheek van alle zulke boeken, die deze
bijzondere wetenschap raken, preferabel aan alle anderen
te fourn~eren 1.) '---- neen maar, ,ingevolge zijn eed en plicht,
en conform 't oogmerk en de destinatie van de Bibliotheek,
die aan zijne goede zorg is toevertrouwd, onpartijdig en
met terzijdestelling van alle privative opiniën en meerencleels
ongegronde voorkeuzen, het meeste publieke nut en algemeen belang van alle goede konsten en wetenschappen, in
zooverre als 't zelve door het gebruik ener publieke Stads
Bibliotheek kan bevorderd worden, in het oog houden en
hiernaar zijne gehee1e directie en administratie van de Bibliotheek inrichten.

7.
En zal de Bibliothecarius, omme ten dezen opzichte meer
efficacieus te werk te gaan, naaukeurig gadeslaan of door
den Custos doen observeeren, welke boeken van t~jd tot tijd
in de Bibliotheek gevraagd worden en nog daarin ontbreken; alsmede de Professoren in differente faculteiten eri.
1.) VgL hiervoor blz. 396,.noot.1,
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andere persoonen van applicatie raadplegen en verzoeken
om ene opgave -Van alzulke werken, betrekkelijk hunne resI)cctive studiën, die zij van 't meeste belang en -voor aJlc,
die zich daarop ,toe willen leggen, meest nuttig eri tevens
geschikt rekenen om in ecnc publieke Stads- 'cn Universiteits-Bibliotheck bewaard te blijven. \Vordcnde hiermede
pedoeld generalijk alle werken, die ter bevordering of 11:itbreiding van goede konsten en wetenschappen dienen, atle
acten, mernoriën en verhandelingen van aanzienlijke geleerde Genootschappen, alle traetaten over materiën of onderwerpen, die tevoren àf verzuimd, óf min volledig en volCloende verhandeld, doch niettemin van algemecne of aanmerkelijke ondergeschikte nuttigheid zijn; verder alles, wat
betrekking heeft tot nieuwe uitvindingen of verbeteringen
van goede kans ten en wetenschappen, ook manufacturen,
fabriken, bijzonder alles wat de commercie en navigatie
betreft en in deze landen van onmiddelijken dienst zijn kon~
de, kortom alle zulke geschriften en tractatcn, die in de
bijzondere tak van studie en applicatie, "\vaarvan zij hande~
len, een merkelijk verdienste hebben en clenzulken, die zich
daarop toeleggen, voordeelig zijn konden.

8.
En wordt hiermede niet verstaan, dat in de publieke Stads
Bibliotheek zouden worden aangekogt alle zulke kleinere geschriften, die om hun aanmerkelijk verdienste en uitgestrekte
nuttigheid in ieders handen of wel algemeen bekend en gemakkelijk te verkrijgen zijn, maar veeleer grotere en kostbare werken, die van velen wel verlangd, maar niet voor
een iegelijk, die daarvan zou willen gebruik maken, licht
verkrijgelijk zijn; ook oude en zeldzame tractaten, kostbare
~n tevens noodzakelijke uitgaven en werken met platen,
verzamelingen van schrijvers over gelijke onderwerpen, bijzonder in de Historiën en Oudheeden, ook aUe charterboeken, plakaatboeken, keuren en handvesten en collectiën
van oude en rare historische en politieke of kerkelijke tractaten, voornaamlijk die betrekking hebben tot den staat en
belangens of de geschiedenissen van dit Land en bijzonder
van deze Stad, en in 't algemeen alles, wat ter bevordering
van goede kundigheden dienen kan en in eene publieke
Stads- en Universiteits-Bibliatheek zou kunnen gedesidereerd worden, of tot luister en cieraad van dezelve strekken.
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9.
En zal de Ribliothecarius van alle zulke werken, die hij
ter aankoop, voor de Bibliotheek noodig oordeelen zoude,
aCCUrate l~isten formeercn en houden, en dienwegens van
tijd tot tUd confereeren met HH. Gecommitt., om daarvan
ter vergadering van Hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van rapport en considcratiën.
10.
En wanneer zich de gelegenheid mogt opdoen, dat bij publieke veiling van ce ne aanzienlijke Bibliotheek sommige werken voorkwamen, die dienden voor de Stads Bibliotheek
te worden aangekogt, zal de Bihliothecarius in tijds daarvan kennis geven aan gemelde HH. Gecommitt., amme de
nodige auctorisatie ten dien einde bij de Vroedschap te
verkrijgen alsvoren.

11.
De boeken, aldus aangekogt -of op deze en andere \V1Jze
voor de Bibliotheek geacquireerd, zullen zo rasch mooglijk
door den Bibliothecarius worden bezorgd op de Bibliotheek
cn aan den Custos ter- hand gesteld, omme door hem behoorlijk getekend, op de catalogussen aangeschreeven eI}.
elk op zijn plaats geschikt te "\-vorden volgens aanwijzing
en in tegenwoordigheid van den Bibliothecarius.
'12.

En zal de Bibliothecarius de l~jsten daarvan jaarlijks of
van t~jd tot tijd overleggen voor 11H. Gecommitt., om te
dienen tot derzelver naricht.

13.
De Bibliothecarius zal voor de bewaring en goede conservatie, zoo van deze nieuw aangekogte ofte anderzints geacquireerde, als van alle de reeds voorhanden zijnde boeken
en tractaten, zoo gedrukte als manuscripten, gecollationeerde of beschreven, mitsgaders kaarten en prenten of kaartboeken en prentboeken, instaan, alle mogelijke zorg daarvoor dragen, dezelven gevoeglijk doen binden, op hun plaats
houden en manieeren als naar behooren.

14.
Ten dezen einde zal de Dibliothecarius even gelijk de Cusy
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tos van de Bibliotheek, een dubbeId van de sleutels, tot alle
de ingangen van dezelve Bibliotheek leidende, onder zich
houden, zonder die aan iemand, hoe gcna_amd, en onder welk
pretext zulks \Vlezen mogte, te leenen, cedeeren of 't gebruik daarvan toestaan, anders dan in zijne presentie of die
_van den Custos van d~ Bibliotheek, en ingevalle van absentie bui'ten de Stad, dezelve sleutels stellen in handen van
den oudsten Heer Gecommitt. tot de Stads Bibliotheek.

IS.
En worden hiermede verstaan alleen de sleutels van de
Bibliotheek over 't geheel, en niet ook die van de bijzondere
gesloten kassen buiten het hek, waarin de manuscripten,
gecollationeerde of ,beschreven boeken en enige oude ,of rare
traetaten afzoncler1~ik bewaard worden, als van welken de
Bibliothccarius, en niet ook de Custos, den sleutel onder
zich houden zal en daarvooF' ook aU een responsabel zijn,
omme verder bij voorvallende absentie clenzelven te stellen
in handen van HH. Gecommitt, tot de Bibliotheek, die daarvan niet dan bij noodzaak en personeellijk zullen gebruik
maken,
16.
En zal de Bibliothecarius geauctoriseerd zijn 0111, in deze"
gesloten kassen over te brengen en te plaatzen alle zulke
gedrukte boeken en traetaten, als om derzelver zeldzaamheid,
waardij of klein volumen kan gerekend "yorden raadzaam
en voordelig te zijn; mits daarvan in tijds den Custos kennis gevende en behoorlijke aantekening houdende op de
gedrukte of geschreve catalogen.

lï.
En -zal de Bibliothecarius bijzonder acht geven, dat deze
catalogen in ene goede orde, distinct en accuraat gehouden
"vorden en een exemplaar daarvan op de Bibliotheek bewaard blijve.
18.
Ook zal de Bibliothecarius bij 't aanvaarden- van zijn
ampt kennis nemen en zich behoorlijke rekenschap doen
geven van 't getal der exemJ1laaren, die nog overig zijn en
op de Bibliotheek afzonderl~5k bewaard worden, zoo van
de gedrukte Catalogus Bibliothecae 'l'rajectinae als de Sup"
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plementen van dien 1), de conservatie daarvan" behartige-n:
en voorts over de distributie van deze1ven, pro rato van het
resteerend getal, met alle discretie disponeeren.

19.
De Bibliothecaritl-s zal vervolgens alles, \\'-at in zij.n vermogen is, toebrellgen ter faciliteering van 't gebruik dezer Bibliotheek, zoo voor de burgers en ingezetenen dezer Stad als
bijzonder voor de Professoren en studenten aan de Uniyersiteit alhier, alsmede voor alle vreemdelingen en meer
of min gequalificeerde personen, die ter bevordering van
hunne studiën daarvan zouden \villen profiteeren.
20.
Ten dien einde zal de Bibliothecarius naauwkeurig acht
geven, dat de Bibliotheek op de gestelde dagen en uuren
door den Custos geopend worde, en de visiteurs, conform
de particuliere instructie voor den Custos, van de gedrukte
1;)Qeken ·met alle vriendelijkheid en bereid·willigheid worden
bediend, en dienwegens van tijd tot tijd zelve zich op de
Bibliotheek begeeven, omme van dit alles voldoende kennisse te nemen en de nodige ardres te stellen, of bij voorkomende abuisen zich te beklagen aan HH. Gecommitt. en
dezc1ven te dienen van advijs en consideratie, rakende de
beste middelen van redres in dezen.
21.
En terwijl het gepermitteerd publiek gebruik van de boeken in deze Bibliotheek op bepaalde dagen en uuren niet
genoegzaam is in allen gevalle om het nut derze1ve
zoo algemeen te maken, als Hun Ed. Gr. Achtb. \vensch
en bedoeling gerekend kan worden te zijn, zoo zal
de Bibliothecarius verder geauctoriseerd zijn om te permittceren, dat zomtijds en bij extraordinaire gevallen aan zekere
I) In 1670 had Dr. Corn. Booth een catalogus van de boeken in
foF uitgegeven. In 1706 was een begin gemaakt met het samenstellen van een volledigen catalogus; eerst in 1718 kon hij verschijnen
(Acta et Decreta Il, blz. 209-210, 224, 262, resp. op 27 Sept. 1706, 7
Maart 1707, 3 Febr. 1710 en 24 Oct. 1718). In 1752 werd besloten, een
"auctarium" te laten drukken en dit aan den bestaanden catalogus
toe te voegen; in 1753 was dit geschied (Acta et Decreta II, blz. 490
en 496,. op 24 Juli 1752 .en 17 Dec. 1753).
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bij hem· bekende en ter goeder naam sta;:lnde persoonen
eenige ,boeken zullen mogen worden uitgeleend. voor cenen
bepaalden tijd, om na verloop van denzelven onbeschadigd
en onverminderd te worden gerestitueerd.

22.
En zal de Bibliothecarius ten dezen opzicht observeeren
eensdeels de securiteit der restitutie, en ten anderen het gemeen nut, in ZQoverre het meer of min waarschijnlijk is,
dat zulk een bock binnen den bepaalden tijd van anderen
zou kunnen worden gedesidercerd.

23.
En zal de Dibliothecarius, na overweging van deze COllsideratiën oordelende, dat 't verlangde bock voor zekeren
bepaalden tijd zou kunnen worelen uitgeleend buiten de Bibliotheek, dienwegens ce ne schriftelijke orclre doen toekomen
aan den Custos' ter aflevering van het gedesigneerde boek
of boeken aan zekeren genoemden persoon, met bepaling
van den tijd, binnen \velken 't zelve aan den Custos zal
moeten vvorden gerestitueerd, welke tijd door den Bibliothecarius zal mogen gesteld worden naar goedvinden, edoch
niet langer dan voor zes achtereenvolgende weeken, alles
met behoorlijke melding van tijd en plaats, en ondertekening
van den Bibliothecarius.

24.
En zal de Bibliothecarius in een apart boek, hiertoe geschikt, naauwkeurige aantekening houden van alle de zodanige
schriftelijke orclres ter afgeving oJ uitleening van zekere
bepaalde boeken, aan den Custos afgezonden, omme ten
allen t'~ide te dienen tot zijne verantwoording en décharge.

25.
Ook zal in het voorschreve boek, even gelijk in het contraboek van den Custos, niet alleen notitie worden gehouden
van alle boeken, die worden uitgeleend 't zij aan anderen,
't zij aan den Bibliothecarius of Custos zelven, maar generaallijk van alle boeken, tractaten of geschriften, mitsgaders
kaarten en prenten, of kaartboeken en prentboeken, die
eens binnen den omtrek van de Bibliotheek gebracht zijnde,
naderhand nodig gevonden wierdt, dat buiten dezelve verbracht \vierden, tzij om te binden ai verbinden, repareeren
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of wel geheel te verkopen en aliëneeren; zullende dit boek,
door den Bibliothecari:us te ho~den, geliquideerd- met 't contraboek van den Custos, in confrontatie met de gedrukte en
geschreven catalogen van de Bibliotheek, ten allen -tijde dienen ter dt:charge zoo van den Bibliothecarius als van den
Custos derzelver Bibliotheek.

26.
En wanneer den Bibliothecarius door den Custos· magt
zijn kennis gegeevcn, dat iemand een geleend boek binnen
den bepaalden tijd niet was komen te restitueeren, en daartoe nader door clenzelvcn Custos aanmaal1ing gekregen hebbende, cgter nalatig of weigerig was gebleven om aan deze
zijne verpligting te voldoen, zal de Bibliothecarius den laatstgemelden doen aanzeggen, dat hij vervallen is van het voorrecht om enig boek uit de Bibliothcek ter leen te mogen
vragen of verkrijgen, gedurende den t~jd van tien achtereenvolgende jaaren. Zullende de Bibliothecarius hiervan
pertinente _aantekening houden, en in gevalIe het boek, des
quaestie, binnen den tijd van veertien dagen na deze laatste aanzegging niet mocht zijn gerestitueerd, tcn spoedigst
van dit voorval kennis geven aan .HH. Gecommitt.

27.
En wordt deze permIssie van het uitleenen van boeken
buiten de Bibliotheek ook geëxtendeerd tot demanuscripten, gecollationeerde of beschreven boeken en alzulke rare
tractaten, welke de Bibliothecarius conform supra al-t. 16
zal goedvinden afzonderlijk te bewaren in gesloten kassen,
buiten het hek, met dit onderscheid alleen, dat de Bibliothecarius, voor al het voorschrevc alleen responsabel zijnde,
daarvan apart boek houden en alleen ook vigileeren zal op
de restitutie van alle deze uitgeleende of om enige andere
rede verbrachtc manuscripten en afgezonderde boeken: alles in dezelfde ordre en conform 't gestatueerde nopens 't
uitleenen van gedrukte boeken in artt. 21-26. Zullende
de Biblïothecarius over het uitleenen dezer boeken niet disponeeren dan met particuliere discretie, en alleen in zeer
extraordinaire gevallen, bijzonder aan Jleeren Regenten en
Professoren, cn nimmer ofte oit buiten deze Stad, onder
welk pretext zulks wezen machte, anders dan met kennisse
van HH. Gecommitt. tot dc Bibliotheek.
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28.
Ook zal de Bibliotbecarius. alleen den toegang hebbende
deze boeken, zorgvuldig toezien voor derzelver conservatie en het onderhoud, mitsgaders de goede en verzekerde
sluiting der kassen, waarin zij bewaard worden, het schoonmaken daarvan bezorgen of daarbij in persoon present zijn t
kortom alzins en ten allen tijde dezelven oppassen als zijne
eIgen.
29.

tot

En wanneer de Bibliothecarius tot ervaring mochte komen, dat het leenen van zulke manuscripten of ook andere
rare boeken, bijzonder buiten de Stad, wierelt verzocht met
intentie om daarvan gebruik te maken tot de uitgave of
illustratie van enig werk, 't vlelk bereids geprojecteerd of
t'eniger tijd stond gedrukt te worden, zal de Bibliothecarius
bij het permitteereri van de uitleening- wel duidelijk conditioneeren, dat de schrijver of uitgever van zulk een werk
gehouden zal zijn, ten blijke zijner erkentenis, dadelijk bij
de uitgave van hetzelve een exemplaar daarvan, op groo"t
papier en cierlijk gebonden, te leveren in dezer Stads Bibliotheek, zullende hiervan op den datum der uitleening
door den Biblioihecarius behoorlijke aantekening worden
gehouden.
30.
En zal de Bibliothecarius bij 't ontvang van alle zulke
boeken, die op deze of andere wijze aan de Bibliotheek
worden vereerd, daarvan loffel~ike en erkentelijke aantekening doen, zoo vóór in dezelve boeken, als op de catalogus;
en voorts die verzorgen en bij- de eerstkomende gelegenheid
daarvan de lijste overleggen aan HH. Gecommitt., als boven
artt. 11-13.
31.
>

En terwijl de serieuse intentie van Hun Ed. Groot Achtb.
is, dat de resolutiën, zedert anno 1688 van tijd tot tijd ten
voordeeIe van de Bibliotheek genomen, nopens 't inbrengen
in dezelve Bibliotheek van een wel geconditioneerd exemplaar van alle boeken, kaarten, prenten, geschriften of kaartboeken en prentboeken, klein of groot, die zoo door de boekdrukkers hier ter stede gedrukt, als voor rekening en ten
profijte van de boekverkopers dezer Stad geheel of ten
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deele, 't sij hier of elders, door den druk gemeen g"emaakt
of wel vermeerderd en herdrukt worden, voortaan stiptelijk
zlll1en worden naargekomen en ten rigoureuste geëxecuteerd,
conform de ;lmpliatie van voorschrcve n:soluti(;n in dato
21 April 1777 1 ), hier annex, zoo \vordt de Bibliothecarius
bij <lt'ze wel enîstig- gelast cn duidelijk geauctoriseenl om
alles, wat van hem zal depcndeercn, toe te brengen tot
maintien en behoorlijke executie van de voorschrcve resolutiën.
32.
'ren dien einde zal de l1ibliothecarius, even gelijk de Custos, nau\\rkeurig naargaan cn zoeken 'te remarqueeren a1Je
boeken, kaarten, prenten of geschriften, kaartboeken en
prentboeken, die hier ter stede mochten wonlen gedrukt,
herdrukt of uitgegeven, bijzonder door zulke boekdrukkers
of boekverkopers, als tot hiertoe in het leveren derzelvcn
meest nalatig zijn bevonden, en in geval1e bij nadere aanmaaning· van den Custos binnen den bepaalden tijd geen
exemplaar daarvan aan den BibEothecarius zal zijn ter hand
gesteld, onmiddclijk en zonder celligc conniventie daarvan
kennis geven aan ITIT. Geco1l111litt., zullende hij daarentegen verpligt zijn aan alle ztllke hoekdrukkers en boekverkopers, dil' binnen den gestdden tijd en i.n -voege voorschreve aan de intentie van Hun Ed. Groot Achtb. komen
te obedi.ëeren, een behoorlijk recepis van de geleverde boeken af te geven en voorts met dezelve boeken te handelen
als volg-ens artt. 3, 11, 12 en 13.
33.
En hiialtlien bevonden wicnlt, dat onaangczicn de voorschn.~';c ampllatic, in dato 21 April 1777, desniettemin de
intentie van Hun Ed. Groot Achtb. ten dezen opzichte
clligen\,·~izc "\vonlt g-edudccnl, of g-checHijk of ten deele
door één der boekdrukkers of boekverkopers daaraan gecontravenieenl, onder 1\"dk pretext zulks '.vezen mochte, zal
de Thbliolhecarl11s daarvan insgelijks ten spoedigst kennis
geven aan gcrneldc HH. Gcc-oJll1niit. en dcze1vcn dîcllcn van
atlvis ter nader explicatie of maintien van voorschrevc resolutit;n en arnpliatïe.
1) Hie-rvóór blz. 115-116.

Acta et decreta Senatus, III

36
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34.
Boven en behalven al het tevoren gestatueerde zal de Bibliothecarius, aan wien de generale zorg en het opzicht over
de Bibliotheek in de eerste plaat::. 1S toevertrouwd, ook
nau\\rkeurig toezien, dat de particttliere instructie VOor den
Custos. in dato 21 April 1777 gearresteerd 1). door denzelveil met anc vlijt en ijver warde naargekomen, en geheel
en in allen deek geobserveérd en gerespecteerd als naar
behoren.

35.
Ter na.arkoming en verdere confirmatie van dit alles zal
de Bibliothecarius bij 't aanvaarden van zijn <lJ;rlpt in handen
van lIB. Burgemccstercn bij eede verklaaren, dat hij nimmer ofte ooit iets uit de voorschrcve Bibliotheek, hetz~j gc'schrevell, gecoHationcenlc, beschreven of gedrukte boeken,
tractaten, prenten, kaarten ('11 \vat verder in de Bibliotheek
bew<larcl wordt en da,trtoc specteert, geheel ofte ten dee1e,
direct of indirect, zal aliëneeren, verruilen, castrcerc-n of
eenigzins in derze!ver rcspective waardij en merite vcnninderen en ;lltereeren, ook niet dulden, dat met zijne kennis of
weten gealiëneerd, verruild, gecastreerd 0 f eenigzins vcrmindcnl en gealtereerd worden, mitsgaders dat hij alle de
artikelen van deze instructie, zoals dezelve tegenwoordig is
geresolveerd en gearresteerd of nader zou mogen veranderd
en geamplieerd worden, geheel en in allen deele zal onderhouden en zooved in zijn vermogen is door een ieder doen
en laten onderhouden.
Aldus bij de Ed. Gr. Achtb. HH. Burgmrn. en Vroedschap
der Stad Utrecht provisioneel gearresteerd op den 2Ien
April lï77.
In kcnnisse van mij

J.

F. Röe1l."

(Een gedrukt exemplaar van deze instructie, alsmede van
de hierna volgende van den Custos. is ingebonden b~j de
Res. Vr. 7 April 1777. _._- De instructie voor den Bibliothecaris is ook afgedrukt bij J. F. van Someren, De Utrechtschc Univcrsitcits-Bibliothcck, blz. 125-131.)
1) Zie hierna blz. 563-569.
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"INSTRUCTIE

VOOR

DEN

CUSTOS VAN DEZER STADS BIBLIO-

THEEK, 21 APRI" 1777 1)."

1.
"De Custos zal gehouclen zijn. bijzondere acht te geven
op de conservatie van de boeken, zoals dezelvcn zich tegenwoordig in dezer Stads Bibliotheek bevinden of van tijd tot
tijd zullen vermeerderd worden, en ,alles zoeken te voorzien
en a.f te wenden .of ie verhelpen, wat dezelven enigzints
zou kunnen schaden, verderven of in hunne waardij verminderen.
2.

'fen dien einde zal hij nauwkeurig toezien, dat de plaats,
waar dezelven bewaard worden, clroog en van alle 1ekkagiën
vrij blijve, 01 na het eindigen van een storm, stortregen of
sterken dooi ten spoedigst in persoon zich naar de Bibliotheek bcgecvcn en zorgvuldig onderzoeken, of niet ergens
enige schade aan 't gebouw veroorzaakt zij, welke de boeken
kon nadeelig _zijn.

3.
De Custos zal niet minder aBe gevaar van brand zoeken
af te wenden van de Bibliotheek en niet gedoogen, dat binnen den geheden omtrek van dezelve enig licht of vuur,
ook gene stoffen, die schielijk vonk vatten, zullen gebracht
\vorden, onder welk voorvVendzel het ook zijn moge, en ingevalIe hij mocht ontdekken, clat bij of omtrent het gebouw
van de Dibliotheek nodeloos of onvoorzichtig met vUUr
wordt omgegaan, daarvan kennis geven aan den Hibliothecarius, om daaromtrent ten spoedigst zijn beklag te doen.

4.
Ook zal de Custos gedurig toezicht houden op de bijzondere conservatie der boeken, stuk voor stuk, zoo met opzicht tot de banden en het los raken, scheuren oi bernorssen
der bladen, prenten of kaarten, alsmede de schade, door
vochtigheid en daaruit ontstaand zoogenaamd vuur, of door
wonnen zoovee1 mogelijk verhelpen en in haren voortgang
1) De vorige instructie voor den Custos was van 30 November
1640: zîe Acta et Decreta I, blz~ 523-524.
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stuiten, door de boeken, waaraan hij deze ongemakken mocht
komen te ontdekken, nauwkeurig aan te teh.'ncn en desnoods
alleen te zetten, QmIDe verder met den Bibliothecarius te
overleggen, hoe daarmede ten besten te handelen.

5.
1'cn voorschreven einde zal de Custos vooral een waakzaam oog houden over de Bibliotheek, en alle zorg voor
derzelver conservatie aanwenden gedurende al den tijd, dat
dezelve wordt schooll gemaakt, zijnde eens des .iaars, in de
zomervacantîc, en wèl toezien, dat hierdoor gecnc schade
aan de boeken worde toegebracht; zullende hij onder geen
voorwenclzcl, hoe genaamd, anders dan bij z\varc ziekte, alsdan zich van de Bibliotheek mogen ab~cntccrcn: en in zulk
een geval intijds den Bibliothccarius daarvan kennis geven,
om daarin te voorzien naar behoren.

6.
Verder zal de Custos alle de boeken in ccne bchoor1~jke
rangschikking onderholHlcIl, zoals dezelven tegel1\voonEK
zijn geplaatst en conform de gedrukte en geschreven catalo. Ren, op de Bibliotheek berustende, ten einde elk boek op
zijn nommer dadelijk te kunnen vinden, en VOor 't overige
in deze rang-schikking geene ver;mdcring· maken buiten kennis en goeclvinding van den Bibliothccarius.

7.
En terwijl het oogmerk en de inrichting van dezer Stads
"Bibliotheek bijzonder is, dat dezelve 1('11 algcmecnen nutte
van de borgel~s en ingezetenen dezer Stad, zoowel als van
de Professoren en studenten aan de Universiteit alhier
mOKe dienstig zijn, ('n dienvolgens elk en een ieder de vrije
toegang en het gebruik van dezelve !en allen tijde moet
wonl<-:n vergund en zoveel mogelijk .~·dacilit('enl, zo zal de
Custos, g·cassistecrd friet eenen oppasser, gehouden zijn het
gebeele jaar door, uitgezonderd van den lcn Augustus 10t
den Jen September, en van den 15en December 10t den 15en
Janu;lrij, tv\.'cernaal ter wceke, nament1ijk des VJocnsdags en
Satunlags, na den middag-, met het slaan van tv-:ce uurcn
de BibJlothcek te openen {:n ahhar 1e vertoeven t.ot na den
slag van vier uun.'1"l, en met alle g-edicn:,ti.g·heid en vriendelijkheid een iegelijk, des begeerende, ie dienen van de gc-
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drukte boeken, die dezelven geduurende de voorschreve twee
uuren verlangen te gebruiken. En ingcvalle van ziekte of
ander wettig beletzei intijds den Bibliothec<trius daa.rvan
kennis geven, met verzoek om voor dien tij{l zijne plaats
te wil1en vervullen en op den gestelden dag en uurell in
de Bibliotheek te vaceeren.

t'.11 zal de Custo:-;, om alk abuisen èn verwarring te vermijden, die uit het merkelijk riantal ói der visiteur::; of der
gevraagde boeken zou kunm:n ontstaan, geautoriseerd z~jn
om, des go(;cl vindcmk, van de Cl'Tstg-cDocmden te vorderen
ccnc st'hriftclijkc opgave van den t11c1 en hd 110111mer van
't gevraagde bock of boeken, met bij voeging van ieders
naam en qualite-it of woonplaats, en na teruggeven van het
boek dezelve ccdullc aan den visiteur restituecTcn.

9,

De Custos zal niet vermogen buiten speciale kennis en ordrc van den Biblothccarius of, bij deszelfs absentie, van een
der In-I. llun Ed. Groot Achtb: Gecommitt. tot de Bibliotheek, iemand, hoc genaamd, te laten binnen het hek, uîtge-zonderd de Leden van de Regeering en de Professoren dezer
Universiteit, mitsgaders de Stads Predikanten en Doctoren.
1vlaar die de Bibliotheek willen frequenteeren, zullen zich
moeten onthouden aan de groote tafel buiten het hek, en
a1daar de gevraagde en overgelangde boeken gebruiken. En
zal de Custos, geassisteerd met eenen oppasser, wel zorgvulclig het oog houden op de boeken, die aldus gebruikt
\vorden, dat dezelve niet geschonden noch besmet, of enigerwijze mishandeld en benadeeld, veelmin verstoken of
vervoerd worden, en ter meerdere zekerheid, bij de teruggave van elk bock, hetzelve doorblaclcn en nazien, of ook
ergens eenig nadeel daaraan zij toegebracht, omme ten spoedigst daarvan aan den Bibliothccarius kennis te geven.

En in gevalIe zich ecnige vreemdelingen of andere ongequalificecrde personen, van wat rang en staat ook, mochten
presenteeren en verlangen om binnen het hek te worden
toegelaten, ten einde cene nadere en nauwkeurige inspectie
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van de Bibliotheek te nemen, zo zal de Custos dezelven
verwU zen naar den Bibliothecarius, om hiertoe permissie te
erlangen, die aan deze1 ven ook tevens acces tot de manuscripten en geslotene kassen kan verlenen.

11.
De Custos zal verder niet vermogen aan iemand, hoe genaamd, 't z~j binnen of buiten de Stad, onder welk pretext
en voor hoe korten tijd ook, ja zelfs niet voor zijn eige
gebruik, eenig bock uit te lenen, ie verzenden of buiten den
omtrek van de Bibliotheek te vervoeren of te doen of laten
vervoeren, zonder speciale voorkennis en autorisatie van den
Bibliothccarius, maar allen en ecu iegelijk, die zulks van hem
kwamen te begeeren, instruecrCl1 van de enige wijze, waarop (Ie boeken uit deze Bibliotheek mogen ter leen worden
gevraagd, namentiijk door zich dienwegens aan den Bibliothccarius onmiddc1ijk aan te melden, dewelke alsdan, ingevolge zijne instructie, des goeclvindenclc, aan den Custos zal
laten toekomen eene schrifteljjke ordre tot het afgeven en
uitlenen, onder behoorlijk recepis, van ecn of meer gedesigneerde boeken aan een genoemd persoon cn voor zekeren
bepaalden tijd, om binnen clenze1vcn tijd op dc Bibliotheek
in handen ,,,all den Custos en door dezen elk op zijn plaats
te worden gerestitueerd.

12.
En zal
door den
bewaren,
dingc eIl

de Custos deze cedullen of schriftelijke ordres,
Bibliothec<lrius getekend, zorgvuldig liasscercn en
om ten allen tijde te dienen tot zijne verantwoordécharge.

13.
Ook zal de Custos alleen incumbeeren zorge te dragen,
dat de uitgeleende boeken binnen den bepaalden t~id WOl-den gerestitueerd, en elk op zijn plaats in de Bibliotheek
herstcId, na alvorens dezelven doorbladerd en nauwkeurig
toegezien te hebben, of zij ook enigerwijze mochten beschadigd zijn, als voren in art. 9. En zal hij voor die alles responsabel zijn.
14.
'fen dît:!1 einde zal de Custos in een apart bock nauv,rkeurige en distincte aantekening houden van alle de uitge-
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leende of verbrachte boeken, en wel, tot meerder gemak der
invordering, in die orde, dat elk boek niet, gelijk door den
Bibliothccarius g-cschiedt, op den datum der uitlecning of
vervoering gebracht worde, maar op den datum, -waarop hetzelve zal moeten worden gerestitueerd, met bijvoeging wanneer en voor hoe1ang-, alsmede aan wien, bij name en waar
ter plaatse, hetzelve uitgeleend of afgcg'cven zij, conform de
schriftelijke ordre van den Bibliothecarius.

15.
Ook zal de- Custus in 't voorschrcvc boek bij elk artikel
genoegzame plaats open laten om in tijds bij het terugontvangen der boeken daarvan behoorlijk aantekening te doen
en dengeenen, die een geleend boek terugzendt, des begeerende, daarenboven een schriftelijk recepis geven, met dUÎdelljke expressie van den titel en het nommer van 't gerest iHwenle buek, benevens den datum der restitutie.

16.
Dit contraboek van den Custos zal door hem, .eens des
jaars, namentlijk tegen het openen van de Bibliotheek den
15en Januarij, 111ct de aantekening van den Bibliothecarius
worden g:econfrontcenl, en accoord bevonden zijnde, door
den laatstgenoemden gedéchargc:erd en ge~-;loten ,vorden.

17.
De voorschreve boeken, zowel van den Hibliothecarius als
van den Custos, zulicn ten allen tijde door de Ed. Achtb.
lTt!. Gecommitt, tot de Bibliotheèk ter hunner inspectie
kunnen \vorden gcëischt en met' de gedrukte cn geschreven
catalogen, des goedvindencle, gecollationeerd.

18.
En vvordt voor 't overige in alle de voorgaande artikelen
van 11-16 alleen gesproken van de gedrukte boeken, die
in de opcne kassen binnen het hek staan, als voor welken
beide, de Custos en de Bibliothecarius, worden responsabel
gehoudcn~ en niet ook van de manuscripten of al zulke boeken en geschriften, die in de gesloten kassen bewaard worden en ter verantvvoonlîng van den Bibliothecarius alleen
staan.
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19.
Eindelijk zal de Custos gehouden zijn, zooveel mogelijk met
den Bïbliotheçarius te COJlcurrecrcrr in het vigiken:n op ·de
executie en het maintien van Hun Ed. Achtb. resolutie in
dato 21 .April 1777, rakende 't inbrengen in ckzer ~tad~; Bibljotheek v;:tn aBe boeken, kaarten, prenten, gcschri hen,
kaartboeken or prcntbod,,-cn, die zoo door de boekdrukkers
hier ter stede gedrukt, als voor H.'kenlllg éll lt'n profijle van
de bock verkopers dezer St<td, 't zij hier of elders, door den
druk gemeen gemaakt of vermeerderd CTl herdrukt vv"Orclcfl.

20.
En voor 't overige 111 alles, wat het opzicht en de directie
van dezer ~lads Bibliotheek raakt en tot voordeel of COTI:::crvatie van dezelve strekken kan, met den Bibliothecarius
comrnunicatii btnclclcn, hem bijstaan cn helpen in alles, wat
tot welzijn van de Bibliotheek is dienende, en, des gerequireerd zijnde, aan deszelfs goedvinden met alle bescheidenheid en bereidwilligheid obecliëercn, zonder zich eenigzinLs in te laten of te bel110eîjcll met al hetgeen, ingevolge
den teneur van deze zijne instructie, tot zijn particulier depart.emcnt niet is behorende, ofte anders wel bij extraordinaire gevallen zich addresseeren aan de HH. Hun Eu. Groot
Achtb. Gecommitt. tot dezer Stads Bibliotheek.
21.

Tcr naarkoming en verdere confirmatie van dit alles zal
de Custos, bij het aanvaarden van zijne bedieping, in handeden van Heeren Hurgemeesteren bij cede verklaren, dat
hij nimmer ofte ooit iets uit de voorschreve Bibliotheek,. hetzij geschreven, gecollationeercle, beschreven of gedrukte boeken, tractatcn, prenten of kaarten en wat verder in de Bibliotheek bewaard wordt en daartoe specteert, geheel ofte
ten deeIe, direct of indirect, zal aJiëneeren, verruilen, casireeren of ecnigzints in derzelver respective waardij en merite
verminderen of altereeren, ook niet dulden, dat met zîjne
kennis of wetcn gealiëneerd, verruild, gccastreenl of eenigzins verminderd en gealtereerd worden, mitsga.ders dat hij
alle de artikelen van deze instructie, zoals dezelve legenwoonlig is geresolveerd C11 gearresteerd, of nader zou mogen veranderd en geamplicerd worden, gehed en in allen
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deele zal onderhouden en, zonveel in zijn vermogen is, door
eeil ieder doen en laten onderhouden.
Aldus bij de Ed. Cr. Achtb. HH. Burgmrn. en Vroedschap der Stad Utrecht provisioneel gearresteerd op den
ZIen April 1777 1 ).
In kennisse van rol1
_r. j "' . j·'···II"
,-oe .
"INSTRUCTIE VOOR DE KNEGTS VAN CHEMIE EN PHYSICA,

1 SEPT. 1794."
[Bij Miedema, blz, 464------466. Deze instructie was opgesteld door
de professoren S. J. van Geuns en ROBsijn; zij werd den 25 stE'U Aug.
1794 door Burgmrn .. bij de Vroedschap ingediend en den lSh'u
Sept. cl.a.v. door deze vastgesteld: hiervoor blz. 24.5, op 4 en 25
Aug. en 1 Sept. 1794.]
"INSTRUCTIE VOOR DE TWEE PEDELLEN DER ACADEMIE VAN

D'l'RECHT, 27 JULI 1795

~)."

[Bij Miedema, blz. 470-473.]
"INSTRUCTIE VOOR DEN HORTULANUS VAN DEN ACADEMIETUIN

TE UTRECHT, 24 AUGUSTUS I795 ")."

1.
"De hortulanus zal geen werk buiten den Academietuin
1) Deze instructie voor den Custos ook bij Van Someren. t.a.p.,
blz. 131-134.
2) Acta et Decreta I, blz. 519-520, is de instructie voor den
pedel van de Illustre school, van 1 Febr. 1636, en ibidem, blz.
520-522, de instructie voor de twee pedellen der Academie van
21 Juni 1651 afgedrukt. - De instructie voor de pedellen van 27
Juli 1795 werd reeds in 1806 door een nieuwe vervangen: hierna
blz. 577.
3) Op 17 Mei 1779 was een door prof. Nahuys ontworpen instructie voor den hortulanus en zijne knechts door de Vroedschap
goedgekeurd; zij besloot tevens, dat de instructie zou worden gedrukt (hiervóór blz. 130). Of dit ook is geschied, blijkt niet; ik
heb zulk een gedrukte instructie niet kunnen opsporen; zij is met,

Siü
voor eenig particulier- mogen doen of in deszelfs dienst ZlJil,
onder welk pretext zulks zoude mogen zijn, en alleenlijk te
allen tijden ten dienste van den hortus academicus wezen.

zooals anders meestal het geval is, ingebonden bij de betreffende
Res, Vr.; zij is evenmin opgeteekend in één der Instructie-:Boeken
A, B en C. Van haar. bestaan blijkt alleen uit ,het volgende. Toen
prof. M. van Geuns in September zich ook met het onderwijs in de
botanie liet belasten (hiervóór blz. 255-256), heeft hij aangedrongen
op een wijzigil1.g van de itL.<;tructie van den hortulanus; in Res. Vr-.
21 Aug. 1795 staat het volgende opgeteekend: "Gehoord 't rapport
van 't Committee tot 't publiek onderwijs" - dit is niet meer terug
te vinden, omdat de bewaard gebleven notulen van dit Comité eerst
met den 5dr'll April 1796 aanvangen: hiervóór blz. 261, noot 1 - "aanga<mde dc instructie voor de hortulanus der academische thuyn in
dato VI May 1779 en de deswegens ingeleverde memorie van den
professor botanices Vau Geuns, heeft de Raad, met het uytgebragte
rapport zich conformeerende, geresolveerd: dat het 2de art. dier
instructie zal blijven zoals het is gesteld; dat :in het lOde art.. zal
worden geroyeerd de volgende clausule: ""doch wordt hem vrijgelaaten, van zodanige pla.l1tcl1. en zaaden, van welken overvloed
in den thuyn voorhanden is, aan liefhebbers meede te deelenj"" dat
in het 11e art. buyten effect zal worden gesteld dit daaraan gevoegd slot: ""vermogende hij nogw.ns va.'1 zodanige boornen, heesters, planten of gewassen. aan welken zulks niet kan schaaden.
zelve in persoon eenige takjes of stekjes ten gerieve van alle particulieren af te snijden;"" en bovendien, dat in. art .. 12 de tusscheninvoegbg ""zonder speciale permissie van Hl:!:. Burgmrn. of
gecoffi,,>nitt. tot den hortus"" zal worden doorgehaald en gehouden
als niet geïnsereerd." Daar vermoedelijk de in deze resolutie opgesomde clausules, die in de instructie van 1795, welke door den Raad
den 24sten Augu.stus 1795 werd gearresteerd, niet meer voorkomen,
het eerüge onderscheid uitmaken tusschen de instructie van 1779
en die van 1795, kan men de eerste reconstrueeren. Het schrappen van de bedoelde clausules verhoogde het gezag van den
praefechls horti, den professor in de botanie, i.c. M. van Geuus,
en verminderde dat van den hortulanus. op zijne dankbetuiging
aïn den Raad voor de in de instructie aangebrachte wijzigingen laat
Van GelUls dan ook volgen: "en verzoeke steeds gehandhaafd te worden als praefectus horti, die dan alleen voor Ulieden, als zijne aanstellers, verantwoordelijk kan zijn, wanneer de directie wel ver-
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2.
Hij zal niet vermogen één of meer dagen zich buiten de
Stad te begeven of uit het huis te absenteeren, dan ·na verkregen permissie van Gecommitt. tot den hortus en met
voorweeten van den Professor botanices.

3.
Zal aan .den Professor botanice:) indertijd alle behoorlijk
respect en gchoorzaamheicl bewijzen en deszelfs orders, ten
dienste van den tuin strekkende, met alle ievcr en gctrolHYheid, zonder tegcnspreekcn, nakomen.

4.
Ook zal hij zorgc draagen, dat alle gewassen, in den tuin

voorhalldcl~ z~inde, of in 't vcnrolg in dcnzelvcl1 aangekweekt
of gebr<lcht wordende, in ('cnc bc-hoorlijkc onk, die hem
vol:~-cx!S de catalogus, lot dîtn ('Inde- gedrukt, of anderzints
door den Profes:-;or zal aangc"H-'CZel1 zijn, worden gecultiveen} en zoveel mogelijk gemultipliceerd, hetzij door zaad,
stekken, zuigen, enten als anderzints, als tot conservatie en
perfectie van de ordre en den luister des tuins.

s.
Hij zal alle vaste planten, welke lTIogten komen te sterven,
alsook de ;mnueele en tweejarige, die geen volkomen r~jp
zaad voortgebracht hebben, op een register stellen en hetzelve bijtijds a:?,n den Professor ter hand stellen, ten- einde
al zulke defecten woruen gesuppleerd.

6.
Hij zal alle planten, sta.ande op de bedden, in de potten
of tobben, met de vcrcischte nummers noteeren, op zodanige wijze, als de Professor zal oordeelcn te behooren, en
vlijtige zorgc dra8gen, dat de voorzcicle nummers bij ieder
plant bewaard, of beginnende te vergaan, wederom vernieuvvcl \-vorden.
antwoordelijk, maar met verdeelt, gelijk weleer plaats had, aan
hem warde opgedragen" (Resol. Raad 3 Sept. 1795), - De voorgaande instructie voor den "hovenier van den hortus academicus"
was van 15 Juli 1661: zie Acta et Decreta 1, blz. 538, noot 2.
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7.
Hij zal alle zaaden, die tot perfectie gekomen zijn, vlijtig
verzamelen en doen verzame-kn, en dezelve onderscheidenlijk, met beschrijvinge der naamen en nummers, in de laaden, daartoe vervaardigd, 1egg-en en ter dispositie en bewaaring aan den llrofessor overgeeven.
8.

Alk geW:l!";sen en pb.ntcn van ccnig aanbelang, die gevaar
100p('n te vergaan, zal hij aanstonds aa.n den Professor aanwijzen, ten einde met deszdfs overleg ui goedvinden tot
derzclvcT behoud geaïbcid 'vvonlc, cn ingeval eenig'c van die
kome11 te sterven, Lal hij gehouden ZlJ11 dcze1ven aan Jen
Professor ,tc \'crt0011C11.
9.
Hij zal oOK gecl1c' planten, bollen of \\Tortels opneemen.
verplanten of verzetten, veel min eenige vcranckringc in den
tuin vermogen te maaken, als met kennÎsse en tocst-emminge
van den Professor.

10.
Hij zal geene boomen, heesters, planten of zaaden, hoedanige die ook mogen zijn, verkoopen, verruilen, weggeeven of verhandelen, dan met voorwecten en goedkcuringe
van den Professor.

11.
I-lii zal ook niet toelaaten, dat zonder toestemming van
den ·Professor eenige takken, stekken of zaaden etc. door
de studenten of andere Professoren (andere 111. dan den
proL botanices !) worden afgesneden of verzameld.

12.
Hij zal gc-cne boomen of gewassen van particuliere persoonen in de oranjehuizen, of kassen des winters mogen
plaatzc-n zonder speciale permissie van den Professor of
Gecommitteerden tot den Hortus 1), maar die plaatzen a11) '"Zonder speciale permissie van Burgmrn." was vervallen,
maar de "permissie" van de gecommitt. tot den hortus was er in
gebleven, anders dan men zou verwachten na het medegedeelde
in de noot op blz. 570.
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leenlijk bewaaren en gebruiken ten dienste der boornen en
gewassen van den tuin.

13.
Ttij zal geeue arbeiders boven de gewoone knechts in het
werk mogen stellen, dan met toestemminge en op order van
den Cameraar dezer Stad indertijd.

14.
1i ij zal in alles goede orde onder de knegts houden en
toezien, dat zij gc(lurcnde hun verblij f in den tuin behoorlijk aan het werk gehouden worden.

15.
'r'en dien einde zal hij alle morgens en des namicldags,
alsmede hij het bcginnC:ll en eindigen der schofttijden, voor
de kncgts in hunne ill<:::tructic bepaald, cn naar (le klok van
de Nicolaï-kerk te rekenen, een klokje, aan. z~jne wooninge
hangende, luiden of doen luiden, en nauwkeurig al'ht gceven, of de km:gts op den bepaülden tijd in den t.uin cn -aan
hun werk zijn en verhlijven, en verder toezien, of zij de
articulen hunner instructie nauwkeurig nakomen, en die
llalaatig zijn, in de boete slaan, ingevolge zulks bij ieder articttl
van hunne instructie bepaald
van \'{elke boeten hij een
exacte aan1eekening ;;:al houd('n en daarvan weekl~jk.s, en
wel des Vrijdags morgens, schriftelijk opgave docn aan
den Fabriek dezer Stad, ten einde- die boeten van hun gewoon tractemCllt of daggdd kunnen worden ingehouden en
gekort.
16.

Van ieder persoon, wdke den tuin komt zien, uitgezonderd
de Leden van den Raad der Gemeente en dCTzelver Secretaris~;en, de Professoren dezer Academie en d.crze:lver bijhebbende gezebchap en de studenten, in de :l\1edicijncn Sl{l({éerende, zal de hortulanus mogen vorderen VitT stuivers,
\vaarvan hU de hdftc zal genieten, de fllcC'~terkncgt CUl
vierde en de verdere knegts Ct:ll vierde; dan zal hij, alsmede
de kIH.'g-ts, goede toezicht neemen,. dat door de beschouwers
g"ccn nadeel ;t:ln boomtn, gewasscn of planten worclc toegebracht.
17.
De hortulanus zal op deze instructie en nauwkeurige
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waarneerninge van alle de bovenstaande articulen eed doen
in handen van den Raad der Gemeente, reserveerende de
Raad aan zig, om dezelve te veranderen en te vermeerderen,
zoals de Raad ten dienste van den hortus nodig zal oordeelen te behooren.

18.
De hortulanus zal, van den 15en Maart tot den lSen Maij,
des Maamlaf:,'S 0'1 Donderdags, des morgens ten acht lIuren,
de deur van den hortus openen, en van den 15en 1\Iaij tot
den fSen October, des morgens ten zeven uuren, ten êinde
de apotheears en derzdver knechts in de plaats, daartoe afgezondenl, zich een uur lang" kormcn oefenen in de kcnnissc
der planten cn gewassen, waarin hij hun ook alle naoelige
hand1cjclinge en ondenigt zal ge even, en het uur verst (r) ecken zijnde, hun waarschouv,-Cll en cIc deur 'vrederom sluitcn.
Ui nl~t lodaalc::n, ,lat de knc('hts del" apOlhecars door del~
tuin wanddcn of zig langer dan een UUr uphouden, ten vv-arc
met toestcnlminge van den Professor."
(Naar de gedrukte instructie in Instructie-Boek R)
"INSTRUCTIE VOOR DE KNEGTS VAN DEN ACADEMIE-TUIN 'TE

UTRECHT. 24 AUGUSTUS 1795."

1.
;,Zul1en zo de meesterknecht ats de andere knechten gehouden z~in, da~e1~iks_ - - uitgenomen de Zon- en Feestdagen, welke in de Gereforrneercle Kerk gevierd worden
-",. SI iptelijk In, den tuin te komen, en wel op dezen voet:
dat zij van den len !rIaart tot den len April des morgens ten
half zeven Huren, van den 1en A pril tot den 1en October ten
zes uuren, en van den len October tot den len November wederom ten half zeven Huren, en van den len November tot den len l\Iaart des morgens met den dag zulIen in
het werk komen eH daar bezig in blijven, toulat de tijd om
te schoften hun door het luiden van het klokje bij den hortulanus zal bekend gemaakt worden; en zullen de schofttijden z~jn van den len J\1aart tot den len October des morgens V;:l1l acht Huren tot half negen, van den 1en October tot
den hn November van half negen tot negen uuren, zullende
van den len November tot den len l<'ebruarij des morgens
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geen schofttijd gehouden worden en van den len Februarij
tot den len Maart van half .negen tot negen uureu. Des middags zal de schofttijd het geheeIe jaar door zijn van half
twaalf tot één uur; des nademiddags van den 1en Maart tot
den leD November van half vier tot vier uuren, zullende in
de overige maanden van November tot Maart des namiddags
geen schofttijd gehouden -Worden.

2.
Zij zullen zonder speciaal consent of order van den Professor of honulantls nicf uit den tuin .vermogen te gaan
buiten de hierboven bepaalde schofttijden, onder wat voor\Venclzels het ook moge zijn, op poene van tcJkcn reize te
verbeuren één schoft arbeidsloon, en de lTIcesterknccht vijf
cn een halve stuiver.
3.

Zij zullen, zowel de meest erknecht als de andere knechten, 'een ieder op zijn beurt, des Zondags en op de Feestdagen vóór of tusschen den tijd van den openbaren Godsdienst, des winters de stookplaatzen behoorlijk met turf
voorzien, dc zeilen voor de kassen ophaalen en nederlaaten,
de luiken en glasraamen van de oranjehuizen en kassen
openen en toedoen, wanneer zulks door den Professor of
hortulanus geordonneerd word, op verbeurte voor de meesterknecht telken reize van vij f en een halve stuiver, en voor
de andere knechten van één schoft arbeidsloon.

4.
Zij zullen niet vermogen eenigc planten, gewassen of zaaden zonder permissie van den Professor uit den tuin te vervoeren, aan schuiten, schepen, wagens of ander vaar- of rijtuig te bestellen, of aan huizen van partiCt11icren binnen of
buiten de Stad te bezorgen, veel minder dezelve weg te geevcn of tcn hunnen voordce1c te veraliëneeren of verkoopen, op poene van daclclij k van hun dienst ontzet te worden.

5.
Ook zullen zij tcn :111e11 tijde naarstig, ijvrig en getrouw
in hun werk, nugteren en bekwaam zig gedraagen, zullende
degeene, welke bevonden word door den drank onbekw;lam
tot zijn werk te zijn, voor dien dag geen loon ontvangen,
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en voor de tweede relze zonder oogluikinge van zlJn dienst
ontzet worden.

6.
Des \vinters, wanneer wC1nig of geen ,verk in den tuin
te verrigten is, zullen zij de nodige stokken schaven en vervaardigen, of zodanig ander werk ten dienste van den tuin
doen, als hun door den Professor of hortulanus zal geOl"donneerd v/Ordcn.

7.
Van de profijten, welke komen van het bezien des tuins
door vreemdelingen of andere partÎculiere persoonen, zal de
meesterknecht een vierde, en de andere knechten ieder een
achtste gedeelte genieten.
8.
Eindelijk zullen zij alle de orders, welke hun door den

Professo~ of hortula~us, tcn dienste van den tuin verstrek-

kende, gegeven worden, prompte1ijk, zonder eenig tegenspreeken, nakomen, en aan dezelve alle behoorlijk respect
en gehoorzaamheid hC\Vlizcl1 .
.l~_ldus gearrcstccnl hij den Haacl der Gemeente der Stad
Utrecht, op den 24 Augustus 1795.
In kennisse van mij,
M. Mulrooy."'
(Naar de gedrukte instructie in Instructie;-Boek B.)
"INSTRUCIE VOOR DEN CUSTOS DER ANATOMIE,

22 AUGUSTUS 17%."·

"Het Committé (voor het publiek onderwijs) heeft gcre~
solveeni, om aan den Raad voor te stellen, om den Chirur~
gijn Benjami.n van Scnus, met adjunctie van zijn zoon 1),
aan ta stellen tot Custos j\,Datomiae, op het ge\vone tradement
van één honderd guldens, met de hierbijgaande instructie.
1) V gl hiervóór blz. 269, op 22 Aug. 1796, op welken datum
de door het c.P.O. voorgestelde instructie door den Raad werd
goedgekeurd en gearresteerd, en noot 2 aldaar.
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I.
De Custos zal verplicht zijn, het linnen der servetten en
handdoeken, alsook het zwarte laken te bewaren, en te
zorgen, dat alles in goede orde schoongehouden word.

H,
Zal ook moeten zorgen, dat de instrumente:Q. scherp en
schoon z~jn, die er moeten gchruykt worden.

lll,
Zal hei lijk moeten scheeren en riinigen, en niet alleen
present moeten zijn bij het ·werk van den Professor Anatomiac, maar ook zoodanige :-;tukken, als de Professor Anatomiac goedvind hem voor te leggen, be\v:erken en prepareeren, en venier geen diensten mogen weigeren, die de Professor Anatomiac gedurende cIc wintermaanden van hem
meencl nodig te hebben, en alles wat cenigc betrekking tot
de: anatomische of chirurgica1c lessen heeft."
(Notulen Comité Publiek Onderwijs, 10 Aug. 17961
"INSTRUCTIE VOOR JOHANNES KUIPER, ALS TWEEDEN HANDLAN-

G"R VAN DE CHEMIE EN PHYSICA, 30 APRIL 1798,"

Deze instructie, te vinden in Instructie-Boek B, kotnt
mutatis mutandis geheel overeen met die voor "de .kncgts
van Chemie en Physica," van 1 Sept. 1794 (hiervóórblz. 569);
alleen wordt aan Kuiper nog- ondergeschiktheid aan den
eersten "haIHllang-er" Vtiorgcschreven.
"INSTRUCTIE VOOR DB ACADEMIEDRUKKERS,
1 AUGUSTUS 1808 '),"

[Bij Miedema, blz.
"INSTRUCTIE

550~553;

ook bij Evers, t.a.p., blz. 111-113.]

VOOR DE TWEE PEDELLEN DER ACADEMIE VAN

UTRECHT, 5

M>or 1806') ,"

[Bij Miedema, blz, 566---570.]
1) VgL hlervóór blz. 347, op 11 en 18 Juli en 1 Aug. 1803; de
voorgaande instructie was van 1 Juli 1771: hiervoor blz. 551.
2) Zie hiervóór blz. 370, op 5 Mei 1806; de voorgaande instructie was van 27 Juli 1795: hiervóór blz. 569.

Acta et decreta Senatus, III
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BIJLAGE II.
"WEDUWEN-SoeTE'TEIT DER NEDERLANDSCHE PROFESSOREN."

Voor de weduwen van professoren \venl in het tUdperk,
toen de Academie een stedelijke Academie was, nid of slecht
gezorgd. Als zij weduvve waren van ecn theologisch professor, die tegelijk, als Academieprediker, een predikant.sdienst had waargenomen, genoten zij, als predikantsweduwe,
een jaarhjksch pensioen van f 250, en kregen bovendien l:cn
"jaar van gratie," waarvan het bedrag echter beneden de
·wedde van den overleden hoogleeraar bieef 1). De \VCdllWen
van de overige hoogleeraren bleven, wanneer haar man geen
vermogen naliet of zij zelve dit niet bezat, in benarde -omstáncligheden achter; slechts een hoogst enkele maal kwam
het voor, dat de Vroedschap haar een karig pensioen toekende. Sommige hoogleerarcn ~ Graevius, vVessellng, Bonnet ~ hadden, bij het bedanken voor een beroep naat elders,
een pensioen voor hunne weduwe kunnen bedingen 2) ; maar
dit bleven uitzonderingen.
Geen wonder, dat bij sommige Utrechtsche hoogleeraren
het plan rees, een fonds te stichten 10t uitkeering van een
pensioen aan hunne weduwen. Omstreeks 1790 schijnt Rossijn daartoe het initiatief te hebben genomen; op den 1én
1\faart 1791 werd te Utrecht de ,,\Veduwcn-Sociëtcit der
N eclerlandsche Professoren" opgericht. vVij laten nu eerst
de statuten van deze stichting volgen.

1) Of dit "jaar van gratie" voor alle weduwen van hoogleeraren
gold. zooals op blz. 136 van De Utrechtsche Academie wordt vermeld, zou ik niet meer met zekerheid durven beweren; de mij
bekende voorbeelden - maar dit kan toevallig zijn - hebben alleen betrekking op weduwen van theologische professoren.
2) Zie De Utrechtsche Academie, blz. 136.
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"CONTRACT VAN DE WEDUWEN-SOCIËTEIT DER NEDERLANDSCI-IE
PROFESSOREN, OPGERICHT BINNEN UTRECHT, DEN len MAART

1791."

1.
,,;\1s contribueen.:nde leden in deze Sociëteit worden zo
bij de eerste oprichting, als in 't vervolg ten allen tijde, uitg-cnodïgcl tn aangenomen alle ordinairL' Professoren, aau
iedcr der vijf UnivtrsitcÎ1.cn van Nederland, te Leydcn,
Fnllcker, Groningen, Utrecht en Harderwijk, werkelijk in
functie zijnde en bij hunne deelneming- of eerste contrihutie
den ouderdom van 60 jaren, voor zoverre de eerste oprichters betreft, en voor zoverre de opvolgende deelnemers aangaat, den ouderdom van 50 jaren niet bereikt hebbende;
doch V;;-\.l111I..'<.'1' een lid ckzcr 80cj(:tcit van z~inl' professie afstand doet, kan dezelve, zulks vl~rkjezeIH1c, lid blijv(:Il, \vaaru ook mettenV()()1l lK'lTcven m.twe
h("cn
hiJ': .zi,
blijvende
.::
, mits
'
'J
voldoen aan de wetten der Sociëteit.
~'

~

H.
De deelneming zal geschieden op den len Maart van ieder
jaar, op ,velken dag ook de contrihutiën jaarlijks zullen verschenen zijn; doch biJ den aanvang dezer Sociëteit wordt aan
alle de Professoren, boven gemeld, welke op den len lVIaart
dezes jaars 1791 geen volle 60 jaren' oud geweest zijn, vrijgelaten om zig als deelnemers in deze Sociëteit te verklaren, mits zulks geschiede en het eerste jaar contributie betaald \vonk vóór deu laatsten December dezes jaars 1791,
in 'welk geval dezelve zullen gerekend worden van den. len
I\faart 1791 af leden van deze Sociëteit, en dus eerste oprichters van dezelve geweest te zijn.

IH.
Ieder der contrihueerencle leden zal lil deze Sociëteit kunnen deelnemen voor een halve portie, voor een geheelc
portie, voor één en een ha1ve, of eincle1~jk voor twee portiën, zonder mcer; doch zal iemand, reeds voor minder dan
twee portiën deel genomen hebbende, naderhand nog wederom opnieuw kunnen deelnemen, tot twee geheele portiën
toc; gelijk het ook aan icderen der contribueerende leden
ten allen tijde vrij zal staan, zijne portie of portiën, geheel
of half . te laten varen, welke in dat geval ·voor gemortifi-,

580
ceerd gehouden worden, schoon het al wederom vrij zal
staan naderhand wederom opnieuw voor eene geheele of
halve portie deel te nemen, tot twee portiën toe; doch zal
zulk eeue deelneming, naderhand of opnieuw geschiedende,
eveneens als eene geheel nieuwe deelneming worden geconsidereerd, zo ten opzicht van den bepaalden ouderdom van
50 jaren, aIs van hetgeen hierna onder artt. 8, 9, 10 en 33
is gestatueerd.

IV.
De jaarlijkschc contributie voor iedere portie
vijftig guldens, en dus voor twee porttën honderd
en voor een halve portie vij f ~cn-twintig guldens
Alles behalven de inkomst-pracmiën, hierna, art.
meld.

zal Z1Jn
guldens,
's jaars.
33, ver-

V.
Ieder der contribueerenc1e leden zal tot het na te melden
weduwenpensioen kunnen benoemen zijne echte' huisvrouw,
welke na het overlijden van haren man dit pensioen genieten zal van den len l\IIaarr na het voorgemelde overlijclen af,
en voorts jaarlijks, haar leven lang g-cdurende, of tot hertrouwen .toe, het jaar, welk verschijnt bp den len Maart na
het overlijden of hcrtrou'wen, mede ingesloten,- zullende in
het eerste geval het pensioen, op den len 11aart na het overlijden zulk cener wedu\ve verschijnende, aan hare erfgenamen worden uitgekeerd. Alles echter onder zodanige bepalingen, als in artt. 8, 9, 10 ZlJll uitgedrukt.

VI.
Wanneer een ordinair Professor op eenc der vijf Neder:..
lanc1schc Universiteiten, van competentcn ouderdom, schoon
ongetrouwd zijnde, mogt verkiezen ab contribueerend lid in
deze Sociëteit deel te nemen, zal hij zulks kunnen doen
met betaling van de inkomstpraemie,. hierna, art. 33, ver~
meld, en daardoor het recht verkr~igcJ1 om ten alll'n tiide
b~j het aangaan van een huvveJijk z~ine V rouwc te kunnen
benoemen, cn zulks, hetzij door van- jaar tot jaar de jaarlijksche contributie te voldo'cn, hetzij met provisioneele inhouding van dezelve, mits zulk ecn lid dezer Sociëteit, ecn huwelijk aangaande en zijne hl1isvrotl\\"c tot het wcdU\VenpL'n~
siocn willende bcnoemen, alsdan alle de onbetaalde contribu-
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tiën voldoe, met bijvoeging van vier percent jaarlijksche
intrest van ieder der gemelde onbetaalde contributiën, gerekend van den len 11aart van ieder jaar af aan, waarop
dezelve hadden moeten worden betaald, in welke beide gevallen zodanig ce ne benoemde Vrouwe gerekend zal worden
van de ccr::;te deelneming af aan benoemd te zijn geweest,
en als zooebnig- tot het weduwenpensioen gerechtigd zijn,
mits dat de deelnemer in het laabte gevat bij het benoemen
zijner VfQuwe opnieuw de inkomstpraemie betale.
VIL
"Vanneer een contribueerend liel dezer Sociëteit zijne benoemde huisvrotl\ve komt te verliezen, en echter begeert lid
ie blijven, zal hij het in z~jne keuze hebben om óf de contributie jaarlijks te contiuuceren, \vaardoor hij bij hertrouwen
het recht zal hehben om zijne huisvrOl1\ve wederom te be1loemen met hetzelfde effect, alsof zij van het begin af aan
"vas bcnoemd geweest, zonder eenige nieuwe betaling van
inkomslpraemie, óf door de c.ontributie in te houden en bU
hertrouwen alle de agterstallen te voldoen, met bijvoeging
van vier percent jaarlijksche intrest van ieder der gemelde
agterstallige contributiën, gerekend van den len l\Ja~trt van
ieder jaar af aan, \yaarop dezelve hadden moeten worden
betaald: in \velk geval h~j almede het recht zal hebben om
wederom zijne huisvrou\ve te benoemen met hetzelfde
effect als boven, mits bij de benoeming op nieuw de inkomstpraemic betalende.

VIII.
Om het volle weduv,.'enpensioen te kunnen genieten,
wordt vereisrht, dat ten behoeve van zulk een Vrouwe,
daartoe, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgende, ingevolge
artt. 6 cn ï benoemd zijnde, vier volle jaren zij' g-econtribucerd. immers cIat de laatste of vierde contributie verschenen zîj vóór het overlijden van den Benoemcr. Bij voorbeeld,
\vannecr professor A op den len 11aart lï91 heeft deelgenomen en, jaarlijks gecontribueerd hebbende, na den lell
l\tlaart lï94 komt te overlijden, kan zijne benoemde weduwe
het volle pensioen van den len :JVfaart lï95 af aan genîeten,
mits dat ingevolge art. 22 de laatst verschenen contributie
van den 1('n .Maart 1794, indien deze onbetaald mogte zijn,
ten volle worde voldaan.
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IX.
Wanneer ('en benoemde Vrouwe weduwe wordt, nadat
ten haren behoeve twee jaren, doch voordat vier jaren i:-;
gecontribueerd of verschenen, zal zulk cene weduwe slechts
gerechtigd zijn tot de helit van het pensioen . hetgeen haar
andt'[s na (k vienie contributie zoude hebben toegekomen,
bij voorbeeld, wanneer in het vorige geval Profe,.:;sor A na den
1en J\faart 1792, maar vó{)r den len :Maart 1794 komt te sterven, krijgt Vrouwe H slechts jaarlijks de helft V~\l1 het
penSIoen.
X.
Eindelijk, wanne_cr een benoemde Vrouwe \veduwc \\'ordt,
eer dat tC_11 behoeve van deze twee jaren is gecontribueerd,
immers ecr de tweede contributie verschenen is, zal dezelve
\ovedu\\'c geheel niet gerechtigd zijn Lot cenig pensioen van
deze Sociëteit, bij voorbeeld "\Y;tIl11ce:r l'ru[es~or A v(iór
den Jen J\faan ] 792 komt te sterven, zal het betaalde jaar
contributie ten voordec1c dezer Sociëteit vervallen zijn.

XL
Het weduwenpensioen wordt hij den aanvang dezer Sociëteit op dri<:"hondenl guldens jaarlijks voor ie(krc portie,
en dus voor 2 portiën op zeshonderd guldens (gesteld), de
i~T~declkn der portiëll naar advenant gerekend, doch zal vcrvoJ,gens kunnen worden verhoogd en ook desnoods kunnen
,vorden verminderd, ingevolge de 3 volgende artikelen.

XII.
De verhonging van dit pensioen zal plaats hebben, zodra de
jaarlijkschc intrcssen van het opgelegde capitaal dezer Sociëteit de somme van tv,'ceduizend guldens zullen 1e boven gaan,
zullende alsdan het pensioen voor ieder portie zijn driehondenl vijftig guldens, de dubbele porLi(~n en gedeelten naar
advenant gerekend, en zal -vervolgens hetzelve pcnslOen
voor ieder f 2000 meerdere ja::trlijksche intresSCll met f 50
voor iulcre portie \vordcll verh(~ogd, zodat hij voorbeeld,
wannecr clc jaarl~iksche intressen tot boven de f 6000 mogten
opklimmen, het jaarlijksch pensioen voor iedere portie zal
zijnf 450.
XIII.
Om alle verval dezer Soci(:teit voor te komen en 11t't cap1-
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taal van dezelve, verre van te verminderen, altoos te' doen
toenemen, zullen jaarlijks tot de betaling der weduwenpensioenen \vorden gedestineerd alle de contributiën, welke in
het vorige jaar zijn ingekomen, met bijvoeging van slechts
de helft van de intresten van het opgelegde capitaa!, zoals
dezelve in het vorige jaar ontvangen zijn, waarvan de berekening ieder jaar zal ,:vorden opgemaakt en in de na te
melden g':llLTale rekening worden uitgedrukt, en zal de
wcclerhcl ft der ontvangen intresscl1, na aftrek van de kosten
der perceptie en administratie, \vederom tot capitaal worden
aangelegd, in dier voege als hierna breed er wordt aangc·wezen.
XIV.
Indien het onverhoopt mocht gebeuren, dat de in het vorige arlikd vermelde contributiën, met bijvoeging van de
helft dn intressen, gedestineerd tot betaling van de pensioenen der weclu\\"cn, niet toereikende \varen om aan dezelve
wedu'vven haar volle pensioen tc doen genieten, zo zullen
de voorschreven gelden onder alle de pensioentrekkende wcduwen, naar gelang van ieder portie, wonlen verdeeld, en
zullen de \veJuwen ieder met hare portie zig moeten ten
vrede houdeJ1 ter tijd toe, dat door het aanwinnen der
intresten, door het groter getal der contribueerende leden,
of door het verminderen van het getal der weduwen, de
voorzeidè .somme wederom toereikende zal bevonden \vorden. En zal j;larJijks op de generale rekening de somnlC
\vorden uitgedrukt, welke ieder weduwe voor hare portie
lL:ü jaar zal genieten.
XV.
De inkomende contributiën der leden, alsmede de ontvangen intressell, alles na aftrek van de weduvvenpcnsioenen, en generaallijk het batig saldo van ieder jaarlijkschc
rekening courant, hetgeen meer zal zijn ontvangen dan uitgegeven. zal door den Administrateur, met voorkennis der
beide Directeuren, hierna vermeld, op de spoedigste en
meest voonleelige wijze tot capitaal worden aangelegd door
belegging of aankoop van obligatiëll ten laste der respective Provint'iën of Generaliteit dezer Landen, of wel in 't
algemeen van alle zoclanige~ door de respective Souvereincn
dezer Landen ten opzicht van capitaal en inirest geguaran";
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deerde, doch geeue andere effecten, waarin het door de
hoogstgemelde Souvereinen dezer Landen aan Curatoren
van onmondige personen wordt gepermitteerd, de geiden
hunner pupillen te beleggen. En zullen alle die obligatiën,
zoveel mogelijk, worden gesteld of getransporteerd op den
naam van Administrateur en Directeuren dezer Sociëteit;
doch zodanige effecten, welke niet gevoeglijk op naanl kUIlnen worden getransporteerd, zullen door den Administrateur worden gebrandteekend, ten einde dezelve mogen zijn
onverkoopbaar, onbeleenbaar en inaliënabel. En zal die
brandteekening nimmer, dan alleen ingevalIe van aflossing
derzelver effecten, kunnen worden geroyeerd.

XVI.
Deze Sociëteit zal bestierd "vorden door cenen Administrateur en twee Directeuren, alle contribueerencle leden
dezer Sociëteit, en binnen Utrecht woünachtig, in welke
Stad de zetel der directie blijven zal, zullende bij vacature
van den post van Administrateur of ecn der Directeuren
de plaats wederom c100r een der Utrechtsche leden worden
vervuld, immers zolang zulks mogelijk zal zijn. En zal
de administratie voor de eerste rei ze worden waargeno~nen door Johannes Theodorus Rossijn, en de Directie door
de Heeren l\latthias van Geulls en l-Ienricus Johannes Ar11tzenius, aUe ordinaire Professoren aan de Universiteit te
Utrecht.

XVII.
De Administrateur en beide de Directeuren zullen blijven
fung-eeren hun leven lang gec1urende, tenzij bij vrijwilligen
afstand of 'vertrek 'van Utrecht, en bij vacature van den
post van Administrateur zal de oudste Directeur onmidddijk in dien post met alle deszelfs voordeden en lasten
succedeeren, aan wien alle de boeken, effecten, gelden en
papieren en in 't algemeen al \\'at aart, deze Sociéteit behoort,
zonder venvijl zal worden tcr hand geste1cl. Doch indien
de oudste Directeur dien post mogte declineeren, zal die
functie bij meerderheid van stemmen van alle de binnen
Utrecht woonende contribueerende 1eden worden begeven.

XVIII.
Insgelijks zal bij vacature van den post van eenen der
Directeuren de plaats bij meerderheid van stemmen der
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te Utrecht '\'bonende contribueerende leden dezer Sociëteit
worden vervuld.

XIX.
De vergadering tot bevordering der zaken dezer Sociëteit,
hetzij van Administrateur en Directeuren, hetzij van alle de
biIUlcn Utrecht wonende con1ribueercnde leden, hetzij cene
algc11lccnc vergadering van alle de leden, indien zulks naQelig mogt geoordeeld "yorden, zullen op convocatie van den
Administrateur, of bij vacature van dezen post, van den
oudsten Directeur, ten zljnen huize en onder zijne voorzÜting gehouden worden, en zal daarin bij meerderheid van
stemmen der tegenwoordig' zijnde leden, voor iedere portie
één stem gerekend, "worden geconcludeerd, zullende in gcvallc van gelijkheid van stemmen de voorzittende Administrateur of Directeur cene beslissende stem hebben.

XX.
Het ja.ar der Sociëteit zal zijnen aanvang- nemen des middernachts ten 12 U11rc vóór den lt:n- ~Jaart van ieder jaar, op
welken tijd de contributiën zullen verschenen zijn en het
pensioen der weduwen, wier Benoerners in het vorige jaar
overleden zijn, beginnen te loopen,

XXI.
De jnteekening- tot contribueerencl lid dezer Sociëteit
staat voor ieder der daartoe volgens art. 1 bevoegde personen van nu af aan open ten comptoire van. den Heer Adrianus Hooli, Notaris te Utrecht, en zal die inteekening konnen
geschieden, hetzU door den deelnemer in persoon, hetzij
door éénen der ccntribucerende leden dezer Sociëteit, binnen Utrecht v.·oncnde, en daartoe speciaal door den deelnemer gevolmachtigd, ingevolge het formulier der volmacht,
hieragter onder de bijlage A te vinden 1), en zulks uiterlijk tot den hatsten December dezes jaars 1791, zullende
op den volgenden 2en Januarij 1792 dit contract ten voorsz,
comptoire finaal gesloten, en alsdan de grosse van hetzelve
contract overgegeven worden aan den Administrateur, om
onder de papieren dezt:r Sociëteit te wonlcn bewaard.
Doch zal het vervolg-ens ten allen tijde aan ane ordinai re
Professoren op. eene der vijf :.Tederlandsche Universiteiten
1) Deze bijlage ontbreekt.
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vrij staan om in deze Sociëteit deel te nemen tegen het
begin van het aanstaande Socideitsjaar, of den len Maart,
alsdan eerst zullende komen, mits op dien len Maart geen
-yolle 50 jaren bereikt zullende hebben, en aldus volgens
art. 1 daartoe \gequalificeerd. En zal die deelneming geschieden door onderteekcning' van de gemelde grosse, te
doen ten huize van den J\dministrateur, hetzij door den
deelnemer in persoon, hetzij door tenen der contrihueerende
leden dezer Sociëteit, binnen Utrecht woonem1c, en daartoe
speciaal door den deelnemer gevolmachtigd, vo1gens het
formulier der volmacht, hieragter onder de bijlage B geïnscreenl 1 ), welke deelneming, door onclertcekening van de
grosse van dit contract, schoon onder de hand gedaan, zal
gehouden worden van dezelfde kracht en waarde, alsof de
onderteekenaar het origineele contract mede hadclc helpen
aangaan en sluiten.
En zal ,tém il'tkr der contribl1cerencle leden, hetzij oprichters dezer Sociëteit, hetzij ztllken, welke naderhand
successivelijk in dezelve hebben deelgenomen, terstond na
het betalen van de eerste contributie uitgeleverd of verzcmelen worden eene behoorlijk gezegelde copie authentiek
van cEt cOlltrad, met bijgevoegde verklaring- van den Administrateur en Directeuren, dat zij zodanigen Professor erkt:nnen als contribuecrencl lid dezer Socii.;teit, en derhalven
hem, cn bij zijn overlijden zijne bctloernclc ,'.--eduwe, zullen
doen CJl laten g-cnieten alle de voordee1en, uit deze Sociëteit
spruitclHll', en blj het contr;:tct gesti]Juleerd.

XXII.
In de w;l;:,mcl l\faart van ieder jaar zal de Administrateur
de contributiën der leden ontvangen, en daaryan aan dezelve
recepisse geven onder zijne handtcekcning, en zullen alle
. cIe contribueercncle leden gehouden zijn hunne contrjbutiën
vóór het einde: dier maand franco aan den Administrateur
te doen toekomen. Doch zal het dcn contribuantcn vrij staan,
in plaats van contanten aan den Administrateur franco te
zenden geaccepteerde wissels of assignati<.:n, of ook vvel
coupons, vóór het einde der maand lVIaart betaalbaar in
é{nc der Steden Leyden. Amsterdam, Utrecht of 's-Hage,
mits die wissels, assigl'latiën of coupons vóór den 20en l\faart
1) Ook deze bijlage ontbreekt.
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van ieder jaar aan den Administrateur worden ter hand gesteld, welke zig alsdan met het innen dier penningen ten
zijnen koste belasten zal, echter op risico van den contribuant, in gevalIe van weigering of uitstel van betaling.
XXIII.
VvTanneer c:en der contribueerende leden verzuimen mogt,
zijne contributie vbór het einde der maand 1\laart aan den
Administrateur te voldoen, zal de .r\dministrateuf in het
begin van April zulk een lid bij een brief tot betaling aanmanen, en den inhoud van dit cn het vorig artikel van het
legernyoordig contract herinneren; en zal zulk een nalatig
lid gehouden zijn om alsnog zijne contributie vó{}[ het einde
van de lllaand April aan den Administrateur in 111anierc,
als bij het vorige artikel bepaald is, te voldoen, met bijvoeging van vijf guldens boete voor ecn halvc of gehecle,
en van tien guldens boete voor anderhalve of twee portiën,
ten behoeve van de Socideit, zullende bij gebreke van deze
betaling zodanig één worden geacht, gerenunticenl te hebben
van het lidmaatschap der Sociëteit, en alle deszdfs betaalde
contributiën ten behoeve van dezelve Sociëteit vervallen
zijn, waarvan op de volgende rekening, in de maand 11cy
te doen, zal \HJrclen melding gemaakt. Echter vlordt hiervan
uitdrukkelijk gel~xdpieerd het cenige geval, dat een contrÎbueerend lid, in de maand April aangemaand zijnde en verzuimd hebbende te betalen, door eene doodelijke ziekte of
ander funest toeval vóór het einde van die "maand A pril
mocht worden aangetast, in vvelk geval de weduwe het bijzonder faveur zal genieten van te vallen in de termen van
het volgende artikel . en aldus tot het pensioen gerechtigd
ziin, mits betalende dc verschenen contributie cn boete,
z:>even vermcJd.

XXIV.
l'\ic:tlemin, indien zodanig een nalatig lid deZer ~JKit;teit
binnen den loop van drie jaren, aanvang nemende met den
len l\:laart, op \velke de laatste niet betaalde contributie VCTschenen is geweest, ten genoege van den Administrateur en
Direc1curen in der tijd zal aantonen, dat het bewuste verzuim bUlten zijne schuld i::; toegekomen, zal hij. zulks hegeerende. ·wederom als lid dezcr Sociëteit worden ioqzclaten,
mits, bchalven de boete, in het vorige artikel vastgesteld;
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alle zijne agterstallige contributiën betalende, met bijvoeging van vier percent intrest van ieder verlopen jaar, op den
zelfden voet en met hetzelfde effect als ten opzicht van
ongetrouwde leden en weduwnaars bij artt. 6 en 7 is bepaald.
Doch na verloop van deze drie Jaren zal zulk één op geenen
anderen voet, dan als geheel nieuw contribueerend lid,
wederom in deze Sociëteit kUllen worden geadmitteerd.

xxv.
De Adrninistrateur zal in het begin van de maand JVley
1792, en vervolgens jaarlijks ten zijnen huize, ten overstaan
van Directeuren, aan alle de contribueerende leden, welke
zig aldaar zullen willen vervoegen, opening doen van den
staat dezer Sociëteit, zullende de binnen Utrecht wonende
leden jaarlijks tot deze vergadering bij briefjes worden geconvoceenl, doch de buiten Utrecht vwonende leden eens
voor al voor geconvoceerd gehouden \vorden tegen den daartoe bepaalden tijd, welke bij provisie wordt vastgesteld op
den tweeden lUaandag der maancl1vley van ieder jaar, '5 namiddags ten 4 uure. Doch indien er eenige zaken rnogten
voorkomen, het gemeene belang der Sociëteit rakende, en
'vaa romtrent bij het tegen\voonlig contract gecne voorziening is gedaan~ waarover Administrateur en Directeuren
mogten oordeelen, de advijsen van alle de contribuecrenc1e
leden eter' Sociëteit, hetzij op deze of op cenige andc'.-e buitengewoonc vergadering te moeten innemen, zullen clc pointen· van deliberatie ten minsten vier weken vóór de
-vergadering op de voegclijkste wijze gebragt worden ter
kennis van alle de contribueerende kden, ten einde dezelve
in staat te stellen, hunne advijsen op deze pointen
schriftelijk aan den Administrateur te doen toekomen,
welke aclvijzen in zulk een geval volkomen recht van stemming, naar gelang der portiën, hebben zullen, even alsof
dezelve in persoon op de vergadering vvaren uitgebragt. Ook
zal in gevalle, dat in de bepaling van tijd ,der ge\voone jaarlijksche vergadering om redenen verandering gemaakt mogt
worden, aan de buiten Utrecht woonende leden bij brieven
van deze verandering vvorden kennis gegeven.

XXVI.
In 't btjzoncler zal de Administrateur op deze gewoone
vergadering rekening-courant doen van zijne ontvang en
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uitgave, beginnende voor de eerste rekening, den 14en Mey
1792 te doen, met de oprichting, dezer Sociëteit, en eindigende met den laatsten April 1792, en voor de volgende
rekeningen, beginnende met den 1en Mey van het vorige
jaar, en eindigende met den laatsten April daaraanvolgende,
van welke rekening-courant, behalve (door) den Administrateur, door beide de Directeuren, of wel door éénen der Directcun:n en een der leden geapprobeerd en onc1ertcekcml, aan
ieder van de leden dezer Sociëteit, zowel contribl1cerende
als pensioen trekkende \veduwen, cenc behoorlijke copie zal
worden gezonden, zonder dat daarvoor eenige onkosten zuIlen gerekend worden.

XXVII.
Hij het slot van de voorgemelde jaarlijksche rekening~cou~
rant zal cene nauwkeurige bepaling \vorden gemaakt van
de gelden, ingevolge art. 13 gedestineerd tot betaling van de
pensioenen der weduwen, den len 11aart bcvorens verschenen, namelijk alle (Ie illgekomene en op deze rekening in
ontvang gebragte contributiën der leden, alsmede de helft
van alle de gedurende het afgeloopcn Sociëteitsjaar ingekomen intre.ssen, meele op deze rekening in ontvang gebragt ;
onder welke con1ributiën en intresscn ook zullen begrepen
zijn zodanige gelden, welke van de ingehouden contributiën
van ongetrouwde leden, ingevolge artt. 6 en 7, of ",vel agterstallige contributiën, ingevolge art. 24, gedurende het afgcloopen jaar mogten zijn ingekomen.
Ook zal de Ad.ministrateur terge1ijkertijd eene opgave
doen vau het juiste getal der op den len l\faart laatstleden
verschenen wedt1\venpensioenell, de dubbele en halve portiön
naar advenant gerekend, en in gcvalle onverhoopt de voornoemde gelden niet toereikende mogten zijn om voor iedere
geheeJe portie de volle som van driehonderd guldens daaruit te voldoen, zal volgens cene proportîc)11eele berekening
worden aange\vezcn de som me, welke voor iedere portie zal
worden betaald.
XXVII!.
Terstond na het afloopcn dezer rekening zal de Administrateur bij het overzenden van de art. 26 vermehle copie
aan alle de pensioen trekkende ·vvedu\ven doen toekomen promessen of ;1CTeptatii.:ll; behoorlijk door de voornoemde we-
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duwen - - of ingevalle van overlijden door dtrze1ver
rechtverkrijgende v()or het b:lbte jaar- pen;;ioen, ingevolge
art. 5 - - gcquiteenl, 2;',1 (znllcll deze) betaald wonlen ten
huiz(: v;:m clen Administrattur. uf wel ter plaabe binnell
Utrecht, welke: op de voor~;chn.'vcn acccp1atién z;tl zijn aangewezen.
XXIX.

Opdat de .Admini,strateür in staat zij om aan den inhoud
der 1\VCC voorgaande ;lxtikc1en te 'voldoen, zullen de V rouwen-;wcduwcn zorgt' dragen, aan gcmcl(kn AdminIstrateur
kennis te geven, zo van den tijd van het overlijdcn harer
echtgenoten, contribuecrcndc leden geweest: zijnde van deze
Socll:teit, als van de plaats harer residentie, of wei van het
adres, volgens 't welk de in het vorig artikel vermelde acccptalîën moeten \vorden afgezonden. En zal de i\dministra~
teur, met voorkennis van Directeuren zulks noodig vindende,
authentiek be\vîjs van het overlijdell van zulk ecn contribueerend lid kunnen vordercn, en niet gehouden zijn eene
\veduwe als zodanig bij de jaarlijksche rekening op te geven
en het wedu\venpensioen te doen toelegg-cn, tenzij aan het
bovenstaande naar behooren is voldaan. Insgelijks zullen de
hertrouwende weduwen van den tijd van haar hcrtrouwcn~
en de erfgenamen der overledene "veduwen van het overlijden clerzelve aan den Administrateur behoorlijk kennis
geven, ten einde het laatste jaar pensioen ingevolge art. 5 te
kunnen genieten.

xxx.

De bovengemelde quitantiën der V rouwen-weduwen zullen
door den Administrateur bij de volgende jaarlijksche rekening vertoond worden en in uitgave valideeren, zonder dat
ecne attestatie de vita of legaal bC\vijs, van den ongehuwden
staat zulk eener \veduwe zal noodig zijn. Echter, wanneer
de Administrateur, met voorkennis van Directeuren, zulk een
attestatie de vita of legaal bewijs van den ongehuwden staat
zulk ecner weduwe mogt nooclig oonlee1en, zal hij het recht
hebben om bij het overzenden van de art. 28 vermelde acceptatiën, dezelve van de VrouWcn-vyedu\\'cn te vorderen,
hetgeen vooral plaats zal hebben, ingevalle zulke \veduwcn
buiten de Republiek mogten woonachtig zijn.
XXXI.
De Administrateur zal nauwkeurig boekhouden, of onder
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Z~l11 opzicht en ten zijnen koste doen boekhouden, zo van
den ontvang en t1Îtg;we voor deze Sociëteit, als van de
lï:soluti(~n, welke van tijd tot tijd door de respcctive vergaderingen zullen worden genomen, en in 't algemeen van alles,
\vat den staat dezer Sociëteit betreft. Ook zal hij een afzonderlijk register houden van aUe de leden dezer -Sociëteit,
zo contábl1(:èfcndc als pensioen trekkende WCdll\Ven, rllct het
getal en nommer der portiën, waarvoor ieder derzdvc in deze
Sociëteit ,deel hccit, alsmede ecn manuaal van alle de obIig-atÎ(:n en effecten, aan deze Sociëteit toebehoorende, welke
boeken jaarlijks op de rekening der Sociëteit zullen vtorden vertoond, en teIl allen tijde door Directeuren, zulks
begeercnde, kunnen worden naargezicn.

XXXII.
Ook zal de Administrateur ten spoedigste, irmncrs uiterlijk
vóór de eerste algemeene rekening-courant, in Mey 1792
te docn, ten zijnen koste, doch ten behoeve en in cigcnclOlTI
der Sociëteit, moeten aankoopcn eene ijzeren kist, met een
afgezonderd loquet of kleiner kistje daarbinnen, of bij gebrek van dit laatste cene groote blikken bus, \-velk loquet,
kistje of bus zal gesloten ,vorden met hvec verschillend
werkende sloten, waarvan de sleutels onder ieder der beide
Directeuren rcspcctivelijk zullen berusten, terwijl de sleutel
van de groo.tc of buitenste kist onder hem, Administrateur,
verblijven zal. In dit kistje of bus zullen alle de obligatiën
en effecten der Sociëteit, benevens hare respective bewijzen
van eigendom worden bewaard, welke daaruit ter ontvang
van intressen als anderszins niet dan in tegenwoordigheid
van den Administrateur en beide de Directeuren, of in g,eval1c van vacature, ziekte of afwezigheid van éénen of meer
derze1ve, ten minsten van twee der binnen Utrecht wooncnde contribueerende leden zullen kunnen geligt, en naderhand
-wederom op dezelfde w1jze moeten gesloten -wordcn, tenvijl
de overige ruimte van de groote kist door den Administrateur tot berging van de boeken cn papieren der Sociëteit
zal kunnen wordcn gebruikt. En wordt ten allen tijde aan
Administrateur en Directeuren overgelaten, om tcn opzichte van de plaatsing dezer kist te disponeeren, zoals
dezelvc zulks tot meerdere securiteit en voordeel dezer Sociëteit best zullen oordeelen.
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XXXIII;
De kosten der administratie en correspondentie dezer Sociëteit zullen gevonden, en aan den Administrateur in der tijd
goed gedaan worden, in maniere als volgt:
EerstelUk, in vergoeding van de aanmerkelijke uitschotten,
bij de oprichting dezer Sociëteit, als het notarieel passeercn
van het tegenwoordig contract, het maken zo van de gcs-chrevcne copieën als van de gedrukte copieën-authentiek op
zegel, aan ieder der deelnemende leden uit te leveren, het
aankoápen der ijzeren kist, en \vat dies meer is, alsmede
vervolgens het verzoeken van approbatie op dit contract,
art. 35 vermeld, het expcdiceren van COpiCÓl-authentiek aan
de volgende deelnemers, e11Z. zullen alle de contribueerende
leden bij hutIDC deelneming in deze Sociëteit eens voor al,
(',fl nog zulke leden, welke ongctrouvvd of weduwen aarS zijnde, hunne conLributiën hebben ingehouden, bij het betalen
van dezelve contributiën en benoeming van hunne huisvrouwen tot het weduwênpensioen andermaal. ingevolg"c artt.
6 en 7, aan den Administrateur moeten betalen eene ink01l1st-praemic van tien guldens voor eene halve of geheelc,
en van twintig guldens voor anderhalve of twee portiël1.
'l'en anderen zal de Administrateur in der tijd, voor het
administrecren van het staande capitaal, het ontvangen der
inlressen, beleggen der overschietende geldCll enz., genieten
het ge\vone ,Hlministratie1oon van vij f percent van het zuiver beloop van alle de ontvangene intressel1.
En eincle1~jk ten derden, voor de kosten der correspondentie, zo met de contribueerellcle leden als pensioen trekkende
weduwen, het innen der contributiën, uitleveren en verzenden van de copie(~n der jaarlijksche rekening-courant, en alle
verdere onkosten en verschotten, zal de Administrateur voornoemd nog genieten elrie perccnt van het zoo even gemelde
zuivere beloop der ontvangen intressen, zonder meer.
En "wordt ingevolge van het bovenstaande de Administratem- in der t~id, 1111 en in 't vervolg, geauthoriseenl
om op de j,larlijks te doene rekening-courant van het
zuiver beloop van alle de intressen, zo van de opgelegde
capitalcn, als van de agsterstallige contributiën, gedurende
dat jaar ing:ekomen en op den ontvang der rekening gehragt, ten zijnen behoeve af te trekken de voornoemde 5 en 3
percent respectivclijk, en dus t('samen 8 P('lTC'lÜ, zonder dat
hij, Admînistrateur, zal vcnnogcn de rekening dezer Socië-
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teit met eenige andere onkosten, onder wat titel ook, hetzij
van verschotten als anderszins, te bezwaren, noch ook van
de pensioenen der weduwen onder ecnig voorwendsel iets
af te trekken, zullende uit de bovengemelde fondsen alle
zijne onkosten moeten voldoen.

XXXIV .
.l-\angezîcn deze Sociëteit ter goeder trouwe wordt aangegaan onder eene classe van lieden, van welke men uit hoofde
van hun charaktcr vertrouwen mag, dat niemand zig van
slingschc handelwijze ter verkorting van het welzijn der Sociëteit zal bedienen, zo "vonIt van de deelnemers geen legaal
bewijs gevorderd van ouderdom beneden de 60 of 50 jaren
respectivelijk, noch ook doorgaands van de Vrouwen, welke
zig als weduwen aangeven, van het overlijden harer echtgenoten, noch eindelijk bij het produceeren der quitantiën:
artt. 28 en 30 vermeld, van het leven der Vrouw:en-\vecluwen
en van haren ongehuwden staat, tenzij in bijzondere gevallen Administrateur en Directeuren noodig mogten oordeelen, omtrent de tv.,:ee laatste pointen, volgens artt. 29 en 30,
authentiek bewijs te vorderen.
Niettemin, indien tegen alle verwachting iemand der contribueerendc of pensioen trekkende leden dezer Sociëteit zig
zoverre mogte vergeten, dat men zulk een lid van kwade
trouwe tot nadeel dezer Sociëteit in rechten mogt kunnen
overtuigen, zal zulk één even daardoor van alle rechten en
voordeekn dezer Sociëteit, hetzij voor zîg, of voor zijne benoemde versteken zijn, zonder immer wederom opnieuw tot
lid dezer Sociéteit te konnen ,vorden aangenomen.

XXXV.
Eindelijk, zodra in deze Soc,iëteit voor twintig geheele
contribueerende portiën zal zijn ingeteekend, de dubbele en
halve portiën naar advenant gerekend zijnde, zullen Administrateur en Directeuren uit naam van alle de leden, buiten
kosten van de Sociëteit, op het tegenvyoordig contract eerbiediglijk verzoeken de approbatie van Hun Edel M_ogcnde,
ue Beeten StaLen '" Lands van Utrecht."

Dit vereischte getal van 20 gcheele contrihw:erende portiën was reeds in het voorjaar van 1792 bereikt, immers op
Acta et decreta Senat-us. III

38
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den Zelen Mei 1792 staat in de Resolutiën der Staten van
Utrecht het volgende genotuleerd: Gelezen een request van
den Administrateur en Directeuren van zekere Sociëteit,
onder den naam van W-eduwcn-Sociëteit der Nederlandschc
Professoren, vermeldende de oprichting van die Sociëteit
in 1791, haar doel, haar contract (in 35 artikelen, hierbij gcannexeenl) en verzoekende, .,dat Hun Ed. J\1og. de voors.
Sociëteit in Hoogst derzelver protectie geliefden te nemen
en het meer gemelde contract te approbecren." De gecomitt.
der Stad Utrecht "namen dit request over," d.w.z. zouden
daarover naderen last van hunne c01ll1uittcntcn vragen; "dan
is dien onverminderd goedgevonden, dezelve te stellen m
handen van de ordinaris Gedeputeerden."
Zooals hiervóór blz. 232-233 is medegedeeld, kwam dit
verzoek den JeIen :Mei 1792 ter tafel in de vergadering der
Vroedschap van Utrecht; aan Burgmrn. en oud-Burgmrn.
werd het om advies in handen gesteld. Waarom er bijna
negen maanden moesten verloopen voordat dit advies werd
uitgebracht, kan ik niet ophelderen; het werd 25 Februari
1793, voordat de Vroedschap, na het rapport van Burgrnrn.
en oud-Burgmrn. te hebben gehoord, zich daarmede vereenigde, en hare afgevaardigden ter Statenvergadering
machtigde, toe te stemmen in het "approbeeren" van
het contract der vVedtl\ycn-Sociëteit. Toen in de vergadering der Sta.ten van 27 Februari 1793 hiervan mededeeling
"venl gedaan, en was gebleken, dat zoowel de twee eerste 1. . eden, (~eëligeerdcn en Ridderschap, als Amersfoort en de
overige steden hiermede instemden, kon \vonlen gecont'ludeerd: "De Staten enz. accordeeren der supplianten verzoek en approbeercl1 mitsdien het geannexeerde contract."
Inmiddels was reeds eerder, op den 31stcn Maal-t 1792, de
Utrechtschc Senaat door Rossîjn in kennis gesteld van de
oprichting der Sociëteit en had hij een exemplaar van de ~ta
tuten overgelegd, dat în het archief van den Senaat werd opgenomen 1). Vercler maken de Acta ct Decreta geen gewag
1) Maar tegenwoordig niet meer daarin voorhanden îs. De hierboven afgedrukte statuten zijn door mij overgenomen van het
gedrukte exemplaar, dat berust in het archief der Leidsche Weduwen-Sociëteit, en waarvan mij inzage werd verleend door den
toenmaligen beheerder dezer Sociëteit, wijlen Prof. Mr. D. van
Blom. Ook in het archief van den Leidschen Senaat berust zulk
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van deze aangelegenheid; zij betrof dan ook niet den Senaat
ab zoodanig ; elk lid van dit college mObt voor zich zelf beslissen, of hij tot de Sociëteit wilde toetreden.
De Socië1t:it heette "De \Veduwen-Sociëteit der Nederlandsche Professoren." Volgens art. 1 der statuten werden de
fUl1geerende gcV\,'onc hooglcerarcl1 van alle vijf Nederlandsche
LTniversiteiten, Leiden, Franekcr, Groningen, Utrecht en
Hardcnvijk, tot het lidmaatschap ervan uitgenoodigc1. Deze
uitnoodiginR werd al spoedig tot de I,eidsche collega's g-ericht; zij kwam in den Lcidschcn Senaat ter sprake, nog
voordat de Utrechtsche Senaat officieel kennis had gekregen van de opric.hting der Sociëteit.
fmmcrs, den 26sten November 1791 1 ) deelde cic l . eidsche
Rector aan den Senaat mede, dal hij ecn brief had ontvangen van den Utrechtsehen hoogleeraar Rossijn, \yaarbij de
Leidsche collega's, die den leeftijd van 60 jaren nog niet bereikt hadden, uitgenooclig\l \verden toe te treden tot de in
Utrecht opgerichte \Veduwen-Sociëteit. Op deze uitnoodiging antwoordde de Lciclsche Senaat met de benoeming van
een- commissie, die zou onderzoeken, "of niet door ons ze1ven, ten bate van onze Academie, een dergelijke instelling
kon \vorden opgericht"
Leiden gaf er dus de voorkeur aan "fara da se." hoevel
een clcrgelijke verzekerings-Socit~teit natuurlijk de meeste
kans van slagen zou hebben, als er zoovecl mogelijk hoogleeraren lid van \verelen, en het te Utrecht genomen initiatief dan ook beoogde, hoogleeraren van aJle vij f de destijds
bestaande Nedcrlandsche Academiën in dezen te doen samenwerken. De Leiclsche commissie maakte spoed met de zaak;
reeds den 3dcII December legde zij aan den Senaat een plan
voor een Leidsche vVechnven-Sociëteit voor.: in den loop van
de maand December werd er telkens over beraadslaagd; den
3l:>tell December 1791 besloot de Leidsche Senaat, dat over de
statuten van deze Socióteit niet meer in den Senaat zou vlconlcn
gesproken, lllaar dat dit een huishoudcl~jke aangelegenheid was
van sommige professoren, die door hen afzonderlijk moest
\vorden behandeld. Toch werd dit onderwerp den 21stcn Janurai 1792 opnieuw În den Senaat aan de orde gesteld, omdat in
een exemplaar: Molhuysen, Bronnen VI, blz. 392, op 19 Dec. 1791.
Als bijlage bij de Res. Staten Utrecht is het niet meer aanwezig.
1) Het nu volgende naar Molhuysen, Bronnen VI; blz. 391-393,
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de statuten "van de Socit;teit, die verscheiden professoren
ten voordecle hunner weduwen hadden opgericht," enkele
bepalingen voorkwamen, waarbij de Rector en de Secretaris
van den Senaat gemoeid waren. De Senaat hesloot toen, het
aan de prudentie van Rector en Secrc1aris over te laten, of
zij :lan de bedoclde ~oci(:teit de hulp wilden verlc,_"ncn, die
volgens de statuten teIken jare van hen gevraagd werd. Nogopende de Rector de beraadslaging over het onderwerp, of
er een nieuw,e Sociö1eit zou worden opgericht ten behoeve
van minderjarige kinderen van overleden hoogleeraren ;
voorloopig kon daarover geen besluit "vorden genomen. _
Verder zwijgen de notulen van den Leidschen Senaat over
deze aangelegenheid; alleen wordt in de adressen, door den
Senaat op 17 Jan. en 21 Febr. 1807 tot Koning Lodewijk
Napoleon gericht 1), gewag- ~emaakt van het bestaan der
Leidsche \Vecluwen-Sociëteit, maar tevens de wensch uitgesproken, dat van overheidswege gezorgd zal \vonlen voor
de vvecluwen van professoren; de professoren zullen
hunne taak nog beter verrichten, als zij door een verhooging
hunner jaarwedden ontheven zijn van zorgen, "ct s'ils ont
l'espérance, (Juc kUTS vcuves lle scront pas ouhJiées par l'Etat:
rnesurc, que les circonstances des temps ont cmpêché les
Curatcurs de l'Académie d'cffeduer. malgré leurs vifs désirs
et leurs soins affedueux pour Jes Professeurs."
Ook nadat in de 19de eet1\v de Overheid zich belast heeft
met de zorg voor weduwen en weczen van hoogleeraren en
de bijdrage voor dit pensioen op hun tractement wordt gekort, is de :Leidsche \V éduwen-Sociëteit blijven bestaan; zij
bestaat nog op dit oogcnblik en uit baar fonds worden
uitkeeringcn gedaan aan weduwen van hooglcerarcll, die tot
deze Sociëteit \varen toegetreden.
En de in 1791 te Utrecht opgerichte ,,\Vedtnven-Sociëteit
der N ederlandschc Professoren"? Dat z~i niet meer bestaat,
is zeker; van hare geschil:dl:nÎs is m~i inlussl'hen al zeer \\'cillig" bekend gnvonlcn. 1 lebben- de AcaJerniÓl van Franeker,
Groningen en Harderwijk het voorbeeld van Leiden gevolgd
en een afzonderlijke Sociëteit opgericht? Dit is op zich zelf
reeds niet \vaarschijnlijk; bovendien zal straks blijken, dat aan
de Utrechtsche uitnoo(liging om tot de daar opgerichte Sociëteit toe tè treden, ook do()r verscheiden hoogkeraren van bui-

nog

1) Molhuysen, BrOlUlen VII, blz. 299-302 en 79*---84*.
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ten g'cvolg is: gegeven. In de geschiedverhalen der AcademiÊ;n
van Francker en Hanlt.'Twijk, resp. van Bodes en Bournan,
wordt ovçr dit ondcnverp niets vermeld; in zijne Geschiedenis der Cruninger Hoogt~school bericht Jonckblod (blz.
276.1100(6) alleen, clan cr in 1791 "een plan werd geopperd
lOL het opri;_'hten van een algemeen wedU\.venfonds voor professoren der verschillende NCclcrlandsche Academiën."
lntitsschcn. bij l'en "plan" is het niet gebleven. \\lij hoorden reeds, dat in het voorjaar van 1792 het vereischte getal
V,111 20 gchecle contribuC'crcndc portiën bereikt, en dus èen
jaar1~jksche ontvangst uit deze bron van f 1000 verzekerd
\V~b, 200<1at de approbatie van de Staten van Utrecht op het
contract kon wonkn aangevraagd. Van de verdere- geschiedenis dezer Sociëteit zijn echter, voor zoo ver mij thans bekend is geworden, slechts drie documenten be\vaard gebleven, 111. een quitantie uit het jaar 1811 en de jaarlijksche
rekcningen van 1828 en 1838 1 ). De quitantie, geteekcnd
door den Administrateur van de Sociëteit, prof. Rossijn,
Utrecht, J\tlaart 1811, verklaart, van prof. Haart de b Faillc,
te Croningen, fIOD te hebben ontvangen ter voldocning van
de contributie voor twee portiën in de vVeduw:en-Sociëteit
der Nederlandsche Professoren, waarvan het vijfde jaar verschenen \yas op 1 ~laart 1811.
Uit de op 27 1\'1ei 1828 gesloten 38stc jaarrekening, en wel
over het jaar 28 Mei 1827-27 Mei 1828, opgemaakt door
den Administrateur prof. H. J. Royaards en 'mede geteekend
(loor (de Directeuren) J. Bleuland en H. Arntzeniu3, allen
hoogleerarel1 te Utrecht, blijkt dat de Sociëteit toen beschikte over een kapitaal van f 5300 ingeschreven Werkelijke
Schuld, rentende 2 1/ 2 <;10; dat er nog 16 portiën waren, die
eIk f 50 jaarlijks contribueerden (overeenkomstig art. IV
der statuten), en 9 "trekkende" portiën, die niet meer contribueerden en pensioen genoten; dat over het afge100pcn
jaar dit pensioen voor één portie f 108.13 5 bedroeg (dus aanmerkelijk minder clan het volgens art XI aanvankelijk uitgekeerde bedrag van f 300 ; men had dus gebruik moeten maken
van de bijl art. XIV verleende bevoegdheid tot vermindering
1) Deze documenten waren voorhanden in de bekende collectieNijland, die thans berust in het Dtr. Univ. Museum. De tegenwoordige beheerder van dit museum, Dr. Bannier, vestigde mijn
aandacht er' op.
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van dit bedrag); dat tot de deelnemers hadden behoord
prof. ])riessen (te Groningen, "\"iens portie "gemortificcenl n
was wegens· overlijden) en de Utrechtschc professoren De
Premeryen Van Enschut, wier portiën "ingehouden" warcn
(omdat hunne vrouw gestorven was: zie art. VII der Sla-tuten). De namen van de bezitters der ]6 nog rontribueercnde portiól worden uiet medegedeeld; wèl worden vermeld
de namen dcr wedu\vcn, die pensioen trokken, nl. de weduwen der Groninger hoogleeraren Forsten Verschuur, Ruanli en Baart de la FailIe, van den Utrechtsehen hoogleeraar
Vosmaer en van den Amsterdamsehen hoogleeraar Bosscha 1); hieruit blijkt dus, dat verscheiden hoogleeraren
buiten Utrecht tot de Sociëteit waren toegetreden. ~ Uit
de op 28 1\leÏ 1838 goedgekeurde jaarrekening over 1 l\rIaart
Un7. -,,-·-1 frlaart 1838, die alleen door den Administrateur
prof. IT. J. I{oya;lnls ol1(lcrteekend is, hlijkt, dat het kapitaal
"vas vermeerdcnl tol. f 6600 \Verkel. Schuld, rcntende 2~-2 )ió _:
dat cr nog slechts 7 contrihucercncle deelnemers waren: de
Utrechtschc. hoogleeraren Hleuland, Vali Heusde, (D. F.)
Suerman, \Vo1tcrheek en Royaanb, de Groninger hoogleeraar
J. ten Brink en de gev/ezcn Amsterdamsche hoogleeraar Van
Reenen 2), die ieder slechts f 25 aan contributie betaalden
en dus n~aar voor een halve portie hadden ingeteekend (zie
art. TV dei- statuten). De ontvangst uit contributiën bedroeg
dus f 175,: de rente van het kapitaal, na aftrek van ontvangloon en administratiekosten, bedroeg f 151,40; in strijd met
art. XIII der statuten, volgens hetwelk de helft der rente
bij het kapitaal moest worden gevoegd en de andere hel ft
bij de l'ontributlëll, om uit dit gezamenlijk bedrag de "veduwen-pensioenen 1e bet:1Jcn, ,vercl ditmaal
maar vermoedelijk \vas ,\'cgens den slechten financieel en toestand der

1) Voordat H. Bosscha in 1807 hoogleeraar werd aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam, was hij hoogleeraar geweest te
Harderwijk en Groningen; hij kan dus al vóór 1807 zijn toegetreden tot de Weduwen-Sociëteit.
2) Van Reenen is alleen hoogleeraar geweest aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam, van 1809~1823; de toetreding tot de Weduwen-Sociëteit, aanvankelijk alleen aan hoogleeraren der vijf Academiën vergund, moet dus later ook aan _hoogleeraren van dit
Athenaeum zijn toegelaten,
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Sociëteit reeds vroeger daartoe besloten - het geheete bedrag der reuk VOOi uitdccling bestemd. Zoo kon dus f 175
+- f 151,40 = f 320,40 wonlen uitgekeerd omtcr drie weduwen, I1L van de hoogleeraren 1.otze 1), Bosscha en Baart de
la Fai11e, die vOOr elke gehee1e portie, waarvoor wijlen haar
echtgenoot had ingctcekcnd slechts f 57.52 ontvingen, in
plaats van de vroeger uitgekeerde f 300.
De Sociëteit leidde dus in 1838 reeds een kwijnend bestaan; misschien heeft de oprichting van het Rijks-pcnsioenfonds voor viTe<lu\vcl1 en \ycezen van hoogleeraren haar den
doodsteek toegebracht, al vvas dit, naar wij gezien hebben,
vOOr de Lciclsche Sociëteit geen reden om te verdwijnen.
Hoe dit zij, Je rekening van 1837-1838 is het laatste
levensieeken, dat mij van de vVeduwen-Sociëteît der Ncc1crlandsche Professoren bekend is g-cV\lorden.
j

1) J. A, Lotze was van 1805-1811 hoogleeraar te Franeker, van
1816-1818 te Harderwijk geweest.

BIJLAGE lIL
LUSTEN VA-'N" AANWEZIGE EN AANGESCHAFTE PHYSISCHE, ASTRONOMISCHE EN CHEMISCHE INSTRUMENTEN, 1768-1811.

28 Maart 1768

1 ).

,,'twee- hrandspuitjc-s, door J. l"ommers.
Een mikrometer, door Jonathan Sissoll, Londen '2)."

4 Augustus 1775.
Hij Micdema, blz. 38G----394, is opgenomen de op 14 Aug.
1775 opgemaakte lijst van aëromctrische, electrische, magnetische, hydraulische en hydrostatische instrumenten, VUUfinstrumenten, optische instrumenten, mechanica en" oude machines, die prof. Halm bij zijn vertrek uit Utrecht naar Leiden heeft overgedragen. Het is onnoodig deze lijst hier opnieuw te lateR drukken. Alleen vereischt zij de volgende verbeteringen en toelichtingen:
1) B\tna alle hier volgende lijsten zijn overgenomen uit N° 1030
van de 2de afdeeling van het Utrechtsche Gemeente-arcmef, waarover zie Acta et Decreta Il, blz. 597; bij de enkele lijsten, die
aan Reso!. Vroedschap of een andere bron ontleend zijn, zal dit
telkens worden vermeld. ~ Voor de verklaring en toelichting van
allerlei teclmische termen in de lijsten van de physische instrumenten
ben ik wederom grooten dank verschuldigd aan Dr. P. H. van
Cittert, den grooten kenner van oude natuurkundige instrumenten, wiens bereidvaardige hulp mij altijd ten dienste stond; eveneens hebben prof. Dr. Minnaert en prof. Dr. Ernst Cohen mij zeer
aan zich verplicht door de verklaring van astronomische en chemische termen.
2) Dit zijn dus nieuw aangeschafte instrumenten; voor den Nederlandschen instrumentmaker Lommers en den Engelsehen Sisson zie Acta et Decreta lI, blz. 605, noot 5, blz. 608, noot 3, en
blz 623, op 22 Febr. 1764.
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i\1ieelema, blz. 3R6. bij H: i.p1.v. Hawsbee lees Hawksbee;
ILnvksbee~ t 1713, -vvas een Engclsch natuurkundige.
Miedema, blz. 387. N° 1 : De Fransche abbé J. A. Nollet,
] 700-1770, \vas ecn natuurkundige; zijne "Leçons de physiquc expérimcntale" zijn ook in het N ederl. vertaald: "N atuurkunclige lcs!:ien enz., door den Heer Abt(!) NoIlet."
l\liederna, blz. 389, N° 6: Eekhard W~lS een Duitsch mathematicus en physicus, omstr. 1678.
Miederna. blz. 389. N° 10: ciclerskettingdraad; beeloeld is
een kettingdraad van koper (cuivre); kan dit "ciders" verklaren?
l\licdema, hlz. 390, N° 26: i.pl.v. kurksprong lees kwiksprong.
:iVIiedema, hlz. 390, N° 1: i.pl.v. pijrometer lees pyrometer.
lHicckma, blz. 391, N°. 2: i.pl.v. stoEp"ila lees aeolipila;
over acolipila vg1. Acta ct Deereta II, blz. 603, noot 1.
IVlicdcma, blz. 391, N° 5: i.pl.v. Kuff lees Cnff. Over
Culf zie Ach et Decrel" Ir, blz. 616, noot 4.
IVlicduna, hlz. 391, N° 6: Over \rVacheudorff en Halcs
zie Acta et Decreia 1I, hlz. 616, en noot 5 aldaar.
J\.'liedcma, blz. 392, N° 3: i.pl.v. Kleg lees Kley; over
dezen RoUerdamschen werktuigkundige zie Acta et Decrcta
H, blz. 614, noot I.
Miedema. blz. 393, N° 20: cyclois is hetzelfde als een
cycloide.
Miederna, blz. 393. N° 25: heiblok van Valloné, lees Valoué: zie M usschenbroek, Introductio ad philosophiam naturalem, 1762, 1 blz. 143.
F.

22 November 1776.

"Indcx instru1nentorum~ in US-u1n thcalri ph:ysici cwztaiÎs
Trajcctinae Cl1l(p)torUJn in auctiollc G. A. Hasselaar!), vzn
amjJlissim'i. Trajecti~ 22 No'vcmbris 1776. n
1.

Statera elatere chalybeo 2), vide l\Iusschcnbr., lntrocl. 3),
tabuIa I V, fig. 6.

1) Zie hiervóór blz. 109, op 18 Nov. 1776 en 6 Jan. 1777.
2) Een balans, gemaakt van een stalen veer.
8) Bedoeld is Musschenbroek, Introductio ad philosophiam naturalem, 1762.
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2. Libra Robervallii 1).
3. Polyspastu::'> orbicuÜs ternis superius ct infcrius juxta
sc positis :2).
4. Tabula lignel cum quadrantibu.'i et libella, a.cl demonstral1(1am obliquam tractionem 3); vide 's-G-ravesandii
1';Iementa "), tab. XIII, fig. 3.
:J. 1"abula lignca cum globo, inde pendenic, qui, duaJ)us. polenüis actlts, diagonalem parallelogrammi percurrit 5).
6. ~iphones juncti (i): 's-Gravesandii (f~lcmcnta), tab. LV,
fig. 6~ 7.
7. Apparatus c1cRans variarum antJiarulll in capsuIa lig~
nea 7).
8. AntEa sine fractionc 8) d(arissimi) des Linières 9).
9. Siphunculus aeneus, recipicnti ]1111iac pncumaticae adaptamlus 1 Û).
10. HcliosLa1a 11) 's-Gravesandii.
11. Duo prismata, lria vitrea cum cap:mlis suis 12).

1) Weegschaal van Roberval (G. P. de Roberval, 1602~1675.
Fransch mathematicus en mechanicus).
2) Een katrolblok, bestaande uit drie aan elkaar verbonden schijven, van. afnemenden düuneter,
:1) Een houten gestel, met quadranten en waterpas, om de schuine
krachten aan te toonen.
4) Bedoeld is 's-Gravesande, Physices elementa mathematica
etc.: zie Acta et Decreta lI, blz, 61.8, noot 2.
r.) Houten gestel, waaraan een bolletj~ hangt, dat, door twee
krachten bewogen, den diagonaal van een parallelogram beschrijft.
6) Verbonden spuitjes,
7) Een mooi apparaat met verschillende pompen in een houten kastje.
S) Pomp zonder wrijving.
H) des Linières kan ik niet thuis brengen; in Poggendorff's Biografisch-Jiterarisches Handwörterhuch ZUl' Gescruchte der exacten
Wissenschaften wordt hij niet genoemd.
10) Een koperen fonteintje, dat onder de klok van een luchtpomp
gezet moet worden, Recipiens, hier = klok, is in het algemeen
een flesch, klok, vat ter opneming.
11) Een heliostaat is een toestel om een zonnestraal geruimen
tijd achtereen in dezelfde richting te houden.
(2) Twee prisma's, bestaande uit drie glazen, met hun doosjes.

603
12. Compassus nauticus clegantissirnus m<1lOr cum gnomone
universali 1).
13. Odans Hadlcji "), eleganter faetus ab J. Sisson.
14. 'l'hermomctrum lmnus portabile 8), factum ab H.
J}rins 4).
15. Vedes jUllctî, tabulatum firmUlIl constituentes, sec:undum \Vallisiutll G).
Omstreeks 1776 6 ).
",Index apparatus ·instruJlLCntorUHt physicoru1'n Acadcmiae
Ultrajccrinae."
1. Libra cum l~-l11cibus et maioribus pomleribus variis 7).

2. V cctis angularis 8).
3. Polyspastus orbicttlus (in)aequalibus circum eumclem
axin mobilibus H).
4. Statera maxima cum apparatu,
5. Planum inclinatum 10), nitidc factum a Jac. KIey.
1) Een groot, zeer sierlijk scheepskompas, met een universeelen
zonnewijzer.
2) Een octans van (Jolm) Hadley, 1682~1744, een Engelsch mathematicus en uitvinder van astronomische mstrUJUenten.
:1) Een kleine draagbare thermometer.
4) H, Prins was een werktuigkundige te Amsterdam, leerling en
opvolger van Fahrenheit.
{) Aan elkaar verbonden hefboomen, die een stevige tafel(?)
vormen, volgens .Wallis; John Wallis, 1616-1703. was een Engelsch
mathematicus en physicus,
6) De nu volgende inventaris is niet gedateerd; in N° 1030 volgt
hij onmiddellijk op de voorgaande lijst van 22 Nov. 1776; de daarin
genoemde werktuigen komen in dezen inventaris echter niet voor;
hij zal dus vóór 22 Nov. 1776 zijn opgemaakt, vermoedelijk niet lang
na de komst van Rossijn, die op 25 Sept. 1775 zijn ambt te Utrecht
had aanvaard (hiervóór blz. 90), en tot wiens vakken vooral de
physica behoorde.
r) Een weegschaal met schalen en verschillende grootere gewichten.
ti) Een gebogen hefboom.
:) Een katrolblok met ongelijke sch~iven.
10) Een hellend vlak.
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6. Cochlea lignea 1).
7. Cochlea al ia, eleganter facta et rota instruda a Jac.

Kiev.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

-20.

Vec"tis rompositus triplex 2).
Statera composita.
Brachlul11 ligneu11l, ad obliqua potcrüia tr~lctum :l).
Vec-tis ohliquis potcn1iis trahemlus cl).
Cochlea pe-rpett1:t G), eleganter facta a Jac. Kley.
CrtlS Padmori nl.
Festuca 7), e1tgantissimc facta a Jac. Kley: vide lvIusschenbroek, Inlroc1uctio, tab. Xl, fig. 1, 2.
Cyclois lignea cum globulis cburneî:-; sJ.
Conus duplex ;HI demonSlrationcm cent ri gravitatis !J).
1\1<1china, eleganter facta Cl Ja.c. Kley, ad mcnsurandum
tempus lapsus t'orporuDl, in plano indinatü cadentium,
cum pcndulo et reli(-.!uo appar;ül1 JO): vide Nonet, Lcçons
de physlquc, tome Ir, leçon 6, plandlc 2, fig. 10.
J\1achina ad dcrnons!randas vires corporull1, libre cadcntium 11).
Duo plana martnorca ad dCn10nstrandam cohaesioncm 12 ).
l\fachina, qua usus olim fuit l\Iusschcnbrockius ad attritüm exarninandum, CUm apparatu cylindrorum et cheloniarum varia 1:;).

l') Een houten schroef.
2) Een drievoudig samengestelde hefboom.
:-; )- Een houten arm, waarop een schuine kracht werkt.
-1 }, Een hefboom, waarop een schuine kracht werkt.
5) Een schroef zonder eind,
(;) De kraan van Padmore: zie Acta et Decreta I1, blz. 602,
noot 7.
7) Heimachine.
S) Met ivoren knikkertjes.
9) Een dubbele kegel om het zwaartepunt aan te toonen.
1. 0) Om den tijd te meten van den val van lichamen, die langs
een hellend vlak val1en, met schietlood en het overige apparaat,
11) Werktuig om de kracht te meten van vrij vallende lichamen.
12) Twee vlakke stukken marmer om de cohaesie aan te toonen.
1n) De door Musschenbroek vroeger gebruikte tribometer (wrijvingsmeter), met verschillende assen en lagers: zie Acta et Decreta II, blz. 602, en noot 5 aldaar.
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21. 1\1 cnsula 's-Gravesandii ad demonstrandam aHractionem guttae inter specula vitrea : vide -'s-Gravcsanc1ii
Eknwnta, tab. J, fig. 4. Deficicbant specula, quae
postea addita fuerant 1).
22. Elcgans machina virium centralium:!) 's-Cravesandii
cum omni apparatu.
23. Elegans machina ad conflictum corporum demonstrandum 3) sccundum 's-Gravesandium, cum omm apparatu.
24. Vas vitreum cum tubis communicantibus 4).
25. Vas acneurn fundo mobili 5), cum apparatu: vide 's-Gravesandii Elementa, tab. XLV, fig. 5, et tab. XLVI,
fig. 1, 2.
26. Follis hydrostaticus 6).
27. Bilanx 7) hydrostatica cum aliquo apparatu.
28. Vas amplurn, 1i.g-ncum, ercctum, ad demonstrandum
fluicloïllm motulll, cl1m tabula et reliquo apparattt 8).
29. Capsula lignea cum adjunctis tubis, ad demonstrandam
aquae fluentis pres:-;ionem ti): vide 's-Gravesanclii Elementa, tab. LVIII, fig. 1, 2, 3.
30. Cochlea Archimeclis.
31. lIlachina Eckhardi 10).
32. Similis maior.
33. Tympanum, aquam elevans per Vlm centrÎ fugam ! 1 ).
I) Het tafeltje van 's-Gravesande om de aantrekking van een
druppel tusschen spiegelglazen aan te toonen; de spiegelglazen
ontbraken, maar zijn later t.oegevoegd.
~) Van de centrifugaal-krachten.
;,) Om de botsing van lichamen aan -re toonen.
4) Een glazen vat met communiceerende buizen.
5) Een koperen vat met beweegbaren bodem.
6-) Een hydrostatische balg,
7) Balans.
S) Een groot houten rechtopstaand vat om de beweging van
vloeistoffen aan te toonen, met een plank en het overige apparaat.
!-t) Een houten doosje met eraan verbonden buizen om den
druk van stroomend water aan te toonen.
10) Waterrad van Eckhard, een Duitsch mathematicus en physicus,
omstr. 1678.
11) Trechtervormig vat om water op te pompen door de centruu_
gaaIkracht.
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34. Vasa ferrea, cylindrica (et) conica 1), ad vana expcnmenta hydraulica.
35. Fons Herollis 2}.
36. F'onticulus, per aërem, 19ne dilatatum, saliens :~).
37. Antlia suctoria e vÏiro 4).
38. Pocnlum Tantali [)
39. l\tIachinae ael incendia restringcnda idoniae specimen 6).
40. Cantharus ael aquam in vinum mutandam 7).
41. lVlagnetcs naturales six.
42. Varii artificiales.
43. Duo rnagnctes artificiales ungulae equinae forma 8).
44. ACllS rnag'ucticae n) variae, parallelcpipedum ferrcull1 etc.
45. Duae capsulac magneticae ad cxperimenta' magnetica
Pelletierii 10).
46. J\lfachina electrica ingcns, obsoleta, cum vario apparatu
e1ectrico, sed valdc incompleto.
47. Pyrometrum 11).
48. Aeolipila simplex.
49. Aeolipila, currui imposita 12).
50. Similis alia vetl1s.
51. lVlachina Papiniana la).
52. Similis alia cum ;.;piraculû 14).

r

1) Een ijzeren cylindrisch en een ijzeren kegelvormig vat,
2) De fontein van Hero.

;) Een _fonteintje, dat springt door lucht, die door verwarming
is uitgezet.
4-) Een glazen zuigpomp .
.'i) Over dezen Tantalus-beker zie Acta et Decreta Il, blz. 611,
noot 1.
Ij) Een model van een brandspuit.
7) Een vaatje om water in wijn te veranderen.
8) In den vorm van een paardehoef (hoefijzer).
9) Magneetnaalden.
10) Bij Poggendorff komt geen Peletier of Pelletier voor, die hier
zou passen.
11) Over den pyrometer van Musschenbroek zie Acta et Decreta
Il, blz. 604, noot 1.
12) Op een wagentje.
13) De "Papiniaansche pot": zie Acta et Decreta 11, blz. 602,
noot 9.
I!) Met een schroef.
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53. Therl110metra varia.
54. Ciobus ferrcus, iransiens per annulum, quando frigidus,
calcfac-tus vero non transiens 1).
55. Canclelabrum tttbis quatuor cum exipulo aeneo 2).
56. Antlia pneumatica decumbcns Scngvenli :~), optimc COll;<
structa a Joh. van 11 usschcnbroek 4), cUm varia apparatu
rccipientlum ctc.
57. Vas acnenm ad experimenta in aërc compresso institucnda, CUIn. pe(le lignco, siphone aërem comprimente
et hemisphaeris aeneis 5).
58. Fons aeneus, ab aëlT intu5 compresso saliens 6).
59. Harometra varia obsoleta.
GO. ]V1aio1" pars apparatus 's-Gravesandiani ad demonstrandam refractionem racliorum luminis, e medio in medium
transcuntium 7): vide 's-Gravcsande, (Elementa), tab.
LXXXVII, LXXXVIII seqq.
61. J\11croscopium compositum.
62. 11icroscopiu111 solare 8).
63. Apparatus ad phaenomcn<t camerae c,bscurae demonstranda.
64. Laterna magica cum apparatu et objectis, sed defcctu
laborat.
65. Prismata, tr1a vitrea.
66. Speculum ex acre causticum îngens 9).
1) Een ijzeren bal, die door een ring heen gaat, als hij koud is,
en er niet doorheen gaat, als hij verwarmd is (de ring van 's-Gravesande).
2) Een kandelaber met vier pijpjes, met een koperen buis,
i:I) Een hellende luchtpomp van Sengverdius. Arnoldus Sengverdius was sinds 1638 buitengewoon, sinds 1639 gewoon hoogleeraar in de physica en logica te Utrecht, en vertrok in 1648
naar het Athenaeum Illustre te Amsterdam,
4) Jan van Musschenbroek, een broer van den hoogleeraar, was
een kundig instrumentmaker.
5) Een koperen vat om proeven te doen met samengeperste
lucht, met een houten voet, een perspomp en koperen halve bollen.
6) Een koperen fonteintje, dat door samengeperste lucht springt.
7) Om de breking van lichtstralen aan te toonen, die van het
eene medium in het andere overgaan.
8') Een zonnemicroscoop.
n) Een groote koperen brandspiegel; het geschenk van den Heer
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Hcliqua, quae hic notata non sunt instrumenta, aut minoris
slmt momE'nti~ aut incompleta sunt nullique usui huc usque
acconul1odari possunt."
2 September 1782 (l{csol. 'Vroedschap van dien datUIn).
"Geapprobeerd de navolgende memorie van verschotten
door den prof. Rossijn voor 't thcatrum physicu1TI, van September 1781 tot September 1782."
Daarop komen de volgende posten voor van gerepareerde
of aangekochte instrumenten:
"Reparatie van twee fonteinen.
1-16 st.
Een dubbelde doos met magneetnaalden
enz., tot comp1ctcering van den apparatus
magneticus der Academie
" 10-10
'l\vee schccpcompassen, tot dito .
3
Een glazen cubus, behoorende tot de proeven -over de straalbreking van het licht 11 16
Een camera-obscura-bol of zogenaamd
ossenoog, met twee convexe glazen en
ecn doorboorde koperen plaat, tot dito." ,,19
Voor "schoonmaken van 't theaLrul11 physi cum j 25" en voor verschillende
kleine verschotten j 10--11, tezamen
t 36-11
,,36---11 "

t

Somme

t

86---17 st."

29 September 1783 (R.eso!. Vroedschap van dien datum).

Aan prof. Ross~in j 91--6 st. \vegens verschotten voor 't thcatrum physicum, van
Sept. 1782-Sept. 1783, namelijk: "voor
een gemon1eerde magneet, trekkende
!~uim 9 maal zijn gelNicht, of bijna 2% ,'tE
lJzcr .

voor eenige rt1\ve stukken magneetsteen
een vlakke metaa1e spiegel in een kopere
kas, tot de proeven van 't licht .
transporteere

t

15-15 st.
2

" 28
j

45-~15

st.

van de Lathmer: zîe Acta et Decreta lI, blz. 455 en 456, op 9 Maart
en 30 Juni_ 1750.
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per transport f 45-15 st.
een drievoet om denzelven op te zetten
en naar alle kanten te draaijen, met
koper gemonteenl
" 7
~choonmaken van 't theatrum physicum"
" 25
(voor verscheiden kleine verschotten) .
" 13-11 "
Som me

f

91-6

st."

26 Februari 1787.
De lijst van astronomische instrumenten, door HennCl"t bij
zijn vertn~k in 1787 overgedragen en bij zijne terugkomst in
17gg \veder in ontvangst genomen, komt bijna geheel overC('D met de lijst van astronomische instrumenten, die bij z~ine
komst in 17G4 aan hem \verc1cn overgedragen, waarvoor men
zie }\cta et Decrda 11, blz. 623; vgl. ook aldaar blz. 624.
Alleen komen op de lijst van 26 Febr. lï87 nog de volgende
VOOïWi.Tlk'n voor:
"Een superbe akromatieke verrekijker van Dollond 1), te
Londen, van 14 voeten, met een kopcn:n voet en in een houte kist leg·gende 2).
Een menigic blikken buizen van verrekijkers, in een groote
kist op het plat van het ohservatorium."

11 Juli 1805.
De lijst van instrumenkn, door Van Beeck Calkoen op
dezen datum van .I--L~nJJt:rt ov(>r~enomeIl, kornt zoo goed ab
geheel overeen met de lijst van 26 Febr. 1787.
Augustus J810.
Voor de beschrijving van de instrumenten op den astronol1l1:-;chcn ioren. door Van Beeek Cal koen in Augustus 1810
g(~gevcn, zie hiervóór blz. 413-414.
1) Er zijn twee Dollond's, die als opticien vermaard zjjn geworden: John Dollond, 1706-1761, en zijn zoon Peter Dollond, 17301820,
:!) Voor den aankoop hiervan was in 1780 l'uiIn f 281 toegestaan:
zie hiervóór blz. 1~)7 en 139, op 13 Maart en 30 Oct. 1780; de aankoop van den telescoop op de auctie-I... ulofs (hiervóór blz. 58, op
8 Mei 1769) was blijkbaar niet gelukt, want dit instrument wordt
op de _lijst van 26 Febr. 1787 niet venneld.

Acta et decreta Senatus, 111

39
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23 December 1811.

"Liste des instrumens de chimie~ qui se trouvent au
laboratoire de I'Univcrsité d'Utrccht 1 )."
Dn grand gazomètre 2) pour démontrer la composition
deJ l'eau par la combustion du gaz hydrogènc, selon M. Van
Marum 3).
Un petit gazomètre pour la même expériencc, selon Ie
mêmc.
Un appareii pour ia combuslion du phosphore dans ie gaz
oxygène.
U nappareil paur la combustion du charbon et la génération
du gaz acide carbonique 4).
Un appareil pour la c01nbustion de l'huile dans Ie gaz
oxygènc.
Lc calorimètrc de JVIM. Lavoisier et Laplace !l).
IJeux thermomètres.
Des flacons de Woillf(f)e à deux el à lrois tubulaturcs,
avcc leurs tubes des verre 6).
Un alambic cn cuivre étamé, avec son serpentin(e) 7).
Des carnues en verre et en grès, tubulées et sans tubuialure 8).
Des récipients _avec et sans tubulature.
1) Deze lijst vormt Bijlage 265 C bij de Notulen van den Maire
van Utrecht op den datum 23 Dec. 1811: zie hiervóór blz. 429, en
noot 2 aldaar.
:!) Gasmeetbuis.
3) De bekende natuurkundige, 1750-1837, Drrecteur van Teyler's
Museum en Secretaris der Holl. Maatschappij van Wetenschappen.
4) ,'pour la génération du gaz acide carbonique" = om koolzuurgas te bereiden.
[»
Lavoisier en Laplace, resp. de beroemde Fransche scheikundige (1743-1794) en de beroemde Fransche astronoom, physicus
enz. (1749-1827),
6) Flesschen volgens Woulf(f)e, een Engelsch chemicus, 17271803. Het zijn flesschen met twee, drie en meer halzen, nog heden
dikwijls in gebruik.
7) Een vertind koperen distilleertoestel, met bijbehoorende
koelbuis.
S) Retorten van glas en van klei, met en zonder tubes.
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Trais (UVCS hydropneumatiques 1) en lame de fer blanc.
Une petite Clive à mercure 2) avec ses récipients.
Divers fourneaux, tant fixés que mobiles.
Des fourneaux évaporatoires en bois, ou étuves de Boerhaav( 3 ).
Un grand souffIet de fOfge.
Deux mortiers de fonte de fer, Uil de marbre, quelques
petits de serpentine et de verre 4).
lJne collection de préparations chimiques, -fruit des tr~:
vaux des professeurs, qui ant successivement enseigné eette
partie.
Utrecht, Ie 23 décembre 181!.
(signé) N. C. de Frcmery
professeur en médecine,
chimie et pharmacic.
Vu pour légalisation de la signature ci-dessus et pour
affirmation de ce qui est énoncé dans Ie présent inventaire
Le Maire de la ville d'Utrecht."
1) Drie pneumatische bakken (met water).
2) Kwikbak.

3) Droogstoven volgens Boerhaave.
4) "Mortier de serpentine" = mortier (vijzel) van serpentijnsteen.

BIJLAGE IV.
SERIES LfJCTIONUM.

De serie... lectiouul1l van de Utrechtsche Academie 'l1it het
met IBIS eindigende tijdvak z~jn s1echts zeer onvolledig bewaard gebleven. Het Utr. Gem. A1"('h. bezit alleen de volgende: 176g r, 1769IenII , 17RF, 17fQlenII, 1791 II , 17921 , 1793 1 ,

1794", 1796;1797, 1807 ;lm3,

180S;1809, 1810;IS!1 cn

lRl1/1R12; in het Utr. Univ. l\1USCU111 vindt men nog I77F
en een doublet van 1793 1 : in het arc-hje f van den Scna.-tt onthreken alle series U1t den g<.'no('lTHkn tij(l. l\lct 1 'vvonlcn hier
aangeduid de series ledlonum "post ferias acslivas," met l[
die "post [erias hibcrnas" (of "hycmaks" of-"hiemalcs"); tot
op het jaar] 796 WCrdi.'ll n1. halfjaarlijksche series uitgegeven;
de series "post i ...'rias aestivas" bestreek het t~idvak van eind
September tot de KLTstvarantie, de series "post fe rl as hibernas" dat van eind Januari--otl1strceks eind Juni. lVIet 1796
begin1len de series, die over een geheel academisch jaar
lOOTWTI.

Ü,:: laat nu hicr()ndt~T (',egt de otH~ste der be\v:tanl g-eblevcn
series, die van 17681 volg-én.
"SERIES

LECTIONUM IN ACADEMIA ULTRAJECTINA A(NNo)

C(HRISTI) MDCCLXVIH POST FERIAS

AESTIVAS."

Hora decima.
,,FRANCISCUS BURIVIANNUS, S.S. Theologiae Doet. et Professor
ordinarius; catechesin Heidelbergenscm expJicare perget.
GISBERTUS MATTHIl:.S ELSNERUS, S.S. Theologiae Dod. et
Prol. ordinarius, selecta Novi Testament! loea explicabit.
SEBALDUS RAVIUS, S.S. Theologiae Doet., antiqui(tatum) sacr(arum) et linguar(wn) Oriental(ium) Prof. ordinarius, ~mtiquî
tates domesticas veterrnn Hebraeorum explicabit.
RI.JKLOF MICHAEL VAN GOENS, hh;t(oriarurn), eloq(uentiae),
A. A. (antiquita1."um) ct l(inguae) Graccae Prof. extraord., introductionem in historiam: univcrsalem dictabit.
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Hora lUldecima.

GISBERTUS BONNET, S. S. Theologiae Doet. et-Professor ordinarius, theologiam practicam explicabit.
CHRISTOPHORUS SAXE, A. L. M. et Philos. Doet., antiquitatum et humaniorum litterarum Professor ordinarius, Ovidii
epistolas Heroidmn interpretabitur.
JOH. FRED. HENNERT, A. L. M., Philos. Doet., matheseos,
philosophiae, astronomiae Prof. ordinarius, Academiae h. t. Rector,
diebus Martis et Veneris praecipua mechanices capita, secundum
suas Institutiones docebit. Favente coelo, ohservationes, notatu
dignas, in observatoria instituet; inprimis diJigenter observabit
eclipses Joviales et occultationes stellarum a luna, quando ante
mediam nadere conspicuae erunt, nee non ec1ipsin lunae, cuius
emersio 23 Decembris, circa horam 4}.t vespertinam, conspicua Het.
!Tora duodecima.
PETRUS LUCHTMANS, Med. Doet., medicinae, ,anatomes ct
chirurgiae Professor _ordinarius, seleda chirurgiae capita tractabit.
A meridie, hora secunda.

CHRISTIANUS HENRICUS TROTZ, J. U. D., juris civilis, publici
Belgici ac feudalis Professor ordinarius, leges foed(erati) Belgiï
fundamentales explicabit.
JOAN. GERH. RüCKER. J. U. D., juris civilis et hodierni Prof essor ordinarius, selec!as juris Belgici materias exponet.
JON"NES OOSTERDlJK SCHACHT, A. L. M., Phi!. et Med.
Dodor, medicinac, institutionum medicarum et praxeos Professor
ordinarius, therapeuticam generalem explicabit.
JOHANNES HORTHEMELS, Pbil. Doet., eiusdemque facultatis
Professor ordinarius, physicam sacram. experimentis hodiernis nixarn
et stabilitam, _exponet atque a difficultatibus atheorum et naturalistarum solide vindicabit.
CAROLUS SEGAAR, linguae Graecae Professor ordinarius,
l(inguae) Graecae dialectos explicare atque illustrare perget.
Hora tertia.
ALBERTUS VOGET, S. S. Theologiae Doctor, eiusque et. historiae
ecclesiasticae Professor ordinarius, selecta Biblica explanabit.
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MEINARDUS TYDEMAN, J. U. D., juris naturae, gentium ac
publici Romano-Germanici Professor ordinarius, leges, quibus imperium Romano-Germanicum fundatur, enarrabit.
JOANNES fIENRICUS VOORDA, J. U. D., juris civilis Professor ordinarius, quarundam juris quaestionum usurn ex jure
. civili demonstrabit.
JOHANNES DAVID HAHN, Philos. et Med. Doet. et Prof. ordinarius, diehus Mercurii selecta Physices capita experimentis
illustrabit. ReJiquis diehus eadem hora plantarum notas, affinitates
et vires in horto medico demonstrabit.
Exercitia publica et privata.
Disputationes publicae, theologicae, juridicae, medicae, philosophicae, philologicae diehus Mercurii et Saturni habebuntur. Spe ciatirn vero disputationes theologicae, practicae, dogmatico-elencticae
de rnaterÎis selectis} juridkae de seledis materiis et quaestionibus
ex jure publico et privato, nee non philosophieae de selectis materiis
instituentur. Collegia etiam theologiea, juridica, medica, philosophica,
mathematica, nee non philologiea habebuntur. Speciatim theologorum collegia explicatoria, examinatoria per locos communes, ad
Compendium theologiae revelatae celeb. Salomonis van Til et ad
A. Voget, Institutiones, atque ad dar. Joh. Markii Christianae theologiae Medullam. Prophetica ad celeb. Vitringae, Typum. Polemica
ad controversias, praesertim Elenchum controversiarum celeb.
Spanhemii; biblica in oeconomiam S. Scripturae; disputatoria ad
eatechesin Heidelbergensen: etc. Analytico-practica de cura animarum et quibusvis exercîtiis pietatis, quae spectare possint ad conscientias; ad loca Scripturae eontroversa utriusque Testamenti. Item ad
politiam ecdesiasticam. Collegia quoque theologiae paradeticae habehmüur et homileticae ad Methodum concîonandi dar. Van Til continuabuntur, ut et collegia ad historiam ecdesiasticam tam veteris,
quam novi Testamenti, ad ductum celeh. virorum F. A. Lampii et J.A.
Turreteni; nec non chronologiam sacram, sicuti et theologiam
typicam. Pariter jurisconsulti jam instituerunt porroque instituent
collegia Institutionwn et Pandectarum., turn examinantiurn, turn
disputantium, item juris hodierni et feudalis ad Hypomnemata
Henr. Cocceji, naturae et gentium ad Hugonem Grotium de Jure
helli et pacis, vel Pufendorfium de Officio hominis et civis; nec non
notitiam regnorum et rerumpublicarum Europae, vel Huberum de
Jure cîvitatis; sed et in juris canonici jurisque publici RomanoGerrnanici studio collegia sua desiderantibus offerunt. Collegia a
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medicis quoque theoretica, practica, anatomica, botanica, chirurgica et chemica instituentur. Porro habebuntur collegia omnis
generis philosophica, logica-practica, metaphysica, pneumatica, in
theologiam naturalem. Mathematica, tam de pura, quam mixta
omnis generis mathesi et recentiorum analysi atque fluxionum
calculo; physica, experimentalia, ethica, oeconomica, politica, itemque collegia privatim disputantium. Singulis quoque diebus Mercum in theatro publico experimenta physico-mechanica fient. Nee
non collegia epistolica, oratoria, historiae cîvilis et literariae, ut
et historiae Belgicae recentioris habeblilltur. Antiquitatum Graecarwn et Romanarum systema, geographia orbis antiqui atque
insuper Graeci et Latini scriptores in scholis domesticis explicabuntur. Denique collegia Hebraica, Chaldaica, Syriaca, Arabica, in
quibus Alcorannus Mahomedis et poetae Arabici in sermonem
Latinum convertuntur. Philologica ad illustrationem eorum, quae
de contextu et versionibus Sacri Codicis disputari inter criticos
solent, et illa, quibus Antiquitates Sacrae veterum Hebraeorum
explicantur, et Graecae ad Novum Testamentum habebuntur.
Trajecti ad Rhenum, ex officina Joarmis Broedeiet, Academiae
Typographi, MDCCLXVIII."

Deze series vereischt eenige toelichting. De colleges, aangegeven onder "hora decima. hora undecima" enz., waren
publieke colleges; dit blijkt ook uit hetgeen hiervóór, op blz.
265, onder IS Nov. 1796, en op blz. 273, onder 12 Dec. 1796,
is medegedeeld. Alleen van sommige dezer colleges wordt
vermeld, dat zij op bepaalde dagen werden gegeven; van de
overige zou men dus veronderstellen, dat zij op eIken weekdag plaats hadden - behalve dan op de dagen en uren, die
voor de disputaties en voor de examens en promoties bestemd waren! Op welke dagen echter deze publieke colleges
dan ook gegeven moesten worden, zij werden slechts zeIden
gegeven; dit bericht ons Ferrner, die herhaaldelijk tevergeefs
een professor trachtte te hooren, die volgens de series een
pnbliek college moest geven ,), en het Comité voor het
Publiek onderwijs verzekert ons in 1796, dat de meeste publieke lessen nooit gegeven werden, "zeedert dat men zig
~) Zie Bengt Ferrner's Dagboek (Bijdr. en Mededeel. Histor.
Gen., deel XXXI), blz. 419----420; van de zestien professoren, die
een publiek college moesten geven, verschenen er slechts vijf!
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aan de Academie op het privaat onderwijs bijzonder' is bcg01l1H'1l toe te leggen 1 )." Het is dan ook bekend, dat de
eigenlijke beteekcnis van het academisch onderwijs gelegen
\\tas in de private, tegen betaling toegankelijke CfJJ1cgcs (behalve voor de theologen, die ook de private colleges gratis
kregen), en in de gelegenheid om zich te oefcIH.:n in het
clisputcen:n. Onckr het hoofd "cxercilia publica ct privata"
wordt ongeveer al cIc geleerdheid opgesomd, die bui kn de
publieke colleges aan de Academie te koop \vas; dit geschiedt echter meestal in zulke alg-tmecne termen, dat men
wel verneemt, \velkc vakken er gedoceerd vvcnlcn, soms ook,
welke handboeken daarbij gebruikt werden, maar over de
v-"ijze, waarop dit geschiedde, volkomen in het duister blijft;
dit geldt trouwens ook van de series lcctionum in onzen tijd!
1\.1en kan echter uit de series van v/)ór 1796 althans te wden
komell, wdke. onderwerpen de professoren op hunnc publickc colleges behandelden
of voornemens waren te bchandelen.
lIet zou nergells toe dieneil, hiel- alle bewaard gebleven
series van VÓór 1796 in extenso te laten afdrukken, te meer
nieL, daar z~j voor een groot deel op elkaar gelijken. Het wetens\vaardige er uit heb ik in het volgende overzicht hijcl'ng-ebracht; de professoren zijn daarbij faculteitsgewijze cn
naar orde van aflcicnnîteit gl'plaatsL
ONDERWERPEN, DOOR DE PROFESSOREN VOLGENS DE BEWAARD
GEBLEVEN SERIES UP HUNNE PUBLIEKE COLLEGES VOOR 1796
BEHANDELD, MET VERMELDING VAN DE SEMESTERS, WAARIN DIT
GESCHIE!}!:m.

Theologi.
A. VOGET "selecta Biblica explanabit": 1768I, 17691, 1769II.
G. M. ELSNER "selecta Novi Testamenti Ioca explÏcabit": 17681,
17691, l7691I ; "selecta Sacra explicabit": 17711.
FR. BURlVIAN "catechesin Heidelbergem:em explicare perget":
17681, ]7691, 1769 II , 17711; "textus quosdam evangelicos explicabit":

17811, 1782', 1782", 1791", 1792'.
G. BONNET "theologiam practicam explicabit": 17681, 176911 ;
"lOelecta S(acrae) S(cripturae) Ioca explicabit": 1769 I ; "selecta
~)

Vlg. hiervóór blz. 273, op 12 Dec. 1796.
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Biblica explanabit": 17711; "selecta Theologiae capita explicabif':
1781I, 1782I, 1782II, 1791II, 1792I, 1793I , 1794II,
J. A. VOS "selecta Sacra traetabit": 17711 ; ,,introductionem dabit
ad libros historicos Vet(eris) Test(amenti)": 17811; ,,(hane). introductionem continuabit": 17821, 1782II ; ,,shnulac sanitatem vires
recuperavit 1), theologiam practicam traetabit": 1791II, 1792I , 17931,
1794II,
H. ROYAARDS "vocabula, quibus res divinae in N(ovo) T(estamento) significantur, ad veram literarum S(acrarum) intelligenHam interpretabitur": 1791II , 17921, 1793I , 179411,
Ph. J. BACHIENE "selecta catecheseos capita explicabit": 1791 II ,
1792I , 1793I, 1794'",

Jureconsulti.

CHR. H. TROTZ "leges foed(erati) Belgii fundamentales explicabit": 17681 , 17691, 1769II , 17711.
J. G. RüCKER "selectas juris Belgici materias exponet": 1768 I ;
"selectas juris materias exponet": 1769I , 1769II , 1771I .
J. H. VOORDA "quarundam juris quaestionum usum ex jure
civili demonstrabit": 1768I , 1769I , 1769II , 17711; "quasdam juris
Romani et Belgici dilierentias demonstrabit": 1781I, 1782I, 1782II.
M. TYDEMAN ,,leges, quibus imperium Romano-Gerrnanicum
fundatur, enarrabit": 1768I ; "aget de jure poenarum, ad Grotii
I (ibrum) 11, e(aput) XX, de J(ure) B(elli) ae P(aci,)": 1769 I ;
"selecia jl!Iis gentiurn capita enarrabit": 1769II ; "aget de varüs Politices capitibus, ad Ottonis Prolegom(ena) Notitiae rerurn publicarum": 1771I ; ,,historiam jurisprudentiae naturalis traditurus est":
1781I; ,,.seIecta jurisprudentiae naturalis capita expositurus est":
1782 I , 1782 II,
P. BONDAM ,,nonnulla juris publici Belgici capita exponet":
17811, 179111, 1792 I , 1793I ,1794II ; ,,nonnulla juris Belgici antiqui
capita exponet": 1782I , 1782II .
H. J. ARNTZENIUS "de difficilioribus juris Romani controversiis exponet": 1791 II , 17921 ; "de intestatorum successione ex jure
Belgarurn scabinico et aasdomfco exponet": 17931, 1794II ,

1) Vgl hiervóór blz. 189, 199, 220, 237, resp. op 19 Maart en
3 Dec. 1787, 22 Febr. 1790 en 20 Jan. 1794,
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Medici.

J. OOSTERDIJK. SCHACHT "therapeutiGám generalem explicabit": 17681, 1769II j ,,nonnulla ex institutionibus medicis argumenta
, exponet": 17691, 17711; "nonnulla ex institutionibus medicinae practicae capita exponet": 17811, 17821, 1782II 1).
P. LUCHTMANS ,,geleeta chirurgiae capita traetabit": 17681,
1769II, 17S!!, 17821, 1782II ; "de vulnerum lethalitate aget":
17691; "vulnerum lethalitatem explicare perget": 17711 ; ,,in theatro
anatomico c(orporis) h(umani) structuram demonstrabit": 1791II,
1792I , 1793I, 1794II.
A. P. NAHUYS ,,fundamenta b()tanices tradet, nee non historiam plantarum, in horlo crescentiwn, prosequetur": 17811, 17821,
1782II j "selecta quaedam chemiae capita traetabit": l79!!!, 17921,
1793I , 1794".
M. VAN GEUNS "selecta institutionurn medicarum capita explicabit": 1791II, 17921, 17931, 179411.
S. J. VAN GEUNS, MATTH. FILIUS; "elementa botanica tradet":
1791II , 17921; "selecta physiologiae hwnanae capita exponet": 17931;
"historiam medicinae tradet": 1794II.

Philosophi et Philologi.
S. RAU (RAVWS) "antiquitates dom.esticas veterurn Hebraeorum
explicabit": 1768I ; ,,selecta antiquitatis Hebraicae capita exponet":
17691, 1769II , 17811; "principia theologiae typicae 2) et regulas,
in ea tractanda observandas, cum auditoribus suis commurucabit";
17711 ; "Exodum sive librum TI Mosis philologice interpr,etabitur":
17821; "selecta antiquitatis Judaicae capita tractabit": 1782II ; "selecta antiquitatis Judaicae' et Christianae capita interpretabitur":

1) Op de series van 1791 II worden de naam en de qualiteit van
Oosterdijk Schacht nog genoemd, maar geen onderwerp van zijn
college vermeld; hij was toen niet meer in staat om college te
geven en M. van Geuns was hem dan ook reeds als collega toegevoegd: hiervóór blz. 223-224, op 4 Oct. -en 7 Nov. 1790.
2) In 1771 had Rau, bij zijn titel van "prof. ordin. antiquitatum
sacranun et linguarum Orientalium," dien van "prof. ordin. theologiae
typicae et exegeticae" gekregen: hiervóór blz. 69-70, op AprilMei 1771.
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1791II j "selecta theologiae typicae -capita interpretabitur": 17921,
17931, 1794II.
CHR. SAXE "Ovidii epistolas Heroidum interpretabitur": 17681,
1769II j "seleeta quaedam bonarum artium, historiae. rhetorices et
utriusque antiquitatis· capita e Quaestiouihus suis Literariis illustrabit": 17691, 17711 (op deze laatste series staat er nog bij
"Eeu disceptando, ~eu interpretando illustrabit") ; "Terentium rnterpretari perget": 17811, 1782II ; ,,miscellanea quaedam antiquitatis
Graecae capita illustrabit": 17821 ; "varios seu antiquitatis Graecae,
seu rhetorices, seu aliarum humanitatis literarum Iocos traetabit" :
1791II ; "varios historiae Batavae 1) locos illustrabit": 17921, 17931,
1794II .
C. SEGAAR "linguae Graecae dialectos explicare atque illustrare
perget"; 176sr, 1769 II ; "de dialecto Attica et Dorica aget": 17691;
"de poëtis Graecis aget": 17711; "Homeri Iliada interpretabitur":
17811, 1782II; "de praestantissimis sacrorurn Iihrorum interpretibus
aget 2)": 17821; "de difficilioribus quibusdam Iocis Apocalypticis
exponet": 1791II j "discrimen et usurn scholiorum in Aristophanis
Plutmn exponet": 17921 ; "postrema ex aclis Lucaneis capita illustrabit": 17931, 1794II .
R. M. VAN GOENS ,,introductionern m historlam universalem dictabit": 17681 , 17691 , 176911 ; ,,selecta quaedam capita historiae novissimae persequetur": 17711.
W. L. BROWN "selectas quondam quaestiones ethicae explicabit": 179111, 17921, 17931, 1794II.
J. D. HAHN "diebus Mercurii selecta ,Physices cap~ta experimentis illustrabit. Reliquis diebus, eadern hora, plantarum notas,
affinitates et vires in hotio medico demonstrabit": 17681, 17691,
1769II, 17711.
J. F. HENNERT "diebus Martis et Veneris praecipua mechanices capita secundum guas Institutiones docebit. Favente coelo, observationes, notatu dignas, in observatoria instituet; inprimis diligenter observabit eclipses Joviales et occultationes stellarmn a Iuna,
quando ante mewarn noctern conspicuae erunt, nee non eclipsin
1) In 1780 had Saxe i.pl.v. den titel van "prof. ordin. antiquitatum et humaniorum litterarum" dien van "prof. ordin. historiarum,
antiquitatwn, eloquentiae et historiae Batavae" gekregen: hiervóór
blz. 139, op 4' en 11 Dec. 1780.
2) In 1780 had Segaar bij zijn titel van "prof. ordin. linguae
Graeeae" dien van "prof. ordin. exegeseos novi Testamenti" gekregen: hiervóór blz. 139, op 27 Dec. 1780.
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lunae, cuius emersio 23 Decembris, circa horam 4~ -,vesperlinam
conspicua fiet",: 17681 ; "diebus __ Martis et Veneris calculi differentialis et integralis initia explicabit. Favente coelo, observ.ationes,
notatu dignas, in observ,atorio instituet. Occultationes sw11aru-q:t a
luna, eclips,es Joviales observabit, nee non eclipsin lunarem, -quae
13 Decembris, hora quinta matutina, 19 minptis, inc~piet": 17691;
"diebus Martis et Veneris proximum Veneris per solem transitum
in observa~orio -explicabit. Faveute coelo, observationes, notatu dignas, instituet, ohservabit eclipses Joviales, transitum Veneris per 50lcm, cuius contactus exterior 3 Junii 7 h.31' et interior 7 h.50' sccundum tabul(am) correct(am) Hal1ey conspicuae erunt, sole occiden-te
8 h. 13', nee non eclipsin solarem, cuius initium erit 4 Junii, hora
fere septima matutina": 1769J~; "diebus Martis et Veneris calculi differentialis initia secundum Institutiones suas explicabit.
;Ec1ipses Joviales e specula obEervabit, nee non ec1ipsin lunarem,
cuius initium, hic loci non conspicuum, meidet in 23 Octobris,
3 h. 55', Huis in 6 h. 14'. Quantitas obscurationis erit 4Yz digitorum circiter": 17711; ,,selecta astronomi,w capita illustrabit, eelipsin solarem, euius initium incidet die 17 Octobris, in 7 h. matutina, 16', medium in 7 h. 58' et'fWs in 8 h. 35;, quantitas obscurationis 3~-f digitorum, e specula observabit": 17811; "calculi differentialis et integralis praecipua' capita illustrabit. Transitum Mercurii per solem e specula observahit, initi.um sive contactus externus incidet in 12 Nov., horam pomeridianam 3 tüun, 10'40", et contactus internus in 3 h. 15'7". Emerget autem Mercurius 4 h._ 34'14",
occidente sole circa 4 h. 27"': 17821 ; "selecta astronomiae capita
illustrabit. Eclipsin solarem, cuius initium incidet die 12 Aprilis
in horarn pomeridianam 6 h. 32', e specula observabit; post solis
occasum, qui 6 h. 49' continget, finietur; quantitas obscurationis,
occiÇlente sole,~. 2 digitor)lm 18' erit"; 1782II; "sectiones.. çonicas
tradet; nonnullas observationes in specula instituet"; 1791 II ; "theoriam motus lunae tradet; nonnullas observationes in specula instituet": 17921; "geographiam mathematicam tradet; nonnullas observationes e specula instituet": 17931; "geographiam mathematicam tradet. Eclipdn solis observabit, cuius initium erit 30mo Januarii, 23. h. 13'17", medium 23 h. 59'5", fiuis 3FllO Januarü, 0 h.
54'15", magnitudo 2 dig. ·42", et eclipsin lunarem totalem, cuius
initium erit 14mo Febr., 8 11. 25:, immersia 9 h. 31', emersio 11 h.
19', finis 12 h. 23', magnitudo 211/;; digit.": 1794I!.
J. TH. ROSSIJN "diebus Mercurii electricitatis scientiae capita
experimentis illustrabit": 1781I; "diebus Mercurii selecta physices
capita experimentis illustrabit"; 17821, 1791 II, 17921, 17931, 1794II ;
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"diebus Mercuriî electricitatis scientiam experimentis illustrare perget": 1782II .

In het tweede gedeelte van de series, onder het opschrift
"Exercitia publica et privata," zijn sedert de series van 1768I
de volgende veranderingen gekomen.
Dit gedeelte is geheel gelijk gebleven in de series. van 17691 en
17691I; in die van 17711 is alleen (zie hiervóór blz. 614, regel 16
v. h.) achter "ex jure" ingelascht "naturali". In de series van 17811
is weggelaten "et ad A. Voget, Institutiones" (ibidem, regel 20 v.o.)
cn "Prophetica ad celeb. Vitringae Typurn" (ibidem, regel 19 v.o.);
ook is weggelaten "praesertim Elenchurn controversiarum celeb.
Spanhernii" (ibidem, regel 18 v.o.) en "ad ductum celeb. vil'. F.
A. Lampü et J. A. Turretini" (ibidem, regel 10 v.o.); achter "turn
eX<mlÎnantium, turn disputantium' (ibidem, regel 7 v.o.) volgt
"item juris publici Belgici, nee non feudalis; ad' ductum dar.•To.
Jac. Mascovii, naturae et gentium ad Hugonem Grotium" etc.;
i.pl.v. "pneumatica, in theologiaIll naturalem" (blz. 615, regel 3
v. h.) is gekomen "pneumatica, in theologiam" en ten slotte
is. achter "Anthjuitates Sacrae" (ibidem, regel 17 v. b.) nog
gevoegd "politicae et domesticae.'J De "Exercitia publica et
privata" in de series van 17821 en 1782II zijn weer geheel gelijk
aan die van 178!I. In die van 17911I zijn een aantal veranderingen
aangebracht; achter "Analytico-practica" (blz. 614, regel- 16 v.- 0.)
is weggevallen "de cura animarum;" i.pl.v.. "theologiae paracleti_
cae" (ibidem; regel 13 v.o.) is gekomen "theologiae moralis" en
i.pl.v. "et homileticae ad Methodum concionandi 'clar. Van Til
cOlltinuabuntur" (ibidem, regel 12 v.o.) "et exercitia homiletica
contümabuntur)' Achter' "vel Huberum de jure cîvitatis" (ibidem
regel 3 v.o.) is ingelascht "jus -Belgium civile privatum' ad Differentias juris Romani et Belgici; historiam juris, duce Bachio;"
i.pLv. "collegia a medicis quoque theoretica, practica, anatomica, bota_
nica, chirurgica et chemica instituentur" (blz.'S15, regel 1 en 2 v. b.)
is gekomen "Collegia ,a medicis quoque theoretica et practica, speciaiim ~Ulatomica, physiologica, pathologica, chirurgica, botanica et
chemica, aegrotantium item demonstrationes et curationes :in nosocomia clinico instituentur, tum et historia stirpium, in horto academico crescentium. enarrabitllr;" ten' slotte is achter "pneurnatica" (ibidem, regel 3 v. h.) geschrapt ,.in theologiam." De series van
1792I is, wat de ,,Exercitia publica et' privata" betreft, gelijk aan
die van 179FI; alleen is bij de zooeven genoemde opsomming der
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medische colleges achter "pathologiea" ingelascht "de materia medica." In de series van 17931 is achter ,,ex jure naturali, publico
et privato" (blz. 614, regel 16 v. h.) ingelascht ,,medicae" (nl. "disputationes medicae") "de ~electis quaestionibus, physiologici inprimis argumenti." De series van 1794 II is ten opzichte der ,,E-xercitia publica et privata" geheel gelijk aan die van 1793I .

In November 1796 had de Senaat de series voor het semester "post fcrias hibcrnas 1)" opgemaakt en was zCÎ fs
reeds bezig deze te laten drukken, toen het Comité voor het
publiek onderwijs ingreep 2). Het liet den druk staken, omdat het verlangde, dat op de series niet meer alleen de publieke colleges werden aangekondigd, \vaarvan het twij felachtig was, of zij zouden worden gegeven, maar ook de private
col-lcgcs, en dat de uren en vakken van beide soorten van
colleges nauwkeurig zouden worden aangegeven. De Senaat
deed nog een poging, hiermede te wachten, totdat de series
voor het eerste semester van 1797 zou worden opgemaakt;
maar het Comité bleef van meening, dat al dadelijk de series
voor het tweede semester van 1796/1797 volgens het nieuwe
voorschrift moest worden ingericht, en de Senaat besloot
toen, de daarvoor noodige gegevens zoo spoedig mogelijk aan
den Rector toe te zenden; op den 6den December 1796 werd
deze volgens het nieuwe model opgemaakte series in den
Senaat goedgekeurd. Het Comité had de beslissing, of er
voortaan jaarlijksche, dan wel halfjaarlijksche series zouden
worden uitgegeven, voorloopig nog aan zich gehouden; al
spoedig echter besloot het, voortaan jaarlijksche series uit te
geven, en geen series voor het tweede semester van 1796/1797
te laten drukken, maar deze als series voor het geheele jaar
1796/1797 te laten verschijnen 3). Ik laat deze eerste jaarlijksche series nu in haar geheel volgen.

1.) De series voor 1796 "post ferias aestivas" is niet bewaard
gebleven.
2) Vgl. voor het volgende hiervóór blz. 265-266 en 273, resp. op
15 en 29 Nov. en 6 en 12 Dec. 1796.
3) Dit laatste staat niet opgeteekend in de notulen van het
C. P. O. of die van den Raad, maar het blijkt uit het opschrift van
de hierna te drukken series..
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"SERIES LECTIONUM, TAM PUBLICARUM QUAM PRIVATARUM, IN
ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA, A MEDIO MENSE SEPTEMBRI
A(NNI) VULG(ARIS) AERAE MDCCXCVI USQUE AD FERIASAESTIVAS
A(NNI) MDCCXCVII, RECTORE ACADEMlAE MAGNIFICO
J OHANNE THEODORO ROSSIJN 1)."

Theologi.
"GISBERTUS BONNET, S.S. Theologiae Doctor el Professor ordina-:rius et concionator academicus, in scholis privatis, diebus Lunae,
Martis, J avis et Veneris, hora decima, theologiam dogmatico-elencticam secundum aphorismos, in calamum dictatos, interpretabitur.
Diebus Martis et J ovis, hora pomeridiana quarta, miscellanea theologica et exegetica traetabit; diebus vero Mercurii concionandi,
disputandi ac selecta S. S. loca explicandi exercitüs vacabit.
SEBALDUS RAVIUS, Theol. Dr., Theol. typicae et exegeticae nee
non. linguarum Orientalium et antiquitatum sacrarum Prof. ordinarius, hora XII collegium Hehraicum habebit, in quo, binis per
hebdomadem vicibus, nempe diebus L1.illae et Jovis, Jeremiae vaticinia interpreiabitur, binis vero aliis, videlicet diebus Martis et Veneris, eadem hora, post absolutas clar. Schroederi Institutiones, etymologiam et syntaxin Hebraicam, ad ductum J. C. Brucheri tradet.
Post meridiem, hora m, instituta et ritus veterum J udaeorUOl,
praeë1.illte Conr. !kenio, enarrabit, diebus autem Mercurii et Saturni,
hora XII, per vices grammaticam Arabicam et fabulas Locmanicas,
nec non anthologiaID Arabicam, ab A. Schultensio editam, tractabit,
eoque exercitio finito, dialectwn Rabbinicam auditores suos docebit.
In lectionibus publicis, hora X, selecta antiquitatis Judaicae et
Christîanae capita illustrabit.
HERMANNUS ROYAARDS, S. S. Theol. Dr. et Prof. ordin. et concionator academicus, .diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris, hora
nona ante meridiem, theologiam tradet. Diebus Mercurii et Saturni,
hora nona, praecipua vocabula et locutiones, quibus Paulus utitur
in sua ad Galatos epistola, ad rerurn. divinarurn. intelligentiam Înterpretabitur. Definitis praeterea temporibus scholas aperiet, in
quibus twn epistola ad Hebraeos explicatur, ex illaque et loci
1) Hier wordt voor het eerst, en in het
steeds, de Rector Magnificus in het opschrift
hiervoor blz. 613, regel 8 v.b.) werd alleen
dezen titularis, op de plaats, waar hij in
"Academiae h. t. Rector" gevoegd.

vervolg geschiedt dit
genoemd; vroeger (zie
achter den naam van
de series voorkwam,
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theologici, et consecutiones derivantur, turn homiliarum conspectus
traduntur. Uti quoque homilias palam eloquendi, et si id ita visum
fuerit, de rebus divinis inter ·commilitones disceptandi haud deërit
occasio.

PHILlPPUS JOANNES BACHIENE, S. Theo!. Prof., diebus Lunac, Veneris et Saturni, hora matutina VIII, domi suae theologiam
catecheticam explicabit.

JODOCUS HERINGA, ELISAE FILIUS, Theo!. Dr. et Prof.,
lectionibus publicis, hora XII, locum de perpessionum mortisque
Jesu Christi vi salutari exponit. Privatim vero, diebus Lunae,
Martis, Jovis et Veneris, eadem hora, theologiam Christianam ttadit; eius vero primas lineas die Saturni dictat; Jovis autem die,
horis vespertinis a VI ad VIII, familiari collocutione quavis hebdomade exposita cum commilitonibus repetit, illustrat et ad populm-em institutionem accommodat. Deinde diebus Lunae, Martis,
Jovis et Veneris, tempestate hiemali hora II pomeridiana, verno
autem tempore hora matutina VIII, praecepta tradit et varii generis
exercitationes instituit ad L'1Ventionem et dispositionem sermonum
saerorum, ut et ad saeerdotü Chrîstiani perfunetionem, quibus in- primis quoque ad examen vocantur ven. Ewaldi libellus ""over
het misbruik eEmiger hoofdwaarheden van den Christelijken godsdienst"" et Anonymi ""over eenige valksbegrippen in de Gereformeerde Kerk, derzelver bronnen en geneesmiddelen."" _Porro,
die Mercurii, hara Ir pomeridiana, exercitia habentur ad pronunciationem actionemque oratoriam, eam mprimis,. quae concionatorem s(acrum) deceat. Denique, die Veneris, hora XI anti meridiem,
in huius civitatis orphanotropheio opporhmitatem praebet s(acrae)
disciplinae alumnis suas periditandi vires in pueris doctrina Chris-'
tiana erudiendis.
Jureconsulti.

PETRUS BONDAM, J.U.D., juris civilis et hodiemi, juris publici Romano-Germanici et Belgici, nee non feudalis, artis diplomaticae et antiquitatum juris patrii Prot ordin., hara lX sîngulis
diebus cIarissimi Van Eek .. "Principia juris civilis seeundum ordinem Pandectarum" " explicaL lIma XI Institutiones juris Romani
illustrat, ad ductum Compendü Bockelmanniani. Hora XII antiqultates Juris Belgici medii aevi, inprw.ls quae ad. rem beneficiariam, sive feudalem, spectant, enarrat. Sinb>U1is autem hebdomadibus, die Mercurii, hom XI, collegium disputatorum habet. In
praelectionibus tandem publicis, hora IX pomeridiana, capita quae-
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dam selectoria, artem diplomat,icam regionum nostrarum Belgicarum spectantia, tractat.
HENRICUS JOANNES ARNTZENIUS, J.U.D., juris gentirnn, civHis. Romani et hodierni, praxeos et historiae juris Prof. ordin.,
in publicis lectionibus, hora XI(, de quibusdam juris civilis Belgici
controversiis expnnet, in privatis vero, hora VIII, Hugonis Grotii
""Jus belli et pacis"" diehus Lunae, Mams,. Jovis et Veneris interpreiabitur; iisdem, ut. quoque Mercurii die, hora X, Pandectas, hora
XI, excepto eodern Mercurii, juris Institutiones, in utroque ducem
secuturus clar. Westenbergium .. Diebus porro lVIercurii et Saturni,
hora VlIr et IX, jus Belgieurn privatum, secundum Institutionum
normam, auditoribus scribendum praeleget, neque tis, gui disputando, sive publice, sive privatim, sese exercere velint, hora commoda defuturus.
Medici.
PETRUS LUCHTMANS, Med. Dr., medicinae, anatomes, chirurgiae et medicinae legalis Prof. ordin., in lectionibus publicis, hora
post meridiem tertia,. selecta quaedam chirurgiae capita illustrabit.
In scholis vero privatis, diehus solitis, horn matutina decima,. institutiones chirurgicas tradet; ipsa etiam meridiei hora ossiwn c(orporis) h(umani) structuram demonstrabit; diehus tandem Mercurii et Saturni, hora undecima, -medicinam legalem expliciturus.
MATTHIAS VAN GEUNS, Med: Dr., disciplinae merucae institutionum èt praxeos, nec non botanices Prof. ordin., reipublicae
Trajectinae archiater , publice institutionum medicarum capita,
praesertim diaetetica, tractabit hora p; m. IV; privatim, horamatut.
VIII, pathologiam, Gaubio duce, tribus prioribus hebdomadum diebus, at materiam medicam therapeuticam duobus sequentibus diebus docere, hora IX, quatuor hebdomades' diebus, praxeos medicae
praecepta, ad Boerhavii Stolliique exempla, tradere, eademque in
nosocomia in nsUlll cum medico academico adhibere, botanicen
denique et historiam plantarum Sept., Oct., Maio et Junio mensibus,
hora matut. VIII, assiduis in horto academico demonstrationibus
enarrare, constituit; ntilibus insuper comrnilitonum suorwn exerci_tiis moderandis lubenter vacaturus.
JANUS BLEULAND, Med. Dr., medicinae, anatomes, physiologiae et artis obstetriciae Prof. ordin.• hiberno tempore tam publica,
quam privata demonstratione c(orporis) h(umani) fabricam hora IV
in theatro anatomico exponet, domi vero, hora XI, quatuor hebdomadis. diebus, physiologiam docebit, diebus autem Mercurii et Ve-
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neris, (hora) x, obstetriciam tradet, dUIn die Mercurii a Ia post meridiem in Ham disputandi exercitiis praeërit.
NICOLAUS CORNELIS DE FREMERY, A. L. M., Philos. et
Med. Dr., medicinae, chemiae, historiae naturalis nee non artis
pharmaceuticae Prof. ordin... de ahnospherae dotibus chemicis hora
post meridiem prima publice aget, privatim vero dieblis Lunae,
Martis, Jovis et Veneris, hora post meridiem. prima, Jacquini ",,Elementa chemiae universae et medicae"" interpretabitur experimentisque illustrabit. Die Veneris, hora pomeridiana _tertia, artem pharrqaceuticam patria sermone exponet. Diehus Mercurii' et Saturni,
hora nona matutina, zoölogiam ad ductum cel. Blumenbachii vernaeulo pariter sennone tradet.
Philosophi et Philologi.
CHRISTOPHORUS SAXE, A. L. M. et Philos. Dr., historiarum,
antiquitatum, eloquentiae et historiae Batavae Prof.,r Q~·din., t:cholis
privatis, hora IX, quinquies per dierum hebdomadem historiam
universam ex suis quorumcunque temporum fontibus demonstrat;
hora XII antiquitatis Romanae viam et rationem illustrat; hora pomeridiana IU Suetonii vitas Caesarum interpretari constituit. Diebus vero Mercurii et Saturni publice, hora XII, rerum Batavarum
memoriam. secundum Monograrrunata sua exponit.
JOHANNES FREDERICUS HENNERT, Philos. Dr., philosophiae,
matheseos et astronomiae Prof. _ordin., hora IX, diebus Lunae et
Martis, arithmeticam, geometriae et algebrae initia, eadem hora,
diebus Jovis et Veneris, stereometriam, utramque trigonometriam
et analysin finitorurn, hora XI logicam, quam excipit metaphysica,
hora I astronomiam tradet eamque observationibus e specula astronomica illll;strabit. Si nonnulli mathesÏn sublimiorem et adplicatam
discere velint, rogat, ut se adeant atque de hora secUIn conveniant.
Hora XII, diebus Mercurii, geographiam mathematicam publice
docebit.
CAROLUS SEGAAR, exegeseos N(ovi) T(estamenti) et linguae
Graecae Prof. ordin., scholas domesticas habebit diebus Mercurii et
Saturni, hora decîma, in Xenophontis Memorabilia, hora undecima
in Epistolas Pauli ad Philemonem, Joannis et Judae. In lectionibus
publicis, hora secunda, aget de selectis locis ex Nubibus Aristophanis.
JOHANNES THEODORUS ROSSIJN, A. L. M. et Philos. Dr.,
philosophiae, physices et metaphysices Prof. ordin., diebus Mercurii,
hora UI, publice doctrinam aequilibrii in machinis mechanicis in
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theatro physico tradet, privatim vero eadem hora eodemque loco,
quater 'per dierum hebdomadem, physicam demonstrabit et experimentis illustrabit. Logicam porro secundum primas huius disciplinae
lineas, a se, ductas, diebus Martis et Jovis, hora VlIr matutina, et
metaphysicam secundum Institutiones D. van de Wijnpersse, v(iri)
cl(arissimi), diebus Lunae, 1VIartis, JOVLs et Veneris, hora XI, utramque in auditoria domestico, docebit et harum doctrinarum praecepta, Socratico more, cum commilitonibus repetet, reliquis juventutis philosophiae studiosae desideriis, quantum ad partes, sibi demandatas, pertinere videbitur, lubenter ohsecuturus.

Diebus MercUl-ii et Saturni Bibliotheca academica, in aede D(omi-"
ni) Johannis, hora II in IV unicuique patet.

Trajecti ad Rhenum, ex officÏna Ottonis Joh. à Paddenburg, Academiae Typographi, MDCCXCVI."

Zooals men ziet, nemen de publieke colleges op deze series een bescheiden plaats in; bij Bonnet; Royaards en Bachic.:ne worden zij ~n het geheel niet genoemd. Daarentegen
zijn de private colleges, volgens den wensch van het Comitévoor het publiek onderwijs, uitvoerig opgesomd, zoodat·men
nu een juist denkbeeld verkrijgt van alle colleges, ·die aau
de Utrechtsche Academie werden gegeven.
Ik laat nu, op dezelfde vvijze als hiervóór gedaan is voor
de series tu.sschen 1768 en 1796, ecn (lverzicht volgen van
(J-e colleges, die volgens de bewaard gebleven series van
1807/1808, 1808/1809, 1810/1811 en 1811/ 1812 aan de
Utrechtsche Academie werden gegeven. Dit overzicht is wederom faculteitsgewijze opgemaakt en de hoogleeraren zijn
naar volgorde van anciennitcit geplaatst. Bij het aangeven
.van de veranderingen in de series zijn de wijzigingen van
dagen en uren, waarop de colleges gegeven werden,· niet vermeld, omdat deze voor ons doel onverschillig zijn.
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ONDERWERPEN, DOOR DE PROFESSOREN OP HUNNE PUBLIEKE;
EN PRIVATE COLLEGES BEHANDELD, VOLGENS DE BEWAARD GE-

BLEVEN SERIES VAN 1807/1808, 1808/1809, 1810/1811 EN
1811/1812.
Theologi.
S. RA VWS, 1807/1808 gelijk aan 1796/1797, maar op het college-Hebreeuwsch wordt "primus liber Mosis" geïnterpreteerd i.pl.v.
"Jeremiae vaticinia;" vervrtllen is de aankondiging van de colleges
over "înstituta et ritus veterum Judaeorum" en alles, wat daarop
volgt; LpL daarvan is gekomen "Diebus autem Mercul'ii et Saturni,
hora XII, dü-1Îcctos Orientales, Arabicam. et Rabbinicam tradet."
Op het publieke college worden "selecta exegetica" behandeld.
J808/1809 gelijk aan 1807/1808, maar i.pl.v. "dialectos Orientales,
Arabîcam et 1;{abbinicam" behandelt hij de "antiquïtates Judaicas,"
en het onderwerp van het publieke college is geworden "selecta
typica." 1810/1811 en 1811/1812: .,lieet, propter aetatem, hoc munere
suo se abdicavit, tarnen Es non deërit, quos consilio suo juvare
potetit."

H. ROYAARDS, 1807/1808: alleen de aankondiging van het onderwijs in de "theologia" is gelijk aan die van 1796/1797, maar de
rest luidt aldus: "Diebus Mercurii et Saturni, hora nona, harmo,..
niam perpes..c;ionum et resurrectionis J. Christi, quam conscripserunt Ikenîus et Schachtius, înterpretabitur. Singuli~ autem Lunae
diebus, horis quiden vespertinis, scholas aperiet, in quibus epistola
Pauli, ad Ephesios ita exponitur, ut ex illa loci theologici et porismata deriventur. Nee praeterea, aut homilias palam eloquendi, aut
de rebus divinis inter comrnilitones disceptandi, illius quidem die
Martis, hora undeeima, huius verG die Veneris, hora prima post
ineridiem, deërit oecasio, Ipse autem, expositis jam vocabulis et
loquendi formulis, quae in scriptis N(ovi) F(oederis) de duplici
Christi natura summaquc eius praestantia adhibentur, die Saturni,
hora deeima, perget ad ma, quae de salutm'î eius opera et de
felicitate, ab eo parta, usurpantur. Rora denique X publice gravissima quaedam relîgionis Christianae capita exponet eaque multorum hodie temeritati et opinionum vanitati opponet."
1808/1809 in hoofdzaak gelijk aan 1807/1808, maar de interpretatie van de "hannonia perpessionum" etc. is vervangen door "praecepta tradet, quibus fonnentur futuri Evangelli nuntii ad Chris-
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tiamun dodrinam sive annuntiandarn, sive animis hominum commendandam" en de behandeling van de "epistola Pauli ad Ephedos" is vervangen door die van de "epistola Pauli ad Hebraeos,"
1810/1811: alleen het begin, de aankondiging v.an het onderw~is
in de "theologia," is gelijk aan die van de vorige jaren. Dan volgt
"Diebus Mercurii et Saturni praecepta tradet, quae faciant ad clispo.::itionem sermonum s(acrorum). Singulis autem Lunae diebus,
horis quidem vespel'tinis, opporttmitatem dabit juvenibus, ut sunt
clilîgentissimi, was periclitandi vires in exponendo D(omini) 30aImÎö, EV211gcl io ei ex illo derivando aut }CY.ê.OS theologieos, aut CODsecutiones probabiles, easque ad usum idoneas." Daarop VOlgt weel'
de aankondiging van de gelegenheid "homilias pnlam pronuntÎ3..:.'1di"
etc. Maar de zin, aanvangende xnet ,,Ipse auiem, expositis jam VOC8bulis·' dc. is vervangen door "Ipse auiem die 8atu1'n1, hora decima,
intcrpretari perget D(omini) Pauli ad Galatas epistolmn, addiüuus
deinceps alia, quibus diHicilioria quaedam litterarum s{acrarum) 10ca
t:xpliL:anluL lId onderwerp Veilt het pu:blieke coJkF;e is hetzelfde
gebleven.
1811/1812 in hoofdzaak gelijk aan 1810/1811, maar i.pl.v. "in expünendo D(omini) Joannis Evangelio" is gekomen "in exponendis
D(ominl) Pauli ad Timotheum epistolis" etc., en de zin, die aanvangt ITle-t .,Ipse autem die Saturni" is vervangen door "Ipse autem
die Saturni, hora decima, interprctabitur D(ornini) Pawi ad Phinpperu:es epistolam," Het onderwerp van bet publieke college is
hetzelfde -gebleven.

J. HERINGA, 1807/1808 (hij heeft nu den titel "exegeseos Novi
Testamenti prof." er bij gekregen): het onderwerp van het publieke college is geworden ,,fidem historicam Apostolorum et EvangeIistarurn vindicabit." Bij de aankondiging van de colleges over
"theologia Christiana" is, vervallen het dicteeren van de "primae
lineae." Dan volgt "Turn, diebus Martis et Jovis, hora matutina VIII,
alteram Paulli ad Corinthios epistoh,m interpretabitur, eademque
hom, diehus Lunae, lVIercurii et Veneris, officia eorum exponet,
qui Christianae praesunt societati. Deinde, Saturni die, eadem hom,
disputationum, de quaestionibus theologicis instituendarum, erit locus." In de aankondiging van de "exercitia ad pronunciationem actionemque oratoriam" is het vroeger daarop volgende "eam inprimis, quae conciniatorem s(acrum) deceat," weggelaten. De slotzin
over het catechiseer-onderwijs in het weeshuis keert in alle series
terug en zal niet meer vermeld worden.
1808/1809 in hoofdzaak gelijk aan de vorige, maar i.pl.v. de in-
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terpretatie van de "altera Paulli ad Corinthios epistola" is die ge.komen van de ,,harmonia quatuor Evangelis.tarum." Aan de vermelding van de oefeningen in oratorie is toegevoegd "die Mercurii,
hora quidem pOlr..eridiana I, cum juvenibus, theologiae operam dantibus et daturis, hora vero II cum caeterarum disciplinarurn alumnis, qui ea cupiant arte exerceri."
]810/1811 in hoofdzaak gelijk aan_ 1808/1809, maar het publieke
college is vervallen, de interpretatie van de "hannonia quatuor
Evangelistarum" is vervangen door die van "Paulli ad Romanos
epistola." Nieuw ingevoegd is "Diebus Lunae et Jovis praecepta
tradet critica et hermeneutica N(ovi) T(estamenti), ad ductum libelli ErnestiP.i." Achter "disputationum privatarum de quaestionibus
theologicis instituendarum, erit locus" volgt nog "publicarum vero
Martis die, hora I pomeridiana."
1811/1812 geheel gelijk aan 1810/1811, alleen is nieuw ingevoegd
"Diebus Martis et Jovis, hora matutina VIII, unum ex Evangelistis
interpretabitur, ratione sirnul habita consensus ClUn caeterÎs."
GABRIEL VAN OORDT, 1807/1808, "Theol. Dr. et Prof. ordin. et
concionator academicus, in lectioilibus publicis dieet de praestantia
et vi salutari religionis Christianae. In scholis privatis, diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris, hora X, theologiam Christianam tradet;' his et ~liae accedent, in quibus eorurn, quae exposita sunt,
usum examinabit et demonstrabit. Diebus Lunae et Jovis, hora XI,
explicata la parte Ernestianae Institutionis Interpretis N{ovi) T(estamenti), jam perget hoc anno academico ad exponendam partem
2darn , quae est ""de Instrumento hermeneutico- eiusque legitimo
usu."" Alternis hebdomadibus, die· Mercurii, horam XII destinavit
exercitationîbus habendis ad pronuntiandas orationes sacras et disputandum de quaestionibus locisque theologieis. Denique in omnibus
universe, quae juvenes fonnare possint ad ornandum minis1crium
sacrwn, officia sua obfert,"
1808/9: "in schoHs privatis institutiones religionis Christianae ita
docebit, ut diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris, hora X, omnem
earrnn conspectwn auditoribus suis traditurus sit, diebus Martis et
Veneris, hora lil pomeridiana, selecta nonnulla theologiae Christianae capita latius tractabit, diebus Lunae et Jovis, hora XI, de
apparatu henneneutico eiusque legitimo ad interpretandum usu
dicere perget. His lectionibus scholae accedunt, in quibus eorurn,
quae exposita sunt, usum et examinabit et demonstrabit; item exercitia h.;'lbebuntur, sive publica, sive privata, vel ad componendos pronunciandosque sermones sacros et disputandum de quaestionibus
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locisque theologicis, vel ad pue-ros religionis Christianae doctrinis
imbuendos, vel denique ad officia exponenda, quae societatis Christianae -rectoribus incumbunt. Ris exercitiis dies Martis et Mercurii,
horis porro definiendis, dicati sunt. Lectiones puhlicas dein designabit."
1810/1811: .,publice dieet de vi ac praestantia religionis ·Ch:dstianac; privatim vero diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris, -hora X,
theolog~am Christianam docebit, diebus Lunae et J avis, hora XI,
loca, quae dicuntur classica, exponet. Alternis hebdomadibus die
Mercurii, horis vespertinis a VII usque ad IX, exercitationes instituet, in quibus familiari ratione lectiones theologicae repetentur
atque officia eorurn, qui societati Christianae praesunt, traetabun _
tur. Diei Mercurii hora XI vel XII singulis hebdomadibus destinata est institutionibus et exercitationibus vel catecheticis, vel homeleticis. Denique die Jovis, hora prima pomeridiana, alternis hebdomadibus disputationibus de quaestionibus theologicis publice vacabit."
1811/12 is gelijk aan 1810/1811, met- dit onderscheid, dat de voor
het onderwijs in. de "theologia Christiana" bestemde uren aldus
verdeeld zijn: behandeling van "illa Ioca, quae pertinent ad priora
theologiae capita," het geven van "dictata de societate Christiana
eiusque rectione et ritibus" en het interpreteeren van ,,Ioca classica."

JOANNES HENRICUS PAREAU, 1810-1811, "Theol. Dr., theol.
typieae et exegetieae, nee non linguarum OrientaliUIU et antiqwtatum sacrarum Prof. ordin., publice de usu' et abusu typorum
dL<=seret. Privatim verG diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris,
hora IX, Schroederi grammaticam" Hebraicam exponet earnque
deinceps, ut et adjectam Syntaxin, ad quaedam V(eteris) T(estamenti) capita historica interpretanda adhibebit_ Iisdem autem diebus, hora xn, exegeticis in librum Psalmorum Iectionibus vaeabit.
Porm diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis et Veneris, hora pomeridiana I, antiquitaiem Hebraicam tradet. Denique diebus Lunae
et Jovis, hora UI pomeridiana, linguam Arabicam docebit. Ceterum
commilitonihus, quoad poterit, faciet satis eorumque commodis perlubenter serviet."
1811/1812: "publice de nonnullis juris Mosaici capitibus disseret.
Privatim vero diehus Lunae et Jovis, hora IX, Samuelis libros
cursoria lectione tractabit inde a libri prioris cap. XVII, diebus
autem Martis et Veneris. eadem hora, grammaticam linguae Hebraeae, duce Schroedero, exponet. Diehus Lunae, Martis, Jovis et
Veneris, hora poineridiana I, inceptas in Psalmos lectiones exege-
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ticas persequetur ac, Deo favente, ad fmem perducet. Porro~ diebus
Lunae et Jovis, hora pomeridiana ID, diebus vero Martis et Veneris, pora XI matutina, institutionem Interpretis V(eteris)- T(estamenti) tradet. Denique, si qui sint, qui dialectum sive Arabicam,
sive Aramaeam, doceri cupiant, hls· operam suam non denegabit, et
. reliquis discipulorum valis, quoad poterit, faciet salis,"

Jureconsulti.

CORNEL. WILH. DE BROER, 1807/1808, "J.U.D., juris civilis
Rornani, gentium, hodierni et naturae Prof. ordin., publice de causEis pracstantiae jurisprudentiae Romanae disputabit. Privatim vero,
diebus Lunac, Martls, Jovis et Veneris, hora VIII, Grot.ium de Jure
helJi aC pacis interpretabitur, Iisdem diebus, hom XI, Heineccii Elcmenta juris civilis sectmdum ordinem Pandedarum exponet, hora
X In.stitutiones explicabit, ducem secuturus Bockehnannunl. Ac
tandem neque illis deërit, qui disputationibus exerccri cupiant."
1808/1809 is gelijk aan 1807/1808, maar i.pl.v. ~ "Grotii de Jure
helli ae pacis" zijn gekomen "Pcstelii Fundamenta jurisprudentiae
naturalis" en verder is el' aan toegevoegd "Lectionibus juris cri."'1lÎnalis destinantur dies Mercurii et Saturni, hora XI."
1810/;1811 is gelijk aan 1808/1809, maar achter het onderwijs in de
Pandecten volgens Heineccius staat: "submotisque mis, quae nunc
certe non valde utiles videntur, controversiis, differentiam juris
Romani et Hollandici breviter observabit," en de colleges over de
Instituten zijn vervallen. Verder is het onderwijs in het strafrecht
aldus geformuleerd "jus criminaIe, et universum et inprimis HolJandicum, doeebit."
1811/1812 is gelijk aan 1810/1811, maar de colleges over de Instituten, "duce Bockelmanno," worden weer gegeven.
HERMA~NUS ARTZENlUS, 1807/1808, "J.U.D., juris ci.vilis Romani hodierni, nee non publici Batavi Prof. ordin., in lectionibus
publicis seleda juris Belgici capita tractabit. In scholis privatis,
diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris, hora XII, de jure civili, secundum ordinem Institutionum, dictata dabit, iisdem' vero diebus,
hora IV, Mercurii vero hora XII, Pandeetas interpretabitur, in
utroque ducem secuturus cIar. J. O. Westenbergium. Porro diebus
Mercurii et Saturni, ab hora VIII ad X, de jure Belgico exponet.
Dispu"k"lndi denique et aliis exereitüs luben? vacabit."
1808/1809 is gelijk aan 1807/1808; in plaats van den voorlaatsten

zin komt echter "de enarranda porro, diebus Mercurii et Saturni,
historia juris Ramani, vel tradendis hermeneutices praeceptis, cum
auditoribus consilium inibit." De laatste zin is weer gelijk.
1810/1811: "in lectionibus publicis selécta de jure patria ex ahtiquitate illustrabit." Verder gelijk aan 1807/1808, maar het onderwijs in de Pandecten en het jus BeIgicum is vervangen door
"codicem Napoleonteum iry usurn Hollandiae interpreiaturus, hodierni juris principîa tradet."
1811/1812 is gelijk aan 1810/1811, maar het onderwijs in de Pandeden is hersteld, en over den "codex Napoleonteus" staat nu
alleen: "Napoleonei juris principia tradet."

Medici.

lVI.V AN GEUNS, 1807/1808 (aan zijne titels is toegevoegd "medicus
Regis Hollandiae consi.liarius·') gelijk aan 1796/1797, maar het publiek college over "Institutionum medicarum capita" is vervallen,
bij de colleges over de medische practijk is weggelaten "ad BoerhavE Stolliique exempla" en de colleges over botanie worden aldus
ümscl>..reven: "Botimicam autem disciplinam Sept., Oct., Maio et
Junio mcnsibus quotidianis in horto academica demonstrationibus
ita exponet, ut publicis lectionibus elementa, quae dicuntur botanica, singulis Mercurii diebus declaret, at privatis plantarum, usu
sive medica, sive oeconomico praeserthn memorabilium, diebus Lunac, Martis, Jovis et Veneris historiam enarret, concesso etiam studiosis botanicis, ut plantas demonstratas recognoscant,- ad hortum
aditu." Daarop volgt dan "Conunilitonibus deni.que veteranis, qui
aegros observandi et curandi rem.ediorumque formulas concinnandi arte exerceri cupiant, opera sua non deërit."
1808/1809: (Van Geuns heeft er nu den titel bij gekregen van
"Societati, ad perficicndam artium scientiam ex Instituto Regio conditae, adscriptus," = lid van het KoninkL Instituut) is gelijk aan
1807/1808; alleen wordt het publiek college over de "elementa, quae
dicuntur botanica," nu genoemd een college over de "scientia botanologica."
1810/1811 en 1811/1812 zijn gelijk aan 1808i1809. Alleen is op!
de series 1811/1812 deze verandering in zijne ,titels gekomen: "medicus Hollandiae Regi, dum noster erat, a consilüs primarius" en
"regionis antehac Rheno-Trajectinae archiater." Verder zijn op deze
series de regels over het klinisch onderwijs aan de oudere studen-
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ten vervallen, omdat het Catharijne-gasthuis, waar dit
werd gegeven, in gebrUik. was genomen voor kazeIne 1).

vroeger

J. BLEULAND, 1807/1808 (zijn titel is nu "Medicinae, anatomes
et physiologiae, tam humanae, quam animalium comparatae, itemque chirurgiae et artis ohstetriciae" Prof. ordin., idemque Regis Hollandiae chirurgus consiliarius") "quater per dierum hebdomadem,
hara matutina septima, quamdiu haec auditoribus satis commoda
sit, scholis privatis osteologiam, hora meridiana physiologiam, post
meridiem autem prima artem obstetriciam docebit; apta vero anni
tempore in theatro anatomico tam publica, quam privata demonstraHone, hara post meridiem IV, speciminibus anatomicis fabricam et
usurn partiuin humani corporis illusirabit."
1808,'1809 = 1807/1808, alleen is' het college over "obstetricia"
vervangen door een college over "chirurgia."
1810/1811 ~ 1808/1809.
1811/1812 (kleine verandering in den titel: ,,Regis Hollandiae
duro nuperrime noster erat- chirurgus consiliarius") = de twee
vorige; alleen -staat i.pl.v. het college over chirurgie "post meridiem
autem prinla, ea chirurgiae parte, quae morbos oculorum. explicat,
absoluta, pr::-.ecepta artis obstetriciae tradere animus est" en worden
de anatomische demonstraties aldus omschreven "hun dissectione
cadaverum, turn vero etiam. speciminibus anatomicis, in hunc scopum praeparatis, fabricam, et usum partium humani corporis illustrabit."
N. C. DE FREMERY, 1807/1808 (bij zijn titel is gekomen ,,Medicinae forensis ProL ordin."): de titel van· het publiek college
is geworden "de combustione et genesi acidorum;" bij de colleges
over "Jacquini elementa chemiae universae et medicae" is "Jacquini" vervallen. Verder is er bij gekomen "Medicinam. porro forensem, Metzgero duce, hora, auditoribus commoda, exponet" en "Illis
denique, qui de re medica disputare cupiunt, ducem se libenter
praebebit."
1808/1809, 1810/1811 en 1811/1812 zijn gelijk aan 1807/1808, alleen
is in die van 1810/1811 de "medicina forensis, Metzgero duce," aldus
geformuleerd "Metzgeri systema medicinae forensis interpretabitur" en is in die van 181.1/1812 dit college niet meer genoemd.

1) Hiervóór blz. 471, noot 1.
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Philologi et Philosophi.
J. F. HENNERT, 1807/1808, 1808/1809, 1810/1811 en 1811/1812:
"propter oculorum valetudinem rude quidem donatus, nihilominus
matheseos et philosophiae cultoribus officia sua offert."

J. TH. ROSSIJN, 1807/1808: "diebus Mercurii, hora I, puhlice
selecta physices capita traetabit;" verder als in 1796/1797. Het slot
is aldus gewijzigd: "Quod si qui sunt Philosophiae studiosiores juvenes, qui vel di::.puiando sese exercere, vel in interiora hodiernae
physicae mysteria paulla altius penetrare cupiant, eorurn desideriis
lubenter ob.~,equetur." 1808/1809, 1810/1811 en 1811/1812 geheel gelijk aan 180711808, behalve dat in 1811/1812 de publieke les aldus
wordt aangekondigd: "publice sive locum cosrnologiae "de admirabili mundi elegantia," " sive selecta physices capita tradabit."
"PHJ:L."PPUS GUILlELMUS VAN HEUSDE, J.U.D., historiarum,
antiquitaturn, eloquentiae et linguae Graecae Prof. ordin.," 18071808 "tradet: historiam gentium diebus Lunae, Martis, JOVÎs et
Veneris, .hora IX, quibus ledionibus scholae accedent, ad pubHce
disceptandum de gravioribus historiae et literarum locis destiIiatae;
antiquitatem Romanam diebus Mercurii et Saturni, hora XI;
literas Latinas, explicandis libris Ciceronis de oratore, diehus Mercurii et Saturni, hora X; literas Graecas, interpretando cum Luca,
de actis Apostolorum, a capite inde 22, diebus Lunae et Jovis, hora
X, turn Plutarcho, de vita Demosthenis, diebus Martis et Veneris,
hora X. Caeterum die Mercurii, hora vespertina VII, fanüliari
collocutione altera hebdomade iterablilltur leciiones Plutarcheae
et explicabitur poëta Graecus, altera repetentur lectiones Latinae,
stiIi exercitatio instituetur et legetur poiHa Latinus. Lectionibus
publicis hora I, diebus Saturni, destinata est."
1808/1809: de colleges over "historia gentium" gelijk aan 180"{ I
1808, maar verder is het college over de "antiquitas Romana1' vervallen, worden op het college-Latijn "Ciceronis Tusculanae Quaestiones, inde a quaestione II" en "selecta quaedam Tibulli et Propertii Elegia" behandeld, en op het college-Grieksch ",Lucas, de
actis Apostolorum, inde ab initio", benevens wederom ,,Plutarchi
vit.-"l Demosthenis." Daarop volgt: "caeterum iterandis lectionibus
Plutarcheis et legendo poëtae Graeco alternis hebdomadibus lubentcr
vacabit; Iectionibus publicis hora I, diehus Saturni, destinata est."
1810/1811: de colleges over "historia gentium" gelijk aan 1807/1808;
de "antiquitas Romana" blijft ook hier achterwege, maar aangekon-
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digd wordt een college over ,,historia litteraria" diebus Mercurii et
Saturni, hora X;" op het college-Latijn zal "Ciceronis liber dE
amicitia" worden behandeld en zullen stijloefeningen worden gehouden, op het college-Grieksch zullen ,,Lucas, de actis Apüstolorum, .inde a capite XV" en ,'plutarchi vit?; Ciceronis" worden
'geinterpreteerd. "Caeterum iterandis lectionibus Plutarcheis et
legenda Homero alternis hebdomadibus lubenter vacabit". De aankondiging van de "lediones publicae" blUft dezelfde.
1811/1812: de colleges over ,,historÎa gentium" blijven dezelfde,
het college over "antiquitas Romana" wordt nu weer gegeven, op
het college-Latijn wordt de "historia poëseos Latinae" behandeld
en worden "selecta poëtarum Laünorum loca" geïnterpreteerd, op
het coJlegc-Grieksch worden "Lucae Evangelium" en Xenophon en
Polybius "e selectis Wijttenbachianis" geïnterpreteerd. "Caeterum
legenda Homero alternis hebdomadibus lubenter vacabit.' De aankondiging van de "lectiones publicae" blijft dezelfde.

"DITHMARUS HUISMAN, A. L. M. et Philos. Dr., philosophiae
moralis et histodae ecclesiasticae Prof. ordin,," 1807/1808, "auspice
Deo, duas de hebdoroade, et quidem, quas anno progresso constituit, horas corundem dicrum, uberiori moralium felicioris vitae
praeccptoru,m notiHae acquircndae, privatim impendet; in casu vero
collisionis horarum mutua earundem designatioDcrn consilio lubens
conunittH. Versabitur non minus in evolvenda V(deris) et N(ovi)
T(estamenti) historia ecc1esiastica, at diebus horisque iisdem, quas
commodum auditormn desiderat; pro mensura vero ardoris et
nascentis industriae, libero auditores in horis multiplicandis, huL:
studiorum generi devovendis, arbitrio uti possunt."
1808/1809 is de voorgaande eenigszins ongewone aankondiging
vervangen door de volgende: "quatuor hebdomadum dicbus, Mercurii hora XI, Veneris autem hora VIII, duabus praeterea, sed
libero commilitonum arbitrio designandis, adspirante Numine, disciplinam historiae ecclesiasticae pertrdctare per get. Hora vero dierum
Lunae et Mercurii VIn matutma, tradendae philosophiae moralis
doctrînae vacabit."
1810/1811: vier uren blijven bestemd voor de "disciplina fatorum
ecclesiae," ,,hora vero dierum Lunae et Mercurii, matutina VIII,
officia sua in audiendis morum doctrinae praeceptîs, auspice Dco,
cuique humilimus offert."
1811/1812: twee uren blijven, "auspice Deo," bestemd "uberiori
moralium felicioris vitae praeceptorum notitiae acquirendae;" vier
andere uren zijn gewijd aan "V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) his-
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toria ecclesiastica," "denique commilitonum studiis rite moderandis
lubens aderit auxilio."

"JANUS FREDERICUS VAN BEECK CALKOEli!, A. L, M. et
Phi1os. Dr., philosophiae, matheseos et astronomiae Prof. ordin.,"
1807/1808, "privatim docebit arithmeticam et initia geometriae
diehus Lunae, Marlis, Jovis et Veneris, hora X; algebram, trigonomeiriam analyticam et analysin fînitorum iisdem diehus, hara IX;
asu-'onomÎam dicbus Lunae et Jovis, hara XI; analysin. infinitorum
et geümetriam sublimiorem diebus Martis et Veneris, eadem hora.
Lectioncs de philosophia rationali universa, privatas quoque institutiones matheseos, seu purae sive ad naturae phaenomena aCCOlllmodaiae Hs, qui haec discere cupiunt, lubenter offert. Lectionibus
publicÎs die Mercurii horam IV destinavit."
1808/1809 en 1810/1811 zijn geheel gelijk aan de vÇlrige, alleen
is in 1810/1811 de zin, beginnende met "lectiones de philosoprua
rationali universa" vervallen. Oûk beeft hij, oSinti::; 1808/1809, er
den titel .,Regis Instituto artium et doctrinarum adscriptus" bij gekregen.
"SAMUEL NIJHOFF, J.U.D., linguae Graecae Lector," 1807/1808,
"diehus Mercurii et Saturni, hora IX, Isocratis Panegyricum interpretabitur;" op dezelfde dagen en uren worden in 1808/1809 ,,Herodoti selecta:, a D. Wij<ttenbachio, viro clarissima, accurata," in 1810/
1811 "ex Heradata a me selecta" en in 1811/1812 "e Luciano a me
selecta" geinterpreteerd.

Onder alle hierboven genoemde series stáat "Diebus Mercurii et
Saturni Bibliotheca academica, in aede D. Johannis, ab hora II in
IV unicuique patet."
De Academiedrukker, op de series van 1796/1797 nog Otto Joh.
van Paddenburg, is op die van 1807/1808 Otto Joh. v. Paddenburg
en Willem van IJzerworst, op die van 1808/1809, 1810/1811 en
1811/1812 Otto Joh. v. Paddenburg en Johannes van Schoonhoven.
Het "Trajecti ad Rhenum" in het onderschrift op de series van
1796/1797 is in alle volgende vervangen door "Trajecti Batavorum."

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Deel r, blz. 212. noot 1, staat: Chavaignac, lees: Chavignac.
Deel T, blz. 232, regel 16 v. boven, staat: 1. Bor, lees: P.
){or.

Deel I, blz. 261, noot 2, staat: blz. 262, lees: blz. 266.
Deel [, blz. 507, regel 7 en 8 v. onderen, staat: betrok het
sjot van Zeist, lees: vertrok naar Zeist.

Deel II, blz. 19, regel 3 v. 0., staat: 1633, lees: 1663.
Deel Il, blz. 36, regel 6 v. b., staat: Herobulus, lees: Gerobulus.
Deel Ir, blz. 252, regel 11 v. b., staat: Meynard van Dreumen, lees: Meynard van Dreunen.
Deel Ir, blz. 297, regel 14 v.o., staat: H. H. Röell, lees: H.

A. RöelL
Deel Il, blz. 445, regel 10 v.o., staat: Geysweyt, lees: Geyswijk.
'neel Ir, blz. 622, regel 5 v.o., staat: Primaveri, lees: Pr;mavesia. Dr. P. H. van Cittert deelde mij mede, dat in het
natuurkundelokaal van de R.H.H.S. te Utrecht een antieke
barometer hangt, die de signatuur "Lod.k Primavesia, Amsteldam," draagt.

Deel UI, blz. 4, regel 8 v. ,0., staat: Cornelius Segaar, lees:
Carolus Segaar.
.
Deel III, blz. 38, regel 1 v. b., staat: J. H. Arntzenins, lees:
H. J. Arntzenius.
Deel IIT, blz. 59, regel 14 v. b. en 15 v.o., staat: 3 Juli
1769, Jees: 3 Juni 1769.
DeeI lIl, blz. 69, regel 6 V.o., staat: Acta et Secreta, lees:
i\cta et l)ecreta.
Deel UI, blz. 111, regel 6 v. b., staat: Custus, lees: Custos.
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Deel Hl, blz. 151-153: bij hetgeen hier wordt medegedeeld over de politieke redevoering, die de student Lidt de
[eude na afloop van eeil juridisch dispuut op 22 Nov. 1783 in
-het groote Auditorium hield, en over de protesten, die daarkgen \verden ingebracht, had verwezen kunnen worden naar
.\fiemvc Neder!. Jaarboeken 1783, blz. 2129-2135 en 22242230, 1784, blz. 644-646, en naar de Bijlagen tot de Post
van den Neder-H.hijn, 5de sluk, blz. 64---79. De bedoelde
rede van Lidt de Jeude is niet cenige dagen, nadat zij gehoudell is, in druk verschenen, zooals het gerucht wilde, dat in
de Senaatsvergadering van 26 Nov. 1783 werd overgebracht
(hicrvóc'Jr, blz. 152), maar werd dOOf hem eerst openbaar gemaakt in het 5dc ;;;tuk van de zoo even genoemde Bijlagen tot
de Po~t van den Ncder-Rhijn, op blz. 7CJ-.-73. Dit 5cle stuk
is in elk geval na 20 iv:Iaart 1784 verschenen; immers, dezen
datum draagt z~ine bekendmaking (zie N. Ned. Jaarb. 1784,
blz. 644--(46), dat hij de rede weldra in het licht zal geven.
VermoecleJUk zijn in deze gepubliceerde rede echter de pas~aRcs, die het meest aanstoot hebben gegeven, weggelaten.
Deel lIl, blz. 159, regel 13 v. b., staat: J. H. llachiene,
lees: Ph. Joh. Bachiene.
Deel Hl, blz. 187, de eerste twee regels van noot 3: de
hier geuite veronderstelling, dat Hennert in den brief, waarmede hij zijn ontslag als hoogleeraar indient, en wel in de
passage, die luidt: "tevens herdenkende het verdriet, ik
zederd drie jaaren hebbe moeten ondervinden," niet doelt op
onaang'enaamheden, die hij, als Oranjeklant, van de patriotten heeft ondervonden, moet worden teruggenomen. De miskenning van de waarde zijner mathematische colleges, waarvan in noot 3 van blz. 187 verder wordt gesproken, zal hem
zeker gehinderd hebben, maar het "verdriet", waarvan hij
Rc\Yaagt, zal toch wel in de eerste plaats veroorzaakt zijn door
de aanvallen, die de patriotten herhaaldelijk op hem richtten.
II111nerS, niet alleen vielen zij hem aan in het stukje in No. 40
van de Haagsche Correspondent, dat hiervóór, blz. 186, noot
2, is afgedrukt, maar ook elders; zie hiervoor mijn artikçJ
.. Een politieke luchtreis te Utrecht, Januari 1784" (in den
hundel : Opstellen, aangeboden aan den heer G. A. Evers
bij zijn afscheid van de lJtr. Univers. Bibliotheek). Bovendien hebben zij hem bestookt \vegens zijne houding in de
quaestie over de rede van Lidt de Jende; zij beschuldigden
hem ervan, maar volgens zijn eigen verklaring geheel ten
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onrechte, dat hij den redacteur v. d. Courrier clu bas-Rhin
eeil voor Lidt de Jeude h'a:tel~jk stukje zou hehhen ingeblazen: zie daarover de litteratuur, ~tangehaald op de- bovenste
helft van de vorige bladzijde.
Deel UI, blz. 19.\, regel 8 V.o., staat: 1779, lee" 1799.
Deel lIl, blz. 250, regel -+ v.o., staat: Truulja, 1t:t:s:
'froulja.
Deel Hl, hlz. 462, regel 2 v.o., moet achter den 11,lam
Lcbrllll geen komma, maar een ., :'taan.
Deel IIt blz. 516, regel 8 v. (I., staat: I:rugn'l.:ms, kcs:
Kcmper.

REGISTERS.

Acta et decreta Senatus;- 111

41

Bij alle registers verwijzen de Romeinsche cij fers naai" de
dee1en, de Arabische naar de bladzijden. De aanwijzing van
de bladz~iden geldt ook de noten, behalve de namen van geciteerde auteurs. die niet zijn opgenomen.
\Vanneer in het register van persoonsnamen achter deze
namcn gel'n woonplaats vermeld wordt, is deze in dl'n regel
Ct recht, tenzij uit de waardigheid of den aard van het ambt
der bedoelde persoon (Stadhoüder, raadpensionaris enz.) het
tegended blijkt. Kortheidshalve is bij Utrechtsche magistraatspefscmen alleen het hoogste door hen bek1ccde amht
vermeId: wanneer dus achter een naam "burf-,'lnr." staat,
houdt dit -tevens in, dat de aangewezen persoon ook lid van
de vroedschap is~ en misschien schepen of kameraar geweest
is ; wanneer er "raadslid" achter staat, sluit dit wederom niet
uit, dilt hij ook een der laatstgl'lloemde ambten bekleedt of bekleed heefi. Wie over dit alles nader ingelicht wenscht te
\-,-orden, zal de bladzijden, waarop de naam voorkomt, moeten raadplegen.
Het register van zaken bedoelt alleen, een overzicht te geven van de belangrijkste onderwerpen; het scheen overbodig,
de duizenden faits divers, die in deze drie deelen voorkomen,
alle te registreeren. \Vie nader bescheid wenscht b.v. omtrent
hetgeen voorgevallen is bij de benoeming of het ontslag van
professoren, omtrent .de aan hen ·opgedragen leervakken, hun
jaarwedde en eventueele verhoogingen daarvan, zal het register van persoonsnamen daarvoor moeten gebruiken. \i\lie
de lnternl' geschiedenis der Utrechtsche Academie in haar
geheel willeeren kennen, zal de elrie deeIen dezer uitgave
zorgvuldig moe1t:n bestudeeren.

J.

REGISTER VAN PERSOONSNAMEN.

A.
Aalst. Joh. van, raadslid, II 115,

119, 155. 167. '
Abbema, raadslid, II~ 181.
Abeleven, Adr., raadslid,. III 275.
Ahendana. I 358.
d'AbJaing, van Giessenburg en
Mocrsbergen.
gecomm.
ter
Genrlt.. n 4:32.
Abercromby, Eng. adm., III 312.
Ackerman, stud .. III 298.
Ackersdijk, Dirck van, .boekverk .•
I 257.
Ackersdijk, TheaÇl. van, drukker,
I 537.
Acronius, J 377.
Ae-miliu$, Antonius. prof.. I 23, 24.
26-28. 31. 34. 53. 59-62. 65.

89. 92-94. 96. 128. 131. 144.
148. 151. 159. 161. 167. 170.
174. 200. 214. 230. 234_236.
238. 310. 332. 334.' 338. 339.
344. 347. 348. 352-354. 359361. 365. 367. 537. 542.
Agache, pred .. I 67, 68.
Albinus, Chr. Bern., prof., IJ 278,

280- 282. 284. 292. 295. 305_
307. 309. 311_314. 320. 321.
323. 329. 342. 359. 370. 372.
383. 390. 391. 400. 119. 426.
432. 435. 436. 438, 451. S61.
Allamand. prof. Leiden, Ir -192.
Almeloveen, prof. Harderwijk. Ü

239.
Alphen, Hiëronymus van. prof.. II

245. 246, 250. 256. 260. 262264. 266-269. 275. 277. 285.
28B. 291. 303, 312, 316. 320,
326. 327. 329. 331. 340, 345.
349. 351. 353. 365. 373. 374.
377. 383. IJ[ 97.

Alphen, Joh. van, J, U. D., zoon

n

v. d. var"
327.
Alphen, van, griffier, IJl 134.
Alphen, van, stud., III 67.
Alpho.Q.se, b,ar.on d', intend. gener.,

IIl422. 430. 431. 435-440,
450. 454, 455. 458. 460_463.
477. 480 ..481.
Alstedius (J. H. 'Abtf'd), prof.
Herbörn, daarna Weissenburg,

I 22. 24.
Altheer, boekv'erk., III 240.
Althe;er, J. J., stud.~vrîjwiIHger, Hl

525.

Altheer, M., stud.-vrijwilliger, IU

525.
Alting, prof. Heidelberg, daarna
Groningen, I 52, 53.
Alting, Menso, prof. Deventer, I

277-279.
Amelonxe'n, H, van, J.U.D., II 142.
Amerongen, van, gecomm. ter
Genrlt.. II 34.
Amerongen, Diederik Borre van,
Heer van Sandenburg en Co~
ninxvrij, hoofdofficier, II 443.
465. 473. 475.
Amerongen, Jacob van, raadslid.
1 1.
Amerongen, Joannes Borre van,
burgmr., lid der Ridderschap, TI
121. 163.
.
Amerongen, Taets van, raadslid,

II 17.
Amesius, GuilieImus, prof. Franeker, I 22.
Amontons, Fransch natuurkundige. !I 613.
Anna, prinses: zie Hannover.
Andrê, curator Franeker, I 248.
Anschut, apotheker en med, dr" I

328.
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Anselaar, gewezen pred. Ämster'"'
dam, II 153,
Anslo, Gerbrand. koopman Am'"'

sterdam, I 178, 193,

Back, Mr. Adr. Corn. de, raadslid,

Anslo. Nic., koopman Amsterdam,

I 178.
Ansta, Joh., med. dr. Harlingen.
I 210.
Appelius. J. H .. staatsraad, IU

123.
Appleyard, Jac., med. dr.. I 161.

283.
Arminius, prof. Leiden, I 418,
Amouts, George, med. dr .. II
Arsy, Louis d', leeraar in
Franseh, I 107, 110, 151,
Amtzeniu~. H .. eraf.. 111 67,

235, 237, 239, 240, 247, 248,
266, 267, 270, 271, 277, 287,
296, 617, 624, 627.

433.
146.
het

163.
316,
327, 328, 333, 337, 310, 341,
319, 351, 364, 367, 377, 389,
390, 401, 108, 109, 115, 120122, 114, 451, 162, 170, 473,
475, 481, 182, 187, 506, 521,
531, 535, 539, 584, 597, 632.
Arntzenius. H. J., prof.. 111 38, SS,
208, 210, 216, 221, 222, 230,
234, 235, 237, 239, 240, 244,
262, 275, 282. 283, 617, 625.
Asch, Van: zie Wijek.
Athlone. Godert, graaf van. baron
van Rheede enz.. 111 208.
Aysma, H, L. Lauta van, stud..
II 590.

B.
Baalde. gebrs., uitgevers Buiksloot,

III 108.
Back, J. de. secret. van Willem
IV, II 431-138, 117, 491,
Baerdenbergh, N., proponent, I

162.

J. van,

Baerle, Mr. W. G.

adjunct-

maire, III 389, 416, 426, 153.
Balck, prof. Franeker. II 483.
Balde, Josina, moeder van Frans

Burman I. I 458.
Balemann, Heur. Dider., J.U,D.,.
II 299, 300.
Balen. Petrus van, med. dr., 11 24.
Bambergen. Peter van, schermmeester, I 331. 340.
Banning, Joh., knecht hortus. III

393.
Barbin, Jean, leeraar Fr. en Eng.,
II 306.
Batchusen, Joh. Cour., prof., 11

142, 144, 151, 161, 163-165.
167, 184, 185, 195, 213, 217,
227, 247, 279, 282, 283, 596.
Barlaeus.

prof.

Amsterdam,

235.
Baron, François, Fr. taalmeester,

I 465.
Bastie, Abrah .• stud., 11 332.

Batenburg, B., stud., III 541.
Baudry: zie Bauldry.
Baulairvs, Pierre, schermmeester,
II 139.
Bauldry, Paulus, prof., II 85, 90,

17, 41, 51, 153, 154, 156, 201.

92, 126, 146, 159, 180, 191,202,
210.
Beaufort, W. H. de, curator Utr.

Baerle, Mr. Joh. van, secretaris
van stad en academie, II 362,

Hooge School. III 548.
Beaumont. secret. St. Holl .. II

III 205.
BaerJe, Mr. Joh. van, raadslid, II.

376, 377, 389, 394, 412, 419,
424, 438, 448, 485, 496, 502.
Baart. Paschier, hovenier v. d.
hortus academicus, I 360, 364,
538. II 140.
Baart. zoon v. d. var., hortulanus,
II 140, 156, 206, 217, 289, 314.
Baart de la Faille, prof. Gronin~

gen, III 597-599.
Bachiene, Phil, Joh" prof.. III 38,

55, 159,208,209,211,227,234,

296.
Beccher, Joh. Joachim. alchemist,
II 409.
Beekbergen, Ant. van, med. dr.,
I 474.
BeckberQen. Adriaan Hendricxen
van. II 19.
Beckmann. prof. Frankfort a. d.

Oder, 11 30.
Beeck. van. diaken, I 221.
Beeck, van, raadslid, I 485.
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Beeck, Anna van, 11 416.
Beeck Calkoen, Jan Fred. van,
prof.. lil 355, 357, 358, 362361, 367, 371, 377, 381, 392,

393,
115,
428,
609,

101, 106, 108, 111, 113,
116, 118-120, 425, 427,
141, 157, 164, 170, 495,
637,

Beeckman, de Bonvoust~, stud.~
vrijwiUiger, III 525.
Beek. Joh. Fred. van. Heer van
Dijkveld, burgmr .. 111 231.
Beelaerts. Mr. P. A.. adjunct~

maire, lil 126, 537, 548,
Beer. de. raadsIîd. I 193. 232.
Bekens, Am., knecht bij de phy~
ska, 111 245, 258.
Behmer,

stud.

Frankfort

a. d.

Oder, 11 373,
Bemmel. Gerrit, custos bibl., II 78.
Bemmel, Hendr. van, custos bib!.. I

475, 11 78,
Bemmel, Jac. Hendrikse van.
raadslid, I 50.
Bemmel, Jac. Jansz. van, burgmr ..

I 50, 181,
Benincara, Marchio de. II 280.
Benthem, Alb. van, burgmr., II 58,

67-69, 84, 114, 141.
Benthem. Macharijs van, raadslid,
I 1.
Bentinck, Hans WiIlem baron,
graaf van Portland II 128.
Bentinck van Rhoon, graaf Wil~
Iem. pres. cnr. Leiden, III l,

2, 13,
Berckhausen: zie Barchusen.
Berckringer, Daniël, prof., I 136.
137, 139, 153, 157, 161, 164,
169, 180, 215, 228, 235_239,

241,
280,
317,
105,
159,

213,
284,
333,
108,

211, 251, 253, 254,
306, 307, 310, 311,
347, 348, 365, 391,
409, 4 H. 444, 449,
460, 465, 527, 541-543,

Bergen, Frans van,

(Montanus),
J,UD" 11 119, 131.
Berger, burgmr" Ir 342, 414, 553,
554, 111 10, 122, 176,
Berk, van, burgmr., 11 373.
Bernard, fundatie van Daniël
Guiljamsz~. Heer v. Nieuw HelIevoet en Quack. oud~gouv. en

dir. van Coromandel in O. 1.,
11 549, 558, 559, III 16, 65,
76, 80, 82, 99_101, 110, 118,
142, 115, 119, 173, 178, 190,
206, 211, 219, 226, 229, 231,
239, 273, 302, 328, 329, 356,
363, 390, 391, 176,
Berniera, Joh. Angelus. Ital. taalmeester, II 176.
Bernoulli, prof. Groningen, 11 186,
206, 612,
Bert. Hehr. Joh .• phil. dr .• Ir 159,

176,

Bertling, Joannes, magister, I 280,

284,
Besold, Chr. 8., prof. Tübingen.
later Ingolstadt, I 542.--544.
Besselingh, drukker, II 401.
Best, Anglic. pred., 11 128.
Beukman, chirurgijn, IU 333, 336,

353,

Beuningen. Smith van. pred.. III

248,

Beveren, Theod. FeItman de, predikant. 111 18.
Beverningh, H, van, cur. Leiden,

1117,
Beverweerdt, van, majoor bij re~
aiment~La Lecq, Arnhem. 11

310,
Bicker,

J,

B" 111 302,

Bkker, J. B. Hz .. stud .• 11 590.
Bicker, J, B. Jbz" III 302,
Bie, de, II 160.
Bieren of Biering, Joh" knecht, later custos bij de chemie, lil

130, 144, 145, 229, 241, 245,
258, 269, 335, 105,
Bigne, Marguerin de la, Il 217.
Bilderbeek, agent Keulen, I 193,
210,
Bilders, Jan. knecht academie, lil

339, 37ï, 117,
BiIer, WiIlem van, raadslid. I 2.
Biljoen, van: zie Spaen, van.
Bird, Eng. instrumentmaker, III

413,
Blancard, Nic .. prof. Middelburg,

1 353, 354,
Blanckendael, Job, van, medicus
Den Haag, I 342.
Blauw, drukker Amsterdam, II

604,

646
Bleuland,

256,
282,
319,
352,
389,
418,
598,

Jan, prof.,

257,
298,
325,
353,
390,
427,
625,

261,
305,
326,
356,
400,
429,
634,

268,
310,
332;
374,
401,
462,

Hl

253,

269,
316,
336,
377,
414,
544,

274,
317,
340,
379,
415,
597,

Bleijenburg: zie Muelen, Joh. Car.
v. d.
Blondeel, Dan., vader v. d. volg.,

II 402, 413,

Blondeel, Valent. Joh., phil. et J.
UD" 11 391~402, 412, '413,

459,
N.,
227, 241,

Blondel,

schermmeester,

Bockstadius, conrector Hiëronym.
school, I 4: 1.
Bodart, "buiten"ïegcnt", Hl 36.
Boddaert, Pieter, med. dr. en oud~
raad Vlissingen, III 231.
Bodenburg: zie Steynberch.
Boerhave, piOf. Leiden. Ii 298.

III 294, 611,
Boers, stud., III 67.
Boevius. hospes, I 509.
Bogaard, van den, raadslid,

II

550,
Bogaert. Mej., gehuwd met Noë!'
III 478,
Bogaert. Rott. bankier, -nI 4ï8.
Bohemen, Koning van (Winter..koninq), I 81.
Bchemen, Eduard. Prins van, I
SI. 95, lOS, 109, 136,
Bohemen, Elisabeth,
Koningin
van, I 108, 137, 139,

Bohemen, Maurits, Prins van, I
81, 95, 108, 109, 136,
Bohemen, Philip, Prins van, I 81.

95, 108, 109, 136,
Böhme, Joh. Gottlob, prof. Leip~
zig, I! 592, III l4.
Bokinham, Henricu-'.;, Eng. mecl.
de"~ 1 310,
Bommaert, Allgustinus, privaat~

docent, 1 367, 403, 500, 504,
Bondam, Petr., prof., III 37, 55,

75, 76, 89, 101, 102,
122~124, 138, 149,
194, 199, 202, 206,
216, 222, 227, 235,

113',
162,
207,
248,

119,
178,
214,
274,

276, 305, 309, 310, 315, 316,
326, 617, 624,
Bongenaat, Ant. Alex., knecht
hortUs. 111 407.
Boimet. Dr.: Leiden, 111 254.
Bonnet, Gisb., prof, Ir 543, 545,
516, 553~555, 563, 564, 572~
575, 577, 587, 590, 591,111 1,
5, 20, 37, 42, H~17, 19, 50,
64, 72, 106, 113, 125~ 127, 1>6,
138, 140, 161, 172~174, 178,
181, 199, 211, 214, 226, 229,
230, 235, 248, 266, 267, 270,
271, 273~ 275, 282, 296, 302,
~05, 313, 340, 342, 345, 346,
349~351, 351, 359, 579, 613,
616, 623, 627,
Bo!:n~t,'

Dr. Paulus, Rotterdam,1I1
.57:).
Bont, Hem. de, chirurgijn, !! 262.
BonVOllst (de~Beeckman): zie
Beeckman.
Booland, Wijl., wachter op de!.l
Smeetot.-:n. Hl ·196.
Booth, Cam., bibliothecaris, burgme" 1 82, 110, 124, 129, 140,
142, 143, 155, 156, 164, 187,
204, 205, 208, 254, 302, 334,
344, 353. 357, 361, 391, 463,
480, 503, Ir 4, 6, 19, 21, 27,
30, 31, 36, 41, 1II 557,
Booy, Adriaan. notaris. III 585.
Bor. Peter, raadslid. I 165. 185.
193, 207, 208, 225, 232, 236,
Borch, Hendrik van den, chirmgijn, II 390,
Borger (Berqer? zie aldaar), oudburgmr" III 94.
Borgesius, Goedhard, phil. dr., n
131,
Bornhausen: zje Steynberch.
Bornius, Henricus, I 156.
Barre: zie Amerongen. van.
Borsa, Gregoriu<;, stud., II 49ï,
504.
Borst. Bastiaan, ~del, III 195,
206, 259, 337, 339, 347, 318
(hier heet hij Adriaan).
Rorton, Frans Pieterse, knecht bij
de Anatomie, In 125.
Bosch. advocaat, I 204.
Bosch, Gerard, chirurgijn. 11 262,
308, 390, 458, 510, 56L
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Bosch, G. 8., stud.-vrijwilIiger, IU
525.
Bosch, ten, boekhandelaar, IU 294.
Bu.'ch, van den, kolonel, III 536.
Bosch, Jeronimus van den. curator Leiden, nr 343.
Bosch van Drakestein. Mr. P. W.,

ma;re, III 416, 426, 444, 453,
163, 537,
Bosscha, H., prof. Amsterdam, IU
598, 599,
Bosschard, raadslid, II 17.
Bosveld, ,President van de Repraesentanten 's Lands van Utrecht,

III 261.
Botere} of Botterd!, Thomas, med.
clr., Il 60, 62, 91.
Both Hendriksen, stud., III 67.
Bath Van der Eem, -burgmr.,

II 32.
Boudaan, thesaurier, II 366.
Bouillon, hertog van, I 204.
Bouillon. kardinaal van, I 508.
Braem, Werner, raadslid, r L
Brakel, Heer van, lid v. d. Staten
Utr., I 109.
Brandenburg, Alb, Fred .• _Markgraaf van, 11 315.
Brandenburg, Frederik, Keurvorst
van, later als Kon. v. Pruisen
Fred. 1., 11 112, 111. 203, 204.
Brandenburg,
Prins
Ludwig,
Markgraaf van, II 65.
Brandenburq Anso3ch, Prins van,

11 414, 454, 455.
Brandsenburq: zie Heeckeren, van.
Brassert: zie Bresser.
BratUl, Joh., schermmeester, II 117.
Breauw, Henry, kapitein Grave.

I 264.
Breier (Breyer), Joh., pred .• _I 63.
134, 246.
Brenek, Dirk van, knecht hortus,

II 505. III 22.
Bresser (Brassert), Steven, pedel,
II 276, 351, 448, 458, 555. III

146, 147.
Bresser, Jan Steven, zoon v. d.
var., waarnemend pedel. II 555.
Brevelt, raadslid. I 404, 463.
Breyer: kameraar (dezelfde als
Breyer, Johan of Jacob, burg...
mr.'), II 156, 213.

Brever, Johan (Jacob7) burgmr., II

392, 559. III 300.
Bn7er, Maximiliaan, ra.adslid. 11

190.
Brink, H. W. ten. stud .• If 590.
Brink, J. ten, prof. Groningen, Ilf

598.
Brîz,

J., predikant Middelburg. 111

271.
Brodnex, \Vingfie1t, stud., II 95.
Broeck, Joh. van den, scherm~
meester, II 226. 259, 260.
Broeck. Joh. Georg. van den.
schermmeester, I 314, U 57, 116,

211.
Broeckhuysen, Hendr. van, Heer
van de Lathmer, Ir 455, 456,
598, 604. lil 608.
Broeckhuysen, van. lid v. d. Ridderschap, I 107.
Broedelet, lohan. academiedrukker, II 381, 158, 513, 562. 111

66, 71.

Broers, L c., serg.~maj. bij de
stud.-vrijwilligers, IU 525.
Bronchorst. kameraar, I 505.
Bronckhorst. van, burgmr., II 31 L
Bronckhorst, Adrianus van, burg~
mr" III 72. 96, 108, 194, 210.
Brosterhuysen. JiJn. prof. Breda,

I 25, 26,
Brouwer, raadslid, Hl 329.
Brown, Willem Laurentius, prof..

III 37. 55, 195. 199. 200, 210,
214. 221, 222, 230. 234, 235,
237. 254. 274. 283, 303, 338,
619.
Bruch, Joh. Nic., schermmeester,
I 242.
Brueys, Me, Ben]. de, 111 277,

281, 287, 332.
Brugmans, prof. Leiden, III 239.
445~447, 449, 451, 465, 467,
468, 470, 472, 476, 484~486,
516, 532.

Brunswijk-WoIfenbuttel, hertog v"

III 28, 42, 45, 48.
Bruyn, Gualterus de, prof,. I 273.

277, 279, 281, 297, 315, 332,
336, 337, 340, 352, 364, 365,
420, 466. II 1, 14. 19, 23, 24.
Bruyn, Joh. de. prof., I 254, 274.

297, 306, 311, 318, 324, 325,
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327, 331. 383. 388. 389, 481,
482. 491, 507, 511. 516.
Bruyn, Mart. de, boekdrukker, III
84-88.
Bruynincx, Hamel. envoyé bij den

Keizer. II 234.
BtteheII. Aernout van, ouderHng,

1 9. 114. 164.
Sueren, van, burgmr., II 446, 553.
BulIinger. theoloog Zürich, I 411.
Burger. Nic .. stalmeester, II 452.
Burgersdijk, Pieter, seer. curat.
Leiden, 11 47.
B~rÇjh,

Mr. H. van den. lIl· 354.

Bargowerus. Joh., med. dr., II 244.
Burman, Casper. raadslid, II 335,

338, 353, 359. 404-409. 446,
481, 483. 488, 489, 547, 548,
566,
Burman,

1.

dam, 11 329, 517, 548, 552, 557,
565-570, 581. 111 131, 135,
Bus. joh .. j,U.D .. 11 306, 307,
Bushof. Bern., predikant, I 5. 7. 8.
10, 26, 49, 69. 122, 133,
Bussche, Joh. Pred. van. 11 300.
Bij. Com. de. echtgen. van prof.
Cyprianus Regn. ah Oosterga.

II 14,

Bije. Alex, de. magister. I 254.
Bije. Mr. J. P. de, raadsheer in
Hof v. Cassatie te Parijs, 111

418. 424, 151, 469, 473, 174,
477-479, 481. 488.
Bijnkershoek, Corn. van, president
v. d. Hoogen Raad, 11 383.

C. (zie ook K.)

FrancîsCtl<;, proL, I 367.

369. 381-383, 385-388, 393,
395, 399. 405, 407. 410, 413.
443, 448, 156-158, 461, 165.
480, 482, 487, 491. 501. 503.
501, 506, 512, II 3, 23, 25-28,
30, 31, 36, 11, 43, 48, 50, 59,
124. 127, 175, 359,
Burman. H. Franciscus. prof.. 11
245_247, 250, 260, 262, 263,
269. 271, 335, 375, 522,
Bunnan, 111, Franciscus. prof.. 11

379, 383. 384, 396, 106, 411.
419, 425, 452, 481. 497. 513,
522, 542. 545. 546, 565-568,
590, 111 1, 9. 10, 16, 19. 27, 37,
41, 42, 45, 52, 54, 57, 60, 64.
66, 67, 69, 70. 73. 97-99, 101.
105, 106, 127. 139, 141, 142,
145, 146. 149, 150, 157, 159,
197-199, 206, 207, 218, 222,
235-237,612, 616.
Burman. Jac. Fabritius. J.U.D., II
359, 547,
Burman, joh., j.UD.. II 359,
Bmman. Joh .. prof. Amsterdam, II
375.
Burman, Petrus, predikant Frankenthal, later Kleef, 1 458.
Burman, I. Petrus, prof. I 163. n

101.
186,
224,
249.
254.

Burman. II, Petrus, prof. Amster-

152, 155. 163, 175. 179188.200.205,207,208.212,
227. 233, 236, 242. 247271, 359, 367. 372. 467, III

Cedl, Sir Edward, kolonel v. h.
regiment-Cecil, I 11.
Celles, de. prefect. 111 418, 431.

436, 439. 440, 442, 450, 453,
455, 460, 173, 474. 477-179.
Chaine. F. du, schermmeester, II

562.
Chapius~

François, schermmeester.

III 174,259.
Charleville (Richeville), Matthias,
med, dr.. 111 16,
Chatin. F. P .. stud., 111 541.
Chavignac, kapitein ruiterij, I 204.

205, 212, 219,
Chevalier, Nic., stempelsnijder,
boekdrukker en kunstkooper, 11

211. 239,
Ciangulo. Nîc., Italiaansch taalmeester, II 284, 288, 291. 299.

305.
Citters, van, stud., 111 298.
Csipkes, George, theoL dr., I 279.
Cyprianus, Regneru..<; ab Oosterga.

prof.. I 145, 146. 150, 160, 164.
169, 200, 204, 240, 241, 243,
253, 258, 264, 272, 297, 301.
302, 327, 332, 331, 337_339.
341, 344, 345, 353. 355, 363.
365, 464, 465, 172, 474, 180,
491. 199-501, 504. 507-514,
516, 11 1. 2, 14, 19, 22. 27. 30,
31. 36, 40, 43, 52. ï7. 81. 95.
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D.
Dam van Isselt, raadslid, 11 414,

III 136.
Danielius. Joh. Bern.• prof. Duis~
bmg. I 312.
Daunis, raadslid, II 451.
Dechent, 1.. stud.~vrijwilliger, 'lIl

526.
Decker{s). schepen, I 57.
D'eckers (dezelfde als de vor.?)
rentmeester van Abramdoly. I

66.
Oedel, Joh. Hudde. burgmr. Den
Haag. II 189.
De-lambre, seer. univ. Parijs, lil

451.
De-maets: zie De-matius.
Dematius. Carolus. prof., I 111-

1H.
157.
215.
259.

134.
161.
221.
263.

135.
167.
228.
271.

140. 119.
169. 182.
231-237.
277. 278.

150.
200.
257.
164.

Dematius. Carolus Jr., prof. Lei~
den. I 164. 478. 502. II 238. 596.
Desanguliers. J. Th" prof. Oxford,

II 602. 601. 620.

Descarte-s, (CartesiusL I 160, 162,

169. 182-185. 187. 192. 209.
211. 218. 219. 235. II 217.
Desmarets: zie Maresius.

Detten, advocaat, I 129.
Deuverden, Corn. van, burgmr., I

141.
208.
253.
357.

142. 156. 159. 184. 193.
225. 235. 236. 212. 213.
268. 269. 292. 314. 353.
361. 363. 463.

Deuverden, Corn. van, J.U.D.
(zoon v. d. var.?) 1211.
Devilliers du Terrage, dir. gen.
v. politie in Holland, In 453,

478.
Deyl, van, lid Staten Utrecht. II

273.
Diden, Jac. van, stadschirurgijn,
Il 390.
Dielen, Mr. W. J. B. van, maire,
lil 339. 341. 357. 359. 360. 364.

258. 259. 262. 272. 275. 279.
280. 283. 284. 294. 297. 301.
302. 313. 317. 318. 326. 328.
329. 332. 338. 314. 355. 361.
362. 365. 401. 102. 408. 462.
463. 465. 476. 180--483. 191.
501. 507. 509. 514-516. 536. II
1. 12. 13. 19. 21. 32.
Diest, prof. Harderwijk, II 46.
Diest, Deliana van, wed. Gisb.

Voet. II 13.
Dieu, Ludovicus de, predikant
Leiden. I 67. 68.74-76.
Dinet, pater S.J., I 160, 162. 182.

185.
Dinteren, van, raadslid, II 19.
Diozegi, Stephanus. stud., II 292.
Dirxen, Frans, tamboer~majoor, II

364.
Doelen, van, ouderling, II 197.
Doelen, van, raadslid, III 536, 539,

548.
Does, van der, l;lurgmr., III 103.

120. 139. 178. 211.
Does, Dirck van der, I 125.
Does, I. H. van der, secret. van
stad en academie, Il 433, 444,

513. 564. 567. 568. 570. 572.
575. 111 10. 17. 20. 16. 62. 126.
127. 136.
Does, Isaac van der, J.U.D., zoon
v. d. vor., III 81.
Does, W. J. van der, J.U.D., zoon
van r. H., 11 564.
Doeveren. van, prof. Groningen,
later Leiden, Il 540. IU 121.
Dollond, Johu en Peter, Eng. in~
strumentmakers, 111 413,609.
Domburch. Cam, van, kameraar,
I 226. 232.
Domburch. Cam van, oud~burgmr.
en gecomm. in de St. Gen .• II
170.
Donia, curator Franeker, I 419.
Doorn, C. van, stud.~vrijwilliger,
III 525.
Doorn, Jan van, boekhandelaar, I

208.

370.372.389.416.421.426.153.

Doornecroon, Jacobus, phil. dr .• I

Diemerbroeck,
Timannus,
Dr.,
zoon v. d. volg., II 80.
Dkmerbroeck, IJsbrand van, prof.,

527. 528. 530. 531. II 131. 160.
164. 173.371.

I 242. 241. 247. 218. 250-252.

Dovenburch,

II 19.

Drossaart~,

raadslid.

650
Dragon, Christ. Joh., klerk ter
secretarie, II 346, 421. 422,:
Drakenborch. Arnoldus, prof., I 15.
II 252-251, 260, 263, 265, 270,

Duverden: zie Deuverden.
Dijk, van, raad.,ûid, lil 329,
Diikmans, Jeremias. knecht hortus.

271, 275, 277, 306, 329, 331, 334,
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377. 382. 388. 394. 405. 411,
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Dijkveld, van: zie Beek, van.
Dijkveld, van: zie Weede, van.
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252,
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232. 235_238. 255- 257,
Driessen, prof. in de chemie enz.
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Dubois, Godefr., prof. Franeker. II
375.
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het, 111 171.
Duitsche Rijk, Maria Theresia,
Keizerin van het, n 377, 380.
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253, 256, 263, 265, 270, 276, 2n.
284, 306. 309, 324. 328. 33D. 333,

334, 338. 346, 457. 458.
Dumbar, Gerhard, secretaris Deventer, 11 417.
Dumont, auteur van het "Corps di~
plamatique," II 323, 362.
Dumant: zie Mant. duo
Dunganus: predikant, I 49, 50.
Dussen. Abrah. van der, burgmr ..

400, 463, 479. 503. 505. 506,
Dussen, Abrah. van der, (dezelfde
als vor.?) I 123.
Dussen, Abrall. Jacob van der,
Heer v. Darthulzen, burgmr., II

198, III 89. 146.

III 330.

E,
Eek. van, raadslid. I 106, 183.
Eek. Com. van. prof., II 127. 131,

139.140, 144. 146. 152. 167. 179.
184, 188. 200. 216. 222. 236. 243.
252.256.257.259.261.263.277.
291. 309.310, 320. 321. 461. III
183.
Eckhard.

Duitsch

mathematictL<;,

III 601.
Ecm, van der: zie Both.
Eem. Dirk v. d., knecht hortus, II

304,
Efferen, gravin van, UI Sl.
Eggen, Mr. Gilles van der, raadslid. I 22. 26. 27. 31. 195, 225.

236.
Egmond, H. van. knecht hortu..,,>,

III 305. 318, 330, 331. 393.
Eldik. A. van, III 250,
Eliat. Joho, de .,apostel van deIndianen." II 96.
Elsoerus, Gisb. Matth.. prof.. II
360. 361. 375. 378, 383. 384.
391. 396. 408. 411. 432, 452,
460, 511. 513. 530. 545, 546,
551, 552, 560. 574. 587. m 18.
25. 54, 55. 60. 61. 69. 71. 82,
89, 97-99, 105, 106. 612. 616,
EJsnerus, Jac.. prof. Lingen. II
267,
Elzevier, Petrus, gewezen raads~
lid. II 152,
Emants. essayeur~gen .. II 344.
Embdeo, Joh. van, stadsarchitect,
III 373. 496,
Emdre, Cam. Petr. van, ctL,,>tas
bibl., III 212. 260. 347, 360
Emmenes, boekverk., III 309.
Emtinck (auctie van), II 496.
Enden, Jan David van den,
stichter van een beurs, II 3ï4,
376. 379-381. III 302. 328,
Enden, van den, inspt:cteur-generaaI. 111 470. 475. 476. 180-
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EnÇjeland, George lIl, Koning van,
II 560.
Engeland, Henriette Made. Koningin van, I 164.
Engeland, Princess royal van, I
164.
Engelen, auctie van Dr. van, II

Faber, Abrah.. prof. Amsterdam.

I 178. 179. II 2.
FaqeI. Caspar. raadpensionaris, I

510. II 34.
FageI. François, griffier van H.

H. Mog .. II 344.
Page}, Hendrîk, griffier Van H.H.

Mog .. III 13.
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Nic., prof.

Duisburg.

11 280.
Ens. Joh.. prof.. II 264-269. 276.
284. 295. 299. 306. 311. 321.
Enschut, van, proL III 598.
Ent, Dr. George. Londen, II 61.
Erasmus, rijderm. Leiden, II 2 J 5.
Esgers. Joh., prof. Leiden, II 553.
Essen, Nic., 111 269.
Essenius, Andreas. prof., I 263,
273. 277. 279. 281. 283. 293295. 301. 302. 311. 313. 317.
333. 334. 337. 365. 394. 405.
408. 409. 414. 444. 448. 449.
456. 457. 460. 461. 466. 468.
481-483. 487. 491, 516. 11 1.
3-5. 14. 21. 23. 28-31. 33.
36. 41. 59. 107. 423. 465.
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Ande" II 144.
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R<;senius, Mr. Sam., raadslid. Hl

246. 249. 260.
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stichteres van een beurs. II 331.
358. 363. III 74. 476.
Ewijck, Dan. Pieter (Jacob) van.
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een. III 427. 428. 457. 548.
Ewijk. van, raadslid, II 326, 348.
Eyck, Adr. Hendr., maire. III

156. 180. 249. 260. 266. 267.
Eyck, Me. M. J.. caadslid, I1l 339.
369. 380. 389.
Eyck. Jhr. Jacob van. beiermeester. I 95.
Eyck. Nic. of Phi!. van, II 197,
205.
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III 603.
Fa1ck: zie Valck.
Fa1ck, klerk ter secretaTÎC", II 572.
Falck, raadslid, III 179, 182, 216,

392.
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dam. III 328.
Fau1cheur, Waalsch predikant.

I 74.
Faye (Fayus). Anglicaansch predikant. II 257.
Fe-ber, Ie: zie- Lefeber.
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221.
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Frankfort a. d. Oder. II 362,

363.
Flines, vendutie van Mej. de, II

206.
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! 261. 266. 286. 332. II 16. 47.
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22. 28, 29, 31. 56, 57. 66. 75~
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652
Fontaine, de la: zie Wîcart.
Fontanes, de, grand-maître v. d.
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H7, 160, 470, 478, 487.
Forest (Foreest), Charles de la.
schermmeester, U 226, 227, 259.
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392,
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377,
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GesseI. Eliz. van, wed. prof. Diemerbroeck" 11 32.
Gessel. Dr. Hendrik van, I 351.
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337, 340, 356, 364,
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167-469, 471. 473,
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382,
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Groot, Hugo de, I 4:97.
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10. 146.
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stud. vrijwill.! UI 525.
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342, 343, 347.
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II 336. 429, 443, 497, 111 39,
41. 89, 94.
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Hartman; Anton, pikeur, I 212.
Hartman, Nic .. pikeur. I 104.
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Ha'sselaar, auctiè van Mr. Ger.
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Heinsius, C. E., wed. Godin, III

476.
Hein.<iius, Nicolaas, philoloog, l
469, 1I 123,
Heirinx (Hoirix), Joannes Baptiste, med. dr.. 11 110.
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Utrecht (dezelfde als de vor.?),

1 296,
Hellemijs van Weele, Jr. Adriaan
van, raadsheer Hof Utrecht, l

26,
Helm, van den, raadslid, l 143.
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Hinlopen, predikant. 111 248, 274.
Hinlopen. stud., 11 464.
Hobhou.se, T .• Londen, 111 222.
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Hofman, F. L.. pikeur, 11 585.
Hofman, Joh. Coenr .• zoon v. d.
vor., pikeur, 111 26.
Hofman. J. S., rijdermeester, III

338.
Hofman, Joh. Valentijn. zoon v.
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318. 613. 618. 625.

161.
221.
257.

315.

Luden, George. stud .. III 266.
Lulofs. Joh .• prof. Leiden, IJ 492,
III 58. 59.
Lunenburg: zie Lijnden.
Luneschlos, I 254.
Luntius. rector v. d. Hiëron.
school, I 6.
Luxembourg, due de, I 51l.

Mansveld. George Anth. van, J.U.

0 .. " 329.

Mansveld, Joh. van, raadslid,

I

461 (7). 463.
Mansveld, Regnerus van, proL, I

349.
398.
166.
491,

352. 366. 385. 394. 395.
100. 405. 456. 460. 465.
468. 470. 475. 482. 189.
504. " 122.

Mansvelt (Mansveld. Mansveldt)
Joh. Jacobus van, burgmr., II

335. 338.
469. 475.

346~318.

418. 457.

LuytinÇl. N., II 143.
Luyt,. Joh .. peul.. I 530. II 32. 34.
35. 18. 52. 61. 81. 86. 99. 100.
105. 106. 109. 125. 179~181.
199. 200. 223. 221. 268.

Maresius,
Samuel,
predikant
Waalsche gemeente en prof.
Den Bosch, later prof. Groninw
gen. I 165. 223. 255. 266. 363.

Luzac. Mr. Toh., prof. Leiden, Hl

Marets, des: zie Maresius.
Mariotte, Pransch natuurkundige,
II 600.
Mark, F. A. van der, prof. DeJ
venter, lil 183.
Martens. Mr. D. J., raadslid, lil

283. 284, 372.
Lijnden, Vonck van, boekverkoo~
per: zie Vonek.
Lijnden van Lunenburg, baron J.

H. van, landdrost.

In

383. 416.

M.
Maarssenbroek: zie Muelen, van
der.
Maas, Joh., chirurgijn. II 453.
Maastricht, Gerh. van, syndicus
Bremen. 11 207.
Maastricht. Petrus van, prof., II

31. 33. 31. 50. 60. 65. 73. 71.
153. 151. 160. 174~176. 188.
194. 199. 202. 207. III 301. 176.
Macchovius, prof. Franeker. I 419,
434.
Maestertius. Jacob, J.U.D., I 75,

77. 78.
Maets, de: zie Delllatius.
MaHei, Markies Sdpio, oudheidkundige, III 131.

Malapart, kabinet van de, IU 372.
Male (s}coot, Absalom, stud., I

407. 408. ilO~412. i33. 413.
147. 153~i55. i61.
MansfeIt, Jan van, boekhouder der
diaconie en diaken, I 114, 293,

295.
Mansveld, Anth. van, raadslid, I
400. 161 (1). 463.

373~375.

377.

339. 312. 346. 351.
Martens, Mr. Jac.. burgmr., II

59. 106. 126. 309.

Martens, J. c., burgmr. en afgev.
naar de St. Gener., II 428, 443,

445. 527.
Marum, M. van, dir. Teyler's mu,cum. III 251. 610.
Masman, predikant, III 248.
Mather, Cotton. predikant NewEng land, 11 90.
Mather, Increase. predikant Bosw
ton, praeses van het Harvardcol1ege, II 90.
'
Mather, Richard, predikant NewEngeland. " 90.
Matsen. J.U.D.• III 67.
Matthaeus, Ant., prof. Marburg,

1 343.
Matthaeus I. Ant., prof. Marburg,
later Groningen, I 343.
Matthaeus II, Ant., prof. Harderwijk, later Utrecht, I 23, 37,

38. 59. 60. 61. 65. 73. 75. 80.
91.117.115. 116. 148~151. 151.
157~160. 166. 174. 180. 182.
210, 215. 226. 231~236. 279~
281. 291. 301. 302. 304. 305.
316. 339. 313. 351, 364.

662
Matthaeus lIL Ant .. prof. Utrecht,
later Leiden, I 339, 343, 348,

Meyster, Jhr. Everard, II 163.
Mieden, van der, J.U.D., III 67.
Milan, de, raadslid, II 116, 118,

350.351.369.383.388.395.104
~407. 153. 456. 159. 172. 490.
501. 507. 511.
Matthaeus, Mr. Antoniu.<;. III 143.

Milan Visconti, de, raadslid. gecomm. Ld. Stat. Gen" II 226,

Matthaeus, Philippus, zoon van
Ant. Mattheaeus Il, med. ledor,
later med. prof. extraord., 1

Milan Visconti,. Gijsb. Franco baron de, seer. Staten Utrecht, III

382. 388. 390. 160. 465. 167.
476. 185. 489. SI!.
Matthisius, raadslid, II 17.
Mauritius, Otto, licentiaat in de
rechten, I 344.
Meer, ter: zie Lokhorst.
Meer, van der, kameraar, I 106.
Meerkerck, van, raadslid, I 463.
Meerkerk: zie Nes, van.
.
Meerling, Jacob, rentmeester der
Broederschappen. I 21, 24.
Meerman, Mr. Joh., dir. gener.
van Onderwijs en Wctensch..
later van Kunsten en Wetensch.,

III 315. 382. 384. 385. 398. 402.

Meeuwen, Herman van, ma1ie~
meester. I 462.
Meeuwen, Herman van, zoon v. d.
vor., maliemeester, II 65, 79.

108.

344. 364.
46.
Milt Davi'l:\, .proL, II 258, .259, 266,

268.
295.
319.
377.
140.
516.

275.
299.
320,
379,
414.
517.

286.
302.
326.
380.
193,

288.
303.
331.
381.
501.

291.
311.
372.
394.
511,

292,
312,
376,
396.
513.

Mill, wed, van prof., II 516, 522.
Mohai, stud., III 233.
Moine, Je, prof. Leiden, II 34.
Molinaeus (du Moulin ) , Petrus,
prof. Sedan, 1 22, 24.
Moll, Gerard, proL Hl 457, 470,

472. 483. 195, 496. 522, 523,
535.
Mollem, David van, zijdereeder.
eigenaar v. Zijdebalen, II 394.
Molman. Johan, custos bibl., I

143. 322, 475.

Megen, Alex van, academfedruk~
ker, II 308. 384.
Melders, Christ .. broer v. d. Volg.,
I 354.
Melders, Gerard, lector in de ver~
sterkinqskunst. I 340, 343, 349,

353. 354,

Monck, Eng. generaal, I 270.
Mont. J. du, rijdermeester, III 338.
Montalivet. Fransch Min. B. Z ..
111 430. 438. 455. 464, 478.
Montanus: zie Bergen.
Moor, Barnaldinus de, predikant

Gouda. II 264. 265.

Mendelssohn, Mozes, Duitsch phi~
losoaE, III 91.
Menelardis, Aeneas, L.A.M. en
med. dr. Harlingen, I 252.
Mertens, Petrus, J.U.D., II 157.
Meruia, Paulus, prof. Leiden, I 6.
Meulen, G. van der, raadslid, II

73.
Meijer, weduwe, 11 384. 111 74.
Meiier, Hendrik. knecht physica, 11

312.
Meijer. Isabella Maria (de), 111

226, 347. 388.
Meiier, Dr. Lod., Am.<;terdam, I

486.
Meijel'. P., kabinet nat.
van. III 338.

150. 160. 199.

Moreelse, Hendrik. zoon v, d.
volg., prof., later raadsheer, r

72.202.204.211. 214. 223~225,
228. 231. 232. 241. 244. 251.
271. 272, 277. 278, 282, 297.
363, 373. 382. 105~408.
Moree1se, Paulus, schilder, archi~
teet en raadslid, 1 32, 38, 40, ï2,

82. 110,
Mouchon. Adriaan, T.U.D., II 285.
Muelen, Joh. Car. v. d.. Heer v.
Bleyenburg, II 255. 327.
Muelen, van der, Heer v. Maarssenbroek, burgmr" II 621. 111

181.
historie

Mulder, raadslid. III 386. 387.
Muller. proponent, 111 198.

663
MuIrooy, M., stadssecretaris, II!
576.
Munnicks van 'Cleeff,' G., stud.vrijwilliger, III 525.
Munnix, Joh., proL IJ 32, 34, 39,
40, 42, 44, 45, 48, 64, 70, 81,

106, 107, 109, 141, 143,
146, 157, 178, 179, 181. 184,
197, 200, 226, 227, 230, 233,
320.
Muntendam, Nic., concierge Ged'eput. Staten, I! 472.
Muntehdam, Peter, boekdrukker,
11 348.
Muntinghe, H., prof. Groningen,
I11518.
Murowski, Theoph., med. dr., II
320.
MusschenbrO"ek, Joh. van, broeder
van prof. Petrus 'v. M., instrumentmaker, II 595. III 607.
Musschenbroek, Joh. W. van,
bmgm,.,1II 156, 161, 213, 216,
217, 231, 548(7).
Mu,sschenbroek. Petro<; van, prof.,
11 278, 281~283, 286, 288, 291,
307, 309. 312, 316, 318, 321,
325, 326, 331, 342, 349, 359,
361, 363, 374, 375; 394, 492,
596~598, 601, 604, 606.
Musschenbroek, Sam. Corn" advocaat en med. stud., III 325,
326.
Muyden (Mudenus), Ant. van,
med. dr., I 240.
Muyden, Joh. van, prof., n 57,
58, 73. 74, 76, 86. 87, 93. 99~
103, 109, 119, 146, 160, 167,
FO, 178, 182, 219, 227, 228,
241, 244, 248, 263, 266, 275,
277, 284. 295. 299, 309, 310,
311, 461.
Muyden, Joh. van, zoon v. d. var.,
j.liD., II 161.
Muyden, Mr. Rudolf Anth. van,
raadslid, Ir 265.
Muyden, Stepbanus Jac. van,
raadslid, III 72.
85~87,

N.
NaqeIl. van. vader v. d. volg., III
528.

NagelI. S. W. S: van, stud.-vrijwilliger, IU 525.
Nahuys, Alex. Petr., prof., UI
37, 55, 90, 95, 99, 100, 108,
113, 121. 125, 126. 130, 137,
138, 142, 144. 147, 149, 178,
214, 223, 227, 228, 230,. 239,
244, 569, 618.
Napoleon I: zie Franschen.
Nassau, Joh. Maurits van, g:ouverneur stad- en prov'incie
Utrecht, II 13.
Na<;sau-Usingen, Prins van, II
454, 455.
Natewisch, van, lid
Staten
Utrecht, 11 163.
Neaulme, boekverkooper, II 382.
Nederhorst, Heer van, I 123.
NelIesteyn, predikant. I 470.
Nellesteyn, raadslid, I 7.
NellesteYI;l, Joh. van. burgmr., I
285, 302, 313, 317, 337, 350,
351, 353, 357, 363, 404, 479.
1I 16, 2j, 31.
Nellesteyn, Mr. Wouter Hendrik
va!)., ontvanger van het klein
zegel, 11 539.
Nepveu: zie Rechteren.
Nes van Meerkerk, van, raadslid,
I11 537, 539, 548.
Nethenu~, Matthias, prof., I 283.
297, 298, 310, 311, 333, 341.
363, 365, 366, 372, 373, 376,
378~381, 384, 405, 479. Ij 19,
20,
Ncuman, Bern., door Willem IV
tevergeefs aanbevolen Voor lector Oostersche talen, H 432.
Neupert, leverancier van instru-"
menten, II 613.
Nierop, Maurits van, II 196.
Nieuland, vermaakt ms~. van Gronovius aan de bibliotheek, II

496.
Nieustad, I 254.
Nieustadt, J., seer: v,' d. stad cn
de acad .. I 397,400, 402, 406,
466, 467.
Nieuwenhuysen,
F.,
,organist,
stadskI'9kken<;peler en kapelmeester der academie, 111 181, 182,
·254. 259.
Nieuwenhuysen, Joh., pedel. UT

664

a.

H6, 147, 251, 259, 339, 341,
348, 371.
Nieuwentijdt. B., arts en natuUr-

kundige te Purmerend. 11 603.
Nieuwhoff. B., III 292.
Nieuwland, Petrus. prof., III 196,
197,
Nieuwpoort: zie Nijpoort.
Noël. keizerlijk commissaris, 111

420--422, 427, 428, 438, 459,
473, 478,
Noest. Simon Petrus. knecht bij
de chemie, 111 464.
NalIet, J. A., abbé, Fransch natuurkundige. III 601, 601.
Noodt (Noot), Gerard, prof.,
Utrecht, later Leiden, II 49.

72, 75, 76, 97, HO,
Noorden, van, predikant, II 376.
379, 380.
Noordijek, drukker, I 219.
Noordijek, Jan Roe10fsz.
van,

adé, Jacob, prof.. II 276--281,
294, 295, 299, 302 __ 301, 308,
315, 318--322. 325, 334; 336,
340, 362, 365, 377, 379, 383 __
385, 391, 393, 419, 455, 466,
477, 488, 191, 495, 598, 599,
608, 610, III 150.
adé, Mr. J. P., raadslid, III 339.
Oemsen: zie Wijngaerden, van.
Olst~ J. M. van, korporaal bij de
stud.~vrijwilIigers.

Ommeren,

J. R.

326.
Omsen: zie Wiingaerden, van.
Oordt, Gabriël Van, prof., III 350.

351,
412,
141,
503,

359, 361, 376, 397, 408,
418--421, 425, 433, 434,
465--467, 487, 489, 491,
506, 524, 536, 539, 631.

Oordt,

J.

bode Domkapittel, later pedel,

bij

de

I 57, 123, 137, H2, 259, 260,
356,

524, 525.

Novisadi, Anna Juliana, wed. van

prof. Chr. Saxe. III 371.
Novisadi, Joh. Ernst. muntmees-

ter, II 388, SH.
Noy, Joh. van, custos bib!., I

524. II 187, 249,
Nuyts. Henrik, pedel, 11 270, 448.
458, 554.
Nijenroy, Corne1is van, landmeter,

I 82.
Nijhoff. S,. praeceptor. later rector Hiëron. school en lector a.d.

academie, III 269, 353, 351, 637.
Nijpoort, Ant. v. d., burgmr.,

n

42, 65, 75, 93, 94, 99, 126, 141.
146, 152, 155,

UI 525.

van, stud., III 325,

Wzn ..

J.

F. van, seTlJ.

stlld.~vrijwilligers,

UI

Oort, Frans van, regen~ Barbara~
en Laurentius~gasthuis, UI 36.
Oosterdijk Schacht, Herm.. prof.
Leiden, 11 387.
Oosterdiik Schacht, loh., prof.. II

310, 312, 316, 323, 324, 326,
327, 349, 370, 377, 383, 387, 390,
400, 411, 427, 431, 433, 434,
437, 455, 479, 481, 485, 493,
511, 530, 551, 581. III 1. 5, 37,
42, 57, 72, 89, 126, 127, 129,
136, 138, 142, 161. 172, 173,
175, 190, 194, 197, 202, 221,
223, 231, 238, 613, 618.
Oosterga: zie Cyprianus.
Oostrom. luit.~koL. III 320. 321,

324, 327.

Nijpoort, G. H., J.U.D., advocaat
en privaat~docent,
247.
Nijpoort, Mr. Joh. van der. secrt.
van de stad en de academie, I

Op den Noord, secretaris, II 375.
Oranje, Fred. Hendr., prins van,

59, 61, 92, 95, 104, 115, 119,
122, 135, 202, 207, 219, 291,
358, 364, 522, 527, 536,

Amal. van).
Oranje: zie ook Friso,
Oranie, Willem I, prins van, IH

n

Nijpoort, Joh. Flor. van der,

''''r..

burg~

I 15,20, 21, 26, 27, 31, 36,
48, 56, 57, 66, 68, 153, 154,
156, 159, 183, 184, 193, 225,
228, 236, 242, 249,

I 57, 129, 165, 193, 222. 224,
229,.......232 (zie ook
Solms,

380.
Oranie, Willem H, prins van, I

165, 258, 261.
Oranje. Willem IU, prins van,
Kon. v. Engeland, I 392. 507.

665
510. 511. 1l 1_3. 11. 12. 39.
106. 138. 117. 165. 179. 182.
245. 428. 434. 443. 473. 474.
Oranie, Willem IV, prins van, II

419.
434.
466.
530.

420. 423. 426. 428. 429.
435. 137. 440. 443. 463468. 472_474. 480. 526.
579. III 506.

Oranje, Willem V, prins van, II

PaQct, Nathan, med. dr. Londen,

II 61.
Paling WiIlemsz., Rijk, uîtgever
Woerden, 111 205.
Pallaes, raadslid. I 7.
Panancl. baron van, stud., 11 420,

425.
Palm, van der, Äqent nat. opvoed., later prof. Leiden, III

III 505, 506, 509, 524. 536.
Ormea, Justus. Heer v. Papen~
dorp, burgmr., Ir 41l.

311 __ 314, 323, 324. 468, 469.
Paltsgraaf aid Rijn, I 81, 95.
Panclelaert, Bern., medicus Dordrecht. I 240.
Papendorp: zie Ormea.
Papin. Fransch natuurkundige, n
602.
Papan, vader en zoon, predikanten uit Piëmont, te Hanau, II
102.

Onnea,

Paraeus, David, prof. Heidelberg,

439. 444. 505. 579. 580. 588591. III 1-5.8. 13-15.21, 23.
27_29.41, 42. 45. 75. 154. 161.
186. 193. 194. 204. 208. 213,
215.
Oranje, Willem. prins van, als
Souvereine Vorst Willem 1.

Heer

v.

Sevenhoven,

raadsheer, II 427.
Ort: zie Oort.
Ostade, Jac. van, phil. dr., 11 147,

157.
Otto, Everard. prof.. 11 267, 269,

270,
288,
320.
357,

277-280. 282. 284. 286292, 293, 306. 316-318,
324, 326, 328, 329, 342,
361, 394.

Oudinot, Fransch maarschalk, III

412.
Ovenneer. raadslid, I 5.
Oxford, graaf van: zie Vete.

P.
Pabst, van, stud.-vrijwilliger, III

526.
Paddenborch. Amelis van, stads-

drukker. I 505.
Paddenburg, Abt. van, boekverkooper en academiedrukker. 111

71, 82. 95, 169. 187, 226, 259.
Padden-burg. Gisb. Timon van,
uitgever, III 205.
Paddenburg, JUrT. van, boekver-

kooper, II 369. 388.
Paddenburg. Qtto Johan van,
boekverkooper en academiedrukker, III 259, 265. 288, 309.

319, 330. 334, 340. 317. 388,
455. 627, 637.

I 181, 411.
Paraeus,

Philippus, rector Lat.
school Hanau. I 162. 167.
Pareau, J. H., prof.. III 404, 405,
409-411, 420, 422, 423. 434.
438, 449, 451, 453. 162. 468,
470, 473,476,481-483,631.
Pasar, Mathias, prof. Heidelbe-rq.
later Groningen, I 25, lB, 217.
Pauw, Jan. Leidsch instrumentmaker. II 572. 621, 623.
Pauw, N .• 11 457.
Pavran, stud.. 11 332.
Peiffers: zie Scheidius, Dr. W.
Pelletie-r, natuurkundige, III 606.
PelIius, prof. Breda, I 254, 257,
258. 268. 269.
PeIs, Andries, I 24:6.
Pels, Johanna, I 24:6.
Pels, Peter, I 246.
PenninÇl, Pieter, knecht Anatomie,
III 316. 372"
Perizonius, prof. Leiden, II 24:9.
Perponcher de Sedlnitsky en
Wolphaarsdijk, Jhr. W. E. de,
curator, Hl 54:8.
Pesser: zie Velsen, van.
Pestel, prof. Leiden, III 390.
Pesters, Mr. W. N., raadslid. gecommitt. naar de St. Gen., III
217. 224. 237.
Peteri, Josias Tseh Szent, phil.
dc" II 357.

666
Peters, Magdaleentgen, I 386,
Petreiu$, Alex., Schotsch predikant Rotterdam, I 266.
Phelten: zie Vetten.
Philonomus, Petrus (schuilnaam v,
Cyprianus ): zie Cyprianus.

Pichi, N" II 176,
Pieck, N., loodsmeester v. d. Dom,
I 103,
Piso. Or .. Amsterdam, I 463.
Pit, - Mr. Jan, geëligeerde, III 10.
Plaisance, Lebrun, hert. van, gouvern.-gener., III 410, 416, 419,

462,

473~475,

487,

Planken. Maria van de, II 197.
Planta, Joseph, "keeper of the manuscripts" v. h. British Museum.
111 195,
Platz. Ie, prof. Leuven, III 316.
Ploos. stud .. I 480.
Ploos van Alnstel, kameraar, II

151, 154 ,
Poel, Aert Aertssen, pedel. II 316.
Polen. Kon. van- en keurv. v. Saksen, II 461.
Poll, van de. raadslid, een der
twee volg .. I 142, 14:3, 193, 225,

232, 342, 351, 360,
Poll, Françoit, van de, raadslid, I

182.
Poll, Joh. van de, ïändslid, I 208.
Poll, Lucas van de, lector. later

pml" I 460, 464, 467, 485, 489,
503, 531, Il 2, 11. 11, 16, 19,
30, 41, 50, 58~60, 62, 65, 69,
70, 73, 75, 95, 96, 106, 112,
114, !l5, 126, 141, 147, 152,
157, 169, 172. 200, 207, 213,
217, 237, 243,
Pomere, pikeur, I 404,
Pontanus, Hem., prof.. II 168, 170,
171, 174~176, 181~186, 189,
195, 199~202, 207, 219, 226,
236, 244~ 246,
Pontanus, Johannes Isacius, prof.
Harderwijk, I 23, 24.
Pool, Jac. de, schermmeester, II
41, 116,
Poolsum, Joriaan van, stadsdrukker. II 77,
Poolsum, Willem van, stadsdrukker, II 251.
Portland, graaf van: zie Bentinck.

Posahazi, phil. dr., I 309.
Pothuysen, raadslid, II 17.
Pots, Thomas, predikant Vlissingen, I 387.
Pottere, Jacob de, raadslid, I 3.
Praalder, Gerbrand, III 247.
Praetorius, Joh. Richter. astro~
noom Wittenberg, II 60ï.
Primaveri, n 622: zie, Addenda et
corrigenda bij deel 111:
Prins, H., werktuigkundige Amsterdam, III -603.
Pronkert, administrateur van deMomboirkamer. III 329.
Provo: zie Kluit.
Pruisen, Frederik Willem I. Koning
van, 1I 291, 293, 312, 363.
Pruisen, Frederik II, Kon. van, II
414,
Pruisen, prinses Pred. Sophia
WiJk van, qehuwd met Willem
V, 111 42, 194. 204,

Pijl, Jacob, II 260,
Q,

Queys.sen, Janus Ant.. J,U.D., Hl

522,
Quint. oud-burgmr., II 210.
Quint, raadslid, I 16, 249, 256.

267, 276, 285, 288, 299,
Quint, verver, II 383.
Quint, Joannes, stadssecretaris, I
344, 364, 504, II 1, 36, 42, 65,
Quint, MI', Th. Fr., burgmr., n
3ï3, 386, 392, 398, 443.

R
Radermac:her Schorer, J., stud.vrijwilliger, III 525.
Raey, Joh. de, prof. Leiden, I 420,
447,

Ram, A" J,UD"II 336.
Ram, J<'lnus Jac., J.U,D., raadslid,

II 35ï, 443,
Ram. Mr. Johan, raadslid, I 299,

315, 332,
Ram, Mr, Phil., burgmr., later provis. maire, later curator Utr. H.
S., 111 386, 389, 406, 410, 416,

548,
Ram, PhiL raadslid, II 167, 169,

lï2,

667
Rappard. A. G. A. van, stud.~vrij
williger, III 525.
Rappard. Joan Wilh., rU.D., 11

36l.
Ratingen, rector Hieron. school, II

58.
Rat!

(Ravius), Christian. docent
177, 180,

in de Oost. talen, I

193, 194. 202. 209, 212, 213.
218. 252.
Rau, J. J., prof. Leiden. II 24:4.
Rau. Sebaldus, prof.. II 447. 450,

451. AS1. 454. 479, 486, 491.
493. 501. 502. 508. 513. 522.
523. 525. 541. 543, 555. 571.
576. 57ï, 586. III 5. 16. 18. 22.
23. 27. 42. 47. 53, 57. 61. 69.
70.80, 98, 109~111. 115. 117,
121. 126. 129. J31. 134. 135.
140. 143. 145. 146. 118. 149.
155. 166, 1ï6~178, 182. 183.
190. 194. 221. 248. 266. 267.
276, 278. 280, 281. 298. 302.
305. 318. 333. 340. 341, 345.
349. 356~358. 361. 377. 392.
394. 396. 397. 399. 404. 405.
412. 462. 492. 499, 500. 612.
618. 623, 628.

Rau, S. J. E, zoon v. d. var.,
prof. Leidf'll. III 218, 280. 343.
Raukes: zie Roukcns.
Ravensberqh, T'1COb. proL I 145.

146, 152. 161. 164. 179, 180.
194. 209, 224. 236, 239. 241,
243. 244. 251~253. 256. 271.
Ravesteun. Grifonju~ van, predikant Dordrecht, I 387.
Ravius: zie Rau.
Rechteren. Jac:. Hendrik. graaf
van, geëligeerde, Ir 496. III

16. 50.
Rechteren, oravin van. geb. Nepveu, 111 12l.
Redorfort: zie Rutherford.
Reeberge. }., stud.-vrijwilligcr. III

526. 528.
Recde, Jr. Gerard .VBIl, zoon v. d.
Heer van Rijnswoude (Rens"voude). I 64.
Reencn, van, prof. Amsterdam, III

598.
Rees, A. van, stl1d.-vrijwilliger, III

525.

Rees, I. van, 2e luit. bij de stud.vrijwilligers, III 525.
Rees, R van, stud.-vrijwilliger, 111

525.
Reçrnerus: zie Cyprianus.
Regiu.<;, Henricus. prof., I 127, 132,

139.
167.
225.
237.
257.
309,
353.
388.
452.

149~153,

158. 159. 164.
178. 183. 184, 215.
229. 232. 233. 236.
243, 244. 250~254.
264. 284, 299. 302.
331. 332. 334. 351,
364. 365. 372. 384.
420. 442~444. 450~
474. 481. 507. 511.
513~515. 526. 536. 537. II 12.
19.22,25.30.36,40.42.60,61.
122.
Reinhold, Gerrit Hendrik, JIl 531.
169.
228.
241.
258,
326.
356.
395.
473,

Reinhold. Joh. Hendrik Reinkr,
stud.. III 531.
Reischaeh. baron van, Oosten~
rijksch ·gezant, II 377, 378, 380.
Reitz. D. G., stud.-vrijwilliger, IU

525. 528.
Reitz, Toh. Arn., med. dr., 11 48ï.
Reitz, Joh. Friedr .. prof" 11 393,
404~409.

437~439. 441. 449.
454. 455, 457. 460. 466. 486.
487. 493. 517. 551. 575. 579.
588, 589. III 2. 4. 5. 8. 10. 15
~17. 19~2J. 32. 37. 42. 41.
45. 47~49. 52, 64. 80. 95. 96.
114, 120.
Reland. Adrianus, Drof.. II 142,
162. 174. 176. 195. 202. 209.
213. 219. 222. 223. 239~241.
244. 252. 254. 258, 259. 357.
548.

Reland, Joh. Hub .. J.U.D" Zoon v.
d. var., 11 357.
Renart. Grê-goire. schermmeester,

III 25.
Renerius (Re-inerus of Rê-nery),
pmf.. I 23. 24. 28. 35~37, 39.

60. 62. 65. 75. 94. 124. 127. 133.
136.
Renesse, P. C. H. van, maire, 111

242. 246.

Renswoude: zie Reede, Jr. GeL van.
Renswoude, fundatie van, 111 426.
Rens"\voude, van, gecomm. ter St.
Gen .. II 34.

668
Renswoude, van, geëligeerde, I
107, 109,
Repelaer van Drie!, Jr. 0, com~
miss. qen. van Ond., K. en W.,
lil 531,
Reth, N., stud., II 389.
Reuver, de: zie Ruever, de,
ReveI, H. stud" lil 541.
Reynders, Balth" chirurgiin, TI 390,
Rhademacker, H. A., J.U,D., IJ
173,
Rheede, (Rheden), Job, van, J,U.
D" 11 336,
Rhenen, Jan van, maliemeester, I
462,
Rhenferd, Jac., prof. Franeker, II
240,
Rhetorforth: zie Rutherford,
Rhoer, Com, Wilh. de, orof" III
281-287, 296, 298, 305, 309,
316, 319, 327, 333, 334, 337,
340, 356, 363, 364, 377, 382,
390, 397, 401, 404, 415, 418,
420, 462, 482, 522, 632,
Rhoon. letterdienaar, assistent~pe~
del, 11 47,
Rhiin. van. predikant Emmenes, II
67,
Rbvnsaterwoude: zie Kluit, Mr.
Hendr.
Ribbius, Joh .. boekverkooper, 11 97,
Richeville: zie CharIeviIle,
Richier. des, privaat--rlocent, Il 53.
Ridder, de, burgmr" III 179, 180_
182,
Ridder, de, kommies, 11 253.
Ridder. de, raadslid. II 117, 132.
Ridder, de, stud .• lIl' 4:.
Ridder, de, Franciscus, predikant
Rotterdam. theol. dr., II 66, 70,
Riem. Carl, stud.~vrjjwilliger, 111
525,
Riem, Christiaan. kerp. bij de
stud,-vrijw.. III 525.
Rietveldt, Cern, Steph. van, J.
UD" 11 260, 261.
Rinsen, Antheny, instrumentma~
ker Leiden, 11 505, 610-612,
Rivet. André. prof. Leiden, gou~
verneur van Prins \~lillem 11.
1 165,
Rivinus, Joannes Floris, procancell. acad. Leipzig, II 4:60, 4:62.

Robert. Fransch intendant. v. justitie, I 509,
Roberval, G, p, de, Fransch me~
chanicus, III 602.
Robol. Dr. Joh., raadslid. III 260.
277, 308,
Rode (Roodt, Rote). Adam, pikeur, I 465. 11 17, 64,
Roden. fam, van. II 4:73,
Roelans. Mr. Adr.. raadslid, II
172.
Röell, raadslid, 11 396, 397, 416,
Röell, Sf'cret. v. Staat voor Binnen!. Zaken, lil 518, 526, 531.
Röell, Herman Alex .• prof.. 11 190
-192, 195, 197-199. 207, 210,
212, 213, 218, 220, 222-225,
236, 241, 245, 246, 257, 261,
262, 277, 282, 291, 297,
Röell, loh. AIF'x .. zoon van H. A.,
J.U,D.. prof. Deventer. Il 225,
236, 297,
RöelI, J. P .• .'leer. stad en aCéldemie, 11 578 (hier heet hij G.
H,), lil 46, 52, 94, 109, 121,
127, 136, 137, 562, 569,
Roman, Gilles en Peter, stads~ en
academiedrukkers, I 84:.
Romond, seer. gerecht, 11 516.
Romondt. van, raadslid. III 179.
181, 182,
Romund. muntmeester. II 34:1.
Roock. P. de. secr. C. P.O., 111
306,
Roode. Anthonis de, raadslid.
20, 22,
Roos. regent, III 36.
Rooy, de, II 612 613, 622,
Roscam, P,. prof.. TIl 37, 55. 183,
181,190,191--197,209,247,300,
Rosin. gewezen secr. ambassadeur
te Londen, I 268.
RosseIli, Ludus, 11 162.
Rossum, Adrianus van, J.U.D., I
396-400, 406,
Rossijn, Barbara Maria, zuster
Van den volg.. gehuwd met
prof. Tydeman. III 102.
Ressijn, Joh. Fred.• prof., 111 37.
55, 90, 95, 100, 108, 109, 117,
118, 120, 126, 144, 117, 155,
161, 167, 168, 178, 188, 211,
220, 221, 226, 230, 231, 234,

669
237.
267.
297.
375.
397.
434.
449.
466.
484.
594.
623.

244. 245.
274. 275.
305. 310.
377. 382.
404. 405.
437. 439.
451. 453.
469. 470.
522. 535.
595. 597.
626. 635.

248. 261.
281. 282.
333. 336.
389-391.
419. 421.
442. 444.
461. 462.
473. 479.
569. 578.
603. 608.

262.
292.
349.
396.
433.
447.
465.
483.
584.
620.

Roukens (Rankes). Tac., pedel. III

251. 259. 339. 347.
Rovenius,

Philippu-<;,

Ruysch, Hugo. extraord. prof., I
354, 359. 364. 390. 393. II I.
Ruyter. Tan de, knecht Anatomie,

III 336.
Riin, Gherit van, Geritsz., raadslid,

I 1.
Rijndorp, Jac. van. schouwburg~
directeur Leiden, II 214.
Rynestein: zie Westrenen, Isab.
Ant. van.
Rijnevelt, Jan van, ouderling, I

114.
Rijnink, Jan Hendriks. predikant,

"pretense"

III 277. 281. 287. 297.

Bisschop v. Utrecht, I 138, 156,

Rijp, Henr. van, predikant, Ir 445.

157.

Rijsenbach, Jr. van, I 206.
Rijssen. van, predikant Deventer,
I 486.
Rijst, A. van der, knecht Anato~
mie, III 269.

Roy, Henricus de: zie Regius.
Royaards. H., prof.. III 37, 55.

207. 208. 210. 211. 216. 220.
226. 227. 230. 231. 239. 262.
266. 267. 270, 271. 278. 296.
305. 319. 329. 330. 337. 340342. 345. 346. 355. 356. 376.
389. 390. 402, 404. 433. 465.
466. 491. 503. 531. 535. 597.
598. 617. 623. 627. 628.
Royaards. H. G.. stud.~vrijwi1li~
geco III 524. 525.
Royen, van, ouderling, I 221.
Royen, van, raadslid, II 255.
Roven, C. T. van, burgmr., II 443.

III 10. 77.
Royen. Jan van, verVer, II 416.
Ruardi, prof. Groningen. In 598.
Rüchr, loh. Cer., proL IJ 542,

544. 551. 555, 563. 564. 111 16.
37. 49. 50. 52. 58, 60. 75. 82. 96,
119. 138. 613. 617.
Rutgers, emerit. predikant, III 238.
Rutherford. Tames, sergeant. I 265

-267.270.
Rutherford

(Redorfort.

Rhetor~

forth) , Samuel, predikant

en
prof. St. Andrews. I 263, 264,

266-270. 274. 479.
Ruysch, burgmr., I 38, 40, 144.

146.
168.
248.
272.

151. 152. 158, 159. 166.
193. 202. 219. 225. 236.
249. 257. 258. 260. 267.
275.

Ruysch,

Jr. Fred.,

443. 473. 474.

hoofdoff.,

II

s,
Saint Simon. Maximilien Hem.,
markies de, III 81.
Saksen-Weimar, hertog van, Hl

212.
Salden, Willem, predikant Den
Haag, II 70.
Sammarae, Samuel, stud., I 365.
Sandenburçr, van: zie Amerongen.
Diderik Berre van.
Sandick, O. Z. van, luit.-qener ..
provinc. commando v. Utrecht.

III 529. 531.
Santen, Peter van, pedel. 11 86, 92,

105, 270.
Sarvaas, G. P., stud.-vrijwilliger.

III 525.
Saucellius.
conrector
Hiëron.
school, I 41.
Savoye, Prins Euqen. van, IJ 234.
Saxe: zie Novisadi.
Saxe (Saxius). Christ, prof.. TI

187. 491. 502. 503. 507. 509.
510. 5\3. 524. 541. 542. 546548, 552. 557. 565-569. 575.
577. 584. 586. 587. III 16. 37.
66. 75. 82. 89. 101-103. 108.
120. 127. 129. 138. 139. 141.
142. 148, 149. 163. 176. 189,
190. 194, 202. 206. 207. 239.
261. 262. 266. 267. 273, 274,

670
280, 288,
319, 328,
364, 371,
619, 626,
Saxe, Fred.,
IJl 156,
169, 176,
197, 257,

291, 298, 299, 305,
337, 342-341, 346,
372; 382, 561. 613;
prof., zoon v. d. var.,
162_164, 166, 167,
183, 193, 194, 196;
258, 268, 501. 502.

Saxe, Jan Adriaan, zoon v. prof.
Chr. Saxe, ambtenaar douanen,
IJl 501.
Saxe, Sophia en Anna, dochters

van prof. Chr. Saxe. III 501,
502, 541_543,
. Schaap. Mr. Dirk, secret. Amster~
dam, I 502.
Schacht: zie Oosterdijk.
Schacht. eh. P .. prof: Harderwijk,
III 256, 326,
Schade, raadslid, II 255.
Schaep, Gerrit. Pietersz .. commis~
saris St. v. HolL te Londen, I

268, 269,
Schagen. predikant, II 426. lil 3,

21.
Schagen, Dirk. I.lI.D .. II 220.

Schaick, "tud., I 469.
Schalch. Caspar, med. dr .• II 244.
Scharmer. predikant, II 472.
Schasveldt, schermmeester, II 36.
Schaumburg, Joh. Gottfr. Ernst

von, schoolmeester, III 207, 212.
Scheer, Joh., med. dr., I 473.
Scheers: zie Harencarspel, ,R.
Scheidius, prof. Leiden, IU 363.
Scheidius, Dr. W. Peiffers, raads~
lid, later stadssecretaris. 111 243,

216, 260, 263, 264, 266, 275,
287, 309, 329, 330,
Scherrenberg: zie Schorrenberch.
Schiff. 0., stud" III 266,
Schild, rector lat. school Vlissin~
qen, I 354.
SchlÜnlbach, von, botanicus, Hl
398, ~08, 122.
Schöne, Otto Christ., J.U,D" II
365,
Schoock. Martinus. prof. Utr.,
later Deventer. I 83, 91. 103,
111, 118, 125, 127, 129, 130,
192, 375, 467,
Schoondervoort, G.. deurwaar~
der, I 380.

Schooneveld, David, knecht phyp
sica, III 144, 145.
Sehoonhoven. Joannes van, aca p
demiedrukker, 111 387, 388, 432,

637,
Schoonman. kolonel gewapende
burÇlerwacht Depart. v. d, Riin,
III 311-314,319,321,323,325,
Sthorer: zie Radermacher.
Schorrenberch
(ScherrenberÇJ),
Hendr. van, stadsdokter, I 513.

Il 40,
Schot, Roger, J.U.D., I 371.
Schotanus, Bernardm. prof., I 22.

23, 37, 77, 79-82, 89, 93, 96,
111, 117, 126, 131. 133, 143,
144, 147, 148, 152, 153,
Schotanus, Meinardus, prof" I 22,
23,115-117,134,140,160,164,
169, 206, 207,
Schouten, Herman. pedel, II 105,
123, 178, 276,
Schreuder (Schreder, Schruvder),
N. (of Gerrit), maliemeester, II
177, 188, 213, 238,
SchrevelilL<;, Ewaldus, prof. Lei~
den, I 99, 229, 234,
SchuIer. Joh. Egbert van, stud.,
III 324, 326,
Schulten.s, prof. Leiden, lil 140,
Schumacher, Frid. Joh.
Arn.,
theo!. dr" pred. Bremen, 1I 317.
Schumann, Gotthilf Aug., raad v.
d. hertog, v . Weissenfels, prof.,
Il 542.
Schuneman, Henningus, gezegd
Crone, gouvernt"ur, I 367, 368.
Schurman, Abr. Pred., kanunnik
St. Made, III 142.
Schut, raadslid, III 539.
Schut, Theod., med. dr. en rector
Amersfoort, I 240.
Schutsier. N. C" stud., 111 541.
Schuur. Joh. Dirk van çier, raads~
lid, Il 265,
Schuur, van der, twee broers, J.U-;
D" Il 336,
Schuurman, Anna Maria van, I 93.
Schuurman. Dirk. uitgever Amp
sterdam, 111 205.
Schwincke, Joh. Henn., prof. Mar~
burg, II 249,
Sedlnitsky: zie Perponcher, de.

671
Seqaar, Carolus, prof., lil 4 (hier
heet hij ten onrechte Corn.) , 13,

11, 37, 51, 55, 65, 66, 72,
106, 118, 139, 112, 148,
161, 174,176, 190, 1°2,
202, 207, 208, 227, 251,
267, 300, 319, 333, 334,
340, 342~344, 346, 613,
626.
SelI, raadslid, I 275.

105,
149,
194,
262,
337,
619,

159, 176.
SelsveIt (SaIfeit). lean Christoffel.
schermmeester, 11 176.
Sengverdius. Arnóld. prof., I 80,

83, 113, 127, 131, 132, 136, 113,
153, 160, 164, 166, 167, IW,
174, 180, 187, 194, 204, 211,
225, 226. 228, 235. 215. 238,
239, 303, 467, 477. 111 607.
Senus, Benjamin van, chirurÇlijn,
custos Anatomie, 111 269, 306,

372, 576,
Senus, Coenr. Vermeulen van,
custos Anatomie, 111 269, 372,
576.
Serooskerken, van: zie TuyIl, van.
Serrurier, Josephus, prof.. I 163. n
201, 206, 207, 226, 235, 241,

252,
275,
306,
370,

253,
280,
324,
372,

258,
281,
334,
374,

266,
288,
357,
375,

268,
296,
359,
383,

Seulen, Joannes van. I 292.
Sevin ISewin), Joh. Maurits,
schennmeester, 11 516, 582. IJl
174.
Sichterman, Joh., stud., I 504.
Sickhardus (Schickardus), Marti~
nus, prof. Herborn, later De
venter, I 23,
Sike (Siecke), Joh., prof. Cam~
J

Sipkens (Sijpjes), Arent, beambte
bibIioth., II 78, 92.
Sisson, Jonathan, instrumentmaker

Londen, II 557, 605, 619, 622,
623. 111 600, 603.
463.

Smissaert, raadslid, III 160.
Smit. J .. stud.~vrijwilliger, III 525.
Smit<;, G. D .• stud.~vrijwiIliger, 111
Snabelius, Hiër. GuH., theoI. dr.,
predikant Deventer, beroepen
prof. Bremen, II 161.
Snollck Hurgronje, stud., Hl 298.
Soest, Herman van, J.U.D .. 11 208.
Soestdijck van Cloon, Ph. Jac.

van, j.U.D., 11 513.
Soestdijk, Hendrik van, burgmr., 1I

309, 335, 352.
Solms, Jan AJbrecht. graaf van,
mUit. gouverneur van Utrecht en
ÇleëHgeerde, I 109.
Solms, qravin van, weduwe v. d.
vor., I 314.
SoIms, gravin Amalia van. wed.
van
Fred. Hendr., prins v.
Oranje, I 229, 230.
Someren. van, burqmr .. I 363. 373,

461, 463. 179.482,481.
Sorqen. Will. Fred. van. stud., 111

324, 326.
Soulier, lean. schermmeester, III

259, 45.1, 154,

Spaan van Biljoen, J. W. F. baron
van, curator Utr. H. S., IU 548.
Spanhemius, Fredericus, prof. Ge~
nêve, I 157.
Spanje, Philips
Kon. Van, I

495. III 380.

Ir.

Specht, stud., I 469.
Spinaeus, Godefridus, prof. Stein-

lurt, I 310, 311, 321, 325.
Splinter, Helmich (=Hellemijs),
hopman, I 26.
Splinter, Jacob, raadslid, I 40, 64,

82, 322, 163.
Spoor, ArnoId. burgmr., 11 72, 107,

bddge, II 195,

Sladus, med. dr.

477,
Smidt, D" j.U.D .. Il 336, 344,

525, 526.

Sellius, Nicolaas, conrector Lat.
school Wezel, I 310.
Seisvelt, George, schermmeester, 11

242,
270,
299,
365,
595.

Slare (Slear), Fred., med. dr.
Londen, 11 61, 62, 91.
Siicher, stadssecret. Amsterdam,

Amsterdam,

I

138, 144, 145, 271.
Spruyt, boekverkooper, II 570.
Staden. Joh. van, maliemeester, II

160.
Staffa, Marcq Anthony de, kapi
tein, rijdermeester, IJ 196, 214,
J

272~274,

460.

672
Stane. Guilielmus. med. dr. Lon~
den, II 61.
Stanhope, qraaf. 111 104.
Steen, A. J. van der. J.U.D., 11
336, 337, 314.
Steen', Wilhelmu~ van der, aarts~
priester Sticht Utrecht, III 6.
Steenhardt, Mr. B. M. van, wet~
houder, III 389.
Steenisweerd: zie Westrenen, Is.
Ant. Lucas van.
Steger, Feyt, pikeur bij het regi~
ment~Cannenburg. 11 585.
Steinkopf, III 530,
Stenis, Willem, timm'erman, waar~
nemend fabriek. 11 286, 384, 403.
Sterke, Joh., prof. Deventer, III
316.
Sterkenburg: zie Westrenen, van.
Steynberch, Justus Hendrik van,
Erfheer v. Westerburg, Born~
hausen en SooenhurÇf, I 367.
Stipriaan, Delft. UI 257.
Stoetwegen: zie- Hatting.
Stoe-twegen: zie UuttewaeL
Stoop, Jac .. J, U. D .. II 361.
Straalman. Matthias, rU.D., 11
385, 388,
Straet, raadslid, II 19, 32.
Straet, Arnout, stud., I 130.
Stralen, Hendrik van, secr. v.
Staat voor Sinn. Zaken, later
commissaris~qen. v. d. Binn. Za~
ken, III 357, 505~507. 509~
511. 539.
Straten, Willem van der: zie Stra~
tenus.
Stratenus, Willem, prof., later
bmgmc., I 5, 83, 89, 94, 98, 100
~ 102, 126, 146, 148, 151. 156,
159~161. 166. 200, 222, 224,
227-231, 234, 235, 239, 303,
515. II 1. 8, 15, 21. 27.
Strick, Mr. Johan, burgmr., I 335,
405, 463, 504, II 32~35, 39, 41,
42. 65, 77.
Strick, Willem, boekdrukker.
211. 219.
Strick v. Linschoten. burgmr.. ge~
deput. ter St. Gen.,
218, 275,
363, 366, 367, 369, 371, 377,
380, 598.

n

Strick v. Linschoten. Mr. Adr..
caadslid, II 550, 558. III 65.
Stroeve. Jan, knecht Anatomie, III
269, 316, 336,
Stronck, stud .. IU 318.
Stuart, prof. Leiden. 1 420, 435.
Stuart. Karel, later Kon. Karelll,
1264.
Stuart, Maria. gemalin prins Wil~
lem lIl. II 113.
Suavius. predikant, I 114:, 115.
122, 129, 220, 221.
Suerman, B. F., prof.• UI 598.
Sueur. mr. J. C. te. raadslid, UI

277.

Sutphen, Mr. Be-rnard van, advocaat, I 227.
Suylen. Heer van: zie Zuylen.
Suylenburch. diaken. I 293.
Suylenburg, raadslid. U 116.
Swaerdecroon. rector van de Hiër.
school, I 23.
Swellengrebel, Hendr., ÇjOUV. Kaap
de Goede Hoop, 11 448, 449,
473.
SwelIengrebel, Edman Balthazar.
J.U.D., zoon v. Hendrik, II
449.
Swellengrebe1. Hendrik. J.U.D..
zoon v. Hendrik, II 449.
Swellengrebel, Joh. Will.. 1.U.O.,
zoon v. Hendrik, U 448, 449.
472, 473
Swellengrebel, Maurits, zoon van
Hendrik, 11 44:9.
Swildens, prof. Franeker, UI 316.
Swinclen, van. prof. Amsterdam.
III 196. 438. 449~451.
Swinderen, Nic. van, medailleur en
wape-nsnijder 's.-Gravenhage, 11
347, 348.
Swijghuys.
Groenewoud:
zie
Groenewoud.
Sijl, Rudolf Van. oud~kameraar, !
314.
Sijpesteyn, Dr. Everard. burgmr.,
I 185. II 72, 75, 77, 93, 94, 99,
106, 109, 115, 118, 121, 146,
152, 157, 166, 223,
Sijpjes, Arent: zie Sipkens.
Szaki, Franciscus, stud., I 365.

673
T.

Trullé. natuurkundige te Rome. U

Tancrède, Pierre. graaf van Hau~
teviIle. oud~advocaat Parijs. 11

Tuyll, R. K. van ~ tot Heeze en
Leende. korp. bij de stud.-vrijwilligers, UI 525.
Tuyll van Serooskerken, Wil!.
René, baron van. maarschalk
van Eemland. j.U.D., Hl 409.
Tuyll van Serooskerken
van
Vleuten. J. M. van, onderprefect v. h. arrondissement Utr.,
later Gouvern'eur der provo Utr.,

617.

523.
Taurinus, N., predikant, I 184.
Techters, kapit., commando v. d.
camp. Utt. stud.-vrijw., Hl 530,

534.
T eeckman, Arnold, predikant, I

35, 53, 119. 122, 220, 246, 275.
Teeckman. Fred., stadsdokter, I

258,
Teelitig, Joannes, predikant. I 363.
Teleki, graaf. Weenen, II 358.
Tempel. van, den, fabriek, II 366.

384.
Terrage: zie Devilliers.

Tesehemaker, Joh., J.U.D., II 318,
321, 322.
Testas, raadslid, Hl 352.
Themaat, meVr. van, 111 403.
Thiercelin, abbé, 111 265.
Thomasius, Jentinus, med. dr., II
257.
Thompson. Charles. onderwijzer in
het Eng .. III 546.
Thuillerie, de la. Fransch gezant,
I 192,
Til, Salomon van, Drof. Dordrecht,
later Leiden, Ir 228, 230.
Timmerman, Toh. Am., prof. Duisburg, 11 295.
Tinthof.
Stadsarchitect, I 354.
355, 485.
Titsingh, 1.. med. dr.• III 241.
Toland, Joh., Eng. geleerde, II
547,
TolIiu~. Corn .. prof. Harderwijk.
11 122,
Tollius, Jacobus, gewezen prof.
.Duisburg,II 120-123, 141.
Tournier. George, schermmeester.
11 139.
•
Trip\ Mr. Com., burgmr. Amsterdam, II 508.
Trotz. Christiaan Hendr.. prof.. II
506, 507, 510, 513, 516, 517,
519, 525, 526, 546, 575, III 1,
4, 14, 37, 42, 47, 58, 61. 66, 67,
75, 76, 613, 617,
Troulja, D. A. j., stud.. 111 250,
254.
Acta et decreta Senatus, III

III 416, 419, 421, 428, 451. 512.
Tuyll van Serooskerken van Zuilen. Diderik Jacob, lid van de
Ridderschap V. Utr .• UI 46. 50.
Twent. Min. van binn. zaken, UI

389, 394.
Tydeman, Meinardus, prof.,

111
4, 13, 20, 37, 61, 66_68, 101.
102, 105, 114, 118, 127, 129,
130, 138, 142, 145, 148, 149,
161. 162, 178, 180, 189, 190,
192, 194, 195, 196, 198-200,
202, 206, 207, 215, 219, 221,
'222, 614. 617,

U,
Ubing, burgmè .. 11 346, 350, 352,
374, 380, 392.
UhI. prof. Frankfort a. d. Oder, 11
414,
Ulfeldt (UIenfeIt) , graaf van, II
378.
Utenbogard. med. dr., U 119, 120.
Utenhove, Jonkh. Hendrik van, IU
81.
Uuttewael. raadslid. I 7, 233. 238,
242, 275, 299.
Uuttewae1. Hem. Assuerus, Heer
v. Stoetwegen, burgmr., II 411,
432, 443, 480.
Uytenweg, Helena, weduwe van
j, Lefeber, 111 213.

V,
Vaaz, Joseph Abab. med. dr .• I

514, 515.
Va1ck (Fa1ck), Ger. en Leon.,
kartografen, 11 604, 620.
Valckenier. Joh., prof. Franeker,

I 355.
43

674
Valkenaar, Joh., prof. Franeker,
later Utrecht, III 183, 196.
Val1an, Jac., prof.. I 530, 531.
" 21, 22, 27, 30, 39, 40, 42,
44, 45, 50, 53, 60_62, 65, 68,
69, 72, 73, 77, 91, 93, 99; lOl,
111, 115, 119, 125, 143, 152,
160, 167, 172, 180-182, 185,
188, 217, 222, 226-229, 236,
244, 252, 254, 260, 266.
Vallé, de la, djdermeester. II 196.
Valoué, Fransch natuurkundige,
III 601.
Varlet. Domin. Maria, bisschop
van- Babylonië, U 382.
Vasseur, Le, Comm. v. Oorlog, 111
500.
Vausenville, Rohbergherr de, lil
56, 138,
Veélelius, prof. Deventer. I 419,
420, 434.
Velde, van de, predikant Hanau.
" 102.
Velde, Abraham van den, predi~
kant, I 295, 363, 378. " 445.
Velde,' Gabriël van den, II 153........156.
Velsen, Barth. van, phil. dr., 11
158.
Velsen, Petrus Pesser van, med.
d,., I 525-527, 529. 533, 534.
Vetten, Joh. of Petrus, med. dr., I
345-347.
Velthuizen. raadslid, 111- 10.
Velthuysen, raadslid. I 276, 285,
288, 330. 479, 487.
Velthuysen, Dirck Theodorus van,
bmgm,., I 15, 22, 26, 31, 65,
154.
Velthuysen, Herman van, ouder~
Jing, I 134.
Velthuysen. Dr. Lambertus van,
stadsdokter, I 317.
Velthuysen, Theodorus, Heer Van
Heemstede, Willeskop, Kort~
Heeswijck, enz., raadslid, geëli~
geerde, 1I 132, 154, 169.
Verbeek, burgmr., UI 127.
Verbeek, Anton, drapenier, I 227.
Verborcht. burgmr., II 460, 469,
546,
Verborcht
(Verburqht).
Mr.
Cam., raadslid, 11 71, 201.

Verdoes, Brinioi chirurgijn, I 124,
163.
Verduyn, NiC., notaris, I 246.
Vere, Henry, graaf van Oxford,
kolonel v. h, regiment~Oxford,
I 11.
Vereem, raadslid, I 256, 267, 276,
288.
Verhaar, Nic., zilversmid, II 352.
Verlem, Jan, uitgever Amsterdam,
III 205.
Venneulen, stud., II 464.
Vermeulen, H .• stud., II 590.
VermeuIen; PetrlL'>, J.U.D., lil 72,
Verrijn, med. dr .• U 224.
Verschoor, raadslid, 111 179, 182.
Verschuilt, Forsten, prof. Groningen, III 598.
Versteech, Willem, stempelsnijder,
I 103.
Versteeg, procureur, 11 184.
Verwey. W .. burgmr., H 342, 353,
427, 432, 434-436, 438, 443.
Verwoert. Jan Petersz., I 46.
Vianen, C. M. van, Çlehuwd met
Henr. v. Hiltrop, III 476.
Viervant, Husley, predikant, III
346,
Vilmeder, Philip Bende., J.U.D"
Il 90.
Vink, T., oppasser bij de lessen
aan chirurgijnsleerlingen, 111
333.
Visconti: zie Milan, de.
Visscher, organist. 11 479. 530.
Vis!'icher. Mr. G. A .• hoofdschout,
III 348.
Vi=~cher, J. J.. raadslid, III 282.
Visser, drogist, III 144.
Visvliet, predikant Amersfoort, II
66.
Vitdarîus, J. J., prof., II 213, 219,
220, 226, 242, 244, 247, 254,
260, 265. 270, 309, 310, 373,
417.
Vitriarius. Ph. R., prof. Leiden, II
215,
VUringa, Campegius, prof. Franeker. " 165. 166, 183, 434,
Vl-euten: zie Tuyll, van.
Vliet. Joachim van . . . . - van Har~
denbroek, -raadslid, lil 260, 262,
266, 277, 281, 289.

675
Vlooswijek.. Nic. van, jur. Hemt.,
I 334.
Voet, Clementia, dochter v. prof.
Dan. Voet, 11 39.
Voet van Winssen, Pau1 (zoon v.
prof. Paulus Voetiusl. burgmr.,

11 30. 11. 19. 58. 63, 89. 150,
191.
Voet van Winsscn v. Zevenhoven, Mr. P. E, raadslid. adjunet-maire, 111 339, 354, 426.

494.
Voetius, Daniël, zoon v. prof.
GÜ;b. Voetim. prof.. I 273. 277,

278. 297, 306. 310. 311, 315.
318, 328, 331, 333. 317. 352.
365.
Voptiu~. Gi,,,bertus. prof.. I 5. 5557, 59, 63-68, 74, 93. 94, 102,
111. 113-118. 126. 127. 134,
135, 141. 146, 147, 158, 159.
161. 162, 165. 169. 178. 180.
182-181. 209, 218. 221, 223.
224. 227. 216, 252. 255. 266,
274. 294, 297, 298, 311. 333.
338, 311, 314, 347. 348. 352,
353, 356, 363, 365. 367. 372.
391. 394. 105. 408. 409. 411,
113. 139. 141, 146, 448. 449.
456. 459, 460. 466, 468. 481.
503. 504. 507. 511. 512. Il 2.
5.6, 21, 25, 27-29. 41. 43. 89.
Voetius, Johan, zoon v, prof.
Paulus Voet. prof. Utrecht, later Leiden. II 3. 5. 16, 17. 28-

32, 37-39. 12-44. 47-51. 63,
98. 212.
VOE'tius, Paulus, zoon v. Gisb.
Voctius. prof., I 154, 161, 164,

202,
253,
282,
336.
408,
159,

208. 223. 226. 239,
258. 272. 277, 279.
297, 299, 316, 317,
339. 365. 384. 391,
409, 414. 444, 148,
160. 536.'11 5, 89.

241,
280.
332.
405,
456,

Vogel, Hiëronymus., de, drukker
Leiden, I 101.
Vogelsangh. Reçrnerus, prof Deventer, 1I 23, 24.
Voçret, Albert, prof .. II 285, 334,

339, 312, 347. 349, 357, 372.
380, 384. 385, 396. 112. 449.
501. 506. 510. 511. 517, 531.

563. 574. III 1. 4, 14. 32, 43,
57, 60. 64. 66. 67, 70, 71. 613,
616.
Vanek. C. V., j.liD.. 11 101.
Vonek van Lijnden, J. H., boekverkooper, II 445, 446, 458.
Voorda, Bavitis, zoon v. prof. Jac.

V" j.liD.. 11 463.
Voorda, Ja.c., prof., 11 317, 318,

320,
349,
372.
425.
501,
542.

326.
354,
376,
431.
507.
541,

329. 334, 337-339,
355. 359, 361. 365,
379. 380, 385, 411,
460, 463, 486, 193,
513, 517, 528, 541,
581. III 176.

Voorda, Jaan Hend.. zoon van
prof. Tac. V .. prof., Ir 514. III

17, 18. 37, 42. 57, 60, 72. 75,
76, 80, 90. 108, 119-121. 126,
110. 116, 152, 162. 163. 174,
176, 177. 180, 183, 184, 194.
197. 614, 617.
Voordt. Dr. Carn. van der,
bucgmc.. I 311, 315. 331, 332,
342, 351, 360. 373. 456, 463,
465. 479, 491. II 6.
Voorst, van, burgmr., II 313, 413,
524.
Voorst, van, secr., III 173. 413.
Voorst, Elias Adriaan van, gewe-

a.Ic.

zen klerk
Amsterdam,
later stud. Utrecht. III 325.
Voorst, Mr. N. F. van, ontvanger, thesaurier, UI 459, 492.
Voorst, RudoIf van. gewezen cadet bij de cavalerie. later stud.,
III 325, 326.
Vorm. Hobius Toannes van der.
med. dr., I 309.
Vorstius. Conrad, prof. Leiden, I

8. 377.
Vos. raadslid, II 497. 498, 550.
Vos. stud., IU 173.
Vos, Dr. Cam. Joh., raadslid, III

243. 246, 249. 251, 260, 263.
Va" jac. Alb .. pcof., III 53-55,
57, 60, 66. 70, 76, 80. 90, 118,
138, 139, 142, 174. 189. 199.
214. 220, 236, 237, 240, 244,
617.
Vosmaer, prof.. III 598.
Vosmeer, Sasbout. vicaris aposta-

liek. I 138.

676

J. W., te, prof. Leiden, 111

Vries, Gerard de, prof., I 500, 505,
512. IJ 3. 5-7. 9. 16. 17. 30.

Water,

31. 36. 42-44. 50. 51. 53. 66.
67. 69. 70. 80. 93. 99-101. 118.
119. 126. 127. 142. 143. 146.
156. 160. 168. 178. 195. 200.
207.
Vries, H. G. de, stud.-vrijwilliger,
III 525.

Water, Joh. v. d., advocaat,

Vries, Jacob de, phil. dr.. 11 109,

Water, Willem van de. zoon v. d.
vor., academiedrukker, 11 252,

110. 119.
Vries, Simon de. drukker, I 186.
Vroesen, Joh., J.U.D., 11 120.

Waal, de, stud., IJ 464.
Waal, J. H. de, stud.~vrÎjwil1iger,
III 525, 528.
Waasberg, boekverkooper Amsterdam, 11 316.
Wachendorff. C. A. van, J. U. D ..
IJ 514.
Wachendorff, E. van, stadssecret.,

11 281. 525.
Wachendorff, Dr. Evert Ja(:ob
van. pwf.. 11 293. 295. 296, 375.

383-385. 390.
418. 420. 424.
438-442. 460.
499. 501. 505.
515, 517. 526.
616. III 601.

400. 409.
427. 432.
486. 491.
508-510,
527. 529.

Wachendorff, Joh. Cal'. vao, advocaat, II 319.
Waesbergen, Jan van, boekdrukker. [ 342.
Walaeus, Joannes, prof. Leiden, I

240.
Walcheren, Wilhelm van, custos

bihlioth .. [ 524. 11 92.
Waldschmidt, Joh. Wilh., prof.
Marburg. 11 265.
Wallis, Joho, Eng. mathematicus
en physicus, III 603.
Wandersheim, N .. 11 176.
Wantenaar, J.U.D., 11 261.
Wannvliet, diaken. I 295.
Wassenaar, Petru.<;, stud., later
stadsdokter. I 229. 233.
Waston, Praice, stud. Cambridge,

11 61.

11

243.
Water, Willem van de, boekverkooper en academiedrukker , 11

153. 167-169. 200. 207. 209.
210. 224. 241. 252. 259. 268.
308.
259.

Waterloo, Maarschalk Prins van
(de latere Kon. Willem 1I), III

534.

w.

379.
410.
433,
493.
512.
532.

343.

Weber, Carl, stud .. 111 354, 355.
Wede, Floris van, raadslid. I 3.
Weede, Everan± van. secr. v. h.
Domkapittel, I 44:.
"'Neede, Joh. van, burgmr., I 14.

168. 183. 200. 201. 214. 225,
287-290. 293. 294.
Weede van Dijkveld, burgmr.. II

84, 133. 138.
Weele. van; zie Hellemiis.
Weidner. PhiL Wilh., I 398. 399.
Weinreïch. Swichardius. J.U.D ..
1I 242.
Weis, Andreas, prof. Leiden, III

2, 27-30. 32.
Weissenfels, hertog van, II 542.
Weitzel, Herm., J.U.D., II 365.
Wel, van der, commies, 11 578.
Wentholt, Am., J.U.D., secr. v.
Zutphen, II 13.
Werchoven. raadslid. I 236.
Wesseling, Petrus, proL 11 330,

333,
368.
405.
450.
477.
500,
512.
543.
558.
576.

334. 339. 342. 350. 367.
370. 371. 374. 377. 394,
411. 412. 414, 444, 446453. 455-457. 465--468.
478. 481. 490. 493. 496,
501. 505. 506. 508. 510520. 522, 526-530. 541.
545. 547. 548. 553. 555.
561. 564. 571. sn 575,
586. III 3. 12. 13. 105. 578.

Wessem. Joh. van, schermmeester.

[[ 326. 381.
Westbarendrecht: zie Leyden. van.
Westerbaan. C. W.. predikant,
voorzitter gemeentebestuur, 111

281. 286. 287. 315.

'

677
Westerbaan. K .. predikant, II 338.

348.
Westerburg: zie- Steynbereh,
Westfrisius. Matthias. lid v. d.
kerkeraad. I 412. 413, 437, 451,

151.
Westhuyso."n, LavinJ. van. I 123.
Westrenen. F. J.van, J.U.D., 11 514.
Westrenen. Isab. Aut. Luer. van.
Vrouwe van Rijnesteyn en Stee~
nisweerd, gehuwd met prof. Van
Beeek Calkoen, 111 355.
Westrenen, J. A. van, burgmr" 11

146. 119. 557. 560.
Westrenen, Ph, Leon. van, J.U.D.,

n 336.

Westrenen tot Sterkenburg, van,
burgmr.. III 123. 140. 217.
Weve-Iinehoven, Johan van, pen~
sionaris van Le-iden, I 289, 292,

293.
\Vicart, Petrus de Ia Fontaine,
phil. dr. en j.UD .. n 180. 205.

III 169.

Witsius. Herm., prof., II 49, 51,

63, 68. 70. 74, 87, 93. 95. 108,
115. 126, 110, 141, 152, 157.
164. 165. 170.
Witt. Joh. de, raadpensionaris. II
209.
Witt, Lud. de, predikant, 11 341.
Woerden, Dr. A. A. van, stads-

dokter. III 232.
Woe-rdt. van der, raadslid. I 156,

183, 193. 233. 238, 242, 275.
Woertman, 0., raadslid, 11 443.

481, 183. 188. 489.
Woertman, Dirk, adj. seer. Staten
Utrecht, III 16, 48-51, 53.
Woe-rtman, Or. Jacob Gisbert,
prof.. later ontvanÇJer van het
klein zege-l, 11 435, 436, 438.

140,
463,
507,
540.

Hl. H7. 449, 453, 459. 460,

468, 179, 181. 486, 195,
513, 525, 531, 532, 539,
561. 570.
Woe-rtman. Joh. Jac., J.U.D.. 111
81.

Wieling, Abr., prof., 11 360, 361,

Wolff. Christ., prof. Marburg. 11

365. 370. 371. 377. 379. 383.
391-393. 395. 401. 410. 414.
118. 483. 186.

367.
Wolff. joh. Fred .. j.UD., II 300.

Wielinq, Dr. Carolus Balth .. zoon
v. d. vor., raadslid, afgev. ter
St. Gen.. n 486. 111 122. 217.

221. 237.
Wild, de, boekverkooper, III 131.
Wildernis, Rijk van, knecht hor~

tu', III 393, 107.
Wildschut, stud., 111 402.
WilheImius, Joh., pred. en prof.
Lingen, 11 189.
WiIheImius, Wilhelmus, phiL dr.,

n

370.

WilIes. B. van. stud .. In 425.
Willeskop: zie VeIthuysen. Theod.
Winssen, van: zie Voet, Paul en

Mr. P. E,
Wintershoven, Christoffer, mees~
terknecht hortus. III 330, 393.
Wintgens, Leon .• J.U.D., 11 317,

326.
WUh, de, secr, v. Dordt, 11 181.
With, Jan de, onderwijzer in de
mathesis, enz., II 258.
WithoL Joh. Hildebr., rector v. d.
academie te Duisburg, 11 519.

Wolphaarsdijk:

zie

Perponcher.

de.
Wolte-rbeek, predikant, III 248.
Wolterbee-k, prof., III 598.
Wolzogen, LudoVicus, prof..

I

390~392.

404, 461, 182, 485,
486. 501-503.

WoolIaston, Joh .• phil. en med.
dL, n 123.
Woulf(f)e-, Eng. chemicus,
Hl

610.
vVoutwardt, predikant Den Haag.

II 66, 68, 69.
Wttewae-l: zie- Uuttewael.
Wunder, H.- J., stud.. 111 346.
Wijck. Andries van, burgm., I ï9,

82, 135, 141. 261, 278, 287, 302,
337, 363, 364.
Wijek. Jaeob van Asch van,
geëlig., voorzitter St. litr., I 88.

107.
Wijek, van Asch van, raadslid,

III 536. 510.
Wijek, van Asch van, burgmr., 11

396,397. III 41, 45. 50, 51. 122.
136.

678
Wijckersloot, Abrah. de, burgmr.,

I 111, 112, 287, 292, 295, 302,
350.

Y zenvorst. Willem van, acade~
miedrukker, UI 226, 259, 347,

388, 637.

Wijckersloot, Abrah. de, Jr" prof.,
raadslid, zoon v. d. vor., I 348,

Z.

350, 351, 371, 372, 463, 487.
Wijckersloot, Balthas.. praeceptor
v, d. Hiëron. school, II 249.
Wijkersloot, Mr. Am. Hendrik
van, custos bibl.. 1.524. IJ. 249.
458, 501, 586. 111 79.
Wijland, predikant. III 248.
Wijnbergen, lid v. d, Staten v.

Utr., I 107.
Wijngaarden. Joh. Gmsen of Oem~
sen van, gewezen prof. te Keu~
len, 11 110.
Wijs, Mr. C. de, notaris, III 325.
Wijs, Frans PieteT de, kapitein. II
281, 284.
Wijs, Jacob de, raadsheer in het
Hof van Utrecht. I 271.
Wijs, J, E, C. de, stud.~vrijwil1îger,
111 525.
Wijttenbach, prof. Leiden, UI 343.
Wijttenbach, Dan., prof. Marburg.

II 545, 516.

Y.
Yzendoorn, Fred. van" II 489, 515.

Zaal, Corn., j.UD., I 257, 530,
531, 534.
Zant, Henricus, J.U.D., r 472.
Zevenhoven; zie Voet, Mr. P. E.
Zobelius. Em. Fred., notarius publicus v. d. Academie te Altdorf.
11 456, 457.
Zoelen, Ccrn. Groeninx van, J.U.
D., 11 543.
Zorn, J. S., stud.~vrijwil1iger, IU
525.
Zuidwijek, Theod. Heereman van,
j.llD., I 334.
Zuilen, van: zie Tuyl1 v. Seroos~
kerken.
Zurk, van. thesaurier, II 616.
Zuylen, van, burgmr., r 463, 470.
Zuylen van Nijeveld, graaf van.
gouverneur keiz. paleis te Am~
sterdam, 111 422, 423.
Zijll, raadslid, I 82.
Zijll. Gijsbert van, boekverkooper.

I 257, 537.
Zijpestein: zie Sijpesteyn.

11. REGISTER VAN PLAATSNAMEN.

A.
Aich,ted (1) (België). 11 328.
Aken. 11 411. 474.
Akersloot (Afte-rsloot?), 11 260.
Altdoá. 11. 414. 456.
Amersfoort, I 4, 6, 9. 15, 16, 90,
122. 240. Ir 66. 318, 322, 471.
490, 498. 509. III 360.
Amsterdam, I 25, 26, 207, 216, 235.
239. 252. 260, 261, 351. 477,
498, 502. 503, 511 __ 514, 528.
11 2, 23. 55, 66, 152, 159, 205,
212, 246. 283, 291. 316, 361.
362, 375, 385, 404, 508. 554,
565, 568. 584, 590, 622. III 22,
67. 83, 85--87, 109, 131. 140,
167, 168, 182, 196, 205, 210,
224, 288, 314, 325, 328, 343,
346, 391. 395, 396, 400, 406,
410. 414. 417. 119, 423, 424,
430, 131. 433, 135, 437, 438,
441, 116, 447, 450, 451, 454,
455, 462, 168, 471. 480, 483 __
485, 510, 530, 542, 586, 598.
603, 607.
Andrew" St .. I 263, 264, 266, 267,
269,270, 274.
Annandale (Schotland), 11 94.
Antwerpen, I 335. II 110. III 30.
Arnhem, 11 331, 310, 388, 455.
III 312, 313, 323.
B.
Babylonië, 11 382.
Bazel. II 206, 394, 549. III 30.
Berg. graafschap, I 254.
Bergues (Winociherga), II 146.
Beelijn, I 193. II 292, 315, 586,
599. 623. III 42. 526.
Bern, II 260, 280.

Bles.kensgrave, 11 169.,
Breda, I 25, 101, 240, 251, 257,

258, 268. III 275, 313.
Bremen, 11 101, 161. 207, 263, 269,
285, 291. 293, 295, 301, 303,
317, 331, 361, 365.
Buiksloot, III 205.
C. zie K.
D.
Danzig, II 620.
Delft, I 23, 34. 11 285. III 257.
Deventer, I 23, 28, 35-37, 129,
138, 193, 216, 237, 277--279,
285. 356, 360, 361, 419, 420,
434, 417, 486, 487. II 23, 161,
190, 191. 297, 411, 414. 415,
417, 590. III 183, 316,424, 430,
435. 437, 510.
Doesburg, III 531.
Domburg, III 132.
Dordmht. I 72. 240. 387. 419,
434, 486. 11 181. 228, 341. III
338.
Douay, I 495.
Dresden. I 210.
Duisburg, I 283, 311, 312, 354,
535. II 33, 34, 123, 200, 269.
278, 280, 281, 291. 295, 517-519, 541. 551. 556, 584. III 60.
Duit,chland, I 181, 495, 497. 541.
II 123, 457. III 60, 369, 187.
Dusseldorp, I 193, 535.
Dyon (Divium). I 481.

E.
Ede, II 350, 353, 400.
Eems, III 314.
Egmond a. d. Hoef. I 182, 219,
235.

680
Eimbeck (Einbeck). 11 106.
Engeland. I 237. 267_269. 197.
11 361. 365. 621. III 59. 137.
293.
England: zie N ew-England.
Enschedé, III 123.
Erlangen. 11 391. 442. 156.

P.
Fiesnes, II! 532.
Franche-Comté, III 174.
Franeker. 1, 22, 37, 79, 80, 105,
115. 116. 201. 209. 247. 248.
250. 251. 259. 355. 113. 419.
431. 454. 501. II 49. 51. 55. 72.
75. 127. 139. 110. 145. 165. 166.
183. 190_192. 237. 240. 312.
317. 318. 331. 333. 339. 356.
358. 360. 361. 368.371. 384.
483. 506. 507. 544. III 121. 113.
166. 183. 197. 211. 275. 316.
366. 387. 124. 130. 435. 159.
579. 595-597. 599.
Frankfort a. d. Main. 11 279.
Frankfort a. d. Oder, I 181. II
30. 113.202.203.311.333.362.
363. 373. 4l4.
P,ankr;jk, I 99. 192. 358. 497. 507.
II 31. 215. III 423. 431. 435.
443. 480.

G.
Genève, II 553. III 7.
Gent. 11 271.
Glasgow, 111 104.
Gmkum. I 274. 420. 135.
Göttingen, II 329, 331. 414. 433,
492. 499. 533. 560. 581. III
526.
Gouda. II 123. 265. III 316. 327.
Grave, I 264, II 11.
's-Gravenhage, I 204, 224:, 238.
247. 257. 261. 266. 268. 269.
295. 312. 11 66. 138. 171, 189.
234. 265. 346. 318. 432. 431.
136. 137. 418. 453. 480. 543.
545. III32. 41-46. 48. 50. 210.
211. 224. 320. 321. 327. 359.
366-369. 381. 102. 106. 466.
178. 505. 506. 518. 523. 526.
529. 531. 531. 536. 539. 586.

Groningen. I 25. 26, 52, 53, 201.

211.
278.
453.
131.
358.
208.
275.
351,
448.
510.
579.

217. 223. 213. 255.
362. 363. 373. 374.
454. 472. 490. 11 8.
206. 208. 255-257.
400. 540. 542. III 67.
210. 211, 217. 251.
283. 311. 312. 314.
387. 424. 431. 435.
473. 475. 481. 485.
511. 516-521. 540.
595-598.

259.
376.
108.
338.
114.
255.
346.
436.
508.
543.

H.
Haarlem. I 207. II 166. 303. III 22.
81, 257. 350. 351. 511. 541.
Hall •. 11 111. 295. 319. 584.
Hamburg, lil 67.
Hamm, 11 lTl
Hanau. I 181. II H. 102. 109. III
181. 200.
Harderwijk, I 23, 36- 38, 206_
208. 216. 259. 283. 284, 315.··
347. 409. 413. 454. 11 44-4ó.
122. 111. 176. 239. 465. III 13.
11. 75, 76, 90. 99. 183, 192.
195. 199, 203, 209. 223, 224.
256. 268. 275. 283. 316. 326.
327. 366, 387. 404, 411. 421,
430, 435. 448. 459, 579. 595599.
Harlingen. I 240, 252. III 73.
's-Heerenloo. 1 29.
Heidelbe'g. I 52. II 88, 100, 104.
105. 114. 220. III 68, 99. 180.
Herborn, I 22. 11 5. 16, 17, 19.
333. 504. III 69.
's-Hertogenboscb, I 165.
Heusden. I 55 . . . . . . 57, 63.
Hildesheim, I 368.
Honqacije. I 195. 279. II 231, 385,
497. III 163.
Hoorn, II 66.
Huisduinen, III 312.

1. en
Ingen, I 29.
Ingolstadt. I 543.
Italië, I 99. II 123.
Jena, II 520.
Jutfaas, II 418.

J.

681
C. en K.
Cal1antsoog, III 312.
Cambridge. 11 195.
Kampen, IIT 11"4.
KasseI. II 394.
Keulen, I 193. " 110.
Cleeff, I 297, 298. 374. Il 317.
Klein~Ammers, I 387.
Colmar, 111 16.
Komorn, I 279.
Kopenhagen, 11 325.
L.

Leeuwarden, I 249. III 14, 17.
Leiden, I 3, 6_8, 10, 11, 25, 26,
35, 36, 50, 52, 53, 55, 65, 74,
75, 77, 78, 81, 82, 92, 93, 98,
100, 101, 105, 108, 109, 132,
142-145, 148, 155, 160, 165,
201, 209, 213, 229-231, 234,
239, 240, 259, 260. 282. 287295, 298, 321, 324, 351, 381,
382, 418-420, 433-436, 440,
162, 461, 477, 482, 490, 493,
495-499, 501, 506, 511, 512,
511, 541.
" 6-9, 21. 23, 24, 34, 36, 13,
44, 17, 18, 51, 55, 56, 63, 80,
83, 89, 98, 123-125, 127, 128,
132-134, 136, 138, 161, 165,
170, 213_215, 228, 237, 242,
243, 217, 248, 254, 259, 265,
270, 271. 281, 298, 311, 312,
323, 321, 331, 333, 339, 354,
355, 363, 374, 382, 387, 400,
417, 429, 452, 456, 479, 481,
485, 490, 492, 505, 540, 553,
554, 560, 572. 579, 581, 596,
III 1, 2, 12, 28, 58, 59, 67, 90,
95, 96, 111, 121, 130, 132, 134,
135, 140, 143, 218, 237, 239,
246, 254, 271, 275, 280, 293,
294, 299, 310-312, 314, 335,
313, 355, 363, 366, 372, 380,
381, 390, 124, 431, 435, 436,
446, 448_450, 467-470, 473-·
475, 477, 481, 484, 485, 488,
508, 510_521, 531, 532, 540,
543, 579, 586, 595, 596, 599,
600,
Leipziq, I 210. " 460, 462, 592,
III 14, 401.

Leith (Ueth). I 267.
Leuven, I 141. " 261, lIJ 316.
Un"en, " 168, 170, 189, 261, 266,
267,
Loenen, IJ 51, 278, 284, 288.
Londen, I 268, 269. " 60. 91, 182,
471, 547, 519, 557, 586, 619,
622, 623. III 155, 222, 600, 609.
Lübeck, " 189,299.
Luik, " 110.

M,
Maartensdijk, St., I 240.
Maastricht. I 206....-209. UI 6, 7.
Marbur", " 249, 265, 367, 371,

410, 413, 546.
Meurs, I 79, 129.
Middelburg, I 11, 74, 111, 112,
114, 134_136, 257, 354, 391,
473. " 285, 353. III 114, 274.
Mans, III 530.
Montferat, II 176.
Montfoort, 11 471, 498, 509.
Munster, I 494.
N.

Naarden, I 486.
Natick (bij Boston). Il 96.
Neurenburg, IJl 446.
New~England. ~I 90, 96.
Niimegen. I 333, 354. IJ 37, 38.
590.

0,
Oels (in Silezië), Ir 320.
Oostende, !! 279.
Oostenrijksche Nederlanden, Ir

279.
Oudewater, I 339.
Oxford, " 602.

P.
Palts, lIJ 65, 82,
Parijs, I 464. " 607, 620, III 56,
405, 418, 424, 125, 444, 451,
464, 469, 473, 474, 477, 479481, 488, 501, 537,
Piëmont, 1 102, 266, 305. 314, 332
Plombières, III 31.
Purmerend, Il 603.

682
R.
Renesse.

n 35.

Rhenen. I 117. 120-122. II 471,
498. 509.
Rhoon. I 525.
Riga. II 221.
Rintelen

(Lippe~Detmold),

s.
Saalfeld. II 267.
Saksen-HiIdbutghausen, 11 504.
Salcm (Massachusetts), 11 90.
Schiedam, 11 45.
Schotland. I 263. 264. 267-270.

III 210.
Sluis. I 275.
Smyma. II 576. III 133.
Sneek, I 345.
So.,tdijk. 11 508. 556. III 73.
Steenford: zie Steinfurt.

Steinfurt, I 310, 324.
(Stuttgart?), Ir 516.
Straatsburg. I 508.

T.
Tessel. 111 314.
Transsylvanië, II 389.
Tübingen, I 543. 11 316.

V.
Vaart, de: zie Vreeswijk.

Voorschoten, 111 400.
Vreeland, II 109.
Vreeswijk, 11 51.

II 414.

Rome. II 111, 382. 617.
Rott"dam. I 82. 266. 131. II 120.
212. III 90. 197. 257. 373.
Rijp. de. II 142.
Rijswijk, II 158.

Stouc~art

Veluwe, I 16.
Vianen. I 297. 300. 11 457. 158.
Vlissingen, I 354, 387. 111 81, 234,
237.

W.
Waalwijk, I 11.
Walcheren, I 135. II 199.
Weenen. 11 358.
Weerden, I 14.
Weimar. III 207.
Weissenburg, I 22.
Weissenfels. !I 5"1-2.
Wengern (Wenigera} in Westfalen, II 157.
Westzaan. II 375.
Windsheim. (in F tankenland ). III

138.
Wittenberg. II 361. 591. 607.
Woerden. I 305. III 205.
Wijk-hij-Duurstede, I 1 t7, 120122. 469. II 471. 498. 509. III
528.

Y. en Z.

IJselste'n. II 330. 334. 457.
Zaltbommel. II 465. 590. III 57.
60. 72.
Zeist, I 507.
Zevenburgen, I 195.
Zierikzee, II 12, 35. 111 -354.
Zuiderzee, III 460. 46-8, 479, 509,
536.
Zutphen. II 263. 317.
Zwitserland, 11 111. III 7.

III.

REGISTER VAN ZAKEN.

A.
Aanplakborden bij den ingang der
Academie. I 389.
Academie, voorgeschiedenis der
---, zie IlIustre School.
Academie. stichting der: verheffing van de IJL School tot ---I 85~88; benoeming V<1U de-n
Rector en van een medic. prof.
88---90; inwijding der ---- 89~
101, 115; preek van Voetius 102;
venneerdering van het aantal
prof. 126~129 . .- Zie- verder
Opheffing (plannen tot ---- ) ,
Ecole- Secondaire en Overgang
(jaren van).
Academiedrukker, I 84, 107. 182.

342. 357, 364, 385, 389, 505,
539_540. II 75, 77_79, 95, 97,
167-169, 224, 241, 252, 259,
262, 268, 308, 384, 458, 513,
562. III 15, 66-68, 71. 74, 226,
259, 273, 288, 289, 306, 309,
319, 330, 334, 340, 347, 378,
387, 388, 397, 402, 425, 455.
Zie ook Instructiën.
Academiën: betrekkingen met binnenlandsche ____ I 210, II 131;
met Groningen I 217. lil 518520, met Harderwijk I 345.347, met Leiden: verzet tegen
voorstel. dat in Hol1and aUeen
te Leiden verleende graden zuIlen worden erkend I 492,..........500,

503, II 123-125, 127, 132_
138; redenen, waarom de Leidsche Acad. meer floreert dan
de Utr. 11 213,..........216; bezorgd~
heid in Leiden. dat Utr. de med.
stud. tot zich zal trekken 11 297,
298; verzet tegen een monopolie

van Leiden 111 293,....., 294. Betrekkingen met buitenl. .--< met
Altdorf 11 456, 457; met Bern

II 260; met Du;sburg 1I 517519, 551. 556, 564, III 59, 60;
met Erlangen 11 391. 442; met
Frankfort a. d. Oder 11 202,.....,
204; met Heidelberg II 88, 89,
ITI 180; met Jerra !I 520; met

Le;pûg II 460-462, III 401;
met Wittenberg II 591.
Academische gebouwen,
gezamentlijke ,....." 111 306, 378; toezicht op de ,....., III 289,..........291. Zie
ook Auditoria, Kloostergang en
VI'ijhof.
Academiezegel. I 103.
Acta et Decreta, I 217~218, 384.

401. 1I 25, 124, 230, 270, 271.
343. III 33, 153, 164, 165, 251.
263, 264. Secrete ,....." 111 27,.....,
56.
Acte van aanstelling te vertoonen,

III 252, 258, te zegelen I1l 358,
364-366, 370-371.
Album promotorum. II 103.
Album studiosorum. II 128.
Almanak, Koninkl. Hall. ,.....,. 111
373.
Alumn;, I 51. 52, 65, 69, 252.
262, 269, 292, 317, 478-479, II
522.
Ambtenaacseed (1789), III 212,
213.
Anatomie: zie Theatrum anatomi"
cum.
Anglicaansche kerk, I 11,..........14. II

128,
Apothekersleerlingen. lessen voor

-, II 533-538. III 107, 261.
371, 487.
Arbitrage; theo!. en philos. prof.
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door Spinaeus, prof. Steinfurt,
ingeroepen als ilrbiters over
quaesties van heterodoxie I 310,
311. 324, 325; Senaat door ma~
gistraat Wezel verzocht, uit~
spraak te doen over bekwaamheid rector Lat. school Wezel
I 309, 310; advies Senaat gevraagd en geweigerd in pennestriid Van Hoven--Kluit 111
114.
Archief v. d. Academie v. Duis~
burg, II 517~519, 551, 556,
564.
Archief v. d. Senaat. I 174.
Assessoren, II 101, 126, 200, 342.
111 340. Zie ook Rector en Assessoren.
Audiëntie, de Senaat op __ , bij
Wmem 1lI I 51O~511. 11 39,
bij Joh. Maur. v. Nassau 11 13.
bij Ludw. v. Brandenburg II
65, bij J. W. Friso 11 179, bij
W. H. K. Friso II 301. bij
Wmem IV II 419, 425, bij Willem V III 1. 3, 194. 208, bij
Prinses Wilhelmina 111 191. bij
Kon. Lod. Napoleon 111 366.......368, 386, 401, bij Koningin
Louise Hortense III 369. 401,
bii den Hertog v. Plaisance III
410; mislukte -- bij Keizer Na~
poleon. 111 422.-424. Zie ook
Overganq.
Auditoria. de beide ----, I 354. 361,
508, 513. II 79, 151, 382, 387,
416, 427. III 269, 270.
Auditorium, groote __ . I 275, 369,
11 37, 213, 222 (muziekuitvoering in __ geweigerd), 111 154,
161, 166 (vaandel in -- opzettelijk beschadigd), 247 (Oranje~
vaandels in ---- door driekleurige
te vervangen), 250, 348 (in ge..
bruik gegeven aan Zingcollege ),
587.
Auditorium, kleine ........ , III 149 en
166 (voor oefen. in den wapenhandel gebruikt), 173 en 175
(voor deze oefen. door de stu~
denteri gevraagd, en aan hen
geweigerd), 185 (als kruitmagazijn gebruikt), 269 (als school

gebruikt), 297 (de "decoratiën"
er uit verwijderd), 309, 319, 333
en 336 (voor boekverkoopingen
gebruikt).
Auditorium, derde, audit. medicum
of theatrum chirurgicum, later
Hongaarsche kerk. I 148. 174,
187, 194, 195, 203. II 118, 276,
369.

B.
Banken van leening, I 180, 181.
Begrafenissen, plaats der prof. bij
~, II 245, III 5, 16, 17, 19,
32~42, 53~55.

Beurzen: alle tezamen 111 381.
415; verzoeken om een beurs,
111, 531, 541; beurs--Bernard
(Bernardinum) IJ 549, 550, 558,
559. III 16, 65, 76, 80, 82, 99~
lOl, IlO, 118, 142, 145, 149,
173, 178, 190, 206, 2\4, 219.
220, 226, 229, 234, 238, 273,
302, 328~330, 354, 356, 363,
390---392, 476; beurs-Breyer 11
559, III 302. 476; beurs-v. d.
Ende 11 374, 376, 379~381. III
302, 328, 476; beurs-Everwijn
II 331, 332, 358, 476; bemsFrankendaal I 179, 226, 245,
246, II 98, 99, 153~ 156, 169,
111 63, 302, 476; beurs-Hiltrop
111 476; beurs-v. Mastricht 111
301, 302, 476.
Bibliotheek (bibliothecarL<;, custos)
I 2~4, 30, 75, 82~83, 121. 126,
130, 138, 140, 141, 143, 153~
157, 164, 167, 178, 187, 193,
194, 204~206, 208, 209, 211
254, 342, 357. 360, 475, 523~
524. ~ 11 41, 78, 92, 97, 98,
116, 153, 175, 181, 184_187,
200, 209, 210, 217, 224, 239,
249, 252, 253, 261, 262, 276,
277, 282~283, 295, 307, 308,
323, 362, 364, 368, 369, 372,
375, 382, 383, 388, 394, 417,
418, 427, 446, 448, 453, 455,
457, 458, 481, 483, 490, 496,
499, 500, 503, 506, 508, 510,
512, 522, 527, 528, 545, 547 ~
549, 552, 558, 561, 571, 586.
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- III 5, 18, 22, 61, 63, 61,
70, 73, 78, 79, 81. 98, 104, 109
-112,
115_117,
119_121.
130, 132-135, 140, 142, 143,
147, 155, 166, 174. 175, 195,
198, 199, 202, 212. 216. 222,
226. 230. 234, 238, 245, 260.
273, 304, 306. 331, 334, 347,
354. 360. 361. 363, 372, 373,
378. 388, 392, 394-396, 401.
403. 404. 407, 411. 413, 466,
498- 500, 530. Zie ook Instruc~
tiën.
Boekerij v. d. apostol. vicaris

Ro~

venius, I 138, 156, 157,
Boekverkoopers, verbod aan _
om van minderi arigen boeken

te koopen, III 273. 274.
Boeten (en andere inkomsten VQor
de Senaatskas ), I 225. 384, 389,
396. 402, _ II 37, 43. 53. 103.
109, 115, 143. 180, 185. 194.
201, 209, 219. 223. 256-258.
268, 302, 307. 310, 327, 329.
330, 334, 358. 531. - III 21.
113, 444, 486, 513,
Borstbeelden van professoren, II
394, III 175,
Burgermeestersbeursje, toelage aan
sommiqe prof. uit ,. . . ." 11 108.
Burgerrecht voor prof. en hun kin~
deren. 11 221.
Bijbel ten geschenke aangeboden:
in de Indiaansche taal II 90. in
de Hongaarsche taal II 96, in
de Slavonische taal 11 114, in
de Koerlandsche taal II 221.

c.
Catalogi van auctiën, bepalingen
omtrent ,......., I 212, II 81. 335,

111 6 (titel v. Roomsche priesters) , 294 (.schaamteIooze boeken).
Ceremonieel 1 ) bij de ambtsaau~
vaarding van een ordiu, prof. I
202. II 75, 103, III 287. 472,
473; van eeu extraord. prof. 11
39, 155; van een lector 11 32;

bij de afscheidsrede van een
ordin. prof. I 282; bij de overdracht van het rectoraat 11 93,
94; bij het houden van een lijk~
rede I 284. 348-349. II 168, bi;
het rouwen over Willem IV 11
464, 465; bij het fuuus van een
ordin. prof. 11 40, 168; van een
extraord. prof. 11 279; van de
weduwe van ecu ordin. prof. 11
43, 73; van de weduwe van eeu
extraord. prof. 11 73; bîj het
fuuus van een student r 504, 11
95; bij de voordracht van een
carmen of een oratie, door
iemand, die geen hoogleeraar is.
I 335, 398-399, II 119. 131; bi;
een promotie more maiorum 11
173, 111 103; bij de beÇjroeting
van nieuwe burgmrn. 11 115~
116, 222. 360; bii de inhuldiginq
Van WilIem IV 11 419 ........ 426,
428~431; bij de oratie op de
geboorte van Willem V 11 440;
bij het rouwen over de Gouver~
mente 11 526; bij de inhuldiging
van Willem V 111 3, 8; acade~
mische plechtigheden in Dom of
groote Audit.? I 275, 369; alleen
bij buitengenwone gelegenheden
nog in Dom 11 37; programma
voor een inauÇ/ureele rede van
een ordin. prof. II 5; voor de
voordracht van een carmen I
398~399; voor de oratie bii de
inhuldiqing van Willem IV II
420. 421, quastil" daarover 11
421.......-424; voor de oratie bij de
inhuldiging Van Willem V 11
579, 587 ~589, quaestie daarover II 580. 589, III 2. 9-10;
voor de lijkrede op een ordin.
prof. 11 12; voor de lijkrede op
Willem IV 11 468; op de Gou~
vernante 11 526. 530; verdere be~
palinÇfen omtrent ceremonieel I
281, II 121. 352, 412, lil 242.
249. 250. 419. _ Zie ook Be.
grafenis, Costuum, Eeuwfeest,
Lijkrede en Oratiën.

1) Hiervan worden bij elke handeling slechts één of een paar voor~
beelden gegeven.
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Chemie. begin acad. onderwijs in
-. II 142, 144. Zie verder Laboratorium chemicum, en Instrumenten.
Chirurgîjnsleerlingen, lessen voor
chirurgijns en ,.-, 11 212. 218,

355. III 220-222, 232, 261, 317,
332, 333, 336, 352, 353. 374.
487.
Classis: zie Kerkeraad.
Colleges. publieke ----, In 273,
288; wanneer niet te geven IJ

36, 60, 115, 116, 119, 120, 152;
geen private colleges te geven
op uren. bestemd voor publieke
__ in dezelfde faculteit I 318,
336; private - en honorarium
daarvoor' I 161. 303. 11 486,

493_495, 515, 520-522. 577.
III 273, 276-278, 295, 299. Zie
ook Lessen, private.
Collegiën. nationale enz.: zie Studenten.
Collegium medicum. 111 456.
Collegium musicum, II 254. 255.

294, 307, 582, 583.
Comité voor academische zaken

IC. A. Z.), 111 336, 337, 339,
342-349, 351-356, 361-363,
370-372. 374-376, 387.
Comité voor publiek onderwijs (c.

P.O.), III 243, 246-251, 254256, 258, 260-266, 268, 272278, 281-300, 303. 306-'310,
312, 313. 316-319, 321, 322,
324_326, 328, 330-333, 335,
336, 340.
Commissie voor academische zaken, III 539-540.
Costuum der professoren, III 472.
CUvier en NoëI in Utrecht. III

421, 427.

D.
Dansmeester, II 470,

490, 553.

III 376, 377.
Decanaat der theol. facult., geschil
over ----, IJl 345. 346.
Declaratoir, (van 1786) IJl 189.
(van 1796) III 263, 266-268.
271, 272, (van 1797) 11 278-

281, 295-296.

Diesviering, datum der -, IJ 181,

182, 256.
Disputatiën: vaststelling van da~
gen daarvoor, uitdeeling van ~
en stellingen. aantal exemplaren, kosten daarvan, op stadskosten te drukken, formaat. bezwaar tegen titulatuur. titel
vooraf aan Rector te vertoonen, [ 148; 153, 174, 177-179,

202, 203,213, 215':"'220. 222,
225, 303, 307, 308, 313-315,
318, 330, 337. 340, 356, 384,
385, 389, 390, 395, 479; 11 13,
38, 73, 77, 207, 216, 219, 352,
483, 503; disputatiën pro gradu.
publiek ot privaat? I 160, 161,
178, 369 __ 371; na dis put pro
gradll eerst oordeel v. d. promotor te vraqen, dan dat van
den oudsten der faculteit 1 398.
11 84: beginuur van -- pro gradu
11 183; __ pro gradu tecto capite
11 123; ~ sine praeside I 339,
480, Il 300. 370, 3710 dankbetuigingen bij "..- te verkorten 111
215; regeling der beurten van
opponenten bij "..- II 257, 258;
rumoer bij ~ I 401; stellingen
vooraf door promotor goed te
keuren I 308, 309, 11 5; bezwa~
ren gemaakt tegen inhoud van
- of stelIinÇlen, of carmina I

229. 233, 261. 262, Il 24, 26,
27, 52, 244, 279, 280, 285, 300,
301, 318, 365. 5H III n -

verboden I 491 __ 492 .. II 223~
225; ~ van BlondeeI, bezwaren
v. d. theo!. fat. daartegen 11
391,--393, wegens tweede uitgave dezer dL<;put. van Zijn burgerschap ontzet 11 394~402,
412----413; hersteld in zijn burgerschap 11 459.
Drinkwater voor Kon. Lod. Na~
poleon, 111 373.

E.
Ecole secondaire: decreet tot instelling 111 424; wanneer deze
ingaat 430. 433; onderwijs op
zelfden voet voortgezet 432.
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439. 446. 454. 470; opheldering

22. 23. 120. 330; III 240. 402.

gevraagd over beteekenis term

Zie- ook Examens en Promotiën.
Examgns en promotiën: strenge
eische-n te stel1en bij __ I 338,
396: 399, II 27; bijgewoond door
commissie- uit vroedschap I 91,
249, 251, 360; kosten van ~

école secondaire 434,.....438:

ver~

leening van graden voortgezet
431. 439~441, moet worden gestaakt 444; beklag bij Grand~
Maître over gering budget 442,
443; opgaven gevraagd van be-

zittingen der Academie 44St 446;
wanneer de lessen zullen beginnen 447; memorie aan den maire
over in.<;tandhouding Academie
447,..-449; de nieuwe organisatie
laat op zich wachten 477: in...
schrijving en gevolgde colleges
gelden niet voor academ. examens elders 450-452, 473, 488;
tegenkanting van den prefect de

Celles 449. 450. 473; de Utr.
prof. WOllen inwildinq Leidsche
Academie bij 467.....-469; hoeveel
de Stad mag uittrekken voor
kosten der school 442. 44:7449. 455. 457. 460. 464. 475.
477. 479. 480. 484. 490 __ 493;
retributiën, te heffen van de studenten 442. 447. 458. 459. 472.
475. 476.481 __ 483. 486--489.
503__ 506. 511. 512. 522. 537.
541; jaarwedden der prof. ongeregeld of niet uitbetaald 156,
461--463. 465--467. 471. 475.
4ï9. 181. 183. 484. 490--493;
'jaarwedden kunnen niet Ver~
laagd worden 458, 459; verzoek
om vrijstellinq voor stud. van
nat. garde- 484-486; titel Hoogeschool weder aangenomen 504.
Eed van een med. Dr., I 528, Ir 9.
Eed: formule v. d. ___ bij de installatie van G. MolI. 111 473.
Eeuwfeesten en bal\re-eeuw-fe-esten; 11686) Il 84. 85. 87. 91;
(1736) III 335--349. 352; (1786)
III 169--173. 176--183.
Emolumenten van den Rector I
331, 111 221; van hoogleeraren
voor examens, disputatiën en
promotiën, en geschillen over de
beurten van promotiën I 273.
279. 303. 306. 307. 319. 326.
356. 358. 368. 369. 385. 474.
480. 492. 504. 509; 11 2. 3. 12.

11 22. 109. 131. 147. III 102.
458, 476; afwezigheid van prof.

b;j -- I 245. 302. 318. 368. 11
12. 13, 37, 227; duur van ~ U
91. Zie ook Emolumenten én
Promotiën.

F.
Faculteitsvergaderingen, UI 472.
Financiering der Academie, I 276,

332--333.464: 11 15. 11. 451;
III 62. 63. 305. 306. 540. 542--

545, 547; bijdragen van de Sta~
ten v. Utr. daarvoor II 254, 273,

471. 472. 497. 509. 553. 573.
574. III 168. 174. 200. 218; b;jdragen v. h. Departem. Bestuur
daarvoor III 338, 342,......, 345, 347.

351. 355. 356. 359. 371. 376.
369; bijdragen uit de Keizer~
lijke schatkist daarvoor III 428,
432, 433. Zie ook Ecole secon~
daire en Overgang (jaren van).
Fortificatiekunst, landmeten enz ..
onderwijs in .-- I 343, 344, II

169.
Forum academicum, I 167-169.

182. 186. 188--193. III 14. 307.
308. 381--383.

G.
Getuigenis. een med. dr. kan niet
gedwongen worden tot ,. . . "

339.
Gregoriuskerkje, II 239.
Groefbidders moeten in kleedîng
zich onderscheiden van prof. en

pred;k.. 11 528.

H.
HiëronVffil1.-';;schooI. I 31, 33 34,

53. 128. 131; 11 18. 58: III 269.
354.
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Hongaarsche kerk: zie Audîto~
rium, derde.
Hongaarsche Protest. kerken, 11

dem., doeleinden bestemd III 4:03

-405, 412.
I.

234, 235.
Hongaarsche en Zevenb. studen~
ten, 11 272, 276, 282, 287, 290,

295, 304, 308, 314, 319, 323,
326 328, 332, 339, 349, 356_
359, 363, 368, 376, 378, 380,
384, 385, 388, 389, 404, 418,
431, 446, 452, 458, 475, 490,
496, 497, 499, 504, 505, 510,
515, 523, 528, 539, 545, 550,
555, 562. 576, 587. - III 15,
19, 24, 61, 64, 71, 74, 79, 82,
101, 109, 117, 124, 137, 141,
143, 146, 148, 157, 163-169,
175, 186, 206, 212, 219, 226,
229, 233, 238, 245, 378.
Hoofdofficier, door Senaat begroet
11 442---443; voorrang in pro~
gramma voor oratiën II 433.
444:; niet langer te complimenteeren en in programma's te
noemen II 463---465. 474, 475.
Hortus
(hort~Ianust
knechts,
woonhlli" prof. botanie). I 13 L

Illustre School (Athenaeum IlIustre): voorgeschiedenis I 1--21,
notulen der commissie ter voorbereiding benoeming prof. 21-28, financiering 14:--15, 19-21.
24, 25, 28_30, 65-66, benoeming prof. 31, 33...-38. 49--S3,
55...-57. keuze v. een gebouw
32, 38. geschil daarover met
Domkapittel, en overeenkomst
daaromtrent 38--49. 51 ........ 52,
54:-55. inwijding 55, 56. 59-63. leges der Ill. School 66, benoeming \Tan meer prof. 67.-68,
74: __ 80, privaat-docenten 79,

81-84,
Immuniteiten: zie V djdom.
Inkwartiering: zie Vrijstelling.
Inschrijving en recensie I 214, 286,

132, 257, 314, 337, 341, 348,
351, 360, 364, 373, 537-538

323, 337. 367. - 11 55, 579, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 41,
43, 16, 48-53, 129, 130, 251,
258, 259, 262, 265, 266, 273,
277,278,321, 311, 520. _ Dom

(beschrijving hortus, leges hortL
cataloçp.1S plantarum). ___ 11 140,

...- zich onttrekken aan milit.
dienst III 323-327, 368, 369.

114, 150, 154, 156, 157, 197,
206, 217, 249, 269, 281 (ve,plaatst naar Nieuwe Gracht),

285-287, 289, 296, 297, 301,
314, 320, 327, 328, 356, 366,
369, 375, 383, 384, 387, 402,
415, 116, 427, 489, 491, 505,
508, 512, 515, 528, 533-538,
544, 548, 582, 583. - III 10,
11, 15, 22, 52, 77, 79, 82, 99,
107, 124, 130, 155, 213, 216,
228, 229, 254, 256, 268, 289,
291, 300, 305-307, 318, 330,
331, 335, 340, 371, 372, 377,
378, 393, 398 (botan. mu"eum),
107, 413, 414, 129, 146, 459, 464,
495, 500. Zie ook Instructiën.
Hospes, geschillen tusschen stu~
dent en -, I 167, 467,11 13, 14,

350, 352-354.
Huizen achter den Dom voor aca~

m

439, 441.
Instrudiën: voor den secretaris v.
d. Senaat III 128,........129; voor
den Academîedrukkcr (1661) I

539, 540: (1771) III 551:
(1803) III 577. Voo; den Bibliothecaris (1777) III 551562. Voor den cmtos der Bibliotheek (1640) I 523-524:
(1777) III 563-569, Voo, den
custos der Anatomie (1796) III
576...-577. Voor den hortulanus

(1742) II 375: (1795) III 569574. Voor den onderknecht v. d.
hortus (174:2) 11 375. Voor de
knechts v. d. hortus (1795) 111
574-576. Voor de knechts ,van
chemie en physica (1794:) 111
569, (1798) III 577. Voo, de
(1636) 1 519~520:
pedellen

(1651) 1 520~522: (1795) III
569: (1806) III 577.
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Instrumenten: anatomische II 188,
UI 78; astronomische II 165.

283, 325, 328, 363, 364, 366,
383, 476, 477, 498, 532, 544,
545, 551, 557, 571, 597 ~599,
604~605, 607, 608, 610, 611,
614, 615, 619-624; !1l 58, 59,
78, 137, 139, 413~4l1, 609;
chemische II 289, 296,544, 617;
III 15, 78, 82, 95, 108, 539,
610, 611; chirurgische U 188.
308, 561; mathematische I 152,
153; 1I 328,372, 488, 532, 554,
571; III 78, 95, 109; physische
1I 283, 288, 325, 328, 363, 366,
455, 456, 476, 497, 505, 508,
512, 528, 532, 544, 549, 554,
595, 597, 598, 600_604, 606,
608, 610-614, 616~619, 621~
624; III 18, 78, 82. 95, 109, 600

contra prof, Fr. Burmruî I 461,
contra prof. p, Burman 11 233;
bezwaren van Senaat en Ma~
gistraat tegen de classis van
Rhenen en Wijk I 117~122;
censuur v. d, classis op geschriften van theot prof. I 220 ____
221; de classis Utrecht contra
prof. van Irhoven 11 445.-446;
Senaat en Magistraat contra
Utr. Synode 11 66 ___ 69; Kerke~
raad en Synode contra prof.
Röell 11 197-199,210,212,218,
245~ 246, 276~ 277, 282, _ Zie
ook Rust in Kerk en Academie.
Klinisch onderwijs, 198---101, 342;

II 484, 503; III 294, 471, 472.
Kloostergang (pand. v. d. Dom,
pand of galerij v. d. Academie),
I 165. 166, 271, 305, 315, 337,

338, 403, 508, 513; Il 152, 158,
160, 171--178, 183, 218, 270,
388, 499; III 269, 270, 292, 373,
455,
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J,
Jaarboeken der wetensch. en
schoone kunsten in het Konink~
,ijk Holland, lil 384, 385, 400,

Koning Lod. Napoleon, bemoeiingen van ,.- met academische
aangelegenheden, III 374, 375,
388~390,

409.
Jaarwedden: zie Professoren.
Joden toeqeIaten tot examens,

I

358, 359.

402~408,

maatregelen tegen

~, I 135-136. 244, 245, 251.
252, 299.

K,
Kaatsbaan, II 19,
Kabinet. v. natuur!.

392-400,

Kwakzalvers,

L.
Laboratorium chemicunl, II 150,
historie,

III

335, 338, 361, 372, 395, 403,
413, 426.
Kapelmeester der Academie,

III

359,
Keizer Napoleon in Utrecht, III

408, 409, 422-424,
Kerkeraad, classis en synode: Se~
naat en Magistraat contra Ker~
keraacl wegens zijne bemoeiing
met academ, geschriften of dis~
puten I 304; I 408_442, 454~
455,457.461 (de zaak~Malecoot:
geschil daarover in den boezem
v. d. Senaat I 142-453, 456);
I 468~472, 475~476 (de zaakFuyck); I 409-413, 454 (de
zaak~ Westfrisius) ;
Kerkeraad

Acta et decreta Senatus7 III

282,
544.
245,
306,
429.

287,
596;
268,
309,

409,
I11
269,
335,

410,
144,
282,
377,

491,
147,
291,
378,

508,
229,
300,
395,

Zie ook Instrumenten.
Leges et Statuta, (1643) I 170---

174, 184;

(1644) I

195~200,

Lessen, private, van anderen dan
hoogleeraren: toegestaan I 302,

339, 343, 350, 388, 390, 505; II
247, 251, 2il, 464, III 231; op
bepaalde voorwaarden toege~
staan 11 235~238, 255, 256, III
141; verboden I 280, 284, 285,

309, 367, 395, 396, 403, 462,
500, 504; II 53, 120~123, 141.
113, 158, 221, 228~232, 531;
III 298.
44
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Licentiaat, I 178, 283, 284, 311-

313. 345; II 90. 101-102. 189.
299. 300; bul voor het - I 534
_536; I1I 104.
Lidt de Jeude, polit. rede v. d.
stud. - in het Gr. Audit., 111

151-153. 164-166.
Lijkrede: oppositie tegen _
op
Moreelse I 405; weinig animo
voor _ op Regius 11 40; geweigerd te houden door collega's
uit dezelfde faculteit 11 ,175, door
alle collega's 11 228; oVereenkomst der jurid. prof. om geen
- te wenschen 11 309_310; in den regel te houden door
jongste lid v. d. faculteit 11
322; geen - gewenscht 11 200,

243. 266-268. 321, 372. 457.
526. 564; I1I 16-17. 77. 89.
103. 111. 231. 234. 239. 241.
315, 350, 411; Vroedschap
wenscht dat - niet in onbruik
gerake 11 323, 324.

- II 389. 390. I!l 137. 294. 295;
reorganisatie van III 255,
256; examens in _ 111 398400. 407.
Muziek bij academ. plechtigheden,

1 61. 62. 95-98. 185; II 75.
213. 345. 355. 428. 429. 479.
530; III 9. 60. 139. 254. Stadstrompers I 163, 164. Zie ook
Auditorium. groote. Collegium
musicum en Kapelmeester.

N.
Namen der maanden. 111 391, 4:16.
Narratio de statu etc., III 420,

421.
NatlJ-urkunde, Gezelschap tot beoefening der proefondervindelijke -. III 117. 144. 379. 395.
New-England, betrekkingen met

-. II 90. 96. 97.
Nieuwe stijl ingevoerd,
181, 182. III 122.

n

177.

M.

O.

Maaltijden: van professoren I 403,

Opheffing of overdracht: plannen
tot opheffing der Utr. Acad. 111
275. 292-294. 303. 304. 307;
voorstel tot overneming door
het Depart. Bestuur 111 360362, door het Rijk 111 387; adres
aan Kon. Lod. Nap. voor het
behoud der Academie 111 380.

460;
194.
248
271

II 53. 83. 85. 153. 180. 185.
201, 209. 223. 243-245.

(besluit tot afschaffing),
(hervat). 275. 278. 284.
288. 302, 467; van studenten I

148. 155. 220, 368; II 82.
Maandelijksche bijeenkomsten van
Curatoren en prof.. I 74:, 167,

177. 243; II 481. 482. 488. 489.
Maatschappij, huishoudelijke ,.....- te
Haarlem. III 541, 545.
Maatschappij tot Nut v. h. Algemeen, 111 400.
Maiora politica, voorstel om ~. te
laten doceeren, I 541-544.
Maliebaan (maliehuis. maliemeester). I 113. 123.462; II 17. 18.

20.42.65. 71, 79. 108. 160. 177.
188. 213. 238. 240. 241.
Manege: zie Rijdermeester.
Mathesis, navigatiekunst. bouwkunde enz., onderwijs in - toe~
gestaan 11 258, 259.
Medicus academicus, 111 376.
Medische faculteit: adviezen van

381.
Oratiën: bij staatkund. gebeurtenissen en gebeurtenissen in het
Oranjehuis, I 231, 232, 512; 11

1-3. 11-12. 22-23. 38. 106.
114. 143. 182. 209. 212. 242.
349. 352. 419-421, 424_425.
428. 430. 431. 439-441. 466.
468. 477_479. 526. 527. 529.
530. 579. 587-589;,1I1 4. 8. 9.
73. 119. 122_124. 315; de "aanspraak" in een oratie niet goedgekeurd 11 376, aan de goedkeuring der Vroedschap te onderwerpen 11 449, 450, vastgesteld
II 451. 454-455; 478; bepaald.
dat de Rector bij overdracht v.
zijn ambt een oratie moet hou-
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den II 91, 93; het laten houden
van een oratie geweigerd II

141.
Oudheden (Rom. en Gr.); II 576
en III 133 (grafsteen Smyrna).
lIl. 131. 132 en 113 (Rom. 9m!·
zerk), In 141 en 142 (Rom.
altaar) .
Overgang (jaren van ...- van Stads
tot Lands HoogeschooI: 1813~
1815): opwachting v. d. Senaat
bij provis. Bestuur Stad en

Pmv. III 504. 505. 536. 537.
bij M. Kemper 505; Acad. door
provis. Stadsbestuur in oude
rechten hersteld 505, 538; au-'
diëntie Senaat bij Pro v. Oranje
en bij Van Stralen 505, 506,
539; bestaande toestand voorloopig gehandhaafd S08, 509;
verzoek (lan Van Stralen om
weer graden te mogen verlee~
nen 507~51O: zijn antwoord
510...-5l1; commissie benoemd
tot reorganisatie H. O. 511;
recht tot verleen en graden weer
toegekend 511, 540; eerste examen aan herstelde Academie
512; correspondentie met Rector
Leiden en met Secret. v. Staat
Binnen!. Zaken over hervatting
colleges 513...-518; opgave gevraagd Wlll theol. stud. 519; audiëntie bii den Souv. Vorst 520.
bij den Koning 523; COlTespondentie met Rector Leiden oVer
inrichting
studiën
520,.......-522;
aanvang colleges uitgesteld 532,
533; financiering der Acad.
540. 542.-547; benoeming van
Curatoren 536, 548; beëediging
van Rector en prof. en inwijding van 's Lands Hooge
School 535. 536. 548. - Zie
ook Studenten-vrijwilligers.

P.
Pedellen. I 57-58. 72. 84. 102.
123. 137. 112. 156. 168. 206.

210. 225. 242. 254. 255. 259261. 265. 266. 305. 331. 341.
355. 356. 389 (pedel"ta!). 394.
519-520. 520-522; II 3. 13.
15. 16. 47. 86. 92. 105. 117. 123.
178. 222 (pedel"taf) . .261. 267.
270. 276. 351. 445. 448. 458.
166-167 (pedel"ta!). 541. 543.
552. 554. 555; III 146-148.
195. 198. 206. 247. 249. 251.
259. 306. 337. 339. 311. 347.
348. 358. 366. 370. 371. 377.
378. 569. 577. Zie ook Instructiën.
Penning, gouden., voor publiek en
voor more maiorum gepromoveerden]), I 184. 209. 233, 241.

250. 279. 285. 309. 310. 329.
350. 488; II 347. 348. 514; III
107; voor bizondcrc diensten aan
de Academie I 210.
Pensioen toegekend aan emerit.
prof. II 331. 355; behoud îaar~
wedde toegekend aan emer.
prof. III 343, 351, 399; gratifi~
catiën voor weduwen van prof.
I 133, 233. II 12; jaar van gratie voor weduwen van prof. II
41. 59, UI 97, 98.236; pensioen
aangeboden voor weduwen va:1
prof. I 478. 11 303, 572, III 288.
aan haar toegekend II 107; pensioen voor de kinderen van prof.
Heringa In 300; pensioen voor
de weduwe van prof. Saxe en
hare dochters UI 371, 372. 501

-502. 541-543.
PhiIosophie, strijd tusschen de
oude (Aristoteles) en de nieu~
we (Cartesius) .-, I 149 ....... 151.

158-162. 169. 175. 180. 182185. 187. 192. 209. 211. 218.
219. 235; herinnering aan ver~
bod om af te wijken van de
oude ~ I 303, 304, 328; van de
series geschrapt ecn aankondiging van een college "juxta
ductum CartesÎi." I 336...-337;
de nieuwe .- in eere hersteld IJ
201; de theoL prof. moeten zich

1) Hiervan worden slechts een aantal voorbeelden gegeven.
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onthouden van philos. colleges I
466; medici moeten zich in disput. en stellingen onthouden
van zuiver philos. onderwerpen
II 63, 106; titel te verleenen aan
gepromoveerden in de ~ I 201;
bepalingen omtrent examens en
disput. van philos. stud. II 77,
179; aan een philos. uit Groningen verboden, te Utr. philos.
colleges te geven r 243.
Piëmont. uitgewekenen uit ~, 11
102; subsidie voor studenten uit

_, 1I 266, 305, 314, 332,
Pikeur, I 152, 153, 155, 188, 204,
205, 212, 213, 219, 220, 404,
465, 505; II 17, 64, 112. Zie
verder Rijdermeester.
Portretten van erof. in de Senaats-

ze81, Il H 89, 95, 355, III 153,
portret van prof. v. Hamelsveld
van smi1de-lijk ouderschrift voorzien III 211. onderschrift verwijderd III 247. Zie ook Borstbedden.
Post- acta v. d. Dordtsche Synode
over toezicht op Academi.ën en
benoeming van prof.. I 69~ 73,

78,
Prinsen van Bohemen. studenten
aan de Utr. Acad., ! 95, 108,

109,
143. 146,
156, 180, 250, 326, 364, 453.
501; Il 40, 98,
Professoren: aantal der ___ I 211,
212, 388, 392, 393, II 431, lil
62 ___ 63; jaarwedden der --- niet
op tijd uitbetaald II 4, 74,_ 452.
111 299, 318. 544:, verminderd
II,15, 16, 18. 19, weder vermeerderd II 30, 76, dreigen met
1~ verminderd te worden II 128
---130; jaarwedden van vertrekProfessor primarius, I

kende of overleden --- tot hoelang uit te betalen 11 259, 264,

366, 367, 403, III 96, 98, 425;
jaarwedden der kerkelijke- ~ III
300, 301, 318, 334, 335; bedmg
van de jaarwedden der ,....--' I

332, 333,

III

305,

376~37ï;

geen verandering te brengen in
jaarwedden der -- zonder goed-

vinden van Kon. Lodewijk Napoleon 111 374; transportkosten
van - II 113, 114, 116, 140,

339,345, 376, 499, III 100, 197;
restituti'~ van door ------ genoten
transportkosten II 341, 345;
restitutie van door genoten
douceurs en verhaogingen van
wedde, bij vertrek naar elders
II 371, 484; intrekkinÇj van dit
besluit II 504. - Geschillen
van -: G. Voetius contra Maresius I 165. 255, 266: G. Voetius wntr3 Cyprianus I 341; van
Regius contra Diemerbroeck I
244, 245, 251, 5l4, 515; van
Diemerbroeck contra Cyprianus I 362: van Paulus Voetius
contra Maresius I 223. 224: van
N(>thpÜll<; contrél M;olresill-" i 161.
365. 3ï2--- 381; van
enkele:
theol. prof. en predibmten contra \iVolzogen I 485_··_-487: van
Fr. Burman contra Essenius I
457. 458; van v. d. Honert contt·a Odé II 325; van Saxe contra
P. Burman IX 542, 547, 548, 55L
557. 565. 571. 584; van Van
Goens contra Habbema Hl 83~
89, 90~95. 109. ~ Verbod aan
,....... om elkaar in oratië-n, dispntatië-lJ
theses te bestrijden I

or

161, 164. 203, 213, 303, 30,;'
308, 309, 336, 355, 357, 364.
487, H 31. Zie verder Borstbed~
den. Ecok- secondaire, Illustr,'
School, Kerkeraad, Philosophé
(strijd tusschen de oude en de
nieuwe-) , Portretten. Promotië-n.
Promoriën: pdvate of publieke? I
474: rumoer bij publieke ~ H
73; publieke
niet langer b
Domkoor II 94; bezwaren Van
den Senaat tege-n gratis ~ I
481. 482; beurte-n der professoren bil promoties r 244, 251,319,

326,353, 472, 473, 514, 515, 11
44, 111 282, 309; verzoek te mo~
gen promovee-ren zonder voorafgaande disputatie I 371; promotie uitgesteld wegens brutalitdt van den promovendIlS I 396--4:00, 406; niet toegelaten tot pro-
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motie, tenzij de candidaat i.ets
herriep, dat hij bijl zijne defen~
sie had gezegd I 473: Rector
moet er voor waken, dat de
doctorale bul niet wordt uit~
gereikt, wanneer de geëischtc
verandering in de theses niet
is aangebracht II 322; een el~
ders gepromoveerde kan te Utr.
in dezelfde faculteit niet weer
prombveeren 11 110---111; een
bachelor uit Oxford kan te Utr.
niet zonder examen promovee~
ren II 306; een te- Leuven ge~
examineerde- mag in Utr. zon~
der examen of disputatie pro.moveeren II 261; bedrog bij een
promotie Ir :44...-46, 60~62, 91;
fonnule voor een dup1icaat~bul
Hl 522: verschillende formules
voor pe-n hul r ')11, 532, II 8,
9; wijzigingen in deze formules

11 82, 370, 371, 482, 486, III
243, 272, 276, 297; voorbeelden
van den tekst der bullen voor
licentiaat en doctoraat I 525,......
536; belooningen en voorrech~
ten, door den magistraat gege~
Ven aan te Utrecht publiek of
more maiorum gepromoveerden,
! 103, 113, 138, n 75, 82, 85,
86, 145. Zie ook Ceremonieel,
Emolumenten, Examen.';; en pro~
motii>n, Licentiaat en Penni~q.
Promotiestoel in Domkoor I 110,

l! 31, 37, 46, 70~71.
Publicatie omtrent veiligheid der
studenten, (1786) !lI 184, 185,
(Aug, 1787) lil 202, (act.
1787) III 202, 203; omtrent ver~
bod van couranten en tîjdschrif~
ten (Nov, 1787) 1II 204, 205,
Publiciteit. te geven aan academi~
sche gebeurtenissen lIL 113...114, 235,
Publiek recht, leerstoei voor ...-.
II 213, 215, 216, 218, 220, 254,

R.
Recensie; zie Inschrijving.

Rector en Assessoren l), I 88--89.
102, 114, 131; regel, gevolgd bij
verkiezing van ---, 111 177.
Rectoraat, overdracht van het ~
niet op den diës, maar op 31

Jan, of 1 Febr" I 281, 282, 294,
302, 317; oude. gebruik hersteld
I 331, 334,
Remonstranten, weerlegging van
hun catechismus en geschriften.

I 141.
Restitutie: zie Professoren.
RokgeId: zie Tabbaardgeld.
Rust in Kerk en Academie: Regle~
ment St. v. Utr. (1695) ter be~
waring van ~ Il 147...-151. re~
qh-ment St. Utr. (1704, in zake
Röell) 1I 190~ 194,
Rijdermeester (Rijderschool, mane~
ge, huïs AschaHenburg), II 163.
171. 172, 187, 196, 197, 205,
206, 21 1, 272~274, 290, 3I4~
316, 328, 368, 369, 452, 460,
469-471, 584, 585; III 25,
26, 338, 376, 377, 379, 426, 427,
456, 497. Zie ook Pikeur.

S,
Sa10mon'5 tempel, II 299, 516, 522,
523, m 495,
Schermeester (en schermschool),
! ï2, 81, 125, 141~143, 152,
153, 227, 242, 301, 314, 330,
331, 340, 382; II 41, 57, 112,
li6 117, 139, 159, 176, 211,
226, 259, 260, 295, 326, 364,
381, 382, 516, 562, 582; m 25,
174, 259, 371, 376, 377, 453,
454, 456,
Schildercollege, Hl 456.
Secretaris te kiezen uit den Se~
naot, I 358, 364; 11 485, 502,
503, 5ï9, 581; II1 19, 23,24,28,
29, 41, 44, 45, 48, 51, 126-129, 136, 137, 151, 419,
Senaatskamer (Senaatszaal), I
73~74, 302, 315, 354, 389; 11
80, 83, 89, 132 (schoorsteen~
stuk), 183, 367; III 153, 160,
246, 260, 2ïO,

1) De jaarlijks terugke-erende- benoemingen van R. e-n A, worden hier
niet opgenomen.
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Senaatskas: zie Boeten.
Series lectionum. I 64. 111. 228,
229. 318. 336. 337. 340. 390.
395. 466. 467; 11 1. 319. 320;
III 265. 266. 273. 275. 299.
310. 311. 445. 486. 513. 612637.
Smeetoren: zie Sterrenwacht.
Stadhouders W. lIl, W. IV, W.
V en Gouvernante Anna, be~
moeiingen van de ,....... met aca~
demische aanqelegenheden, II 3,
15, 16. 165-166. 434-439. H7.
448. 453. 459. 479, 480. 491.
492. 501. 506. 509, 510. 516.
523, 529; III 13-15. 18. 19.
25. 41. 43_48. 51. 61. 64. 65.
71. 75. 80. 82. 96. 101, 105.
106. 110. 118. 124. 137. 141.
HS. 148. 155. 156. 206. 213.
214. 217. 220. 224. 226_228.
230. 234, 237,
Stellingen: zie Disputatiën.
Stemregister, inschrijving van academo ambtenaren in '-, III 304,
305. 317, 318, 331.
Sterrenwacht (Smeetoren) I 142,
155. 163. 193. 485; II 47, 52,
57. 64. 283,'286. 290. 312. 361.
364. 498. 596. 597. 608; III
306. 363, 378. 381, 392. 393.
406. 413. 414. 457, 464. 470.
495, 496. ,- Zie ook Instru~
menten.
Studenten, aantal,......., II 337, 346,
III 291. 304.307. 321, 326, 379.
414. 415. 448. 458. 487; Engelsche en Schotsche ,- II 128; na~
tionale, provinciale en stedelijke
collegiën van --- I 175---177,
186,187, II 8---11, 20; ontgroenpartijen van --- III 320, 322,
331, 332, 383-386. 494; baldadigheden van,....... I 185,.......187, II
142. 220: 547. III 348; maken rumoer in den Dom e.a. ker~
ken tijdens godsdienstoefening
III 209. 236. 357; be,chuldigd
Van aandeel aan politiek op~
stootje III 417; een student gerelegeerd I 482,.......484, 487,.......489,
gevangen genomen II 128, mi~~
handeld 11 418, 524_525; aan-

deel van de --- aan inhuldi'ging
van Willem IV 11 419,.......421,
425. 428. 430. van Willem V II
590. 591, III 2-4. 8-10. aan
ontvangst van Kon. Lod. Nap.
III 369, 375, aan de academiefeesten van 1786 III 179, 180,
182, 183; vrijwillige bijdragen
der,....... voor wapening der schut~
terij (1783) III 156, 157; vrijstelling van --- van militairen
dien" III 310-314. 319_327.
344, 502, 503; tooneelvoorstel_
ling van --- III 291. 317, ~ Zie
ook Maaltijden en Stud. vrijwill.
Studenten-vrijwilligers (1815) IU
523-535. 547. 548,
Synode: zie Kerkeraad,

T.
Taalmeester (in Fr" Eng. en ItaL)
I 107, 110. 154, 328. 329, 465;
11 176. 281. 288. 291. 299. 305.
306; 111 546,
Tabbaardgeld, I 144, 249, 250; II
50. 54-56. 66. 69. 129. 447;
111 28. 257,
Tentamina, I 369.
Testament, Nieuwe ,..- vervalscht,
III 6-8,
Theatrum academicum, 11 289,
297. 498. 596,
Theatrum anatomÎcum (Anatomie)
I 5, 7. 9. 10, 12-14, 16. 83.
89, 90. 106, 124. 163, 227. 244.
251. 252. 300. 329. 341. 401401. 476; 11 116. 151, 158,
188. 217, 262. 282. 284. 286.
287, 289. 294. 304. 308, 312,
313. 377. 402. 458. 176. 484.
503. 504. 540, 608; III ï7. 78.
125. 130. 148. 222. 225. 228.
229. 257. 268. 269. 282. 306.
316. 335. 336. 340. 358.. 372.
377. 379. 427. 429. 484. 495.
544. __ Zie ook Instrumenten.
Theatrum chemicmn: zie Laboratorium chemicum,
Theatrum chirurgicum: zte Auditorum, derde, en Instrumenten,
Theatrum physicum, 11 283. 284.
286-288. 308. 361, 364; 111
t

695
ï7. 10~,. 109. 118. 114. 115.
147. 153. 229. 245. 258. 283.
291. 297. 298. 300. 306. 318.
335. 395. 396. 403. 405. 429. Zie
ook Instrumenten.

Thw!. proL verzoek v. een Ital.
koHiehuishouder om --- te wor~
den II 162.
Theses: zie Disputatiën.
Toelating tot de Academie. I 220.
Transportkosten: zie Professoren.

u.
Uithangbord ,de Academie," I 129.

v.
Vacantiën, I 71, 73, 75-77, 82:
II 199. 201. 206. 305; III 366.
512. Kerstvacantie wegens stren~
gen winter verlengd II 74:, 143,
220. 248.
Verboden boeken, 1130-131, 316.
Vroedvrouwen, lessen voor _ II
540; III 117. 121. 352. 353. 374.
Vrijbrieven v. d. provinc. tol, Hl
11-12.
Vrijdom van accijns op wijn en

bier, I 67, 103-108, 110_112,
117. 127. 132. 137. 167-169.
183. 219. 226. 232. 233. 241.
249. 256. 262. 267. 276. 281.
282. 285-288. 294. 295. 300.
314. 319-324. 327. 330. 331;
III 19. 23. 45. 48_52.
Vrijdom van burgerwacht, I 275;
11 76.
Vrijdommen in het algemeen (im~
muniteîten): verzoek om herstel

van _ 11 485. 503. 579-581;
III 28. 29. 41. 307. 308.
Vriihof (Vrijthof: pleintje bij de

Kloostergang), I 64, 337, 354:.
361; II 218.

Vrijstelling van inkwartiering voor

pcol.. I 510. III 191_193. 201.
240- 242. 245. 250. 258. 504; van een bepaling uit het statuut
omtrent testamentaire beschik~
kingen 11 24ï; - voor publiek
gepromoveerden van de verplichting om officter bij de
schutterij te worden 11 386, 484,
503; 111 28, 30; - van schut~
tersdienst voor prof. en studenten 111 512; van militairen dienst
voor publiek en more maiorum
gepromoveerden 111 349. Zie
ook Ecole secondaire.
Vijand, studenten in landen van

den -. I 141.

w.
Weduwen van professoren: rouw~
bezoek aan ~ II 29; zie verder
Pensioen.
Weduwen~Sociëteit,

III 230, 231,

233. 578-599.
Wijn, studenten vrijgesteld van
sommige bepalinqen omtrent în~
van van ~, I 359, II 208, 210.
Zie 'ook Vrijdom van accijns op
wijn en bier.
\Vijngeld der prof.. I 210, 249,

250. 325. 331.

Z.
Zetels (kussens en psalmboeken)
voor de prof. in de kerken. J

165. 243. 247. 354. 399. 400.
401; II 31. 37. 38. 50. 84. 86.
87. 440. 467. 531. 541. 563; III
297. Zetels voor "Heeren" en
professoren in het groote Auditorium, II 132,

INHOUD.

Inleiding

..........

. ................. .

lIL DE ACADEMIE (1636---1815), vervolg en
slot .................................................. .
10 April 1766----26 Maart 17671), Rectore Franeiseo Burmanno, Francisci filio, Francisci nepote
28 Maart 1767-24 Maart 1768, Rectare Joa...'1.ue
Frederîco Reitz ............... .
24 Maart 1768~5 April 1769, Redore Joh. Fred.
Hennert
.Acta secreta 176(',.-1769
6 April 1769--2 April 1770, Redore Sebaldo Ravio
2 April 1770-11. April 1771, Hectore Meinardo
Tydeman
11 April 1771--30 Maart 1772, F~ectorc~ Carolo Scgaar
30 Maart 1772---25 lVIaart 1773, Redore Johanne
Davide B.-.alL'l
.-. . . .. . . .
23 Maart 1773-24 Maart 1774, Rectore Joanne
Henrico V oarcia .... _....
24 Maart 1774-·27 Maart 1775, Redore J acobo
Alberto Vos
.......... .
27 Maart 1775-25 Maart 1776, RedOl"e Christophoro Saxio ..... .
25 Maart 1776~10 p_pl-il 1777, Redore Petto
~ondanl
..........
. ...... , .. .
10 April 1777--26 Maart 1778, Rectore Petro Luchtmans , ........................................ .
2{) Maart 1778---25 Maart 1779, Rectore Johanne
Theodoro Rossijn ...... " .. ".
. .. , ......... .
25 Maart 1779-6 April 1780, Rectore Gisberto Bon-

Blz.
V-Xill

1-699
1-16

16- 20
2tJ.- 26

23-- 56
56- 61

61- 65
66- 71
72--- 76

76-· 80

80- 89
89-101

101-112
113-118

118----125

.I) Op deze en volgende data vindt men telkens achter de Acta
et Decreta de Resolutiën van de Vroedschap (Raad) van Utrecht,
of van de daarvoor later in de plaats komende colleges of magistraatspersonen.
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net, ab 21 Oet. 1779-6 Aprilis 1780 Graphiario
.T. Oosterdijk Schacht .............. .
6 April 1780-26 Maart 1781., Rectore A. P. Nahuys,
Graphiario J. Oosterdijk Schacht ......... .
ZiJ Maart 1781-11 April 1782, Rectore Joh. Fred.
Hennen, Graphiario Fr. Burmanno " ............ .
11 April 1782-27 Maart 1783, Rectore Fr. Burmanno, Graphiario Sebaldo Ravîo ............... .
27 Maart 1783-25 Maart 1784, Rectore lVIeinardo
Tydeman, Graphiario Christophoro Saxio ....
25 Maart 1784-----.7 April 17S5, Redore Carolo Segaar,
Graphiario Petro Luchtmans ...
7 April 1785-----30 Maart 1786, Rectore IJ sbrando
van Hamelsveld, Grapruario G. Bonnet
30 Maart 1786-29 Maart 1787, Rectare Sebaldo
Ravio, Graphiario Joh. Fred. Rennert ..
2tJ Maart 1787-3 April 1788, Rectore Christophoro
Saxio, Graphiario M. Tydemanno usque ad 22 Mali
1787, deinde C. Segaar ..
:3 .ft_pril 1788~26 Maart 1789, Rectore Petro Bondam, Graphiario Carolo Segaar ......... .
26 Maart 1789-25 Maart 1790, Rectore Gulielmo
Laurentio Brown, Graphiario Petro Bondruu
25 I\-iaari. 1790-----24 Maart 1791, Rectore :Petro
LuchtJnans, Gro.phiario Joh. Theod. Rossijn
24 M<:'..art 1791-26 Maart 1792, Re-dore Hermanno
Hoya3.rds, Graphiario Alex. Petro Nahuys
26 :f',JIaart 1792-21 J:.jIaart 1793, Rectore Gisberto
Bonnet, Graphiario Hermanno Royaards ...
21 Maart 1793~·31 Maart 1794, Rectore Hennco
Johanne Arntzenio, Graphiario Fhil. Joh. Bachiene
:U Mamt 1794--27 Maart 1795, Rectore J oanne
Frederico Hennert, Graphiario Henrico Joanne
Arlltzenio
........................... .
27 Maart 1795--14 April 1796, Rectore Matthia van
Geuns, Graphiario J ohanne Theodoro Rossijn
14 April 1796-28 Maart 1797, Rectore Johanne
Theodoro Rossijn, Actorum Interprete Christophoro Saxîo, Senatus Academici Scriba .....
28 Maart 1797~28 Maart 1798, Rectore Christophoro
Saxio, Scriba Jodoco Heringa, Elisae fiIio .....

138--142

145-149
149--161
161-173

190-206
207-214
214·-221

227-230
230--234

235-238

239--243
248-261

262-274
274-297
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28 Maart 1798~17 April 1799, Rectore Jodoco Heringa, Elisae filio, Scriba Jano Bleuland
17 April 1799~26 Maart 1800, Rectore Jano Bleuland, Scriba Nicolao Cornelio de Fremery ....... .
26 Maart 1800-25 Maart 1801, Rectore N. C. de
Fremery, Graphiario C. W. de Rhoer .......... .
25 Maart 1801-31 Maart 1802, Rectore Corn. Wilhelmo de Rhoer, Graphiario Carolo Segaar ..... .
31 Maart 1802~30 Maart 1803, Reclore H. Royaards,
Scriba H. Arntzenio ............................. .
30 Maart 1803-12 April 1804, Rectore Hermanno
Arntzeruo, Graphiario Sebaldo Ravio
........ .
12 April 1804-4 April 1805, Rectore Sebaldo Ravio,
Graphiario J. F. Hennert ............... .
4 April 1805~24 April 1806, Rectore Matthia van
Geuns, Graphiario HE'rmanno Royaards ..........
24 April 1806-9 April 1807, Rectore Philippo
Guilhelmo van Heusde, Graphiario Matthîa van
Geuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 April 1807~19 Mei 1808, Rectore J. Th. Rossijn,
Graphiario Ph. G. van Heusde ............
19 Mei 1808-27 April 1809, Rectore Dithrnaro
Hui~man, Graphiario J. Th. Rossijn ..............
27 April 1809-10 Mei 1810, Rectore Gabr. van
Oordt, Graphiario Ditlunaro Huisman
..........
10 Mei 1810-28 Maart 1811, Rectore Jano Frederico van Beeck Calkoen, Graphiario Gabr. van Dordt
28 Maart 1811-26 October 1811 (24 Januari 1812 1
Rectore J odoco Heringa, Elîsae filio, Graphiario
Gabr. van Dordt ........................ .....
24 Januari 1812-24 October 1812, Rectore Jodoco
Heringa, Elisae filio, Graphiario Gabriele van Dordt
24 October 1812-25 October 1813, Rectore J odoco
Heringa, Elîsae filio, Graphiario Gabriele van Dordt
25 October 1813-28 October 1815 2), Rectore J odoco Heringa, Elisae filio, Graphiario Gabriele van
Dordt
......................................... .

»,

297-309
310-319
319--332
333--336
337-340
340-349
349--356
356-363

364--381
382-390
390-397
397-408
408-------417

418-------433

434-467
467-503

503-548

J) Voor dezen alternatieven datum zie hiervóór, blz. 426, noot 3.
2) Met dezen datum eindigen de Acta Senatus; de daarop volgende notulen van de stedelijke regeering loopen tot 3 Nov. 1815.
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