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De Illustre Academie

Rietje van Vliet

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de medische faculteit van de Katholieke Universiteit
Nijmegen is afgelopen week een bescheiden maar fraai uitgegeven studie over haar zeventiende-
eeuwse voorganger verschenen: de Illustre Academie te Nijmegen. Nog geen kwart eeuw heeft deze
vroege Nijmeegse universiteit bestaan, van 1655 tot 1679, maar in die betrekkelijk korte tijd heeft ze
belangrijke hoogleraren naar zich toe weten te trekken. Na de sluiting heeft de stad 244 jaar moeten
wachten, tot 1923, voordat er een nieuwe universiteit werd gesticht.

In de jubileumuitgave wordt een beknopte schets van het hoger onderwijs in de zeventiende eeuw
gegeven. Nadat Leiden in 1575 een universiteit had gekregen, wilden de afzonderlijke gewesten van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eveneens een eigen universiteit. Zo kreeg Friesland
tien jaar later zijn Academie in Franeker, in 1614 gevolgd door Groningen. In Gelderland daarentegen
kwam een universiteit minder gemakkelijk van de grond, aangezien zowel Harderwijk als Nijmegen
elkaar de eer betwistten. Aanvankelijk was het Harderwijk die een Illustre School kreeg: een vorm van
hoger onderwijs waar studenten anders dan bij universiteiten geen academische graad konden beha-
len. Later werd deze instelling omgevormd tot een volwaardige universiteit.

De toewijzing van de Gelderse universiteit aan Harderwijk zat de ambitieuze stad Nijmegen niet lek-
ker. Ze was van mening dat de universiteit van Gelderland thuishoorde in de oudste stad van Gelre: in
Nijmegen dus. Vandaar dat het kwartier Nijmegen halverwege de zeventiende eeuw besloot de ver-
plichte subsidie aan de universiteit te Harderwijk niet meer te betalen en een eigen universiteit op te
richten. Die was in 1655 een feit. Een jaar later kreeg deze Illustre Academie net als haar concurrent
te Harderwijk het jus promovendi toegewezen.

Begrijpelijkerwijs wordt in De Nijmeegse Pallas uitvoerig ingegaan op de medische faculteit en de
wijze waarop de universiteit betrokken was bij het plaatselijke gezondheidsbeleid. Vooral de bestrij-
ding van de grote pestepidemie die Nijmegen in de jaren 1665 en 1666 teisterde, krijgt veel aandacht.
Het natuurwetenschappelijk onderwijs was voor die tijd modern, dat wil zeggen op cartesiaanse leest
geschoeid: er werd niet alleen getheoretiseerd over het menselijk lichaam, maar er werd ook proefon-
dervindelijk onderzoek verricht. Met name voor de geneeskunde had deze aanpak consequenties
omdat Descartes er de nadruk op had gelegd dat lichaam en ziel gescheiden waren. Dit gaf de medi-
sche geleerden een vrijbrief om het menselijk lichaam aan wetenschappelijk onderzoek te onderwer-
pen zonder zich de bemoeienissen van theologen op de hals te halen.

Toch is het jammer dat in De Nijmeegse Pallas alleen de medische faculteit voor het voetlicht wordt
gebracht. Hierdoor krijgt de juridische faculteit bijvoorbeeld, met haar tot ver in de negentiende eeuw
internationaal beroemde hoogleraar Gerard Noodt, nauwelijks de aandacht. Ook roept een boek als
dit vragen op over de theologische en wijsgerige ideeën die de hoogleraren uitdroegen en over de
identiteit van deze verre voorzaat van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het rampjaar 1672 luidde het einde in van de kwartierlijke universiteit van Nijmegen. De Fransen be-
zetten de stad, plunderden de stadskas en verboden de universiteit haar activiteiten voort te zetten.
De ene hoogleraar na de andere pakte zijn biezen. Nadat de Franse troepen twee jaar later de stad
weer hadden verlaten, probeerde de berooide stad haar oude glorie en die van de universiteit te her-
stellen. Tevergeefs. In 1679 werd de universiteit gesloten. 
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