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Naar mijn weten doen de beoefenaars van sociale geschiedenis weinig of 
geen beroep op bronnen of studies handelend over de geschiedenis van de 
oude Europese universiteiten. Ten onrechte echter. De universiteitsge
schiedenis, en zeker zoals deze de laatste jaren beoefend wordt, belicht de 
sociale geschiedenis vanuit een andere hoek en biedt nieuwe mogelijkheden 
en perspektieven. 

De idee om deze bijdrage te schrijven kwam bij rnij op na de lektuur van 
het speciale nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis: 'Sociale strati
ficatie en mobiliteit in het verleden'. Verschillende vragen en problemen die 
de auteurs te berde brachten kunnen opgelost worden door de inbreng van 
de universiteitsgeschiedenis. Sommige auteurs schreven trouwens in die 
geest.l 
De laatste decennia is er bij de beoefenaars van de universiteitsgeschiedenis 
een duidelijke belangstelling gegroeid voor de sociale aspekten in hun vak
gebied. Vooral het sociale statuut van universiteitsstudent en afgestudeerde 
en de relatie universiteit-maatschappij kregen extra aandacht. 

Het ligt helemaal niet in mijn bedoeling de lezers een afgeronde studie over 
dit onderwerp aan te bieden. Daarvoor zijn er nog te grote leemten in het 
vooronderzoek en zou ik de perken van een artikel te buiten gaan. Ik wil de 
lezer slechts een status questionis van de huidige stand van onderzoek geven, 
met de nodige bibliografische richtlijnen. Deze bibliografie wil, noch kan, 
ekshaustief zijn. 
Vooreerst zal een overzicht gegeven worden van de bruikbare en beschikbare 
bronnen voor de sociale geschiedenis. Vervolgens wordt er aan de hand van 
de literatuur aangetoond wat er reeds gedaan werd en wat er nog dient te 
gebeuren. 

* Bevoegdverklaard Navorser NFWO. 

Tijdschrift voor sociale geschiedenis, maart 1978 
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I. Bronnen betreffende de universiteitsgeschiedenis 

Onder impuls van de Internationale Kommissie voor Universiteitsgeschie
denis verschijnen sinds enkele jaren bibliografieen van de universiteiten tot 
1800. Zijn thans reeds verschenen: Graot-Brittannie en Ierland,2 Orleans,3 
Spanje, Leuven, Kopenhagen en Praag, Portugal, Leiden, Pees, Franeker 
en Bazel4 en Duitsland.5 Voor de Duitse universiteiten kan men ook terecht 
bij H. Coing (ed.), Handbuch der Quellen und Literatur del' neueren euro
piiischen Privatrechtsgeschichte, I Mittelalter (IlOO-l 500), M iinchen 1973, 
pp . 91-128; 1/ I Neuere Zeit (1500-1800), Miinchen 1977, pp. 3-102. 
Bibliografieen voor andere universiteiten zijn in voorbereiding. 
Deze bibliografieen geven een lijst van de uitgegeven bronnen. De inter
nationale kommissie pleit thans ook voor het opstellen van repertoria 
van aile dokumenten met betrekking tot de universiteitsgeschiedenis. Het 
betreft hier dus niet aileen inventarissen van universiteitsfondsen, die reeds 
in grate mate bestaan, maar repertoria van aile archieffondsen die doku
menten met betrekking tot de universiteiten en de universitaire wereld be
vatten. Het Institut de Recherche et d'Histoire des Textes te Parijs is reeds 
vergevorderd met het op repertorium brengen van de Franse archieven tot 
1500. Voor de uitgaven van de hieronder beschreven bronnen verwijzen we 
verder naar S. Stelling-Michaud, L' Histoire des Universites au moyen age et a 
la Renaissance au cours des vingt-cinq dernieres annees, in Rapports, I, XIe 
Congres International des Sciences Historiques, Stockholm 1960, biz. [26-
128 en H. De Ridder-Symoens, Een decennium universiteitsgeschiedenis, in 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 85 (1972), 446-448 (Behandelt de· uitgaven 
196o-I970; na 1970 raadplege men de Iopende bibliografieen, zie bIz. 89. 
Over welke bronnen beschikken we nu? 
Een eerste reeks brannen die in aanmerking komen en basismateriaal vor
men, zijn de lijsten van de suppoosten (leden) van de universitaire gemeen
schap. We zeggen wei suppoosten omdat zeer vele matrikels of inschrijvings
registers inderdaad ook huispersoneel, boekverkopers, boekbinders, boden 
e.d., kortom al wie geniet van de universitaire privileges, opnemen.G Naast 
de reeds vermelde klassieke matrikels beschikken we ook over promotie
lijsten en rotuli of aanvragen voor kerkelijke beneficies. Deze rotuli zijn 
dikwijls ouder dan de eigenlijke matrikels. Namen van studenten treft men 
ook aan in de akten of notulen van de fakulteiten en de naties, in de registers 
van de ontvangers en registers van colleges, pedagogieen of halls. Een lijst 
van arme studenten zoals het Liber Taxatorum van Freiburg i.Br. (zie biz. 
97 is jammer genoeg uniek. 
De normatieve brannen zoals statuten, privileges, reglementen uitgaande 
van de universiteit, de fakulteit, de natie, het kollege of toegekend door de 
wereldlijke en kerkelijke overheid leren ons veel over de mentale evolutie 
in de loop der tijden: hoe stonden de respektievelijke instanties tegenover 
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de sociale stand waaruit haar leden kwamen; welke faciliteiten en voorzie
ningen werden er verleend aan minderbegoeden; werden adellijke studenten 
gepriviligieerd; kortom, was het karakter van die instellingen al dan niet 
demokratisch en wijzigde het zich in de loop del' tijden? 
Het dagelijks leven van de verschillende korporaties kan men het best meten 
aan de neergeschreven deliberaties en notulen. Waren er sociale spanningen 
binnen de groepen; bestonden er in de realiteit vormen van diskriminatie of 
privilegiering van de verschillende sociale groepen; wijzigde de mentaliteit 
zich in de loop der eeuwen? Is de zo hooggeroemde korporatieve geest van 
de middeleeuwse universiteiten een my the of een realiteit? 
Heel de kategorie van ekonomische en financiele bronnen van de verschil
lende instellingen, eerder zeldzaam in de Middeleeuwen als er van een ma
terieIe infrastruktuur nog weinig sprake is, overvloediger in de Moderne 
Tijden, leert ons veel over de financiele mogelijkheden van die instellingen, 
o.m. voor de opvang van minder gegoeden. Ook werpen deze een licht op de 
veraristokratisering van de studia. 
Tot op heden wordt het studentenleven hoofdzakelijk beschreven aan de 
hand van de studentenbrieven die zich in formulierboeken bevinden. Deze 
brieven werden als model gebruikt bij de studie van de ars dictaminis in de 
artesfakulteit. 7 Een vraag blijft echter in hoeverre ze de werkelijkheid weer
geven ofwel of ze niet eerder thuishoren bij de normatieve bronnen. 
Belangrijke niet-universitaire bronnen zijn de notariele archieven, vooral 
dan voor Zuid-West-Europa. Stelling-Michaud heeft voor zijn studie over 
Zwitsers te Bologna (zie verder) voor een groot deel geput uit deze archieven 
en ook voor, bijvoorbeeld materieIe gegevens betreffende de universiteit van 
Orleans, werd beroep gedaan op de thans verwoeste archieven van Or
leanese notarissen.8 

Blijven er tens lotte de bronnen van private aard over. Deze zijn zeer ver
spreid, dikwijls moeilijk te achterhalen en nog te weinig gebruikt. We denken 
hier bvb. aan korrespondentie, priverekenboeken, kursussen, memoires, 
reisverslagen, studieattesten en dergelijke meer. Ze zullen in de hiernavolgen

de tekst regelmatig ter sprake komen (zie o.a. bIz. 102). 

2. Literatuur betreffende de sociale aspekten 
van de universiteitsgeschiedenis 

Vooreerst verwijzen we natuurlijk naar de hierboven geciteerde bibliogra
fieen die de lezer een vrij behoorlijk overzicht geven van wat er verschenen is. 
Bovendien wijdt de Revue d'histoire ecctesiastique in haar Bibliographie een 
paragraaf aan Histoire de fa pedagogie et des etablissements d'instructions 
(onderverdeling van Histoire des Sciences et des Letfl·es). Verder verschijnt 
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jaarlijks in het in Gent in 1961 opgerichte internationale tijdschrift Paeda
gogica Historica, een uitgebreide, veeIomvattende bibliografie. Daarin zal 
de lezer niet aileen een vermelding vinden van de pedagogische werken over 
het hoger onderwijs in heden en verI eden, maar ook over problemen die hier 
ter sprake komen. 
Dat de sociale aspekten van de oude universiteiten reeds enige tijd belang
stelling genieten in historische middens heb ik reeds gezegd. Minder sukses 
kennen tot op heden de zuiver ekonomische aspekten van deze insteIlingen. 
Om hier enigszins aan te verhelpen werd door de internationale kommissie 
voor universiteitsgeschiedenis op het wereldkongres te San Francisco in 1970 
volgend thema voor haar meeting gekozen 'The Economic Frame of the 
Mediaeval University'. Uit de voorbereidende besprekingen voor deze mee
ting bleek duideIijk dat men hier nog in een beginstadium staat. De akten van 
het kongres zijn onlangs verschenen. 9 

We zuIlen ons hier niet verder bezighouden met de zuiver ekonomische 
aspekten van het universiteitsstudium. Noch zullen we - om met eigentijdse 
begrippen te spreken - aandacht besteden aan het administratief, technisch 
en onderhoudspersoneel dat, hoewel in geringe mate, toch aanwezig was in 
een universiteit van het Ancien Regime. We zullen ons beperken tot de pro
fessoren en de studenten. 

a. Professoren 
Vermits kennis een gave Gods is moet iedere sterveling in de gelegenheid 
gebracht worden om deze kennis te verwerven. Dit impliceert dat deze 
kennisoverdracht gratis moet gebeuren. Dit kerkelijk ideaal, waarmee de 
universiteiten gestart zijn, heeft niet lang (of nooit?) stand gehouden. Noch
tans heeft de kerk van meetafaan door het verlenen van prebenden aan pro
fessoren en studenten, door het inrichten van colleges en het stichten van 
beurzen, en door verbodsbepalingen met betrekking tot kumulatie, gepoogd 
dit ideaal te verwerkelijken. lO Wat er uiteindelijk van terecht gekomen is 
tonen de weinige monografieen gewijd aan de salariering van professoren. 
WeI dient hier een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de 
studia van Zuid- en Noord-West-Europa. In de algemene literatuur over de 
middeleeuwse universiteiten is er steeds sprake van twee types studia: 
Bologna als studentenuniversiteit en Parijs als magisteruniversiteit. De 
andere universiteiten zouden konstitutioneel een van deze twee types aan
kleven (grosso modo verdeeld in Zuid- en Noord-West-Europa). Bovendien 
zijn er nog enkele universiteiten op de breuklijn tussen beide zoals bvb. Or
leans en Angers - wij spreken van het intermediaire type.ll 
Deze verschillende typologie zal natuurlijk een weerslag hebben op de hoe
danigheid van de leden van de korporatie. 
Zo hebben de Italiaanse studia, met zuiver wereldlijke inslag, reeds in de 
13e eeuw het systeem van rechtstreekse betaIing van de professor door de 
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Docent en Student uit : Crammatica versiblls hexametris cOllcinnata (13de eeuw), Wenen, 
Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 2499, fol. I v . 



Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis 92 

student, op basis van een persoonlijk kontrakt, laten varen voor een jaar
Jijkse bezoldiging door de stad. Dit hangt samen met grote institutionele 
veranderingen.12 Voor de universiteit van Pavia werd de salariering van het 
onderwijzend personeel nader onderzocht door Zanetti ,13 Uit diens studie 
blijkt dat de wedden afhankelijk waren van leeftijd, jaren dienst, bekwaam
heid en de stedelijke ekonomische konjunktuur. Normaliter was het bedrag 
vrij stabiel. Door de vergelijking van de professorenwedden met die uit an
dere sektoren blijkt dat slechts 5% van de hoogleraren uitzonderlijk hoge 
wedden verdienden (aileen de hofdignitarissen die mochten kumuleren), 

dat 20% lag in de weddeschaal van de hoge funktionarissen in de admini
stratie (zoals bvb. de Podesta van de stad) en dat de overige 75% hoog
leraren zich tevreden moest stellen met de inkomsten van een geschoold tot 
ongeschoold arbeider. Rekent men er nog enkele extra-verdiensten bij, hoofd
zakelijk in natura,14 dan genoot een universiteitsprofessor te Pavia, en blijk
baar in heel Italie 'Ie prestige, non la fortune' am met Zanetti te spreken. 
Hoewel de studia in het Duitse Rijk van een verschillende struktuur waren 
kan men ook daar, zoals trouwens in aile andere Ianden van Europa, het
zelfde stramien ontwaren: een elite, enkele hooggeleerde of politiek mach
tige prominenten, krijgen ontzettende hoge wedden, een groter aantal kan 
behoorlijk leven van zijn inkomsten en een hoop, nauwelijks of niet geken
den, leven marginaal, zeker in die landen waar het bezoldigingssysteem min
der uitgewerkt was dan in Italie. De Duitse studia waren jonger en minder 
verweven met de stad, ondanks het feit dat velen ervan stedelijke stichtingen 
waren.iS Een kompleks systeem van vergoedingen door de stad, de v~rst, 
de kerk en maecenassen, gaf de mogeIijkheid beroemde professoren, meest 
uit Italie en Frankrijk, te kopen. Daarnaast gaf een uitgewerkt systeem van 
voordelen zoals belastingsvrijdom en extra vergoedingen aan een belangrijk 
aantal Duitse hoogleraren niet aileen het prestige maar ook een goedgevulde 
beurs. Over de grote groep marginale lesgevers die niet of nauwelijks rond
kwamen met wat ze van de studenten en eventueel van stad of kerk kregen is 
nauwelijks iets geweten.16 

Waren de bezoldigingen oorsprankelijk afhankelijk van allerlei faktoren 
zoals leeftijd, bekwaamheid, graad, mettertijd wordt de tendenz steeds gra
ter om wedden uit te betalen volgens vaste barema's.17 
De salariering van de Leuvense hoogleraren is ons bekend - althans voor de 
15e eeuw - door de monografie van J. PaqueUB De stad Leuven heeft zich 
van meetafaan aangesteld als voogd van het studium, en zoals in het Duitse 
Rijk heeft ze na haar stichting (1425/26) professoren gekocht met hoge 
wedden. De stadsfinancien waren al gauw ontoereikend zodat de verlening 
van kanonikale prebenden aan het tot dan toe uitsluitend geestelijk onder
wijzend personeel, hieraan kon verhelpen. 
Voor Frankrijk is de bezoldiging van universitair personeel nog niet syste
matisch onderzocht. Het systeem van de rechtstreekse vergoeding door de 
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studenten heeft er vee I langer stand gehouden. We kunnen daar slechts in 
de Moderne Tijden spreken van een vastuitgewerkt bezoldigingssysteem 
uitgaande meestal van de staat, ook wei van de stad.19 Ook in Frankrijk be
staan er grote sociale verschillen tussen de professoren. Enkele prominenten 
werden gekocht, zoals bvb. Alciatus. in de 16e eeuw door Bourges en de 
eerste hoogleraren van de jonge Leidse universiteit.20 Andere hoogleraren 
verdienden aardig wat bij door te kumuleren terwijl een groat aantallectores 

publici nauwelijks aan de kost kwam.21 

De situatie in Engeland ligt wei anders door het verdoorgedreven hall en 
college systeel11. De overgang van student naar docent verloopt er geleide
lijker, zoals trouwens aan de artesfakulteit te Parijs in haar eerste fase. 
Kerkelijke beneficies, college fellow-ships en in de Moderne Tijden, konink

lijke toelagen (regius professors) maakten het leven in deze meer en meer 
aristokratische universitaire 'societies' niet onaangenaal11.22 Een systematisch 
en overzichtelijk werk over het professorenkorps ontbreekt nog voor Enge
land. 
Ook in de Castiliaanse universiteiten staan we voor het fenameen dat enkele 
professoren, de voor het leven benoemde seniurs, vooral die aan de drie 
grote universiteiten van Alcala, Salamanca en Valladolid, een zeer behoorlijk 
inkomen hebben, vijfmaal ongeveer dat van een ambachtsl11eester, en gelijk
waardig aan dat van een koninklijk raadsheer. Buitendien was dit professo
raat een springplank voor een karriere aan het koninklijke hof (letrado' s) 

met zijn vele voorrechten. De zeer talrijke onderbetaalde jonge lesgevers 
wisten dat ze dit penibel stadium doormoesten om enige kans te maken ooit 
tot de seniors te behoren.23 De gelijkenisscn tussen deze seniors, regius pro

fessors en pro[esseurs royaux zijn opvallend. 
Wat we thans nog missen is een ruim opgevatte sociologische benadering 
van het professorenkorps. De professoren als sociale grocp in de maat
schappij, hun fortuin, hun sociaal statuut kennen we nog al te weinig. Het 
probleem is hier onder meer dat de beroemdheden onder hen wei aan hun 
trekken kwamen maar dat de grote 'zwijgende meerderheid' niet dezelfde 
belangstelJing bij historici geniet en ook moeilijker kan genieten. Een groot 
aantal systematisch opgezette voorstlldies en een verdoorgedreven genealo
gisch onderzoek van de professorengeslachten dringt zich Op.24 Trouwens, 
historici hebbcn dit soort onderzoek reeds ingezct, zoals de studies voor de 
rechtsfakulteiten van Ingolstadt en Tubingen voor wat biografische lijsten 
van professoren betreft, of de studies van Thi.immel voor Ingolstadt en van 
Kagan voor de Castiliaanse universiteiten betreffende het sociaal statuut 
van de professoren, bewijzen.25 

Tot slot kunnen we de lezers nog aanraden de sUl111l1iere maar rake schets 
over de evollltie van dit professorenkorps in de Middeleeuwen te lezen bij 
J. Le Goff, Les intellectuels au moyen age, Parijs 1960 (Le Temps qui court, 

n° 3) bIz. 139-146. 
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b. Studenten 
Meer en beter werk werd op dit gebied geleverd voor de studentengemeen
schap. De problematiek is echter veel komplekser zodat we de verschillende 
aspekten meer systematisch onder de loep dienen te nemen. 
T. geografische herkomst van de studenten: internationaal of regionaaI 
2. sociale atKomst van de studenten - probleem van de arme studenten 
(pauperes) 
3. studenten aan de universiteit: sociologische groep, studiekosten 
4. afgestudeerden in de maatschappij: karriere, sociale promotie, vorming 
van geleerdengeslachten 
5. impakt van de universiteit op de maatschappij en vraag of de universiteit 
een rol gespeeJd heeft in de grote sociale wijzigingen 
6. la"icizering en sekularizatie van de universiteit. 
We zullen thans nagaan wat er van deze verschillende punten reeds verwe
zenlijkt werd en wat er nog dient te gebeuren. 

I. De geografische herkomst van de studenten is wellicht het meest bestu
deerde onderwerp binnen dit kader. Zowel regionale als meer algemene tijd
schriften hebben artikels opgenomen in de trant van 'studenten uit A die 
studeerden aan de universiteit van B', 'geografische spreiding van de studen
ten uit universiteit C', 'intellektuele of andere relaties tussen streek D en 
universiteit E'.26 De monografieen over de diverse studia behandelen meestal 
ook de geografische uitstraling van hun hogeschool. Bovendien handelen 
aile bijdragen met betrekking tot natie (27) vanzelf: prekend over de geo
grafische hcrkomst van de tudelHen. Basismateriaal voor al deze bijdragen 
zijn de studentenlijsten onder al zijn vormen (zie bIz. 88). Behalve voor 
Frankrijk en Italie zijn deze lijsten in grate mate uitgegeven.28 

Uit een overzicht van deze studies blijkt dat averal dezelfde tendenzen aan
wezig zijn in tijd en ruimte. Het internationale karakter van die eerste uni
versiteiten verdwijnt in de loop der eeuwen. Van instellingen die als doel 
hebben zuiver wetenschapsbeoefening en kennisoverdracht, worden het 
centra van profe ionele vorming onder staatskontrole. Dc grote ce uur 
ligt hier in de Ise eeuw. Dc tijd van sponlane tichtingen is reeds lan.g voorbij. 
De nationalc staten die zich stevig ge truktureerd hebbeD. gaan eigcn uni
versiteiten oprichtcn om cigen mensen te vormen voor cigen administratie 
en rccht. Zelfs grote internationale centra al Parijs en Bologna ont nappen 
hier niet aan. Uiteindelijk zal nog lechts S a 10% vreemdelingen de na
tionaJe univer iteiten blijven bevolken.29 De 'Bildung reise' van de 'wandering 
eholar wordl het voorrecht van een kleine aristokratische elite of enkele 

loslopende hippies avant 10 le/lre. Postgraduate onderwijs (juristen aan de 
Italiaanse en Fran e rechlsuniver iteilen). een aangename taalkursu (FTanse 
tudia) en voor ommigen wei Licht het av ntuur kunnen nog motieven zijn 

om de la tige gevaarlijke en dure tudiereizen aan te vatten.oo 
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Oat deze studentenlijsten met de nodige omzichtigheid gebruikt moeten 
worden spreekt vanzelf. Vooreerst hangt veel af van de kwaliteit van de uit
gave. Het grote prbleem is hier vooral dat een historicus Iijsten kopieert met 
persoons- en plaatsnamen die hem niet vertrouwd zijn. Een ee'rste opslag 
bijvoorbeeld, in de registers van het matrikel van Leuven voor de qe en 18e 
eeuw31 toont dit dadelijk aan. Daar de meeste hogervermelde artikels op 
basis van dergelijke uitgegeven lijsten geschreven z;jn, dient men rekening 
te houden met kleine verschuivingen in het statistisch 111;\ tcriaal. Veel ma
trikels vermelden bovendien soms aileen de naam, of het bisdom van de 
student, of de streek aileen. Een volledige immatrikulatie als deze 'ad 6m 

nonas julias, juravit venerabilis ac nobilis dominus, dominus Johannes de la 
Garde, artium magister, de Mechlinia, Cameracensis diocesis, solvit jura 
nobilium' met dan nog eens in de marge 'canonicus ecclesie sancti 10hannis 
et Donatiani Brugensis, Tornacensis diocesis'32 is jammer genoeg eerder 
zeldzaam en inschrijvingen als 'magister Anthonius de Trajecto' of 'magister 
ludocus de Basilia' of 'magister Joachim Negeman'33 maken iedere identifi
katie onmogelijk en bieden weinig gegevens voor statistische konklusies. 

2. De sociale afkomst van de studenten is een meer kompleks probleem. Ook 
hier heeft men zich tot op heden hoofdzakelijk gebaseerd op de eerder schaar
se gegevens uit de universiteitsmatrikels of andere studentenlijsten om alge
mene konklusies te trekken. Nochtans heeft de intense belangstelling voor 
dit facet van de un iversiteitsgeschiedenis het onderzoek de laatste jaren gun
stig belnvloed. Vooraleer hier echter verder op in te gaan wens ik te wijzen op 
enkele fundamentele problemen. 
Vooreerst blijkt uit aile verrichte onderzoeken dat de sociale stratifikatie, 
ondanks de intensieve bestudering ervan, nog problemen geeft, zeker voor 
de middeleeuwen en de Renaissance. Het feit dat de indeling (of terminolo
gie) van de sociale bevolkingslagen nog onvoldoende op punt staat vindt 
zijn weerslag in de publikaties over de sociale stratifikatie van de universi
teitsstudenten. Bovendien verschilt de situatie erg in de verschillende Euro
pese landen zodat vergelijkingen niet steeds opgaan. Nochtans kunnen we uit 
,de reeds bestaande voorstudies algemene tendenzen distilleren, en zien we , 
dat, mits enig tijdsverschil, deze tendenzen zich in aile landen manifesteren. 
Geheel passend in de geest van het onderwijs in de middeleeuwen stond de 
universiteit open voor iedereen, rijk of arm, die hunkerde naar kennis. 
Meesters (magisfri) werden vergoed voor hun onderwijs door de studenten 
zelf of door een officiele kerkelijke of wereldlijke instantie. De studenten 
leefden op kosten van ouders, familie, een maecenas of stelden zich tevreden 
met een beurs in een kollege, een kerkelijke prebende, werkten als jobstu
dent of sloten zich aan bij de groep marginalen (vaganten, bedelstudenten). 
Reeds in de T 4e eeuw, en in een versneld tempo in de [5e eeuw, daalt het 
aantal minder gegoede studenten, om zeldzaam te worden in de Moderne 



Universiteitsgeschiedenis als bran vaar saciale geschiedenis 96 

Tijden. Jongeren uit sociaallagere milieu's worden, me de onder invloed van 
de groeiende lakizering en sekularizatie van de universiteiten (zie verder) 
reeds in de 16e eeuw overvleugeld door de adel (lagere), maar vooral door de 
burgerij (vooral hogere). Het universitaire milieu wordt aristokratisch en 
hereditair. Een kaste van akademisch geschoolden neemt vorm aan, binnen 
de universiteit zelf, maar ook in de maatschappij, nadat de academici eerst 
geambieerd hadden om opgenomen te worden in de adel en daarin slechts 
matig geslaagd waren. 
De overgang van een open, demokratisch naar een gesloten, aristokratisch 
milieu brengt wijzigingen mee in de totale materiele situatie van de universi
taire instellingen en in de levenswijze van haar leden. Zelfs de kolleges en 
pedagogieen, oorspronkelijk opgericht om minder gegoede studenten onder
dak te verschaffen, ondergaan dit lot van aristokratizering. Het duidelijkst 
manifesteert zich dat in Engeland.34 De mekanismen van het fenomeen, 
werden het best bestudeerd voor Oxford en Cambridge. L. Stone, M. Curtis, 
J. Simon, H. Kearney, J. Hexter, hebben hier baanbrekend werk verricht.35 

De sociale achtergrond van de studenten in de middeleeuwen is moeilijk te 
achterhalen omdat men niet beschikt over systematische studentenlijsten 
en wegens de onmogelijkheid om voor die periode grondig prosopografisch 
onderzoek op brede schaal te verrichten. Het is langs meer indirekte weg, 

zoals beurzenstichtingen, oprichting van kolleges, statutaire bepalingen e.d. 
<!at men inzicht krijgt in de sociale problematiek.36 Vanaf de I5e eeuw kan 
men meer systematisch en statistisch te werk gaan omdat men dan over 
doorlopende lijsten met studentennamen beschikt.37 

Voor de universiteit van Freiburg-i.-Br. kan de sociale stratifikatie en het 
antidemokratiseringsproces in de I5e en r6e eeuw van meernabij bestudeerd 
worden dank zij twee interessante bronnen, n1. een Liber Taxatarum (1489-
1521) van arme studenten38 en een lijst met namen van diegene die in 1497 
de extra-belasting van I pfennig dienden te betalen.39 Hiertoe behoorden 
eveneens de suppoosten van de universiteit ondanks het feit dat ze normal iter 
belastingsvrijdom genoten. In dit Liber Taxatarum staan de namen vermeld 
van aile pauperes die voor een speciale kommissie moesten verschijnen om 
vrijgesteld te worden van aile universitaire betalingen. Jammer genoeg wordt 
de motivatie van de toekenning in het register niet vermeld. De Iijst biedt, 
daarentegen weI de mogelijkheid het aantal arme studenten procentsgewijze 
vast te stellen. Bovendien kan het matrikel40 aangevuld en verbeterd worden. 
Dit werd eveneens door Schaub met de lijst van 1497 gedaan. Fletcher telt 
I7% arme studenten voor Freiburg. Dit is een hoog getal, en het komt onge
veer overeen met het procent pauperes te Keulen. Onder de pauperes te 
Freiburg bevinden zich geen vreemde studenten. Of weI moesten deze be
roep doen op beurzen of maecenassen, of weI, werd, en dit lijkt me waarschijn
lijker, met de groeiende nationalisering en aristokratisering, de trek van arme 
studenten ingedijkt. Een verdere analyse van beide studies over Freiburg 



• 

1 

Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis 97 

zou ons te ver lei den, maar we kunnen er wei uit opmaken dat enkele types -

helaas zeldzame - bronnen van sociale aard, ons heel wat op weg helpen 

om de sociale achtergrond van de studenten indringender te bestuderen. 

Over het probleem van de arme student - pauper zoals hij in de matrikels 

wordt genoemd - zijn de historici trouwens niet uitgepraat. Prof. Paquet 

van de Faculte Universitaire Saint-Louis te Brussel houdt zich intens bezig 

met dit probleem van de arme studenten. Een bijdrage van zijn hand L'uni

versitaire 'pauvre' au moyen age: prob/emes, documentation, questions de 
methode geeft ons een goed inzicht in heel de kompleksiteit van het pro

bleem.41 Algemeen wordt aanvaard dat hij als pauper kan erkend worden, 

die niet in staat is zich te kwijten van aile financiele verplichtingen binnen de 

universiteit. Het hoeft dus geen arme sensu stricto te zijn, en normaliter kan 

hij dan ook niet gerekend worden tot die kategorie mensen die bvb. bespro

ken wordt in de bundel 'Armoede en Armoedezorg' (Tijdschrift voor Ge

schiedenis, 88 (r 975) aft. 4). Meestal komt hij echter wei uit de lagere sociale 

klassen, gevallen van bvb. verarmde landadel niet te na gesproken. Het grote 

probleem blijft bijgevolg dat die behoeftige studiosi, zelfs bij uitgebreid pro

sopografisch onderzoek, moeilijk te vatten zijn. Soms staan we bovendien 

voor eigenaardige gevallen in de matrikels. Zo kan men een student tegen

komen die zich als pauper opgeeft, en die bij nader biografisch onderzoek, 

uit een gegoede familie blijkt te komen.42 Betreft het hier fouten bij de im

matrikulatie; probeert de man in kwestie te ontsnappen aan de betalingen, 

of betreft het een tijdelijke financieie inzinking van de ouders? We hebben 

er het raden naar. We moeten echter wei voor ogen houden dat nietbetaling 

van immatrikulatie- of promotiegelden de student in kwestie wei bloot 

stelde aan allerlei diskriminatoire maatregelen uitgaande van de verschillende 

universitaire korporaties. Uit deze gevallen blijkt echter dat men niet voor

barig, en aileen op grond van epiteta in de matrikels, konklusies mag trekken 

over de sociale stratifikatie van de universitaire gemeenschap. Bovendien 

moet men er ook rekening mee houden dat inwoners uit de universiteitsste

den zich inschreven als suppoost van het studium om te genieten van haar 

voorrechten, zonder enige intentie om kursus te lopen of een diploma te 

halen.43 Non est mutatio rerum. 
Ver doorgedreven prosopografisch onderzoek blijft de enige, maar meest 

langdurige, uitkomst om grondiger en meer genuanceerde konklusies te 

trekken. 

Op dit gebied heeft S. Stelling-Michaud baanbrekend werk verricht met zijn 

studies over de Zwitserse juristen aan de Bolognese universiteit tussen [255 

en 1330. Het deel biografieen van deze Zwitsers44 wordt gekompleteerd door 

een deel gewijd aan de relaties tussen Zwitserland en Bologna in de [3e en 

T 4e eeuw, met ondermeer een hoofdstukje 'origine sociale et geographique 

de nos etudiants'.45 Andere analoge studies zijn gevolgd en het biografisch 

onderzoek voor universiteiten in zijn geheel, fakulteiten, naties of kolleges 
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groeit gestadig.46 In al deze gevallen gaat men steeds uit van studentenlijsten 
van de desbetreffende instellingen. Men kan ook omgekeerd werken, zoals 
thans bvb. te Nijmegen gebeurt, waar o.l.v. Prof. J. Bots het projekt 'Noord
brabantse studenten 1550-1750' loopt. Hier wordt nagegaan welke Noord
Brabanders universitaire studies gevolgd hebben, uit welk milieu ze komen, 
en wat er later van hen geworden is (zie verder bIz. 102). 
Ten slotte nog dit. Zoals de pauperes speciale aandacht verdienen en krijgen 
moeten ook opvoeding en (universitair) onderwijs van de andere standen, 
burgerij (lagere en hogere, met speciale aandacht voor het stadspatriciaat) 
en adel (lagere, hogere, bastaarden) het voorwerp uitmaken van specifieke 
studies, zoals dit ondermeer voor Engeland reeds gebeurd is.47 

3. Het volgend punt brengt ons op het terrein van de zuivere universiteits
geschiedenis. 
Vooreerst stelt zich de vraag hoe de universitaire gemeenschap zichzelf zag 
en hoe deze bonte wereld door de extranei beschouwd werd. Literatuur 
hieromtrent ontbreekt niet48 en deze leert ons dat het inderdaad over een 
bonte wereld gaat. Aan de ene pool, de marginalen, bedelstudenten, vagan
ten, goIiarden of hoe ze ook mogen heten, die affiniteiten en relaties onder
houden met het wereldje van dieven en prostituees en niet steeds uit de armste 
bevolkingslagen komen.49 Hoeven we hier nog het eeuwige voorbeeld van 
Fran<,:ois Villon aan te hal en? Aan de andere pool, de aristokraten - geleer
den, die zich gaan zien als een nieuwe stand, met een eigen image en een 
aparte funktie in de maatschappij.50 Tussen deze twee polen krijgen we de 
grote massa brave burgermannetjes, die dank zij een beroepsopleiding 
karriere hopen te maken. De variaties die in dit schema voorkomen hangen 
af van de hele sociaal-ekonomische en kultureel-intellektuele kontekst waar
binnen deze 'intellektuelen' leven en ze wijzigen zich in de loop der tijden. 
We hebben de indruk dat de middeleeuwen veel toleranter zijn geweest voor 
de marginale studenten. Naar de Moderne Tijden toe wordt de negatieve 
sociale druk, binnen en buiten de universiteit sterker. 
De ekonomische depressie van de 15e eeuw heeft gezorgd voor 'Ies enrages 
du XVe siecle'51 en in de 17e eeuw kent Engeland zijn 'alienated intellect
tuals'.52 De administratieve-juridische boom van de tweede helft van de 15e 
en de r6e eeuw geeft kansen aan een 'noblesse de robe'53 en de Verlichting 
brengt een hervorming binnen de universiteiten en het ontstaan van de sociale 
klasse der 'intelligentsia.54 

De vraag naar de leeftijd van de studenten, de duur der studies, de peregri
natio academica werd in grote lijnen voor Duitsland bestudeerd door F. 
Paulsen, Organisation und Lebensordnungen del' deutschen Universitaten im 
Mittelalter in (Sybel's) Historische Zeitschrift, 54 (I88!) 383-440 en zich 
hierop inspirerend, door F. Eulenburg in zijn Die Frequenz der deutschen 
Universitaten von lhrer Grund bis zur Gegenwart 55 ; zie voor Frankrijk R. 

-
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Student op Kamers. Uit de kursus In Aristotelis Phi[osophiam van de Leuvense Student 
Ludovicus van Colen ([663), Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 1249, fo!' 36R (ge
kleurde pentekening). 
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Kagan, Law Students and legal Careers in eighteenth-century France, in 
Past and Present, 68 (1975) 43-45. Dit zijn nog steeds standaardwerken. 
Nochtans is niet alles daarover gezegd en de huidige trend van het onderzoek 
kan hier meer gaan detailleren en nuanceren. W. Kuhn toonde bijvoorbeeld 
aan voor de Tubingse studenten dat de reele sociale promotiekansen stijgen 
na een bezoek van jurastudenten aan de bekende Italiaanse studia zoals 
Bologna en Padua. 56 Leeftijd en duur der studies zijn statutair bepaald, 
maar hoe was de realiteit? Met het feit dat volgens Eulenburg (biz. 508) tot 
in de Moderne Tijden slechts een J 3e tot een 20e deel van de studenten 
eksamens aflegde en slechts weinigen einddiploma's (licentiatus, magister, 
doctor) behaalden, moet alleszins rekening gehouden worden als men het 
curriculum universitatis en zelfs vitae van een student opstelt. De studieduur 
is trouwens zelden te achterhalen als er geen promotielijsten van de desbe
treffende universiteit bestaan omdat de studenten zich slechts eenmaal op 
de rol inschreven. De hoge promotiekosten zijn niet vreemd aan dit feno
meen. 57 Het eigenlijke diploma in se bleek dus geen noodzaak om zijn do:1 
te bereiken. Een algemeen universitaire vorming kon volstaan. 
Een volgend punt dat hier dient behandeld te worden is de levenswijze van 
de studenten aan de universiteit: woning, voeding, studie, ontspanning e.d. 
Ook hier bestaan talrijke studies over. Vooreerst bevat bijna iedere mono
grafie over een universiteit een apart hoofdstukje dat hierover handelt;58 
Rashdall heeft in zijn basiswerk daar vee I aandacht aan besteed69 en verder 
maakt het dagelijkse universitaire leven het onderwerp uit van vee! bijdragen, 
dikwijls in populaire zin.60 Mei '68 heeft voor een nieuwe toe vi oed van der
gelijke, dikwijls zeer lezenswaardige publikaties, gezorgd.61 

Nauw hierbij aansluitend is de vr.aag naar de kostprijs van universitaire 
studies in het Ancien Regime. Op de vraag wat een akademiejaar aan de 
universiteit en aan de student kost kan slechts bij benadering enig idee ge
geven worden. Het onderzoek bevindt zich hier werkelijk nog in een embryo
flaal stadium. Universiteitshistorici voe!en zich blijkbaar niel erg thuis in 
financies. 62 Men beschikt trouwens niet over veel brormen die hier ophelde
ring kunnen brengen. De financiele infrastruktuur van de universitaire in
stellingen was in het Ancien Regime, en zeker in de middeleeuwen, vrij rudi
mentair, en de financiele bronnen (hoofdzakelijk kasboeken, registers van 
de ontvangers, kwijtschriften) van de studia, fakulteiten, naties of kolleges 
zijn meestal met andere doeleinden bestudeerd geworden. 
De steekproeven die ikzelf ondernomen heb omtrent de studiekosten te 
Orleans, waarvoor helemaal geen geschikte bronnen bestaan, kunnen wei 
een idee geven. Wei dient genoteerd dat Orleans een 'Iuxe-universiteit' was, 
aileen bestaande uit een juridische fakulteit, zonder specifieke woonakko
modatie, noch andere sociale voorzieningen voor de studenten. De uitgaven 
voor een akademiejaar in de 15e- I 6e eeuw zander buitensporigheden moeten 
ongeveer beantwoord hebben aan het jaarinkomen van een geschoold vak-
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man of een stadsfunctionaris.63 Vergelijkt men deze benaderende cijfers met 
analoge berekeningen of gegevens gehaald uit rekeninguittreksels van stu
denten voor andere universiteiten, dan komt men tot dezelfde konstataties.64 

Om echter tot een juiste evaluatie van deze studiekosten te komen zou men 
ze moe ten kunnen inschakelen in eeri gezinsbudget. Wat is het bezit en in
komen van de ouders; hoeveel kinderen zijn er ten laste; hoeveel studeren 
ervan; hoeveel dochters moeten een bruidschat meekrijgen, en dies meer? 
De uitgaven aan de universiteit zijn recht evenredig met de welstand van de 
ouders. De hierboven gegeven cijfers gelden voor een doorsnee burgerzoon. 
Schril in kontrast hiermee zijn bijvoorbeeld de uitgaven van een telg uit de 
rechtsritterliche familie von Thiingen von Wolfsmiinster die in 1583 voor 
drie maanden met een heel gevolg ter studie naar Padua vertrekt, 2370 km. 
aflegt en op die tijd 656 gulden verteert. Volgens de uitgever van deze on
kostennota komt dit overeen met de jaarlijkse grondheerlijke rechten van 
25 a 30 grote boerderijen.66 

Minder gegoede studenten zijn, zoals we reeds zegden, vrijgesteld van in
schrijvings- en eksamengeld en voorzien dikwijls in hun onderhoud, in de 
eerste peri ode, als 'bedelstudent', later aIs 'jobstudent'. Ze worden knecht 
(famulus, servitor) van een van deze rijke heren of van een professor; ze 
vergezellen jonge edellieden als pedagogus, ze kunnen bijverdienen, aan
vankelijk als kopii'st, later als korrektor; sommigen geven private bijlessen 
of onderverhuren kamers. We mogen hier ook de talrijke beurzen van kerk, 
staat, stad of een maecenas niet vergeten, evenals de mogelijkheid om dank 
zij een kerkelijk beneficie te studeren. Vermits slechts de tonsuur hiervoor 
vereist was, en de residentieplicht, verbonden aan bvb. een kanonikaat, op
geheven werd voor studiedoeleinden, weerhield niets de clericus om na ga
dane studies de lekenwereld weer binnen te stappen. 
Bovendien beschikten de meeste universiteiten, en zeker die met een artes
fakulteit waar de toeloop van dikwijls zeer jonge en minder gegoede stu
denten het grootst was, over een uitgewerkt systeem van kolleges, pedago
gieen en beurzen. Over deze onderwerpen is reeds veel geschreven, allerlei 
facetten zijn reeds belicht, hoewel meest toch zuiver institutioneel of peda
gogisch.66 Terecht meent Cobban dat men aan de kolleges hetzelfde type 
onderzoek moet wijden als bvb. aan kloosters en abdijen of de 'baronial 
household' .67 Deze kolleges zijn namelijk geevolueerd van een soort hotel 
voor mindergegoede studenten tot machtige instellingen die grote delen van 
de taak van de universiteit of fakulteit hebben overgenomen. Bovendien zijn 
ze, zoals we reeds aanstipten, aristokratische instellingen geworden, vooral 
dan in Engeland in de Moderne Tijden. 
De universitaire overheid heeft zich van meetafaan het lot van de studenten 
aangetrokken. Reglementen werden uitgevaardigd tegen woekerprijzen 
voor studentenkamers en levensmiddelen, vooral in peri odes van schaarste; 
suppoosten van de universiteit waren vrijgesteld van de normale belastingen 
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en van militaire dienstplicht; vrijgeleiden werden verleend om door vtiandig 
gebied te trekken.68 

Het dagelijks leven aan de universiteit, de organisatie, maar ook de men tali
teit kunnen het best afgelezen worden uit de verslagen van de vergaderingen 
van de studentenorganisaties, meer speciaal de naties (korporaties van stu
denten afkomstig uit eenzelfde geografisch gebied).69 Zo kan men bijvoor
beeld met de registers van de Engelse-Germaanse natie te Parijs voor de 2e 
helft van de r 4e eeuw een veertigtal kroegen identificeren; belangrijk voor 
de topografie van de Franse hoofdstad.70 Rechterlijke archieven zijn ook 
een dankbare bron voor een betere kennis van het dagelijks leven. Het woe
Iige, vaak ongedisciplineerde en gepriviligieerde studentenvolk kwam vaak 
genoeg in aanraking met politie en gerecht wegens dronkenschap, diefstal, 
doodslag, overspel, belediging van het open bare gezag en dies meel'. 
Een andere zeer dankbare bron zijn de private archieven van afgestudeerden. 
Door de grotere belangstelling van zuiver biografische aard die de suppoosten 
van de universitaire gemeenschap thans krijgen, stijgt het onderzoek in de 
prive-archieven. Daarin zit juist het meest dankbare materiaal voor een be
tere kennis van het dageIijkse wei en wee van studenten en professoren (re
keningen van studiekosten, studieattesten, korrespondentie, dagboeken, 
reisverhaIen, kursusseh met studentikoze glossen; zie bIz. 89).71 

4. Hebben deze half- of helemaal afgestudeerde artisten, juristen, medici 
of teologen hun studies en diploma's achteraf kunnen valoriseren en hoe? 
Of heeft deze dure en vaak hachelijke studietijd geen invIoed gehad op hun 
verdere loopbaan? Vragen die vanzelfsprekend pas kunnen beantwoord 
worden na een verdoorgedreven prosopografisch onderzoek van de universi
teitsstudenten. De Iaatste jaren wordt meer en meer in deze richting gewerkt 
ondanks het tijdrovende en ondankbare opzoekingswerk. Basis hiervoor zijn 
studentenlijsten van allerlei aard.72 Eksemplarisch op dit gebied blijven de 
reeds geciteerde werken van S. Stelling-Michaud voor de Zwitserse studenten 
te Bologna.73 Te groots opgezette studies, zoals die van W. Kuhn die 5.800 
Tubingse studenten tracht te volgen, halen uiteindelijk weinig uit omdat de 
konklusies die uit dergelijke oppervlakkige en toevallig verzamelde gegevens 
gehaald worden te algemeen en daarom niet relevant genoeg zijn. Voor de 
vroegste periode, waarvoor geen studentenlijsten bestaan, kan men met de 
werkwijze van J. Gilissen in Les Legistes en Flandre aux XIIle et XIVe 
siecles74 goede resultaten bereiken. Een meer dankbare en snellere methode 
is nagaan of in de publieke, kerkelijke of private sektor beroep gedaan wordt 
op universitair gevormden, en zo ja, in welke mate. Het best kan dit nagegaan 
worden voor de juristen omdat zij de grootste impakt gehad hebben op de 
maatschappij.75 Men kan dit type onderzoek ook verder doorvoeren en 
kijken naar de graad van scholing van een he Ie streek. Bier staan we dicht bij 
professor Gilissen's metode. Dit onderzoek kan slechts met enig sukses 
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gerealiseerd worden voor de Moderne Tijden van zodra men over grate en 
kontinue bronnenreeksen beschikt (parochieregisters, presentielijsten, ma
trikels e.d.).7G 

Pas na een grondige kennis van de familiale, intellektuele en professionele 
toestand van verschillende opeenvoJgende generaties kan men twee belang
rijke aspekten van de sociale geschiedenis evalueren nl. de sociale mobiliteit 
dank zij universitaire studies en de vorming van geleerdengeslachten, meer 
specifiek juristengeslachten. Zander enige twijfel heeft een universitaire vor
ming in de middeleeuwen en de Renaissance unieke kansen geboden am op 
de maatschappelijke ladder te klimmen. Minder gemakkelijk wordt dit in de 
loop van de qe en 18e eeuw omdat en de universiteiten zich sluiten voor de 
lagere sociale standen en omdat de hoogste standen de intrede in hun groep 
kwasi onmogelijk maken. De mogelijkheid van de sociale mobiliteit via stu
dies is algemeen erkend. 
Wil men echter tot een meer genuanceerd beeld komen en tot een beter inzicht 
in de reele situatie dan biedt de hllidige trend in de universiteitsgeschiedenis 
unieke kansen. De groots opgezette prosopografische programma's laten 
ons toe verschillende generaties te volgen van mens en uit verschillende 
sociale milieu's, uit de drie traditionele standen. Bet universitaire milieu is 
daarom uniek. We beseffen weI dat het hier om een miniem procent van de 
totale bevolking gaat, maar toch is deze groep relevant omdat er bij de be
studering van de sociale mobiliteit toch geen sprake is van sociaal klassebe
wustzijn maar slechts van een individueel streven om in een hogere graep te 
komen en om zich de nieuwe levenswijze eigen te maken. 77 Lagere burgerij 
wil hogere worden, stadspatriciaat voelt zich adel, lagere adel streeft naar 
hoger. 
Wat niet te achterhalen valt, maar weI erg belangrijk is, is 't volgende punt: 
vanaf welke sociale kategorie was men mentaal rijp om een universitaire 
vorming voor zijn kinderen in overweging te nemen? Het klassieke verhaal 
van de pastoor of onderwijzer die een veelbelovende knaap uit een arm gezin 
kansen biedt om te studeren gaat natuurlijk op, maar blijft beperkt tot in
dividuele gevallen. Een betere kennis van die pauperes waarover we het reeds 
gebad hebben, kan ons misschien eell idee geven waar niet aIleen de ma
teriele, maar ook de menta[e grens lag. 
De grootste boom voor de sociale mobiliteit kwam, ons inziens, op het 
einde van de 15e en in de 16e eeuw als de vraag naar universitair-geschoolden 
in de steeds gekompliceerder wordende administratie en het rechtswezen 
aanzienlijk toeneemt. De overheid gaat meer en meer beroep doen op ge
schoolde 'burgennannen'. Voor de Nederlanden heb ik dit zelf kunnen 
konstateren,78 Kagan heeft bet voldoende voor Spanje aangetoond,79 voor 
Frankrijk is dergelijk onderzoek nag niet gebeurd, maar uit de schaarse 
aanwijzingen zou dit niet zo geprononceerd zijn en slechts later optreden80 

zoals in Engeland waar die boom iets later (ca. J 560-1620) komt blijkens 



Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis 104 

de talrijke studies die aan dit probleem gewijd werden.81 Ook voor Duits
land werd het fenomeen gekonstateerd.82 

De stijging van het aantal adelIijke studenten in de 16e eeuw is hier tekenend. 
De adeJ, vooral de verarmde landadel, heeft ingezien dat ook zij, indien 
ze niet verdrongen wil worden door de burgerij in de open bare diensten, 
de weg der universiteit moet inslaan. Ook bastaarden van de hoge adel 
vormen een niet gering procent van deze stand in de hogescholen. Daar
naast bestaat inderdaad nag het fenomeen van de hoge adel die om zuiver 
humanistische en intellektuele redenen een 'Bildungsreise' langs verschillen
de Europese studia in haar opvoeding inschakelt, zeker in Duitsland, ook 
wei in Engeland . Meekunnen met de diskussies aan tafel werd zeer ge
apprecieerd in de 'high society'. In Frankrijk wenste de hoge adeJ zich 
blijkbaar nog steeds te distancieren van de 'gens de lettre'. Op het totaal 
van de universitaire bevolking mag hun aantal toch niet overschat worden. 
Voor de overgrote meerderheid is de universiteit in de lse en zeker in de 
J 6e eeuw een vakschool geworden, waar men - weliswaar op een niet 
steeds efficiente wijze - een beroep leert en een algemene intellektuele 
vorming en hersentraining meekrijgt die toch ergens nuttig blijkt te zijn 
bij de uitoefening van verantwoordelijke funkties. Een groot deel van de 
zuiver wetenschappelijke taken van de universiteit zal vandanaf en tot aan 
de Verlichting overgenomen worden door akademies of andere instellingen 
zoals het College de France.83 Ook mag niet uit het oog verloren worden 
dat de naar absolutisme strevende vorsten dankbaar gebruik maken van 
de romeinsrechtelijk gevormde juristen om hun ambities te steunen. Denken 
we maar aan de rol die de legisten rond Filips II in Spanje, maar ook in 
de Raad van State in de Nederlanden gespeeld hebben tijdens de Opstand. 
De grote toevloed 'carrierejagers' heeft volgens L. Stone84 een saturatie in 
de te begeven jobs voor gevolg gehad. Dit brengt in de 17e eeuw een daling 
mee van het aantal universiteitsstudenten en een herorientering van de 
jongeren naar andere studierichtingen. 

Het volgen van opeenvolgende generaties studenten toont duidelijk dat 
bepaalde families universiteitminded waren en bovendien opteerden voor 
eenzelfde universiteit. Hele geleerdengeslachten hebben zich gevormd in de 
loop der tijden en de juristen span den hier de kroon. Bepaalde van deze 
juristengeslachten monopoliseerden letterlijk sommige open bare funkties, 
net zoals bijvoorbeeld erfelijke oligarchieen de schepenbanken bezetten.8S 

In de J6e eeuw dekken beide groepen elkaar soms. Meer valt dit nochtans 
op in de provinciale hoven waar, mits aandacht voor de zijdelingse en 
vrouwelijke lijn, de juristenraadsheren uiteindelijk slechts tot enkele families 
kunnen teruggebracht worden. Hier speeJt de horizontale mobiliteit een 
grote rol: commilitones of studiegenoten uit verschillende gewesten raken 
met elkaar verwant via zusters of kinderen.86 Door het moeilijker door-

Q 
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breken van de toenmalige standenmaatschappij was 'de wereld toen nag 
kleiner' dan nu. 

5. Onmiddellijk hierbij aansluitend is het probleem van de impakt van 
de universiteit op de maatschappij en de vraag of de universiteit een rol 
gespeeld heeft in de grote mentaliteitswijzigingen in het Europa van het 
Ancien Regime. De invloed van de studia in de verspreiding van, zeggen 
we maar, het Aristotelisme, de receptie van het Romeins Recht, het Huma
nisme, de Verlichting werd reeds bestudeerd en hoort thuis in de kultuur
geschiedenis of andere specialismen. 
Meer op het domein van de sociale geschiedenis kan men de vraag stellen 
of de universiteiten enige invloed hebben gehad op de grote sociale wijzi
gingen die zich afgespeeld hebben van de Middeleeuwen naar de Moderne 
Tijden toe. En zo ja, op welke wijze en in welke mate? Moeilijke vragen 
die slechts kunnen opgelost worden na een grondige kennis van de hele 
universitaire beweging en de toenmalige maatschappij. 
Thans kunnen we hier slechts enkele gegevens uit de Angelsaksische litera
tuur naar voor brengen. Daaruit blijkt dat de studia van Oxford en Cam
bridge weI degeIijk een rol gespeeld hebben in het gehele kompleks van 
oorzaken van de grote maatschappelijke veranderingen. Ik citeer hier bij
voorbeeld de rol van de intellektuelen in de Engelse Burgeroorlog en de 
Great Rebellion . Een gezamenlijke aktie van de intellektuele elite in 
Engeland in de 17e eeuw was mogelijk omdat deze elite een vrij een
vormige mentaliteit bezat, opgevoed als zij was in slechts twee universitaire 
centra, met een duidelijk aristokratische stempel, en met een sterke over
heidskontrole. 87 

Over de invloed van de romeinsrechtelijk gevormde juristen op de naar 
absolutisme strevende vorsten hebben we het reeds gehad.88 

Belangrijk is ook de rol die sinds de Renaissance door humanisten en 
filantropen toegekend wordt aan de opvoeding in de bestrijding van de 
armoede. Meer en beter onderwijs zou de armste lagen van de bevolking 
uit de impasse kunnen halen.89 Een universitaire vorming voor school
meesters (dikwijls geestelijken) wordt meer en meer op prijs gesteld en het 
onderwijs biedt voor artisten dikwijls de enige uitkomst bij het zoeken 
naar een job.90 

Ook op lokaal sociaal-economisch vlak is de funktie van de universiteit 
niet gering geweest. fen studium bracht, en brengt nog, een toevloed van 
konsumenten in een stad met als gevolg een aangroei van de 'middenstand'. 
Dit is trouwens een van de motieven die een rol speelden bij de oprichting 
van universiteiten zoals bijvoorbeeld van Leuven.91 Daarom ook bonden 
de· steden dikwijls in bij de talrijke konflikten tussen de universiteit en de 
stad. Een sessio of seditio in de middeleeuwen werd ekonomisch te scherp 
aangevoeld in de stad. 92 
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Zo'n centrum van hoge intellektuele aktiviteit bracht verder een bloei mee 
in de sektor van het boekwezen. De mensen uit dit milieu waren trouwens 
suppoosten van het studium met aile faciliteiten vandien. 93 

Over de plaats van het Sludiul11 naast Regnul11 en Sacerdotiul11 in de middel
eeuwse maatschappij en haar evolutie in de Renaissance heeft 1. Le Goff 
het standaardartikel geschreven. 94 Verder komt in de recentste syntese
werken de relatie universiteit-maatschappij ter sprake maar men stuit steeds 
op het probleem van het gebrek aan voorstudies op regionaal vlak, zeker 
voor de Middeleeuwen. Werken als de reeds vaak geciteerde bijdragen 
voor Engeland en Spanje (Moderne Tijden) dringen zich op voor de rest 
van het kontinent. 

6. Het laatste punt dat we hier te berde willen brengen is dat van de lalci
zering en sekularizatie van de universiteiten gezien in het aigemeen maat
schappelijk bestel. 95 Oat de verwereldiijking van de universiteit parallel 
loopt met die van de hele maatschappij is vanzelfsprekend. 
De eerste en meest aanwijsbare metode om die sekularizatie te bestuderen 
is de status van de studenten. Is hij leek of clericus, slechts getonsureerd, 
priester, kanunnik of ordegeesteLijke? In welke hoedanigheid en in welke 
grote getale komt hij voor in de diverse studentenlijsten? Vragen die niet 
zo moeilijk te beantwoorden zijn aangezien dit meestal weI gespecifieerd 
wordt in matrikeis e.d. De rotuli of lijsten met voordracht voor prebenden, 
zijn hier basismateriaal. Nochtans kan ook slechts hier, zoals voor de 
bepaling van de sociale status, verder doorgedreven biografisch onderzoek 
grotere nauwkeurigheid in de konklusies brengen. Velen namelijk, nemen 
het statuut van clericus aan am dank zij een prebende of beneficie die ze 
beschouwen als een soort studiebeurs, universitaire studies aan te vatten. 
Eens het diploma op zak, wordt een meer werelds en lukratief beroep 
gezocht. 96 En dit feit kan het algemeen beeld vertekenen. 
Vooraleer een algemeen beeld te schetsen van die verwereldlijking zou ik 
wei de nadruk willen leggen op de grote verschillen die er bestaan tussen 
de universiteiten uit Zuid- en Noord-West-Europa. De Italiaanse studia 
hebben steeds een sterk uitgesproken wereldlijk karakter gehad. De juri
dische fakulteiten primeren er. De studia uit Noord-West-Europa, die van 
Engeland incluis, met hun belangrijke filosofische en teologische fakulteiten, 
zijn gestart als kerkelijke instellingen en zijn in de loop def eeuwen meer 
en meer gela'icizeerd. Nochtans werd de universiteit van Freiburg i. Br. in 
1497 nog bij de kerkelijke instellingen gerekend. 97 Vast staat dat het wereld
lijk gezag meer en meer belang gaat hechten aan het Studium en dat ze de 
organisatie van het hoger onderwijs tot haar bevoegdheden gaat rekenen, 
hierin vanaf de Renaissance gesteund door de humanisten. Deze hebben 
steeds de visie verkondigd dat de Staat moet instaan voor het onderwijs.98 
Deze evolutie kan men het duidelijkst a11ezen uit de normatieve universi-
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taire bronnen en uit de benoemingspolitiek van de wereldlijke overheid. 
De verwereldlijking van de studia is een langzaam, steeds voortschrijdend 
proces gcweest, maar verschillcndc studies en eigen bevindingen tonen aan 
dat de lse en [6e eeuw scharniereeuwen waren, waarin een drastische 
versnelling van het proces optrad. 99 

Zoals voor de leken kan men voor de geestelijken sociale atkomst en mobili
teit bestuderen, de karrieremogelijkheden en de invloed van de geschoolde 
clerici op de wijzigingen binnen de kerk, institutioneel en ideologisch. Een 
goed bestudeerd voorbeeld is dat van de Norbertijnen. [n een periode van 
geestelijk en moreel verval binncn de kerk op het keerpunt van M iddel
eeuwen en Moderne Tijden hebben de Norbertijnerkloosters door een 
bewuste politiek van scholing van haar leden een hoog intellektueel en 
moreel peil behouden. Dit fenomeen werd in Noord-Oost-Duitsland, Wellen 
en Brabant vastgesteldJoo 
De 1'01 en betekenis van de protestantse universiteiten in de opleiding van 
de clergy in Engeland en van de predikanten in Geneve, Straatsburg en 
Leiden vallen buiten dit onderzoek.101 

De sekularizatie van de universiteiten kan, tot slot, nog afgelezen worden 
uit de afschaffing van het celibaat van de professoren, eerst in de meer 
lukratieve fakulteiten van medici en juristen, gevolgd door die van de 
arIes. Dit laatste aspekt moet aandacht krijgen bij de studie van het pro
fessorenkorps als sociale groep. 

Algemeen beslu it 

Aigemene tendenzen in tijd en ruimte zijn zeker te onderkennen in de 
sociale evolutie van de universiteiten in het Ancien Regime. De I se en 16e 
eeuw treden hier dikwijls op als schamiereeuwen. Het proces heeft zich dan 
versneld. De sekularizatie van het studium en van zijn leden is opvallend; 
van een meer open, demokratische instelling evolueert de universiteit naar 
een meer gesloten, aristokratisch centrum voor hoger onderwijs. Het inter
nationale karakter verdwijnt in de loop der tijden, met de grootste omme
keer in de Ise eeuW. Parallel daarmee stijgt de invloed van stad en staat 
en verliest het studium zijn akademische vrijheid. De studentendichtheid 
hangt samen met de demografische ups 'and downs en met de algehele 
politieke situatie. Weetgierigheid en intellektuele spekulaties moeten lang
zaam de plaats ruimen voor het verlangen naar professionele vorming. 
Deze vakschoolmentaliteit brengt een geleidelijke sklerosering van het 
onderwijs mee, ondanks een tijdelijke opbloei in de Renaissance, zodat de 
spekulatieve wetenschappelijke aktiviteiten in de Moderne Tijden buiten 
de universiteiten een weg vinden. Nochtans brengt die grotere technische 
scholing in de Moderne Tijden geen grotere sociale mobiliteit mee wegens 
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de anti-demokratische tendenzen. De kansen op sociale promotie zijn hoger 
in de Middeleeuwen met een stijging in de I se en 16e eeuw. 

SJotsom. Men kan gerust van een kontinuIteit in het universitaire gebeuren 
spreken. Deze verloopt weliswaar met horten en stoten, maar ze kadert 
in het algehele maatschappelijk gebeuren. We zien inderdaad dat de funktie 
van de universiteit in de maatschappij zich wijzigt in de loop der tijden 
en zich aanpast aan de maatschappelijke situatie of deze zelfs helpt bepalen. 
Parallel daarmee wijzigt zich de rekrutering van de studenten, zowel geo
grafisch als .sociaal. Het is blijkbaar de I ge eeuw die een nieuwe impuls 
en een andere orientering aan de universiteiten zal geven. 
Wat moet er nu op het gebied van de sociale universiteitsgeschiedenis ge
beuren? 
Vooreerst liggen nog talrijke bronnen, waaronder matrikels, hoofdzakelijk 
uit Frankrijk en Italie, te wachten op een uitgever. 
Het professorenkorps zou als een sociale groep moeten bestudeerd worden. 
Hiervoor, en ook voor de verdere sociale stratifikatie en karrieres van aile 
leden van de universitaire gemeenschap moet verder uitgebreid prosopo
grafisch onderzoek worden verricht. 
Aandacht moet besteed worden aan de invloed van de graad van scholing 
van de algehele bevolking op het maatschappelijk gebeuren, evenals de 

. impakt van de universiteiten op de maatschappij. 
Deze types onderzoek zullen verkeerde ideeen en kontroversen de wereld 
uithelpen. Denken we maar aan de motivering van de studenten, het al 
dan niet lukratieve karakter van de universiteit, het aandeel van de aristo
kratie en pauperes in het studium, de mogelijkheden van sociale mobiliteit 
door een universitaire vorming.102 
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in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken tussen 1944 
en 1959; een algemene inleiding over onze studenten bij H. de Ridder-Symoens, Stude~len 
uit de Lage Landen aan de Universiteilen uit de Middeleeuwen en de Renaissance, in Han
delingen van het tweeendertigste Nederlands Filologencongres, Amsterdam 1974, 312-
313; zie ook P. Dibon, Le voyage en France des etudiants neer/andais au XVIIe siecle, 
Den Haag [963 en E. Wrangel, De belrekkingen lussen Zweden en de Nederlanden op 
het gebied van Lelteren en Welenschap vool'l1amelijk gedw'ende de 17e eeuw. Uit het Zweeds 
door MevL Beets-Damste, Leiden 1901 (Mij Ned. Lett.). 
27. Het standaardwerk over de naties aan de middeleeuwse universiteiten is P. Kibre, 
The nalions in the medieval universities, Cambridge (Mass.) 1948 (Mediaeval Academy 
of America, nr. 49). 
28. Zie hiervoor B. Schmalhaus, Hochschll/l11atrikelll, Verzeichnis del' Drucke nebsl 
anderen Nachweisen, Gottingen 1937 (Hainbergschriften, 7) en T. Achelis, Universitiits
l11atrikeln und ihre Benulzung, in Schrifttumsberichte zur Genealogie, 2 (1963) 28 ev. ; 
S. Stelling-Michaud, Les universites, 127-128 en H. de Ridder-Symoens, Een decennium, 
446-447· 
29. In de monografieen over de verschillende universiteiten treft men voldoende ge
gevens hieromtrent. Voorbeelden: voor Leuven: De Universileil Ie Leuven 1425-1975, 
Leuven 1976,64; voor Frankrijk: J. Verger, Le recruiemeni geographique des universiles 
jranr,:aises au debut du XVe sil!cle d'apres les suppliques de 1403, in Melanges d'archeologie 
et d'histoire de l'Ecole fran9aise de Rome, 82 (I970) 855-902; J. Verger, Les universites 
jral/f;aises au 15e sii!cle, in Cahiers d' Histoire, 2 I (1976), n. J -2: Education et Culture, 
44-45; A. Talazac-Landaburu, La nalion de France au sein de l' Ulliversile de Paris d' apres 
Ie Livre des Procuraleurs (1443-1456), Parijs 1975, 121-122; M. Waxin, Le slatut de 
l'hudiant etranger dans son developpement hislorique, Parijs 1939, 72 ev.; voor Duits
land: K. Finke, Die Tiibinger Jurislenfaklllliil, 5, 245; R. MUller, Universitiil und Adel. 
Eine soziostrukturel/e Swdie zur Geschichle del' bayerischen Landesulliversiliit Ingolstadl 
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1.4!.2-1648, Bcrlijn 1974 FO~~chungen und Qucllcn der Llldovico-Maximilianca Univer
slla~ ngol tadl-Landshul-~~lOchen. Ba~d 7) 17 1 ~ v?or Spanjc: R. Kagan, SludolllS alld 
Soclely, 179-181; v~~r Halle : P. O. Knsleller, Ole lIaliellisc'" Ulliv/Jrsilalell der Relit '._ 
sallce, in Schriften ulld Vorl~iige des PClr~rca-ln lituls Kaln , !-feft I , 2C lIilg. K~cr:i~, 
s.d., 11-1 .2. Voor ngelalld mlO?cr belangruk omdat Engel e lIniversi tcilen tced wcinig 
vrccmdehngen gchad hebben. Zle algemeen. H. Rashdall, M edIeval UII/versifies 1,579 ev. 
30. V~o.r de led~n v.~n de Germaa.nse Nalle van . de rechlslIIlIversi lcit van rlCan hceft 
men dll bvb. dUldcl1Jk kunnell Ilagaan : H'. de Rldder- ym en, D. filmer, . Ridderik
hoff, Les Livre,s de ' P,'oclI/'(f(eur,s de fa lUll fOil germallique de rallcielllle III/iversile d'Orlealls 
( 1444-1~02) . I. Promier,l"illr.e de.r P!'ocllraleUI'S, 1444-154fi, secollde porI ie, Biographie,f 
des ellldtallM, ter pcrse bU 'Brill te Lclden (verder afgekort als Premiel' Livre des PrOC'/lra
leurs, Biographies). Eell synl~ e hiervan vindt men bij H'. de Riddcr-Symocn ,Les origilles 
gcographiqlles el soriales (Ies cludlalIIs de 10 lIalioll gormallique de ['(/lwielllle Illliversil(! 
(/'Or/eclIIS (1444-1546), in The Universities in tho Late Middle Ages ed . J. Yscwyn en 
J. Paquet {Mcdiaevalia Lovanicnsia, series IjSludia VJ, Lcuven-Dcn Haag 1978 ter 
pcrse (eo-cdiLie met U . .L.). ' 
31. A. Schillings, Malricule de I'llniversire de LOtlvain, din . 5 tot 10 (1616 tot 1797), 
Brussel 1962 tot 1974. (K.C.O.). 
32. C. Ridderikhoff met medewerking van H. de Ridder-Symoens, Les LiI'I'es des Pro
Cliralellrs de la nafion germaniqlle de /'ancienne lIniversire d'Orlrians (1444-1602) I. Premier 
Livre des ProclIralellrs, 1444-1546, premiere parlie, Texle, Leiden 1971, 153 (verder 
afgekort als Premier Livre des Procurafeul's, Texfe). 
33. ibid., 125, lIZ. 
34. W. A. Pantin, The Conceprion, 77. Voor Frankrijk zie W. Fryhoff en D. Julia, Ecole 
ef socie.re dans la France d'Ancien Regime, Parijs 1975 (Cahiers des Annales, n° 35); 
kenmerkend is oak bvb. dat het Collegium Pallpertll11 te Wlirzburg tijdens de Dertig
jarige Oorlog opgenomen wordt in het Collegiull1 Divae Vil'ginis. 'Flir ein eigcnstiindiges 
Collegium Pauperllnl bestand kein Platz in der grosszligigen Studiengliederllng, die 
Julius Echter vorschriebte' zegt E. Schubert in zijn Marerielle /lnd organisaforische Grllnd
laf,{ell del' Wiirzburger UlliversiliiTsenllVicklllllg, 158z-r82f, NClistadt/Aisch [973 (Quellen 
und Beitrage zur Oeschichte del' Universitat Wlirzburg, Band 4) 40. In 1607 was er 
ondertllssen een adelige Seminal' opgericht (ibid., 47). 
35. Hun werken worden verder besproken. 
36. Zie vooral onder § 3. Korte overzichten bij J. Ie Goff, Les inlelleclilels, 139-149 en 
1. Fletcher, Weallh and Povel'lY, 410-436. 
37. L. van Buy ten, De Leuvense universifeilsmalrikels, 26 ev.; H. Mitgau, Soziale Herkllnfl 
del' delltschen STue/enlen bis '900, in Universitiit und Gelehrtenstand 1400-1800 Limburg/ 
Lahn 1970, 233-z68; R. Mliller, Universitiif und Adel, 170-17 I; R. Kagan, Sfudents Wid 
Society, 182 ev.; voor Engeland bestaat hieromtrent een uitgebreide literatuur: ver
schillende bijdragen in The University in Society, ed. L. Stone, vol. I, Oxford ana Cam
bridge [rom the 14th to Ihe early 19Th century, Princeton 1974; H. Kearney, Scholars 
alld genllemen. Universities and SocielY ill pre-indusfrial Britain 15°°-17°°, Londen 1970, 
168; J. Simon, The social origins of Cambridge sflldenls 1603-1640, in Past and Present, 
z6 (1963) 58-67; D. Cressy, The social composition of Caills College, Cambridge 1580-
1640, in Past and Present 47 (1970) 113-115. 
38. 1. Fletcher, The Libel' Taxalo/'lll/1 of pOOl' sludenls af fhe UniversiTy of Freiburg i. Sr., 
Notre Dame 1969 (Text and Studies in the history of medieval education, XII). 
39. F. Schaub, Die Freiburger universifiit lind del' gemeine Pfennig VOIl 1497, in Beitrage 
wr Freiburger Wissenschafts- llnd Universitiitsgeschichte, 33 (1966) 17-52. 
40. H. Mayer en F. Schaub, Die Matrikel del' Universifiil Freiburg i. Sr. (1460-[806), 
4 bdn., Freiburg i. Br. 1907,1910,1944,1957. 
41. Deze bijdrage verschijnt in de reeds gecitcerde bundel 'The Universities ill the Late 
Middle Ages' waarvan ook een uitgave verschijnt in de Publications de l'Institut d'etlldes 
medievales, van de V.c.L., ze serie, vol. 2 onder de titel Les ulliversites it la fin dll moyen 
age, ed. J. Paquet en J. Ysewyn, Leuven-Den Haag [978. We wensen hier onze oprechte 
dank te betuigen aan Prof. J. Paquet die ons inzage gaf van zijn manllskript. 
42. Premier Livre des Procurafellrs, Biographies, nr. 45z . 
43 . B. Geremek, Les margillaux parisiells aux X/Ve el XVe siec/es, Paris 1976, 182, 
n·7°. 
44. S. en S. Stelling-Michaud, Les jurisles .misses a Boiogne (125°-[33°). Notices bio
graphiqlles et regesles des actes bolollais, Geneve 1960 (Travaux d'Humanisme et de 
Renaissance, XXXVIII). 
45. S. Stelling-Michaud, L'universite de Bologlle et III penetration des droits romain er 
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canonique en Suisse aux XIlIe et XIVe siecles, Geneve 1955 (Travaux d'Humanisme et 
de Renaissance, XVII), hfdst. 9. 
46. G. Knod, Deutsche Student en in Bologna, [289-1562. Biographischer Index zu den 
Acta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, Berlin 1899; J. den Tex, Nederlandse 
Studenten in de rechten te Padua ([545-1700), in Mededelingen van het Nederlands 
Historisch Instituut te Rome. 3e r., 10 (1954) 45-165, met supplement van dezelfde auteur 
in ibidem, 3e r., 32 (1963) 3-25; J. Poelhekke, Nederlandse leden van de 'lnclyta Natio 
Gennanica artistarum' te Padua, [553-1700, in Mededelingen van het Nederlands Histo
risch Instituut te Rome, 3e r., 31 (1961) 263-373; J. en J. Venn, Alumni Cantabrigienses. 
A biographical list of all known students, graduates and holders of offices at the university 
of Cambridge, from the earliest times to 1900, 10 dIn., Cambridge 1922, 1927, 1940, 
1954; A. Emden, A Biographical Register of the University of Cambridge to 1500, Cam
bridge 1963; A. Emden, A. biographical register of the university of Oxford 10 ..1.0.1500, 
3 dIn., Oxford 1957-1959; met aanvullingen van de auteur in de Bodleian Library Record, 
6 (1957-1961) 668-688; 7 (1962-1964) 149-164; J. Foster, Alumni Oxonienses. Early 
series [500-1714, 2 dIn. Oxford 189[; W. Kuhn, Die Studenten der Universiliit Tiibingen 
zwischen 1477 und 1534. fhr Stlldium lind ihre spatere Lebensstelillng, 2 dIn. Goppingen 
197[ (Goppinger akad. Beitrage, Nr. 37/38): erg oppervlakkig, niet veel meer dan de 
voetnoten bij E. Reusens, Matricule de /' Vniversite de LOllvain, I (1426-1452), Brussel 
1903, (K.C.G.) en H. Keussen, Die Matrikel der Vniversitat Kaln, (1389-[559), 3 dIn., 
Bonn 1892-1919; G. Kliesch, Der Einjfllss der Vniversitat Frankfurt (Oder) auf die 
schlesische Bildllngsgeschichte dargestellt an den Breslauer fmmatrikulierten von 1506-
1648, Wiirzburg [961, (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, V), geeft 
biografische lijst en bespreking; biografische notities van studenten, nu niet uit een 
streek, maar een stad: J. Dauwe, Dendermondse slUdenten aan de oude Lellvense Vniversi
teit (1426-1797), in Gedenkschriften van de Oudh. Kring van het Land van Dender
monde, 4e r., 2 (1976) 5-149; H. de Ridder-Symoens, D. III mer, C. Ridderikhoff, Les 
Livres des Procurateurs de la nation germaniqlle de i'ancienne universite d'Orleans (1444 
[602). f . Premier Livre des Procuratellrs, 1444-1546, seconde partie, Biographies des 
etltdiants, Leiden, ter perse. 
47. J. Hexter, The education of the aristocrac), in the Renaissana, ir the Journal of Modern 
History, 22 (1950) 1-20; herdrukt in Reappraisals in History, Londen 1961, 45-70; ' 
L. Stone, The educational Revoilltion ill Ellgland, 1560 to 1640, in Past and Present, 28 
(1964) 41-80. 
48. J . Ie Goff, Quelle conscience l'ulliversite medievale a-t-e/le eu d'elle meme, in Beitrage 
zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen, Berlijn 1964, 15-29; L. Boehm, 
Libertas scholastica lind ne/?otium scholare. Entstehullg lind Sozialprestige des akademischen 
Standes im Mittelalter, in Universitat und Gelehrtenstand 1400-1800, Limburg/Lahn 
1970 ,15-61. 
49. B. Geremek, Les marginaux, 164-173; zie ook A. Waddell, The wandering scholars, 
Londen 1952. 
50. H. Kearney, Scholars and Gentlemen, 26-27, 168; F. Euler, Entstehung und En/
wickiling deutscher Gelehrtengeslechter. in Universitat und Gelehrtenstalld 1400-1800, 
Limburg/Lahn 1970, 183-232. 
5 I. C. Dupille, Les enrages du X Ve sieele. Les etudiants au moyen-age, Parijs 1969. 
52. M . . Curtis, The alienated Intellectuals of early Stuart England, ill Past and Present, 
23 (1962) 25-49; zie verder C. Hill, Intellectual origins of the English Revolution, Londen 
1972,301-314 waar hij de mening van Curtis niet deelt. 
53. J. Bartier, Legistes e/ gens de finances au XVe siecle. Les COllseillers des Dues de 
Bourgogne Philippe Ie Bon et Charles Ie Temeraire, Brussel 1955 (Verhandelingen Kon. 
Acad. van Belgie, Klasse der Letteren, in-S", L). 
54. B. Lesllodorski, Les lIniversites au siecle des Lllmieres, in Les Universites europeennes, 
152 ev. 
55. In Abhandlungen der Sachsische Geschichte, Wiss. Phil. l-iist. Klasse, XXIV ([904) 
1-323. 
56. W. Kuhn, Die SWdelllc1I der U,,/I'ersitiit Tiibillge1l, 82. 
57. Voorbeelden : E . Jacob, Ellglish IIlliversity clerc ill tlte later Middle Ages. The problem 
of mailltellallce in .Bulletin of the John Rylands Library Manchester, 29 (1945-46) 392; 
J. Wils, Les (liJpenses d'/llI ell/tiiallt (I rlilliversile tic LO/lvaill (1448-1453), in Analectes 
pour servir a l'histoire eccles. de Belgique, 32 (1906) 494 : student mag zijn magister 
artium niet meer behalen omda! het te duur is; zie ook R. Chartier, L'education en France, 
285: ook nog in de M.T. Zie ook de Bijdragen van J. Verger en A. Gieysztor in the 
Economic and Material Frame (cf. noot 9). 
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58. Zie de diverse bibliografieen. 
59. H. Rashdall, The Universities, III, hfdst. XIV. 
60. okelo voorbeelden: A. de Vrankrykcr, Vier eemvell NedlJrlllllds ludellfell/evBJI 
Voorbul'g .d.; E. 1. Strubbe, Sludies ell sludl!Jl/ell (IIJII de lIIidde/eel/lVse III/iversileilell' 
in Spiegel Hi loriael 6 ( 1971) 651-658; 7 (1972) 18-25. 98-1°3; R. Mitchell, ElIglis'; 
Sll/dl!Jl/ life ill early Rellaissallce Italy, in italian tudies 7 (952) 61-8t; M. Hui man, 
Vellldimlf 01/ moyell {life, in Revue de I'universite de Bruxell~ , 4 (1898-1899) 43-67; 
Aspects de I'II/riversilt} de Paris, ParUs 1949 (bundel), cnz. 
61. Tilels met bcspreking in H. de Ridder-Symoens, EI!JI deceflllium III/iversileil gesclriede
nis, 449. 
62. Een uitzondering hierop is de reeds geciteerde studie van E. Schubert (zie noot 34) 
die een studie wijdde aan de financieel-ekonomische geschiedenis van de Universiteit 
van Wiirzburg in de Moderne Tijden. 
63. H. de Ridder-Symoens, La vie et ['orgallisalioll malerie/le de I'ancienne universite 
d'Orleans, in The Economic and Material Frame of the Mediaeval Universities, (cf. 
noot 9), 42-45. 
64. J. Wils, Depenses, 496: een akademiejaar van de neef van de abt van Saint-Aubert 
in de artesfakulteit te Lellven in het midden van de 15e eeuw kost ca. 1/4 van de gemid
delde jaarwedde van een professor; Les depenses d'WI budiant allemand aux universites 
de LOli l/aill ei de P(tris, in Revue du Nord, 9 (1923) 287-288: een tudiejaar van cen be
schermeling van Max. van ostenrijk in hel begin der 16e eeuw Ie Leuven en Parijs 
ko I ca. 46 .Lb. a 40 groten per jaar ; J. Burnett, A hislory 0/ tire cost of living, Londen 
1969 (Pelican Book A (020),38-39 : mi n. jaarui!gave van een studenl i hel jaarinkomen 
vall een kleine landbouwer (14e-15c e); dit geldl evcneens voor 16c-17e e., biz. 91-93: 
R. Fedou. Les hO//lllles de loi Iyollllois a la fill dll moyen age. Elude sur les origilles de la 
c/asse de robe, Lyon 1964. 301 : in het !11. van de XVe ceuw bed'raagt het onderhoud -
geld van cen sludent 2X! it 4 maal de wedde van een landarbeider of de koslprij van 
een klein huis ; vermeld evcneen dat prornoticgelden Icchts voor een kleine minderheid 
haalbaar zijn (cr. nOOI 57)' E. Scholliers, De /evensstandaard in de XVe en XVle E?e/llV 
te AlIllVerpen, Antwerpen 1960. 158-160: oilderholld van een kind in Standonckkollege 
te Leuven in 2 h. l6e e. komt overeell met 16 a 19% van verdiende loon van metser
diender, zie oak B. eremek, US MarginO/o:, noot 69 . Voor verdere literatuur zie S. 
Stelling-Michaud, Les Ifllilrersile~', 118 ev. 
65 . H. Hofmann, Eilll! Reise nach Padlla, t585 , Miinchen 1969. 
66. Over kollege en pectagogiecn werd reeds veel geschreven, zie hiervoor de biblio
grafiecn. Een ovel'Zicht krijgt men bij H. Rashdall. o.t'., ill , 410 cv. ; A. L. Gabriel , 
Tire Col/ege System in the /ollrleellflr cellfll/'y III/iversilies in The Forward Movement of 
the fourteenth century, olombu 1961, 79-124, platen XXI-XXV en A. obban, o.c. 
122-159 (met bibliografie) en in het dee! La cOllceplioll des IlIIiversiles all //Ioyell {)ge el 
ala Rellaissallce biz .. 71- 139 van Les universites europCenncs du X1Ve a u XVTlJe iccle 
(zie nool 21). 
67. A. Cobban, o.e., 122. 
68. P. Kibre. cltolorly privileges ill rlre middle ages, Ihe rights, privileges and immunities 
0/ scholars alld IIniversiries (l/ BoloClla, Padua, Paris IIl1d Oxford, Cambridge (Mass.) 
1961 (Mediaeval Academy or America, nr. 72); M. Waxin, Le statut de l'etudianl ell'anger, 
6 1-7 1' G. Guillard, Las c flldialll el la rl'ise dll logemelll au moyen age, in Mercure de 
France, 135 (1926) 329-354; A. Gabriel, 1...(/ proteclioft des ell/diants 11 l'Universite de 
Paris all Xllle siede, in Revue de I'Universite d 'Ottawa, 10 (1950) 48-69. 
69. Voorbecldon bij A. Talazac-Landabllru, La lIatlol/ de Frallce, (cf. noot 29); M. M. 
Mouflard, Lil e/' IIaliort's prol'illcille provineiarum. JO/lI'I/al des elllt/iams provell;al/X 11 
l' uIlM/rs/11i de TOllfollse (1558-1630), 2 din., s.l. 1965; J. Debal, La vie des 4!lIdiaflfs allx 
X I Ve et XVe sh'!c/es 11 Or/hillS, in Bulletin de la Soc. archeo!. et his tor. Orleanais, n.s., 
I (1960) 289-298. 
70. Libel' Procuralol'lurr Nalionis AnglicQlwe, ed. H. Denifle en A. Chatelain, I, Parijs 
1937, biz. LVIII-LX. 
71. De korrespondentie van Erasmus en Amerbach bevatten talrijke geE:evens over he! 
universitaire leven. Rekening gepubliceerd in H. Hofmann, Eille Reise nach Padua, 
1585. Het levensverhaal van de autodidakt Thomas Platter en de reis- ell studieverhalen 
van zijn zoons Felix en Thomas doorheen Europa zijn uitgegeven . Deze familie Platter 
toont oak hoe studies sociale opgang mogelijk maakten: Lebensbeschreibung 1'0/1 Thomas 
P/al/el', ed. A. Hartmann, Bazel 1944, met Franse vertaling door M. Helmer, Parijs 
1964 (Cahiers des Annales, n" 22); F. Muller, Felix Platter. Diary of a 16th century 
medical sludellT, 1961, Engelse vertaling door S. Jennet; S. Jennet , Joumal of a younger 
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Brother. The life of Thomas Platter as a medical student in Montpellier at the close of the 
sixteenth century, Londen 1963; T. Platter, Beschreibung del' Reisen durch Frankreich, 
Spaniell, England und die Niederlande (£595-£600), ed. R. Keiser, 2 din., Bazel 1968 
(Basler Chroniken 9). Voorbeelden van dergelijke studentenkursussen in De Uiliversiteit 
te Leuven, 154-155. 
72. Zie noot 46. 
73· Zie noten 44, 45. 
74. In Bulletin de la Commission roy. des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 
15 (1939) "7-23 J. 

75· Op het 5e colloqium 'De Brabantse stad' (nov. 1977 te 's-Hertogenbosch) is een 
van de thema's 'Universitaire vorming van Brabantse stedelijke functionarissen'. De 
meeste recente werken over institutionele geschiedenis voegen een biografische lijst toe. 
Niet steeds echter wordt de universitaire vorming onderzocht. 
76. Werkwijze van prof. Bots uit Nijmegen (zie biz. 98). 
77. J. Hexter, The Myth of the Middle Class in Tudor England, in Reappraisals in History, 
Londen 41967, 71 ev. 
78. H. de Ridder-Symoens, De Brabanders van de Juristenuniversiteit van Orleans (£446-
£555),4 din., Gent 1969 (onuitgegeven doktoraatsverhandeling); zie ook W. Prevenier, 
Ambtenarell ill stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties, in Bijdragen 
en Mededelingen, 87 (1972) 44-59 en R. van Uytven, Sociaal-ekonomische evoluries in 
de Nederlanden voor de Revolulies (£4e-£6e e.) in ibid., 60-93. 
79. Zie noot 23. 
80. R. Chartrier, L't'dllcation en France, 168-171 is minder pessimistisch over adellijke 
geletterdheid dan R. Mousnier, Les hierarchies sociales de £450 it nos jours, Paris [969, 
74. Zie ook de andere werken van R. Mousnier, evenals meer gedetailleerde studies 
zoals de reeds geciteerde van R. Fedou, Les hommes de loi Iyonnais. De studie van D. 
Bitton, The French nobility in crisis £560-164°, Stanford 1969, 42-47, laat geen twijfel 
bestaan over de korrelatie tussen het verlies van politieke invloed en funkties in de 
administratie en het rechtswezen van de Franse adel wegens hun gebrek aan een adekwate 
intellektuele vorming. Dit is wei in tegenstrijd met de bewering van 1. Ie Goff, La COIl

ceptioll fran,aise, dat stad en staat in de T 5e en 16e eeuw reeds minder beroep doen op 
universitair geschoolden. Hij zegt wei dat 'une etude statistique des universitaires dans 
Ie personnel gouvernemental, diplomatique et administratif au XVIe siecle serait tres 
revelatrice it cet egard' (biz. 98). Voor die landen waar meer vooronderzoek gebeurd is 
blijkt toch een sterke toe name van academici. Die hierboven geciteerde werken en enkele 
gegevens bvb. bij J. Verger, Le role social de l'univel'site d'Avigllon au XVe siecle, in 
Bibliotheque de l'Humanisme et Renaissance, 33 (1971) 495 laten toch vermoeden dat 
ook Frankrijk de algemene Europese trend volgde. Zie ook de reeds geciteerde studie 
van R. Kagan over de juristen in het achttiende eeuwse Frankrijk, biz. 100. 
81. De werken van Stone, Hexter, Simon, Kearny en Curtis kwamen reeds meermalen 
ter sprake. Zie verder ook W. Mathew, Glasgow Students, '740-£839, in Past and Present, 
33 (1966) 78-80 en P. Lucas, A collective Biography of Studel7ts and Barristers of Lincoln's 
Inn, ,680-£8°4, in Journal of Modern History, 46 (1974) 227-262. 
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