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Lezing gehouden op 15 maart 2014 Hongarije Plaza te Harderwijk 

 
door Dr. Margriet Gosker 

 

 

Ik wil u vanmiddag vertellen over de vele Hongaarse studenten die vanaf de 17
e
 eeuw tot aan 

1800 aan Nederlandse universiteiten hebben gestudeerd. Dus niet in de 16
e
 eeuw, zoals 

abusievelijk stond aangekondigd, want in de 16
e
 eeuw was het er maar ééntje. Op  25 juni 

1597 kwam de eerste Hongaar naar Franeker: Petrus Felckmannus (Felckmann, ook Falck-

mann, mogelijk een Sakser!) in Franeker. Hij was afkomstig uit Zevenburgen, om precies te 

zijn uit Brassó (Kronstadt), dus van de verste Hongaarse grenzen, de Zuid-Karpaten. Hij kwam 

naar Franeker vanuit Heidelberg. Zijn verblijf in Franeker was van korte duur. Mogelijk deed 

hij dienst als een soort ‘postbode’ d.w.z. bezorger van correspondentie. Er waren immers 

directe contacten tussen de universiteit van Heidelberg en die van Franeker. In 1598 is hij 

alweer terug in Heidelberg, waar hij bevriend was met Albert Szenczi Molnár. Dat laatste 

weten we met zekerheid uit het dagboek (Napló) van Molnár. Felckmannus zou niet naar 

Zevenburgen terugkeren. In 1603 overleed hij in Heidelberg, waar hij ook werd begraven.  

 

 

 

Ik maak vanmiddag dankbaar gebruik van de kennis en de artikelen van 

Dr. Ferenc Postma, met wie ik getrouwd ben, en die op dit moment in 

Hongarije, in Boedapest in Debrecen en in Sárospatak colleges geeft.  

 

Maar ik baseer me ook op teksten van Dr. Judith Vásárhelyi uit 

Boedapest en van Prof. Dr. Willem Frijhoff. Zij zijn de ware deskun-

digen op dit gebied en ik mag vandaag hun verhalen navertellen. 
Prof. Dr. F. Postma 

 

Waarom kwamen er bijna twee eeuwen lang zoveel Hongaarse studenten naar onze lage landen 

en dan speciaal naar de Noordelijke Nederlanden? Ze kwamen te voet, te paard, per koets of 

met de trekschuit. Welnu, natuurlijk speelde mee - behalve studiezin - dat het een mooi 

avontuur was voor een jonge Hongaar om zo’n grote reis te ondernemen. En het stond 

natuurlijk ook toen al goed op je CV om in het buitenland gestudeerd te hebben. Ook 

nieuwsgierigheid was een factor, naast belangstelling voor wetenschap en cultuur en de 

mogelijkheid om deel te hebben aan het internationale debat. Het speelde allemaal mee bij de 

beslissing om de tocht te ondernemen, die gemiddeld minstens zes weken duurde en dat was 

dan wel een record!  

 

    
    Dr. Judith Vásárhelyi    Prof. Dr. Willem Frijhoff 

https://www.google.nl/url?q=http://www.human.nl/hetfilosofischkwintet&sa=U&ei=hiwjU-fFF-bV4wSE54E4&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNFJRlisUCb1CV6Bb2L1ERN1LGPdzA
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Maar de voornaamste reden was toch wel, dat de Hongaarse protestanten in de 17
e
 eeuw in hun 

vaderland geen eigen universiteit hadden. En het merendeel van de Hongaarse studenten, die 

onze kant uit trokken was protestant, om precies te zijn: protestant van calvinistische snit. De 

rooms-katholieken hadden met ingang van 1635 wel de mogelijkheid om aan de universiteit 

van Nagyszombat (Tirnava) te gaan studeren. Dat ligt tegenwoordig in Slowakije. Die 

universiteit was gesticht door de orde van de Jezuïeten en daar konden de rooms-katholieke 

theologanten terecht. Als ze wel naar Nederland kwamen, dan gingen ze naar de Zuidelijke 

Nederlanden, bijvoorbeeld naar Leuven. Ook de Lutheranen hadden eigen wegen, ze trokken 

veelal naar Duitsland, zoals naar Wittenberg. En het Lutheranisme is in Nederland sowieso 

altijd bescheiden gebleven. 

 

Waarom waren er zo weinig academische mogelijkheden voor protestanten in Hongarije 

gedurende de tijd van de Peregrinatio Academica (van de 16
e
 tot en met de 18e eeuw)? De 

Turkse bezetting van een groot deel van Hongarije (1526-1681) had er geen goed aan gedaan. 

De slag bij Mohacs in 1526, de verovering en bezetting van Boedapest, het ontbreken van een 

eigen volwaardige hofcultuur met haar impulsen voor cultuur en wetenschap, het waren 

allemaal factoren die meespeelden. Maar ook ten tijde van de Habsburgse overheersing 

kwamen er weinig initiatieven om een eigen wetenschappelijk apparaat in Hongarije op te 

bouwen, integendeel er was eerder tegenwerking om niet te zeggen bedreiging. Want de 

Peregrinatio Hungarica was volgens de autoriteiten niet alleen een aanslag op de schatkist, 

omdat er minder belastinggeld binnen kwam, maar de studenten kwamen ook nog eens terug 

met de verderfelijke ideeën van de Reformatie.    

 

 

 
 

De slag bij Mohács in 1526, 
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Er is natuurlijk door de Hongaren wel eens een poging ondernomen om tot een eigen 

protestantse universiteit te komen. Zo heeft de Zevenburgse vorst Gábor Bethlen plannen 

gemaakt om in Gyulafehérvár (Alba Iulia) een eigen protestante universiteit op te richten van 

gereformeerde snit. Maar die plannen leden schipbreuk door diens plotselinge overlijden in het 

jaar 1629. Er waren in Gyulafehérvár wel alvast enkele calvinistische professoren uit Herborn 

(gelegen in Nassau, vlak bij de Dillenburg), beroepen, onder hen waren o.a. Alstedius oftewel 

Johann Heinrich Alsted, en Johann Heinrich Bisterfeld. De heren zijn inderdaad naar 

Zevenburgen afgereisd en gaven les aan het instituut, dat helaas geen academische status meer 

verkreeg. Ze zijn hun verdere leven in Transsylvanië gebleven en daar ook gestorven. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorst Gábor Bethlen (1580-1629) 
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Wel is het zo, dat de Hongaarse protestanten al snel na de Reformatie van 1517 over eigen 

collegia konden beschikken, zoals het Református Kollégium in Pápa, dat gesticht was in 1531, 

in Sárospatak (1531) en in Debrecen (1538), maar aan die instellingen konden de studenten 

helaas niet promoveren. Deze collegia waren hogere scholen - met na het gymnasium twee 

extra jaren - waarin o.a. de klassieke talen (Latijn, Grieks en ook Hebreeuws) werden 

gedoceerd evenals filosofie, historie, retorica, en dialectica. Maar voor een academische 

afronding van hun studie(s) moesten de protestantse Hongaarse studenten toch de grenzen van 

hun land overschrijden.  

 

De stad Heidelberg, die gewonnen was voor de reformatie, speelde daarin aanvankelijk een 

grote en belangrijke rol en was zeker een trekpleister. Maar in 1622 – tijdens de 30-jarige 

oorlog – kwam de stad ten val en werd door de tegenstanders ingenomen. En zo konden de 

protestantse studenten vanaf die tijd voor hun studies niet meer in Heidelberg terecht. Al snel 

daarna, in 1623, zien we de eerste Hongaarse studenten aan de Nederlandse universiteiten 

verschijnen. 

 

 

 
 

Heidelberg 
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Nemen we eens een voorbeeld van een Peregrinus, 

bijvoorbeeld de zeer begaafde student Miklós Tótfalusi Kis, 

die niet alleen theologie studeerde, maar zich ook in de 

edele boekdrukkunst bekwaamde. Hij werd door de 

bisschop Mihály Tofeus en door de kanselier van Zeven-

burgen Miklós Bethlen aangemoedigd om in Nederland te 

gaan studeren. De kanselier deed dit met de volgende 

woorden: “Je moet het Hollandse vakmanschap precies 

afkijken, dan kunnen we van Zevenburgen een klein 

Holland maken, en we gaan net zo lang door totdat zowel jij 

als ik zo rijk zijn, dat we allebei over een ton aan goud-

stukken kunnen beschikken.” Een mooi streven, maar 

helaas voor hen beiden is dat niet gelukt, mede door de toch 

wel duidelijk feodale toestanden in het 17
e-

eeuwse 

Zevenburgen.  

 
Miklós Tótfalusi Kis  

 

Miklós Tótfalusi Kis was zeer begaafd. Hij doorliep een glanzende carrière in de boekdruk-

kunst en typografie, schreef kinderboeken en heeft – zoals velen van u wel weten - de 

beroemde nieuwe uitgave van de Hongaarse Bijbel op zijn naam staan, de Gouden Bijbel uit 

1685, die met opzet klein van formaat gehouden was en daarom als zakbijbel sneller en 

gemakkelijker verspreid kon worden. Een pocketboek avant La Lettre. Het jaartal 1695, dat we 

op de band zien staan is dus niet de datering van het boek zelf, maar alleen van de band, die er 

pas tien jaar later omheen gezet werd. Natuurlijk een bron van misverstanden 

 

Miklós Kis werd zó beroemd dat Cosimo de Medici, de Grand Duke van Toscane hem een 

positie aan zijn hof aanbood. Hij nam dat aanbod echter niet aan, maar keerde terug naar zijn 

vaderland en vestigde zich als drukker in Klausenburg (Hongaars Kolozsvár, nu Cluj-Napoca 

in Roemenië). Daar bracht hij de grote kennis in praktijk, die hij in Nederland had opgestoken. 

Het was zijn streven om goede, betaalbare boeken uit te geven in de Hongaarse taal. Hij heeft 

er verschillende het licht doen zien. Helaas verging het Miklós in Kolozsvár niet bijzonder 

goed. In plaats van erkenning voor al zijn werk werd hij getrakteerd op jaloezie en afgunst en 

werd hem het leven door de autoriteiten (de stedelijke, vooral ook door de kerkelijke 

autoriteiten) flink zuur gemaakt. Ook dat is iets van alle tijden.  

 

Ik heb het geluk gehad in 2011 aanwezig te mogen zijn bij de 

viering van een jubileum van het Miklós Kismuseum in de 

plaats Misztótfalu waar Nicolaas Kis (op zijn Hollands 

Nicolaas Klein, dus zeg maar Klaas Klein of Nico Klein) 

oorspronkelijk vandaan kwam. Het was een prachtig feest, 

georganiseerd door Ronald Steur, met veel lekker eten en 

drinken, met een heel aantal lezingen in het plaatselijke 

protestantse kerkgebouw. Met vele aanwezige notabelen, en 

ook de burgemeester was present. En dat is wel bijzonder, 

want de burgemeester was natuurlijk wel Roemeens. Maar als 

een echte burgervader gaf hij toch acte de presence en hief het 

glas op dit Hongaarse gedachtenisfeest.  

 

 
Biblia Aurea Miklós Tótfalusi Kis 
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Zoals gezegd kwamen na de val van Heidelberg de Noordelijke Nederlanden voor de Hongaren 

in zicht. De studenten trokken naar de universiteit van Leiden, die gesticht was in 1575. Het 

was natuurlijk, zoals alle andere universiteiten, een voortzetting van een eerdere Latijnse 

school of Illuster Gymnasium voor educatie, dat dan tot universiteit werd bevorderd en 

uitgeroepen. Ook gingen de Hongaren naar de universiteit van Franeker, die tien jaar na Leiden 

gesticht werd, in 1585. Er waren ook Hongaarse studenten te vinden aan de universiteiten van 

Groningen (gesticht in 1614), van Utrecht (gesticht 1636) en niet te vergeten de universiteit van 

Harderwijk, die ruim 60 jaren na die van Leiden gesticht werd, namelijk in 1648. Aan al deze 

universiteiten kunnen we vele Hongaarse namen terugvinden, die zijn opgetekend in de 

matrikels (de inschrijvingsboeken).  

 

Even een paar getallen om u een idee te geven.  

In Leiden studeerden - tot 1800 - zo tussen de 600-700 Hongaren.  

In Franeker studeerden er - tot 1811, het ‘sluitingsjaar’- zelfs ruim 1.200! Verreweg de meeste 

dus! In Groningen studeerden er - tot 1800 - zo tussen de 300-400.  

In Utrecht studeerden er - tot 1800 - zo tussen 800-900. Maar sinds 1657 konden de studenten 

niet langer op extra privileges rekenen en ook de vrijdom op bier en wijn accijns werd 

afgeschaft. Dus zagen ze er nut niet meer van in om zich officieel te laten inschrijven. Velen 

zagen daarom maar liever van een officiële inschrijving af. En zo waren er vele wel aanwezige, 

maar niet geïmmatriculeerde Hongaarse studenten.  

De aantallen die ik zonet heb genoemd berusten voornamelijk op de matrikels, de universitaire 

inschrijvingsboeken. Maar uit verschillende brieven en ook dagboeken van de Hongaren weten 

we, dat het er met name in Franeker en Utrecht beduidend meer moeten zijn geweest. Vaak 

diende Utrecht - centraal gelegen - voor de Peregrini als distributiepunt en van uit Utrecht 

reisde men dan verder door naar Leiden, Franeker, Groningen, Deventer of Harderwijk, etc.  

 

 

 
 

Academiegebouwen Franeker (1622) 
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Ik zou het vandaag natuurlijk graag anders vertellen, maar eerlijk is eerlijk: In Harder-

wijk studeerden veel minder Hongaren dan aan de andere instellingen - afgezien van Deventer 

dan. Het waren er al met al hooguit vijftig. Dat hing samen met de geringe middelen die 

Harderwijk de Hongaren aan kon bieden - qua financiën en qua huisvesting. De universiteit van 

Harderwijk was vergeleken met de andere universiteiten de armste, of beter: de minst 

kapitaalkrachtige. Zijn Leiden, Amsterdam, Groningen en Utrecht nog steeds universiteits-

steden tot op de dag van vandaag… Harderwijk werd net als Franeker in de Franse Napole-

ontische tijd opgeheven (1812). Niettemin is de universiteit te Harderwijk in de Hongaar-

se protestantse wereld zeer bekend geworden. Vooral, omdat de eerste die daar in de theologie 

promoveerde, een Hongaar uit Zevenburgen was. In april 1651 promoveerde in Harderwijk - 

aan de pas geopende universiteit - de later zo bekende Apáczai Csere János (Johannes Csere 

van Apácza, op z'n Nederlands). Hij had vanaf 1648 aan de universiteiten van Franeker en 

Leiden gestudeerd en was ook een leerling van Voetius in Utrecht geweest. Op diens aanraden 

promoveerde hij in Harderwijk. Waarschijnlijk waren de promotiegelden en de andere kosten 

in Harderwijk beduidend minder dan in Utrecht en dat scheelde hem dus flink in zijn beurs.  

  

Hier in Harderwijk verwierf Apáczai Csere János de titel Doctor 

Theologiae. Later zou hij in Utrecht zijn bekende "Magyar Encyclopa-

edia" laten drukken, waarmee hij de stand der wetenschappen van dat 

moment - in het Hongaars - toegankelijk maakte voor het Hongaarse 

achterland. Na zijn promotie werd het tijd Nederland weer te verlaten. 

Hij keerde samen met zijn vrouw, Aletta van der Maet, een patriciërs-

dochter uit Utrecht, terug naar Zevenburgen, waar hij verder aan het 

Collegium te Kolozsvár doceerde. Na betrekkelijk korte tijd – in 1659 – 

is hij een vroege dood gestorven. Hij was toen pas 34 jaar oud.  
 

 

Apáczai Csere János 

 

 

 

Een aardige bijzonderheid om te vertellen is: dat we 

Apáczai Csere János ook vandaag de dag nog 

‘tastbaar’ terugvinden, hier in Harderwijk.  

 

Het was in 2001, om precies te zijn op woensdag 17 

oktober 2001, dat de toenmalige Hongaarse ambas-

sadeur, Prof. Dr. András Gergely een plaquette heeft 

onthuld aan de Catharinakapel.  

 

Het is een bronsplastiek, dat gemaakt is door de 

Harderwijkse kunstenaar Arend Kleinpaste.  

 

Het was daar in de Catharinakapel, in de ‘kapel’ van 

de universiteit, dat Apáczai 350 jaar eerder promo-

veerde. Zeer terecht, dat de stad Harderwijk zijn 

nagedachtenis op deze manier in ere houdt. 

 
Catharinakapel Harderwijk  
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Het bronsplastiek ter herinnering aan Apáczai Csere János  

vervaardigd door Arend Kleinpaste          

 

Nemen we de draad van ons verhaal weer op. Naast de eerdergenoemde steden vinden we ook 

Hongaarse aanwezigheid in de Hanzestad Deventer, vooral in het midden van de 17e eeuw. 

Niet zo veel als elders, maar er zijn toch wel minstens 36 namen bekend. In Deventer 

doceerde de theoloog Prof. Henricus Diestius (gestorven 1673) aan de Illustre School. Diestius 

was bij de Hongaren bijzonder geliefd. Dat blijkt wel uit het feit, dat zijn boek Funda Davidis 

dat in 1646 in het Latijn verscheen, maar liefst drie maal in het Hongaars werd vertaald.  

 

 

Funda Davidis betekent: de slinger van David. Hier 

wordt gedoeld op het bekende Bijbelse verhaal van de 

kleine David, die het opneemt tegen de reus Goliath. 

Het boek Funda Davidis verscheen in 1648 

te Debrecen, en daarna nog twee keer in Zevenburgen 

(in 1658 en in 1661). Het is een kleine, gereformeerde 

geloofsleer, die bedoeld was om de kleine David (lees: 

de protestanten) toe te rusten en te wapenen tegen de 

overmachtige reus Goliath (lees: de rooms-katholieken, 

lees: de contrareformatie). Overigens publiceerde 

Diestius in 1665 ook een Hebreeuwse grammatica, en 

wel op verzoek van zijn Hongaarse studenten, die de 

bestaande Hebreeuwse leerboeken (o.a. van Johannes 

Buxtorf) veel te omvangrijk, ofwel veel te dik vonden.  

 

De Hongaarse studenten werden op hun wenken 

bediend. In de tijd van de Reformatie kwam er - zoals 

bekend - nieuwe aandacht voor de Bijbel, voor de 

Griekse en de Hebreeuwse taal, maar ook voor de 

verhalen van het OT in het algemeen. Aanstaande 

predikanten werden geacht niet alleen Bijbels Grieks, 

maar ook Bijbels Hebreeuws te leren, zoals dat tot op de 
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dag van vandaag het geval is. In Franeker publiceerde Johannes Coccejus een Hebreeuws 

Psalterium, met een eigen vertaling in het Latijn. Hij deed dat op verzoek van enkele 

Hongaarse studenten (1646). Tegelijk publiceerde hij daar een Hebreeuwse grammatica, die 

geschreven was door Paulus Kismarjai Veszelin (1643), die in die tijd predikant in Debrecen 

was. In Franeker publiceerde Coccejus' ambtsopvolger, Johannes Terentius, ook een kleine 

Hebreeuwse grammatica, die bestemd was voor het Hongaarse achterland en die was 

vervaardigd door Michaël Szathmárnémethi (1667).  

 

 

 
 

Coccejus’ Psalterium Franeker 1646 

 

 

De stad Deventer is ook nog bekend geworden, omdat er - in een latere tijd - nog een andere 

Hongaar jarenlang professor is geweest, en wel László Csernák (1776-1811). Hij was 

afkomstig van Sárospatak, en later Debrecen. Hij kwam met steun van het Stipendium 

Bernardinum naar Utrecht, maar hij studeerde en promoveerde in Groningen, maar liefst twee 

keer: in 1773 in de medicijnen, en in 1775 in de filosofie. Toch gaat het verhaal, dat hij niet 

naar zijn vaderland terugkeerde, zelfs niet in 1781, toen hij een benoeming had gekregen als 

hoogleraar in Sárospatak. Volgde Aletta van der Maet destijds haar man, Apáczai Csere János, 

naar Zevenburgen, Csernák's vrouw, stammend uit een Deventer patriciërsgeslacht, wenste 

‘haar’ stad niet te verlaten en haar man niet te volgen. En zo bleef onze Csernák – die arme 

man - in 1776 ‘maar’ professor in Deventer. Hij behoort zo tot een bescheiden minderheid van 

Hongaren die na hun studie in de Nederlanden niet naar het vaderland terug zijn gekeerd. 

 

We hebben al vele plaatsen genoemd, waar de Hongaren zich vestigden, maar één stad hebben 

we nog niet genoemd. Onze hoofdstad: Amsterdam! Ook de stad Amsterdam mocht zich in een 

bijna permanente aanwezigheid van Hongaarse studenten verheugen. Ook al is het inschrij-

vingsboek van het Athenaeum Illustre - uit die tijd – jammer genoeg niet bewaard gebleven, uit 

correspondenties, dagboeken en bijv. Alba Amicorum weten we wel, dat Amsterdam bij de 

Hongaren bijzonder geliefd is geweest. Een Album Amicorum was een vriendenboek, zeg 
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maar een voorloper van het latere Poesiealbum. De studenten lieten hun vakgenoten, hun 

medestudenten en hun professoren daar iets in schrijven ter herinnering aan een vriendschap, 

een ontmoeting of uit waardering voor het contact. Er zijn vele Alba Amicorum bewaard 

gebleven. Elk album is een Fundgrube om uit te vinden met wie de eigenaar ervan allemaal in 

contact stond. Maar ook dagboeken zijn in dit opzicht natuurlijk interessant. Zo schrijft János 

Miskolczi Szígyártó - student in Utrecht (1714) en Franeker (1715) - in zijn dagboek, dat hij 

vanuit Utrecht Amsterdam maar liefst negen keer bezocht heeft. Hij had er niet alleen contact 

met enkele professoren, maar hij bezichtigde er ook een groot aantal indrukwekkende 

gebouwen: zoals het stadhuis, en de grote kerken zoals de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. In de 

Nieuwe Kerk bevindt zich natuurlijk het praalgraf van admiraal Michiel de Ruyter, ook wel 

Bestevaer genoemd, maar toch ook ‘de schrik van den onmetelijken Oceaan’. 

 

 
 

Michiel de Ruyter bevrijdt de 26 Hongaarse predikanten, in het Collegium te Debrecen 

 

 

Nu neem ik u even mee op een klein uitstapje naar Michiel de Ruyter, de zeeheld, een naam die 

nog steeds de protestantse Hongaarse harten sneller doet kloppen. Michiel de Ruyter heeft – 

zoals bekend – in Napels (in 1676): om precies te zijn op 21 februari de 26 gevangen genomen 

Hongaarse predikanten van de galeien bevrijd. Die predikanten mochten hun ambt niet meer 

uitoefenen en waren tot slavernij op de galeien veroordeeld. Nog ieder jaar wordt hun 

bevrijding in Amsterdam herdacht. Maar ook in Debrecen, waar een standbeeld voor Michiel 

de Ruyter staat, wordt er dankbaar bij stilgestaan. In het theologisch Instituut van de Gere-

formeerden in Boedapest aan de Raday Utca, waar ik elk jaar wel een paar keer kom, hangt 

trouwens ook een plaquette met de te bevrijden galeislaven erop. Op precies 21 februari 2014 

was er - rond de herdenking van de bevrijding der Hongaarse predikanten - een feestelijke 

bijeenkomst in het Rijksmuseum in Amsterdam georganiseerd door de Stichting die de naam 

en faam van Michiel de Ruyter tot in onze dagen hoog wil houden. We werden welkom 

geheten door Frits de Ruyter de Wildt, die zelf een directe afstammeling van Michiel de Ruyter 
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is. Mijn man en ik waren daarbij aanwezig, evenals de Hongaarse ambassadeur in Nederland, 

Gyula Sümeghy, die in perfect Nederlands een toespraak hield. Er waren niet alleen ruim 200 

afstammelingen van Michiel de Ruyter in de zaal, maar er was ook een directe afstammeling 

van één van de van de galeien bevrijde Hongaarse predikanten, dominee Simonides.  

 

 
    

Frits de Ruyter de Wildt heet alle gasten welkom tijdens het Symposium op 21 februari 2014 

 

Het was een zeer boeiende bijeenkomst met o.a. een interessante bijdrage van Pieter Roelofs, 

die als conservator van het Rijksmuseum een en ander vertelde over de restauratie van het 

familieportret van de familie de Ruyter, waar nog steeds aan wordt gewerkt. Dit schilderij zal 

in november van dit jaar ook te zien zijn in het Szépmüveseti Museum in Boedapest. Na de 

bijeenkomst mochten we ook nog een kijkje gaan nemen in de zeeheldenzaal van het 

Rijksmuseum, waar de Michiel Ruyter in volle glorie present is. 
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Terug naar het jaar 1714. Naar de Hongaarse student János Miskolczi Szígyártó. Het praalgraf 

van de Ruyter, vervaardigd door Rombout Verhulst in 1681, stond in zijn tijd al in de Nieuwe 

Kerk, en ik denk dat onze János dat geweldig vond, zoals hij trouwens Amsterdam heel 

geweldig vond. De andere Amsterdamse kerken (met hun orgels), de hortus botanicus, de 

koopmansbeurs, het weeshuis, het tuchthuis etc. het maakte allemaal een diepe indruk op hem. 

Het was eenvoudig te veel om alles op te noemen.  

 

 

Praalgraf van Michiel de Ruyter (1607-1676) gemaakt door Rombout Verhulst  (1681) 

Dat verreweg de meeste Hongaren juist in de stad Franeker hebben gestudeerd heeft een voor 

de hand liggende reden: Velen van hen werden er gratis ingeschreven, gratis quia Hungarus 

(gratis omdat hij een Hongaar is/was). Bovendien was het leven in het Friese stadje goedkoop 

en de omgang met de professoren - mannen van naam - aangenaam en bovenal eenvoudig. Op 

straat kwam men elkaar gemakkelijk tegen. Financiële middelen, stipendia en andere 

tegemoetkomingen waren van essentieel belang voor de Hongaren: De reis en het ver-

blijf kostten doorgaans immers meer dan men had verwacht. Voor de reis had men lang 

gespaard, o.a. door bijv. vooraf les te geven aan een school als schoolmeester of schoolhoofd, 

of door geld in te zamelen in een kerkelijke gemeente, of met hulp van een kerkenraad, van een 

vermogende koopman of van een adellijk persoon. De Hongaarse studenten waren dan ook 

gemiddeld een stuk ouder dan de gewone studenten (met 14 mocht men in die tijd naar de 

universiteit!) 

 

In het algemeen kan men stellen, dat de Hongaarse studenten graag kozen voor die universi-

teiten, waar vooral goede, d.w.z. beroemde professoren doceerden. Maar ze waren ook graag 

daar, waar de ‘omstandigheden’ voor hun het meest gunstig waren, d.w.z. waar het leven 

goedkoop was en waar de financiële steun van de zijde van de universiteit het meest gunstig 

voor hun uitpakte. De meeste Hongaren studeerden theologie en filosofie. Ze bekreunden zich 

- om zo te zeggen - om het ‘geestelijke heil’ van hun volksgenoten. Maar het grote aantal 

promoties in de medicijnen maakt duidelijk, dat ook de strijd tegen heersende ziektes in eigen 

land en het lichamelijke welzijn van hun landgenoten hun na aan het hart lag.   

 

De eerste groep Hungaren kwam in het jaar 1623 in Franeker aan. In het midden van de 17e 

eeuw was het aantal Hongaren, dat was ingeschreven in het Album Studiosorum zo groot, dat 

ze zelfs in belangrijke mate het straatbeeld bepaalden. Ze vielen op door hun uitheemse 

kleding, en dan vooral door hun zwarte pakken. Maar ook toen de politieke omstandigheden in 

hun eigen land zich drastisch wijzigden en de Franeker universiteit veel van haar vroegere 
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glans had verloren, bleven de Hongaarse studenten toch nog steeds komen. De diepste oorzaak 

daarvan moet gezocht worden in het geestelijke klimaat dat zij aan de universiteit aantroffen, 

gesymboliseerd in haar devies Christo et Ecclesiae – “gewijd aan de dienst aan Christus en de 

kerk”. Daarin voelden de Peregrini zich gesterkt en aangemoedigd om serieus en ijverig te 

studeren, ter voorbereiding op de zware taak die hen eenmaal weer thuis in hun vaderland 

wachtte. Tegelijk bepaalde dit klimaat de grondhouding, waarmee zij aan de universiteit 

tegemoet werden getreden, met name van de kant van de professoren. 

 

 

Van een aantal overleden studenten in Franeker 

weten we de leeftijd bij overlijden. Die lag op 

ongeveer dertig jaar. Dat weten we van de bewaard 

gebleven grafzerken uit de Grote of Martinikerk in 

Franeker. Men kan vaststellen, dat de meeste 

Hongaren ijverig en met vrucht hebben gestudeerd.  

 

Natuurlijk waren het ook mensen, met alle conse-

quenties van dien: Ze maakten ruzie, met anderen 

maar ook onderling, soms was er zelfs sprake van een 

ernstig vergrijp waarop een lijfstraf stond. Zo werd 

de arme student ("pauper") Thomas Gyarmati in 1669 

door het Hof van Friesland veroordeeld tot openbare 

geseling en verbanning (voor tien jaar) uit de 

provincie.  

Hij was met gestolen goederen vanuit Franeker naar 

Amsterdam vertrokken en had het daar voor veel geld 

aan een zilversmid verkocht.  

 

Maar lang is het lijstje van delinquenten beslist niet.  

 
Peregrinus Academiegebouw Utrecht (1936)  

Bij het jubileum van het 300-jarig bestaan van de Utrechtse Academie aangeboden door de Hongaren   

 

Zoals gezegd, verreweg de meeste Hongaren keerden na hun studie in de Nederlanden weer 

naar hun vaderland terug. Van de student Sámuel Köleséri Junior wordt het volgende verteld: 

Na zijn promotie in de theologie in Franeker (in 1684) keerde hij naar huis terug, en stelde zich 

beroepbaar om dominee te worden. Maar tijdens zijn proefpreek bleef hij door de zenuwen 

helaas midden in het Onze Vader steken. Dat kon natuurlijk echt niet. Daarop besloot hij om 

maar geen dominee meer te worden, maar opnieuw naar het Westen te gaan om daar 

medicijnen te gaan studeren. Ook die studie sloot hij met lof af, en hij werd stadsarts te 

Nagyszeben/ Hermannstadt, Sibiu - in Zevenburgen (gest. 1732).  

 

Niet alleen de studenten keerden naar hun vaderland terug, maar ze namen door de eeuwen 

heen ook van alles mee naar huis. Hun vertrek betekende tegelijk ook de uittocht van 

de duizenden boeken, die de studenten als geschenk hadden meegekregen of zelf gekocht 

hadden. Die verplichting hadden zij immers: niet alleen kochten ze boeken voor zichzelf, ook 

moesten ze voor hun eigen Collegium, waaraan ze dus thuis gestudeerd hadden, boeken 

meebrengen. Zij hadden immers het voorrecht genoten om in het buitenland, aan de buiten-

landse academiën, te studeren.  
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Dit verklaart tevens, waarom we heden ten dage bijv. in de grote bibliotheken van het  

Református Kollégium in Debrecen en Sárospatak zo oneindig veel boeken vinden die 

weliswaar in de Nederlanden gedrukt zijn, maar thans niet meer in ons land voorhanden zijn. 

Uiteraard geldt dat ook voor het vele academische drukwerk van de Nederlandse universitei-

ten: Niet alleen namen de studenten hun eigen geschriften (disputaties, dissertaties, oraties, 

carmina, etc.) mee naar huis, ook die van hun medestudenten vonden maar al te vaak een plaats 

in hun valies of reiskist. Ook namen ze vertalingen mee, die ze zelf gemaakt hadden van 

werken die ze in Nederland hadden bestudeerd en die ze in het Hongaars hadden vertaalden. 

Daarmee konden ze aan de Mecenas of de stad – of wellicht de kerkelijke gemeente – die in 

hun studies geïnvesteerd hadden bewijzen, dat ze niet geboemeld hadden en werkelijk met 

vrucht hadden gestudeerd. De Hongaren studeerden doorgaans in groepsverband met anderen.  

 

Ook na hun studie in de Nederlanden bleef vaak het contact met hun Nederlandse leermeesters 

in stand, vooral via briefwisselingen. Zo bleef de bekende Prof. Ödön Kovács na zijn promotie 

in Leiden (1869) in correspondentie met zijn Leidse promotor prof. Abraham Kuenen, ook na 

zijn benoeming aan het Collegium te Nagyenyed in Zevenburgen (nu Aiud). In zijn brieven 

vraagt Ödön Kovács Kuenen met regelmaat naar diens nieuwste publicaties. Ook laat hij zich 

door Kuenen informeren over wat er zoal aan theologie op de Hollandse boekenmarkt is 

verschenen en vraagt hij hem het e.e.a. toe te sturen. Zo blijft ook na thuiskomst sprake van een 

gestage stroom van Nederlandse publicaties richting Hongarije / Zevenburgen. Voor de 

Franeker universiteit valt door toedoen van Napoleon het doek definitief in 1811.  

 

 

 
 

Veel is er niet meer van over. Wat er nog wel over is van de Uni Franeker is het hoofdgebouw. 

Dus voorheen het hoofdgebouw van het Kruisherenklooster (dat na de "omwenteling" leeg was 

komen te staan, en door de Friese Staten werd bestemd voor de in 1585 door hun gestichte 

Friese Universiteit). De academiekerk (voorheen dus kloosterkerk) werd al in 1895 gesloopt. 



 

15 

 

Nu is men van plan op het vrij gekomen terrein weer nieuwbouw te plegen, waar veel inwoners 

van Franeker niet gelukkig mee zijn. Situatie: September 2012. Haar ‘opvolgster’, het 

Rijks-Athenaeum (vier faculteiten, doch zonder de mogelijkheid en het recht van promotie), 

opende haar poorten in 1815. Evenals de universiteit in haar laatste jaren zou het 

Rijks-Athenaeum een sterk provinciaals karakter blijven houden en functioneren als een 

regionaal centrum voor hoger onderwijs. Hongaarse namen treft men onder de ingeschreven 

studiosi dan ook niet meer aan. En in 1843 valt ook voor deze onderwijsinstelling het doek. 

 

Dat de naam en faam van de Franeker universiteit en de reputatie van haar onderwijs in het 

verre Hongarije nog lang na de sluiting springlevend was, blijkt tenslotte nog eens duidelijk uit 

een schrijven van de Hongaarse gereformeerde Superintendens Gabriël Báthorij (Báthory 

Gábor). Het is raar maar waar. Op 6 december 1856 schrijft deze Gabriël Báthorij vanuit 

Nagyk rös een lange in het Latijn gestelde brief aan de professoren te Franeker, met name 

gericht aan die van de facultas theologica, waarin hij o.a. informeert naar de studiemogelijk-

heden in Franeker voor de Hongaarse theologiestudenten. Hij doet zelfs expliciet navraag naar 

het beschikbare aantal stipendia. Wie niet beter wist, zou waarlijk denken dat het jaar 1811 aan 

de universiteit Franeker geruisloos was voorbijgegaan. 

 

 

Je zou kunnen stellen, dat tot aan de eerste 

wereldoorlog het wetenschappelijk niveau daar 

en hier te lande redelijk analoog was. Dat liep 

zogezegd tamelijk parallel - ondanks de zgn. 

"stille" contrareformatie tijdens de regering van 

Maria Theresia (1740-1780), toen de protes-

tanten met veel tegenwerking van de kant van de 

staat te kampen hadden.  

 

Ze kregen bijvoorbeeld geen paspoort, of geen 

toestemming voor sommige kerkelijke 

aangelegenheden. Een kerktoren mocht niet 

gebouwd worden en zulke dingen meer. Na de 

eerste wereldoorlog gingen de grenzen dicht, 

om pas in 1989 weer open te gaan. 
  

 

 

 

 

 

Maria Theresia (1717-1780) 

 

Tenslotte nog wat getallen, want ook getallen geven een beeld van de omvang van de 

Peregrinatio Hungarica Academica. Hoeveel Hongaren hebben in de 17
e
 en 18

e
 eeuw de weg 

naar Nederland gevonden? Precies weten we dat natuurlijk niet, maar wel globaal. Tot het jaar 

1800 zien we in de inschrijvingsboeken van alle Nederlandse universiteiten samen ruim 3.000 

inschrijvingen van Hongaren. Dat betekent niet, dat er dus 3000 Hongaarse studenten zijn 

geweest. Velen trokken immers van de ene naar de andere universiteit en schreven zich daar 

tegelijk in. In werkelijkheid betreft het waarschijnlijk in totaal ruim 2300 studenten. Dat er 

alleen al ruim 1200 van hen, dus bijna de helft, in Franeker hebben gestudeerd, markeert de 

bijzondere positie van deze Friese universiteit. 
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Tenslotte nog even over de aantallen gepromoveerden: zoals gezegd: Apáczai Csere János 

promoveerde in 1651 in Harderwijk. Na hem zouden er nog zes promoties van andere 

Hongaren in Harderwijk volgen, waaronder trouwens vijf in de medicijnen. In Leiden 

promoveerden er 24 Hongaren: zes in de theologie, drie in de filosofie, 15 in de medicijnen. In 

Franeker: 17 Hongaren: vijf in de theologie, twee in de filosofie, tien in de medicijnen. In 

Utrecht: 36 Hongaren: drie in de theologie, vijf in de filosofie, twee in de rechten, 26 in de 

medicijnen. In Groningen: vier Hongaren: Eén in de theologie, één in de filosofie, twee in de 

medicijnen. Er zijn sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw ook wel bewegingen in 

omgekeerde richting geweest. Er waren in de ‘rode’ tijd verschillende Nederlanders, die in 

Kolozsvár (Cluj Napoca) gingen studeren en mijn man ik zijn allebei aan het Theologisch 

Instituut aan de Raday Utca in Boedapest gepromoveerd. Hij op de Peregrinatio Hungarica en 

ik op de ambtsdiscussie in de oecumene. Wij hebben allebei een groot hart voor Hongarije en 

ik hoop, dat ik u vanmiddag met onze Hongaarse verhalen heb kunnen boeien. 

 

Margriet Gosker, Venlo 15 maart 2014 

 

                  

 
 

Raam van het kerkdistrict met daarin het embleem 

van de Károli Gáspár Universiteit in Boedapest 
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De Hongaarse ambassadeur Gyula Sümeghy  

bij 250 jaar Stipendum Bernardinum 
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