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LEUVEN

E ZIJN EINDE FEBRUARI
1512.
Een ijzige Noordenwind raast
zi j n geweld uit boven Antwerpen. Maar de Antwerpenaren
deert hij niet. In hun warme
huizen, samengetroppeld condom hun statigen Lieve-Vrouwetoren, wachten zij de lente
af. Door heel de stall, dreunt het gedaver van de
zware wagens die de goederen, in de haven gelost,
naar de stapelhuizen brengen.
Rondom de haven vooral is het druk.
Venetiaansche galjoenen liggen broederlijk naast
Spaansche karveelen en Duitsche Hansakoggen
op den stroom to dommelen, en het blonde Scheldewater weerspiegelt goedig de helle kleuren van hun
honte vlaggen.
Onder de regeering van aartshertog Philips den
Schoone hebben de Nederlanden een tijdperk van
rust en voorspoed gekend. De Antwerpsche stadsbestuurders hebben dit met wi j s overleg uitgebaat
de scheepvaart, die Brugge tot het trotsche Veneti
van het Noorden deed sti j gen, hebben ze naar hun
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doorgeslagen, en de kinderen waren De Cremer's,
dus flinke stevige knapen. Gijsbrecht, Dominicus
en Barbara hadden zich gedurende de reis stellig
niet verveeld, hoor ! Denk maar : zoo 'n tocht van
Gulik naar Antwerpen op 'n wagen. Van de eene
afspanning naar de andere, overal andere gezichten,
altijd in de drukte !
Dat was allemaal heel gelukkig verloopen. Nu
zouden ze nog even Onzen Lieven Heer gaan danken in de hoof dkerk... en dan de schuit in naar
Rupelmonde !
Als 't wat meewilde, waren ze over een paar uur

bit Heeroom.
DE BURCHT IN ZICHT !
In de schuit zaten de kinderen op den uitkijk ! Elk
wilde de eerste zijn om den toren van den burcht te
zien. En de schipper had zijn behagen in hun getater
in dat eigen taaltje, dat een mengeling was van
Rupelmondsch en Duitsch.
Vader en moeder hielden zich rustig in de kajuit.
Opeens was er een geweldig gestommel boven hun
hoofd en de kinderen kwamen holder-de-bolder de
kajuit binnengestormd: „We zijn er! Rupelmonde!
De burcht in zicht !".
Majestatisch rees aan den Scheldeoever de
machtige burchttoren uit het groen. De schuit
draaide bij en na enkele oogenblikken smeet de
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schipper het meertouw uit. Nog lag de loopplank
niet goed vast, of de drie kinderen stormden de
kade op en Ziepen recht in de armen van Heeroom.
Als hoofd van de heele familie was Heer Gijsbrecht op de kade om zijn familieleden welkom te
heeten in 't vaderland.
Het was een plechtig oogenblik, wanneer Huibrecht en Emerentia aan wal stapten en door den
priester begroet werden,
Heer Gijsbrecht De Cremer, eigenlijk de oom
van Huibrecht, was sinds enkele Taren pastoor van
het St. Jansgasthuis to Rupelmonde. Dat gasthuis
was een taxneli j k groot gesticht waar ouderlingen
en zieken verpleegd werden. De priester had er een
huis, en, zooals het to dien tilde gebruikelijk was,
een ruim inkomen, dat hij geheel besteedde aan
goede werken. Want hij was een goedhartig man.
Zijn goedhartigheid list hij ook nü blijken, want
hij stond van zijn huis een paar kamers of voor zijn
berooide familieleden.
Nagegaapt door de kaailoopers en straatslijpers
trokken ze naar het Heuckelstraatje. En lang
duurde het niet of de De Cremer's taten bij Heer
Gi j sbrecht aan taf el.
Bij 't Binde van den maaltijd stond Heer Gi1sbrecht op en zei : „Beste Huibrecht, het dost me
veel genoegen, dat uw reis zoo goed is of geloopen,
en dat ge hier nu veilig en wet bij ons zijt. Ik weet
dat ge u zorgen maakt over den dag van morgen.
't Is altijd mijn wensch geweest u hier te zien. Wel,
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mijn huffs staat voor u open, zoolang 't u zal belieyen, en ik zal er wet voor zorgen dat 't u hier beter
vergaat dan in Gangelt..."
„Maar, Heeroom, dat heb ik..."
„Natuurlijk, man ! En zonder bedanken !"
weerde Heer Gil sbrecht vriendeli j k of..
--^

EEN VERRASSING !
De haan van 't hospitaal had nog maar amper
den nieuwen dag opengekraaid, of er werd aan de
kamer van den pastoor geklopt.
Toen hij opende viel hem al dadeli j k een geestdriftige melding ten deel
„Heeroom ! Een noon I Kom mee I"
En de verbaasde priester werd door Huibrecht
meegesleurd en eer hij van zi j n verrassing bekomen
was, stond hij met een borelingske in zijn arm.
„Als verrassing kan dat nogal teilen," lachte hij.
Nog denzelfden dag werd het knaap j e gedoopt.
„Gherardus De Cremer, sone van Huybrecht
en Emerentia.
Den 3den van Maart 1512"
ichreef de pastoor met 'n nieuw aangepunte ganzeveer.
En de drie andere kinderen kregen suikerbollen.
Zoo trad Geeraard Mercator in de wereld.
Van het huisje in het Heuckelstraatje, thans
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Kloosterstraat, is niets meer overgebleven, want van
oorlog en brandschatting beef t Rupelmonde rijkelijk
zi j n deel gekregen. Het Hospitaal van St. Jan is verdwenen. Een arduinen plaat in den Bevel van een
huffs, dat op dezelfde plaats werd opgetrokken,
vermeldt :

Gerardus Mercator
is hier geboren
in 1512.
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I.

IET LANG BLEVEN DE
De Cremer's in het huis j e van
hun oom wonen. De goede
man hield zijn belofte en zorgde er voor dat ze een ruimer
onderkomen kregen: hij kocht
hun een kleine hof stede.
Huibrecht bleef ook niet bij
de pakken zitten. Te Gangelt
was hij schoenmaker, en op aandringen van Heeroom, bond hij weer het schootsvel voor en haalde
den pikdraad voor den dag. Pastoor De Cremer
zorgde er voor, dat zijn neef in de klanten kwam :
weldra leverde en lapte hij schoenen voor 't hospitaal. En ook in de parochie had hij gauw zijn klanten gevonden.
Goed en degelijk werk leverde De Cremer en hij
was er niet bang voor, soms tot laat in den nacht
op den driepikkel te zitten. Ja... ditmaal geraakte
hij er bovenop : hij verdiende den kost voor zi j n
huishouden. Gi j sbrecht bleef voor het gezin zorgen.
Hij zond zijn petekind, Gijsbrecht, naar 't Seminarie
en liet hem voor priester studeeren. En Dominicus
volgde den weg van zijn broer. De eerste werd later
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onderpastoor te Sint-Niklaas, de andere volgde
Heeroom op als pastoor van St. Jansgasthuis.
De kleine Geeraard was 'n vinnig venue. Hij
speelde en ravotte zooals alle knapen, maar kreeg
ook zijn deel van 't werk. Moeder Emerentia had
de handen vol, want na Geeraard kwamen nog drie
broertjes het huishouden vergrooten. En elk bracht
zijn last en kommer mee. Vader had Been handen
genoeg voor al het werk en de oudsten moesten al
vlug meehelpen : schoenen afhalen en terug bezorgen bij de klarten, helper op 't veld en tusschendoor voor kindermeid speien.
Heeroom had al lang gemerkt dat Geeraard een
knappe bot was, en zoo gauw hij voelde dat de
jongen min of meer kor gemist worden, kwam hij
zijn terrein verkennen. Ge moet weten, Rupelmonde
bezat rond dien tijd reeds een school. En oom Gijsbrecht wist net zoo lang te praten, tot hij het gedaan
kreeg dat Geeraard er naartoe mocht. Voor de
ouders was het offer zwaar : bun twee oudste Jongens op het college... en nu Geeraard ook naar
school. Maar zij hadden een vast betrouwen op
Gods voorzienigheid. Die zou wet voor alles zorgen!
GEERAARD GART NAAR SCHOOL.
Op een schoonen morgen trok de kleine Geeraard
uit, aan de hand van zijn beschermer, en gewapend
met een schalle en een griffel, ter verovering van
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het grensgebied der wetenschap : de „edele schryfen leesconste".
Een school in XVIe eeuw zag er niet uit als
in onzen tijd : verschillende klassen met meerdere
onderwijzers. Neen ! De „ magister " was doorgaans een be j card man, die tot geen ander werk
bekwaam was en een karig korstle won, door
andermans kinderen de „schryf- en leeskonste" bij
to brengen. Want veel meer stond er niet op 't programma, buiten de voornaamste punten van het
christelijk geloof. De ouders betaalden den magister „in natura", want de gemeenten noch de staat
bekommerden zich veel om het onderwijs. En heel
zachtzinnig was de opvoeding niet ! De magister
zwaaide de plak en de roede met meer behendigheid
dan den leerlingen lief was. En de Tegel „Wie niet
hooren wit, moet voelen" was de grondslag van
alle tucht.
Dat belette toch niet dat Geeraard zich weldra
als een f link leerling ontpopte, zoodat hij op korten
tijd al zijn medeleerlingen de loef of stak. Niettegenstaande hij thuis ook zijn handles vol had, was hit
op de magisterschool gauw „volleerd".
EN NU, LATIJN.
Heeroom vond dat hiermee het einde nog niet
bereikt was. Geen moeite was de brave priester
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te veel : 's avonds liet hij Geeraard bij zich aan huis
komen, en leerde hem Latij n.
Geeraard studeerde met brandenden jiver de
moeilijke verbuigingen en de lastige spraakleer.
Heer Gijsbrecht moet een goed Leeraar geweest zijn,
en Geeraard een flink leerling, want de knaap leerde
het op ongeloof Ii j k korten ti j d. Maar de priester
vormde ook het jonge hart en Iegde er de kiemen
in van de deugden en het onwankelbaar christelijk
geloof die Mercator later groot zouden maken.
In zijn diepste binnenste koesterde Heer Gijsbrecht
de stille hoop, dat Geeraard ook eenmaal de stappen
van zijn beide broers zou volgen. En hij was volgaarne bereid hiervoor zijn kleine fortuin te of feren,
ja, zelfs zich de welverdiende rust te ontzeggen.
VADER STERFT.
't Was of de Goddelijke voorzienigheid de standvastigheid van pastoor De Cremer wilde beproeven.
Op een morgen in 't jaar 1525 kwam Geeraard
buiten ade rn het huis van Heeroom binnengestormd.
--• „wader 1 Isom meet was alles wat hij bevend
kon zeggen.
Heeroom schoot gauw zijn kleeren aan en haastte
zich naar Huibrecht. Hit vond den armen man
doodziek te bed.
De priester zag dadelijk dat ti j deli] ke hulp hier
Been baat meer kon brengen. Nog in den voormid16

dag klonk over den Kouter het berechtingsbelletje,
Terwi j 1 een gedienstige buurvrouw de gebeden der
stervenden prevelde, diende Heer Gijsbrecht zijn
neef het H. Oliesel toe.
Geeraard stond er bij en staarde met groote
angstoogen zijn vader aan. Emerentia veegde liefdevol het doodszweet van vaders gezicht, dof gelaten, alsof ze de zwaarte van haar ongeluk niet
besefte.
Onder diepe stilte kwamen een voor een de kinderen en kregen van vader 'n Iaatste kruisje. Nog
eenmaal zocht zijn bevende hand deze van Emerentia. Wat hij wilde zeggen verstierf op zijn Lippen
in een hulpeloos stamelen... En dan was 't uit.
De priester drukte den doode zacht de oogen toe,
en leidde moeder en kinderen uit de sterfkamer weg.
Voor moeder kwam de slag ongenadig hard aan.
De troost van den goeden priester was haar een
hechte steun en gaf haar moed om het zware kruis
met sterkte te dragen.
Verloren de kinderen een goeden vader, ze vonden een even goeden pleegvader terug. Het moet
tot zijn eer gezegd, dat de kinderen van Huibrecht,
dank aan de bemoeiingen van Heeroom, allen op
'n flinke manier door de wereld geraakten. En dat
zal den edelen priester niet weinig offers gekost
hebben.
Op het kinderhart van Geeraard maakte de plotselinge dood van vader een diepen indruk. Een
mooie droom, dien hij in zijn hart droeg, dreigde te
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verzwinden... En dat maakte zijn verdriet dubbel
groot. Maar het verdubbelde tevens zijn ijver : dikwiJls was het nacht vooraleer de jonge Ieerling zijn
Latijnsche boeken dichtklapte.
EEN VURIGE WENSCH...
's Avonds kreeg Geeraard nu Latijnsche les bit
oom Gijsbrecht, want in den dag had moeder hem
noodig. Dien avond nu bleef Geeraard treuzelen en
de priester had al gauw in de gaten, dat de
jongen iets op het hart had. Ten langen leste begon
hij toch, aarzelend
„Heeroom..."
„We1, Geeraard ? Nog iets dat niet begrepen is ?"
- „Neen... dat niet. Het zal wel gaan. Maar..."
- „Kijk, kij k ! Ook al zorgen ?"
„Ik wou u iets vragen..." Geeraard werd rood.
Maar de vriendelijke, heldere oogen van den priester noodigden hem uit verder to gaan.
- „Gijs en Domien zijn op school. En ik weet
wel hoe kostelijk dat is voor U... Ik zou ook graag
voortstudeeren."
Hij had het stil gezegd, bijna fluisterend. Maar
de vurigheid van dien wensch voelde de priester
wel. Gijsbrecht antwoordde niet dadelijk.
De bekentenis van Geeraard verraste hem niet.
Hij had zich altijd voorgesteld dat het zoo zou
---

--

--
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gaan. En niemand wist beter dan hij, welk een
vlugge geest er in 't hoofd van dien bengel huisde
en wat 'n wilskracht die knaap betat. Gijsbrecht
drukte Geeraards banden in de zijne.
„Jongen, jongen, dat doet me genoegen! Ik
had van u niets anders verwacht, boor! Voor mijn
part zult ge studeeren! Ge möet studeeren !"
De blijdschap die in Geeraards oogen schitterde
bewees welke uitwerking het antwoord van Heeroom had.
- „ Maar..., moeder!" zuchtte hij.
— „We zollen bidden, jongen. Bidden dat God
haar de kracht zou verleenen nog eens haar oudste
to zien gaan."
zal alles doers wat ik kan, Heeroom
- „Goed, Geeraard. Zoo möet het gaan. En ga
nu maar. Zeg thuis nog niets, dat zal Heeroom
wet regelen."
De benagelde deur zwaaide open en met 'n opgewekt --- „Goe'n avond, Heeroom !" en 'n kruiske op
't voorhoofd holde Geeraard De Cremer den Kouter
over. De priester bleef hem van op den drempel
nastaren.
„Lieve Heer, met Uw genade drie priesters
uit dit gezin! Laat Uw dienaar dat nog beleven..."
prevelde hij in zich zelf.
!"

--
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...EN ZIJN VERVULLING.
Emerentia had zich door den priester Taten overhalen : Geeraard zou op college gaan te 's Hertogenbosch.
De kapittelschool van 's Hertogenbosch was om
haar degelijk onderricht bekend. De Broeders des
Gemeenen Levens, die zulken weldoenden invloed
gehad hebben op hun tijd, hadden er een kosthuis.
De leerlingen stonden er onder leiding van flinke
opvoeders die samen Ieefden met de studenten. De
school mag trotsch zijn op 'n heele schaar groote
mannen: de latere Kardinaal Willem Van Enckevoirt, persoonlijk vriend van den Nederlandschen
Paus Hadriaan VI, en zaakgelastigde van Keizer
Karel V, kreeg er zijn eerste vorming ; de eerste
bisschop van Antwerpen, Francicus Sonnius, was
er zijn medestudent ; de eerste bisschop van leper,
Martinus Van Riethoven; Becanus, de eerste Nederlander die aan vergelijkende taalwetenschap
deed, hebben hun opvoeding bij de Broeders
ontvangen.
De studenten waren in drie klassen ingedeeld
de rijken, de middelklas en de armen. 't Spreekt
vanzelf dat de zoon van den schoenmaker zijn intrek
nam bij de arme studenten. Gedurende heel zijn
studietijd zou hij te 's Bosch blijven, zelfs gedurende het verlof zou hij niet naar Rupelmonde komen.
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GEERAARD VERTREKT.
Op een vroegen morgen, begin September 1527
ligt aan de kaai te Rupelmonde, waar vi j f tien jaar
geleden de familie De Cremer ontscheepte, de schuit
zeilklaar,
In 't halfduister nog, komen enkele personen den
oever of gedaald : Pastoor De Cremer, Emerentia en
Geeraard tusschen hen.
Over enkele oogenblikken gaan moeder en kind
God weet voor hoe lang scheiden. Geeraard bekijkt
heimeli j k zijn moederke, en een innig medeli j den pakt hem aan. Wat heeft ze toch al niet
geleden! En elken keer als zij van haar kinderen
hulp zou kunnen ontvangen, gaan ze ver weg van
haar.., En Juist nu zou ze hun hulp toch zoo goed
kunnen gebruiken.
Aan de aanlegplaats staat de schipper reeds te
wachten. Om het reisgoed van den jongen student
te bergen, had hij niet veel tijd noodig. Eerbiedig
groet hij den priester.
Is tijd, Meneer Pastoor," zegt hij gedempt.
Geeraard gaat moedig voor moeder staan.
„IVloeder, nog 'n kruiske, als 't u belief t."
Emerentia teekent bewogen het kruisteeken op
Geeraards voorhoofd.
„God ga met u, Geert. Braaf zijn en hard leeren. En vergeet niet voor vader te bidden."
Gijsbrecht staat terzijde en bewondert stil de
,
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moedige vrouw die dit zware afscheid zoo dapper
doorstaat.
Nog eenmaal liggen hun banden in elkaar. Een
diepe blik, en dan wendt Geeraard zich om en stapt
kranig de loopplank op.
Enkele oogenblikken later ziet de jongen nog
enkel een wuivende gestalte ginds op den oever.
Twee dikke tranen rollen over zijn wangen en pletsen open op de reeling. Naast hem begint Heeroom
„In viam pacis et prosperitatis... Op den weg van
den vrede en den voorspoed geleide ons de almachtige en barmhartige Heer."
De torens van den burcht gloeien in bet eerste
morgenlicht, en spiegelen zich onbewogen in het
blinkend Scheldewater.
:

EEN SCHITTEREND STUDENT.

een

raad heb ik u to geven, Geeraard
--- „Nog
Ora et Tabora! En als ge ooit moeili j kheden hebt,
dan moet ge maar even aan die woorden denken !" Dat waren de Iaatste woorden van Heeroom
vöör de zware deur van de school tusschen hem en
Geeraard gesloten werd.
En werken deed hij !
De Leeraar Macropedius had al gauw in de gaten
dat Heer Gijsbrecht niet overdreven had : er zat
inderdaad iets in dat vinnige kereltje.

z3

„Wanneer ge zoo blijft doorwerken, loopt ge
de anderen voorbij !” moedigde hij aan.
— „En mag ik dan een hooger studiejaar beginnen?" vroeg Geeraard. Macropedius had instemmend geknikt. En 'n half jaar nadien meldde hij in
een geestdriftig schrijven aan oom Gijsbrecht dat
zijn beschermeling schitterend de zwaarste proeven
had afgelegd.
En Geeraard blokte door, zonder verpoozen.
Macropedius volgde hem van nabij en de geestdriftige meldingen maakten oom Gijsbrecht trotscher en trotscher op zijn pleegkind.
En elken keer kreeg Geeraard een lang epistel
van Heeroom met veel lof en goeden raad en wat
nieuws van thuis.
DROEVIG NIEUWS.
Begin 1529 ontvangt Geeraard een droeve mare.
Met zwaar hart had de priester ze neergeschreven,
want ook voor hem was de slag zwaar.
„Lieve Geeraard,
Ik bid, dat de Heer uw jeugdig hart versterke om
met gelatenheid en deemoed deze kwade tijding te
ontvangen.
God heeft u en uw broers en zusters nogmaals
hard beproefd. Maar onthoud dat geen smart te
zwaar is voor hem, die ze met onderwerping aan
Gods Heiligen Wit aanvaardt.
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snikt hij, en laat zijn hoofd op de bedsponde vallen.
Hit hoort haar stem... Hoe was die klank hem
vertrouwd. Onder duizend stemmen zou hij de hare
herkennen. En nu ligt moedertje ginds verre, roerloos en koud, zoo heimeli j k koud, Ii j k vader.
Ik had haar niet mogen verlaten, neen, ik had bij
haar moeten blijven, haar helpen. Dan had moeder
nu nog geleefd. Ze had immers niet zooveel geleden... Och, Lieve Heer, ze was altijd zoo stil en
nooit kloeg ze... Hoe heb ik het niet gezien dat ik
haar On deed toen ik heenging...
Maar daar ruischt een plechtige stem, als van
verre uit een wazige diepte : „In den hemel is geen
On of geen zorg meer, jungen. Moed ! Sterk zijn!
Vader en moeder hebben nooit het hoofd Taten hangen."
Neen... ik wil niet toegeven. Morgen hard
werken, op de tanden bit ten als 't moet. En niet
klagen. Even flitst door zijn hoofd het „Ora
et Tabora" van Heeroom. En dan kruipt hij onder
den wol.
Maar toch duurt het nog lang eer de slaap
zijn Teed onder zware sluiers komt bedekken.
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II.
IJ MOCHT OP 'T RESULtaat trotsch gaan : in drie Paar
en half had hij zich door de
humaniora heengeworsteld. En
toch was er een zware druk op
hem, die zijn vreugde vergalde : dat was de zorg om de toekomst. Hit wist met zekerheid
dat Heeroom den last van zijn
opvoeding op zich genomen had, met de zalige
hoop, hem eenmaal aan het altaar te zien.
Maar hij had zichzelf grondig onderzocht, hij
had gebeden en zijn Leeraars om raad gevraagd.
Alles had hij gewikt en gewogen : roeping tot het
priesterschap voelde hij niet. En zijn hooge
opvatting van de priesterlijke waardigheid behoedde
hem ervoor, een onbedachten stap te doen.
Dat hij met dit besluit vöör zijn pleegvader moest
komen, dat hij bij den goeden oom een groote
illusie h&rdhandig moest breken, daar zag hij
tegen op.
En hoe zou Heeroom zijn besluit opnemen ? Zou
hij hem als een ondankbare verstooten ? 't Zou
mens cheli j k zijn. Voor Geeraards toekomst was
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het besluit van Heeroom öf wel de genadeslag,
öfwel de deur die hem ecn gelukkige toekomst zou
openen.

WEER THUIS.
Geeraard was ruim achttien jaar toen hij in
de Oogstmaand van 't jaar 1530 terug te
Rupelmonde aan wal stapte.
't Was een aangename verrassing toen Heeroom
hem met zijn beide broers kwam verwelkomen op
de kaai. Maar Geeraard meende de bedoeling wet
te snappen: Heeroom wenschte het drietal te vervolledigen. „Omne trinum perfectum." Oom Gijsbrecht had hem nochtans nooit over zijn roeping
gesproken. Maar dat hij er aan gedacht had, daarvan was Geeraard nu zeker.
Het weerzien was hartelijk. Het was een kruisvuur van vragen en antwoorden: ze hadden elkaar
zooveel te zeggen. En zooals dat gewoonlijk gebeurt
elk wilde 't zijne zeggen en zoo spraken ze allen
tegeli j k. Toen een het woord „moeder" vernoemde
stokte het gesprek... Er was nog een simpel houten
kruis, daar op 't kerkhof. En daarheen gingen ze
nu, zwijgend. Alleen Heeroom vond het gepaste
woord
„Ze zal in den hemel blij zijn, Geeraard, en fier
op haar jongen !"
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ONVERHOOPT GELUK.
Eenige da gen later vond Geeraard gelegenheid
om met Hyeroom over de toekomst te spreken. Hit
Iegde openhartig zi1n mc;eili j kheden bloot en bekende dat hij er maanden lang over getobd had.
,,....en vergeef me, Heeroom," besloot hi j, „als ik
niet den weg opga, die met uw verlangen overeenkomt."
De priester was nadenkend geworden bij die
woorden: een mooie droom verging.
— „Maar wat zi j n dan uw plannen voor de toekomst, jongen?" informeerde Heeroom.
„Als u er mee akkoord gaat, Heeroom, naar de
universiteit, de wi jsbegeerte !" stootte Geeraard
geestdriftig uit.
„Eer1i j k gezegd, ik had er op durven rekenen
dat ge ook priester zoudt worden... Maar dat ligt
niet in onze hand, jongen. En ge kunt Onzen Lieven Heer oolt- in de wereld dienen.
Gijsbrecht voorzag dat de rijke geestesgaven van
Geeraard hem ook aan de universiteit zouden
vooraan brengen. En wie weet?...
— „Op mijn steun kunt ge altijd rekenen, Geert.
Is 't goed zoo?"
Geeraard stond verbaasd. Hit greep, in een opwelling van dankbaarheid, Heeroom's handen.
„Dat is meer dan ik ooit durfde hopen. Dat...
Hoe zal ik u daarvoor bedanken..."
--- „Ora... et labora" eindigde Heeroom.
--

–

°

---
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Geeraard liet er Been gras over grocien: op
't einde der maand Augustus 1530 reisde hij naar
Leuven en liet zich inschrilven aan de Universiteit.
„COVEN BOVEN."
Leuven, „ de bijzonderste goede stede van het
land en hertogdom Brabant," zooals Keizer Karel
haar noemde, was in de XVIde eeuw het brandpunt
van het wetenschappelijk Leven in de Zuidelijke
Nederlanden.
De universiteit werd gesticht in 1425. En in die
kleine honderd jaar had de stichting de leiding
veroverd : het Humanisme had er een gunstigen
bodem gevonden, bijzonder onder den invloed van
Erasmus van Rotterdam.
Het aanstormende protestantismus vond in Leuven een onwrikbaren tegenstand en Luther kende in
de „ezels" van Leuven geduchte tegenstrevers.
Ongeveer vilf duizend studenten uit alle streken
van Europa studeerden er onder de leiding van professoren wier namen ten huidigen dage nog een wereldfaam genieten. ,Justus Lipsius noemde Leuven
„het Athene van het Noorden."
De intrede van Geeraard De Cremer in deze eerbiedwaardige wereld der wetenschap was zeer nederig : hij werd ingeschreven als behoeftig student.
Hierdoor zou hij vri j gesteld worden van de onkosten die aan sommige examens verbonden waren.
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Een noodzakelijke verlichting voor de beurs van
Heeroom, temeer, daar ten gevolge van de aanhoudende oorlogen van Keizer Karel, het leven in de
Nederlanden peperduur geworden was.
Over den studietijd van Mercator — hij had zijn
naam verlatijnscht, naar de gewoonte van den tijd
-- is niets bewaard gebleven. Twee jaar bracht hij
er door in harden arbeid. Aan het studentikoze
Leven deed de arme schoenmakerszoon niet mee,
want dat bracht weerom kosten bij. Maar wet werkte
hij hard, want in zijn een en twintigste jaar behaalde
hij den titel van „meester in de wetenschappen."
Voortaan zou hij op zijn eigen beenen staan...

GROOTSCHE PLANKEN.
De wereld schijnt hem to klein. Zijn hoofd zit
vol plannen, 't eene al schitterender dan 't andere.
Eerste punt : een groot wijsgeerig werk over 't ontstaan der wereld. Opruimen met die tweespalt
tusschen den „Meester" en den Bijbel. De „Meester" dat is Aristoteles. Hit zou niet zoo kleinzielig
zijn als de professoren van Leuven : die gaan de
betwiste punten beleefd uit den weg.
Neen, den stier bij de horens vatten. Krachtdadig
aanpakken.
Zijn geestdrif t verblindt hem, en gevaren ziet hij
niet. Dat torneu aan de leer van den Meester gelijk
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staat met verbanning uit de wetenschappelijke

wereld, acht hij niet zoo ernstig.
Weet hij dan niet dat reedsg eleerden door de
faculteit veroordeeld werden, omdat ze niet meer
met Aristoteles akkoord gingen?
En is hij dan godgeleerde, dat hij het aandurft
den Eijbcl uit te leggen? En dat in een tijd dat de
Luthersche kctterij met onhoudbaar geweld het land
overrompelt.
Het bezit van een bijbel is al genoeg om van ketterij verdacht te worden... En dan dreigen de pijnbank, het gesmolten food, bet rad, het zwaard, de
galg, de Brandstapel i
De jonge gel eerd c trotseert alles en gaat vastberaden aan 't werk . , Maar toch is hij zöö voorzichtig,
aan geen mensch over zijn plannen te spreken.
's Nachts stuft hij zich in zijn studeerkamer op
en tracht het grootsche geheim van Gods schepping te doorpegelen.
De blinden zorgvuldig toe, de lamp ofgeschermd,
diepe stilte. Hier zit een mensch die worstelt met
de eeuwiä Neid !
Twee nachten per week slaapt hij, de andere vergaan in studie. Als 's morgens de zon door de spleten dringt, vouwt hij zijn boeken dicht, smijt zich
een handvol frisch water in 't gezicht en ij It naar de
vroegmis.
In den dag verbrengt hij zijn tijd met herhalingslessen aan enkele nietsnutten die bun tijd verknoeiden in de taveernen. Het stuit hem tegen de Borst,
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maar hij moet leven. Af en toe gast 'n brief naar
Rupelmonde naar den ouden oom. Hartelijk en
opgewekt praat hij over 't bonte leven te Leuven
en groet de broers en zusters.
Maar Heeroom begrijpt wet dat de jonge geleerde
het niet te hont heeft. En dat hij niet praat over
zijn werk vindt hij verdacht. Want de goede man
wordt oud. En immer waarschuwt hij tegen de
kettersche drijverijen.

GENAAR!
- „Ik vind dat we hem moeten waarschuwen 1"
zegt Pieter Oudegherst. „Hij zit zoodanig met zijn
neus in de boeken dat hij niet eens merkt, dat half
Leuven hem scheef bekijkt."
-- „Korn, Pieter, ge ziet ook a1 spoken 1" antwoordt Andreas Masius, en trekt met zorg zijn
hagelwit pijpkraagje recht. „Niets als afgunst en
nijd omdat hij niet meedoet met de kudde."
— „Dacht ge dat ik het niet voelde, verleden
week, toen ze hem meetroonden, dat ze hem wilden
uithooren?"
„En heeft hij iets Iosgelaten ? Zoo slagvaardig
heb ik hem nooit geweten... Heeft hij een antwoord
op a1 hun gevraag gegeven? Hit heeft hen nettes
om den tuin geleid en op 't eind had hij de Lachers
aan zijn leant."
— „Het blijft zoo niet duren, Andreas. En zijn
--y
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kameraden zijn nog de ergste... Er zit Tangs alle
kanten nieuwsgierigheid in de Lucht... En iedereen
wit weten wat Mercator uitricht."
--- „En niemand weet iets. Hij zwijgt als een
graf..."
— „Het ruikt naar ketter f acht, Masius !"
„Oei, oei ! Mercator ketten! Laat me lachen.
Nee, man! Een fi j naard is 't! Hij houdt iedereen
aan den draai, dan komt hij onverwacht met een
schitterend werk voor den dag. En bij iedereen gaat
het er in als koek... Ik ben nieuwsgierig. Ik brand..."
- „Zeg, weet ge wie terug te Leuven is? Van
Steen !"
— „Zoo? Waar heeft die uitgehangen?"
„Te Ingolstadt, sterrenkunde gestudeerd bi j
Apianus. Knappe vent hoor, die Fries!"
„Wedden dat hij ook met 'n boel rare nieuwigheden uitpakt ?"
- „Iedereen schijnt dat noodig te vinden ! 't Is
al nieuw wat de klok slaat... Let op, meneer de
historicus... We gaan nog rare dingen beleven."
En dan begonnen de twee vrienden een zäö diepzinnig gesprek over de politick van den dag, dat ze
niet eens bemerkten dat Mercator en Van Steen of
Gemma voorbij hun venster wandelden.
--r

---

---

EEN PRACHTVOORSTEL VAN GEMMA.
Niet zoo gauw was Gemma te Leuven aangekomen, of Mercator was hem gaan opzoeken. Het
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weerzien was allerhartelijkst na een scheiding van
meer dan een jaar.
Gemma wilde dadelijk weten waarmee Mercator
zich bezighield.
- „Ik werk aan 'n nieuwe theorie over de schepping. Aristoteles en de Schrift zi j n niet te vereenigen. Voor mil staat vast... Als ik u bidden mag,
Reinier, spreek er met geen mensch over. Niemand
hier te Leuven weet er iets van. Maar gij zi j t mi j n
vriend."
- „Gevaarlijk werk ook! Aristoteles, hm! Dat
wordt een storm boven uw hoof d ! Brengt het
iets op ?"
Mercator schudde mismoedig den kop: „Den
kost zal ik er niet mee winnen. Integendeel. Ik geef
les in de wiskunde aan een paar luilakken."
„ZuIt ge ook geen schatten bij vergaren,
vriend.
Kijk Bens, ik heb een plan voor u. Luister even, en
denk dan eens goed na. Ge hebt voorliefde voor
de aardrijkskunde, is 't niet ?"
„Inderdaad, van toen ik klein was reeds."
- „Ge kunt goed met de teekenstift overweg?"
„Dat gaat," stemde Mercator in.
— „Niet bang voor een paar jaar hard werk?"
ging Gemma onverstoorbaar verder.
— „Werken is zalig !" lachte Geeraard.
— „Dan hebt ge uw toekomst zóó in uw handen 1"
riep de Fries geestdriftig uit.
--

--,

---
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Apianus leerde ik instrumenten kennen waarmee
ge nauwkeurige waarnemingen kunt doen. Nauwkeurigheid, juistheid, daar komt het op aan...
En dat is üw toekomst, Geeraard 1"
- „Ik begrijp niet goed..."
„Instrumenten maken, nauwkeurige opmetingen, kaarten opmaken. Kantoor openen. De kooplieden zullen u bestormen. En welke van die kwakzalvers zal het tegen u kunnen opnemen?"
„Goed en wet, man, instrumenten. Hoe zou ik
instrumenten maken? Ben ik werktuigkundige?"
— „Hoe lang duurt het om het to worden ?"
- „Geen flauw vermoeden van."
„Ge zit t mijn vriend. Ik zal u Taten zien wat
het beteekent. Ik heb plans en teekeningen. Werk
gij ze uit. Ik leer u alles wat ik bij Apianus leerde,
en dan kunt ge op eigen kracht verder. Mijn weg
ligt elders.
En nu moet ik nog even bij den rector. Denk er
eens over na, tot ziens."
En hit stapte kordaat door en liet Geeraard midden op straat staan, met diepe rimpels in zijn voorhoofd. Zijn vingers speelden met zijn kort baardje
en zijn hoofd zonk dieper op zijn Borst.
In de verte verdween de zwierige gestalte van
doctor Gemma Frisius, die niet vermoedde dat op
dit oogenblik Gerardus Mercator zijn eersten stap
zette op den weg naar onsterfelijken roem.
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MERCATOR BEREIDT EEN
VERRASSING VOOR

!

In den voorhof van de Universiteit loopen Mercator en Oudekherst elkaar tegen 't Iijf.
-- „Dag Pieter! Ge zoudt geld geven om u te
zien!"
„Jezus, Maria! Dat is nog beter! En ik die al
'n heele week rondloop om u te treffen."
— „Is er wat nieuws, misschien?"
- „Eigenlijk wet. Ik wou u waarschuwen: heel
Leuven beloert u.”
- „Wablief ? Beloeren zegt ge? Ik deed toch
geen moord?"
- „Ze vergaan van nieuwsgierigheid. Ze hebben
er Lucht van gekregen, dat Mercator met eene of
andere gewichtige studie bezig is. Nu willen ze
zich gereed maken voor discussie... Ze scherpen
hun wapens."
— „Pieter, laat ze. Als 't maar dat is. Dat is toch
natuurlijk."
- „haar gij zelf doet zoo geheimzinnig... Men
verdenkt u."
Plots greep Pieter zijn vriend bij de schouders en
keek hem in de oogen...
„Er is toch geen... ketterij omtrent, zeker ?"
- „Bah, peen... Luther kan mil niet bekoren. En
Leuven laat ik kletsen. Straks krijgen ze nog meer
stof. Ik ga smid worden."
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-- „Nee maar, die is goed! Smid? Jezus, Maria,
smid."
Mercator lachte hartelijk om de verbazing van
Pieter.
- „Daar hebt ge twee jaar universiteit voor
gedaan?"
-- „Smid, zeg ik." En hij klopte Pieter lachend
op den schouder en liet hem alleen met zijn verwondering.
Zoo vond Masius hem. Pieter vertelde. Bil
Andreas Masius was een mop steeds in goede garde
gevallen. Maar nu stond hij paf.
-- „Smid heeft hij gezegd ?" mompelde hij. Zou
't de armoe zijn ?"
En 't besluit van hun gesprek gaf Masius
- „Houd Mercator in 't oog, Pieter. 't Is een
fijnaard zeg ik. En hij weet wat hij wil."
EEN PHILOSOOF IN DE SIVIIDSE
Gemma had gelijk : er zat toekomst in dat vak.
Mercator begon onverwijld met Gemma te studeeren.
Bit 'n smid leerde hij het ijzer plooien en buigen
in zwierige arabesken. Met het schootsvel voor en
met zwarte handen en zwart gezicht stond hij vöör
het aanbeeld en keek niet op.
Leuven schaterde: de philosoot vöör het aanbeeld! 't Was te gek.
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Mercator had geen tijd om het zich aan to trek-ken : hij had ook nog zijn lessen en 's avonds bouwde
hij voort aan zijn werk over de schepping.
Zijn brieven naar Rupelmonde werden zeldzamer. Hij verwees zijn oom naar de Bens voorgehouden leuze : Ora et Tabora ! Hoe hij het kon volhouden, maandenlang, zonder verpoozen, dat begrepen
zijn vrienden niet. En soms stond hij zelf niet
begrijpend... Maar in zijn binnenste waren een
onbuigzame wit en een sterke eerzucht, die hem naar
het doel dreven.
M ERCATO R MAAKT GOEDE ZAKEN.
Mercator en Gemma huurden een klein gebouwtje
en brachten daar al hun gerief been: 'n kleine
smidse, een aanbeeld, een paar hamers en vijlen.
'n Bescheiden begin.
In den beginne waren het vooral instrumenten
van Gemma's vinding, die Mercator vervaardigde.
Het werk was degelijk en Gemma moedigde hem
terdege aan en loofde hem bij de studenten die bij
hem les namen. Bij zijn onderricht gebruikte Gemma 'n heel nieuwe manier van doen : de bewegingen der hemellichamen illustreerde hij door allerlei
fijn uitgedachte instrumenten die uit de werkplaats
van Mercator stamden. En Geeraard hanteerde met
meer en meer lust den hamer : hij voelde dat zijn
werk, dank zij de aanbevelingen van Gemma,
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meer en meer bekend geraakte en koopers vond.
Het ging er sours druk toe in de werkplaats,
vooral als de vrienden wat kwamen praten: onder
het gebonk van den Kamer en het gekras van de
vijl voerden de zeer geleerde heeren heftige discussies. Heel de smidse neigde van eerbied voor het
hoogdravend Latijn 'van Oudegherst, Masius en

anderen.
Erger werd het als ze aan politiek gingen doen,
dan kwam er geen eind aan hun welsprekendheid,
want stof was er genoeg : de Keizer was in oorlog
met de Duitsche protestanten. Ah, ha! Protestanten!
Hoe zouden de geleerde heeren zich kunnen inhouden ook over de „nieuwe leer" hun wijsheid uit te
storten?
En dan de dreigende inval van de Tucken, de
tocht van Karel naar Tunis, waar hij 20.000 christelijke slaven uit de handen van Chaireddin Barbarossa bevrijdde, het verzet van de Vlaamsche steilen.
Maar Geeraard werkte door en wanneer het blued
van die junge heethoofden dreigde over te koken,
smeet hij hen beleefd op straat en sloot zijn dear.
Anders was het als Koog bezoek aangekondigd
werd. Mercator wist zijn gasten, met fijnzinnige
beleefdheid en verstandig gesprek zöö te boeien dat
zoowel de geleerde, als de politieker en de koopman
voldaan uit de werkplaats vertrokken. Mercator
nam met een hoofsche bulging hun lof... en ook hun
bestellingen aan.
Hij zelf wist zijn Instrumenten handig te gebrui42

ken en deed er opmetingen en sterrenkundige waarnemingen mee. En tusschendoor deed hij allerhande
Iandmeterswerk in opdracht van abten en heeren,
die hem ri j keli j k betaalden.
Hiervoor was Mercator dan ook veel op reis :
het is bekend dat hij zulke opdrachten uitvoerde
voor den abt van St. Pieters te Gent en voor den
aartsbisschop van Valencia.
En zoo geraakte Mercator stilaan uit de knel. Hi j
kon nu uit eigen hand Leven. En dat meldde hij
fier en geestdriftig zijn oom... En in dien brief
schreef hij nog wat anders :
„...Mijn werk verplicht me edele en hooggeplaatste bezoekers te ontvangen. Ik kan hun in mijn
woning niet de gepaste eer bewijzen door een waardige ontvangst.
1k ben ook voor gezelligheid. Het genot van den
huiselijken haard heb ik sinds mijn jeugd niet
gekend.
Daarom zoek ik een meisje dat een goede vrouw
zou kunnen zijn voor een man als ik, die zoo moeiIi j k te voldoen ben..."
Hij vond ze in Barbara Schellekens.
Zonder veel pronk en praal, zooals anders gebruikelijk was in de XVIde eeuw, werd het huwelijk
ingezegend op 3 Augustus van 't jaar 1536.
Barbara was naar 't getuigenis van Ghymnius,
Mercator's vriend, „van zuivere zeden, onderworpen
en volkomen onderwezen in de huishoudelijke plich43

ten en paste wonderwel bij de levenswi j ze van
Mercator."
Ze gingen wonen in een huisje achter de Augusti j nerkerk to Leuven. Daarheen bracht hij ook zijn
werkplaats.
En nu brak zijn werklust maar eerst voor goed
los.
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N DE fVIIDDELEEUWEN
was de aardrijkskunde niet veel
meer dan een samenraapsel
van allerlei fantastische verdichtingen over wondere schattenlanden, buitengewone menschenrassen en fabelachtige
dieren.
De reizigers dischten hun Iezers
gruweli J ke verhalen op over ziedende kolken d i e
de schepen verzwolgen en afgronden di e de stoutmoedige reizigers opslokten. Zelfs de landkaarten
vermeldden een eiland waar Satan's hand uit de zee
oprees en de zeevaarders meesleurde in den af grond !
Monsterachtige menschen als de Cyclopen met
een oog in 't midden van 't voorhoof d ; de Cynocephalen met een hondenhoof d ; de Sciapoden, die met
maar een been geweldig hard loopen konden ; de
Manden die ooren hadden zöö groot, dat ze als
beddedekens dienden, enz., bevolkten de vreemde
streken. Zonder dan nog te spreken over bloeddorstige draken, zeeslangen, reusachtige visschen en
spookachtige vogels !
De middeleeuwen stonden in den ban van geheim45

zinnige landen, zooals het fabelachtige rijk van
den koning-priester Johannes, het „Pape-Jan's
Land," het land van den grooten Khan... maar niemand had ze ooit werkelijk Betreden.
De werkelijk bekende wereld was immers heel
klein. De menschheid teerde wort op de kennis door
Claudius Ptolmeus in de IIde eeuw vastgelegd in
zijn Almagest. De „wereld" dat was Europa, de
Noordelijke kuststreek van Afrika, en het Westelijk deel van Azie. Wat daarbuiten lag, leefde alleen
in de fantasie.
Enkele durvers hadden die grenzen overschreden:
Colombus had in 1492 zijn stouten droom verwezenlijkt en zich over den Atlantischen Oceaan gewaagd en in 1498 had Vasco de Gama, langs Kaap
de. Goede Hoop om, Indie bereikt. De expedities van
den Portugeeschen Koning, Hendrik de Zeevaarder,
hadden de Westkust van Afrika ontsloten. En nog
Been tier jaar geleden stierf 1Vlagelhaens op ziin
tocht om de garde.
De weerklank in Europa was geweldig. 't Allen
kant ontwaakte de belangstelling voor de studie
van de vreemde landen en er rees twijfel, zoowel omtrent de fantastische verbalen, als betreffende de onfeilbaarheid van Ptolmeus.
Ile wereld bleek veel ruimer dan men totnogtoe
wist, en deze vaststelling werd door immer nieuwe
ontdekkingen bevestigd.
Met deze belangstelling ontwaakte ook de aandacht voor eigen Land : plans en kaarten werden
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opgemaakt, gunstige handelswegen opgespoord en
in teekening gebracht. Twee zaken ontbraken: onderlinge samenhang en wiskundige nauwkeurigheid. Niemand bekommerde zich om juiste lengteen breedteaanduidingen, en gradenverdeeling was,
bij Bemis aan instrumenten, uitgesloten.
't Was op dezen toestand dat Gemma Frisius
Mercator had gewezen. Hier lag voor hem een
uitgebreid arbeidsveld !
DE KAART VAN PALESTIIVA.
Twintig jaar was 't geleden dat Maarten Luther
aan de Wittenberger slotkerk zijn 95 stellingen
aanplakte. Hiermee had de Hervorming haar veroveringstocht begonnen en was de christelijke wereld
tot in haar grondvesten geschokt. De ongenadige
strijd, door Karel V tegen de ketterij aangebonden,
deed het overige. De H. Schrift was onderwerp tot
discussie, niet alleen bij geleerden, maar ook op de
straat, in den werkwinkel en in de taveerne werd
hartstochtelijk geredetwist.
Een ernstige kaart van Palestina zou veel
onnauwkeurigheden uit de wereld helpen, vond
Mercator. En tevens zou ze een waardig begin zijn
voor den jongen aardrijkskundige, meende Gemma.
Als man van zijn tijd had hij grondig de H.
Schrift bestudeerd. Een reis naar Palestina om
ter plaatse het land to leeren kennen, daar had hij
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ongelukkig ` de middelen niet toe. Maar anderen
waren er geweest : Mercator studeerde en vergeleek
de reisbeschrijvingen van Willem van Bouldeseele,
van Johannes Witte de Hese, Gilbert de Lannoie,
Marten Vilain en vooral het omstandige verhaal
van Joos van Ghistel, beer van Axel.
Geeraard teekende en graveerde de kaart met
eigen hand en ontpopte zich met een slag als een
bekwaam graveur, veel bekwamer dan Gemma
Frisius, die hem in die kunst had ingewi j d.
De kaart verscheen in 1537 te Leuven en droeg
den titel „Amplissima Terrx Sanctae descriptio".
Naar het gebruik van den tijd droeg hit zijn werk
op aan een machtig personnage : Frans Craneveld,
lid van den Grooten Raad te Mechelen.
De bijval was algemeen en vooral bij de bijbelkenners vond het werk ingang : wanneer jaren
nadien Masius raadsheer van Willem van Kleef
was geworden vroeg hij om de kaart van Palestina en noemde Mercator „de geleerdste van alle
geografen".
Spijtig dat nu geen enkele van die kaarten meer
te vinden is.
-

NIEUWE PLANNEN WORDEN
BESPROKEN.

;

Begin 1537 taten Geeraard en Barbara 's avonds
gezellig bij den haard. Geeraard tat te blade48

ren in zijn papieren en brieven. Barbara had wat
naaiwerk op haar schoot, en lei het nu en dan weg
om het blok hout in den haard te keeren. Telkens ging dan een vuurwerk van gensters omhoog
dat verdween in de wilde schouw. 't Was behaaglijk
warm in de kamer en de dingen lagen weggedoezeld in diepe schaduwen.
Verstolen blikte Geeraard nu en dan op om naar
Barbara's gelaat te zien. Het werd van terzijde verlicht door den hellen gloed en Geeraard las met
oneindig genoegen ,een stille vreugde op 't lieve
gezicht.
En ook Barbara zag van tijd tot tijd even van
haar werk op om naar Geeraard op te ki j ken, die
zoo diep ernstig in zijn papieren verslonden scheen.
Barbara was fier op haar geleerden echtgenoot en
gelukkig om zijn succes.
— „Van alle kanten lof en goedkeuring..." mompelde Mercator.
"Barbara! Vandaag zijn weer twintig kaarten
weggegaan !" zei Mercator blij.
„En hier een brief van Pieter De Keyser. Hit
vraagt om een kaart van Vlaanderen ! Weet die man
dan niet welk een geweldig werk dat is ?" zei Geeraard wrevelig.
Barbara wachtte een oogenblik. En dan voorzichtig:
- „Misschien is 't daarom dat hij het u vraagt..."
- „Goed en wel. Maar daar is alles nog voor te
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doen. Nog niets bestaat er, tenzij een paar teekeningen. Niet veel bijzonders, boor !"
„Heeft M. Gemma daarover nog niet gesproken?"
- „Ja, hij ook. Hij ziet altijd ver vooruit. Een
goede kaart is noodig, vooral voor de handelaars."
-- „En schreef M. Ortels Iaatst niet dat de
kooplieden van Antwerpen er belang in stellen?"
Geeraard verzonk in gepeinzen.
Het denkbeeld lachte hem toe. Het paste, dat hij
na het land van den Zaligmaker zijn eigen geboorteland een werk zou wilden. Vlaanderen, zijn mooie
land, het schoonste graafschap der christenheid, de
rijkste streek onder Gods lieven hemel... en parel
aan de kroon van Karel V.
Hij kon geen beter onderwerp triezen.
En reeds zag hij zich aan 't werk...
Een monument, Vlaanderen waardig, rnoest de
kaart worden, nog beter dat was hit zijn goeden
naam verplicht — dan Palestina.
De ligging van de steden vaststellen met instrumenten, en dan zelf graveeren...
- „Een zwaar werk, Barbara, en van langen
duur!"
-- „God za1 het zegenen," zei Barbara zacht.
„Ik zal veel van u weg moeten voor de metingen."
Even vloog er een trek van vrees over haar gelaat.
Maar ze herstelde zich dadelijk.
„Ik zal veel aan u denken."
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Er vielen tien zware slagen uit den toren van de
kloosterkerk.
Barbara Iegde haar werk terzij en kuste haar man
goeden nacht.
Bij het haardvuur droomde Geeraard verder over
het schrijven van De Keyser.
„Vlaanderen, dach en nacht denck ick aen u..."
VLAANDEREN... RIJK GEWEBT.
Rond het midden van de XVIde eeuw was het in
Vlaanderen als in een bijkorf zoo druk. Antwerpen
had den overzeeschen handel, ten koste van Brugge,
naar zich toegetrokken. Het verkeer was er zoo
druk, dat een ooggetuige Bens 2500 schepen tegelijk
in de haven zag liggen. Maar het meerendeel der
koopwaren werden over het land vervoerd, vooral
deze, bestemd voor Italie en het Zuiden van Duitschland.
De vier vijf den van den Vlaamschen handel gingen door de Antwerpsche haven. Een derde deel
van het Engelsch Laken werd op de Schelde gelost
en bijna al het Iijnwaad dat de Vlaamsche wevers
voortbrachten werd naar Engeland verscheept.
De overzeesche handel in specerijen voorzag de
Nederlanden van peper, muskaat, rozijnen, vijgen,
saf f raan, amandelen, oli j f olie en bruine suiker en
deed schatten toevloeien naar de brandkasten van
hier gevestigde handelaars. Jacob Fugger ver51

scheurde een belangrijke schuldbekentenis van
Karel V en smeet ze achteloos in een vuurtje van
kaneelhout 1
Het was druk op de Vlaamsche wegen in dien
tijd. Voor de handelaars was een overzicht over het
wegennet van groot belang. Het kennen van de
juiste of standen tusschen de steden kon een voorsprong verzekeren en daarvoor waren de kooplieden
bereid fortuinen uit te geven 1...
EEN EIGENAARDIG REIZIGER.
Te Sint-Niklaas, nabij de kerk, woonde onderpastoor Gijsbrecht De Cremer, de broeder van
Geeraard.
Daar kwam de aardrijkskundige op een stikheeten
Julinamiddag van 't jaar 1537 aan, van top tot teen
bestoven en zweetend onder den last van zijn instrumenten.
Toen op zijn kloppen de deur opendraaide,
kwam hem de koelte lavend tegen uit de gang.
Gijsbrecht stond op den drempel en stak de banden
verwelkomend uit.
— „Korn binen, en verfrisch u, broer 1"
-- „God, wat 'n bitte !" zuchtte Mercator. „Om bij
neer te vallen!"
Geeraard zette zijn instrumenten voorzichtig in
een hoekje en trok zijn bestof ten reismantel uit.
Terwijl Geeraard zich met welbehagen reinigde
^
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van het stof van de Vlaamsche wegen, bracht de
„maarte" een aarden kan met schuimend frisch bier
naar boven,
— „Zie zoo, Ik ben 'n heel ander mensch geworden! Ah! een stoop Leuvensch !" prees Geeraard
de attentie van zijn broer,
-- „Om 't stof van binnen te blusschen. Op uw
gezondheid! Moge 't u wel bekomen."
Ze tikten aan en lieten den frisschen drank met
behagen naar binnen vloeien.
- „0, zalige rust!" Mercator liet zich in een
zetel zakken.
De priester liet zijn broer eenige oogenblikken van
de rust genieten en zat hem ondertusschen te
beki j ken,
„Enne.,, hoe gaat het thuis ?" Ieidde Gijsbrecht
het gesprek in,
— „Best, uitstekend, dank u, Barbara Iijdt wel
wat onder mijn afwezigheid. Maar dat laat zich wel
schikken. Flinke vrouw! Haar keuken krijgt stilaan beroemdheid bij mijn klanten !"
-®- „En de zaak? Ook goed?"
--+ „God zij geloof d ! Buiten alle verwachting.
Mijn „Terse Sanctae Descriptio" heeft onverhoopten bijval."
„'t Is ook een buitengewoon werk!"
--- „En werk is er verder genoeg! Zooveel, zooveel is er te doen !"
— „Nog andere plannen, ja ?"
— „Nu de kaart van Vlaanderen en dezen win---

---
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ter begin ik aan een globe. Dat moet lets eenigs worden. En zoo breid ik stilaan uit, ziet ge. Hoe aangenaam frisch is 't hier!"
- „Blijf een paar dagen hier, Geeraard. En werk
niet in zoo'n hondsche bitte."
— „Onmogelijk, onmogelijk ! Ik moet verder."
- „'k Zal niet aandringen, hoor! En schiet ge
wat op met uw metingen ?"
- „Moeilijk en lastig! Onbegrijpelijk wat 'n
mensch kan tegenkomen. Verleden week had ik het
nog aan den stok met boeren... Ze dachten dat ik
hun oogst aan het beheksen was.
En dan die eeuwige achterdocht ! De een aanziet
u voor spion, de ander denkt dat ge een ketter zi j t...
En ketters herbergen! Brr, de pijnbank !"
- „Ja... de kettersche predikanten worden driester en driester. Wanneer zal men toch eens hardhandig tegen de rustverstoorders optreden?"
- „Geweld zal niet baten. De geesten kan men
niet aan banden Ieggen ! In de Nederlanden zijn
belangrijke dingen op tit !”
En Geeraard vond het voorzichtig het gesprek
hier of te breken. Want hij was als vele rechtschapen
menschen: hij verwachtte veel van het nieuwe.
Maar dat bekende hit liever niet aan zijn broer.
Hit vroeg dan maar oorlof aan zijn broer om nog
wat te werken. Hit moest nog enkele aanteekeningen aanbrengen op zijn schets. Het paste Juist, want
Gijsbrecht moest nog brevieren. En weldra was
Mercator zöö in zijn werk verdiept, dat het avond
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geworden was zonder dat hit het merkte.
's Anderendaags, na een hartelijk of scheid, trok
hij op in de richting van Gent, om nieuwe opmetingen te doen.
En zoo doorliep hij drie zomers naeen heel Vlaanderen om gegevens voor zijn kaart te verzamelen.
In den winter werkte hij die uit in zijn werkplaats
te Leuven.

EEN MEESTERWERK.
In 1540 was zijn kaart van Vlaanderen klaar.
Mercator had overeenkomsten gesloten voor den
verkoop met drie boekhandelaars. Vooreerst met
Pieter De Keyser van Gent, en dan met Bartel de
Grave te Leuven in de Schipstraat, en te Antwerpen
met Gillis van den Bergh in de Korte Kammenstraat. Mercator teekende, graveerde, en drukte de
groote kaart met eigen hand. En over de voor dien
tijd voortref f elijke technische verzorging kan men
zich een gedacht geven bit het eenig exemplaar in
het Plantijnmuseum te Antwerpen.
De kaart was vooral ontworpen voor praktisch
gebruik en daarom liet Mercator alle geleerde aanduidingen weg. Hij geeft vooral de juiste Jigging
der verschillende plaatsen en geeft hun of standen op
in „ueren gaens" of in Vlaamsche mi j ten. De gradatie of de aanduiding van lengte- en breedtegraden
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laat hij weg, maar besteedt alle aandacht aan de
wegen en de waterloopen.
We zouden het werk best kunnen vergelijken met
onze toeristenkaarten.
Tegen het gebruik van dien ti j d in, waren alle
opschrif ten in 't Nederlandsch en niet in 't Latijn.
Naast het werk van den geleerde mogen we wet
even de aandacht trekken op de behendigheid van
den graveur en de speelsche fantasie van den knappen teekenaar, die Mercator was. En dat werd door
de tijdgenooten ook naar waarde geschat. Pieter
Bertius (of Bert) van Beveren, geograaf van Filips
II, meende dat Mercator met zijn graveernaald wonderen verrichtte.
Dat zal er niet weinig toe bi j gedragen hebben om
het werk in alle kringen to doen ingang winden,
zelfs de hoogste: op een lijst van de boeken van Viglius, voorzitter van den Geheimen Raad van Keizer
Karel, ontmoeten wij ook de beroemde kaart van
Mercator.
En wie weet welke kommervolle blikken de keizer en zijn raadsheer op deze kaart geworpen hei,ben I
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Blozend van geluk en fierheid werd Geeraard
buiten geleid en hij haastte zich naar Leuven om
Barbara op de hoogte te brengen van dozen triomf.
De globe was een prachtstuk, inderdaad.
Met eigen hand had hij de verschillende stukken
geteekend en gegraveerd en op een zelfgemaakten
bot van „papieren berd" of karton geplakt. Rondom
den globe lag een evenaar in hoot, ondersteund door
vier sierlijk gedraaide pilasters. Op den evenaar was
de graadverdeeling aangebracht, de windstreken en
tusschenstreken, de maanden en datums der maand,
de voornaamste kerkelijke feesten en de teekens van
den dierenriem.
Verder was de globe nog voorzien van een meridiaan in koper met de aanduiding der breedtegraden.
Op den globe zelf waren de verschillende cirkels
(evenaar, keerkringen, poolcirkels, meridianen en
ecliptica) aangebracht.
De vastelanden waren geteekend naar de laatste
gegevens, die Mercator had kennen verzamelen.
Links en rechts waren historische en aardrijkskundige aanteekeningen verspreid in mooi versierde
kadertjes.
Elke globe was vergezeld van een klein boekje
waarin Mercator den bouw en wijze van gebruiken
had uiteengezet. De globe werd te troop gesteld in de
werkplaats van den aardrij kskundige te Leuven, en
het is zeker dat hij er tientallen stuks van heeft
verkocht.
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Binnengekomen nam Gecraard bet perkament en
vertaalde het voor zijn vrouw: het bevatte de bestelling van een heele reeks instrumenten voor het persoonlijk gebruik van den Keizer.
--- „Zoo," zuchtte hij voldaan. „Leverancier van
den Keizer! Een groote eer, Barbertje! Dat moet gevierd worden! We zullen de vrienden uitnoodigen...
wat zullen die opki j ken !"
Mercator stelde een heele verzameling meetkundige, astronomische en aardrijkskundige instrumenten samen voor Karel V. De keizer Ziep hoog
op met de kunstwerken en nam ze mee op al zijn
veldtochten.
In 1546, gedurende den oorlog tegen de Duitsche
Hervormden, geraakte het leger van den Keizer bit
Ingolstadt ingesloten, en hij gelukte er niet in, den
ijzeren ring te breken. Integendeel, de omsingeling
werd immer nauwer en op een nacht gelukte een
vijandelijke groep er in, een schuur, waar het keizerlijk hoof dkwartier gevestigd was, in brand te
steken. De keizer was woedend toen hij vernam dat
zijn kostbare instrumenten hierbij vernield waren.
BO het sluiten van den vrede kreeg Mercator dan
ook dadelijk opdracht een nieuwe reeks instrumenten te vervaardigen.
ABRAHAM ORTELIUS.
De klopper bonkte driemaal neer. Barbara ruisch63

te door den gang, opende de deur en stond voor een
beer.
Ze noodde hem binnen. Hij vroeg naar heer
Mercator, en of hij te spreken was.
- „Hij is in de werkplaats. Wien mag ik aandienen ?"
- „Ortels... Abraham Ortelius van Antwerpen."
- „0, M. Ortels, verontschuldig me. 1k ben
vereerd met u kennis te maken."
-- „De eer is voor mil grooter, vrouw Mercator!"
zegde Ortels buigend.
-- „Wilt u me volgen... Geeraard is aan 't werk."
Geeraard keek verrast op. Toen hij zijn vriend
had herkend Iegde hit passer en winkelhaak neer,
en kwam met uitgestrekte handen op Ortelius toe.
„Eindelijk is Ortelius eens naar Leuven gekomen! Dat doet me oprecht genoegen."
De Latijnsche volzin die op Ortelius' Lippen lag,
smolt weg onder de hartelijkheid van Mercator.
„Ik kom u gelukwenschen voor de keizerli j ke
opdracht."
— „Dank u, dank u... Weet Antwerpen dat nu
al ?"
- „Fama heeft vlugge vlerken, hoor i"
— „En Antwerpen een scherpen neus!" kaatste
Mercator terug.
- „Maar kom binnen! En rust uit bij ons."
--- „Barbara!"
„'n Glas wijn ? Maak het u gemakkelijk, hoor!
---
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't Is weeral 'n heel tijdje geleden dat ik u te Antwerpen zag."
„Ja, boor! Maar ik mocht intusschentijd toch
enkele brieven van u ontvangen."
--- „Op uw gezondheid, Abraham!"
--- „Op uw schitterenden bijval, Geeraard ! En
lang Jeve de Keizer!"
— „Dank u. Ik moet bekennen dat de gunst van
den keizer me zeer gevleid beef t. M. Granvelle
zal hieraan niet vreemd zijn."
—° „Het was ook prachtig werk, uw globe."
— „Toch? Ik heb mijn best gedaan zoo goed
mogelijk te werken. Wanneer jemand mijn werk zal
verbetenen, zal ik hem niet benijden."
„Ik loop met een groot plan in 't hoofd,
Geeraard."
— „En dat is?"
-- „De verspreide kaarten die nu links en rechts
verschijnen, te vereenigen in een groot boek."
„Geen kleine taak, maar toch te doen. Ik heb
er ook al aan gedacht."
r--- „Dan trek ik me terug, boor !"
- „Neen, neen! Werk uw plan uit. Ik zal u helpen zooveel het me mogelijk is. Ik kan er nog niet
aan denken hieraan te beginnen. Er staan me nog
zooveel andere zaken voor den geest!
Willen we nu de instrumenten van Zijne Ma1esteit eens gaan bezien?"
---

--

---
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ONHEILSPELLENDE ONT1Vi0ETING.
Op den steenweg Leuven-Mechelen komt hem
een koets tegemoet, vergezeld van een twintigtal
ruiters. Spanjaards ! Het wilde lied dat ze zingen
begrijpt Geeraard niet al to best, maar toch ontgaat
de akelige beteekenis hem niet : ketterjacht! Straks
komen ze weer met hun slachtof f ers... Binnen in de
koets zit procureur-generaal Pierre du Fief, en overloopt met matten blik een Iijst van verdachte perso
nen, die hem door de Iandvoogdes werd ter hand
gesteld : veertig menschen.
„Uiterste strengheid in het toepassen der plakkaten" heeft haar keizerli j ke broeder geboden. De
Iandvoogdes wenscht geen schampere opmerkingen
over hare Iankmoedigheid meer. „Dus : geen genade" mompelt du Fief tusschen de tanden. En voor
Leuven mag het een les zijn en voor heel het Luthersche gedoe.

EEN AKELIGE NACHT.
Onheilspellend bonken de hellebaarden op de
deur van het huis „achter de Augustijnen". In naam
van den Keizer !
Half dood van schrik opent Barbara en staart in
den wilden gloed van toortsen. Twee hellebardiers
dringen binnen.
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„Woont hier meester Schellekens? Geeraard
Schellekens?"
„Geeraard De Cremer, Mercator woont hier,"
stamelt Barbara.
- „Waar is hij?"
-- „Naar Rupelmonde bij Antwerpen," antwoordt Barbara.
- „Ah! Zoo! Gevlucht. Dat zal hem duur te
staan komen !" bromt de aanvoerder.
- „Geeraard is niet gevlucht. Hij heeft niets misdaan, heer. Hij ontving een maning om voor de
schopenbank te verschijnen om de erfenis van zijn
oom te regelen," brengt Barbara in 't midden.
--- „Haha! Die verdomde ketters zijn Jeep, hoor!"
-- „Wie zegt dat mijn man een ketter is?" vraagt
Barbara streng.
-- „KaIm, vrouwtje, of ge zult dadelijk een
toontje lager zingen !"
„Komt maar terug !" roept hij zijn hellebardiers toe. „De vogel is gevlogen !"
„Rupelmonde, zegt ge ? Goed dat we 't weten. En.., als ge gelogen hebt, er bestaan knappe
dingetjes die de waarheid er wet uit krijgen hoor
De deur vliegt met een ruk toe.
Barbara wankelt de keuken binnen en zinkt daar
op de knieen voor het kruisbeeld. „Geeraard ketter !
Heer God, die alles ziet en weet, lagt niet toe dal
een onschuldige gestraft worde" bidt ze.
--

--

--

--

!"
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MERCATOR KETTER ?
Pastoor De Corte ontving Barbara vriendeli j k.
Het gezin van den i Jverigen geleerde was hem sympathiek. En was Mercator niet een van zijn beste
parochianen ?
Barbara verhaalde weenend wat dien nacht was
voorgevallen.
„W at ? Mercator ketter ?" vroeg hij verontwaardigd. „Dat is toch ä.I te kras. Dat moet een
gruwelijke vergissing zijn."
„Maak u daarover maar niet ongerust! Ik zal er
schriftelijk van getuigen dat uw man als rechtgeloovig parochiaan heeft geleefd. En dan komt alles
wet terecht..."
De Inquisitie werkte snel.
Nog denzelfden dag ontving Lodewijk van SteeIandt, baljuw van 't Waasland, bevel van de
Landvoogdes om Mercator te gaan aanhouden te
Rupelmonde. En hij diende In den burcht onder
't strengste geheim opgesloten...
MERCATOR WORDT AANGEHOUDEN.
In „De(n) Gulden Leeuw", de herberg van Arnold De Cremer op de Markt, was de familie ongeveer voltallig bijeen. 't Bracht een ongehoorde
verslagenheid teweeg toen de hellebardiers daar zoo
brutaal binnenvielen. Arnold wilde zich tegen de
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schending van zijn huffs verdedigen, maar hem werd
kort en bondig uiteengedaan dat hit to gehoorzamen had aan een bevel van den hoof dbal j uw.
-- „Wie is hier meester Geeraard Mercator?"
— „Dat ben ik !" klonk het bedaard.
-- „Ik houd u aan in naam van den Keizer."
-- „Mag ik de reden kennen ?"
-- „Die zult ge later vernemen. Ik heb daaromtrent geen bevelen." „Boeien !" bevel de sergeant.
„En avant!"
-- „Verwittig Barbara!" smeekte Mercator zijn
broer. En dat was 't Iaatste woord dat ze van hem
hoorden.
IN DE GEVANGENIS.
De poorters van Rupelmonde sloegen de handen in elkaar toen ze Mercator geboeid tusschen de
gerechtsdienaars zagen opstappen.
-- „Is dat de zoon van den schoenmaker De
Cremer?"
-- „En geboeid!" fluisterde iemand.
— „Een duivelskunstenaar is 't ! Hij gaat den
brandstapel op! Weet ge niet meer hoe hij hier rondspookte met zijn raar getuig?"
--- „Belachelijk! Zoo'n ventje tusschen die hellebardiers !"
Geeraard voelde de achterdocht en het wantrouwen branden uit honderd oogen. Gisteren groetten
ze hem nog eerbiedig. En nu...
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DE BURCHT VAN RUPELMONDE.
Een somber blok van graniet dat log opri j st aan
den oever van de Schelde. Door heel zijn geschiedenis loopt een stroom van bloed en tranen. Zijn
zware muren waren getuigen van menigen moord
op onschuldig bloed.
De laarzen van de soldaten dreunen hol op de
ophaalbrug. De zware poort draait open, de burcht
slokt zijn gevangene op.
Gerammel van sleutels.
— „Korn!" zegt de dikke cipier droog.
Mercator volgt hem door een doolhof. Halt! Een
deur knarst open. Eer Geeraard kan onderscheiden
waar hij is, knipt achter hem het slot toe.
- „Cipier ! Een oogenblik ! Waarvoor dient die
akelige komedie. Waarvoor word ik opgesloten?"
„Dat weet ge gauw genoeg!"
„Ik wensch den slotbewaarder te spreken."
-- „Hier valt niet meer te, wenschen, M. Mercator." De cipier sloft weg. Ergens slaat een deur
dicht. En dan is er alleen nog een wanhopige stilte.
--

---

FEN HOPELOOS GEVAL.
Pastoor De Corte kijkt verbaasd als hij den keizerlijken bode aan zijn deur ziet. „Wat zal dat beteekenen? Hm! Het zegel van de Gouvernante !"
Hit opent het schrijven, doorleest het en fronst de
wenkbrauwen.
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--- „God in den Hemel! Nu betrouwt de Landvoogdes zelfs een Priester niet 1"
„Waarom wit u verzoeken ende vanwege 's keizers, onzes heeren en broeders, bevelen, dat gij ons
dadelijk schri j f t de redenen die u bewogen hebben
zulke attestatie te leveren, ende wat wetenschap gij
hebben moogt dat de voorschreven gevangene met
eenige ketteri j niet besmet is..."
Pastoor De Corte moet het herlezen.
„Olala! Dat klinkt zeer sterk! De Iandvoogdes
van onzen genadigen Keizer schijnt boos. Maar
ware ze nog honderdmaal boozer, ik zal haar antwoorden. Dat ze zich misgrepen heef t... ofwel die
verwaande sabelsleepers."
Gelukkig was de pen van Pastoor De Corte
geslepener dan zijn tong.
„Milne genadige Vrouwe" schreef hij in sierlijke
krulletter.
„Om te voldoen den gebode Uwer Majesteit en
wetenschap te geven op de attestatie bij mij gedaan
van de onschuld van meester Mercator zal Uwe
Majesteit gelieven te weten dat dezelfde meester
Geeraard nooit vluchtig is geweest..."
Het werd een lang epistel. Hij maakte haar duidelijk dat Mercator veel van huis was om „zeker
kostelijke werken uit te voeren voor mijnheer d'Abt
van St. Pieters te Gent" en dat meester Geeraard nu
Iaatst naar 't land van Waas gereisd was om de
erfenis van zijn oom op te strijken, waarop hij als
voortvluchtig werd aanzien.
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„Ende wist ik ter contrarie dat hij besmet was
van ketterije, ik zou niet eens willen tusschenkomen
tot zijne excusatie, maar liever tot uitroeien van het
kwaad, volgens mijne roeping...”
„Als dat niet volstaat 1" mompelde hij nog.
OM HET HOOFD VAN 1VIERCATOR !
Na een paar weken opsluiting in een donkere cel,
gemarteld door de onzekerheid, kreeg Mercator
ineens de volle lading.
Beschuldigd en verdacht van ketterij, opgesloten
onder 't strengste geheim, geen de minste gemeenschap met de buitenwereld bit bijzonder bevel van
de Iandvoogdes.
Mercator aanhoorde kalm de woorden van den
slotbewaarder. En toen hij alleen was, viel hij op de
knieen en bad...
„Uit de diepten roep ik tot U, o Heer.
Heer, verhoor mijne stem..."
Te Leuven bleef Barbara alleen met haar onzekerheid en den last van haar zes kleint j es. Gi j sbrecht
had haar op de hoogte gebracht van wat er to Rupelmonde gebeurd was. En Pastoor De Corte ook
verliet haar niet, al verzweeg hij haar wat de
Iandvoogdes hem zoo Brutaal naar den kop geslingerd had.
En ondertusschen ging de strijd om het hoofd
van Mercator verder.
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de gevangenis gehaald en zonder veel plichtplegingen naar buiten geleid. Hij was vrij.
Knipperend tegen het felle licht en bedwelmd
door de frissche lentelucht, moest hij zich aan de
bruggeleuning vasthouden om niet te vallen. Vrij !
Hij strompelde naar de markt toe en liet zich bij
Arnold op een stoel vallen.
„Vrij !" snikte hij.
Vier maanden had de pijnlijkste onzekerheid hem
gekweld. Vier maanden lang had de rechtbank hem
op kleinzielige wijze ondervraagd en vernederd,
zonder nochtans bewijzen van zijn schuld te vinden.
En nu werd hij zonder boe of ba op straat gezet.
Maar toch vrij !
Van Arnold verneemt hi j wat voor hem is gedaan.
Gauw een koets! En zoo snel mogelijk naar Leuven! Bij Barbara... en al die menschen bedanken.
Werken! Vier maanden lang met den dood voor
oogen, geslingerd tusschen hoop en diepste ontmoediging... En daar staat nu opeens Geeraard in
levenden hive vöör haar. „Och God, is het om te
gelooven? Is 't wet mogelijk?"
-- „Hier ben ik terug Barbara!"
„Geeraard!" valt ze snikkend aan zijn Borst.
En de kinderen hangen aan hun kleederen en vullen de kamer met hun blij getater.
Zijn oogen gaan over den haard, zijn zetel, de
lamp en al de vertrouwde dagelijksche dingen. En
dan naar de werkplaats en zijn boeken.
--

77

— „Vier maanden hebben ze me lamgelegd. Hoe
dät weer in te halen ?" denkt hij.
.
's Anderendaags is Geeraard zonder meer terug
in de werkplaats.
"Hoort! Meester Mercator is terug 1" zeggen de
geburen.
SCHADELOOSSTELLING ?
Wellicht wilde de Keizer Mercator schadeloos
stellen voor 't geleden onrecht. De instrumenten
die Zijne Majesteit te Ingolstadt verloren had, moesten opnieuw gemaakt. Dat bezorgde hem weer
werk.
In dien tijd maakte hij ook lets nieuws : een
hemelglobe. Dat was een globe die het hemelgewelf
voorstelde en dus de sterrenbeelden droeg. Door
zijn groote juistheid stak hij torenhoog boven het
werk van zijn tijdgenooten uit. En de bijval was
aanzienli j k.
In de gevangenis had hij ook nagedacht over een
ander plan: een kaart van Europa. En hij begon
ook dadelijk aan dit groot werk.
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V.
EEN VEREERENDE LJITNOODIGING.

ORIS CASSANDER
uit Brugge was reeds naar
Duisburg uitgeweken om wille
van de rust. Hij is bij Mercator op bezoek en bezweert hem
de Nederlanden te verlaten.
„Ja, reeds een keer ben ik den
dans ontsprongen 1" beaamt
Mercator.
„Een tweeden keer zult en moogt ge de kans
niet loopen, M. Mercator 1"
Zooals de zaken nu staan is de rust in ons Iandje
ver te zoeken 1 Heel het land is een jachtterrein.
Overal jagen de kettermeesters hun prooi na. En
wie is veilig voor hun verdenking ?"
Mercator ook zag een donkere toekomst over de
Nederlanden.
Keizer' Karel, „verdediger des geloofs," had gezworen te allen prifze, de ketterij uit zijn rijk te
houden. Maar de leer van Martin Luther tastte
alom de geesten aan. Calvijn en de Wederdoopers
predikten met Iaaiend fanatisme hun dwalingen
onder alle lagen van de bevolking. En de maatschappelijke toestanden, schreeuwend onrechtvaar79

dig soms, gaven ri j kelij k voedsel aan de grommende
mistevredenheid.
De strenge plakkaten waarmee Keizer Karel de
ketterij bestrijden wilde, lokten verzet uit in de
steden, die meer bedacht waren op het instandhouden van haar vrijheden, dan op de redding van het
geloof.
En troebelwatervisschers maakten van het geharrewar dankbaar gebruik om het volk op te hitsen,
en zoo bun eigen ongure zaakjes te drijven. En
gedurig dreigden van alle kanten nieuwe oorlogen
die het volk nog meer zouden uitzuigen.
Veel handeläars en geleerden keerden hun vaderland den rug toe en zochten rust in Duitschland.
Geeraard voorzag welke stof f elij ke en geestelijke
verarming dat voor de Nederlanden beteekende.
Zijn hoofd zonk dieper op zijn borst en hij blikte
star in 't haardvuur.
„Waarom moet dat allemaal gebeuren?" stoof
hij plotseling op. „Waarom kan een vreedzaam man
niet met rust arbeiden? God... welk een geesel zendt
Gij over de Nederlanden..."
„Ik kan het hier in die kletsstad ook niet uithouden. Elk woord moet ik zevenmaal overdenken, en
dan nog wordt alles wat ik zeg en doe kwaadwillig
uitgelegd."
„Ik wist het wen" lachte Cassander f ijntjes.
„Hertog Willem van Kleef wit te Duisburg
een universiteit oprichten. Hij noodigt u uit om er
cosmographie te komen doceeren. ook uw vriend
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Masius heeft Binder een werkkring gevonden. Mi l
heeft de hertog de vereerende opdracht gegeven een
professorenkorps samen te stellen."
Mercator aarzelde lang.
— „Het komt zeer onverwacht, merkte hij op.
Me dunkt dat er heel wat in uw voorstel zit. Maar
mijn werkplaats ?"
- „Komt natuurlijk mee. Mercator behoort al
lang niet meer aan Leuven alleen. Waarom zou uw
arbeid niet gewaardeerd worden in Gulik en in
Kleef ?"
- „Laat me nog wat bedenktijd. Ik kan me niet
zoo dadelijk verzoenen met het denkbeeld hier alles
vaarwel te zeggen.
Ik ben in jeder geval zeer gevleid met het voorstel van den hertog."

VAARWEL, DE NEDERLANDEN.
Het waren drukke dagen voor Mercator toen hij
met zijn verhuis begon : heel de werkplaats werd
ingepakt in kof f ers en tristen. 't Was een gehamer
en geklop, een wanorde. Overal dook Mercator op
om hier een vingerwijzing, daar een opmerking,
ginds een zenuwachtige vermaning uit te deelen.
Zijn voorraad Iandkaarten verkoos hij zelf te pakken
en met nog meer zorg bewaakte hij de vier koperen
platen waarop de eerste trekken van de kaart van
Europa reeds gegraveerd waren.
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Midden in het geharrewar vond hij nu en dan
toch nog een plekje om zich neer te zetten en vijf
minuutjes zoek te brengen in vriendelijk gekout
met een of ander vriend of bewonderaar, die kwam
of scheid nemen. Daardoor verloor hij heel wat tijd.
Maar daarna spande hij zich nog wat meer in en
zoo geraakte hij toch op den gestelden tijd klaar.
De wagen stond in den prillen morgen vertrekkens gereed.
Nog een laatsten blik op het huisje, dat hem zoo
lief was geworden, nog eens even kijken of Barbara
en de kinderen goede plaatsen hebben in de koets...
In den naam des Vaders en des Zoons en des H.
Geestes! Vooruit. Naar Duisburg! Een nieuwe toekomst wenkt ons.
KEIZERLIJK SPEELGOED.
Niet zoo gauw had Mercator zijn werkplaats te
Duisburg klaar, of hij begon met brandenden Over
te werken.
Hit wilde de geleerden in Duitschland en daarbuiten met een buitengewoon werk de belangstelling voor zijn inrichting afdwingen. Want, hoe
voordeelig Cassander alles voorgesteld had, de zaak
moest terug van uit den grond worden opgebouwd.
In 1552 was het wonderwerk j e klaar : het was
een stel van twee globes -- aard- en hemelglobe -innebouwd in de armillaarsfeer. Het was ook
nog bestemd voor Keizer Karel.
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Verbeeld u: een kristallen bot, die het hemelgewelf moet voorstellen. Aan den buitenkant ziJn
daarop, met diamant, de sterrenbeelden, de planeten,
de meridianen en andere cirkels gegraveerd, en met
goud gevuld.
Daar binnen draait een kleine, houten aardglobe waarop de landen van de heele wereld Juist
ziJn weergegeven. Die globe was niet grooter dan
een kaatsbaI.
De armillaarsfeer was een vernieuwing op het gebied van de instrumenten. Een armillaarsfeer is een
stel in- en om elkaar draaiende ringen. Ze stellen de
verschillende cirkels voor die de astronomen gebruiken om de bewegingen van aarde, sterren, planeten,
zon, enz. voor te stellen en te berekenen.
Dat het een heel ingewikkeld instrument was,
blijkt hieruit: zelfs voor Karel V, die in de wiskunde en astronomie zeer ervaren was, oordeelde
Mercator het noodig er een boekje bij te maken,
waarin hij de werking en het gebruik van de armillaarsfeer uiteenzette.
HOFRAAD VAN ZI JNE MA JESTEIT.
Wie zou nog den zoon van den schoenmaker herkennen in dien schitterenden meester Mercator?
Kijk met welken zwier hij ziJn langen mantel
draagt ; ziJn pijpjeskraag zit onberispelijk en last
ziJn welverzorgden baard mooi uitkomen; het fluweelen wambuis past hem als gegoten.
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Neen, hij moet niet onderdoen voor al die edelen
die hier om den keizer zwermen. Noch de overdadige pracht van de troonzaal, noch de indrukwekkende hofhouding, noch de majesteit van keizer
Karel, den machtigsten heerscher van Europa, kunnen iets afbreken aan zijn zelfzekerheid. Is hij niet
gewoon aan den omgang met de grooten?
KaIm en waardig nadert hij den troon van zijn
keizer. Granvelle, die hem aan den keizer voorstelt,
bedankt hij met een hoffelijke buiging en een vriendelijken glimlach. Zijn kniebuiging vöör den keizer
had een page niet met meer gratie kunnen maken.
De keizer beziet hem met welgevallen, maar zijn
blik is mat. Met een loom handgebaar noodigt hij
Mercator tot spreken uit.
— „Sire," zegt Mercator met klare stem, „het is
voor Uw ootmoedigen dienaar een groote eer aan
Uwe Genadige Majesteit dit nederig werk zijner
handen te mogen aanbieden. Moge de Heer Uwe
Majesteit kracht geven opdat Zijne vijanden Hem
niet kunnen genaken."
Granvelle fronst de wenkbrauwen. Hit snapt de
zinspeling.
„Ingolstadt!" zucht de kei er. „Dat ligt u dus
ook zwaar op de maag, Mercator?"
— „Zeker, genadige Majesteit. Maar Uwe Majesteit heeft ook nog andere vijanden clan die van
Ingolstadt. Het lag niet in mijn bedoeling pijnlijke
herinneringen wakker te maken."
- „Meester Mercator,"zegt de Keizer traag, en
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zoekend naar woorden, „uw werk en uw kennis zijn
ons van groot nut geweest en een roem voor onze
landen.
De meesterstukken, die gij ons heilen hebt aangeboden, overtref f en alles. Daarom willen wij u vereeren met den titel van hofraad. We zullen onzen
kanselier order geven u de oorkonde daarvan, met
ons zegel bekleed, op to maken."
Mercator bong diep.
— „Dank, Sire, voor de hooge eer. Uwe Majesteit
dienen zal mil een lichten last zijn!"
Nog een diepe buiging vöör den keizer en een
groot voor Granvelle... De audientie was afgeloopen.
's Anderendaags verliet Mercator Brussel en
reisde naar Duisburg terug.
De Nederlanden zagen hem niet meer weer.
DE KARRT VAN EUROPA.
EEN 1VIOEILI JK PROBLEEM.
In 1554 verschijnt zijn meest gezocht werk : een
prachtvolle kaart van Europa. Hit droeg ze op aan
Kardinaal Granvelle, den zoon van Heer Granvelle, zijn machtigen beschermer bit den Keizer.
Zit is de eerste van een reeks werken, die den
eigenlijken roem van den geleerde vestigen.
Voor de eerste maal — als we een paar mindere
werken ter zijde Taten -- komt Mercator vöör het
publiek met een nieuwe kaartprojectie.
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De meeste kaartteekenaars van zijn tijd bekommerden zich niet veel om het vraagstuk der projectie, omdat hun kaarten maar een klein gebied bestreken — of omdat ze het gemakkelijker vonden een
van de bestaande projecties Ptolmeus o. a. —
over te nemen.
Dit moeilijk probleem hield, en houdt nog de
geleerden bezig.
Iedereen weet dat de aarde een bol is. Het beeld
der aardoppervlakte over te brengen op een globe is
dan ook niet zöö moeilijk. Maar dezelfde teekening
over te brengen op een plat vlak, t.t.z. op een stuk
papier, is niet meer zoo eenvoudig. De oppervlakte
van den bol laat zich wel ontwikkelen in een reeks
Iensvormige stukken... Maar begin daarop maar
eens een Iandkaart te teekenen!
Ptolmeus had er een fijne oplossing voor gevonden. Hij veronderstelde een kegel die rond den

fig
bot stond. Het teekeninget j e hiernaast (fig. 1) zegt
veel meer dan een langen uitleg. Hij teekende de fi.1
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Buren over op den kegel, ontwikkelde dien, en hit
had een Iandkaart !
De meridianen zijn alle rechte Iijnen, die samenloopen in het toppunt van den kegel ; de paralleelcirkels zijn evenwijdige -- of liever concentrische
cirkels. (fig. 2)

fig. 2

Hun middelpunt ligt ook in het toppunt van den
kegel.
Maar wat een kolossale vervorming van de teekening I
Behalve Tangs den cirkel, waar de kegel den bot
raakt -- daar is alles Juist -- wordt de aardoppervlakte uitgerekt. En stet u nu maar eens voor welke
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afmetingen de streken van het Zuidelijk halfrond
gaan kri j gen !
Mercator vond een verbetering van deze projectie.
Hij nam den kegel van Ptolmeus wat kleiner, zoodat hij den bot op twee plaatsen snijdt. Zoo bekwam
hij twee cirkels waar de teekening Juist was,
(fig. 3) en de vervorming van de tusscheniiggende

fig, 3

gedeelten is niet meer zoo groot. En het is deze projectie die op onze dagen nog gebruikt wordt voor
kaarten van Europa en in 't algemeen kaarten van 't
Noordeli j k halfrond.
Van alle Mercatorkaarten had „Europa Descriptio" het meest succes en werd het meest verkocht. De boekhouding van de Plantijnsche drukkerij wijst aan, dat tusschen 1558 en 1576 wet 568
exemplaren werden verkocht, alleen in dit huis.
In 1572 bezorgde Mercator een nieuwe uitgave
van de kaart. Sleet op de drukplaten en verschillende
nieuwe ontdekkingen hadden die noodzakeijk gemaakt. En nochtans is Been enkel exemplaar van dit
prachtig werk overgebleven!
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„Ja, vader. Ze staan daar naast de drukpers.
Ze zijn goed, hoor
„Niet te wijd, ditmaal ?"
-- „'k Geloof het niet."
BO de drukpers stonden zes stoeltjes waarin
globes moesten gemonteerd worden. Mercator zette
er zich op de knieen bij en begon ze of te meten. Hif
was over 't werk zichtbaar tevreden.
„Johan!"
„Wablief, Meester?"
— „Mat hebt ge voor 't oogenblik omhanden?"
„Ik was begonnen met het vernissen van de
zes globes, Meester."
- „Ja, Juist, zorg goed voor 't drogen."
„'t Is er puik weer voor, Meester."
„Inderdaad. Ge moogt de globes dan monteeren. En dan moet ge er twee uitzoeken, die heel goed
in evenwicht blijven. Want ze zijn voor Doctor
Kämmermeister. En ge weet dat hij moeilijk te voldoen is."
„Hi j zal tevreden zijn, Meester ! Daarbi j, onze
globes blijven alle goed in evenwicht."
„ Ja, ja !" lachte Mercator voldaan.
--r „Bij de Iaatste tending naar Keulen was een
globe geschonden. Ge zult ze ditmaal beter moeten
vastzetten in de mandjes."
„Misschien is hooi toch nog beter dan houtkrullen, Meester."
- „Wel, doe het dan maar met hooi. 1k reken er
op dat alles zal in orde zijn, Johan."
!”
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„AXTees gerust, Meester Mercator."

Hij wandelde verder door de werkplaats tot aan
zijn tafel. Hier lagen teekeningen, Iandkaarten en
een heele stapel Instrumenten op hem te wachten om
gekeurd te worden.
Daarnaast stond een groote teekentafel waarop
een overgroote Iandkaart in bewerking was. Een
groote boekenkast stond ernaast, tegen den wand,
volgepropt met boeken en rollen van alle grootten.
Hier was het heiligdom van den grooten man.
Aan deze tafel werden de werken geboren, die de
wereld met verbazing sloegen.
Om aan zijn kaart te werken had hij nu geen ti j d :
er moesten eenige zakelijke aangelegenheden of gehandeld worden.
- „Rumold, Plantijn van Antwerpen kondigt
zijn bezoek aan de Septemberfoor te Frankfort aan.
Ge zult zijn rekening moeten in orde maken. Reist
ge mee ?"
- „Als ik mag, gaarne vader 1"
„Afgesproken. Maar zorg bit tijds voor de rekening."
- „Zeker, varier... Ik geloof dat ik M. Ghymnius hoor 1"
Walter Ghymnius was de schout van Duisburg
en woonde in de gebuurte van Mercator. Hit was
Mercator's beste vriend geworden. Na den arbeid
maakten ze samen een wandeling of sleten menig
uurtle in diepzinnig gesprek. Er was Mercator aan
de vriendschap van Ghymnius veel gelegen : zijn
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bescherming had Mercator al dikwijls geholpen.
Hit had wet veel vrienden in de stall, maar hij bleef
toch een vreemdeling.
„Altijd maar aan 't werk! Mag ik even binnenkomen?"
— „Korn binnen, vriend, kom binnen!" noodde
Mercator.
- „Als ik hier kom, vind ik u altijd en immer
bezig. Of het is Iezen, of schrijven, of studeeren
Maar altijd bezig, altijd..."
„Als ge eens wist, Walter, wat ik nog altemaal
zou willen doen. Soms bekruipt me de vrees dat ik
niet lang genoeg meer zal Leven om alles klaar te
kri j gen..."
„Laat nog wat over aan de jongens, Geeraard!
1k vrees dat ik u nog wat meer kom belasten. Ik
heb een moeilijk geval: de stad daagt een pachter
voor 't gerecht omdat hij te weinig betaalt. De man
beweert dat zijn wei niet zoo groot is, als in de
pachtovereenkomst geschreven staat. Als ge nu de
wei eens kondt opmeten, dan was het geschil gauw
opgelost. Ik geloof dat de man gelijk beef t."
- „Als ik iets kan doen om een arm man te helpen, graag !"
-- „Dank bij voorbaat !.... Is 't waar dat ge ons
gast verlaten?"
-- „Weer in de staatsgeheimen gesnuf f eld ?"
„Neen, floor! Maar ik ontmoette vandaag
Olischläger. Hij liet u groeten. Hij is het die me vertelde, dat Hertog Karel van Lorreinen aan onzen
---

;

--r

--^

--
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Heer toelating had gevraagd om op de diensten
van zijn kosmograaf beroep te mogen doen."
„Ja... dat is juist. Ik moet een kaart opmaken
van Lorreinen. En kanselier Olischläger, hij noemt
zich liever Oliferius, is bij den Hertog tusschen gekomen en heeft voor mij de toelating gekregen.
Toekomende week reis ik af. Geen lust om mee te
gaan?"
-- „Lust genoeg! Maar 't werk zou me achterna
loopen."
„Schoon land... maar niet erg rustig, vrees ik."
„Hm, misschien."
„Mag ik u morgen verwachten. Ja ' D'an laat
ik u. Goeden middag!"
—,

--

--

--
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VI.

E ZESTIENDE EEUW
bli j f t in de geschiedenis de
eeuw der groote ontdekkingsreizen.
De zeevaartkunde ontwikkelde zich met duizend moeizame
pastes uit de vele geslaagde en
mislukte expedities. Maar toch
bleven nog vele gapingen in de
wetenschap der stuurlui bestaan: het gebrek aan
degelijke zeekaarten was een der voornaamste.
Als aardrijkskundige was Mercator met dit vraagstuk teer begaan. En hit vond tenslotte de oplossing
die zoo eenvoudig was... dat alleen een genie als
Mercator haar kon winden.
De kaartprojecties die tot nu toe gcbruikt werden, waren voor de zeevaart ongeschikt oindat ze
of wet de meridianen, of wet de paralleelcirkels voorstelden door gebogen Iijnen. Het aanteekenen van
de zeevaartroute vergde ingewikkelde meetkundige
bewerkingen. De kapiteins waren wet doortrapte
zeelui... maar geen geleerden.
Toch hadden ze zeekaarten. Hierop werd de aardoppervlakte geteekend als een rechthoek. Die kaarten hadden een gebrek : ze vervormden het wereld95
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beeld zoodanig dat het niet meer kennelijk was. Immers een graad aan den pool, was net zoo groot als
een graad aan den evenaar. De breedtegraden bleven
onveranderd. Het groote euvel was, dat hierdoor de
afstanden onderling heelemaal niet tot hun recht
kwamen.
Om de verhouding te herstellen laat Mercator ook
de breedtegraden vergrooten en wet in dezelfde verhouding als op de sfeer de lengtegraden verkleinen.
Nu wordt het wereldbeeld ook in de breedte aardrijkskundig gesproken uitgerokken. En de figuren van landen en zeeEn worden nog meer vervormd,
maar deze kaartprojektie heeft twee groote voordeelen. In elk rechthoekje van de kaart komen de onderlinge afstanden overeen met de werkelijkheid op
den aardbol.
En gelijk welke kompasrichting kan op de Mercatorkaart voorgesteld worden door een rechte Iijn.
Op de sfeer of op de kaarten met gebogen meridianen of paralleelcirkels waren de tusschenstreken
gebogen lijnen die in spiraal naar den pool toegaan,
en daarom moeilijk te teekenen.
Nu konden de zeelui hun reisweg teekenen met
de lat, zonder ingewikkelde bewerkingen, en heel
wat nauwkeuriger !
En toch had de kaart bij de zeelui geen bijval
tijdens Mercator's Leven. Zoo gaat het immers altijd:
de oude sleur dient overwonnen! Maar eens de wagen aan 't rollen, werd het een triomftocht. En nu
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Hit begon bit het einde. Zijn eerste boek verscheen in 1569. Het heette „Chronologia" of tijdrekenkunde.
Hierin trachtte hij de groote gebeurtenissen der
geschiedenis, met de passie van Onzen Heer als
hoogtepunt, in hun onderling verband vast te leggen. En dat met behulp van alle mogelijke Bronnen
die hem geloofwaardig en geloofbaar schenen.
HO werkte er vier jaar aan.
„Verzamelen, nazien en verbeteren van alle
verduisteringen en sterrenkundige verschijnselen
vöör hem waargenomen ; zich inwerken in alle gewijde en profane, oude en moderne annalen ; in dc
sterrenkunde en in de geschiedenis alle vaste en zekere data vinden en daaruit den ouderdom der aarde
berekenen ; in den doolhof van zooveel gebeurtenissen deze te vinden die de geschiedenis bepalen; de
data van stichting en ondergang van konink- en keizerrijken, van de kroning en den dood der pausen,
keizers, koningen; data van groote ontdekkingen,
godsdienstige en burgerlijke oorlogen, van concilies
en veldslagen, in een woord alle gedenkwaardige feiten uit de wereldgeschiedenis opsporen ; aan elk van
die feiten zi j n plaats in de orde van den ti j d en in de
voornaamste kalenders toewi j zen ; honderd drie en
twintig verschillende schrijvers raadplegen, hun
meeningen verzoenen en hun vergissingen terechtbrengen; met een woord een mesterwerk van sterrenkunde, wiskunde en geschiedenis samenstellen.
Ziedaar een zwakke weergave van de „Chronolo100

gia," van haar belang en de moeite welke ze hem gekost beef t." (1)
Het loont wet Bens de moeite het resultaat van
Mercator's berekeningen na to gaan. „Hij geeft aan
de wereld: 1656 jaar tot aan den zondvloed; 2453
jaar tot aan den uittocht der Joden uit Egypte;
2934 tot aan den bouw van den tempel van Salomon;
3192 jaar tot aan de eerste Olympiade ; 3215 jaar tot
aan de stichting van Rome; 3362 jaar tot aan de
Babylonische gevangenschap; 3659 jaar tot aan het
koninkrijk van Seleucides; 3965 tot aan het begin
der Kristelijke tijdrekening en 5444 jaar tot op der
dag van heden (1568)." (2)
Bit het totaal gebrek aan eenige kennis van het
voorhistorisch tijdperk, waarvoor sommigen tot een
miljoen jaar rekenen, moeten deze getallen ons niet
verwonderen. Voor den tijd van Mercator waren ze

.

alleszins heel belangrijk.
MERCATOR'S ATLAS.
Als tweede werk in zijn alomvattende studie van
het heelal verscheen in 1584 zijn „Geograf is", of
liever de eerste aflevering ervan, met kaarten van
Gallie en Germani. Die waren voor onze streken
ook de belangrijkste.
Verschillende aardrijkskundigen hadden bet plan
(1) Dr. Van Raemdonck „Mercator, sa
(2) id.

vie et ses oeuvres".
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opgevat de kaarten van de heele wereld in één boek
bijeen te brengen. We hoorden Ortelius bij zijn
bezoek aan Mercator te Leuven over zijn plan praten. Mercator verdaagde omwille van Ortelius de
uitgave. Maar hij had ook meer tijd noodig. De andere geografen teekenden eenvoudig de reeds bestaande kaarten op een eenvormig formaat af, zonder aan de kaart eigenlijk iets te veranderen.
Mercator leverde zelfstandig werk: voor elke kaart
vergeleek hij verschillende werken, voegde erbij uit
zijn eigen fabelachtige kennis, ontwierp een gradennet, enz., zoodat de kaarten eigenlijk meer eigen
werk waren dan geleend goed.
En alhoewel het niet gebruikelijk was zooals nu,
de namen van auteurs waar men leende te vermelden, deed hij het toch "om aan iedereen recht te
laten wedervaren/' Dat teekent den rechtvaardigheiciszin van onzen aardrijkskundige.
Bij de kaarten is ook nog een gedeelte tekst
waarin hij een zeer uitgebreid overzicht geeft van
den staatkundigen toestand, de wetgeving, het
gerecht, de indeding in provinciën, graafschappen,
hertogdommen, enz., de kerkelijke indeding en de
geschiedenis.
Hij gaat zelfs zoover de plechtigheid van de
keizerskroning te beschrijven!
Zooals gezegd zijn zijn kaarten voorzien van een
gradennet. De aardrijkskundige lengte bepalen was
in dien tijd een ware nachtmerrie. De kaartenmakers
gingen die moeilijkheid beleefd uit den weg. Mer102

cator niet, en heel zijn Leven beef t hit gezocht naar
een goede werkwijze om dit probleem op de juiste
manier to kunnen oplossen.
De tweede aflevering --r kaarten van Italie, Slavie,
en Griekenland verscheen in 1590. Ze bevatte 23
kaarten. Het derde gedeelte was bijna gereed, toen
Mercator onder den last van zijn taak bezweek.
Zijn zoon Rumold bezorgde de uitgave in 1595,
enkele maanden na den dood van zijn vader. Zit
bevatte kaarten van de wereld, Europa en de Noordeli j ke landen. Dit deel had eigenli j k het eerst moeten verschijnen: het droeg op het titelblad het opschrift „Atlas sive cosmographicx meditationes de
fabrica mundi et fabricati figura." en de beeltenis
van koning Atlas die de hemelen meet op een bergtop.
Het heele werk werd ontelbare malen en in verschillende talen heruitgegeven. De Iaatste uitgave
verscheen 80 jaar na de eerste, en wet in 1664.
De benaming Atlas bleef op de latere uitgaven
behouden en kreeg stilaan burgerrecht als naam
voor een verzameling kaarten.
Zoo werd door een speling van het toeval de
invloed van Mercator op de aardrijkskundige wetenschap vereeuwigd.
BEPROEVINGEN.
Het heeft er allen schijn van, als zou Mercator,
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die de gunst van koningen en keizers genoot, en
vrienden telde in heel de beschaafde wereld, het
geluk hier op aarde gevonden hebben. Het zal hem
wel een groote voldoening geweest zijn,.. maar in
zijn familie is hij ook het zwaarst beproefd geworden. In 1567 stierf zijn dochter Emerentia, en 7 jaar
daarop verloor hij zijn zoon Bartholomeus, 28 jaar
oud.
En toen hij het toppunt van zijn Ioopbaan had
bereikt trof hem de zwaarste slag : Barbara s tierf in
1586.
Die wonde was nog niet geheeld of een nieuwe
werd hem geslagen. 't Volgend jaar overleed Arnold, zijn trouwe medewerker.
En voor al dat Ii1den vond hit maar 66n geneesmiddel: gebed en arbeid. „Ora et Iabora."
Meer en meer leef de hij van zijn herinneringen en
trok hij zich terug in de studie met zijn grootsche
taak voor oogen en haastig werkend om den dood
nog vöör te zifn.
HET EILADE,
De noeste werker had zijn lichaam te zwaar
belast, en het hart had te veel geleden. Op 5 Mei 1590
treft hem een beroerte.
Reinhard Solenander, de Iijf arts van den hertog
van Kleef, wordt naar zijn ziekbed gezonden.
Daar ligt de groote man, bleek en als flood in
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steentje voor steentje aan. voortgebouwd. Nu komt
de sluitsteen, dokter. En dan...de grafsteen."
- „Maar, vader, luister toch naar den dokter!"
komt Rumold tusschen.
Mercator schuddekopt.
- „Een soldaat sterft op zijn post, gongen. Breng
mil bij mijn boeken."
Drie jaar lang hield hij het uit, geduldig en zonder klagen, maar altijd aan den arbeid.
Dan kwam plots het einde : een nieuwe aanval
Iegde hem ditmaal neer met een verlamming van de
keel.
Met uiterste inspanning bracht hij nog uit :
— „God almachtig, heb medelijden met mil!"
En tot zijn familieleden
„Bidt voor mijne ziele!..."
Zijn oogen vielen toe. Geeraard Mercator was
dood.
:

--

AAN MERCATOR'S NAGEDACHTENIS.
Terwijl in den namiddag de klokken van Sint
Salvator over dood luidden beton Walter Ghymnius op een schoon perkament
„Vita Gerardi Mercatoris ä Gualtero Ghymnio
conscripts."
Leven van Gerardus Mercator door Walter
Ghymnius beschreven,
als een pieteitsvolle hulde aan zijn grooten vriend.
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Het werd gedrukt in het derde deel van de „Geograf ia" dat enkele maanden na den dod van Mercator
verscheen.
De groote Rupelmondenaar werd in de St Salvatorkerk te Duisburg begraven.
Zijn kinderen " lieten op zi1n graafsteen deze zinri j ke woorden beitelen
„Wie hier ook voorbi j gaat, vreest niet
dat de aarde voor Mercator te zwaar
weegt. De gansche aarde is licht voor
dezen man, die zooals Atlas haar volle
zwaarte op de schouders torst."
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