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Deze beschouwingen, aanvankelijk uitgegeven in „Het Boek",
1917-1925, worden nu in boekvorm opnieuw gedrukt, zoowel
om ze met een aantal later gevonden bijzonderheden uit te breiden, als wegens de verbetering van enkele onjuistheden. Tot
deze uitgave bestaat te meer aanleiding, omdat deze mededeelingen een tijdvak in het Amsterdamsche geestesleven volgens
nieuwe gegevens belichten, ontleend aan bronnen, nog niet
gebruikt, want onbekend aan vroegere geschiedschrijvers van
de Amstelstad.
Dat zij daarvoor van belang zijn, meen ik te mogen opmaken
uit het feit, dat prof. Brugmans in zijn groot werk „De Geschiedenis van Amsterdam", voor de beschrijving in het eerste deel
van het zestiende-eeuwsche Humanisme, aan mijn mededeelingen
het voorrecht heeft verleend, ze als voornaamste bron te gebruiken.
Blijkbaar is het aan de zeldzaamheid der boeken, die de geschriften van deze humanisten bevatten te wijten, dat deze
periode in het Amsterdamsche geestesleven zoo goed als onbekend
bleef. Toch is het onderling verkeer van geleerden als Alardus,
Crocus, Cannius en Sartorius met Erasmus, dat hieruit blijkt,
van groote beteekenis. Zij groepeeren zich om een Maecenas,
Pompejus Occo, van Friesche afkomst, groot-bankier en tevens
geleerd humanist. Hun streven om de geschriften van den bef aamden humanist Rodolphus Agricola uit te geven, werd door
Occo gesteund, die een vrijzinnig bevorderaar was van wetenschap
en kunst.
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De boekjes van Alardus worden zoo, op kosten van Pompejus,
versierd met fraaie houtsneden van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, terwijl de schilderkunst van Jan van Scorel door Alardus
in Latijnsche verzen wordt verheerlijkt.
Onderwijs en schooltooneel werden door Alardus, Crocus en
Sartorius krachtig bevorderd. Ondanks den hevigen tegenstand
van de beide eerstgenoemden en hun leerlingen, ontkiemen de
godsdienstige hervormingsgedachten in de stad, sterk bevorderd
door Sartorius, Wouter Deelen, en oogluikend door de Vroedschap.
Zoo weerspiegelt zich de Amsterdamsche geestelijke ontwikkeling in het optreden der humanisten.
Door deze studie is de stof nog lang niet uitgeput ; de geschriften van deze humanisten bevatten nog belangrijke theologische en andere beschouwingen, die door een vakman mogen
worden beschreven.
Met erkentelijkheid mag ik vermelden, dat de redactie der
Haarlemsche Bijdragen de uitgave van dit boek heeft willen
bekostigen. Aan den schranderen speurzin van Mej. M. E. Kronenberg dank ik de aanwijzing van een paar nog onbekende geschrif ten van Alardus, en eenige waardevolle opmerkingen.
De artikelen in Het Boek geven me& afbeeldingen dan hier
opgenomen konden warden ; andere, hier afgedrukt, komen
echter cla.ar niet voor
DE SCHRIJVER.
3 Januari 1934.
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ALARDUS VAN AMSTERDAM
EN JAN VAN SCOREL.
Hij, die eenmaal een machtig keizer zou worden, Karel V, was
pas geboren, en ons land stond nog onder de regeering van Maximiliaan van Oostenrijk. Amsterdam, de eerste stad van Holland,
was nog klein van omvang, nog kleiner zelfs dan de voorstelling
op het bekende schilderij in vogelvlucht van 1536 door Cornelis
Anthonissen, in 1544 kunstig door hem in pout gesneden ; maar
reeds bloeiend door Mandel en bedrijf. Een natuurlijk gevolg hiervan
was, dat ook de kunstzin van de Amsterdammers, die hun kerken
en woningen wilden opluisteren, zich sterk ontwikkelde, en dat
een aantal kunstenaars en geleerden er hun woonplaats hadden.
De stad was twee groote middeleeuwsche kerken rijk, de
S. Nicolaas en de S. Catharina Kerk, benevens verschillende
kapellen en kloosters. Het kon zoo niet uitblijven, of de kunstenaars werden door Amsterdam aangetrokken om deze godshuizen
met de beste en rijkste voortbrengselen van hun hand te versieren.
Goudsmeden, beeldhouwers, bouwmeesters, borduurwerkers en
schilders zijn aan te wijzen, die toen in Amsterdam hun werkplaatsen gevestigd hadden.
De inwoners waren trotsch op hun bloeiende koopstad, wier
handel een buitengewonen ornvang had gekregen en in de Nederlanden alleen door Antwerpen overtroffen werd. Menig boekje

kwam van de toen nog zeer primitieve en gebrekkige Amsterdamsche persen, waarin de drukker vermeldde vol zelfbesef, dat het
„gheeynt ende volbrocht" was, of „geprent in die vermaerde coopstadt van Aemstelredam, aen die oude side" ; en een andermaal :
„Aped sacrosanctum, religiosumque Amstelredamum, nobile
totius Hollandiae emporium"9; alsof het verschijnen van zulk een
boekje een gebeurtenis van groot gewicht was ; wat het toen
ook inderdaad voor Amsterdam geweest moet zijn, omdat in
andere Nederlandsche steden reeds veel vroeger en beter gedrukt
werd.
Wie behoorde tot de burgerij van zulk een stad, vol levenskracht,
als Amsterdam, ging daarop groot en liet dit graag blijken aan
1) „In het heilige en godsdienstige Amsterdam, de edele koopstad van geheel Holland."
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landgenoot en vreemde. Dus is het te verklaren en te begrijpen,
dat sommigen, evenals de Romeinen hun „civis romanus sum",
den naam van de stad hunner inwoning met trots bij hunne eenvoudige farnilienamen van vader of moeder voegden en aan iedereen zoo lieten weten, dat zij Hervicus van Amsterdam, Johannes
van Amsterdam, Alardus Amstelredamus of Jacob van Amsterdam genaamd wilden worden, volgens oud gebruik.
De I7de-eeuwsche burgemeesters konden haast niet trotscher
zijn op hun wereldstad dan hun eenvoudige, werkzame en vrome
voorvaderen der 16de eeuw op hun bloeiende koopstad.
Oak de wetenschap begon tenzelfden tijd in Amsterdam opnieuw beoefend te worden. Zij omvatte vooral de theologie en
de klassieke letteren ; maar ook de practische zeevaartkunde
moet menigen geleerde hebben aangetrokken, en alhoewel laat,
in het eerste kwart der 16de eeuw, bloeide in Amsterdam ook
des te krachtiger het humanisme op.
Omstreeks 1525 vinden wij in de Amstelstad een aantal geleerden bijeen, geheel doordrongen van den klassieken geest, wier
wetenschap door Erasmus zeer hoog wend gesteld, en die van hun
leant den grooten Rotterdammer een diepe vereering en achting
toedroegen. Nicolaas Cannius, Cornelius Crocus, Alardus en
Johannes Sartorius stonden niet slechts in wetenschappelijke,
maar ook in vriendschappelijke betrekking tot Erasmus.
Reeds in 1516 schreef hem de jonge Alardus, die te Leuven studeerde 1 ): „hoc scias velim, te uno nullum quemquam mortalium
mihi chariorem" 2 ). Cannius, geboren te Amsterdam in 1504, had
in zijn jongen tijd zes jaar met Erasmus samengewerkt als zijn
secretaris, bijzonderlijk voor het Grieksch. Sartorius is beroemd
door zijn bewerking van Erasmus' Adagia, waarin hij, bij deze
3000 spreekwijzen, telkens de Hollandsche vertaling voegde, of
juister de uitdrukking, die in onze taal aan de Latijnsche beantwoordde. Een werk, nu nog van groote beteekenis en te weinig
be ken d .
In de schoolboekjes van Crocus worden Erasmus' werken hoog
geroemd. „Ter maximus, summus solidae eruditionis antistes",
prijst hem Cornelius Crocus voor zijne leerlingen. Hij toont hun
1) Zie: Allen, Ofius Efiisiol. Erasmi, II, p. 27L
2) Dit wil ik U zeggen, dat geen sterveling mij ooit dierbaarder is dan gij.
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De Calvarieberg. Altaarstuk in de Oude Kerk
door Jan van Scorel.

4

Pompejus Occo, door Dirck Jacobsz.
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het portret van Erasmus, door Holbein geschilderd, en door
Quirinus Talesius'), die ook bij Erasmus als afschrijver voor het
Latijn had gewerkt, uit Duitschland medegebracht en door
Crocus - in twee lofdichten bezongen2).
Het kan this niet betwijfeld worden, dat deze scholarchen, met
den geest van Erasmus, de wijsheid van het humanisme aan hun
leerlingen hebben ingeprent.
Het type van den geleerden koopman, den „mercator sapiens,"
een echt Hollandsch verschijnsel, ontbrak in die dagen ook niet in.
Amsterdam. De rijke bankier Pompejus Occo bezat een welvoorziene bibliotheek, met verschillende juridische en literaire codices
en oude werken over munten en penningen. „Ik weet," schrijft
Alardus in 1516 aan Erasmus, „dat in zijn huis meer dan duizend
boeken verborgen liggen." 3) Deze Occo toonde zich later ook een
echt humanist, een Maecenas van de ware soort, die bewees, dat
zijn stad toen niet alleen groot was door den handel, rnaar ook de
wetenschap niet verwaarloosde. Zijn schoonzoon, Herman Haio,
in Friesland gevestigd als keizerlijk Raadsheer, Rechter van OostFriesland en Kanselier, kwam ook meermalen to Amsterdam en
evenaarde zijn schoonvader in wetenschap en lief de tot de kunst.
Een Fries, wiens werk zelfs de geleerdheid van Erasmus overtroffen had, was in de oogen dier ontwikkelde Amsterdammers de
1) Quirinus Talesius verbleef zeven jaar tee Basel bij Erasmus (1522-1529)
toen hij 16 a 17 jaar was. Erasmus noemde hem Talesius (Tcaaato;) lakenwever,
omdat zijn vader aan Erasmus een stuk zwart laken, door hem zelf geweven,
geschonken had. In 1527 wordt Talesius door Erasmus naar Engeland gezonden
met een aanbeveling aan Thomas Morus. Bij het beleg van Haarlem in 1572
door- de Spanjaarden, wordt Talesius, als Burgemeester, met zijn dochter Ursula
op de wallen opgehangen.
') „Philomusus. Ilium specta. Agnoscisne cuius sit imago ?
Antonius. Non male summum ilium solidae eruditionis antistitem, ut
praeceptorem meum praedicare memini, Erasmum Roterodamum
referre videtur, nisi mentiuntur nobis quae vulgo circumferuntur,
aere fusae.
Philomusus. Verum haec ab eximio quodam pictore ad vivam effigiem
expressa est, nuperque a D. Quirino Talesio fidelissimo juxta
ac gratissimo ipsius D. Erasmi ministro mihi transmissa."
(Volgen twee epigrammen op het portret). Zie : Colloquiorum puerilium formulae, per Cornelium Crocum Aemsterodamum. Coloniae, Joannes Gymnicus
excudebat Anno MDXXXIII. Sign. B 3, vo. Tweede druk : Antv. Mich. Hillenius, 1536, Sign. B. 4 Vo. Zie hierna bl. 77.
3 ) Allen, Ofius .Efilstol. II, p. 377.
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onsterfelijke Rodolphus Agricola. Zijn „Libri de Inventione
Dialectica" golden als de ware methode bij het onderwijs in de
humaniora. Zij waren slechts bekend uit eenige zeldzame afschriften, hier en daar enkel bij geleerden berustend en als schatten bewaard. Erasmus beijverde zich, om te weten te komen, in
welke bibliotheken zij te vinden waren. Op zijn aandringen waren
eenige kleinere werkjes van den grooten Fries bijeenverzameld
door den Secretaris van Antwerpen Petrus Gillis of Aegidius,
en in 1511, met een opdrachtsbrief aan Martinus Dorpiusl),
uitgegeven bij Dirck Martens van Aalst te Antwerpen. Maar bij
het onderwijs was dit alles niet practisch bruikbaar.
Algemeen werd bovendien in de geleerde wereld verlangd naar
een volledige uitgaaf van Agricola's werken. De man, die deze taak
ondernomen heeft, was Alardus v an Amst er da m2).
Hij heeft zich door dit werk, een voorbeeld van uitmuntend verzorgde tekstkritiek en hoogst belangwekkenden commentaar,
onder zijn tijdgenooten een onsterflijken roem verworven. Het is
dan ook moeilijk verklaarbaar, dat van 's mans verdere werken,
ja, van zijn levensgeschiedenis, slechts weinige feiten bekend zijn,
die geen samenhangend geheel vormen. Zijn leven valt echter
nit zijn talrijke geschriften op te maken. Hij heeft narnelijk zijn
geschiedenis voor een groot deel zelf bewaard en in vele brieven
en voorredenen van zijn boeken afgedrukt ; ook in eenige verzenbundels, die bovendien nieuwe bronnen vormen voor levensbijzonderheden van een aantal zijner tijdgenooten. Maar de meeste
van deze boekjes en boeken zijn, evenals de schilderijen en andere
kunstwerken uit die dagen, zoo moeilijk te vinden, zelfs niet in
de wetenschappelijke bibliotheken, dat het schrijven van Alardus'
leven volgens authentieke bronnen vele bezwaren met zich brengt.
En toch loont het ruim de moeite om het leven van dezen geleerde
te beschouwen ; bovendien verdient hij ooze aandacht ruimschoots
als een der vertegenwoordigers van het geestelijk en godsdienstig
leven te Amsterdam nit de eerste jaren der i6de eeuw, uit het
tijdperk waarvan zoo bijzonder weinig bekend is en dat soms zoo
verkeerd beoordeeld wordt.
1) Maarten Bartholomeus van Dorp geb. te Naaldwijk (1485 + 1525) was
professor en Rector van de Leuvensche Universiteit (Februari—Augustus 1523).
2) Zie Dr. H. v. der Velden, Rodol fib's Agricola, 1911, I, bl. 2 volg.
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Then Alardus in 1542 bij het bezoek van Karel V aan Amster,
dam een gedicht maakte, bracht hij in de Voorrede in herinnering,
dat, toen de worst, nog een jongeling zijnde, zijn intrede te Leuven
hield, hij ook daarbij tegenwoordig was als een ongeveer 20-jarige
jonge man'). Dit was op 24 Januari 1515, zoodat kan worden
aangenomen, dat Alardus in 1494 of '95 geboren is. In een brief
aan den geleerden Leuvenschen boekdrukker Rutger Rescius
brengt hij later in herinnering, dat hij zijn eerste kiassieke opleiding te Alkmaar ontving en wel met Bartholomaeus van Keulen,
den voorganger van Murmellius.
Daarom is het te begrijpen, dat toen Joannes Murmellius, sedert
1513 rector van de Latijnsche School te Alkmaar, in 1517 zijn van
commentaren voorziene uitgave van Persius' Satyrae te Keulen liet
drukken, hij dit merkwaardige boekje inleidde met een opdrachtsbrief aan Alardus, in 1516 te Alkmaar geschreven. In dit hartelijke
schrijven van den leermeester aan den leerling, bedankt hij Alardus
o.a. voor de toezending van Erasmus' „Institutio Principis
Christiani. Lovanii : Th. Martens, 1515." Weer een bewijs van hun
groote veneering voor den bewonderenswaardigen humanist,
en van Alardus' vroegtijdige bekendheid met de geleerdste mannen van zijn tijd.
Dit blijkt eveneens uit een brief van Alardus aan den geschiedschrijver Cornelius Aurelius van Gouda, geschreven in 1515, en
door dezen afgedrukt voor zijn „Batavia". 2)
In dezen brief spoort hij Aurelius aan, den Nijmegenaar Gerar-

dus Geldenhauer te weerleggen, die in een zijner geschriften aan
geheel Holland den naam Batavia had gegeven.
Te Leuven, waar Alardus vertoefde, wordt onder de meeste
geleerden, zoo schrijft hij, volgehouden, dat Holland niet Batavia
genoemd mag worden. Houdt men in het oog, dat Aurelius, een
veel oudere tijdgenoot van Alardus, te Gouda een der leermeesters
van Erasmus was geweest, dan moet men aan Alardus, toen nog
een jonge man, reeds een groot gezag toekennen onder zijn geleerde
1)Allen Opts Efiist. II, p. 269 „Olim cum primum ditioni suae Carolus admodurn
adolescens, inauguraretur, idemque Lovanii, sub id temporis ibidem agens, annos
natus plus minus viginti. Tunc mihi prima genas vestibat flore juventa, juvenis
juvenem juvenili quadam, ut fere fit provocatus inscientia, et inscienti
audacia, . . . . aedito carmine, atque eo sane bene prolix() plus satis eum gratuito celebravimus." Parasceve, (= 1542.' sign. Z. VI.
2) Zie Bijlagen.
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tijdgenooten, dat hij Aurelius durft opwekken een werk te schriiven, en dat deze daaraan zooveel waarde hecht, om den brief
ter inleiding van zijn boek of te drukken1).
Een groot kunstenaar is tegelijk met Alardus tot de studie der
humanoria opgeleid. Immers ook Jan van Scorel, de later zoo
beroemde schilder, was in die jaren op de Latijnsche school te
Alkmaar. Hij is geboren in 1495, en van Mander bericht, dat „zijn
ouders hem vroegh ontstervende, werdt van zijn vrienden ter
Scholen bestelt binnen Alkmaar, alwaar hij tot zijne veerthien
Jaren leerende, was dapper in de Latijnsche spraeck toegenomen"2).
Het kan dus worden aangenomen, dat Alardus, die een jaar
jonger was, en Scorel elkander te Alkmaar als knapen ontmoet
hebben en dezelfde school bezochten.
De jaren, waarin Scorel en Alardus schoolkameraden waren,
vallen tusschen 1508-151o. Hun leeraar voor het Latijn was
Bartholomaeus van Keulen, zelf een leerling van Hegius te Deventer 3 ). De Latijnsche school te Alkmaar genoot toen, en vooral
na 1513 onder Murmellius, een grooten roem in Holland en in het
buitenland, als kweekschool van het humanisme. Antonius Liber,
of de Vrije, een der groote voorgangers der humanisten in Duitschland, leeraarde ook ten tijde van Alardus in Alkmaar. De school
werd door meer dan 900 studenten bezocht 4 ). Tot de scholarchen
behoorde ook meester Kempo, geboren op Texel, eerst leeraar
te Zwolle, over wiens bekwaamheid Erasmus slecht te spreken is.
Dat Alardus in zijn jonge jaren ook te Alkmaar onderwijs heeff
gegeven, valt op te maken uit een leerboekje in verzen, dat hij
voor de Alkmaarsche jeugd heeft samengesteld, getiteld : „Ad
studiosam juventutem Alcmarianam Paraeneticon." Dit bij
Alb. Pafraet te Deventer gedrukte werkje (volgens Mej. Kronert1) Behalve in de eerste uitgave der Batavia, Plantijn 1586, is deze brief ook
te vinden in den bundel door Petrus Scriverius bijeengebracht (1609), en
waarin ook Geldenhauers geschrift is opgenomen.
2) Schilderboeck, 1618, fol. 154vo.
3) Zie over het verblijf van Bartholomaeus Coloniensis te Alkmaar Alardus'
brief aan Rutger Rescius in de Lucubrationes van Agricola. Keulen 1539, Vol.
II, p. 171; Zie Bijlagen ; en over zijn schoolzangen en het gedicht over het H.
Bloed-mirakel: Dr. C. P. Burger Jr. in Het Bock, 1921, Jg. 10, bl. 36, voig.
4) Zie : Reichling, 7ohannes Murmellius, bl. 95, volgg., Van Gelder, De
Latijnsche School te Alkmaar.
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berg) moet dus voor 1514, toen Alardus naar Leuven vertrok,
verschenen zijn. Het opschrift van het gedicht luidt : „Alardi
Amsterdami ad studiosam iuventutem Alcmarianam ut literis
bonis iuxta ac moribus invigilet Paraeneticum carmen."
Het is een opmerkelijke bijzonderheid dat Alardus toen werd
opgeleid tegelijk met een schilder van buitengewonen aanleg.
Door geheel zijn leven is de invloed van dien jeugdomgang merkbaar gebleven. Zijn boeken zijn steeds met smaak uitgegeven en
opgeluisterd door fraaie houtsneden van Jacob Cornelisz. en anderen, waaronder ook dikwijls zijn eigen, zeer typisch, portret
voorkomt. De kunstwerken van de Egmonder abdij, schilderijen,
goudsmidskunst, edelgesteenten maken een bijzonderen indruk
op hem en worden met belangstelling vermeld. Hij huldigt Jan
van Scorel en maakt verzen op een van zijn kunstwerken. Alardus
vormt hierin een uitzondering op het meerendeel der humanisten,
die wel wat vreemd stonden tegenover de kunst van hun tijd, en
voor wie ook hier de Grieksche en Romeinsche voorbeelden den
maatstaf vormden1).
Alardus vertrok dus in 1514 naar Leuven, en Scorel was om
streeks 1509 naar Haarlem gegaan om zich in de kunst te oefenen.
In den Alkmaarschen kring van mannen, die zoo rechtstreeks
uit de naaste omgeving van Rodolphus Agricola waren voortgekomen, werd de jonge Alardus opgewekt tot een innige vereering
van het werk door den grooten humanist tot stand gebracht.
Reeds toen stond hem zijn levensdoel helder voor oogen : de
werken van Agricola te verzamelen en opnieuw, maar volledig en
zorgvuldig, uit te geven. De fortuin begunstigde hem ; de dochter
van Antonius Liber, de geleerde Barbara de Vrije, die reeds te
Kampen en Amsterdam, en nu te Alkmaar de Latijnsche taal
onderwezen had, was in het bezit van een kostbaren schat : een
paar brieven en kleinere geschriften van Agricola, vroeger door
haar vader verworven en zuinig bewaard.
Alardus wist door geld en goede woorden de schrandere jonkvrouw te bewegen, hem die manuscripten of te staan, en later
schrijft hij aan Rutger Rescius, den geleerden drukker, met
voldoening : „nactus has opes quibusvis gemmis mihi chariores,
I) Bij zijn uitgave van Crocus' Piae Precaliones in 1531, zegt Alardus,
nadrukkelijk: „picturas aliquot sane quam adfabras curavimus adjiciendas."

II

Twee bladzijden uit Alardus' Paraeneticon.
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13 pulchre mihi visus sum, quicquid erat peculii in eas expendisse"1).
Het waren o. a. brieven door Agricola aan Naar vader geschreven
in 1471 en 1484. Maar veel moeite en geld zou het Alardus nog
kosten eer hij de voornaamste geschriften van Agricola bijeen
gebracht zou hebben.
Groot bleef ook later de bewondering van Alardus voor de
kunst van Scorel; en nog in 1531, toen de schilder reeds een Europeesche vermaardheid had verkregen, prijst Alardus zijn werk in
twee uitvoerige gedichten. Het eerste is een lofgedicht op zijn
kunst in het algemeen :
Ad loannem Polygnotum .Vcorelium, ftictoruin facile firincifiem, Canonicum
Deifiarae virginis Mariae aj5ud Vltraiectum.

Ouid non ingenio voluit natura licere ?
Ouid pictura nequit cum volet efficere ?
Mirifica pictas speculantes arte volucres
Uvas, in scaenam Zeusis adire facit.
Lintea Parrhasius tanta depinxerat arte
Turpiter ut Zeusin falleret artificem :
Nam simul aspexit velo 'depicta remoto
Ostendatur uti flagitat effigies.
Zeusis ut errorem vidit, sensitque, pudore
Palmam Parrhasio detulit ingenuo.
Ipse quidem quod a y es pictas traxisset ad uvas;
Ille fefellisset egregium artificem.
Nec volucres, Scoreli, nec Zeusin fallere tantum ;
Ouemvis pictorem sed potes ingenio.2)

Men zou dit gedichtje aldus kunnen vertalen :
Aan joannes Polygnotus van Score!, ongetwijfeld den eersten der schilders,
Kanunnik van de kerk der Moeder Gods en Maagd Maria te Utrecht.
Wat wil de natuur al niet vergunnen aan het vernuft? Wat kan de schil-

derkunst niet uitwerken als zij wil ? Zij laat de vogels afkomen op de schilderij
van Zeuxis, wanneer zij [daar] de druiven zien, welke met wonderbare kunst
zijn geschilderd. Parrhasius had een gordijn zoo kunstig geschilderd, dat Zeuxis
de kunstenaar, tot zijn schande, misleid werd. Want toen hij het kleed zag,
verlangde hij, dat dit weggenomen en hem het portret getoond zoude worden.
Als Zeuxis zijn dwaling bemerkte en besefte, reikte hij beschaamd den palm
aan den edelen Parrhasius. Immers hij zelf kon vogels lokken tot geschilderde
druiven, maar gene een uitnemend kunstenaar misleiden. Score!, door uw
vernuft kunt gij niet slechts vogels, of Zeuxis, maar elken schilder misleiden."

Score! was in 1528 Kanunnik van S. Maria te Utrecht geworden
1) Lucubrationes Agricolae, bl. 171.
2) In Efiistola Cornelii Grad, 1531 E, 7.
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en had het toppunt van zijn roem bereikt, toen Alardus deze versjes dichtte, die, onder meer, bewijzen, dat Scorel's werk, ook in
zijn vaderland, een grooten naam had.
Van denzelfden tijd zijn ook twee gedichten over een voorstelling, waarvan het eerste alleen toepasselijk is op een „Ecce
Homo", en het tweede, een uitbreiding van het eerste, slaat
op een kruisiging of „Calvarieberg". Blijkbaar heeft dus de
dichter Alardus eerst in 1531 een „Ecce Homo", door Score!
geschilderd, vermoedelijk voor den lateren Bisschop George van.
Egmond, bezongen; en deze verzen in 1538 uitgebreid tot een nitvoerig gedicht op diens tafereel van de „Kruisiging", algemeen
bekend en bewonderd als de „Calvarienberg", een drieluik in de
Oude Kerk te Amsterdam; een thans verloren kunststuk, maar
waarvan nog copieen bestaan in het Begijnhof te Amsterdam;
vroeger bij den heer J. E. Brom te Utrecht ; en in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, — welks deuren waren geschilderd door
Maarten van Heemskerk. Het gedicht werd het eerst afgedrukt in Epistola Cornelii Croci, 1531, en vollediger in :
Erasmi Carmen Bucolicum, 1538. Het is in de uitgave van 1531
getiteld : In sanguinolentum Chri. Jesu caput, spinis coronatum,
a D. Ioanne Polygnoto Scorelio nimisquam graphice expressum.

Het gedicht van Alardus op Scorels Calvarieberg luidt in de
uitgave van 1538 als volgt ; ik voeg er mijn vertaling bij.
IN SIGNUM CRUCIFIX'.

Horrescens, et humi depressum, milleque cinctum
Sentibus explicita suspice fronte caput.
Cerne cruentatos oculos, roseoque madentes
Sanguine, turn vultus, turn speculare genas.
Illuvie perfusa vide, perfusaque tabe
Ora labra et caera pallidiora nova.
Convulsamque mane violenta respice barbam
Membra simul glacie frigidiora vide
Impactos colaphos, nodosae et arundinis ictus
Incussos capiti, milleque flagra data.
Liventes atro specta squalore lacertos
Sulcatosque artus funibus intuere.
Diductoque vide patefactum pectus hiatu
Perfossos clavis cum manibusque pedes.
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Ut taceam geminata truci convitia lingua
Quae simul infamant, quae simul excruciant.
utinam posses oculos in pectus, acuta
Cuspide trajectum, vel procul inserere.
Et mentem patriae pietatis imago subiret
Intus et angorum quid latet aspiceres
Quotidie sceleri scelus accummulare puderet
Vulnera ab integro ni renovare voles
Quae renovas quoties ablutam sanguine nostro
Conspurcas animam per capitale nefas. )
A LIUD.
Ecce tibi, qui rex populi dominusque vocari
Concupiit, iam nunc infimus astat homo.
BIJ HET BEELD VAN DEN GEKRUISIGDE.

Ziet op naar dit hoofd schrikwekkend ter aarde gebogen en omringd van
duizend doornen, zoo volmaakt van aanschijn. Aanschouw de bebloede
oogen, en bezie ook het gelaat en de wangen druipende van het rozenroode
bloed, eveneens den mond en de lippen, met speeksel en met vuil
bezoedeld, bleeker dan versche was. Zie den baard met geweldadige hand
uitgerukt, zie de ledematen kouder dan ijs, de indrukken der kaakslagen,
de striemen van het knobbelige riet op het hoofd ingedrukt en de duizende
toegebrachte geeselslagen. Aanschouw de ledematen, lijkkleurig, verscheurd,
met zwart vuil besmeurd, en doorgroefd van de koorden ; zie, hoe de
borst door de scheur der lans openstaat, en hoe de voeten en handen
door de nagelen zijn stukgereten. Ik zwijg van de herhaalde smaadwoorden door wreede tong geuit, die Hem tegelijk beleedigen en folteren.
vermocht gij met uw oogen in het hart, doorboord met een scherpe
lans, door te dringen, of maar zelfs van verre ; en het beeld der vaderlijke barmhartigheid zou in uw geest komen, en gij zoudt zien, hoeveel
smarten' nog daarbinnen verborgen zijn. Gij zoudt u schamen, om dagelijks
zonden op zonden te stapelen ; vernieuw dus niet wederom de wonden
die gij vernieuwt, zoo dikwijls gij uw ziel, door mijn bloed afgewasschen,
door de doodzonde besmeurt.
Anders.
Zie, hij die koning des yolks en Heer verlangde genoemd te wonden,
staat hier nu voor u als de minste mensch !

l ) De eerste uitgave van 1531 bevat slechts de verzen 1-2 en 17-26
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In de eerste, kortere, bewerking en in de verkorte uitgave van
1542 in „Piae Precationes C. Croci" draagt Alardus ' gedicht dit
opschrift :
In sanguinolentum Christi Iesu caput spinis undique coronatum, in
gratiam D. Dominici Gavij Magdalij virginum Bethaniensium apud religiosum
Hollandiae Amstelredamum, haud segnius administratoris, ac patriarchae
a D. Joanne Polygnoto Scorelio nimis q. graphice expressum. Per Alardum
Aemstelredamum .
Vertaald :
„Op het bloedige hoofd van Jezus Christus, met doornen gekroond, en
door den heer Joannes Polygnotus [den vijdberoemden] Van Scorel, zeer
kunstig in beeld weergegeven, ter eere van den eerwaarden heer
Dominicus Gavius Magdalius, den ijverigen bestuurder en vader van de
maagden in het klooster van Bethanie in de godsdienstige Hollandsche
stad Amsterdam, door Alardus Amstelredamus."
Het opschrift luidt daar : „Ecce Homo."
De uitgave (verkort) van 1531, in „Epistola C. Croci" heeft dit opschrift :
In sanguinolentum Chri. Iesu caput spinis coronatum, a D. Joanne
polygnoto Scorelio nimisqua. graphice expressum, in gratiam D. Georgij
Haecmundensis D. Amandi administratoris.
In de uitgave van 1538 volgt dit gedicht op het zooeven medegedeelde :
E CRUCE CHRISTUS LOQUITER.
Aspicis ut pronum flecto caput oscula captans,
Amplexusque petens brachia pando mea,

Transfixas extendo manus, ut munera donem,
Suppactosque pedes ne mihi desilias,
') De boekjes waarin Alardus' gedicht voorkomt, zijn:
I. .Efiistohz Cornelii Croci Amstelredami, etc., cum firaefiztione Alardi Amstelredami Coloniae, Atud Melchiorum Novesiensem Ann() M.D.XXXI, Mense
Decembri. (Sign. G. 7 v°. bevat het gedicht.)
II. Piae firecationes in fiassionem Iesu Christe der Cornelium.Crocum
Aemstelredamum. Uitgegeven door Alardus achter : Parasceve ad Sacrosanctam
.rynaxin fier Alardum Aemstelredamum. Coloniae, Aftud Petrum Quentell.
Anno M.D.XXXII. (Het gedicht komt voor op signat. CC 1 0.) (Moet zijn : 1542).
III. Theophilacti Bukariae Archiebiscobi E'fiistola interfirete Alardo
Aemstelredamo. [Leuven 1541. ?] (Op signat. E iiij staat bet gedicht. Variant :
le vers, laatste woord : onustum.)
IV. D. Erasmi Roteroda. De vitando fiernitioso libidinosoque asftectu carmen
Bucolicum, lectu dzknissimum cum scholiis Alardi Aemstelredami, c uiii s
studio nunc firimum et reperium et aeditum est. Leydis Petrus Balenus excudebat. An. MD XX XVIII. ldibus Februariis. Ad intersikne solis inaurati.

(Op signat. D, v. verso.)

17
Exero pectus hians, rarum quo tester amorem
Et dubites toto fidere corde mihi ?
Ad me respitio memorique recondita corde
Cuius respectu tam misere excrucior.
Te foret absque nihil tot acerbas pendere poenas
Esset opus, quare sis memor usque velim.
Porro quod accumulas sceleri scelus omnibus unum hoc.
Est gravius poenis, crimina quare fuge,

Dit volgt na het gedicht van Alardus op Scorels „Crucifixus,"
in „Theophilacti," etc.
CRUCIFIXUS e CRUCE LOQUITUR.

Sunt aliis alii tituli, natalia, dotes,
At mihi vivificam vendico stemma crucem,
Quam nisi quottidie tollas, et deinde sequaris
Torcularque premas sponte quod ecce premo,
Et pravos animi affectus domitesque secesque
Non me dignus eris, non mihi carus eris
Obsequor imperio patris, mortemque subimus,
I nunc et dubita ferre quod ipse tulit.

De dichterlijke gaven van Alardus komen ook nog aan den dag
in een Kerstzang, voor het eerst uitgegeven in 1531, in een bundel
geschriften van Cornelius Crocus. De titel luidt :

Alardi Aemstelredami Natalitium carmen in pacis Eucomium,
studiosae apud A emstelredamum juventuti ex tempore dictatutn,
ab eademque sub natalem domin g; cantatum, ad Jacobum Valeolaetum.
Het 200 j ambische zesvoeten lange gedicht is dus een Kerst, gezang, door Alardus voor de vuist gemaakt en door de Amsterdamsche scholieren gezongen. Dr. C. P. Burger Jr., die de aandacht op dit gedicht vestigde, vindt het eentonig en niet rijk
aan vinding. 1 ) Al is het niet mogelijk het hier geheel over to nemen,
het begin toont toch al voldoende, dat het welluidend is en den
juichtoon van het Kerstfeest zeer mooi weergeeft.
Ut laeta laeti nuncia pacis angeli,
Frequensque coelestis cohors exercitus,
Superis relictis sedibus gratissimis,
Circumque supraque ad novi cunabula
') Dr. C. P. Burger Jr. De 16e eeuwsche Amsterdarnsche schoolzangen.
„Het Boek" 9e jg. 1926, p. 137 volg.
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Alardus Ainflelredamus
amico
Noli fperneremec putare patuf

Quodparuoliber vgnit acre
'Ac vix vnius indicatur airis
Expendenda magis valore res,4
Magnitudine,pluris aftimatur
Qua vaitifrima faxa,gana parua
Cum gratia & Priuilegio

1,%acof,

Alardus. Epitome Assis Budaeici, (1519?). Uit Nijhoff, Art. Typ.
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Regis, parente progeniti virguncula
Liquidas per auras, quam queunt suavissime
Cantant, recantant, nunciant renunciant
Laetique testem nuncii desiderant
Orbem universum, luce plausu gaudio,
Nusquam tumultu saeviente bellico. Etc.

Daarna volgt een uitbundige lofzang op den vrede.
Maar, wij zijn al te veel vooruitgeloopen op den geregelden gang
van Alardus' levensbeschrijving door hem reeds voor te stellen
onder de latere waardeering van zijne tijdgenooten en vroegere
leeraars.
Wij gingen hem reeds na in zijn j onge opleiding aan de Latijnsche
school te Alkmaar, en zullen hem later volgen te Leuven, om te
zien, hoe zijn jeugdvorming hem er noodzakelijk toe moest brengen om een der ijverigste voorstanders en verspreiders van het
humanisme te worden.
Na zijn vertrek in 1514 naar Leuven, waar hij, zooals reeds
vermeld is, op 24 Januari 1515 den plechtigen intocht van den
jongen Karel V bijwoonde, kan men aannemen, dat Alardus
binnen drie jaar weder in zijn vaderland is gekomen voor zijn
priesterwij ding. Althans in de lijst van priesters, die in het Bisdom
Utrecht gewijd zijn, wordt als zoodanig op II April 1517 vermeld :
„magister Alardus Petri de Amsterdamis" 1 ). Dit geldt zeker onzen
Alardus, die in 1495 geboren, dus toen 22 jaar was en, met dispensatie,den leeftijd voor de wij ding bereikt had. Hij had dus reeds
te Leuven den rang van Magister behaald, en de naam zijns vaders
was Petrus.
In hetzelfde jaar, of in 1519, gaf Alardus te Antwerpen bij
Thibault een boekje uit, dat bewijst. hoe hij zich nog niet uitsluitend met theologische studien had bezig gehouden, maar ook het
onderwijs in de „Romeinsche antiquiteiten" ter harte nam. Het
is getiteld : Epitome assis Budaeici en geeft een beknopt overzicht
van het beroemde werk van den grooten Franschen rechtsgeleerde
en humanist Wilhelmus Budaeus, dat onder den titel De asse et
partibus eius in 1514—'15 te Parijs bij Badius was verschenen, en
reeds den 14 October 1516 een tweeden druk beleefde. Het boek
z) Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht.1897, bl. 28 en
72. Uitgegeven door Dr. Gisb. Brom.
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van den ook in het Grieksch zeer bekwamen hoveling van Frans I
werd hoog geroemd onder de geleerden. Erasmus en anderen
geven er grooten lof aan in hunne brieven1).
Alardus maakte dus door zijn Epitome het geleerde werk van
Budaeus toegankelijk voor het onderwijs. Dit bevat vooral een
vergelijking tusschen de waarde van de klassieke munten en maten met die van den renaissancetijd. Dit boekje was het eerste
van zijn meer belangrijke geschriften; want toen hij 1 Juli en
II November 1516 te Leuven met Erasmus in briefwisseling trad,
uitte hij zijn spijt, tot dan slechts enkele kleinere werkjes te
hebben laten drukken2).
Deze brieven zijn van veel belang, omdat Alardus een overzicht
geeft van de studien, waarmede hij bezig is. Hij houdt zich onledig met de werken van den H. Augustinus en vraagt Erasmus,
wat hij vindt van den oorsprong der legende, waarin het kindje
voorkomt, dat de heilige aan het strand van de zee ontmoette,
bezig zijnde het water met een schelp in een klein kuiltje over te
scheppen. Evenmin als het kindje de zee leeg kan scheppen was
het Augustinus mogelijk de H. Drievuldigheid te begrijpen.
Alardus heeft in een, verloren, gedicht de samenspraak van Augustinus met het kind weergegeven. Verder heeft Alardus, naar hij aan
Erasmus bericht, ook een, eveneens onbekend gebleven, werkje
geschreven over de beknoptheid in de redeneering („rationes
brevitatis"), en een Grieksch gedicht van Erasmus vertaald in
het Latijn, over een pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van
Walsingham in Norfolk. Dit is of gedrukt in de Lucubrationes
van Erasmus in Sept. 1515, en in Carmen Bucolicum, 1538.
In 1517 schreef Erasmus uit Leuven weder een brief aan Alardus:

Erasmus Roterodamus Alardo Amstelredamo Doctissimo Liberalium artium Pro/essori S.D. Deze brief werd gedrukt als voorrede tot de bij Martens te Leuven door hem uitgegeven : „Epistola . . . . de philosophia Christiana" van Eucherius.
Alardus had den grooten Magister een boek gezonden ; verinoedelijk een door Agricola gecommentarieerde uitgave van
1) Nam quod Assem nobis partesque eius enarrasti ; ponderaque et mensuras
veteres novus nobis aedilis restituisti, opus est plus quam Herculeum et in quoseculi huius expectationem longe superasti. (, Allen, (-)lls Efiistol. II, p. 540.
Brief van C. Tunstal aan Budaeus, April 1517 ,.
2) Allen, ()fills L'histolarum Erasini, II. 270 en 876.
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„Epistola Valerii Episcopi”, uitgegeven te Deventer bij Jac.
van Breda. Deze is er zeer mede ingenomen, omdat hij zich herinnert, dat het boek hem reeds als knaap behaagd heeft. Erasmus
betwijfelt of de vertaling wel van Agricola is, wegens den stiji,
en omdat er zinnen in staan, die niet overeenstemmen met het
Grieksche origineel. Maar hij betreurt, dat een ander werk van
den Bisschop van Lyon, Eucherius, verloren is, dat handelt
over het verachten der wereld en het verlaten van de studie der
heidensche wijsbegeerte. Het wordt in een ouden catalogus vermeld. Erasmus betreurt, dat in plaats van zoovele geschriften, die
blijkens den catalogus bestaan hebben, wij nu zooveel minder
goeds te lezen krijgen.
„Ten slotte, mijn waarde Alardus, uw studie kan ik niet dan
toejuichen ; daar gij die besteedt aan het naar voren brengen van
de monumenten der ouden, wanneer die zoodanig zijn, dat zij
met echte godsvrucht ware beschaving en welsprekendheid
verbinden. Moge de hulp der voornamen hem steunen,
die zulke schoone zaken onderneemt ; alhoewel ik meen, dat de
Abt van Egmond, Meinard Man, uw bloedverwant, evenals in
zoovele andere dingen, ook hierin het voorbeeld van zijn voorgangers zal navolgen. Want vooral aan u is Frankrijk verschuldigd,
dat het bij Hilarius, Antonius en Paulinus, ook dit sieraad kan
voegen (namelijk Eucherius), als ten minste deze schrijver bewijst, dat hij met Paulinus hetzelfde vaderland heeft gehad.
Vaarwel en tracht uzelf gelijk te blijven." Leuven 1517.1)
Erasmus heeft hem aangeraden, welke klassieke schrijvers na te

volgen. In den brief van II November blijkt Alardus nog vol

veriangen om de uitgave der werken van Agricola te ondernemen,
en beklaagt hij zich bitter bij Erasmus, dat Pompejus Occo, de
rijke Amsterdamsche koopman, die de bibliotheek van Agricola
bezit, haar zoo slordig en voor alien zoo geheimzinnig bewaart.
Zelfs heeft hij er nog geen lijst van willen geven; en Alardus weet
zeker, dat in zijn huis meer dan duizend boeken verspreid liggen
en door boekwormen beknabbeld worden; en nog wel de kostbaarste en oudste. „Hoe nalatig behandelt hij die onschatbare
9 Allen, Opus Efiistol. III, p. 98.
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nalatenschap van Agricola !" Alardus heeft door zijn notaris
laten vragen of Occo, op naam van Erasmus, hem den catalogus
er van zou willen verstrekken, en hoopt, dat hij dit niet zal nalaten. Occo woont in een huffs genaamd „het Paradijs" in de
Kalverstraat bij de Papenbrugsteeg ; „hij overtreft een satraap in
rijkdom en is bovenmate trotsch." Aldus Alardus.
In het begin van Januari 1517, zoo schrijft Alardus, zal hij naar
Amsterdam gaan voor heilige handelingen, vermoedelijk de voorbereiding tot zijn priesterwijding, die in April plaats had, zooals
reeds is gemeld.

POMPEJUS OCCO, MERCATOR SAPIENS.
In 1915 heeft prof. Kernkamp een uitvoerige en zeer belangwekkende studies ) gewijd aan Pompejus Occo in verband met
de rekeningen van Christiaan II van Denemarken. ,wiens bankier
hij was , en die bewaard zijn over 152o-1523. Als factor of agent
van den koning deed hij groote geldzaken en heeft hij in 1521
dezen vorst in zijn huis te Amsterdam ontvangen. In hetzelfde
jaar was Erik Valkendorf, de aartsbisschop van Drontheim, in
Amsterdam, die op weg naar Kopenhagen, door storm met zijn
schip naar de Hollandsche kust was gedreven. Hij trof daar dus,
tegen zijn wil, samen met koning Christiaan, bij Wien hij in ongenade was gevallen, omdat hij hem zijn onwettige verhouding
tot Duifje Willems Sigbritsdr., 's konings minnares, verboden had,
na zijn huwelijk met Isabella, de zuster van Karel V. Hare moeder
was de bekende Hollandsche vrouw Sigbrit, onder Wier invloed
en bestiering Christiaan regeerde. De koning wilde den bisschop
te Amsterdam gevangen nemen, maar werd daarin verhinderd
door den magistraat van die stad. Ten slotte liet de koning aan
Erik Valkendorf door Pompejus Occo 123 goudguldens uitbetalen,
opdat hij zijn reis naar Rome zou kunnen vervolgen, waar de
bisschop echter in 1521 overleed.
Het was toen niet de eerste keer, dat Erik Valkendorf te Amsterdam was en de gastvrijheid van Pompejus Occo genoot. Het was
nog niet opgemerkt, dat de bisschop reeds in 1517 daar vertoefd
heeft. Toch bestaat hiervoor een stellig bewijs, geschreven door
Occo zelf. Ter herinnering aan zijn verblijf heeft Erik Valkendorf
namelijk aan Pompejus Occo een kostbaar geschenk achtergelaten,
dat, na driehonderd jaar door de afstammelingen van Occo bewaard te zijn, thans berust bij den heer Mr. Joh. Enschede te
Haarlem. Het is een bijzonder fraai, in zeer kleine letter op perkament, zoo fijn als vloeipapier, geschreven bijbeltje, pier en daar
door kleine, met miniaturen verluchte, initialen versierd, in vroeg
gothiek Anglo-Eransch karakter (XIVe eeuw) doch sterk onder
Noorschen invloed in het ornament. Pompejus Occo schreef op
I) Bijdragen en Mededeelingen van het Histor. Genootschaft te Utrecht
Dl. 36 1915, blz. 255 volgg.
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het titelblad : „Pompeius Occo de phrisia me lust° ty ro (= tytulo)
possidet 15170." En aan het slot voegde een ander er aan toe :
„Haec S. Biblia accepit Cl(arissimus) D. Potnpeus Occo Phrysius
Amsterdami a° 1517 a Rmo Archiep. Hydrontino in Norwegia,
seu e Norwegia prolugo."
Het schutblad vermeldt achtereenvolgens al de bezitters in het
geslacht Occo tot 1728. Het boekje is in de 18e eeuw opnieuw
ingebonden, maar draagt nog de twee oorspronkelijke gothieke
zilveren knipslootj esl).
Dit bijbeltje moet een welkom geschenk zijn geweest voor een
bibliophiel als Occo, die niet alleen veel belangrijke boeken in zijn
huis verzamelde, maar ook heeft gezorgd, dat zijn naam aan een
boekje verbonden bleef, dat hem eigenaardig karakteriseert.
Merkwaardig ook en van de hoogste zeldzaamheid is een klein
gebedenboekje, dat hij in 1519 te Parijs bij Du Pre liet drukken
en bestemde tot een boekje voor de kooplieden om het steeds op
rein in hun zak te kunnen dragen. Het is getiteld : In melius
singula. Pomp. Occo. Pontanus noemt dit inschrift een „symbolism" 2 ). Men zou het kunnen vertalen : „Doe, of verklaar elke
zaak ten beste." Aldus aan te vullen : „In melius singula agenda
of interpretanda". Voor zoover mij bekend is, bestaat er nog maar
een exemplaar van, in de bibliotheek van den Amstelkring'),
waarvan een nauwkeurige beschrijving hier volgt. De laatste
bedrukte bladzijde geeft de bestemming van het boekje aan :

Libellus hic (ut videtis) exiguus: sed eximius Impensis perprobi
viri Pompei Occonis civis Amstelredami, in laudem dei optimi et
maximi, tum in ilium usum Christifidelium praesertim institorum
qui secum eum vel in marsupio /erre valeant: Impressus est Parisif,
Arte Ioannis du pre: Calchographi. Anno a Christ° nato. MDXI X.
die. XX. Decembris. Het titelblad en de laatste bladzijde, alsmede
twee pagina's van het begin en twee midden uit het boekje zijn
hierbij gefacsimileerd.
I ) Zie de Aanteekening hierachter en de afbeelding van drie sierletters uit
het bijbeltje. Erkentelijk vermeld ik, dat de eigenaar mij toestond deze reproductie te laten maken.
2) Rerum et urbis Aemstel. Histori a. p. 244.
3) Allen, die het beschrijft : Erasmi. Opus .Epist. II, p. 377, schijnt het niet
gekend te hebben. Pontanus zegt, er een gezien te hebben, waarschijnlijk het
hier beschreven exemplaar.
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Dit hoogst merkwaardige boekje, dat volgens goedgunstige
beschikking van wijlen den heer B. J. M. de Bont thans aan het
Museum Amstelkring behoort, verdient wel onze bijzondere opmerkzaamheid. Het is eigenaardig voor de kennis der dagelijksche
gebeden van dezen koopman-humanist. Den korten inhoud vermeldt de keerzijde van den titel, hierbij , gefacsimileerd. De gebeden
enz. volgen aldus : sign. A ij tot A iij verso : Prooemium in psalterium divi Hieronymi. Van sign. A iiij tot E ij verso : Psalterium
divi Hieronymi. Van sign. E iij tot E v verso : Oratio beati Petri
de luxemburgo cardinalis devotissima cuius corpus in celestinorum
ecclesia apud Avinionem requiescit. Pit is een gedicht op rijm van
35 vierregelige strofen in den worm van een hymnus, waarin God en
verschillende heiligen worden aangeroepen : Gabriel nuncie
christi // Cuius ortum predixisti: // Obsecro mihi dignare // Mortem
meam nunsciare.
0 ioannes preco regis /I Primus testis none legis, Fac ut paretn
viam christi // Quam docere voluisti. //
Hierna volgen (sign. E v verso tot G v verso) zeven meditaties
voor elken dag der week : I. de gaudiis regni celestis ; 2. de morte ;
3. de bene/iciis ; 4. de terribili judicio dei ; 5. de poenis inferni ;
6. de passione domini ; 7. de peccatis tuffs.
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Middenbladzijden. (De titels rood).
Gebedenboekje van Pompejus Occo. (Parijs 1519, bij Du Pre.)
In de bibliotheek van den Amstelkring Amsterdam.
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Verder van sign. Hj tot I viij : Egregii doctoris: eximii & famosissimi poetae laureati domini Francisci Petrarchae: Septem (salmi
poenitentiales: quos super miseriis propriis dictavit incipiunt
loeliciter. (Zie facsimile).
Vervolgens Letania post predictum Psalterium dicenda pro fine
bona consequendo. (Van sign. I viij verso tot K iij). Dit is een gedeelte der litanie van alle Heiligen. Hierna Preces tot sign. K v
verso. Van sign. K vj tot N iij : Psalmi Francisci Petrarchae
Poetae laureati ; novem confessionales foeliciter incipiunt. Vervolgens : Symbolum Athanasii. Verder : Sequitur oratio sancti Ambrosii de singulis articulis Passionis Domini, quam Anastasius
Primus Papa confirmavit: dans singulis eam dicentibus quingentos
dies indulgentiarum. (Van sign. N viij tot 0 v verso.) Hierna
Oratio. Pro Pace. Pro generali statu sanctae matris Ecclesiae.
Op sign. P i begint : Oratio de domina quomodo ad Crucem domini
stabat. (Is het „Stabat mater".) Van sign. P iiij tot P v, verso :
Orationes pro defunctis. Op dezelfde bladzijde begint : Meritoria
oratio super passionem domini. De voorlaatste pag. is hier gefacsimileerd. Het boekje telt 15 vel van 16 bladzij den, dus 256 ongenummerde bladzijden, waarvan de laatste blank. Formaat 160.
De omlijstingen der bladzijden worden herhaald, maar in afwisklende volgorde. Het ontbreken van de gebeden voor de
H. Mis en de communie is wel vreemd in het zakboekje van dezen
katholieken, maar sterk humaniseerenden grootbankier, die zoowel
den aartsbisschop Erik Valkendorf, als later den Luthersch
gezinden koning Christiaan, die dezen vervolgde, gastvrij in zijn
woning opnam.

Bij het bezoek van Koning Christiaan in Augustus 1521,
nam deze zijn intrek bij Pompejus Occo, in „het Paradijs",
zijn rijke woning in de Kalverstraat, met uitzicht op den Amstel (het Rokin). Bij die gelegenheid gaf Occo een grootsch
feestmaal, waarna dansen werden uitgevoerd door 4o van de
schoonste maagden in de stad. Om twee uur werden zij door
stadsdienaars met fakkels naar huffs geleid. De geheele magistraat woonde het feest bij. Pompejus, wiens huwelijk gezegend
was met vijf dochters en Kn zoon, zal daarbij een goed figuur
hebben gemaakt.
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ilanteekeningen. Het bijbeltje van Occo bevat aan het einde de volgendee
inschriften :
„Haec S. Biblia C[larissimus] D[ominus] Pompeus Occo Phrysius Amsterdami a° 1517 a Rmo Archiep. Hydrontino in Norwegio profugo."
Op het schutblad staat geschreven :
Pompeius Occo de phrisia me iusto tyro possidet 1517 a°.
Ex hereditate patris nunc me possidet Sibrandus Occo.
Ex heredidate avunculi Sibrandi occonis haeredes Jodoci Buyck et Babilae
matris nunc me possident, fuit haec Babila soror Sibrandi Occonis.
Ex heredidate patris Sibrandi Buyck nunc me possidet Nicolaas Sibrandi
f. Buyck.
Ex hereditate patrui Nicolai Buyck nunc me habet Justus Buyck mixxxxvii.
(1637).
Ex hereditate patris mei Justi Buyck possideo Gerbrandus Guilhelmus
Buyck...... Ao mioclxix [1669].
1690. Ex hereditate fratris Sybrandi Buyck me possidet Conelius Buyck
Iusti filius, Gerbrandi Nepos, Sibrandi pronepos, Justi abnepos, cuius Justi uxor
fuit Babila Occo, ex qua genuit Sibrandum Buyck proavum meum, pater
autem Babilae predictae fuit Pompeus Occo, cui Reverendissimus archiepiscopus Hidrontinus propter iram regis Christierni Secundi e Norvegia profugus
haec S. Biblia dono dedit anno 1517 et haec memoriae causa hic annotare
libuit miaclxxxx.
Hereditario jure me possidet gerbrandus Buyck cornelj filius natus pridie
kalendas julij. Anno m DCXCIII [1693]
lam me possidet Adrianus van Adrichem van Dorp nomine Uxoris meae
Corneliae Elisabethae Buyck sororis Gerbrandi Buyck, qui obiit Pastor in Nes
prope Amstelodamum 30 April 1728.
Is in 1750 verkocht onder de nagelaten boeken van Adriaan van Adrichem,
van Dorp te Haarlem en dus vervolgens onder mijn liefhebberij gekomen.
Joh. Enschede Isaaksz."

Over deze familie te raadplegen : T. C. M. H. van Ryckevorsel, Geschiedenis
van het R. C. Maagdenhuis te Amsterdam. B1.107. — Het geslacht Occo door
B. 7. M. de Boni. Amst. 1893.

JACOB CORNELISZ. VAN OOSTSANEN.

Als jong priester, na zijn wijding, te Leuven wedergekeerd,
moet Alardus persoonlijk in kennis zijn gekomen met Erasmus,
die tusschen 1517 en 1521 daar aan het college „De Lelie" onderwijs heeft gegeven. Zijn groote veneering voor den beroemden
Rotterdammer bracht hem toen echter in moeilijkheden met den
Rector en de Professoren der Leuvensche Universiteit, die scherpe
tegenstanders waren van het Drietalen-College, te Leuven gesticht
nit de nalatenschap van den rijken Maecenas Hieronymus Busleiden, en sterk onder invloed staande van Erasmus.
Op 7 Maart 1519 vonden professoren en studenten aan de
deuren der St.Pieterskerk een plakkaat bevestigd met de aankondiging, dat Alardus den dag na Aschwoensdag in het College
van Busleiden zou beginnen met de lezing van een van Erasmus'
geschriften. Groote ontsteltenis ontstond onder de geleerden van.
de Universiteit, wier afkeer van Erasmus en zijn stichting verklaarbaar was. In die dagen van gisting en beroering op theologisch gebied was het onderwijs van den spotzieken en sarcastischen
Rotterdammer, die zoowel tegen Luther en zijn nieuwe leer,
als tegen de Moederkerk en haar geestelijkheid, zijn giftige pijlen
afschoot, en soms weer beiden verdedigde, vol gevaren voor de
studenten.
Reeds den volgenden dag, den Ben Maart, roept de rector den
Raad bijeen, waarin eenstemmig tegen het voornemen van Alardus
wordt geprotesteerd. Maar, het zou een theologisch onderwerp
zijn, zoo werd opgeworpen: de behandeling kwam dus alleen toe
aan deze faculteit, die rekende op den steun der andere. Aan
Alardus wordt nadrukkelijk verboden zijn voordracht te houden
zonder vergunning van den rector en van de theologische faculteit.
Eerst moesten de uitvoerders van het testament van Busleiden
naar Leuven komen, om gehoord te worden over de daarin gemaakte bepalingen omtrent het optreden der leeraren van het
Drietalen-College. De professoren, die hun lessen reeds begonnen
waren, mochten die vervolgen ; maar aan Alardus werd niet
vergund zijn voordrachten te beginnen.
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Welk werk van Erasmus Alardus voornemens was te behandelen
in zijn voordracht, staat niet vast, maar kan wel vermoed worden.
Van Mei tot September 1518 verbleef Erasmus te Basel bij Frobenius om de tweede uitgave van zijn vertaling van het Nieuwe
Testament voor te bereiden, die in Maart 1519 verscheen. Doodziek
van de terugreis vol tegenspoed 1), had hij zijn intrek genomen
bij den drukker Dirck Martens te Leuven. Gelijk met het Nieuwe
Testament te Basel, verscheen hierop, 1 Maart 1519, bij Martens
te Leuven een werk getiteld : Paraphrasis in duas epistolas Pauli
ad Corinthios per Erasmum Roterodamum, recens ab illo conscri/ta, et nunc primum typis excusa ad Christi Paulique gloriam 2).
a veronderstel, dat dit werk het onderwerp van Alardus'
voordracht in het Drietalen-College had moeten vormen. Vermoedelijk heeft Alardus, die te Leuven veel met den grooten meester
omging, vroegtijdig van dit nieuwe werkje kennis gekregen, zoodat
hij verlangde er het eerste nieuwtje van bekend te maken 3).
Het verbod van de Leuvensche theologische faculteit was voor
Alardus een nieuwe teleurstelling, na den tegenspoed, die hem
bij de voorbereiding der uitgave van Agricola bleef ten deel vallen.
Welk een ontmoediging voor den vurigen, 25-j arigen geleerde.
Maar wat vooral treft in zijn overmoedig optreden tegen de
Leuvensche theologen, is de argeloosheid van dezen jongen priester
tegenover de Erasmiaansche richting. Gevoelde hij dan niet, dat
de geschriften van Erasmus zijdelings de Nederlandsche geloofshervorming en den afval van de Moederkerk voorbereidden ;
en dat zijn bewondering en die van tal zijner medepriesters voor
de schitterende taal en de nieuwe, vooruitstrevende denkbeelden
van den genialen Rotterdammer hen ongemerkt tot zijne volgelingen had gemaakt ? Dat hij hunne geesten met een onweerstaanI) Zie de beschrijving ervan door Erasmus in Selections from Erasmus door
Allen, p. 68.
2) Zie Nijhoff—Kronenberg, Nederl. Bibliogr. No. 844, Van Iseghem, Thierry
Martens d' Alost 1852, No, 140.
3) Zie over dit optreden van Alardus, Prof. H. de Jongh, „L'Ancienne faculte
de Theologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540)"
Louvain, 1911. Bl. 200 en 12*. Deze schrijver is van oordeel dat het Erasmus'
Ratio seu Methodus com5endio j5erveniendi ad veram theologiam was, waarin
een aanbevelend versje van Alardus voorkomt tegen de Leuvensche theologen,
getiteld : „Studio sacrae theologiae tyrunculis." Dit is ook bij Dirck Martens
verschenen. (Zie: Van Iseghem 1.c. No. 861.
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bare macht tot zich trok, en zij, op hun beurt, hunne leerlingen
die richting uitstuurden ?
Een twaalftal jaren later zouden aan Alardus, toen te Amsterdam weergekeerd, en zijn vrienden in die stad de oogen opengaan,
toen Joannes Sartorius, en anderen, daar opeens de leer gingen
verkondigen, reeds vroeger door Erasmus voorgestaan, en door
Luther verspreid : „dat de mensch alleen door het geloof wordt
gerechtvaardigd, en niet door de werken." Vergeefs trad toen
Cornelius Crocus, de vereerder van Erasmus als „summus solidae
eruditionis antistes", tegen zijn ambtgenoot Sartorius op in een
uitvoerig geschrift, zooals wij te zijner tijd zullen vermelden.
Terwijl te Amsterdam de nieuwe leer als ongemerkt in de kerk
binnensloop, werd zij in het, aan ons land in vele opzichten verwante Denemarken met kracht bevorderd door koning Christiaan,
den zwager van Karel V, dien wij reeds in 1521 op bezoek hebben
gezien bij Pompeius Occo, den Amsterdamschen bankier.
Men moet aannemen, dat deze zich niet verder inliet met de
taken van den koning dan ze zijn finantien betroffen ; en, wat
begrijpelijk is, de godsdienstige belangen der Deensche landen
tegenover Christiaan niet vooral in zijn zorgen betrok. Toch toonde
Occo ook daarvoor hart te hebben ; want toen de aartsbisschop
Eric Valkendorf, in 1520 zijn Domheer Meester Hans Reff naar
Amsterdam gezonden had met het doel, daar eenige godsdienstige
boekjes tot stichting en opwekking der Deensche katholieken
te laten samenstellen en drukken, was het Occo, die hem daarbij
ter zij de stond met raad en daad.
Onlangs is in Noorwegen een document aan het licht gekomen, dat hiervoor de zeer merkwaardige bewijzen bijbrengt. 1) Het
is een contract, waarbij op den 3oen April 152o door den bekenden
boekdrukker Doen Pietersz. te Amsterdam wordt aangenomeit
te drukken „een bedeboeck van die passie ons Heren", voor
rekening van den Aartsbisschop Eric Valkendorf te Drontheim.
De passie en de tekst moesten aan de eene zij de worden gedrukt,
en aan de andere een schoone prent, in de volgorde van de passie.
Verder de gebeden van Onze Lieve Vrouw en een mooie prent
van de H. Maagd. En bij de vignetten van de passie zullen de
profeten en de evangelisten enz. worden afgebeeld, ieder met zijn
1) Difilomatarium Norvegicum. Dl. VII,

n.

552, p. 540.
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imam en attribuut. Na de passie moesten veel gebeden met de
bijbehoorende heiligen volgen in fraaie houtsneden, in rood en
zwart gedrukt. Tot voorbeeld schijnt een model-exemplaar,
vermoedelijk van een ander dergelijk werkje, aangenomen to
zijn. De oplaag zou 1200 exemplaren beloopen.

Titel (in rood en zwart) van de „Scoene stomme passye", bij Doen
Pietersz. 1523 (Uit Nijhoff Art. Tye. II, 9.)

Als getuigen vermeldt het contract den bankier Poppies Occo
en den kunstenaar Jacob Cornelisz. (van Oostsanen). Dit bewijst,
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dat het boekje door de goede zorgen van Occo zou worden uitgegeven en door Jacob Cornelisz. van prentjes zou worden voorzien. Doen Pietersz. ontving reeds bij voorbaat een betaling van
8o goudgulden, ter vromer nagedachtenis van een overleden
hoogeerwaarden priester ; het boekje zou dus uit een legaat worden
bekostigd, dat er voor bestemd was 1).
Ik vermoed, dat het passieboekje nooit verschenen is ; er is
althans geen exemplaar meer van te vinden. Wel heeft Jacob
Cornelisz. de daarvoor bestemde passie-prentjes gesneden, zooals
straks blijken zal. Maar de zwaarbeproefde bisschop overleed in
1521 te Rome, waarheen hij waarschijnlijk zijn reis „ad limina"
wilde doen, en tevens den Paus op de hoogte brengen van de gevaren, die het katholieke geloof in Denemarken bedreigden, zoowel
als van de ernstige moeilijkheden door Christiaan aan de Kerk in
den weg gelegd. Zoo zou het te verklaren zijn, dat het contract
niet uitgevoerd is kunnen worden, wellicht door het niet ontvangen van den tekst, of door de moeilijke tijdsomstandigheden
in Denemarken.
Wel verscheen in 1521 bij Doen Pietersz een boekje getiteld :
Hier begint een scoene stomme passye met storien wt den bybel ende
Evangelien tot lxxx fighuren toe 2) ; maar de titel zegt het reeds,
dat Kier alleen prentjes zijn, zonder tekst. Zou men nu niet kunnen
aannemen, dat Jacob Cornelisz. de houtsneden, door hem volgens
contract gemaakt, na den dood van den bisschop gebruikt heeft
om te zamen met Doen Pietersz. een passie-boekje uit te geven
zonder den tekst, dien hij vermoedelijk nog niet uit Denemarken
ontvangen had ? Het boekje van 1521 heeft ook een titel in rood
en zwart, zooals in 't contract was voorgeschreven. Wellicht

is de overeengekomen oplage van 1200 exemplaren van dit boekje
toch nog aan Hans Reff gezonden ter gedeeltelijke voldoening
aan het contract.
Reeds vroeger had bisschop Valkendorf een Missale laten drukken, dock niet bij Doen Pietersz, die toen te Amsterdam de voorI) Zie Het Boek, le Jg. 1912, het opstel van H. A. Poelman, »Eenige bijzonderheden aangaande het werk van den Amsterdamschen boekdrukker Doen
Pietersz." (blz. 123.)
2) Zie Moes, Amsterdanzsche Boekdrukkers, I, p. 43 en Oud Holland 1901,
bl. 129, en de prenten hierbij. Er bestaan losse afdrukken van enkele passieprenten met 1521.
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naamste drukker was. Voor dit „Missale Nidrosiense" (Nidrosia
is Drontheim) wordt op den vooravond van Allerheiligen, dus
31 October 152o, door den aartsbisschop Eric Valkendorf aan zijn
kanunnik Hans Reff betaald het saldo van het drukloon 1). Het
Missale is gedrukt in 1519 te Kopenhagen door Magister Paul
Reff, wellicht een broeder van den kanunnik.
De bestelling van deze godvruchtige boeken : de passie voor het
yolk en het misboek voor de geestelijken, door den Deenschen
bisschop, had joist in die dagen een bijzondere beteekenis. De
woelzieke koning Christiaan, door zijn echtbreuk in onmin geraakt
met het geestelijk gezag, wend een krachtig voorstander van
Luther's leer en trachtte door zijn voorbeeld en door daden van
wreed geweld ook het yolk tot de Hervorming over te halen, waarin
hij gemakkelijk slaagde. De verspreiding der godsdienstige boekjes
door den Bisschop had dus blijkbaar ten Joel het oude geloof
bij de bevolking te doen herleven.
Alardus had sedert eenige jaren zijne studien te Leuven volbracht ; en zijn levensdoel, de Agricola-uitgave, zoowel als zijn
priesterroeping : de zielzorg, en de verdediging van het katholieke
geloof tegen de ook in zijn vaderstad steeds krachtiger optredende
reformatoren, deden hem terugkeeren naar Amsterdam.
Nog den laatsten December 1522 dagteekent hij uit Leuven
een brief aan zijn vriend Theodoricus Syrenius over de uitgave
van een passieboekje, dat evenals het door den Deenschen Bisschop
bestelde, strekken moest om den ouden godsdienstzin weer bij het
yolk en de priesters op te wekken. De titel luidt : Passio Domini
nostri Jesu Christi sive scopus meditationis Christianae, ex optimis
quibusque Poetis Christianis iisque vetustissimis concinnatus. D.i. :
„Het lij den van O.H. Jesus Christus, of het doelwit der christelijke
overweging, bijeengegaard uit eenige der beste en der oudste
Christelijke dichters." Dodo Petri of Doen Pietersz, in den Engelenburcht ter Kerkstraat (nu Warmoesstraat), zou het ook
drukken.
Door Pompejus Occo, „vino ut omniurn. humanissimo, ita
studiosorum amantissimo," zoo schrijft Alardus aan Syrenius, was
hem bij herhaling opgedragen dit werkje samen te stellen, maar
door gebrek aan tijd was hij er niet toe gekomen. Syrenius had
') Zie Poelman, t.a.p., aangevuld door het artikel van pater Dr. Bonaventura
Kruitwagen O.F.M. Het Boek, 2e Jg. (1913), bl. 302.
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echter tijd in overvloed, en daarom vraagt Alardus hem om tegen
vergoeding bij de plaatjes, het lij den van Christus voorstellende,
toepasselijke beschrijvingen te voegen, gekozen uit gedichten
door Alardus aangeduid en reeds van randnoten voorzien. „Bedenk, mijn Syrenius," zoo gaat hij geestig voort, „dat gijinu lets

Alardus. Amflelredamus.F.
Theodorico Syrenio . . P
Non zquum effecenfeo fuauiffime Syreni,ve
Ocquid eft mini Chriftianow. Poetarli , no fine
qualtalcp fiudioRz meoiz iadura,tot tatifcp
fibus baud cuncianter tibi,fine ullo fanore corn
m ode.Natametfi referedi facultas tibi vtom
rera plus fatis indigo gppe religiofo dela, prom
ptam tamen adeffe uoluntatE nihil ambigo,qua
merito, nut plane impucletiukulus fore" flagita.
tor, ut dig; c6tentus eff & poffem & deberem.
Nunc autem quum plus fatis ottj fuppetat tibi,
quod mihideefi,& pc j .eleg§ter elementa depin
gas,gbusOnicedeledor, &ego omne femel ani.
mu defp6dero , nifi to me quamtf; femper alias,
n unc vero plufer;fatis defatigatu tot hike fafcib9
a P6pefo Occone Ph rifio vino vt oiffi hum inif:
fieno,ita f1udiolOP2 amatiffimo,derepEteihume
ros noftros priori adhuc mole fatifcEtes reclina
tis, leuaris.Non igitur par eft,te gratis to diu om
Ile is mufas meas poftulare ufurarias. Proinde
te eta atcpetil rogo,vt omnibus Onium libroRt
horn marginalibus oris gnauiterexplicatis,obi
ter annotata a nobis carmin a fideliter dekribas

primtl,deinde fuis Eicv imagficulis adlicias , Ad
Eerste bladz. van „Passio Domini N. J. Chr," door Alardus,
in 1523 uitg. bij :D. Pietersz. (Uit Nijhoff, Art. Tyt. II, 8.)

beters moet doen dan wat Homerus verhaalt van den tang der
Syrenen. Hij toch vertelt, dat zij meestal, niet vooral door de zoetheid van hare stemmen, of door de nieuwheid en de afwisseling
van Naar gezang, gewoon waren de voorbijvarenden terug te roepen ; maar doordat zij verklaarden veel te weten, ten einde de
mannen door het verlangen om daarvan kennis te nemen, aan
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hare rotsen te laten vasthechten. Nu moet gij streven, en zeer
krachtig streven, om iedereen, die waarlijk naar heilzame gedichten verlangt, ook in waarheid de christelijke Syrenen te doen begeeren. leder die deze verzen leest, moet terstond met den.
H. Paulus zeggen, niets te weten dan Jesus Christus en dien gekruisigd." Deze laatste woorden vormen de spreuk, die Alardus,
in het Grieksch, boven zijn portret heeft gesteld. (Zie bl. 6).
Ook Adam Verdunius, een Hagenaar, voegt nog een brief aan
het boekje toe, gedagteekend No. Febr. (= 5 Febr.) Anno 1523,
uit het Drietalen-College te Leuven, waarin hij het den lezers aanbeveelt, en verklaart, dat zij deze verzameling te danken hebben
aan Alardus van Amsterdam, „cui unice curae est, humanas
literas, et bona stadia semper vigili adjuvare industria, promovereque".
Pompejus Occo had de uitgave blijkbaar in zijn bescherming
genomen, en de reeks fraaie passieprentjes door Jacob Cornelisz.
van Oostsanen laten snijden, en door Doen Pietersz. doen drukken
en uitgeven.
De 64 houtsneden zijn ontleend aan de in het vorig jaar verschenen „Stomme Passye", en dus oorspronkelijk wel voor het
Deensche boekje bestemd geweest.
Van dit boekje zijn nog slechts een viertal exemplaren bewaard
gebleven 1).
Uit de opdracht door Occo aan Alardus gegeven om het samen
te stellen, blijkt, dat de verhouding tusschen den geleerde en den
bankier reeds aangenamer was geworden dan de brief door den
eerste in 1516 aan Erasmus geschreven over den laatste, zou doen
vermoeden.
Alardus verbleef niet lang meer te Leuven, wat voor een ijverig
volgeling van Erasmus niet te verwonderen is, en vertrok weer
naar zijn geboortestad, zeker ook wel met het plan om Pompejus
Occo te bezoeken met het oog op zijn kostbare bibliotheek, en
hem gunstig te stemmen voor de uitgave van Agricola.
In 1523 vinden wij hem te Amsterdam, bij Doen Pietersz. den
drukker, „In Engelenburch", waar hij op 16 November, den dag
voor het geboortefeest van Sint Gregorius, bij het hanengekraai
(zooals hij zegt), een brief zit te schrijven aan den Middelburgi) Zie Moes, Amsterdamsche Boekdrukkers, I, bl. 60, No. 46.
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schen pastoor Jacobus Valeoletus, om hem een nieuw werkje op
te dragen, pas door hem geschreven, en ook weer opgeluisterd
met fraaie houtsneden van Jacob Cornelisz.
Het he et : Ritus Edendi Paschalis Agni,Decem item plagae,
siveclades, quibus ohm ob PHARAONIS impietatem, misere
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Houtsnede door Jacob Cornelisz. uit Alardus' „Passio". 1523.
(Nijhoff, Art. 11V. Moen Pietersz., III, 12.

divexata est AEGYPTUS. Cum alifs non nullis eodem spectantibus,
ex quibus hand obscure calamitosiss. huius saeculi faciem deprehendas, per Alardum Amstelredamum.
Dit wil zeggen : „Het gebruik om het Paaschlam te eten, evenals de tien plagen of nederlagen, waardoor weleer, wegens Pharao's
3
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goddeloosheid, Egypte ellendig bezocht is, met veel andere punten
die daarop betrekking hebben, waaruit men niet onduidelijk het
hoogst rampzalige aanschijn van deze eeuw kan waarnemen,
door Alardus v. Amsterdam".
Deze lange titel geeft duidelijk het doel en den inhoud van het
boekje weer. De schrijver heeft stelling genomen tegen de nieuwe
leer. De hervormers vergelijkt hij bij Pharao's, die de rampen
over Egypte brachten.
Het krachtigste middel er tegen acht hij het H. Sacrament der
Eucharistie, evenals voor de Joden de nuttiging van het paaschlam een versterking was voor hun uittocht uit het land van Pharao.
Alardus brengt zijn boekje in verband met het aloude Mirakel van
Amsterdam, van de hostie, die ongeschonden bleef in het vuur,
in 1345, en waarvoor de Heilige Stede aan het Rokin ter herinnering gebouwd was. Alardus was daarvan een groot vereerder, zooals uit dit, en andere van zijne geschriften blijkt.
Op het hierbij gereproduceerde titelblad van dit boekje zien wij
een fijn en gevoelig gesneden prentje van Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, voorstellende Christus en de Apostelen bij het laatste
Avondmaal, de instelling van het H. Altaarsacrament, waarvan
het Joodsche Pascha de voorafbeelding is. Dit is overgenomen uit
de „Stomme Passye". Aan het einde wordt het opgeluisterd door
een afdruk van het typische bedevaartprentje van de Heilige
Stede, dat reeds in 1518 door Jacob Cornelisz. was gemaakt,
waarop de hoofdmomenten van het mirakel staan weergegeven,
terwijl in 't midden de haard is afgebeeld, waarin het wonder

van de onverteerde hostie, in het huis van den zieken man, geschied was. Deze haard was, ook nog ten tijde van Alardus, ter
Heilige Stede in den kapelmuur gemetseld, zoodat men kan
aannemen, dat het bedevaartprentje er de juiste afbeelding van
geeft.
Het jaar van 't prentje herinnert aan het optreden der
Sacramentisten te Amsterdam, die toen het leerstuk der transsubstantiatie loochenden, en vooral in die stad hun leer verspreidden.
Toen, evenals thans door Alardus, trachtten de geestelijken de
godsvrucht voor het H. Sacrament, door het uitgeven van een
godvruchtig prentje weder op te wekken. De laatste bladzijde van
het boekje vertoont het hiervoor ook weergegeven merkwaardige
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RITVS EDENDI
PASCHALIS ' AGNI, Decem item plagz,
fiue clades,quibus ohm ob PH A RAO.
NIS impietatem, mifere diuexata eft
AEGYPTVS Cii alijs non 'nul.
lis Bode fpedantibus,ex quib9
baud obi-cure calamitofifs
%II uius fxculifacit deprt
hendas,per Ala rdii.
Amftelredama.

Titel van „Ritus Edendi" door Alardus, met houtsnede
van Jacob Cornelisz. 1523
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portretje van Alardus, ongetwijfeld ook door Jacob Cornelisz. gesneden, evenals de andere prentjes. Voor het eerst verschijnt dit portretje pier, later komt het geregeld in Alardus' geschriften voor. Het
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Bedevaartprentje van de Heilige Stede door Jacob Cornelisz. Voorlaatste bladz.
uit Alardus' „Ritus Edendi" (1523). (Zie, Moes, Amsterd. Boeka'rukkers, I, bl. 63.)

stelt den schrijver dus in 't jaar 1523 voor, of op zijn 29ste jaar.
Uit de Ritus Edendi blijkt, dat Alardus zich in die dagen bijzonder heeft beijverd om door zijne preeken in de H. Stede de
Luthersche leer te bestrij den. Het is niet te verwonderen dat dit,
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eigenlijk wat men nu zou noemen een Latijnsch „missieboekje"
voor de geleerden, met het portret van den ijverigen prediker
versierd is. Ook tegenwoordig wordt, bij zulke gelegenheden, het
portret van een gevierden „pater"nog wel in den handel gebracht1).
De brief, die het boekje tot inleiding strekt, geeft Alardus'
stemming weer na zijn achtjarige afwezigheid. Hoe zijn de tijden
veranderd ! 't Trof hem met groote bezorgdheid, zooals hij aan
den Middelburgschen pastoor schrijft, hoe de Lutheranen overal
te Amsterdam het hoofd opsteken. Maar Alardus is terstond
bedacht op tegenweer ; herhaaldelijk preekt hij voor het yolk,
bij voorkeur in de Heilige Stede, om het te waarschuwen tegen de
nieuwe leer, wier voorstanders hij vergelijkt bij Pharao's.
De brief is te langdradig en te opgeschroefd van stijl om dien
geheel te vertalen ; daarom worden de meest belangrijke gedeelten
Kier in 't kort weergegeven. Alardus is vol klachten over die hervormers, maar ook over hunne bestrijders. Door sommigen worden
die Pharao's gehaat en gevreesd en vervloekt; door anderen worden
ze openbaar bestreden met de tong, onder den kroes of den beker
wijns ! Ook zijn er bestrijders met de pen op glad papier, die hen
uitdagen openlijk en heftig. Alardus wil een Grieksch gezegde aanhalen (maar de drukker had blijkbaar alleen Latijnsche karakters),
dat door Erasmus verklaard, luidt : „saepe mali malefacta vizi
populus luit omnis"9 . 't Is wel van een heidenschen dichter, maar
toch bij na goddelijk ! — Hij heeft onder de H. Diensten in dit
gebouw, „door de allerheiligste Eucharistie, op die plaats in gloeiende vlammen gevonden, reeds voorheen beroemd, en bij voorkeur met een romeinschen naam de H. Stede genoemd", gepreekt,
zoowel in 't Latijn (voor de geestelijken en studenten), als in de
volkstaal voor 't y olk. Onder andere, meest bijbelsche, exempelen
heeft hij de tien plagen van Egypte ten voorbeeld gesteld. Hij
heeft den droevigen ondergang van Pharao, verrijkt met alle
omstandigheden, voor aller oogen vertoond, om het luisterende
y olk, ontsteld door de waarheid van deze feiten, en geheel
1) Hierdoor wordt ook de groote zeldzaamheid van dit boekje verklaard,
dat veel gekocht en gelezen werd, vooral door de priesters, die het aan de
geloovigen moesten verklaren. Er zijn slechts 3 exemplaren van bewaard,
voor zoover mij bekend is.
1) „Dikwijls boet het geheele yolk voor de misdaad van een slechten man".
(Hesiodus).
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buiten zich zelf geraakt, toe te spreken als in een theater. Dit was
voor Alardus, al was hij wegens zijn leeftijd nog niet voldoende
geoefend in dit soort voordracht, toch geen ongewoon werk.
Vooral in den namiddag trad hij op voor een zeer talrijke menigte
van saamgedrongen yolk van lageren stand. Daarbij toonde hij
aan, dat het rampzalige aanzien van deze tijden niet veel verschilt van den toestand, die eens door geheel Egypteland, als op
een tooneel werd gezien, toen allerlei wonderen en monsters werden
opgemerkt. Hij trad zoo op, naar hij zegt, opdat die Luterianen
,,die ik eigenlijk Luciferianen moest noemen, (hier zijn er nog
maar weinige, elders des te meer en nog bedorvenere,) als de
onreine varkens in Boeotie," niet anderen aanstrijken, of als de
kikvorschen in Egypte, met hun rauwe kreten niet alles verstoren
zouden.
Hoe duidelijk kan men zich zulk een vehemente preek uit deze
korte samenvatting voorstellen ! Men ziet Alardus verontwaardigd
op den preekstoel staan oreeren ! — Hij is overtuigd, schrijft hij
verder, dat in de meesten nu al vier jaar lang het menschelijk
gevoel verdwenen is ; zij hebben geen eerbied voor den Paus,
volgen de Apostolische overleveringen niet op, noch de kerkelijke
gebruiken, noch de dusgenaamde uitspraken der Vaders.
Alardus heeft zich gedurende de laatste veertig dagen (dus
gedurende den Vastentijd, want het boekje is een voorbereiding
tot het Paaschfeest, en uitgegeven „pridie Parasceves") beijverd
om alle dwalingen aan te wijzen, opdat niemand zich meer bezondige, of onwetendheid zou kunnen voorwenden. Hij heeft
dit gedaan als echt priester : „met zachtmoedigheid, niet hatelijk
of in toorn, maar op christelijken, lieftalligen en vriendschappelijken toon. Hij sprak de menschen toe, in stilte tusschen de huiselijke muren, of, als toevallig, op de wandeling, in gemoedelijke
samenspraken, ja zelfs onder gastmalen, of bij geheime raadplegingen" (de biecht ?).
Het waren vooral eenige priesters en ook leden van de vroedschap tegen wie Alardus' preeken gericht geweest moeten zijn.
De burgemeesters hadden reeds hun klachten aan de landvoogdes
gezonden over sommige afgedwaalde priesters ; doch onder de
ambtgenooten, als Cornelis Banninck, Pieter Colijn, en Allert
Boelensz. had de nieuwe leer ook reeds haar invloed doen gelden.
Doch Alardus kwam vooral op tegen de Sacramentisten, die de
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tianssubstantiatie loochenden, en aan wier optreden, meer dan
aan de leer van Luther, aanvankelijk de hervorming te Amsterdam
te wijten was. Vandaar dat Alardus' „Ritus Edendi" in de eerste
plaats behandelt het altaarsacrament, om de geloovigen weer tot
vernieuwde godsvrucht daarvoor op te wekken. Maar Alardus
troost zich over al die leugenachtige kwaadsprekers. Hij is hard.hoorend ; in zijn jeugd reeds werd hij Doove Ellen genoemd.
Maar nu geeft die doofheid hem al minder hindernis, ofschoon
hij daardoor veel schade heeft bij zijn studie, en allerlei ongemakken ondervindt. Want door het betreurenswaardige gebrek aan
zijn gehoor hinderen die rauw kwakende kikvorschen hem niet
zoo erg. Overigens hindert die doofheid hem niet meer, omdat hij
slecht hoort, zelfs als het hem een beleediging schijnt.
Het beeld van de kikvorschen blijkt hem bijzonder te hebben
aangetrokken. Deze eigenaardige beschouwingen mogen hier, zij
het ook verkort, niet ontbreken.
Alardus gelooft, dat er weldra minder gekwaakt zal worden,
„omdat reeds een uitgehongerde ooievaar in den morgenstond
of des avonds in het moeras verschijnt en er dapper doorwandelt.
Zoo zal het geraas wel in al de moerassen van de wereld verminderen." Alardus gevoelt zich ellendig, omdat hij hier zooveel
kwakende kikkers vindt, die in huis en buiten onbeschaamd hun
venijnige tongen oefenen in twisten : „Quamvis sint sub aqua, sub
aqua maledicere tentant" 1) roept hij Ovidius na. „Plinius verhaalt,
dat op het eiland Seriphos stomme kikvorschen waren ; onsterfelijke God, roept hij uit, als die eens op ons edel Batavisch land,
op Holland en Zeeland neerkwamen !"
Deze klachten bevatten, behalve een citing van smart over de
toeneming van de Luthersche leer, vermoedelijk ook wel wat
teleurstelling over zijn Leuvensche ervaringen en de tegenspoeden
bij zijn studie.
Alardus schrijft verder, dat hij den moeilijken arbeid van het
dagelijksch preeken heeft moeten onderbreken door de groote smarten, die hij ondervond wegens den moord op den Amsterdamschen
koopman Cornelius Arnoldus Colius, verraderlijk gedood door
Geldersch-Eransche booswichten, waarvan hij een uitvoerig
1) „Al zijn zij onder water, nog trachten zij onder water kwaad te spreken".
Een bekend klanknabootsend vers: „Quamquani sint", enz. luidt het bij
Ovidius.
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verhaal geeft 1). Na velerlei langdradige beschouwingen, ook over
zijn kwalen, eindigt Alardus met zijn groeten te zenden aan
Valeoletus en diens broeder Joannes, en zijn even dierbaren vriend
Cornelius. Hij zendt hun zijn eerste Passieboekje ten geschenke
(„scopus meditationis Christianae"), dat, zooals hij schrijft, op
zijn kosten en door zijn zorgen is uitgegeven, en eindigt met den
raad : niemand zijn geheimen toe te vertrouwen, indachtig, hoe
bedriegelijk de vriendschap is der menigte ; en de beleedigingen
gauw te vergeten.
Terwijl Alardus op 16 November 1523 in de drukkerij van zijn
vriend Doen Pietersz. zijn klaagbrief naar den pastoor van Middelburg zat te schrijven, had de drukker heel andere boekjes ter perse
dan Alardus' vrome beschouwingen over het altaarsacrament.
In 1523 en 1524, „op Sinte Nicolaus avont", verschenen bij hem
uitgaven van het Nieuwe Testament in de moedertaal, in 't laatste
jaar zelfs met een „Prologhe" van Luther ter inleiding van de
Evangelien 3).
Waarschijnlijk zal Alardus wel onkundig zijn geweest van de
gevaarlijke boekjes, die zoo dicht in zijn omgeving op de pers
werden gelegd, en zal ook Doen Pietersz., voorloopig althans, wel
niet overal er mede te koop hebben geloopen.
Bij plakkaat van Karel V van 23 Maart 1524 werd de verkoop
verboden van „eenyge nyeuwe boecxkens in latijn of Duytsch,
ende byzonder tgeene dat geintituleert is : t'Euangelie van Ste
Matheus, mit die glose dair jnne gestelt, overmidts dat tselfde
qualycken getranslateert is, ende dat inde glosen zekere dwalingen
bevonden zijn geweest 3)".
Maar de Amsterdamsche magistraat nam het zoo nauw niet met
die „boecxkens", en Doen Pietersz. stelde zich blijkbaar alleen op
het standpunt van zijn nering door zoowel de nieuwe leer van
Luther, als Alardus' bestrijding in zijn uitgaven bekend te maken.
Echter na 1523 heeft Alardus dan ook een anderen uitgever
gekozen, al heeft Doen Pietersz. nog zelfs in 1526 twee echt room1) Amsterdam liep in die dagen meermalen gevaar, door de GelderschFransche benden overvallen te worden. (Ter Gouw, Gesc/iied. v. Amsterdam,
III, 352 en elders).
2) Zie Het Boek, 4e Jaarg. bl. 113, het artikel van Dr. Burger „Een N.
Test. van D. Pietersz. teruggevonden".
3) Moes, Amsterd. Boekdrukkers, 1, bl. 54 volgg.
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So plach ick oock, maer nu ist ghedaen,
Mijn vlercken verruyden to voet moet ic gaen.
Om dat ic vliegen wilde eer ic vlogelen had tot mynd onbaten,
Daerom ben ic van al myn vrienden verlaten.
(De rijke jongeling tot armoede vervallen.)
Houtsnede door Cornelis Anthonisz. (Uit : Het Boek, Dl. XXI, bl. 192'.
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Zelfportret van Jacob Cornelisz. van Oostsaan
schilderend het portret van zijn vrouw (1533).
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sche aflaatboekj es „der seven kercken van romen" uitgegeven,
gelijktijdig met „Dat Geheele Nieuwe Testament recht grondelick
verduytschet."
Toch was het niet alleen de voortgang van het Lutheranisme,
lie Alardus aanleiding gaf tot zijn bittere klachten. In een anderen
brief van 1 Februari 1538 stelt hij in het licht, hoe te Amsterdam
de zedeloosheid sterk toenam en tot welke buitensporigheden
zij aanleiding gaf.
In het reeds vermelde boekje, waarin hij het gedicht van Erasmus uitgeeft : „De vitando pernitioso libidinosoque aspectu carmen Bucolicum", d.i. „Herdersdicht, over het vermijden van verderfelijke en zinnelijke voorstellingen", schrijft hij ook een brief
aan den j ongeling Jacob van Duvenvoorde te Haarlem, waarin
hij zich als volgt beklaagt :
„Dat er nog nooit zooveel als thans, in het openbaar en te huis,
te zien zijn geweest al te vrije vertooningen van vrouwen, vol
vleiende aanlokselen, wulpsche Galateen, Penelopen die zich gauw
troosten over hare echtgenooten. De slachtoffers der wellust
treden nu fraai uitgedost op, en vertoonen zich door de dunne
kleederen naakt voor de onkuische blikken. Hierdoor Of verheugt
zich de ongelukkige echtgenoote en bezwijkt, of zij wordt beleedigd
en de man roept haar voor het gerecht. Vandaar komen de echtscheidingen en de oneenigheden tusschen de echtelieden. Vandaar
dat zij nu ook door schilderijen veredeld worden, en aldus zoo
bijzonder worden verheerlijkt en gevierd : de schaamtelooze
Laides, de volborstige Spatalae ; verwijfde tooneelvoorstellingen,
onwelvoegelijke dansen, zinnelijke omarmingen, en de hoogst
onzedelijke baden. En daarmede nu versieren sommige Christenen hunne vertrekken om die schilderijen te bewonderen in plaats
van de afbeeldingen der heiligen". (Zie Bijlagen.)
In het licht beschouwd, dat de klacht van Alardus erover doet
schijnen, is de beteekenis der allegorische prenten, en afbeeldingen
van heiligen door vrome kunstenaars als Jacob Cornelisz. van
Oostsanen en Cornelis Anthonisz. in die dagen vervaardigd, eerst
goed te begrijpen. Immers hun voorstellingen van zorgelooze
jongelingen in wellust verstrikt ; van de vergankelijkheid des
levens ; van den onvoorzienen dood ; van het Scip van Sinte
Reynuut, waren bedoeld als opwekkingen tot deugd en aansporingen tot overdenking van de eeuwigheid. Hun heiligen-
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en passieprenten, die Alardus wenscht in de huizen der Christenen,
moesten strekken tot aanmaning voor godsdienst en gebed,
evenals door allegorieên. Daaruit blijkt de voorname cultureele
beteekenis van deze houtsnijkunst. Deze fraaie prenten werden
door het eenvoudige yolk, zoowel als door de ontwikkelden begrepen, en kunnen daardoor grooten invloed gehad hebben op godsvrucht en zedelijkheid van de geheele burgerij. Juist als bijzondere
kunstwerken werden die voorstellingen van zeer groot formaat
hoog gewaardeerd, en bewaard door de kunstliefhebbers. Vandaar
hun groote zeldzaamheid.
Het waren toen j aren van opwinding en fellen politieken en
godsdienstigen strijd. In 1535 waren het de vreeselijke oproeren
door de Wederdoopers, met de onbeschaamde naaktloopende
mannen en vrouwen, die de stall in beroering brachten en door
een wreede executie der schuldigen gevolgd werden. In den boezem
der stadsregeering heerschte verdeeldheid. Burgemeester Hendrick
Dircksen was de felle tegenstander van den hervormingsgezinden
schout Willem Bardes. De rederijkers voerden een toepasselijk
tooneelstuk op : „'t Spul van den Siecke Stadt", waarin die
toestanden geestig werden gehekeld.
Vreemd is het, dat de groote houtsnedeprenten, in denzelfden
tijd vervaardigd, volstrekt geen directe weerspiegeling geven van
al deze beroeringen, die het yolk toch diep hebben aangegrepen.
Wat de prenten voorstellen, zijn, behalve godsdienstige tafereelen
als De Passie, en 't Leven der H. Maagd, en Heiligen, door Jacob
Cornelisz., meest emblemen en moralisaties van Anthonisz. als:
„Sorgheloos", de verloren zoon, „Het scip van Sinte Reynuvt",i)
„het Scip Quaet Regement", de lotgevallen van een rijken, overI) Aardig is het, dat Reynuut voor een dronkaard ook voorkomt onder de
epigrammen van Alardus. (Efiist. Croci, sign. G. 2.)
Esorbo cognomento Reynuto.
Hic jacet ille bibax Esorbus nomine dictus,
Fractus ut hesterno venas sic semper hiacho
Non periit senio, sed multum et saepe bibendo.
Non sonus excieat stertentem perge silenter.
Quamlibet abjecti tibi supplico, non vacat, inquis,
Emorere, et tandem jam semel Ocne vaca .
Epitaphium liguritoris atque decoctoris Reynuti.
Vixit dum vixit bene, sumptus sic quoque fecit
Ut lis haeredi non sit habenda suo.
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moedigen jongeling; het sterfbed van een geloovige en dat van
een goddelooze; een allegorie op de vergankelijkheid; typeering
van een wijzen man en van een wijze vrouw ; van een kwade
vrouw enz. Het streven van de kunstenaars was dus blijkbaar
meer, de menschen door afschrikwekkende of stichtende voorbeelden aan te sporen tot deugd en onthouding, dan zich te mengen in den godsdienststrijd.
Ook de bijschriften in rederijkerspoezie wijzen hierop. Zij
bevatten waarschuwingen tegen allerlei ondeugden en de gevolgen
ervan. Zoo bij de prent, waarop Sorgheloos, die vrouw Armoede
op zijn rug naar huis draagt :
Och, hoe deerlick heb ick hier Armoede ghelaeyen,
Ende Pover stoot mij van achteren te niet voort.
Vrienden ende maghen gaen van mij draeyen,
Dus heb ick 't met mijn quat regement verdoort.
Die hont ende die catte pijpen accoort, 9
Die kat zit int scapra, ende die hont lickt die pot hier,
Ende Armoede cooct wat met sinnen verstoort
Met stro, ouwe stoelen en clompen onderhouwen wy fier
Want turf ende hout is ons te dier.
Ja met stinckende spierinck ende en garstighen
harinck quaet
Daer moet Sorgheloose als nu me worden versaet.
Het daarbij weergegeven prentje vertoont een oud-Amsterdamsch binnenhuis, door Cornelis Anthonisz. geestig te pas
gebracht.
Een andere belangrijke prent, vermoedelijk van denzelfden
kunstenaar, is die waarop „Het scip van Sinte Reynuut" wordt
voorgesteld, een heilige van de ledige kannen : „rein uit", die niet
in den almanak voorkomt. De acht strofen, die tot onderschrift
dienen, moeten, dunkt mij, meer als een sarcastische waarschuwing
voor alle verkwisters, drinkebroers en doordraaiers, die dat schip
gaan bevolken, worden beschouwd, dan als een aanmoediging
tot ongebondenheid. Zij zien de gevolgen van hunne ondeugden
levendig voorgesteld. Groepen soldaten, ridders, priesters en
nonnen spoeden zich naar het groote schip, waar hun niets dan
teleurstelling en ellende wacht :
1) Piepen samen.
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Welaen te schepe, die licht geladen zijn
Van goede ende van alien deuchden
Haest U 't es tijt wilt saen beraden zijn
Niet denckende om voerleden vreuchden.
. 7 • 7 • •
Naer Sint Reynuet moeten wi varen ;
Dat hebben ons meest die vroukens ghedaen
Diet ons soe ruyterlyck hulpen sparen.
Daatmen met stucken ter merct moet gaen.

Zoo rijmt de dichter voort in het bijschrift, en somt alle deugnieten en zondaars op, voor welke een plaats bestemd is op het
groote schip der verlorene kinderen. Dit schip „het is bekant in
menich lant, Het is genaemt quaet regement, dwelck vaert na
sente reynuwt".
Dat de prent een moraliseerenden zin heeft, volgt ook uit een
ander rederijkersgerijm, dat aldus eindigt :
Dus mannen en vrouwen kleene ende groot,
Al zouden thuus u kinders zitten zonder broot
Vasten, en van hongher zijn vervolghen,
Wilt sente Reinhuuts voetstappen naervolghen,
Zoo zuldy thenden jare int Gasthuus stallen.
Dits ute, Gods gratie beware ons alien.

De goede strekking van zulke zinnebeeldige prenten, waarop
vooral de i6e-eeuwsche Amsterdamsche kunstenaars zich toelegden, komt des te duidelijker aan het licht door de klachten van
de geestelijken over onzedelijke afbeeldingen en schilderijen, welke
in die dagen overal te zien waren. De groote houtsneden van Jacob
Cornelisz. en Cornelis Anthonisz. moesten daarvoor als tegengift
strekken.1)
Zoo is ook van Cornelis Crocus, den rector, aan den Officiaal
te Utrecht, een brief bewaard, waarin hij ernstige klachten uit
over misbruiken bij het sluiten der huwelijken 2). Nog duidelijker
geeft Alardus in een „Carmen Nuptiale" de beschrijving van deze
schandelijke afwijkingen. In het grafschrift van Nicolaas Boelens,
uit 154o, wordt deze door Alardus geprezen als „Censor morum",
die zich bij zonder heeft beijverd met de bescherming van meisjes
en vrouwen.
Geven al deze feiten geen aanleiding tot het bevestigend beantwoorden van de vraag : bieden onze dagen geen afspiegeling
van deze 16 e eeuwsche toestanden ?
■

1) lie : Aanwinsten van 16e eeuwsche houtsneden enz. door N. Beets
in Het Boek, XXI, ('s-Gray . 1932-1933), 177 volgg.
1) Allard, 7aarboekje v. A. Thijm, 1892, bl. 35.

CORNELIUS CROCUS
EN NICOLAAS CANNIUS

Tot de j ongeren onder de Amsterdamsche humanisten behoorde
Cornelius Crocus (geb. 1500), wiens levensbijzonderheden zijn
verzameld door H. J. Allard S. J. 1) en hier volgens later gevonden
gegevens worden aangevuld. In tegenstelling met zijn vriend
Alardus, den theoloog, was Crocus een echte ludimagister, die
zich, na volbrachte studie, reeds in 1528 te Amsterdam gewijd
heeft aan het onderwijs van de jeugd, en reeds voor 1531 rector was
van de school aan de Oude Zijde. Zijn hoogere studien begon hij
omstreeks 1518, te Leuven onder Barlandus aan het Drie Talen
College, waarvan toen Joachimus Fortius Ringelbergius de rector
was. Hij werd Magister 14 Mei 1524.
Crocus blijkt ook voor zijn studie, evenals tal van Hollandsche studenten, naar Engeland te zijn gegaan ; althans hij ontving
daar in 1531 (dus toen hij al ludimagister was te Amsterdam)
de mindere wijdingen (dus van Ostiarius, en de drie andere) van
Joan Fischer, den beroemden Bisschop van Rochester. Toen
werd Crocus ook bevriend met Thomas Morus, die zijn talent en
zijn godsvrucht zeer hoog schatte. Hij moet eenigen tijd verbonden
zijn geweest aan den dienst van Bisschop Fisher, omdat hij anders
volgens het kerkelijk recht niet door dezen gewijd had kunnen
worden, daar dit door zijn eigen Bisschop had moeten geschieden.
Men mag veronderstellen dat Crocus aanvankelijk als leek te
Amsterdam aan de Latijnsche School is werkzaam geweest en
eerst later besloten heeft om priester te worden.
Een van zijn vroegste geschriften is Lima Barbariei 2), uitgegeven in 1520. Wat het doel is van deze „Vij1 van barbaarsche
(d.i. slechte Latijnsche) woorden en uitdrukkingen", behoeft geen
1) „Het 7aarboekje van Alberdingk Thijm", 1892, bl. 3-90.
2) Lima barbariei seu farrago sordidorum verborum fier Cornelium Crocum. Colon. Gymnicus, 1520. In de uitgave van 1545 te Parijs bij Simon
Colin, werd de titel omgekeerd en gelezen : Farrago sord. verb., sive Augiae
stabulum refiurgatum.
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nadere verklaring. Vermoedelijk dagteekent het boekje al uit
zijn Leuvensche jaren, en heeft het hem tot aanbeveling gestrekt
voor zijn benoeming te Amsterdam.
Crocus' jeugdwerkje maakte grooten opgang, en werd herhaaldelijk, vooral te Parijs, herdrukt, zelfs in een deeltje met
geschriften van Erasmus. Daar kreeg het den titel : Augiae
stabulum repurgatum per Cornelium Crocum, toen het in 1530
verscheen bij Robert Etienne. Het streven van den echten humanist, om tegenover het bedorven middeleeuwsche Latijn, het
gebruik der zuivere taal van Latium te bevorderen, springt in
Crocus' geschriften duidelijk in het oog.
In 1537 verscheen bij Michael Hillenius te Antwerpen een Latijnsche Grammatica van Crocus, waarin telkens de Nederlandsche vertaling naast het Latijn voorkomt, een nieuwe regel, maar
reeds door Murmellius in zijn „Pappa puerorum" aangewezen.
Als inleiding bevat deze spraakkunst een brief van Cornelius
Crocus aan Gerardus Alberti „fratri suo", waaruit het bestaan
van dezen broeder valt op te maken 1).
Crocus dichtte in 1544 een „Korstcantilene" voor zijn leerlingen, zooals dit gebruikelijk was bij de rectoren van de Latijnsche
scholen. Het gezang is getiteld : Ode sacra tricolas tetrastrophos ad
psalmum 45 en wordt door Dr. C. P. Burger Jr., die het beschrijft,
geprezen als het beste Kerstgezang 2). De stedelijke regeering
beloonde den dichter daarvoor met VI sc. VII p., of ongeveer
f 1.88, dus een ruime vergoeding !
In 1548 wordt Mr. Cornelis Croeck wederom beloond voor een
Kerstgezang, zonder vermelding van het bedrag.
Bij zulk een Kerstlied behoorde altijd een „versus intercalaris",
„a choro recinendus". Hierin werd in het Hollandsch een aanroeping van God gezongen door al de leerlingen.
Nog lang is de herinnering aan den persoon en het onderwijs
van Crocus levend gebleven. Zelfs nog in 1618 heeft Cornelis Gz.
Plemp hem bezongen in Latijnsche verzen hier in de Bijlagen
afgedrukt.
Crocus' opleiding aan het Drie Talen College van Joachim Sterck
heeft hem de vaardigheid in deze taal gegeven, die Alardus nooit
1) Absohdissima Grammaticae institutionis Profiaedeumata fter Cornelium
Crocum. Zie Bijlage.
2) Het Boek, I, bl. 54.
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heeft bezeten. Deze Joachimus Fortius (wellicht behoorde hij tot
m ij n voorvaderen !), toen voorzitter van het College van Busleiden,
was een geleerde, die „de omni re scibili" heeft geschreven ;
maar met wien de studenten blijkbaar wet eens een loopje namen.
Die beteekenis moet, naar mijn meening althans, gehecht worden
aan het navolgende grappige puntdicht, door Crocus' vriend,
Nicolaus Cannius i] in zijn jonge jaren op hun rector gemaakt :
Jocimus libros nimirum scripsit ineptos;
Jocimi miror vos delectare libellos;
jocimo cerebrum non esse putant bene sanum ;
Jocimum Antycyram procul enavigare necesse.
0 Jocime, tuo posthac, rogo, parce labori !
A Jocimo ajunt proficisci nil nisi nugas :
Omnes Jocimum per casus cernis ineptum
N. Cannius. 2)

De verbuigings-verzen van Cannius zou men aldus kunnen
vertalen :
„Joosje heeft allerdwaaste boeken geschreven ;
Van Joosjes boeken verbaas ik mij dat gij houdt,
Aan Joosje meent men dat de hersens niet goed gezond zijn ;
Voor Joosje is het noodzakelijk, dat hij spoedig vertrekke naar Anticyra ;
0 Joosje, ik bid u, staak daarna uw werken !
Door Joosje. zegt men, komen niets dan beuzelingen :
Joosjen blijkt dus in alle naamvallen onbekwaam."

Ondanks den slechten naam, dien zijn studenten hem gaven,
was Fortius (geb. 1499, t1536) een man van groote beteekenis op
wetenschappelijk gebied, die in hoog aanzien stond bij Maximiliaan I
en veel aan het hof to Weenen verkeerd heeft. Erasmus, Hyperius en Oporinus prijzen zijn werken. Hij reisde Frankrijk rond,
overal de wetenschap onderwijzende. „Een woord zuiver Latijn
was hem meer waard dan een goudstuk", heeft hij gezegd I Ik
9 Cannius geb. 1504, 1-1555.
2) Medegedeeld door Gerardus Geldenhauer, met het onderschrift : „Nicolaus
Cannius Amsterodamus in Joachimum Ringelbergium Antverpianum." Zie Dr
J. Prinsen Jlzn. Collectanea van G .Geldenhauer Noviomagus, bl. 89-90. Anticyr a,
stad in Phocis, beroemd door het daar veel groeiende nieskruid, veelal gebruikt als geneesmiddel voor zwakke hersenen (Helleborus , Kerstroos).
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heb geschonken aan de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam
uitgaven van zijn werken in kleine deeltjes van 153o („apud
autorem", blijkbaar de boekjes bij zijn lessen in gebruik) met
zijn portret hierbij afgebeeld op 30-j arigen leeftijd in 1529, ; vender
” Opera, Lugduni apud Gryphium 1531" ; „Lucubrationes, Basileae
1541". Nog in 1641 is zijn De ratione studii te Leiden uitgegeveu.
door Joannes Maire, in een deeltje met het gelijknamige geschrift
van Erasmus, als „libelli vere aurei". Erasmus was bijzonder
ingenomen met het werk van Fortius, blijkens een epigram voor
diens Institutiones Astronomicae. (Zie bijlagen).
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Joachim Sterck, of Fortius Ringelbergius, Rector
te Antwerpen, 1529.
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Jets anders dan een jongensaardigheid kan men evenwel achter
deze versjes van Cannius niet zoeken, hoe typisch ze overigens zijn.
Cannius (geb. 1504) heeft dus ook in die dagen zijn studien te
Leuven gedaan, voordat hij bij Erasmus afschrijver werd voor het
Grieksch, Welke functie hij in 1527 niet meer vervulde. Hij
werd Magister 14 Mei 1524 tegelijk met Cornelius Crocus. In 1529
schreef zijn patroon aan Johannes Oecolampadius over zijn langen
neus, bruine gelaatskleur en zwart haar l ). Nicolaas Cannius heeft
zich nooit aan het onderwijs gewijd, maar is pater in 't S. Ursulaklooster te Amsterdam geweest en later pastoor van de Nieuwe
Zij de.
Na zijn promotie te Leuven was Cannius reeds 29 Mei daarop
in Erasmus' dienst, die hem na eenige jaren opdraagt brieven
over te brengen naar Engeland, zooals uit een geestig en hartelijk
schrijven blijkt.2)
Erasmus van Rotterdam groet Nicolaas Cannius.
Wat zijn de astrologen toch gelukkig, dierbaarste Cannius, die uit
de sterren zich gunstige dagen en uren weten te kiezen. Indien ge
twee dagen later van hier vertrokken waart, zoudt ge een spraakzamen
reisgezel hebben gehad, die U, hoewel ge te voet reist, (door zijn conversatie) als vervoermiddel zou hebben gediend. Want hij is vol van de
aardigste verhalen, en zooals ge weet, het voornaamste deel van het werk
is het voordragen ervan. Maar ik heb den man, bij de gedachte aan U
eerder laten vertrekken, en hij rekent er op, U binnen drie dagen in te
halen. Hij weet, naar ik meen, dat uw snelheid tot motto heeft : „haast
U langzaam."
Om vele redenen zou ik wenschen, beste Cannius, dat ge zoo
spoedig mogelijk naar ons terugkeerdet. Ge weet, hoe moeilijk ik U
kan missen, vooral bij het afschrijven van Grieksche auteurs. Maar omdat
ge in aanraking zult komen met de zee, en zeelieden die even ruw zijn als de
zee zelf, en of en toe ook zult moeten reizen door streken die berucht
zijn om de roovers, heb ik U geen bepaalden dag voorgeschreven.
Toch is uw betrouwbaarheid, die me dikwijls bij andere gelegenheden
gebleken is, oorzaak, dat ik er op vertrouw dat ge nergens zult talmen,
behalve om de een of andere dwingende reden. Want liever wil ik dat
ge wat later terugkeert, maar ongedeerd, dan dat ge door gejaagdheid
U zelf aan gevaar blootstelt, of mijn opdrachten niet goed ten uitvoer
I) „Is nasum habet longum, colore est fusco, capilitio nigro". Zie zijn portret
hierbij.
2) Allen, Opus Efiistol. VII, p. 79.
4
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worden gebracht. Loop dus, volgens het spreekwoord : niet van den wal
in de sloot. 2) Ook sluit ik door uw bemiddeling hier brieven in voor
een paar vrienden, en dat zoo maar slordig weg (ongezegeld), omdat vrijwel
niets van mijn omstandigheden U onbekend is, en ik een buitengewoon
vertrouwen stel in uw discretie. Want ge weet : ik heb U altijd meer als
vriend, dan als dienaar beschouwd ; ge zult, naar ik veronderstel, dit
vertrouwen in mij niet beschamen.
Bij het terugzien van Holland heb ik liever niet dat ge uw refs
uitstelt. Want wat zou U daarheen anders roepen dan ettelijke drinkgelagen,
die noch voor uw helderheid van geest, noch voor uw gezondheid goed
zijn ? Wel is het de moeite waard Engeland te zien, waarover in de
geschriften van alle geleerden hoog wordt opgegeven, en het feit, dat ge met
zoovele grooten van Engeland en met zoovele mannen van de hoogste
ontwikkeling in contact zijt gekomen, zal uw beschaving en voorzichtigheid nog verhoogen. Pas echter op, dat hun meer dan gewone beschaving
U niet achteloos of een beetje vrijmoedig maakt ; want, hoe minzaam zij
zich ook jegens U betoonen, denk gij er toch altijd aan, bescheiden te
blijven. Die halfgoden denken dikwijls heel iets anders dan wat op hun
gelaat te lezen staat. Vroeger moest men met de goden spreken van
heilige vrees vervuld; zoo ook nu met menschen van dien hoogen rang
en stand. Bij het aannemen van geschenken (want deze natie is niet
minder vrijgevig dan Brabant gierig) moet ge U het oude spreekwoord
herinneren : „niet alles, noch zonder onderscheid, noch van allen." Als
u van rijke en oprechte vrienden spontaan iets wordt thuis bezorgd,
neem het dan aan, maar onder dankbetuiging. Als U door geringe of
onverschillige vrienden iets wordt aangeboden, moet ge U verontschuldigen, maar beleefd. Er behoort n.l. grootere kunst toe iets vriendelijk
te weigeren, dan vriendelijk aan te nemen. Maar er zijn lieden, die, daar
hun vriendschap te gering is, zich openlijk en persoonlijk beleedigd
voelen bij weigering van hun geschenk. Want ze leggen het uit, of
wel, dat ze om de geringheid van hun geschenk gemiinacht worden, of
dat men boos op hen is. Ge moet niet ingaan op hun welwillendheid,
doch daarbij uw redenen zoo begrijpelijk mogelijk inkleeden. Maar het
zij verre, dat ge, bij welke gelegenheid dan ook, een onbeschaafde houding
aanneemt en U begeerig toont naar dergelijke buitenkansjes ; iets wat ge
niet zoudt doen, zelfs zonder er speciaal op gewezen te zijn, of ik
moest me wel geheel en al in U vergissen. Aanvaard bij een andere
gelegenheid van mij liever het tienvoudige.
9 „Ita fugias ne praeter casam". Terent Phormio 768. Een gebruikelijke
spreekwijze : „Vlucht niet van den wal in de sloot." Eigenlijk : »loop je eigen
huis niet voorbij , maar ga er binnen."
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Ge behoeft niet erg bang te zijn voor het Nauw van Calais, want ge zijt
een kind van de zee, om zoo te zeggen in de baren geboren, als ik tenminste indertijd uw vaderstad Amsterdam goed heb bekeken. Wel is de
overtocht even moeilijk als kostbaar ; maar niet zoo erg berucht door
schipbreuken. Zelfs al zou zich daar eenig ongeval voordoen „eens zal de
herinnering daaraan een genoegen zijn." Ge kent het spreekwoord van den
„Hollandschen ruiter". Heb overigens goeden moed, de paarden zijn goed
afgericht, kennen den weg en hebben geen sporen noodig. Laat ze maar
den vrijen teugel en ze zullen niet stilstaan voordat ze U ergens heen
hebben gebracht, of U thuis bezorgd hebben alsof ge bagage waart.
Met de menschen zult ge het gemakkelijk kunnen vinden, wanneer ge U
als een poliep gedraagt. Neem uw hoed af, geef uw rechterhand, sta uw
plaats af, wees vriendelijk tegen iedereen, maar zóó, dat ge geen onbekende vertrouwt. Pas vooral op, dat ge niemand van dit land veracht
of veroordeelt. Deze natie is n.l. bewonderenswaardig in haar vaderlandsliefde en niet zonder reden, want hun land is voortreffelijk ; intusschen,
vol eigenliefde wat betreft ons vaderland zijn we allemaal. [Dit moet ge
dus vermijden] want het zijn onbeschaafde lieden, die aanstonds plegen
af te keuren wat ze aan ongewone dingen zien ; zooals vrijwel geen muziek
ons bevalt, dan die waaraan we gewend zijn.
Deze raadgevingen heb ik U grootendeels al gegeven bij uw vertrek ;
maar al had ik dit niet gedaan, dan nog durf ik hopen, dat ge uw
opdracht zult behartigen met de omzichtigheid die ik van U gewoon ben. Maar
nu ik deze betrouwbare tusschenpersoon ontmoet heb en ik een weinig
tijd heb om te schrijven, heb ik gemeend het U opnieuw te moeten
inscherpen opdat ge niets vergeten zult. Want soms kan het geen kwaad
iemand ten overvloedenog eens iets te herinneren. 1k verzoek U welgemoed
en na alles naar behooren te hebben verricht, zoo spoedig mogelijk naar
mij terug te keeren en U weer aan uw studie te begeven, om deze
vacantie weer in te halen. Vaarwel, en indien ge soms onderweg een betrouwbaren briefbezorger ontmoet, zorg dan een kort briefje te schrijven,
indien er iets is dat voor ons van belang is te weten.
Basel 1527, vooravond van Hemelvaartsdag.1)

Wat legt Erasmus een aandoenlijke zorg voor zijn nog onervaren leerling aan den dag.
Cannius verzamelde brieven om mee te nemen voor Erasmus,
die er hem o. a. twee had medegegeven aan bisschop GuilielI) Dr. W. van de Wijnpersse te Haarlem, had de vriendelijkheid deze
vertaling van Erasmus' fijn gestileerden brief te revideeren.
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mus Warham, met aanbeveling voor Cannius als „maxime mihi
necessaries ac fidelis". Een was Cannius nagezonden. Verder aan
Conrad Goclenius te Leuven. William Mountjoy ontving ook een
brief door Cannius, maar kwam te laat met zijn antwoord, toen
Cannius al vertrokken was. Schets had aan Cannius vijftien goudgulden gegeven om Erasmus' mantel te herstellen en voor zijn
eigen reisgeld. In Juli 153o is Cannius weer in - Nederland om
brieven voor Erasmus te verzamelen.
Crocus en Cannius waren met Alardus de krachtigste aanvoerders der tegenreformatie te Amsterdam. Straks zullen wij ze zien
optreden tegen Sacramentisten, Wederdoopers en Lutheranen,
die herhaaldelijk het godsdienstig leven in de Amstelstad in beroering brachten. In hun streven om het humanisme met de oude
leer der katholieke kerk in overeenstemming te brengen, slaagden
Crocus en Alardus echter niet. Zij zagen niet in, dat de eenzijdige
herleving van de oude Romeinsche letteren en kunst, in tegenstelling met die der middeleeuwen, ook den godsdienst uit
deze tij den in verdrukking moest brengen.
Toch kan ik mij niet aansluiten bij de meening van prof. Dr. J.
Lindeboom, wanneer hij van Alardus schrijft : „Zijne theologische
beschouwingen vertoonen de kleur, die voor zoovelen zijner
kerkelijke medestanders zoo afstootelijk was. Het is mede door zijn
optreden, dat die kleur, ook in het oog dezer laatsten ten slotte
meer behagen vond." 1) Evenmin kan ik beamen, dat Alardus in
sommige zijner uitingen, vooral in zijn opvatting van het predikambt, „echt Protestantsch" zoude zijn. In het verdere beloop van
deze studie zal dit nog nader blij ken ; maar ik acht het nuttig nu
reeds er op te wijzen, omdat straks zal duidelijk worden, dat de opvatting van prof. Lindeboom voortkomt uit het feit, dat hem enkele werkj es van Alardus o.a. over de Eucharistie, onbekend zijn
gebleven, of alleen in een lateren, gewijzigden druk in handen
zijn gekomen.
Zooals reeds uit het voorgaande hoofdstuk blijkt, nam Alardus
krachtig stelling tegen de hervormingsbeginselen en bleef hij het
oude katholieke standpunt handhaven, al liet hij zich verblinden
door de schitterende taal van Erasmus, en door een onwankelbaar
vertrouwen in het eenige heil van het humanisme.
I) Dr. J. Lindeboom, Bijbelsch Humanisme, Leiden 1913, blz. 221.
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Nicolaas Cannius, door Dirck Jacobsz.
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Sybrandt Pompejus Occo. (1514-1588)
door Dirck Jacobsz. ± 1534, Aet. 20 (?)
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Maar als humanist hebben wij Alardus hier in de eerste plaats te
beschouwen, en zijn levensloop stelt ons nu voor alles den onvermoeiden vorscher voor oogen, met rusteloozen ijver speurende
naar de verborgen handschriften der werken van Rodolphus
Agricola.
1k stel mij Alardus voor als een jongeman van een opgewonden
gemoedsaard, niet bestand tegen teleurstellingen, soms erg achterdochtig, als dooven dikwijls zijn. Een zekere lichtgeraaktheid
bij het betoog met andere geleerden, was een eigenschap, die den
meesten van Alardus' wetenschappelijke tijdgenooten vaak tot
sterk gepeperde taal en „argumenta ad hominem" in hunne
geschriften verleidde. Men kan er dus Alardus niet een al te ernstig
verwijt van maken, dat ook hij zich wel eens te buiten ging in zijn
tiitingen, te minder omdat hij nog wel een der bezadigdsten onder
de „commilitones" genoemd kan worden. Een groote teleurstelling
voor Alardus was nog steeds de geringe belangstelling, die Pompejus Occo bleef betoonen in zijn voorgenomen uitgave van Agricola's geschriften. Zonder den codex, in 't bezit van den bankier,
kon hij er niet aan beginnen. Wat gaf het Alardus, of hij al bij
den geleerden Jacobus Faber te Deventer een slecht afschrift
gevonden had, dat hier en daar verknoeid en onleesbaar was, en
toch voor 20 ducaten zijn cigendom was geworden, maar dat
naderhand bleek van geen waarde te zijn ?
Slechts het handschrift van De ' Inventione Dialectics, dat
Agricola zelf aan zijn lijfarts Adolphus Occo geschonken had en
door Pompejus van dezen was geerfd, had voor Alardus belang.
Maar hetzij dat Pompejus, ondanks zijn welwillende houding
tegenover Alardus toen deze, met Theodoricus Syrenius, zijn
„Passio" ging uitgeven, niet overtuigd was van de bekwaamheid
des jongen geleerde, hetzij dat de eigenaar van den Agricola-codex
de uitgave liever aan een anderen humanist toevertrouwde, deze
bleek niet ervoor te bewegen, zelfs niet na de tusschenkomst van
Erasmus, ten gunste van Alardus.
Er is in de geschriften van Alardus een nijdig gedichtje bewaard,
dat, ofschoon pas in 1538 voor het eerst gedrukt, toch, naar mijn
meening, stellig zijn ontstaan dankt aan zijn verstoordheid op
Pompejus Occo en zijn schoonzoon, Haio Hermannus, den Frieschen rechter en kanselier, toen het Alardus niet gelukte beiden
gunstig voor zijn onderneming te stemmen. Ik acht het namelijk
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waarschijnlijk, dat er voor Pompejus nog een andere reden tot
weigering bestond.
Haio, een geleerd humanist, toonde zich op aansporing van
Erasmus 1), ook niet ongenegen om het handschrift uit te geven,
en het is begrijpelijk, dat de naam, dien zijn schoonzoon zou verwerven door dit werk, voor Occo zwaarder woog dan de roem,
dien Alardus hoopte te verkrijgen.
Onder deze omstandigheden mag men het den jongen, hartstochtelijken geleerde niet te zwaar aanrekenen, dat hij zijn gemoed
luchtte in de volgende ontboezeming :
In Foccones Phrysios.

Terra duos aluit Foccones Frisia, et ambos
Carnifices quaestu, nomine et artifices.
Hie laqueo fauces, elisaque guttura frangit
Et jugulat sontes, excruciatque reos.
Ille malis animas exemplis mille trucidat
Praefocatque gregem luxibus atque gula.
Par scelus amborum, nisi quod crudelior est qui
Interiore necat funere Pastor o yes. i)

Vermoedelijk dagteekent dit versje uit den tijd toen Alardus,
uit Leuven teruggekeerd, zich te Amsterdam aan allerlei klachten
overgaf, zooals wij zagen, en er aan begon te wanhopen om ooit
den vurig begeerden codex in handen te krijgen (1525-28). Hij
hield zijn spijtige versj es voorloopig onder zich en liet ze pas
drukken achter de uitgave van Erasmus' Bucolicun, die hij in
1538 bij Balenus te Leiden deed verschijnen. Het komt mij
echter voor, dat zij slechts op Occo en zijn schoonzoon kunnen
slaan, die hij onder den gemeenschappelijken naam van Foccones
aanduidt, niet zonder woordspeling met „falcones", gieren.
Waarschijnlijk voegde Alardus in het vers de F voor den naam
om de toespeling te bedekken.
Ik sla de volgende vertaling voor van het eenigszins duistere
gedichtj e :
„De Friesche grond bracht twee gieren (Focco's) voort, beiden beulen
1) Ej5istolarum D. Erasmi Libri XXXI, Londini 1642. Epist. 40.
Dit gedichtje is, behalve in de uitgave van Erasmus'Bucolicum, ook nog
afgedrukt in Delitiae C[entum]joetarum Belgicorum, collectore Ranutio Ghero.
Francofort. 1614, I, p. ii. Het zesde vers heeft daar dezen variant : Luxibus
hincque gregem prefocat inde gula.
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door inhaligheid, in naam en door hun kunsten. De een smoort met een strop
de kelen en breekt de verpletterde strotten. Hij vermoordt de boosdoeners
en pijnigt de schuldigen. [Dit zal dus op Haio den rechter slaan !] De andere
richt de zielen ten gronde door duizend slechte voorbeelden, hij verstikt
de kudde door weelde en guizigheid. Gelijk is beider misdaad, maar misschien is hij wreeder, die, als herder, de schapen vermoordt door hun ziel te
dooden".
(De tweede voorstelling zou dus Pompejus moeten aanduiden, die door
zijn rijkdom de menschen zou trachten te bederven.)

Deze versjes zijn slechts op te vatten als een overdreven uitval
van een jong, bitter teleurgesteld geleerde. Zij zijn verklaarbaar,
wanneer men al de omstandigheden in aanmerking neemt. 1)
Haio Herman Hompens, of Humpius, van voorname Friesche
familie geboren te Emden, was dus een landgenoot van Rodolphus
Agricola; hij studeerde aan de Universiteit van Keulen, waar hij
19 December 1515 zijn doctorsgraad behaalde. Hij zette in 1518
zijn studie voort te Parijs en verbleef daartoe in 1519 ook acht
maanden te Leuven, waar hij werkte onder Erasmus in het
belie-College. Maar in Maart 152o verlaat hij Leuven wegens
moeilijkheden met de theologische faculteit, evenals Alardus die
reeds in 1519 had ondervonden ; en keert terug naar Parijs. Hier
laat hij bij den uitgever Gourmont zijn Drie Dialogen van Lucianus
in het Grieksch drukken, opgedragen aan Guillielmus Ubbinus,
den Kanselier van Oost-Friesland. Tusschen 1522 en 1529 vertoeft hij te Perugia, Rome en Padua, in het land van Petrarca,
aan de bron van het onvervalschte humanisme. In December
1525 keert hij in Nederland terug en treedt in het huwelijk met
Anna, een dochter van den voornamen Amsterdamschen bankier
Pompejus Occo. Zij was het petekind van Adolphus Occo,
den beroemden Frieschen geneesheer, die de handschriften van
Agricola heeft geerfd. Deze is geboren 1447 te Osterhusen en in
1503 overleden te Augsburg.
Uit de bibliotheek van zijn schoonvader Pompejus Occo hadHaio
verkregen den autograaf van Agricola voor diens vertaling uit
het Grieksch van het werk van Lucianus : „De non facile credendis
delationibus", dat hij opdroeg in 1529 aan den Bisschop van
Luik, Erardus a Marca. (Lucubrat. II, p, 249) Haio was
toen reeds Rijkskanselier voor Friesland. Hij was echter zwak
9 Zie Bijlagen.
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van gezondheid en verbleef in 1534 van Mei tot October te Kleef.
Maar in 1539 lijdt hij aan een zware agina en sterft in 1540, in
zijn 45e jaar.
Alardus schrijft dan een deelnemenden brief aan den zwager
van Haio, Sybrandt Occo. (Lucubr. . II, 257)
Met Erasmus stond Haio in vriendschappelijke briefwisseling.
In 1521 schrijft deze hem uit Leuven over Thomas Morus, die
veel had genoten van een zin over hem in den brief van Haio
aan Erasmus ; verder keurt Erasmus of hetgeen anderen over
Morus schrijven, dien hij zeer hoogschat.
In Aug. 1524 krijgt Haio een langen brief van Erasmus, waarin
deze hem betitelt : „ Juvenis cum primis eruditus" en toespreekt
als „Amice candidissime."
Verder handelt Erasmus over een nieuw werk van den Franschen geleerde Lazarus Bayfum : „De re vestiaria", over de
kleeding. „Gaudeo vehementer (schrijft hij,) hoc praestitisse in
vestibus, quod Budaeus in Asse." Dit laatste geschrift had
Alardus bekend gemaakt door zijn : „Epitome Assis Budaeici".
(Zie bl. 18)
Erasmus haastte zich, Haio een hartelijk welkom, met een
gelukwensch, bij zijn huwelijk toe te roepen : „Gratulor tibi
incolumem ex Italia reditum, gratulor felix conjugium, ut utrumque perpetuum sit vehementer optans."
Erasmus meldt aan Haio, dat hij een oratio, die Agricola te
Milaan heeft gehouden, uitgegeven heeft : „Nihil ab illo viro

proficiscitur, quod non divinitatem quandam spiret." Haio,
schrijft hij dezen verder, is verplicht aan zijn vaderland en aan
zijne familie, zich op de studie van Agricola toe te leggen. „Quare
te rogo ut in hoc incumbas. Nulli magis congruit hoc munus quam
tibi." „Als gij dit werk onderneemt, zult gij tevens uw naam nog
beroemder maken." (Brief uit Bazel, 20 Maart 1528) 1).
Is het te verwonderen dat Pompejus het uitgeven van Agricola's werken, voor elk ander, aan zijn schoonzoon wilde opdragen,
dien ook Erasmus daarvoor den aangewezen geleerde achtte ?
En is Alardus' bittere teleurstelling niet begrijpelijk ?
Maar de ergste ontgoocheling voor de vereerders van Agricola's
werken zou nog komen, toen, zooals Alardus den ien Mei 1528
1) Epistolarum Erasmi Libri XXXI. Londini,

1642. Epist. 40, col. 862.
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Hermannus Haio, Friesch Rechter en Kanselier, ± 1541,
45 jaar, gehuwd met Anna, dochter van Pompejus Occo.
Schilderij door Dirck Jacobsz.
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Anna, dochter van Pompejus Occo, gehuwd
met Hermannus Haio.
Schilderij door Dirck Jacobsz.
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te Amsterdam aan Nicolaas Cleynaerts schreef 1), het bleek dat de
codex niet meer in de bibliotheek van Pompejus Occo te vinden
was, nadat men het handschrift gezocht had om de uitgave voor
te bereiden. Door een zekeren voornamen Deenschen hofbeambte
was de Agricola-codex meegenomen naar Rome uit Pompejus'
welvoorziene boekkamer. Men kan wel aannemen, dat deze wegvoering was bedreven in 1517, of in 1521, toen zoowel koning
Christiaan als de Aartsbisschop van Drontheim, Eric V alkendorf,
beurtelings te Amsterdam bij Pompejus Occo vertoefden en de
bisschop vandaar naar Rome was vertrokken met zijn gevolg,
waartoe vermoedelijk de „Danorum Satrapes", wien Alardus de
medevoering van het handschrift wijt, behoord zal hebben.
Nu moet men Alardus toch wel gelijk geven, dat hij zich bij
Erasmus beklaagde over Occo's geringe zorg voor zijn kostbaren
boekenschat ; en men kan begrijpen, dat hij slecht te spreken was
over de „Foccones Phrysios".
Maar daar krijgt Alardus op zekeren dag een brief van Pompejus,
dat de autografische codex hem was teruggegeven, nadat hij meer
dan twaalf j aren „door de handen van vele barbaren" heen en
weer was gezonden, niet zonder groote gevaren. „Ik geloof niet —
schreef Alardus toen aan Cleynaerts — dat de door Pluto geroofde
Proserpina met meer ijver door haar moeder Ceres over de heele
wereld gezocht zal zijn."1)
Nadat Pompejus had begrepen, hoe vurig Alardus verlangde
om het Agricola-handschrift te zien, om „dat kostbare stuk te
kussen en met Homerische verzen te bezingen", had hij een
welwillend gesprek met den geleerden priester, waarin hij hem
o.a. toevoegde : „Gij behoeft dit niet door smeeken van mij te
verkrijgen, daar gij toch weet, dat onder vrienden alles gemeenschappelijk is, vooral omdat ik begrijp, dat gij er zoo sterk naar
verlangt ten nutte van al de geleerden." En als Alardus, voor de
vergelijking van het oorspronkelijke handschrift met de verschillende afschriften nog het zuivere oordeel van geleerde mannen
zou wenschen, dan wijst Occo hem op Jacobus Volcardus van
Bergen, op Hermannus van Gouda en op zijn vriend Cornelius
Crocus, die zoo bedreven is om de jeugd, met de letteren, ook
een braven levenswandel te leeren. „Een ander heeft misschien
1)

Agricolae Lucubrationes per Alardum. Brief aan Clenardus, 1 Mei 1528,

Amsterdam.
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een andere, maar zoo is mijn meening," besluit Occo. Vervolgens
werden de kisten en kasten geopend en de letterkundige deelen
van Rodolphus Agricola, aan Alardus boven alles dierbaar,
die Occo waren toegezonden door den broeder van Haio, Willem
Ubbinus, kanselier van Oostfriesland, werden hem vertoond.
Tegen den naijver tusschen Alardus en Haio wegens de uitgave
van Agricola, schijnt Occo deze oplossing gevonden te hebben,
dat zij gezamenlijk het werk zouden ondernemen. Alardus zou
de Dialectica bewerken en Haio heeft Lucianus' De non facile
credendis delationibus, met de commentaren van Agricola uitgegeven. Door zijn drukken werkkring en later gevolgde ziekte
moest Haio echter weldra het werk staken, zoodat het voornaamste deel op de schouders van Alardus kwam te rusten.
Uit den tijd 'der vriendschappelijke samenwerking van Alardus
met Haio stamt een gedichtje van den eerste, dat ons tevens
een blik doet werpen op het huwelijk van Haio, dat kinderloos
bleef. 1) Alardus heeft in een brief aan haar broeder Sybrand Occo,
diens zuster Anna beschreven als een vrouw die behalve rijk, ook
schoon en kuisch was en zeer goedaardig. Omstreeks 1529 zond hij
nu aan haar man Haio, bij wijze van een door haar geschreven
klaagbriefje, het volgende geestige gedichtje toe, „Anna Pompeiusdochter aan Harman Haio, haar echtgenoot" :
ANNA POMPEIANA H.(ARMANNO) HAIONI SUO.
Non ut culinas, aut caminos strueres,
Nulli futuros usui, sed luxui,
Non ut libris, sed liberis operam dares,
Datus es mihi coniux ; proinde to tuum
Obito munus coniugale, et gnaviter
Excolito fundum, quem probe versando plus,
Satis, Haio, nunc et olim erit negotii.
Quorsum tot ostentaculorum ludicra ?
Sic te pudici thalami depuditum est.
Quo tot libri, quo tot strues chartaceae ?
Quando videmus semper aut semper fere
Condatiores stolidos progignere
Et moriones nascier e sapientibus
Pios in usus quin damus superflua,
Quo nos parentes prolibus faciat Deus.
1) Zij waren gehuwd Maart 1528. (Zie Allen, Ofius Efiistol. Erasmi, Vol. III
p. 444, noot).
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Men zou deze eigenaardige verzen als volgt kunnen vertalen :
„Niet om keukens of haardsteden te bouwen, die van geen nut, maar
tot weelde zullen zijn ; niet om U aan boeken, maar aan kinderen te
wijden, zijt gij mij gegeven tot echtgenoot. En daarom, vervul uw huwelijksplicht, en verzorg ijverig uw bezit, dat U nu en later genoeg werk
zal geven, Haio, wanneer gij het braaf beteelt.
Waartoe zooveel ijdel vertoon ? Zoo schaamt gij U over uw eerzaam
huwelijk ! Waarom schrijft gij zooveel boeken en zooveel papieren vol ?
Wanneer wij zien, hoe bijna altijd de verstandigen dwaze kinderen voortbrengen en zotten steeds uit wijzen geboren worden, waarom schenken
wij dan onzen overvloed niet weg tot vrome doeleinden, opdat God ons
ouders make door ons kinderen te schenken ? (Zie Bijlagen.)

Maar ondanks den vriendelijken raad aan Haio, dien Alardus
zijn vrouw in den mond legde, kreeg deze geen afstammelingen,
dock niet alleen omdat hij zich meer had toegelegd op het voortbrengen van libri dan van liberi. Erasmus, die er geen kwaad in
zag, sours een praatje over zijn vrienden te verspreiden, weet in
een brief van 1531 aan Conradus Goclenius te vertellen, dat hij
bij Camminga heeft hooren verluiden, hoe Haio, toen hij in Italie
reisde, aan „scabies Gallica" geleden zou hebben 1). Ook later
nog liet Haio's gezondheid veel te wenschen over. Een ernstige
keelziekte greep hem aan, die Alardus aanleiding geeft aan zijn
schoonbroer Sybrand Occo een brief vol bezorgdheid te schrijven :
„Wat is toch alles veranderlijk en vergankelijk," — roept hij nit, —
en hij zendt aan Sybrand zijn pas naar Agricola's autograaf
verbeterde vertaling van den Axiochus of het boek van Plato over
het niet vreezen van den dood, de samenspraak tusschen Socrates
en Axiochus.
Haio Herman, die door Erasmus was aanbevolen aan Johannes
Carondelet, den Aartsbisschop van Palermo, keizer Karel's kanselier en voorzitter van den Geheimen Raad, als „juvenem honesto
apud suos loco natum, indole felicissima, doctrina singulari, quae
mihi videtur aulae vestrae non mediocri turn ornament° tum
usui futurus", had vermoedelijk zijn hoogen rang in Friesland te
I) Effutivi apud Cammingam, quod Hayo Hermannus in Italia laborasset scabie
Gallica. Hoc ille fortasse narravit odiosius apud plures. Fieri potest, ut ea res
offenderet illius animam. Erasmus Conrado Goclenio, Dec. 1531. Efiistolarum
D. Erasmi Libri XXXI, Londini, 1642. Epist. 56, col. 1943.
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danken aan die aanbeveling en ook aan zijn geleerdheid. De
echtgenoot van Anna Pompeiana stierf echter reeds, 45 jaar oud,
voor 1541, in welk jaar Alardus zijn Epitaphium in verzen uitgaf.
Zijn weduwe sloot een nieuw huwelijk met Alexander de Conincx,
dat nu met vijf kinderen werd gezegend. In het grafschrift wordt
Haio's groote juridische kennis en zijn bedrevenheid in de klassieke talen geprezen, en worden zijn vele reizen vermeld. Het
Epitaphium komt voor in Alardus' uitgave van „Theophilactus."
Nu had Alardus het rijk alleen en zag hij eindelijk de vervulling
van zijn levenswensch in het verschiet. Nu had hij den echten
oorspronkelijken codex onder zijn berusting en is hij vo1 lof over
Pompejus Occo; hij prijst hem : „quern multis nominibus Phrisiae
decus optimo iure possumus appellare, quam ingenio, doctrinaque
et civilitate mirum in modem illustrat."
Nu kan de volledige, betrouwbare uitgave bewerkt worden van
Agricola's geschriften, niet van een gedeelte als in 1511 door
Petrus Aegidius, of in 1515 van de Dialectica alleen, naar het
weinig beteekenende handschrift, dat Alardus van Jacob Faber
te Deventer had gekocht en dat, na met veel moeite door Dorpius
en Geldenhauer ontcijferd te zijn, door hem bij Dirck Martens
van Aalst te Leuven was uitgegeven met een inleiding : „Dorpius
Studiosis." (Januari 15,5).
De nieuwe uitgave was een gewaagde onderneming voor den
jongen geleerde. Erasmus stelde er bijzonder belang in en ging
met Argus-oogen alles na wat aan werk van Agricola van de pers
kwam. Nog in 1528 had hij aan Haio Hermannus, waarschijnlijk
met het oog op Alardus' werk, geschreven 1) : „Een zekere jonge
man heeft het werk „De Inventione Rhetorica" belast met aanteekeningen. Hij is, naar 't schijnt, niet ongeleerd, noch slecht
bespraakt ; maar er komen vele overtolligheden in voor, zelfs
1) Opus de Inventione Rhetorica quidam oneravit Commentariis juvenis, ut
apparet nec indoctus, nec infacundus ; sed insunt multa actpsQ ya, quaedam
etiam odiosiora, juveniliterque destomachata. Malim scholia docta et ad rem
facientia. (Efiistolarum D. Erasmi Libri XXXI, Londini 1642. Epist. 40, col.
862, aan Herman Phrysius. 1528.
Wellicht treft Erasmus' kritiek meer de uitgave van Phrissemius ; want in
de voorrede tot den druk van De Inventione Dialectica, in 1563 te Keulen bij
G. Fabricius verschenen, zegt deze : „Detraximus tamen pauca qua debita
Phrissemio, ea nimirum, quas in eo reprehendit Erasmus epist. ad Hayonem
scripta."
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eenige aanstootelijkheden en jeugdige onbezonnenheden. Ik heb
liever geleerde, zakelijke aanteekeningen." Erasmus schrijft :
„belast", oneravit, als bij vergissing voor ornavit, met een
geestige, maar stekelige woordspeling !
Maar de grootste ellende zou nog komen ; hoe en waar een uitgever te vinden voor zulk een omvangrijk werk ? Aan Amsterdam
was daarvoor niet te denken. Doen Pietersz. was er niet op ingericht en viel vermoedelijk niet meer in den geest van Alardus.
Dirck Martens te Leuven had reeds twee keer een boek van
Agricola ter perse gelegd, in 1511 en 1515 ; j a, zelfs nog vroeger,
in 1485 en 1511 blijken reeds Carmina 1) van Agricola te Deventer
en te Zwolle te zijn gedrukt, dus voordat Alardus geboren was.
Maar Alardus wilde Leuven wellicht voorloopig vermijden, na
de onaangename ervaringen met zijn voordracht over Erasmus.
Op raad van Phrissemius richtte hij in 1529 het oog op Keulen,
daar zou wel een drukker te vinden zijn 2) ; Soter of Gymnicus
waren daar ondernemende uitgevers. Maar Alardus slaagde niet.
Na twee jaar, in 1531, besloot hij aan den beroemden uitgever
van Erasmus, Hieronymus Frobenius te Basel, te schrijven.
Alardus bood aan, zijn handschrift bij hem te brengen, als Frobenius hem de reis zou vergoeden en op andere wijze wilde beloonen.
Maar 't lukte weer niet. Weer twee jaar later, in 1532, verscheen
een gedeelte van Agricola's werk, namelijk Aphthonii Progymnasmata bij Soter te Keulen. Maar daar bleef het voorloopig bij.
Eindelijk heeft Joannes Gymnicus te Keulen de volledige uitgave,
zoowel van de Dialectica als van de Lucubrationes ondernomen
en in 1539 uitgegeven in twee deelen.
Maar door al dat talmen gedurende bij na 10 jaren, sedert Alardus den codex van Occo had ontvangen, hadden andere geleerden
ook gelegenheid gehad zich met het uitgeven van Agricola's
Dialectica bezig te houden volgens elders berustende afschriften.
Reeds in 1538, een jaar vroeger dan Alardus, deed Phrissemius
te Parijs een uitgave verschijnen van de Dialectica, voorzien van
geleerde scholien. Door het onderwijs van dezen reizenden humanist was de kennis van Agricola's werk het eerst voor de studenten

I) Zie Campbell, Annales Nos 52 en 53.
'-') „Neque dubito ego, quin si non splendida ac te digna et tolerabili certe
conditione hic tibi futurus sit locus apud chalcographum aliquem". Phrissemius
aan Alardus uit Keulen, 27 Maart 1529. Gedrukt voor Alardus' Agricola-uitgave.
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gemeenzaam geworden, blijkens de mededeeling van Joannes
Noviomagus, die de typographus vermeldt in de voorrede tot de
Keulsche uitgave van 1563, waarin de scholia van Phrissemius,
Alardus en Reinardus Hadamarius zijn opgenomen. Deze laatste
druk bevat ook een brief van Phrissemius aan Matthias Wagener,
rector van het Sint Antoniushuis te Keulen, gedagteekend
5 Augustus 1518, waarin de schrijver zegt dat hij de scholia, die
hij gaandeweg bij de Dialectica geschreven heeft, ten nutte van de
studenten in het licht geeft. Dit wijst dus reeds op een veel vroegere uitgave dan die van Alardus.
Al moeten deze vroegere uitgaven voor hem een teleurstelling
zijn geweest, Alardus had toch de voldoening, dat de zijne en
door uitvoeriger commentaren, en door de echtheid van den tekst,
en het grooter aantal van Agricola's werken, verre de voorkeur
verdiende. Van de andere drukkers kon hij zeggen : „qui jam olim
quidem in publicum prodierunt, sed trunci ac mutuli nec minus
item depravati." De zijne was toch „ad autographorum exemplarium fidem". Zelfs Phrissemius wenschte hem geluk, dat hij het
echte handschrift heeft kunnen gebruiken : „non corruptum, non
mendosum, ut hactenus, sed elimatum, sed integrum."
De uitgave der Dialectica van Alardus blijkt in korten tijd uitverkocht te zijn geweest. Want niet alleen kwam reeds in 1541,
in zijn laatste levensjaren, een nieuwe druk van de pers, te Keulen,
bij Joannes Kempensis, waarin behalve zijn commentaren, ook
reeds die van Phrissemius en Hadamarius waren opgenomen ;
maar ook de onvindbaarheid in onzen tijd van de Alardus-uitgaaf
van 1539 bewijst, dat het boek in veler handen is gekomen, dus
veel gebruikt is, en versleten, en daardoor verloren is geraakt,
zooals de meeste schoolboeken. Juist het eerste deel, waarin de
Dialectica, schijnt alleen te Leiden bewaard te zijn. Dit werd juist
het meest op de scholen gebruikt. De Engelsche professor Allen,
de uitgever van Erasmus' brieven, verklaart in The English
Historical Review van 1906, op bl. 309: „The first volume, consisting of the Dialectica edited from the original manuscript, I
have not been able to find." Later kwam het exemplaar van de
Leidsche Universiteits-bibliotheek, dat beide deelen bevat en
afkomstig is van Isaac Vossius, hem in handen. Dr. H. van der
Velden heeft voor zijn belangwekkend proefschrift over Agricola
ook het Leidsche exemplaar gebruikt. Van het zeldzame en meest
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belangrijke tweede deel was ook een exemplaar in mijn bezit, dat
indertijd als „dubber van de Leidsche bibliotheek in het openbaar
is geveild. Het is door mij geschonken aan de Amsterdamsche
Universiteits-bibliotheek. Van de beide deelen heb ik sedert weer
een exemplaar in een band aangeworven. Ook de Keulsche uitgaaf
bij Gualterus Fabricius, 1563, is in mijn bibliotheek voorhanden.
De Koninklijke Bibliotheek te Stuttgart bezit een handschrift
van Agricola's gezamenlijke werken ; doch het van Occo afkomstige is dit niet ; het is nog niet teruggevonden 1).
Alardus blijkt van aardsche goederen niet misdeeld te zijn geweest. Hij kon zich groote uitgaven veroorloven om zijn Agricolaeditie tot stand te brengen. Wij zagen hem reeds van Barbara
Liber en van Jacobus Faber voor veel geld handschriften van
Agricola koopen en voor het drukken en bewerken van zijn boek
getroostte hij zich de moeite en kosten van geruimen tijd te Keulen
te verblijven om zelf de proeven te verbeteren. Voor de uitgave
van een ander werk in 1538 had de Bisschop van Utrecht, George
van Egmond, Alardus reeds met nadruk geraden „een ijverigen
en oprechten drukker uit te zoeken en zelf steeds bij de pers te
staan". De geheele onderneming kwam ten slotte voor zijn rekening en kostte hem ruim 100 goudgulden.
Of Alardus dit fortuin als erfdeel aan zijn vader te danken had,
valt niet uit te maken bij gebrek aan gegevens omtrent zijn familie.
De naam Alaert komt te Amsterdam in dien tijd veelvuldig voor.
Slechts een keer spreekt Alardus over een familielid in een brief
aan Nannius, den rector van de Alkmaarsche school, wien hij eenige
begaafde jongelieden wil toezenden ter opleiding, waaronder
zijn neefje, een zusterskind, dat door hem verzorgd wordt, en
opgevoed tot een bloeienden jongeling. Dit schrijft Alardus
in 1529 uit Keulen, dat hij novnerinats, de stad der boeven
noemt.
Voordat de geschriften van Agricola in druk verschenen, had
Alardus nog vele andere boeken onder handen en uitgegeven,
die in de volgende hoofdstukken vermeld zullen worden. Intusschen was Amsterdam in hevige beroering gebracht door het
Wederdoopersoproer in 1535, waarvan de weerklank ook bij de
Amsterdamsche humanisten in hunne geschriften gehoord wordt.
1)

Zie Dr. v. der Velden, Rodolfihus Agricola, bl. 2-3.

IETS OVER ONDERWI JS EN TOONEEL TE
AMSTERDAM IN DE EERSTE HELFT
DER 1 6DE EEUW.
Tot de meest belangrijke uitkomsten door den invloed van het
humanisme voor het onderwijs verkregen, behoort in de eerste
plaats de verbeterde methode van het taalonderwijs. Ik heb hierbij
vooral op 't oog het gewone onderwijs der jeugd, want van lager
onderwijs in de tegenwoordige beteekenis, was in die dagen, toen
de school met de klassieke talen begon, eigenlijk geen sprake.
Deze vormden het leeuwendeel van het programma. Rekenen,
schrijven en moderne talen, vooral Fransch, behoorden ook wel
tot de leervakken 1). Maar Latijn en Grieksch legden den grondslag voor alle verdere ontwikkeling, nadat lezen en schrijven door
de „alphabetarii" of „bladenaers" was aangeleerd, die ook „nullani" werden genoemd. Toch werd ook de moedertaal wel beoefend, hetgeen blijkt uit den naam van „Duytschenaers", die
de leerlingen eener hoogere klasse droegen. Maar aan veel regels
was men daarbij niet gehouden, zooals overtuigend blijkt uit de
brieven en geschriften van de meest ontwikkelde mannen dier
dagen. De Nederlandsche taal werd eerst aan vaste regels gebonden door Spieghel, Roemer Visscher en Fallet, die in 1584 in
hun „Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst", zooals
bekend, taalkundige voorschriften gaven.
De hoogere klassen, de „textualisten", die 's zomers om 6 uur en
's winters om 7 uur 's morgens op school kwamen, en die tot hun
izide jaar bezochten, kregen de Latijnsche teksten te leeren en
te behandelen ; maar niet alleen de klassieken van Romeinen en
Grieken, maar zij moesten ook leeren „poetriam Christi et Pauli
et aliorum apostolorum, voor alle droomen ende fickmenten der
poeten, quae magis expedit oblivisci quam discere".
Maar ondanks dit voorschrift van overheidswege voor Amsterdam werden de prozaschrijvers en dichters van Latium wel degelijk geleerd, en wat nog meer verwonderen moet, Plautus en
I) Aan sommige meesters werd verlof gegeven om „binnen deeser stede
school te houden om te leeren leezen, schrijven, rekenen en cijfferen en ook
Walsch te leeren". Groot Memoriael I, fol. 246, op 26 April. 1505
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Terentius stonden op een voorname plaats van het programma en
kregen een degelijke beurt bij de lessen.
Het streven om de jeugd ook bekend to maken met de christe-
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lijke en latere latinisten geeft blijk van zulk een juist inzicht bij
de schooloverheid van die dagen, dat sommige onzer klassieke
ieeraars ook in onzen tijd ertoe terugkeeren en ernaar vetlangen om ook, zoowel de kerkelijke latinisten, als de humanisten
5
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weer op de gymnasia in te voeren. Naar mijn overtuiging tot
groot nut en ontwikkeling van de leerlingen.
Maar in een ander opzicht zijn wij weer achter bij die oude
ludimagistri. Hun onderwijs was in de eerste plaats praktisch,
ja geheel praktijk, de theorie kwam bijna vanzelf. Het onderwijs
van het Latijn, om nu maar eens bij deze taal te blijven, bestond
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in de beodening er van, d.w.z. in het spreken, niet vooral in het
maken van themata, verbuigingen en vervoegingen. Dit blijkt
uit de vele taalboekjes bij dit onderwijs in gebruik. Wat men
tegenwoordig alleen goed acht voor inrichtingen als Berlitzscholen
enz., bestemd om de leerlingen in korten tijd voor een taal klaar

te stoomen, vormde toen den grondslag van elk degelijk taalonderwijs op de scholen.
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Wel heeft men ook in onze dagen voor de moderne talen een
methode, „de directe," samengesteld geheel op het beginsel van
zelfspreken gegrond, maar deze schijnt niet algemeen bij val gevonden te hebben, althans men treft Naar op de scholen weinig meer
aan. Zij is misschien te eenvoudig, want zij beantwoordt aan de
wijze, waarop elke kleine dreumes zijn eigen moedertaal leert. Vermoedelijk heeft zij nog een ander bezwaar, het overbodig maken
van allerlei andere taalboekjes, wat noch voor de schrijvers en
samenstellers, noch voor de uitgevers aangenaam kan zijn.
Op het schrijven van taalboekjes waren die oude humanisten
anders ook bijzonder gesteld ; maar daarvoor hadden zij afdoende
redenen. Er werden weinig boeken gedrukt, de oplagen waren
klein, zoodat elke rector van een uitgebreide school er spoedig
toe kwam, zijn eigen boekjes te schrijven en te doen drukken, die
dan in gebruik soms beperkt bleven tot de eigen school.
In de voornaamste van deze schoolboekjes komt echter deze
methode van zelfspreken bij het aanleeren van de taal steeds
sterk op den voorgrond.
Zoo gaf Alexander Hegius, de beroemde gymnasiarch van
Deventer, de leermeester van Erasmus, in 1503 zijn Dialogi uit. De
wereldberoemde „Pappa puerorum" (uit 1513) van den Alkmaarschen Rector Murmellius, die 32 drukken beleefde, begint met
den leerlingen een schat van Dictiones latinae toe te dienen, en
geeft eerst na het eindigen van de pap, „pappae finis", eenige
beknopte formulae declinandi et coniugandi.
Ook de Nuclei, van denzelfden schrijver, in 1514 te Deventer
verschenen, bevatten na de grammatische regels, weder een groot
aantal spreekwijzen.
Dan volgen de Dialogi van Hadrianus Barlandus (uitg. 1530) ;
de hoogst belangrijke Colloquiorum puerilium formulae van Cornelius Crocus, den Amsterdamschen Rector, uit 1534, welke hij
schreef ter vervanging van Erasmus' Colloquia (1516), die minder
geschikt waren voor de jeugd 1) ; de schat van spreekwijzen door
Sartorius, als Adagiorum Chiliades tres uitgegeven ; de Methodus
discendi formulas latinae linguae van Petrus Apherdianus van 1558,
(2e dr:) en nog tal van andere werkjes, die aantoonen, dat het
kunnen spreken eener taal, vooral van het Latijn, voor alles floodI) Zoo luidt bijv. een der Colloquia v. Erasmus: 7uvenis et scorti.
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zakelijk is, om haar grondig te leeren kennen. Van Crocus' Colloquia wordt hier de titel afgebeeld naar het exemplaar van dit
zeldzame boekje in het bezit van den schrijver van deze studie.
Toen de beroemde Latijnsche school van Murmellius te Alkmaar
door oorlogs- en tijdsomstandigheden (pl.m. 1531) haar leerlingen
verloren had, begonnen de Latijnsche scholen te Amsterdam
krachtig te bloeien.
In deze stad was van oudsher het streven naar degelijk onderwijs
zeer levendig. Al weten wij weinig of van het door Jan Eggert in
't begin der 15de eeuw gestichte S. Nicolaas-Collegie, wegens
gebrek aan voldoende bronnen 1), de talrijke namen van Amsterdamsche geleerden, die voorkomen op de lijsten der priesterwijdingen te Utrecht, uitgegeven door wijlen Dr. Gisb. Brom,
bewijzen toch dat hier ook toen de wetenschap werd beoefend 2).
In 1533 was Cornelius Crocus, die reeds verscheidene j aren ludimagister was geweest, benoemd tot Rector van de school aan de
Oude Zij de. Zie het reeds vroeger, hier b1.53, over dezen merkwaardigen pedagoog medegedeelde, hoe hij o. a. op 20-j arigen leeftijd zijn
Lima babariei seu /arrago sordidorum verborum schreef, een boekje
overal bekend, nog in de 17e eeuw herdrukt. Meer dan een der
scholarchen, bevorderde hij de methode van Latijn leeren door
spreken, niet alleen in zijn Colloquia puerilia, maar ook door een
gelijktijdig reeds elders gebruikelijk middel, het opvoeren van
Latiinsche tooneelstukjes, waarvoor door de behandeling van
Terentius en Plautus de belangstelling was opgewekt op de school.
Geen krachtiger aansporing voor de jongelui tot het leeren van
de taal dan openlijk met Latijnsche samenspraken op te treden.
Crocus heeft dit middel gebruikt in zijn Comoedia Joseph, in 1535
te Amsterdam in het openbaar opgevoerd door leerlingen van
zijne school aan de Oude Zijde. Zijn Comoedia beleefde meer dan

1) In 1450 gesticht door Jan Eggert, kwam het eerst ongeveer in 1475 tot
bloei. Het was ingericht naar de wijze van de Collegien van S. Benedictus te
Parijs en van S. Donatus te Brugge, „naar de manier van de theologische
faculteit te Parijs". Het College van Eggert had dus meer ten doel de hoogere
theologische studien te bevorderen naar de regelen der Benedictijnen. (Zie Moll,
Kerkgeschiedenis, II, 2e st. bl. 273-274).
') Archie! Aartsbisd. Utrecht, dl. 24.
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drukken 1). In enkele van deze uitgaven heeft Crocus allerlei
aardige bijzonderheden medegedeeld, zoowel over de spelen, als
over de uitvoering, die ons een interessant kijkje geven op zulk
een plechtigheid in die dagen.
Naast dit tooneelspel van de jeugd hoop ik straks nog gelegenheid te hebben te wijzen op een rederijkersspel uit die dagen, een
merkwaardig politiek stuk, genaamd „Een spul van sinnen van
den Siecke Stadt", dat niet slechts als tegenhanger van Crocus'
Comoedia, maar ook door eenige verwantschap er mede in kleinere
bijzonderheden, zeer de opmerking verdient.
Crocus' „Joseph, Comoedia Sacra" heeft tot onderwerp de
bekoring van Joseph door de vrouw van Potiphar (Genesis Cap.
39-41), dus hetzelfde als Vondels Joseph in Egypten, dat ruim
een eeuw later werd opgevoerd, maar met Crocus' werk niet de
minste verwantschap heeft. Ziehier den verkorten inhoud van
dit laatste.
Potiphar's vrouw Sephira (bij Vondel heet zij Jempsar) verklaart
aan Joseph hare liefde, nadat zij een gesprek heeft gehad met
Mago, den dienaar, die zich in het eerste tooneel diep beklaagd
heeft over zijn slavernij en door zijn meesteres hard wordt berispt
en weggezonden. Hierdoor komt de tegenstelling van Mago, den
ontevreden slaaf, met den eenvoudigen, edelen Joseph, die in de
achting van zijn meesteres zeer hoog staat, sterk naar voren.
Na het vertrek van Mago houdt Sephira een hartstochtelijke
alleenspraak, waarin zij Naar liefde voor Joseph belijdt, maar
erkent, dat tot nu toe al hare pogingen om hem over te halen
vruchteloos zijn geweest.
20

„Nequeo durare, tantum mihi in pectore amor facit incendium".

Zij zal hem nog eens bekoren :
„Aggrediar blande, ac benedice, spero emollescet".

„Heb ik mij wel genoeg verzorgd ?" vraagt zij,

1) Den eersten druk van yosefth, Antverpiae, Joan. Grapheus 1536, heb ik in
Nederlandsche bibliotheken niet kunnen vinden. De titel luidt : „Comoedia
Sacra cui titulus Joseph ad Christianae juventutis institutionem juxta locos
inventionis veteremque artem nunc primum et scripta et edita, per Cor. Crocum
Amsterodami ludimagistrum". 36 bladz. 80. (Zie Dr. P. Bahlman, die lateinischen
Dramen, etc. pag. 62.) De titel wordt hierbij afgebeeld naar mijn exemplaar.
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„Satisne
Sic culta incedo ? satin' haec me vestis decet? dedi equidem
Operam sedule ; ita poliendo atque ornando hunc contrivi diem."

Daar ziet zij Joseph komen :
„Vah, salus mea servasti me, optime ipse exit foras,
Diem festivum, et amoenitatis plenum hunc. 0 faciem bene
Pulchram. Quantum ore egregio decus enitet? quae gratia?"

Joseph binnenkomend, zegt tot zich zelf :
Mago heeft gezegd, dat mijn meesteres hier staat. Zie daar is zij.
Sephira. Nu is het mijn tijd om tot hem te gaan.
Na een wederkeerigen groet spreekt Sephira hem toe :
„Joseph mi, maxime
Animo exoptate meo, mea voluptas unica."

Zeer levendig en waa' r is vervolgens de strijd beschreven tusschen
Sephira en Joseph. Als vleierij en lieve woorden niet helpen, tracht
zij hem met bevelen over te halen, hij is haar slaaf, moet gehoorzamen ; maar Joseph antwoordt :
„Equidem corpore servus sum, non item animo."

Het zoude ons echter te ver voeren, om zoo het geheele stuk
te ontleden. Slechts dit nog. In het begin van het eerste tooneel
des tweeden bedrijfs hooren wij Sephira om hulp roepen buiten
het tooneel :
„Properate ! ferte auxilium imbelli foeminae."

en komt Joseph vluchtende op het tooneel geloopen :
„Sancte o Pudor, quae haec est audacia!
Ferox, pallio me apprehendit, ad se trahit," enz.

Daarna volgt de aanklacht bij Potiphar. Joseph wordt gevangen
gezet, maar later bij Pharao geroepen om zijn droom te verklaren.
Hiermede wordt hij gelukgewenscht door den gevangenbewaarder
Gulussa, die voorspelt, dat Joseph op zal klimmen tot glorie en
roem. Het getuigt voor den goeden smaak des dichters, dat hij de
verleidingsscene achter de schermen laat gebeuren, ofschoon zij
daardoor des te pikanter wordt.
Wat ons in deze zeer levendige voorstelling der hartstochtelijke
verleidingsscene het meeste moet verwonderen, is haar keuze ter

83
opvoering door jongens van 13 a 14 jaar. En toch is het pedagogische element in dit tooneelstuk volkomen in overeenstemming
met de beginselen van den grootsten katholieken opvoedkundige
van die dagen, van Johannes Ludovicus Vives.
Deze acht het verkeerd, zooals hij schrijft, en van een slechte
pedagogiek, om jongelieden alleen van het goede op de hoogte
te brengen en geheel onkundig te laten van het slechte. Hij vraagt :
„Kunnen wij bij zooveel slechtheid ons leven doorbrengen
zonder ook het slechte te kennen ? Het goede kan iemand niet
kennen, indien hem niet wordt geleerd waarin het bestaat. Maar
het slechte, al zou men het verbergen, zooveel men wil, kan niet
onbekend blijven. Het is overal, en kan niet verborgen blijven ;
het dringt zich overal op den voorgrond 1)". Daarom is het wijzer,
meent Vives, om den jongelieden het kwade te doen zien, zoodat
zij er afschrik van krijgen. En volgens dit beginsel is, naar mijn
meening, het opvoeren van zulk een hartstochtelijk spel, door
jongelieden, ander de leiding van Crocus, te verklaren.
In het stuk komen de volgende personen voor :
Mago, servos ; 2 Joseph, oeconomus ; 3 Sephira, hera ;
4 Potiphar, herus (aanvoerder der koninklijke wacht, en opzichter
der gevangenis) ; 5 Hanno, pocillator regius ; 6 Gulussa, carcerarius
7-8 Lorarii ; 9 Puer; carcerarii.
De namen van de spelende j ongelieden, die in 1535 het stuk te
Amsterdam hebben opgevoerd, heeft Crocus ons ook bewaard.
En door ze in de volgorde van de personen te plaatsen, kan wellicht
worden aangegeven, hoe de rollen verdeeld waren.
„Egere ingenui adolescentuli :
1 Petrus, Comes Vulpipaludanus,
2 Franciscus Teyngus,
3 Guilielmus Sylvius,
4 Reinerus Simonius,
5 Joannes Hudepolius,
6 Egbertus Rodolphi filius,
7 Joannes Cornelii filius,
8 Arnoldus Tielmani filius
9 et Nicolaus Alardi filius

(Joseph)
(Potiphar)
(Sephira)
(Mago)
(Hanno)
(Gulussa)
(Lorarii)
(Puer; carcerarii)

1) Zie : , 7. L, Vives' fiaedagogische Schrzften von Dr, F. Kayser, Herder,
Freiburg, 1896, bl. 371.
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Er zijn dus 8 rollen en 9 spelers, waarvan twee behooren tot
de Lorarii, zoodat elk der genoemde jongelui toch zijn rol heeft
gehad.
Sephira werd niet door een meisje voorgesteld, wat ook geheel
overeenkomt met de schoolregelen, die coeducatie verboden 1).
Al vertalen we deze namen in het Hollandsch, geen der jongelieden kunnen we met zekerheid in een der toen bekende families
thuis brengen.
Graaf Vulpipaludanus zou een vertaling kunnen zijn van Vosmeer of Vossenbroek ; de naam Teyng komt, b.v. in Edam, nu
nog veelvuldig voor. Sylvius, v.d. Bosch; Simonius, Simons; Hudepolius, Huidecoper ? ), evenals Cornelissen, Tielmans en Alardus
zijn geen ongewone namen, maar ze zijn in dien tijd door geen
personen van beteekenis gedragen. Aileen Jan Teding (is wellicht
Teyng) was in 1535 burgemeester. En Nicolaus Alardi kan een
broerskind zijn van Alardus Aemstelredamus, vermoedelijk het
neefje, dat hij in 1529 te Alkmaar bij Nannius op school zendt.
Crocus zegt, dat het tooneel was opgericht op den Dam, als vanouds. De opvoering had plaats bij een feestelijke gelegenheid,
de herdenking der verovering van Tunis door Karel V op de
Turken (1534), waarbij tevens een aantal Christen slaven verlost
werden. Een andere aanleiding tot een feestelijke uitvoering kan
gelegen hebben in het feit der onderdrukking van het Wederdoopersoproer in Mei van het jaar 1535. Beide feiten vermeldt
Crocus in zijn opdracht, waarin hij ook meedeelt, dat het stuk
gedrukt is onder het schoutschap van Cornelis Woutersz Dobbe,
een bij de onderdrukking van de Wederdoopers welbekende
persoonlijkheid. De opdracht is gedagteekend 21 Maart 1535 2).
De Wederdoopers deden hun aanval op 10 Mei van dit jaar.
Vooraf gaat een gedichtje waarin Crocus verklaart : „Dit tooneelspel heb ik geschreven en ingestudeerd, en met groote inspanning
opgevoerd, toen ik uit lief de voor mijn vaderstad de school her1) Den ludimagister werd van overheidswege voorgeschreven : „dat hij geen
maegden om te leeren lezen, enz. zal moghen houden, dan mits die te zetten
in een andere camere dan daer de knechtkens in sitten ; dat ook de knechtkens een half ure voor de meyskens ter schoolen coomen sullen en een half
ure vroegher weer uitgaen". (Gr. 1Viemoriael I, fol. 257, anno 1509).
2) Het stuk is dus vroeger dan de „Tumultus Anabapt." geschreven. De uitg.
Lebret 1546 heeft hiervoor : .Natali D. Benedicti, 1536.
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opende (die, vermoedelijk tengevolge van de „Tumultus Anabaptistarum" lang gesloten moet zijn geweest) ; en toch heeft
mijn ondankbare vaderstad zich niet gewaardigd den dichter
een kannetje wijn te vereeren, noch den knaapj ens, die door hun
spel aller goedkeuring ten hoogste hebben verkregen."
De onderwijzers werden dus toen, volgens hun opvatting, al
evenmin gewaardeerd in hun werk als nu !
Maar is 't niet opmerkelijk, dat een Latijnsch drama toen te
Amsterdam in 't openbaar werd opgevoerd door jongelieden, en
genoten door de burgerij ? Zulk een uitvoering bewijst wel hun
geoefendheid in 't Latijn spreken.
In de verschillende drukken van Crocus' boekje Joseph treft men
telkens allerlei nieuwe gegevens, die zeker van den schrijver zelf
afkomstig zijn.
Het merkwaardigst is in dit opzicht de druk van 1548 bij Steelsius te Antwerpen, (Univ. Bibl. Amst.) Deze toch geeft niet
slechts eenige Latijnsche verzen ter aanvulling, maar een opmerkelijk Nederlandsch liedje, dat, volgens de aanwijzing vOOr
de vijfde akte, gezongen moest worden na het klinken van de
klaroen, en door niemand dan Crocus zelf gedicht is. Het was dus
een torenwachterslied.
Sermo et cantio vigilis, interserenda in actione ante quintum
actum, per eundem Cor(nelium) Crocum.
Sermo.
Help God ! ist immers daghe ?
Heb ick gheslapen dus lang?
Hoe cranck is smenschs behaghe,
Hoe ydel syn anvang !
Luy spoet hi om deucht vermeeren
So rasch dit leven lijt ;
Maer ick wil my gaen keeren
Tot myn hooren ; 't is meer dan tijt.

Cantio post in/latum subinde cornu recinenda.
Die werelt is die werelt, en si gaet haeren gang.
Rijck Gods van hemelrijcke, gheen dinck en duert hier langh !
Hy mach hem wel beclaghen,
Die op haer set sijn sin :
Van nu ten ewighen daghen,
Krijcht hi gheen goet gewin.
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Och ewich is so langhe, die tijt is cort alhier,
Daer toe bedeckte penningwert, en valsch is smenschs bestier. 9
Ondeucht is meest die heere,
Die deucht leyt in 't verdriet.
Droch-werelt, waer ick my keere
Sach ick gheen schoonder niet.
Maer lijden is van noode, die lijt die wint den stryt.
God laet den lijdsame doghen, een wijl, een corte tyt.
Daer nae gheeft hi hem weeder,
Als ons die wijseman leert,
Jolijt en vreucht te breeder,
Got si in als gheftrt!

Sermo.
Wel op! Het is schoon daghe,
,En slaep(e)t niet te lang!
Ick hebs ghedaen ghewaghe,
Men hoort der voghelen sang.
Hoe lustelick si singhen
En loven den Schepper reyn!
Ghi slapers, wilt ontspringhen,
Leert volghen den voghelkens cleyn !

I) De uitdrukking „bedeckte penningwert" had toen blijkbaar een bijzondere,
actueele beteekenis van „bedriegen", een schijnbare waarde hebben. Althans
in het gelijktijdige „Spel van de Christen Kercke", dat, met „'t Spul van den
Siecke Stadt," in handschrift berust in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek,
komt de uitdrukking in deze beteekenis voor, vers 973:
„hoe soudmen yemant bat doch mogen verdowen
dan met bedecte fienningwert wilment mercken.
Ende wanende waers cant spel voorts verstercken
Onder leken en clercken, mannen ende vrouwen
en gecke devocie ende gheveynst bescouwen
zijn dat niet de mouwen, wyt van ketterije ?"
In hetzelfde spel wordt bedecte fieningwaert de herfislagere genoemd (vers
937), die met zijne harp gecke devocie „raemt," dat is treft.
„Bedekte penningwert", „wanende waers," (dat is misleiding) en „gecke
devocie" worden dus in een adem genoemd.
Ook in het „Spel v.d. Chr. Kercke" geeft „De Wachter" een liedje „boven
vuyt singhende." (Vers 996).
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Bijzonder treffend in deze verzen is de zuiver middeleeuwsche
toon, die er ons uit tegenklinkt. Stond het er niet uitdrukkelijk
boven, dat Crocus het liedje gemaakt heeft, wij zouden met de
herinnering aan Jan Brugman's „Och ewich is so lanc", en tal
van andere bekende klanken, veeleer denken aan Langer vervlogen
dagen 1).
Eigenaardig vooral is het, dat bij de opvoering van Crocus'
Comoedia Sacra ook werd gezongen 'en muziek gemaakt, althans
op den hoorn werd geblazen.
De uitgave van 1548 verdient om twee redenen v ooral de aandacht. Vooreerst wegens den veelzeggenden opdrachtsbrief van
Crocus aan zijn vriend Martinus Nieveen, den pater van het S.
Geertruidenklooster te Amsterdam, en broeder van Johan van.
Nieveen, collega van Crocus, en bezinger van het Wederdoopersoproer in een klein epos. Maar niet minder om een toewijdingsvers
op de keerzijde van den titel, met dit opschrift :
„M. Henrico Theodorici filio, reipublicae Aemsterodamae
Consuli vigilantissimo, patrono optime merito."
Hierdoor worden wij herinnerd aan den veel besproken en veel
gesmaden Amsterdamschen burgemeester Henrick Dirckszoon,
die ons voert tot het tweede Amsterdamsche tooneelstuk, dat
is uitgegeven door Dr. H. F. Grondijs en waarover ik nog enkele
mededeelingen wensch te doen 2).
Al komt Crocus' opdracht van Joseph aan den burgemeester
Hendrik Dircksz. pas voor in den druk van 1548, men kan veilig
aannemen, dat het stuk reeds bij de opvoering in 1535 de belangstelling van dezen Maecenas had gaande gemaakt. Hendrick
Dircksz was toen nog geen burgemeester, doch speelde reeds een
politieke rol in zijn strijd met Willem Dirckz Bardes, den schout
van Amsterdam, die elkanders meest felle tegenstanders waren.
Bardes stond aan de zijde der opkomende hervormers, Dircksz
vertegenwoordigde de oude burgerij.
Crocus' opdracht is vol hartelijke gevoelens van dank voor
de door Hendrick Dircksz. verleende bijzondere belangstelling, en
staat tegenover zijn klacht, dat de stedelijke overheid van 1535,
die de nieuwe richting oogluikend toeliet, hem na de opvoering
i) Zie ook G. Kalif, Geschiedenis der Ned. Letteren III, 97.
2kEen sjul van sinnen van den siecke Stadt. Acad. proefschrift van Dr.
H. F. Grondijs. Borculo. P. G. Repko. 1917.
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van zijn Joseph te weinig erkentelijkheid en medewerking had
betoond.
In dezelfde verhouding staan ook de beide gelijktijdige tooneelstukken : Crocus' „Joseph" en 't „Spul van den Siecke Stadt"
tegenover elkander. „Joseph" is geheel het oude, strenge, moraliseerende kerkelijke stuk, — 't „Spur is een ironisch, geestig,
komisch, scherp critiseerend zinnespel, vol Leven, z(56 gegrepen
uit de dagelijksche voorvallen en typeerend de op den voorgrond
tredende persoonlijkheden.
De dichter-rederijker, die waarschijnlijk Reinier Pouwels heette,
is sterk gekant tegen Hendrick Dircksz., maar gunstig gezind in
zijn gevoelens ten opzichte van de nieuwe leer. Men gevoelt zoo,
dat men te Amsterdam toen nog niet recht wist, wat men er aan
had, na de treurige ervaringen, die het yolk had opgedaan door
de schrikkelijke excessen van Wederdoopers en Sacramentisten,
die stellig de oorzaak zijn, dat de eigenlijke hervorming zoo lang
is tegengehouden te Amsterdam.
Crocus' „ Joseph" was juist geschreven te midden van die
zonderlinge beroeringen en opgevoerd toen er weer een schijnbare kalmte gekomen was en de scholen heropend waren. Op
23 Maart 1534 toch brachten de schreeuwende zwaardloopers de
stad in beroering ; binnen het jaar, op II Febr. 1535 verspreidden
de naaktloopers schrik en afschuw in de stad, en in den nacht
van 10—II Mei daarna werd Amsterdam overrompeld door de
verdwaasde Wederdoopers. Strenge executies hadden daarop
plaats, velen werden onthoofd, anderen verbrand, zoodat de stad
in angst en ontzetting moet hebben verkeerd. Toch is Crocus'
„ Joseph" gedagteekend op 21 Maart 1535, dus kort na de naaktlooperij, en zal het dus zijn opgevoerd in Juni of Juli van dit jaar,
toen alle executies waren afgeloopen en de stad schijnbaar tot
rust was wedergekeerd. „'t Spul van den Siecke Stadt" is ook in
die dagen ontstaan, en vrij zeker ook opgevoerd, in 1535 of 1536.
Dit blijkt overtuigend uit de vele toespelingen, die het bevat,
evenals uit gelijktijdige documenten, als de „Memorie van de
Grave van Hoochstraten" en de „Instructie van het Hof v. Hollant aan de Koningin Maria", waarin over dergelijke spelen
geklaagd wordt 1).
1) Men vindt dit uitvoerig door mij aangetoond in „ Van Onzen Tijd" , Jaarg.
1916-17. No. 36, 39.
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Uit deze akten komt nog een andere bijzonderheid aan het
licht, namelijk het innige verband dat er heeft bestaan tusschen
de i6de-eeuwsche Anabaptisten, die te Amsterdam zich aan zulke
ernstige buitensporigheden hebben overgegeven, en de toenmalige
rederijkers in die stad. Immers de zooeven genoemde „Memorie....
aengaende de Lutherije" van 1535 vermeldt, dat „aldaer binnen
de stat, bij tijden van regement van denzelfden Benning, Colijn,
Allart Boelesz. ende Heyman zijn gespeelt diversche famose
speelen, inhoudende dwalingen ende blasphemie, in 't openbaer
voor alien volcke zonder over de speelders te doen justicie, uytgesondert alleen dat uyt bevel van den hove up eenen tijt dair
eenige gebannen wairen, te doen bedevairt tot Roomen, ter cause
van haer blasphemie, zonder meer ; ende weder thuys gecomen
zijnde, zijn geweest de principaelste van den naictloopers, dair
hier naer of geseyt sal werden."1)
De rederijkers, die verbannen waren geweest, hebben dus na
hun terugkeer een voorname rol gespeeld bij de anabaptistische
excessen van II Februari 1535. Ook de schutters telden veel
rederijkers onder hunne rotgenooten. Men kan deze rederijkers
beschouwen in hun kunst, als de echte uiting van het yolk tegenover de geleerde kunst der humanisten. Wel gingen de eersten
met de laatsten mede in hun tegenkanting van de Kerk, maar hun
Hollandsche volkskunst stond vlak tegenover de Latijnsche
renaissance-taal ; hun vrije „spullen", vol humor en rake zetten,
toch ook doorspekt met theologische wijsheid, werden de tegenhangers van de nagemaakte klassieke tooneelstukken.
De hervormingsgezinde stadsregeering steunde oogluikend de
nieuwe richting. De meeste humanisten zagen uit de hoogte neer
op de kunst der rederijkers ; maar in de herdoopers-woelingen
waren twee scholarchen ernstig betrokken, Sartorius en Wouter
Deelen.
De rector van de Oudezijdsschool, Joannes van Nieveen, zag
in de anabaptisten-beweging een historische merkwaardigheid
en vereeuwigde haar in een Latijnsch epos van 609 hexameters,
wellicht als oefening voor zijn scholieren, en om hun of keen voor
die woelingen in te boezemen.

1)

Zie Cornelius, „Geschichte des Mansterischen Aufruhrs." bl. 408.
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Bijna een eeuw later heeft een andere Amsterdamsche humanist,
Cornelis Gysbertsz. Plemp, een geestige parodische vertaling
gemaakt van Nieveen's „Tumultus Anabaptistarum" 1) onder
den titel:

Der Herdooperen Amsterdamsche Boosen-Anslach geschiedt in
't jaer 1535, of deerlick onthaelde Bullebak, anno 1552 beschreven
met latijnsche versen van Mr. Jan van Nieuwveen, nu in nederduitschen rijm gesteld door C (ornelis G lysbertsz. P (lemp) ter bede
van zijn vriend M. C. P(lemp ?). Amsterdam bij Cornelis Gerritsz.
van Breughel, in de Werelt vol vreucht tegenover de Menniste
Bruijloft, Anno 1631
Van het oorspronkelijke Latijnsche gedicht van Nivenius
heeft Plemp een verbeterde uitgave laten drukken achter zijn
Poematia, 1631, waarin ook een lofgedicht van van Plemij op
Crocus voorkomt (Zie bijlagen.)

I) Het eenig bekende exemplaar van Nieveens epos berust ter Doopsgezinde
bibliotheek to Amsterdam. Daarop volgt daarin een „Eucharisticon" van den
dichter, en op bl. 12 negen „versus intercalares", een rijmpje van hem in 't
hollandsch, gedrukt in gothieke letter.

JOANNES SARTORIUS
EN WOUTER DEELEN.
Om de historie weder geregeld te kunnen voortzetten, geef ik
hier vooraf een beknopt overzicht van de personen en hunne
geschriften, die ik nog denk te bespreken.
Het leven van Alardus, en zijne werken, zullen den achtergrond
blijven vormen, waartegen Crocus en Sartorius in hun strijd over
het geloof, vooral door des eersten „Epistola" over den brief van
den apostel Jacobus (1531), naar voren zullen komen. Ook zal
blijken, hoe hoog Crocus' geleerdheid door een buitenlandsch
afgezant gewaardeerd is.
Eveneens van veel belang is de „Panegyris", of 't lofgedicht van
Alardus op Karel V, bij het bezoek van dezen Vorst aan Amsterdam in 1541. Alardus' herhaald oponthoud in de Abdij van
Egmond, en wat hij mededeelt over de bibliotheek en andere kostbaarheden, die hij daar heeft bewonderd, zijn eveneens van
beteekenis. Zijn drie gelijknamige vrienden Nicolaas Cannius,
Nicolaas Clenardus en Nicolaas Boelius behooren tot denzelfden
humanistenkring. Zij waren met Alardus in briefwisseling.
Het overlijden van Pompejus Occo (1537), die als koopman en
als boekenvriend werd opgevolgd door zijn noon Sybrant, eveneens
een groot Maecenas, zal gelegenheid geven om den invloed dezer
humanisten in bijzonderheden te schetsen.
De gebroeders Nieveen waren scholarchen als de jongeren :
Antonius Duetus, Petrus Apherdianus die de leermeesters en
opvoeders werden van de Amsterdamsche mannen, die in de 16e
en 17e eeuw de roem van hun vaderstad zouden worden.
In Cornelis Petri fil. Caput, dien wij op school zullen aantreffen
bij Apherdianus, herkennen wij reeds den aanstaanden burgemeester Cornelis Pz. Hooft. Met Simon Sovius naderen wij al meer
het einde der 16e eeuw en de groote alteratie van Amsterdam.
Bij hem vinden wij Cornelis Plempius op school, nog een humanist
van den ouden stempel, die evenwel de hand reikt aan Pieter
Hooft en Vondel, Vossius en Barlaeus. Echte humanisten zijn de
Amsterdammers van ouds geweest.
Wij vertoefden het laatst onder de Amsterdamsche humanisten, toen de stad, in 1535 in hevige beroering gebracht door de
buitensporige Wederdoopers, hare scholen had moeten sluiten,

92

en de rederijkersspelen, waarin o. a. „de siecke stadt" zoo scherp
gehekeld werd, door de landsregeering verboden waren. Onder
de schutters, die zulke stukken in hunne Doelen opvoerden, bleken
zich te bevinden : „de principaelste van den naictloopers", die
in den nacht van II Februari 1535 zooveel opschudding hadden
teweeggebracht. Na de bloedige onderdrukking van de troebelen
werd het Latijnsche tooneelstuk Joseph van den scholarch Crocus
op den Dam opgevoerd door zijn scholieren.
De wensch om deze periode als een geheel te behandelen, deed
mij vooruitloopen op den chronologischen gang van mijn verhaal,
zoodat ik den lezer thans moet verzoeken eenige j aren terug te
gaan ; tot 1531, toen de „burgerij uit Gysbrechts erf gesproten",
eveneens in hevige ontsteltenis was gebracht, maar toen door een
gewelddadig optreden van 30o uit de voornaamste en allerrijkste
dames van Amsterdam. Het feit is te goed bekend en staat in te
los verband met de humanisten om er hier uitvoerig bij stil te
staan. 1 ) Ik breng slechts in herinnering, dat een fundament, dat
door de stedelijke regeering gelegd was op het erf van de H Stede
aan het Rokin, om daarop een huffs te bouwen ten behoeve van
den wolhandel, des nachts (31 Mei) door die voorname vrouwen
werd uitgegraven. Vier van de allerrijkste werden 13 Juni in 't
openbaar van 't stadhuis af, voor vier jaar verbannen. Doch zij
togen terstond naar Karel V te Brussel, onder geleide van den
geleerden priester, Meester Claes Hillebrantsz Boelens den Otter,
pastoor van de N. Kerk, den broeder van een der dames, Trijn
Hillebrantsz. Maar desondanks werden zij door den keizer afgewezen en de straf werd gehandhaafd ; maar subsidiair gesteld op
f 50.— boete.
Deze Claes Hillebrantsz, licentiaat in de godgeleerdheid, parochus van de Nieuwe Kerk, en in 1533 pater van de nonnen in het

S. Cecilia-convent, ter plaatse waar nu het stadhuis is gevestigd,
staat in nauwe relatie met Alardus, Crocus en de andere humanisten. Hij was ridder van Jerusalem en had dus een pelgrimsreis
naar het H. Land gemaakt. In deze kwaliteit was hij, als zoovele
andere Jerusalemvaarders, door Jan van Schorel uitgeschilderd ;
2) In mijn „De Heilige Stede in de Geschiedenis van Amsterdam" 1928.
Uitg. 't Kasteel van Aemstel, Amst., heb ik het optreden van de Amsterdamsche dames uitvoerig medegedeeld (bl. 103 en volg.) uit de Chronyk van
1477-1534, op de Koninklijke Bibliotheek aanwezig.
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Oriir Pettit Omit e (rimed.
3 um. rtfteo Oittettraittoi. tictettu., 1E40.
Grafzerk van Boelens—den Otter, in de Nieuwe Keik to Amsterdam.
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Sybrandt Pompejusz. Occo
Naar een schilderij in de S. Nicolaas-Kerk to Calcar.
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tnaar dit portret is nog niet teruggevonden 1). Alardus herdacht
zijn dood in 1540 in een lang gedicht.
De afwijzing, die de voorname Vrouwen van den Keizer hadden
ontvangen, moet te Amsterdam niet gunstig zijn opgenomen.
Zij behoorden tot de eerste en rijkste families; een harer, Catharina,
de dochter van Hillebrant Janszoon den Otter, een jongere
zuster van Mr. Claes Hillebrantsz., was de vrouw van Frans van
Campen, en „overwive" van het H. Sacramentsgilde in de H.
Stede. Eene tweede, Engeltje Corsendochter, was de vrouw van
Heiman Jacobsz. van der Ouder Amstel, herhaaldelijk burgemeester van Amsterdam. Haar portret komt voor op het
familiepaneel door den schilder Jan van Hout 2). Bovendien
behoorden zij tot de trouwste aanhangsters van het oude
geloof, zij en hare gezinnen, zoodat er Karel veel aan gelegen
moet zijn geweest om haar te vriend te houden in zijn strijd tot
onderdrukking van de opkomende hervorming. Van den anderen
kant mocht de Keizer de stedelijke regeering, die zooals wij gezien
hebben, bedektelijk sterk lutherschgezind was, niet afvallen, en
moest hij haar vonnis tegen de vrouwen handhaven. Het komt mij
voor, dat Karel beide partijen heeft willen bevredigen door een
bezoek, dat hij in 1540 te Amsterdam heeft gebracht, om een
bedevaart naar de H. Stede te doen, en om met de stadsregeering
te overleggen omtrent de bede van een ton gouds, die de Keizer
van Holland had gevraagd.
In 1542 gaf Alardus namelijk te Keulen, bij Petrus Quentell,
een Panegyris uit, die uit naam van de Kerkmeesters was uitgesproken toen Karel V Amsterdam en de H. Stede in het jaar
1540 bezocht had. Alardus was toen te Leuven, maar had eenige
dagen te Amsterdam vertoefd, en draagt zijn boekje, getiteld „Parasceve ad SS. Synaxin" (dat is: „Voorbereidingtot de Heilige Communie"), op aan evengenoemden Claes Hillebrantsz. Boelens, die
oud en ziekelijk is, zooals hij schrijft, en op wiens aandringen het
I) Wellicht kan de bijzonderheid, dat hij daarop is voorgesteld hebbende
in zijn rechterhand eenige gouden en zilveren gekruiste penningen, waarop hij
met den voorsten vinger van de linkerhand wijst, eenige aanduiding gev en
om dit portret terug te vinden. Het wordt vermeld in het merkwaardige
familie-album van Jhr. D. de Graeff van Polsbroek, thans in het Rijks-museum.
Het begin van het gedicht bij zijn overlijden is hier afgedrukt bl. 117.
2) Zie Oud-Holland, 1918, pag. 5.
6
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geschreven is 1). Verder bevat het een brief aan Nicolaus Heinius,
Schepen der stad, op wiens verlangen Alardus zijn Panegyris
aan Karel V gedicht heeft. Dit lofgedicht van 612 verzen geeft
geen nieuwe gezichtspunten en is, wat den inhoud betreft, van
weinig belang.
Het opschrift van het gedicht luidt :
„Panegyris sive gratulatio, simul et gratiarum actio, Caesari
Carolo Imperatori V Semper Augusto, ob sacrosanctam Eucharistiam in aestuantissimis flammis repertam et aliquot retro
saeculis inauditis coruscantem miraculis, apud religiosum Hollandiae Aemstelredamum religiosius invisenti, juxta ac magnificentissimis muneribus, impertienti, aedilium nomine per Alardum
Aemstelredamum exhibita."

coRARA SCE

YE AD SACROSANCTAM SYNAXI..,

feu prxparatio ad auguitiffimiEucharifilm facramenti perceptionem, iimul ex
facris vtriufq; teflamenti libris, fimul ex
abfolutiffimis quiburcp fcripturz &am
interpretibus,i1f9 peruetuflis parker &
orthodoxis,accuratius concitata,per
Alardum Aemitelreclamum.

sw

IPAE PRE

4
lay
Chrifti per Cornelium Crocum.

CATIONES I N PASSIONEM

Cum alijs aliquot nouis, baud indignis !eau, quorum & elenchos 8C autor es vetfa monftrabit paging.
IColonie, /spud Petrum Quentell.
Anno M. D. xxxu.

4Cumgratia & priuilegio.
1) De titel van het boek en de aanhef van de Panegyris is hier in facsimile afgebeeld.
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Tot de vermelding van een vermeend bezoek door Karel V
aan Amsterdam in 1531 of 1532 heeft vroeger een eigenaardige
drukfout mij aanleiding gegeven. Zooals het hierbij afgedrukte
facsimile aantoont zou de Parasceve met de Panegyris gedrukt
zijn te Keulen : Coloniae, aped Petrum Quentell. Anno
M.D.XXXII. (1532). Aanvankelijk heb ik dan ook op dit jaartal
mijn meening gegrond, dat al wat het boekje bevat, voor 1532
geschreven moest zijn, en dus ook het bezoek van Karel V (en de
daarmede verband houdende Panegyris) voor of in dit jaar had
plaats gehad en was voorgedragen, ofschoon van dit bezoek van
elders niets bekend was.
Maar opnieuw is gebleken, dat zulke i6e-eeuwsche drukken
vaak zeer slordig werden bewerkt, en dat men op de nauwkeurigheid van de titels geen staat kan maken. Immers in 1928
heeft Dr. M. G. de Boer erop gewezen, dat Alardus in zijn
opdracht van de Parasceve melding maakt van een door hem
geschreven boek : „Marbodaeus de gemmarum. . . . formis," etc.,
dat ook te Keulen in 1539 bij Hero Alopecius was gedrukt 1),
zoodat de Parasceve ook na dit jaar moet zijn uitgegeven, en de
Panegyris blijkbaar in dit jaar, of beter nog in 1540 moet zijn
vervaardigd, met het oog op het bezoek van Karel in dit jaar.
De fout in het jaartal op den titel is blijkbaar ontstaan door
het uitvallen van een X, zoodat gelezen moet worden :
M.D.XXXXII, of 1542. Hierdoor is het vermeende bezoek van.
den Keizer in 1531 of 1532, dat de foutieve titel mij deed veronderstellen, voorgoed van de baan, en hebben wij des te vastere
gegevens voor zijn bedevaart naar de H. Stede in 154o, waarvan
slechts weinige bijzonderheden bekend zijn.
Ook bevat de Panegyris zinspelingen op het oproer der Wederdoopers en hun aanslag op Amsterdam in 1535, zoodat de Parasceve ook na dat jaar gedrukt moet zijn.
De intocht van den Keizer te Amsterdam, waarbij hij was
vergezeld van zijn zuster, de landvoogdes Maria van Hongarije,
1 ) Zie 25e Jaarboek v. Amstelodamum, 1928, bl. 1, Dr. M. G. de Boer, „Een
Amsterdamsch burgemeesterlijk echtpaar," enz. bl. 16-22.
Zelfs een schrander en nauwkeurig Erasmus-kenner als wijlen Dr. P. S.
Allen heeft den titelfout in het jaar der Parasceve niet opgemerkt in zijn
Opus Ej5istolarum Des. Erasmi, Vol. II, p. 269, noot, waar hij het boek e
beschrijft. Ik was dus in goed gezelschap bij mijn vergissing.
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en een groot gevolg van edele vrouwen en heeren, werd gehouden
op 13 en 14 Augustus 1540. Hij bleef maar kort omdat, volgens
een gelijktijdig bericht, het water „nyet en doecht, ende veel
sieck, ja de doodt drincken souden mogen." Toch had hij nog
gelegenheid een bezoek te brengen aan de H. Stede, wat de
Panegyris vermeldt ; maar door Prof. Brugmans in zijn zeer
uitvoerige „Geschiedenis van Amsterdam" (Dl. I, bl. 387) bij de
vermelding van 's Keizers bezoek slechts terloops genoemd wordt.
In den opdrachtsbrief van de Panegyris, gedagteekend 15
Maart (1541), aan den schepen van Amsterdam Claes Heijnen
wordt door Alardus in herinnering gebracht dat hij, Alardus, ook
den intocht van Karel te Leuven op 24 Januari 1515 heeft bijgewoond, en hem toen in een gedicht heeft gevierd 1). En daartegenover stelt Alardus dan deze Panegyris, die hij op uitdrukkelijk verlangen van Claes Heijnen nu heeft vervaardigd : „ut
singularem hanc Caroli Caesaris venerationem erga sacrosanctam
Eucharistiam, ergaque hanc aedem (d.i. de H. Stede) modis
omnibus suscipiendam religionem quali carmine complexus,
posteritati consecrarem."
Het bezoek van Keizer Karel aan de Amstelstad kan nog een
andere aanleiding hebben gehad dan een bedevaart ter H. Stede
en de erkenning van het gezag des Magistraats naast de bevrediging der katholieke patriciers, n.l. het bijleggen van de theologische geschillen, die kort te voren onder de Amsterdamsche
geleerde scholarchen gerezen waren.
Naast de scholen aan de Oude Zijde, waar Cornelius Crocus, en
aan de Nieuwe Zijde, waar Pieter Hendriksz Vloet, of Vlotinus,
later het rectorschap bekleedden, had zich nog een derde school
gevormd, reeds voor 1529, die ten doel had de jongelieden tot
hoogere studien op te leiden 2). De lessen werden gegeven, aanvankelijk in het S. Paulus-klooster, maar later in de Rederijkerskamer boven de Waag, door Joannes Sartorius voor het Latijn
en het Hebreeuwsch en door Wouter Deelen voor het Grieksch
en het Hebreeuwsch. Van deze geleerden was laatstgenoemde
misschien priester ; zij ,werden betaald, en dus ook aangesteld,
I) Zie blz. 8 hiervoor.
2) De Hoop Scheffer gist dat deze school het Sint Nicolaas- of EggertsCollege zoude zijn. (Studien en Bijdragen oj5 het gebied der Histor.Theologie)
1892 Ile Dl. bl. 470. Zie ook Het Boek, 1917, bl. 284.
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door de stedelijke overheid. Het doel van deze colleges was bijbelexegese, een gevaarlijk terrein in die dagen van godsdienstige
beweging te Amsterdam.
Omtrent den persoon van Wouter Deelen zijn weinige bijzonderheden bekend 1). Hij zou, als „Gualterus Dominicanus"
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reeds in 1510, dus 7 jaar vOOr Luther, te Utrecht hervormingsgezinde denkbeelden verkondigd hebben, en later den „Lutherschen monnik" genoemd zijn. Sartorius was te Delft het eerst
onder zijn invloed gekomen, zooals hij zelf moet hebben medegedeeld, volgens Schoock, in het hierna aangehaalde werk.
I) Zie over den Amsterdamsche „Hebreeusmeester" Wouter Deelen en zijn
veelbewogen leven, zoowel te Londen als te Hamburg en Emden, de belangrijke en uitvoerige mededeelingen van Mr. H. F. Wijnman in het 27e Jaar_
boek van Amstelodamum, 1930, 131. 43-65.
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In het straks te vermelden verhoor voor Schepenen, dat Mr.
Wouter in 1535 heeft ondergaan over zijne leeringen, wordt
herhaaldelijk gesproken van zijne „huysvrouw". Ofschoon het
bekend is, dat destijds vele geestelijken met huishoudsters leefden,
is toch moeilijk aan te nemen, dat Mr. Wouter's gezellin, bij een
officieel verhoor, als zijne „huysvrouw", dat is de naam voor
echtgenoote, zou zijn aangeduid, indien zij niet zijn wettige vrouw
was. Daarom is bij mij twijfel gerezen, of deze Mr. Wouter, „de
Hebreeusmeester", wel priester is geweest, en dezelfde persoon
als Mr. Wouter (Deelen), de als „de Luthersche monnik" bekende
„Gualterus Dominicanus" uit Utrecht, die daar reeds in 1510
de Hervorming zou hebben gepredikt. Het schijnt dat zoowel
De Hoop Scheffer in zijn „Kerkhervorming" (passim), als Schoock
(„Liber de bonis vulgo Ecclesiasticis dictis") beide personen
verward hebben. De Dominicaan was zeker priester, terwijl uit
het noemen der „huysvrouw" van den Hebreeusmeester valt of
te leiden dat hij geen „presbyter" was, zooals een andere, geestelijke, in hetzelfde verhoor genoemd wordt.
Joannes Sartorius of Snijders, dus vermoedelijk een kleermakerszoon, werd te Amsterdam geboren in 150o. Hij prijst den
reeds genoemden pastoor Claes Hillebrantsz Boelens den Otter
als zijn Maecenas, die dus waarschijnlijk zijn opleiding heeft
bekostigd. Sartorius blijkt reeds op jeugdigen leeftijd, althans

vOOr 1525 citing gegeven te hebben aan hervormingsgezinde
gevoelens, waarvoor hij in dit jaar in Den Haag werd gevangen
gezet, na een onderzoek vanwege het Hof van Holland. Toch
heeft hij zijn leeringen herroepen, hetgeen valt op te maken uit
den opdrachtsbrief van zijn „Centuria Syntaxeon" in 1528 aan
den vromen en rechtzinnigen Petrus Nannius, rector van de
Alkmaarsche school en later professor te Leuven 1). Deze was van
gelijken leeftijd als Sartorius. De uitgaaf van dit boekje, in 1544
te Antwerpen bij Hillenius verschenen, bevat ook een brief aan
1) Volgens Schoock, Libel- de bonis Ecclesiaticis. Sect. III, Cap. VII, p. 449,
zou ook Nannius „favisse reformationi," hetgeen zou blijken uit de opdracht
aan hem van Sartorius' Commentariolus de bono ajlictionis, Basel, 1548. Ik
heb dit werk van Sartorius niet gevonden ; maar acht Nannius' professoraat
te Leuven een bewijs voor het tegendeel. Zie ook Dr. v. Gelder, „Gesch. d.
Lat. School te Alkmaar," bl. 113 volg. en zijn grafschrift als priester en kannunnik, aldaar.
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Crocus, die eveneens van vroeger tijd : uit 1528 moet dateeren,
omdat beide geleerden in 1544 door het geloof verdeeld waren.
under veel lof aan Crocus, schrijft Sartorius ook, dat hij zijne
Adagia heeft „in nostram linguam, hoc est Amstelredamicam,
traducta." Hij toont daarin een merkwaardige kennis te bezitten
van onze taal.
Wij zullen echter zien, dat Alardus reeds het volgende j aar,
in 1529, Crocus van uit Keulen aanspoort om tegen het onderwijs
van Sartorius in verzet te komen. Oprecht gemeend zal zijn
herroeping dus wel niet zijn geweest.
Ook de opdracht door den bekenden hervormer Gulielmus
Gnapheus, van zijn in 1529 uitgegeven Comedia „Acolastus" aan
Johannes Sartorius doet dezen kennen als toen reeds de nieuwe
leeringen toegedaan 1).
Wederkeerig zond Sartorius zijn Grammatica en Centuria aan
Gnapheus toe met een brief, waarin Melanchton geprezen wordt
als „eruditis certe omnibus laudatissimus". Sartorius heeft later
zijn hervormingsgezinde geschriften uitgegeven onder den schuilnaam Joannes Torsarius Aquilovicanus (di. Noordwijk ?), o.a.
zijne commentaren op de „Kleine Profeten".
Toen hij den eersten keer uit Amsterdam verbannen was, en
ook in 1536 a 1540, heeft Sartorius een school gehouden te Noordwijk. Hij dagteekent vandaar den bovenvermelden brief aan
Petrus Nannius te Alkmaar : Nonis Septembribus 1528 (Centuria
Syntaxeon, Antv. 1544). Dit boekje wordt, zooals vermeld, besloten met een brief van Sartorius aan Crocus, zonder jaar, maar
verrnoedelijk ook uit 1528, toen de Centuria 't eerst werd uitgegeven. Deze brief is nog bijzonder vriendschappelijk. Zijn
verderen levensloop zal ik aanduiden na het verhaal van zijn
strijd met Crocus.
Het duurde niet lang, of Crocus, die met zijn leerlingen de
opening van de lessen van Mr. Wouter in S. Pauwels-broedersConvent bijwoonde, kwam daartegen in verzet, toen deze op een
Zaterdag in 1534 in het Grieksch uitlegging gaf van het Evangelie
van Joannes.
Uit een verklaring door Cornelius Crocus op 5 Aug. 1536 voor
Schepenen afgelegd, blijkt, dat toen Wouter „gecomen synde
I) Zie de uitgave van den „Acolastus" door Johannes Bolte, Berlijn, 1891.
Einleitung S. VIII.
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totten zesten capittele van deselve ewangelie op eene plaatse
spreckende van 't broot, des levens etc.", „hij, deposant, zorgendel)
dat de jonghen daerbij mochten gescandaliseert werden, in zijne
woorden gevallen is, en hem daeraff heeft doen ophouden, seyt
voorts, nae dat 't lesse gedaen was, by affirmant mette voorsz.

CenturiaSyn-TAXEON IN DECADES DI.

ifinikper ioannem Sartorial
ArnAlredienstm
Ad hmc colloquium unreal ftsigirrsh
hoc eft, chum pilamfirienthan, an ages
Aliquot its isofiren lingsias tratialis.
Ontnittfin /ca.

ANTVERP1AL
Apud Michael= Hillenium,in Rap
Anna N . D. XLI111.

mr. Wouter geconfereert heeft, seggende dat de voorsz. plaetse
te claer was dan die verdrayt mocht werden, want se te bescheydelyck 2) sprect van drierly broot, een dat Moyses hadde gegeven,
I) „vreezende."
2) „onderscheidenlijk," „duidelijk."

103

't ander dat de hemelsche Vader gaf, en 't derde, zeggende 't
broot dat ick geven zall is vain vleysch dwelck ick geven zal voor 't
leven des werelts. Dairop de voorsz. mr. Wouter antwoerde, dat
de hebreeuwsche(n) gebruicken het futurum voor 't preterito of
perfecto."
Nog tegen andere schriftuurverklaringen van Mr. Wouter
kwam Crocus in verzet, zooals verder blijkt uit zijn depositie voor
Schepenen 1).
Uit de „Verhooren en Vonnissen der Wederdoopers betrokken
bij de aanslagen op Amsterdam", onlangs uitgegeven door Mej. G.
Grosheide 2), vallen nog eenige belangrijke nieuwe bijzonderheden
op te merken omtrent het optreden van Mr. Wouter, den Hebreeusmeester, en het aandeel dat hij gehad zou hebben „in den opruerte onder den Anabaptisten".
Maar zeer merkwaardig is de verklaring, ook in het verhoor
vermeld, die een zekere Meester Marten Dircxzen presbyter,
„bij zijnen priesterlijcken woorden zijnen pant op zijn borst
leggende", gegeven heeft omtrent de uitlegging van het Evangelie
van St. Jan in het Grieksch voor zijn leerlingen gedaan en waardoor het bovengenoemde getuigenis van Crocus bevestigd en
aangevuld wordt.
Crocus was bij Marten Dircxzen gekomen, „seer verstoort
wesende, zeggende hoe hij op de Rethorikers camere gehoort
hadde mit zijnen discipelen dexpositie, die Mr. Wouter gedaen
hadde op den ewalie ( = evangelie) van St. Jan int 6e capittele
op de woorden sprekende, 't Broot dat ick U geven sal, dat is mijn
lichaam, ende dat de voorscreven Mr. tselve exponeerde zeggende,
dat dair genomen worde het futurum pro preterite, als dattet den
ouden vaderen gegeven was uit hemelsch broot, dair off Mr.
Cornelis zegde, dat hij den voornoemten Mr. Wouter gestraft
hadde, zeggende : gheeft mij een exempel op een andere plaets
in de scrifture, daer tfuturum pro preterito meer gebruyckt wordt.
Daerop Mr. Wouter antwoorde, dat hijt wel wist maer op dien
tijt niet en wiste te doen."
4) Afgedrukt bij Moll en De Hoop Scheffer, „Studien en Bijdragen". Dl. II,
M. 470.
,) „Bijdr. en Mededeel. v.h. Histor. Genootsch. te Utrecht." 1920, dl. 41
bl, 154-158.
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Welk een merkwaardig kijkje op school en onderwijs wordt
ons hier gegeven in dien voorzichtigen priester Crocus, die met zijn
leerlingen de lessen van den j ongen „hebreeusmeester" gaat bijwonen, die toen een evenement waren daar het Hebreeuwsch in
Holland nog slechts zeer kort werd beoefend. Maar Crocus is ook
reeds op de hoogte en weet de gevaarlijke leerstellingen van
Mr. Wouter terstond te weerleggen in 't bijzijn der discipelen ;
waarop Wouter het antwoord schuldig blijft.
Deze Hebreeuwsche leeraar ontving sedert Juli 1533 een j aarwedde van f 5o.— ; maar in 1535 worden hem slechts elf maanden
uitbetaald en in dit jaar werd door Burgemeesteren verzocht aan
den Raad van Holland : „dat het mandement van purge, d'welck
meester Wouter, griexe meester, vercregen hadde", niet van de
pui afgelezen zou worden. Het getuigenis van Crocus omtrent de
dwaalleeren van Wouter zal dus wel ten doel hebben gehad, hem
het verdere onderwijs te Amsterdam te doen verbieden. Hij heeft
de stad verlaten en treedt op in 154o te Middelburg in geheime
conventikelen, en is te Louden overleden in 1563.
Dat deze lessen in bijbel-exegese reeds voor 1529 te Amsterdam
gegeven werden, blijkt vooreerst uit de „Memorie aengaande de
Lutherije 1)" en leid ik ook of uit een brief, dien Alardus, op S.
Jacobsdag van dit jaar, uit Keulen heeft geschreven aan Theodorus
Nievenius, den broeder van Joannes, den rector van de Oudezijdsschool. Hij spoort dezen daarin aan, dat hij Crocus zou opwekken
om tegen de leerstellingen van Joannes Sartorius, die hij voor de
jeugd allergevaarlijkst acht, op te komen in een openlijk schrijven.
i) Uit „Memorie van 't gunt" enz. 1525. Bij Cornelius,

„Gesch. d. Munster.

Aufruhrs," S. 408-410.

„Ten regimente van der scole waren genoemen(? geeoemen) twee suspecte
persoonen, als Mr. Wouter, omme te leeren Griecxs, ende gaven hem wedden,
ende Mr. Jan Certorius, omme te leeren Latijn, wiens discipulen veel blasphemie dagelicx zeyden ende suspecte boecken leerden, ende principaelste
vant verraet naderhant gebeurt wairen."
1525, als voren :
„Ende alzoe mijn voirsz. heere bevant, de twee Griecksche en Latijnsche
suspecte schoolmrs. binnen Amsterdam veel quaets geleert ende gesemineert
ha n, heeft vermaent de wethouders metten xxxvj vergadert zijnde, dat zij
de schoolmrs. zouden verlaten ende oirlof geven, twelck by de vroetscap ofte
xxxvj belast was, oick alzoe te doen voir meydach doen eerstcomende."
Klachten tegen Amsterdam 11 Oct. 1534 (Cornelius, l.c.p. 391).
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Sartorius, Fredericus Mercurianus (wellicht : „Koopman" of
„Cremer" ?) en Joannes Gaster (misschien „Buyck"?) (welke beide
laatsten mij niet bekend zijn) acht hij de meest verderfelijke
mannen in hunne leeringen. Mercurianus is de vij and van de
schoolmeesters, van de priesters en van alle geestelijken. Alardus
eindigt zijn brief met de groeten te zenden voor Dominicus Gavius,
pater van het Bethanie-klooster en aan Nicolaas Hillebrantsz.
Boelius.
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Het kan dus wet worden aangenomen, dat Sartorius toen
zijn openbare lessen gaf, buiten de beide bestaande scholen. Reeds
den 'en October 1531 gaf Crocus aan Alardus' opwekking gehoor,
en werd zijne „Epistola Cornelii Croci Aemstelredami" te Keulen
bij Melchior Novesiensis uitgegeven, blijkbaar door de goede
zorgen van Alardus, en wellicht op diens kosten, want hij was een
vermogend man. Deze voegde er een „Praefatio" aan toe (den
bovenvermelden brief aan Nieveen) en vulde het boekje aan met een
groot aantal Latijnsche versjes van zijn hand, die ons met tal van
personen bekend maken, die tot Alardus' vrienden behoorden,
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om verschillende redenen op den voorgrond traden. Ben zeer merkwaardige en nog niet gebruikte verzameling, waarop ik nog nader
terugkom. De brief van Crocus „aan zijn gelief den broeder Joannes
Sartorius", loopt in hoofdzaak over den bekenden passus in den
brief van Jacobus betreffende het geloof met (of zonder) de werken,
en is gesteld in een allerhartelijksten, overredenden toon.
Hoe laatdunkend en spottend Sartorius, buiten de school, voor
zijn leerlingen optrad, blijkt ook uit de klachten door de landsregeering in Den Haag over Amsterdam geuit, en vervat in de
„Memorie van 't gunt dat mynheer de grave van Hoochstraten te
communiceeren heeft mitten schout, burgemeesteren der stede
van Amsterdam, om darticulen daerinne verclaert te beantwoirden" enz. van 10 Oct. 1534. Daarin komen deze klachten voor:
„Dat een jonge van den rectoer, noon in Poortugael, gezien heeft, dat
een ander jonge van Sartorius gaen voer een autaer in de Kercke, daert
kermisse op was, genomen heeft een tortze ende heeft daermede nae den
heylige gesteken, seggende : mach hij wel pap; dit zyn die goden, die men
aenbidt ; 't welck gedenunchier is Meysch (?) Jansz."
„Dat Mr. Jan Sartorius, siende comen 't Sacrament, wech gegaen is deur
die wage ende daer nae wedergecomen byt geselscap, daer hij by stont .
„Dat dieselve Sartorius geseyt heeft, dat by wilde gaen ter heyliger stede
ende wilde gaen hoeren den hont bleffen, ten tyde als broeder Cornelis
van Naerden precte."
Deze broeder Cornelis van Naerden, een krachtig prediker, was
namelijk door de landsregeering gezonden om tegen de- Amsterdamsche hervormers en Wederdoopers op te treden.
„Dat een van den jongen van Sartorius heeft tegen eenen anderen jongen geseyt, dat alle die werelt verleyt wort by papen ende by monniken."
Den 9 Dec. 1535 wend Sartorius bij vonnis, te Amsterdam
gewezen 1), verbannen en ging hij te Noordwijk wonen. Daarna
1) Alzoe mr Jan Sartorius boven 't verbott bij den Burgemrn hem gedaen
omme gheen Schoelen te houden, eenige jongen tot zess toe ontfangen heeft in
syn cost die leerende en instrueerende buyten wille en consent der zelver burgemeesteren soo hebben myne heeren van den gerechte den voors. mr jan mit
vonnisse gecondemneert te gaen tusschen dit en sonnedage vuyt deser stede en
hoer vryheyt daer vuyt blivende de tyd van vier jaeren sonder daer inne te
comen op de correctie van den stede, actum den IX Decembris anno Xvc,
XXXV (1535). Keurb. D. fol. 242 verso.
(Aangehaald d. Verheyk »Oratio Saecularis", 1778, p. 137.)
Men heeft Sartorius dus niet verbannen om zijn kettersche leerlingen. Zoo..
doende werden moeilijkheden voorkomen.
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heeft hij te Basel vertoefd. Zijn schoonzoon, Henricus Junius van
Gouda, gehuwd met Sartorius' dochter Joanna, maakte in 1557
een grafschrift op hem l ).
Bleyswyck, Beschnjving van Delft, I, bl. 407, zegt, dat Sartorius
in deze stad overleden is in 1557. Ten onrechte. In 1570 overleed
daar wet een naamgenoot van hem, de Delftsche pastoor
Joannes Sartorius.
De beroeringen der Wederdoopers, die na de bloedige executies
nog niet waren uitgeroeid, gaven Crocus in 1535 aanleiding om een
bezadigd theologisch geschrift „Dissertatio cum Anabaptisticis"
in het licht te geven, dat hij opdroeg aan zijn collega Theodorus
Nivenius. Nog krachtiger klonk zijn stem, toen hij in 1535
uitgaf, bij Steelsius te Antwerpen, zijn boekje Ecclesia ad con-

firmandam fici rm Catholicorum dogmatism, ct stabiliendos animos
adv YSUS falsae doctrinae ventos ; vooral tot nut van de predikers
geschreven
Crocus rustte niet voordat hij aan zijne dierbare leerlingen
Henricus Burchman, Nicolaas Goesius, Andries Boelens, en
drie anderen had opgedragen een Oratio, in vitam Domini nostri
Jesu Christi, in 1548 door hem uitgegeven, ook bij Steelsius

1) Afgedrukt op de laatste bladzijde van Sartorius' „Adagiorum Chiliades
tres. Antv. Joannes Loeus, 1561. Deze uitgave wordt ingeleid door een lofvers
van Cornelius Musius, en bevat een brief van Petrus Nannius aan Sartorius
dd. 1 0 Januari 1557. Het grafschrift luidt: Deo ofitimo Maximo honori: fiatriae
ornament° : et 7oannis Sartori] Amsterodami trium linguarurn j5eritissimi j5ijs
manibus sanctae memoriae: Henricus 7unius Goudanus, et 7oanna eius uxor
Sartorii filia fionebant.

Zijn sterfjaar wordt daarbij aangegeven door dit chronicum:
Foe/ix Sartori fragili qui came so/utus
Qua Christus Luce mortuus astra petis.

ALARDUS EN DE ABDI J VAN EGMOND.
Te midden van de verschillende godsdienstige beroeringen,
die de Amstelstad teisterden in de eerste veertig j aren der 16e
eeuw, ging Alardus rustig voort met het schrijven en uitgeven
van een aantal boeken van apologetischen, letterkundigen en
polemischen aard.
Wij zagen hem in 1539 zijn groote uitgave van Agricola's
Lucubrationes voltooien en te Keulen bij Gymnicus ter perse leggen.
Behalve dit boek, dat nu niet veel meer dan een letterkundighistorische beteekenis heeft, zijn er nog verschillende geschriften
door Alardus in druk uitgegeven, die bijzonderheden verstrekken
over zijn tijdgenooten, en daarom wel de moeite waard zijn om
nader te worden beschouwd. Herhaaldelijk heeft Alardus de Abdij
van Egmond bezocht voor zijn studie, waar hij, zooals voor de
hand ligt, door zijn eerste opleiding aan de Latijnsche school te
Alkmaar, reeds als jongeling een goede bekende geweest moet
zijn. Hij vermeldt dan ook tal van weinig opgemerkte bijzonderheden over de bibliotheek, de kunstschatten, die zij bewaarde,
en over de geleerde monniken, die de Abdij bewoonden. Egmond
en Alkmaar vormden in het begin der 16e eeuw in West-Friesland
het middelpunt van wetenschap en kunst , de Abdij al reeds
sedert eeuwen ; toen Amsterdam, al bloeide het door zijn handel,
ook zijn geleerden en kunstenaars uit het Noorden van het schiereiland ontving. Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Joan Scorel,
Maarten van Heemskerck, Pieter Aertsen, het zijn allemaal namen,
die ons Kennemerland en Waterland in herinnering brengen,
terwijl verschillende van onze humanisten, naast Leuven, hunne
opleiding dankten aan Alkmaar.
De wetenschappelijke verhouding van de Alkmaarsche Latijnsche school tot de geleerde en kunstzinnige Abten van Egmond
moet reeds lang van zeer innigen aard zijn geweest. Maar voor
Alardus was er nog een bijzondere reden om daar veel te vertoeven, want de Abt Meynard Man was zijn bloedverwant. De
geschriften van Alardus spreken herhaaldelijk van de Abdij en
hare bewoners. Meynard, de 36e abt, geboren te Wormer, had de
Abbij, die 3o October 1509 door brand was verwoest, grootendeels
herbouwd, en de bibliotheek uitgebreid. Hij stierf in 1526 en
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Alardus herdenkt hem in twee grafdicht,n, waarvan het eene
begint :
Meynardus ille Mannius abbatum optimus,
Et optimorum facile prudentissimus.
Bene semper aliis sed sibi vivens male,
Vitae labores morte finivit graves.
Moriturus obdormiscit animo equissimo 1).

Vooral in 153o, toen Alardus, voordat hij ter voltooiing van zijn
Agricola to Keulen verbleef, weder in Egmond vertoefde, heeft
hij veel gebruik gemaakt van de bibliotheek en haar tweemaal
bezongen : „In instructissimam regiae apud Hollandiam Haecmundae bibliothecam". Hij noemt haar : het geneesmiddel voor
de zieke ziel.
Ut corpus medicina, sic libelli
Aegros restituunt, novantque mentes.

Daaraan vooraf gaat een langer gedicht, waarin deze verzen
voorkomen :
Ut haec omnigenis referta libris
Est libraria theca, quam profecto
Languentis medicamen esse cordis
Praesens, ac medicas habere vires
Vero verius asserant diserti.
Qua ceu perspicuo videre vitro est.
(Nam morbi genus haec repandit omne)
Nam monstrat genus omne sanitatis
Et prodit quibus abstinebis actis
Qua cura poteris tua mederi
Languori, ut solido fies virore ,
Ergo nosse tuos si ayes dolores
Notisque antidotum dari salubre
Hunc crebro moneo locum revisas 2). Etc.

Ook de bibliothecaris, Reinier Vossius van Elburg, een ijverige,
plichtmatige en schrandere monnik, wordt door Alardus geprezen.
i) »R. D. D. Meynardi Vormarcensis, meritissimi apud regiam Hollandiae
Haecmundam abbatis Epitaphium". Gedrukt achter Efiistola Cornelii Croci
etc. Coloniae, 1531.
I) Dit alles uit Efiistola Cornelii Croci, etc.
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Hij had wel reden om erkentelijk te zijn voor het gebruik, dat hij
van de bibliotheek had kunnen maken. Zoo schrijft hij uit Keulen
in 1539, daags voor Driekoningen, aan den bisschop van Utrecht :
„toen ik eenige jaren geleden deze bibliotheek ijverig bestudeerde
om mijn verklaringen bij het werk van den H. Augustinus . „De
Doctrina Christiana" nog met vele aanteekeningen uit te breiden,
en nauwkeurig onderzocht of er ook een boek was over de kennis
van de edelgesteenten, waarvan vaak melding wordt gemaakt in
geschriften, die over verborgenheden handelen, toen viel mijn oog
op het boek van Marbodaeus Gallus „Over de Edelgesteenten".I)
Hieruit blijkt dus, dat de Egmondsche bibliotheek in het
bezit was van een codex, waarin het Latijnsche gedicht „De
lapidibus pretiosis" van Marbod, bisschop van Rennes (1034—
1123) was geschreven. Marbod was een dichter van beteekenis,
die in de toen in zwang zijnde rijmende hexameters dichtte. In
dit boek beschrijft hij de krachten en eigenschappen, die het
volksgeloof aan de edelgesteenten toeschreef. Als eenvoudige
Benedictijner monnik trok de bisschop zich terug in het klooster
van den H. Albinus te Angers. Deze codex behoorde dus zeer
eigenaardig thuis in dit Benedictijnsche Egmond. Marbod's gedicht
was reeds in 1531 door Pictorius Villingensis uitgegeven te Freiburg naar een anderen codex ; dien Alardus minder acht, waartoe
hij als bewijs een vers in beide lezingen aanhaalt. Hij schrijft, dat
hij over zijn vondst van den codex even verheugd was, als Alexander de Groote toen hij onder den bait van Darius een gouden
zalfkistje vond, kostbaar versierd met paarlen en edelgesteenten,
hetwelk hij bestemde om de gedichten van Homerus te bewaren,
in plaats van de verweekelijkende zalf.
De codex was in 1128 afgeschreven te Egmond door den monnik
Eredericus onder Abt Mancellinus, en wordt vermeld in den ouden
catalogus van het klooster, die te Leiden berust. Het handschrift
is verdwenen, maar Alardus' werk in 1539 te Keulen bij Hero
Alopecius gedrukt, bewaart er de herinnering aan.
Reeds eer is Alardus' uitgave van Marbod's gedicht besproken,
zonder vermelding van zijn naam, door Van de Sande Bakhuyzen 2), die wees op de overeenstemming tusschen de verzen
1) Marbodaei Galli Caenomanensis de gemmarum lapidumque protiosorum
formis . . . . per Alardum Aemstelredamum. Coloniae 1539. (Zie facsimile.)
2) Tijdsc-hr. v. Ned. T. en L:11,110-11.
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van Maerlant's „Naturen Bloeme", wanneer hid over de steenen
handelt, en het gedicht van Marbod.
Alardus verhaalt daarin ook, dat to Egmond in de kerk be,
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waard werd een kostbaar edelgesteente, de met goud dooraderde
„chrysolampis", die door het daglicht wordt verduisterd, maar
schittert in de duisternis. Deze behoorde tot de zeldzame steenen,
waarmede Hildegardis, de gemalin van Dirck, graaf van Holland,
de,gouden
altaar-retabel van St. Adelbert, Egmonds bescherm_
7
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heilige, versierde. Deze chrysolampis ( Joh. a Leydis noemt hem .
„Ostulanus") verlichtte, volgens Alardus, des nachts zoo helder
het heiligdom, dat de monniken bij de nachtelijke getijden konden
zien alsof het dag ware, „gelijk de lynxen". Dit zoude nog het
geval zijn, als niet een weggeloopen monnik, uit winstbejag, den
steen gestolen, maar dien later in den Egmonder poet had geworpen. In Alardus' tijd waren in den bovenrand van de retabel nog
sporen van den chrysolampis zichtbaar. Ook Johannes a Leydis
maakt in zijn Chronicon Egmondanum van dezen lichtenden
steen melding 1) maar voegt er bij : „se gerentem invisibilem
reddidit". Bij de verdere vermelding van Egmonds schatten is
Alardus vol lof over graaf Egbert, den besten zoon van den besten
vader, Dirck II, vooreerst omdat hij de bouwvallen van het
klooster heeft opgebouwd ; verder heeft gezorgd, dat de door
brand vernielde bibliotheek zeer kostbaar werd hersteld. Als
Aartsbisschop van Trier heeft Egbertus, die later is heilig verklaard, de boekerij nog verrijkt met eenige van de kostbaarste
werken.2)
Het kostbaarste acht Alardus het Rationale Pontificium en
het Evangeliarium ; verder wijst hij nog op de tallooze gouden
reliquiaria.
In een brief van I Januari 1532 uit Keulen aan Arnoldus Montanus, „fundatissimae aped Haecmundam familiae oeconomo",
roemt Alardus de kloosterlijke gastvrijheid. Montanus was de
„kellenaar" van het klooster en zal wel goed voor zijn gast gezorgd hebben. Maar Alardus gevoelde meer belangstelling, dan
voor stoffelijke zaken, voor de portrettengalerij van de abten, en
wept uit : „Onsterfelijke God, hoevele afbeeldingen van gastvrije
mannen, vervaardigd niet slechts om te bezien, maar ook om na te
volgen, hebben oude en nieuwe schilders ons daar nagelaten".
Van deze portrettengalerij is van elders niets bekend.
Ook prijst Alardus „Andream Guielmum Amstelredamum
1) Edidit Antonius Matthaeus, Lugd. Bat. 1692. Cap. XII, pag. 10.
2) Luitgardis, de moeder van Graaf Dirck, was een grieksche prinses, dochter
van Theofano, gemalin van keizer Otto II van Constantinopel. Zou de griekschbyzantijnsche invloed, waarvan de kunstwerken in de Regale Abdij blijk geven,
wellicht te danken zijn aan kunstenaars in Luitgaards gevolg ? De Grieksche
keizersdochter Theofano overleed 15 Juni 991 op het Valkhof te Nijmegen.
Luitgaards gemaal Arnulf was de broeder van Bisschop Egbert van Trier.
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integerrimum Haecmundensium a rationibus", en Theodoricus
Arsenicus, aan wien de zorg voor de tuinen was opgedragen :
Mascula quid possit virtus, Arsenicus hortus
Indicat, exemploque suo prioritat inertes.

Nog verdient opmerking, dat, blijkens een versje van Alardus,
„Henricus Ioannes meritissimus apud Aemstelredamum gymnasiarcha", later pastoor van Egmond is geworden :
Et saeviente peste quemvis visitans,
Quo det synaxin, optimum viaticum.
Det et unctionem peste tentatis sacram.
Brevi futurus pastor Haecmundensium,
Abductus est mox pascua in celestia.

leer veel lof geeft Alardus hem als scholarch :
Et rudis ingenuis poliat ut artibus aetas,
Et niveis niteat moribus advigilat.
Ut citius discat pubesque scholastica cantum
Annuus est reditus huic datus officio. 1)

Zoo zijn de „lusus et tyrocinia Alardi", gelijk de drukker de
versjes noemt, als „sylva carminum", vol van biographische bijzonderheden, die men elders niet kan vinden, en als berichten van
een tijdgenoot opmerking verdienen. Uit 153o dagteekent nog
een brief, aan Theodoricus Catharus, waarin Alardus zich op eigenaardige wijze beklaagt over het toenemen der Luthersche leeringen. Hij vergelijkt die met de hevige stormen en overstroomingen
die toen Holland teisterden. „Inderdaad, indien elke schipper of
varensgezel bij kalme zee kan sturen, een ervaren stuurman is
noodig wanneer de woeste storm is opgestoken, en het schip op de
beroerde zee door den wind wordt opgenomen. Maar hoe bevreesd
moeten wij nu wel zijn, nu wij niet rustig varen, maar reeds bijna
door den storm worden overstroomd ! Bijna al de dijken van Holland zijn reeds lang zeer sterk aangetast en staan erg wankel, omdat zij gedeeltelijk zijn ingezakt door ouderdom ; gedeeltelijk
omdat zij onmachtig zijn om aan de dagelijksche onstuimige branding nog lang to weerstaan ; j a, op sommige dagen langs de afwisselende lage gedeelten niet meer tegen de kracht der steeds meer
') Dit alles achter : Efiistola C. Croci. Over de jaarlijksche carmina scholastica, ook van Crocus, Duetus en Alardus is een belangwekkende studie van
Dr. C. P. Burger Jr. in Het Both 1920.
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en meer opbruisende wateren bestand zijn. 0, ellendig Holland,
welks rijkdommen niet ten onrechte aan velen mishagen, omdat
zij grootendeels als aan touwen hangen, 1 ) terwijl zij, die het in
hun macht hebben ze aan den oceaan en de winden te onttrekken,
en Wier rijkdom (di. de landerijen) eigenlijk slechts door een dijk,
de Hondsbossche, worden afgesloten en beschermd, herhaaldelijk
gevaar loopen. En zoo die eindelijk zou doorbreken, dan zouden
wij geen ander redmiddel in dit plotselinge gevaar kunnen vinden,
dan wat hierin wordt gezegd : laten wij te scheep gaan en vluchten
naar een bevriend land. En zij, die aan het roer staan, moeten met
de uiterste zorg toezien, want behalve door die bezwaren van de
zee, worden wij binnenslands gekweld door het kwaad van de
luthersche secte ; en de vijanden van buiten kwellen ons niet zoo
erg als de binnenlandsche." Alardus eindigt met de veelbeteekenende woorden : „Pereunt cum pastoribus greges, quia sicut populus,
sic sacerdos." Haecmundae MDXXX. 2)
Door zijn herhaald verblijf buiten Holland was evenwel Alardus' verkeer met Amsterdam niet verbroken. Den 22 November
1537 overleed zijn rijke Maecenas Pompejus Occo en werd door
Alardus herdacht in een lange „Comploratio super immatura
luctuosaque morte Pompei Occonis Phrisii". Ook in een Epitaphium." 3)
En quam brevis, fallaxque spes mortalium,
Quam fluxa mundi gloria, quam lubrica
Humana vita, qua nihil fugacius.
Ut j ure et ex re dicitur: Bulla est homo,
Aut si quid hac re cernere et inanius.
Quod plus satis probat Pompei exitus
Ut luctuosus, sic et omnibus gravis.
Ecquis videri potuit beatior
(Si quis beatus ante mortem sit tamen)

1) „Quod magna parte de funibus pendeant". Dit kan ook slaan op de zeilen
die aan touwen over de bedreigde dijken worden gelegd.
2) Alardus, Parasceve ad sacrosanctam synaxin, Colon. 1532. (1542) Sign.
Y. V. „cuius item fortunae uni dumtaxat aggeri, cui caninae sylvae cognomen,
inclusae identidem periclitantur".
3) Zie Alardus, Erasmi Bucolicum, Leiden, Balenus, 1538. Afgedrukt in mijn
„De H. Stede in de Geschiedenis 7 ,an Amsterdam", blz. 201.
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Pompeius ille quam fuit, ut e divite
Oriundus illa liberaque Frisia,
Vir sedulus, vir praepotens, vir candidus,
Vir non minore praeditus modestia
Quam comitate et singulari industria;
Sagax, fidelis, integer atque abstemius,
Docte pius, pieque doctus, ac probus,
Praeterque mores liberales candidus,
Mireque felix nactus ingenium, domum
Dicas fuisse Gratiarum quas vocant. Etc.

Verder prijst hij den overleden vriend omdat hij, als kerkmeester van de H. Stede, deze herhaaldelijk met kostbare kunststukken heeft opgeluisterd ; en eindelijk als hoogsten lof, roemt hij
Pompejus :
Cui Rodolphum debet orbis Agricolam.

Cornelius Crocus, Alardus' trouwe medestrijder, vs:5Or 1531
benoemd tot Rector van de school aan de Oude Zijde, 1) bleef
door zijn geleerdheid de aandacht trekkers, z(56 dat Damianus a
Goes, de factor voor den handel van den koning van Portugal to
Antwerpen, ook een hoogstaand en geleerd humanist, die in 1538
en 1540 in ons land vertoefde in verband met zijn huwelijk met
eene Haagsche dame, Crocus een schitterend aanbod heeft gedaan. Alardus heeft dit huwelijk bezongen in een Lang : „Epithalamion Damiani a Goes, equitis Lusitani et Johannae ab Hargen,
Hagensis" 2 .) Reeds in 1536 had Crocus den lof van a Goes verkondigd in zijn „Ecclesia, ad confirmandam lidem catholicorum
dogmatism", Antw. Steelsius, 1536, opgedragen aan Nicolaas
Cannius, overste van S. Ursula ; en wel in verband met Damianus'
geschrift over den toestand der Christenen in Aethiopie, waar
meer dan 6o christelijke staten waren, bestaande sedert de eerste
.■

1) Zooals blijkt uit een brief bij Gabbema Ej5istolarum Centuriae Tres. pag.
95. Deze brief bevat nog belangrijke bijzonderheden over Crocus, en is vertaald
door Pater H. J. Allard, S. J. in 7aarboekje van Alb. Thijm, 1892, bl. 35.
) De vrouw van a Goes behoorde tot een hollandsch, oud-adellijk geslacht.
Haar vader was Andries van Hargen, Heer van Oisterwijck, haar moeder Catharina Suys. Haar broeder Splinter huwde Mechtildis Oem van Wijngaarden.
De geboorte van hun zoon Emanuel, naar den koning van Portugal genoemd,
in 1539, werd door een „Genethliacum" verheerlijkt van Petrus Nannius, den
bekenden Alkmaarschen, later Leuvenschen Scholarch. (Zie Bijlage.)
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christentijden, grooter dan eenige andere ten onzent, waaruit
Crocus het bewijs put voor de Universitas, Antiquitas et Consensus
der Roomsch Katholieke Kerk. Crocus prijst daarin den „magnificus
simul ac literatus vir dominus Damianus a Goes". De Amsterdamsche rector blijkt bijzonder de aandacht van den Portugees te
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hebben getrokken en het moet wel op een voordracht van a Goes
zijn geweest, dat Crocus een uitnoodiging ontving van koning
Manuel om tot hoogleeraar te worden benoemd aan de universiteit van Coimbra, die in 1540 juist van Lissabon daarheen was
overgebracht.
Maar Crocus wees dit aanbod van de hand. Als verzorger van
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zijn hoogbejaarde moeder wilde hij haar niet verlaten, zoolang
zij zijn hulp nog noodig had. Daarbij was hij overtuigd, dat zijn
lessen te Amsterdam onmisbaar waren om zijne leerlingen te
versterken tegen de nieuwe leeringen van Sartorius en andere
hervormers.
Na haar dood verliet Crocus Amsterdam, maar met een ander
doel dan een professoraat. Hij reisde in 155o te voet over Parij:,
naar Rome om zich aan te sluiten bij de pas gestichte Societeit van
Jezus. Maar nauwelijks in de Eeuwige Stad aangekomen, stierf
hij, uitgeput van zijn afmattende reis, den 27 November, nadat hij
nog door Ignatius in de Orde was opgenomen.
Een andere priester, Nicolaas Hillebrantsz. Boelens den Otter,
van een patricisch geslacht, wiens optreden wij in 1531 gezien
hebben, was 22 September 154o overleden. Alardus verloor in hem
een trouwen vriend en medestander en betreurde hem in een
„Epitaphium" :
Hic Nicolaus dormit ille Boelius
\fir candidus, praeterque caeteros probus,
Civilitate nemini cedens, neque
Synceritate ; publicis negotiis,
Quae passim obivit, maxime isto nomine,
Eaque caussa, plus quam opulentissimus. 1) Etc.

Een kolossale grafzerk in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
bewaart nog de herinnering aan den pastoor dezer kerk. Onder de
gedichten van Alardus komt ook voor een „Epitaphium, sive
potius encomion, illustrissimae Dominae, D.Magdalenae VVuerdenburgensis, meritissimae Haecmundensium Comitissae". 2) Zij
was in 1538, den dag na Maria geboorte, overleden en de weduwe
van Graaf Jan van Egmond, bijgenaamd „Manke Jan", den Stadhouder van Holland, die reeds in Augustus 1516 op het slot te
Egmond gestorven was. Hun noon is de Bisschop van Utrecht
Georgius.
In de opdracht van zijn „Selectae similitudines", in 1539 verschenen bij Joh. Gymnicus te Keulen, herinnert Alardus den
Bisschop aan de deugden van Catharina van Baden, zijn groot') Te vinden achter Theophilacti E.Aistola interprete Alardo. [Leuven, 15411.
Ook opgenomen in De H. Stede in de Geschiedenis van Amsterdam, bl. 202.
2) Erasmi Bucolicum, Leiden, P. Balenus. 1538.
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moeder, en aan zijn moeder, de pas overleden Vrouwe van
Egmond, Magdalena van Waardenburg.
Na den dood van Pompejus Occo heeft zijn zoon Sybrant,
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en als grootkoopman, en als geleerd humanist, zijns vaders voetspoor betreden. Hij studeert aan het Drietalen College to
Leuven, en correspondeert dan met Alardus.
Sybrant was gehuwd met Lysbeth Jacobsdr. Bam, van een
patricisch Amsterdamsch geslacht. Als leerling van Cornelius
Crocus, die hem noemt „ornatissimus doctissimusque adolescens"`
was Sybrant een overtuigd katholiek en geleerd humanist
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geworden, die door zijn reizen in Italie, Frankrijk en Duitschland
zich zoowel in geleerdheid als in handelskennis had weten te
bekwamen. Hij erfde de rijke bibliotheek zijns vaders, nog vermeerderd met de boeken van Jacob Joosten, zijn neef, den pater
van het Ursulinenklooster te Amsterdam. Sybrant was viermaal
Burgemeester tusschen 1556 en 1562 en werd bij de ;,alteratie"
met de magistraat en de priesters uit de stad gezet, waarna hij
met zijn gezin te Calcar is gaan wonen, waar in de S. Nicolaus-kerk
nog de portretten van hem en zijn vrouw bewaard worden. Vermoedelijk is hij daar in 1588 overleden.
Ren kleinzoon van Pompejus, Pompejus Dircksz. Occo (geb. 1556),
was in November 1595 betrokken bij de „Compagnie van Sr.
Pompejus Dircksz. Occo", die handel dreef op Rusland, o.a. in huiden. 1 ) Hij was de zoon van Thecla (Tietje), het vijfde kind van
Pompejus Sr., getrouwd 21 Juni 1541 met Dirck Jan Hendricksz.,
den zoon van den befaamden Burgemeester Hendrick Dircksz. De
herinnering aan het oude geslacht der Occo's leeft nog voort in
hun stichting : „Het Hofje van Occo", of „Het Gebouw van
Barmhartigheid", aan de N. Keizersgracht 94 te Amsterdam, waar
bejaarde juffrouwen een rustigen en onbezorgden ouderdom
beleven. 2)
De merkwaardige portrettengalerij van de Occo's wordt daar
nog bewaard in de regentenzaal. Blijkbaar hebben de portretten
van Pompejus, nu in de verzameling Von Pannwitz te Bennebroek,
en het jeugdportret van Sybrant Occo, nu in het Kunsthistorische Museum te Weenen, oorspronkelijk ook tot deze
galerij behoord.
Alardus heeft zich in zijn laatste levensjaren weer te Amsterdam.
gevestigd. Althans blijkens een brief, dien hij in 1540 aan Jacobus Valeolaetus te Middelburg heeft geschreven 3), is hij dan in
het Sint Marienconvent, in de Nes, gehuisvest. Ook zijn kostbare
bibliotheek had hij daar medegenomen, wat wel wijst op een langduriger verblijf. Maar hier trof hem een ernstige ramp. Toen Alardus op 2 November 1541, Allerzielen, de vespers bijwoonde in de
1) Zie : D. S. van Zuiden, Econom. Historisch 7aarboek, 1916, Dl. II. Hollandsch-Russische relaties in de 16e-18e eeuw.
2) Zie het meermalen aangehaalde werk van B. J. M. de Bont, Het Geslacht
Occo.

3) In uittreksel medegedeeld door Wagenaar, Amsterdam, (8 0 Uitg.) XI, p. 192.
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Heilige Stede, gelegen aan den overkant van het Rokin tegenover
het S. Marienklooster, nadat hij den namiddag had besteed aan
het onderwijs van eenige jongelieden, hoorde hij plotseling „Brand!"
roepen, en zag hij het klooster, met zijn boekerij in lichterlaaie
staan. Hij snelde de Langebrug over, en met behulp van twee
zijner leerlingen, Gerhard Kok en Jan Potter, later schoolmeester
aan de Nieuwe Zijde, waarbij zich nog tijdig Nicolaas Cannius
voegde, trachtte men nog te redden wat mogelijk was. Alardus
had alleen oog voor de godgeleerde schrijvers, terwijl Cannius,
oud-secretaris van Erasmus, er op bedacht was om ook de klassieke
heidensche boeken te redden. Alardus vermoedde, dat de brand
was aangestoken door de Lutheranen, zijn aartsvijanden ; maar
doet in zijn brief toch ook het verwijt aan de geestelijken, die hem
niet kwamen helpen, dat zij meer van den beker dan van de boeken hielden. In zijn oordeel over de slecht levende priesters is
Alardus zeer streng. Een boekje, dat onvindbaar schijnt, en vermoedelijk zijn laatste werk is, werd door Alardus in 1543 te Utrecht
bij Herman Borculo uitgegeven. Het is getiteld : „Praeconium
Divi Nicolai", en volgens belong, die het vermeldt, worden daarin
de geestelijken door den schrijver streng berispt. Uit een brief,
door Alardus „Nonis Februarii" 1542, uit Utrecht geschreven aan
den drukker Melchior Novesiensis te Keulen, blijkt, dat hij weer
in 't Sticht is gaan wonen. Vandaar deze Utrechtsche uitgave.

Van hetzelfde jaar dateert een boete-, of biechtboekje, door
Alardus geschreven en uitgegeven te Leuven : Sylvulae novac
concionum poevitentialium, sive de vulneribus animae et eorundem
remcdiis, gedrukt bij Rutger Rescius, 1542. Het draagt de goedkeuring van Ruard Tapper, den kanselier van de Academie.
De schrijver leidt het in met een uitvoerigen brief aan Theodoricus van Katwijk, pastoor te Wassenaar. „Wanneer een geneesheer een mensch doodt door zorgeloosheid, is dit ten hoogste
strafbaar ; maar wanneer eenige van onze pastoors, die de
geneesheeren der zielen zijn, deze dooden die niet sterven kunnen,
is dit woord toepasselijk : Wee de herders van Israel, die niet
hebt versterkt, hen die zwak waren, en niet hebt genezen, die ziek
waren." Aldus is zeer beknopt weergegeven de strekking van
Alardus' betoog. De bedoeling van het boekje is, de wonden
der ziel te genezen, waarbij de schrijver de parabel van den
Barmhartigen Samaritaan tot voorbeeld stelt.
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Maar „ob tumultus Gallicos", verklaart Alardus, heeft hij niet
kunnen voltooien, wat hij voor de pers van Rescius had bestemd,
en zal het afwerken als de oorlog voorbij zal zijn, en hij van den
vrede kan genieten. Daarom eindigt de schrijver met „Indices"
te geven, gedeeltelijk om geen blanke bladzijden te laten, en
verder : opdat de studenten door deze overzichten, als in
voedsel, smaak zullen krijgen voor het vervolg van het werk.
Zoo blij ft de onvermoeide priester ijverig werkzaam om te
stichten en tot boetvaardigheid op te wekken.
Toen Alardus weder naar Leuven was verhuisd, stierf hij daar
in 1544, en is begraven in de St. Pieterskerk. Met zinspeling op
zijn naam Al-aard, had hij het volgende grafschrift voor zich
gemaakt :
„rota tegit tellus, qui Tellus tota vocatur."

Als Pieter van Aphert, afwisselend rector van de Latijnsche
scholen aan de Oude en de Nieuwe Zijde, in 1568 zijn „Epigrammatum Moralium Libri Duo" uitgeeft 1), draagt hij elk epigram aan
een van zijn leerlingen, of oud-leerlingen op, als een wijze les voor
hun volgend leven. Daaronder komen reeds namen voor, als
Bicker en Hooft, die in de latere geschiedenis van Amsterdam een
goeden klank hebben verkregen. Aan Petrus Bicker Willemsz
wordt het epigram „Doctus Magistratus", als Vroedschap, opgedragen ; terwijl aan Cornelis Pietersz Hooft, den lateren hoogvereerden Burgemeester, „Honor Praeceptorum" wordt voorgehouden, toen hij nog bij Pieter van Aphert school ging :
Erudiunt recta qui te ratione Iuventus,
Sunt observandi non secus atque patres.
Nam Praeceptores animos generare videntur,
Quando bonas artes cum pietate docent.
Et quicunque cupit studiorum praemia ferre,
Hunc Praeceptorem semper amare decet.

1 ) De 2e druk opgedragen : Clariss. Ornatissimoque Viro Sibrando Occoni Consuli
et Senatori", den zoon van Pompejus. Ook Antonius Duetus, samen met Van
Aphert rector, droeg aan Sybrant Occo zijn „Expostulatio de temporum
calamitatibus" op, in 1566.
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Als afschrikwekkend voorbeeld wordt den jongen Hooft op
Nero gewezen, die Seneca liet ombrengen.
Het ligt niet in de lijn van deze studie ook de Amsterdamsche
Humanisten te bespreken, als de pastoors Duncanus en Buyck,
en anderen, die kort voor de „alteratie" zich hebben beijverd om
in woord en geschrift voor hun heilige beginselen op te komen ;
noch de groote neo-classici, die na de „alteratie" den alouden
roem van deze stad in de klassieke letteren hebben hooggehouden.
Dat deze geleerden niet geheel onafhankelijk staan van de humanistische wetenschap, in deze bladzijden behandeld, zal wel niet
bewezen hoeven te worden.

DE PORTRETTEN.
Bijzonder opvallend is het, dat de i6e-eeuwsche Humanisten,
soms ook die van de 15e eeuw, zich steeds lieten uitschilderen
met de hand op een doodshoofd, of althans met zulk een
schedel in hun nabijheid. Dikwijls houden zij in de andere
hand een anjelier. De vrouwen worden nooit afgebeeld met
een doodshoofd, wel met een anjer. Dikwijls heb ik gezocht naar
een verklaring van deze zoo stereotiepe attributen. Prof. J. Six
meende in de anjelier 'n bewijs van 'n verloving to zien. 1) Maar ook
portretten van zeer oude menschen vertoonen deze bloem ; zelfs is
een priester ermede afgebeeld op het portret van den Delftschen
rector Johannes Colmannus door Maarten van Heemskerk, in het
Rijks-Museum. Ik wil de veronderstelling wagen, dat deze toentertijd zoo wijsgeerig aangelegde mannen door het doodshoofd
wilden uitdrukken, dat zij den dood niet vreesden, volgens de
opvatting in Plato's toen veelgelezen en aangehaald betoog, de
samenspraak tusschen Axiochus en Socrates : „De non metuenda
morte", ook door Alardus uitgegeven.
Volgens het kruidboek van Dodonaeus werd de anjelier beschouwd als een voorbehoedmiddel tegen allerlei ziekten, vooral
de pest. Kan deze opvatting ook de reden zijn, waarom deze bloem
ook door de rederijkers, in hun Kamer, de Anjelier, zoo in eere
gehouden ; zoo algemeen op die portretten voorkomt ?
In het „Capittel van de Ginoffelen", in sommige plaatsen in
Nederland Angieren of Anjelieren genoemd, schrijft Dodonaeus
in de toelichting : „Maer tegen de Pest wort het sap van dit
heele ghewas meer ghepresen, dan de voorsegde Conserve van de
bloemen : Want men heeft bevonden dat vier oncen van datselve
sap gedroncken, sommighe ghenesen hebben, die al reede met de
peste bevangen waren." 2)
Bij de hevige epidemieen, die in die tijden vaak de bevolking
van een stad teisterden door de pest, is het verklaarbaar, dat op
1) Zie Oud-Holland, 42e Jg. 1925, bl. 12.
2) Zie : Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus; Tweede Deed, bd. 265.
Leyden, Inde Plantijnsche Druckerije van Francois van Ravelingen, 1618.
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de geschilderde portretten, naast de onverschrokkenheid voor
den dood, ook het middel werd aangegeven om die hevige ziekte
te bezweren.
Het portret met het wapen van Occo, dat ik als dat van Pompejus heb aangewezen, is uit de verzameling Von Kaufmann
overgegaan in het kabinet vanVrouweVon Pannwitz te Bennebroek .
Onder de weinige portretten, die van het geslacht Occo vallen
aan te wijzen, beantwoordt dit al bijzonder goed aan de afbeelding
die wij ons van Pompejus kunnen denken. Om ongeveer den tijd
te kunnen bepalen, waarin het is geschilderd, wordt hier ook
verwezen naar het portret van Nicolaas Cannius, herhaaldelijk
onder de Amsterdamsche Humanisten genoemd, gedateerd 1534.
De zeer opmerkelijke overeenkomst van dit portret met dat van
Occo behoeft niet in bijzonderheden te worden aangetoond, maar
treft op het eerste gezicht. Op grond hiervan mag het portret
van Pompejus, m.i. ook zonder bezwaar op ongeveer 1534 a 1535
worden gesteld. Houdt men nu in het oog, dat, toen Pompejus in
1537 was overleden, door Alardus, in zijn treurzang op hem,
wordt gezegd :
„Sic occupato, mors fera, insidias struis,
Viridi senectae" ;

d.i. ,,Wreede dood ! gij stelt uwe lagenaandenbloeienden grijsaard,
terwij1 hij zich zoo bezig houdt" ; n.l. met vrome godsdienstoefeningen ; dan past dit al bijzonder goed op het sprekende
portret, waarin ik Pompejus heb herkend, en dat inderdaad
een bloeienden grijsaard weergeeft, wiens houding met een hand
op het doodshoofd, terwijl de andere in tegenstelling een kleurige
anjer vertoont, hem aanduidt als iemand, die ernstig nadenkt
over het vergankelijke der aardsche dingen, en in vrome overpeinzingen verkeert. Zie : Het Bock, Jan. 1925.
Beide portretten worden toegeschreven aan Scorel, of diens
school. Het komt mij waarschijnlijker voor, dat zij van de hand
zijn van Dirck Jacobsz., zoon en leerling van Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, die ook Scorel tot leerling heeft gehad. De tijd van
vervaardiging wijst meer op Dirck Jacobsz , die tusschen 1532 en
1559 vele Amsterdamsche portretten van schutters schilderde,
dan op Scorel, die na 1529 te Utrecht verbleef, en met Amsterdam
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weinig directe aanraking gehad heeft. De Calvarieberg van de
Oude kerk schilderde hij blijkbaar te Utrecht. 1)
De merkwaardige portretten van Herman Hayo en zijn gade
Anna Pompejusdr. Occo behooren ook tot de galerij van het
„Occo's Hofje", zooeven vermeld. De schilderij van Nicolaas
Cannius berust in de pastorie van het Begijnhof te Amsterdam.
De drie laatstgenoemde portretten worden ook toegeschreven
aan het penseel van Dirck Jacobsz. Opine rkelijk is het vorstelijk
hermelijn in de kleeding van Pompejus en zijn dochter Anna.
Het jeugdportret van Sybrant Pompejusz. Occo (geb. 1514
Amsterdam, t 1588 te Calcar), nu in het Kunsthistorische Museum
te Weenen, is door het wapen van Occo duidelijk aangewezen
als dat van een lid dier familie. (In blauw een gouden adelaar met
rooden bek en klauwen.) Het stelt hem voor, niet ouder dan 20
jaar, dus pl.m. 1534. Dat hij wordt afgebeeld bekranst en met een
rol papier in de hand, is geheel in overeenstemming met getuigenissen van zijn leermeesters omtrent zijn geleerdheid. Zoo schrijft
Cornelius Crocus in de Epistola, waarmede hij zijn schooldrama
„Joseph" in 1536 opdraagt aan Martinus Nivenius, na tal van
beroemde Amsterdamsche humanisten opgenoemd te hebben :
„Ut jam tantam subolescentium ingeniorum spem sileam, quorum
ut primi sunt, ita facile maximi futuri, ornatissimi, doctissimique
adolescentes Sibrandus Occo, et Heimannus Ruischonius. Quos
equidem in hoc nomino, ut publice provocati, adesse tam pio
negotio ne graventur." 2 ) Het is dus zeer verklaarbaar, dat de
jeugdige Sybrant werd afgebeeld als een jong bekranst geleerde
met een rol, wellicht een „oratio" of een gedicht, in de hand.
Ook dit portret kan als een kunstwerk van Dirck Jacobs beschouwd worden. (Zie Oud-Holland, 1934, bl. 40-44.) Het portret van
') G. J. Hoogewerff, Tan van Scorel, bl. 67.
2) Vertaling :
„Ik zwijg over de groote verwachting van de toekomstige schrandere geesten, waaronder, daar zij de eersten zijn, zij ook gemakkelijk de grootsten
zullen worden, als : de voorname en zeer geleerde jongelieden Sybrant Occo
en Heiman Ruysch. 1k vermeld deze echter daarbij opdat zij, openlijk genoemd, niet bezwaard zullen worden om bij zulk een vrome handeling aanwezig te zijn".
Namelijk bij de opvoering van het schooldrama 7oseph door Cornelius
Crocus in 1535.
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Sybrandt Occo op lateren leeftijd wordt in de S. Nicolaas-kerk te
Calcar bewaard met dat van zijn vrouw Lysbeth Bam. Het is
gedateerd 1559, aet. 45. 1 ) Eenige gelijkenis met het jeugdportret
valt, ondanks den zwaren baard, nog wel op te merken, vooral
in den news en den stand van oogen en wenkbrauwen ; ook in de
lijn der wang en den haargroei. Sybrandt is in 1578 naar Calcar
gevlucht bij de „alteratie" van godsdienst en regeering te
Amsterdam.
Ook de kleeding, de muts en het „gesmokte" kraagje wijzen
beide portretten van Pompejus en den jongen Sybrandt aan
op 1534-1536. 2)
Het fraaie portretje van Alardus verdient wel eenige aandacht en toelichting. Deze houtsnede van Jacob Cornelisz. van
Oostsanen komt het eerst voor in zijn „Ritus Edendi", 1523, van
welk boekje exemplaren berusten in de Gentsche Universiteitsbibliotheek, het Rijksprenten-kabinet, en in het KupferstichKabinet te Berlijn. Vervolgens worden Alardus' boekjes bijna
altijd met dit portretje, waarvan het blokje zoo gaandeweg
verslijt, opgesierd.
Alardus is voorgesteld voor het raampje van zijn studeercel,
dat is versierd met het veelbeteekenende opschrift in Grieksche
letters : „De Lief de is van Christus en dien gekruisigd", rondom
het H. Hart, waarop de letters I.O.V.s (IHSOUS) duidelijk aangeven, dat het H. Hart van Jesus wordt bedoeld. Zeker een zeer
vroeg bewijs voor de vereering ervan. Verder zien we het wapen
van Amsterdam en het onmisbare doodshoofd. De rondom gedrukte tekst behoeft geen verklaring. Het heeft mij getroffen hoe
juist de indruk van Alardus' doofheid is weergegeven. Erasmus
schreef daarover : „quod auribus diminutum esset, lingua
pensare", wat aan zijn ooren ontbreekt, wordt aangevuld door
zijn tong.
1) De foto ontving ik in dank van den ZeerEerw. Heer Emeritus Pfarrer
H. Schrader te Calcar.
2) Zie Bijdrage tot de kennis van de kleederdracht in de Nederlanden in de
XVIe eeuw door Jvr. Dr. C. de Jonge, in 0. Doll. 1918-1919 en Mevr.
T. H. Derkinderen Besier, Mode Metamorfihosen. De kleeding onzer voorouders
in de 16e eeuw. Amsterdam. Querido's Uitg. lifij. 1933.
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De Bibliotheca Belgica van Foppens vermeldt de geschriften
van Alardus ; en deelt mede, dat hij zijn geheele bibliotheek
aan de Amsterdamsche weezen heeft nagelaten. Is er wel eens
onderzoek gedaan, waar die boeken gebleven zijn ? Zijn zij wellicht
in de Universiteits-bibliotheek terecht gekomen ?
Het portret van Nicolaas Cannius bevat dit distichon, dat
vermoedelijk wel door Crocus voor zijn vriend gedicht zal wezen :
,, Quae venit e fucis cito gloria concidit :
Una fine caret virtus, et benefacta manent."
D.i. : De roem, die voortkomt uit bedrog, verdwijnt spoedig.
Aileen de deugd heeft geen einde en hare weldaden blijven.
Cannius zou als pastoor te Spaarnwoude gestorven zijn.
Het portret van Jacob Cornelisz., zijn vrouw schilderend, is
in de verzameling van den Duke of New Castle, Clumber Park,
en afgedrukt in Kurt Steinbart's artikel Nachlese im Werke des
Jacob Cornelisz. (Marburger Jahrbuch /fir Kunstwissenschaft. 1929.)
De kop van den schilder is gelijk aan zijn bekend eigen
portret in het Rijksmuseum te Amsterdam, (No. 721) dat met
zijn letters is gemerkt, en gedateerd in 1533 ; op dit jaar kan
dus ook het dubbel-portret op bl. 48 gesteld worden.

AANTEEKENINGEN,
BI JLAGEN EN
BIBLIOGRAPHIE

AANTEEKENINGEN.

Bijzonderheden omtrent al de personen, met wie Alardus briefwisseling voert, zijn niet licht te vinden. Omtrent de minder
bekenden volgen hier enkele gegevens.

t

Clenardus (Nicolaas) Cleynaerts, geb. te Diest 1493, te Grenada 1542. Studeert te Leuven ; is bekwaam in Grieksch en Hebreeuwsch. Reist naar Grenada om Arabisch te leeren en de Mohammedanen te Ceuta in Afrika in hun eigen taal te weerleggen in
hun godsdienst. Bekend om zijn geestige brieven. Hij schrijft
Gr., Lat., Hebr. spraakkunsten, herhaaldelijk gedrukt. Alardus
schrijft hem in 1528. Zie bl. 66, 69 en 91.
Gavius (Dominicus) Magdalius, behoort blijkbaar tot de Amsterdamsche familie Gaaf. Toen hij werd verkozen tot „Capituli
Patriarcha" van het Bethanie-klooster, is door Alardus een
„Parabola de decem Virginibus" geschreven, die als samenspraak
(door de nonnen ?) werd voorgedragen. (Epist. Corn. Croci, sign.
F I vo. 2.) Alardus noemt hem in een brief van 1529: „sacrarum
literarum callentissimus", en draagt hem in 1542 op zijn gedicht
op Scorels „Calvarieberg." Zie bl. 16, 105, 191.
Valeolaetus (Joannes), waarschijnlijk vertaling van Valadolid,
was de broeder van Jacobus Valeolaetus, pastoor te Middelburg,
aan wien Alardus vaak schrijft, en wien hij zijn „Rites Edendi
Paschalis Agni" opdraagt in 1523, evenals een schoolzang in 1531,
en in 154o zijn laatsten brief zendt. Zie bl. 17, 39, 46, 119.
Zoowel Grijpinks Register : „Walacria" bl. 89, als Fruin,
Archief,
0 L. Vrouwe-Abdij te Middelburg", noemen circa 1538
”
als pastoor van het Begijnhof te Middelburg : Joannesi Valadolid. Zie bl. 46 hier. Maar Alardus heeft in Theophilacti
Epistola (1541) uitgegeven een : Epitaphium D. Joannis Valeolaeti
Decani S. Petri aped Middelburgum. Blijkbaar zijn bier de
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namen verwisseld. In „Walacria" komt geen kerk van S. Petrus
te Middelburg voor.
Het door Alardus ± 1541 gedichte Epitaphium Agathae Valeolaetae singularis pauperum adfutricis, zal wet een zuster van
den pastoor betreffen. (Zie Theophilacti Epistola.)
Adam Verdunius of a Dunis, t 1 Januari 1538, op zijn
23e jaar. Alardus herdenkt hem in een uitvoerig Epitaphion
(Erasmi Bucolicum, le dr. 1538.) waaruit blijkt dat zijn beide
vrome en rijke ouders toen nog leefden, dat hij gehuwd was
en vele kinderen had ; zeer gezien was bij „Hollandiae Comites",
en een sieraad was van Holland ; leerling van Goclenius ;
hij was de schrijver van de „Annales Hollandiae". Alardus
beschrijft in het Epitaphium uitvoerig zijn ziekte. Verdunius
schreef op 5 Febr 1523 uit het Drietalen College te Leuven,
een aanbevelenden brief aan Alardus voor diens Passio. (Zie
bl. 38.)
Volcardus (Jacobus) van Bergen, was de leermeester van Viglius
A Zuichem, in Den Haag, waar hij zich onledig hield met onderwijs
aan de kinderen van adellijke families. Hij was een vriend van den
dichter Janus Secundus en schreef diens epitaphium. Volcardus
is de schrijver van een practisch boekje voor redenaars : Oratio
quodlibetica de usu eloquentiae in obeundis muneribus publicis.
Antv. Hillenius, 1526.
Aan Alardus is hij door Occo als medewerker voor de Agricolauitgave aanbevolen, Zie bl. 69.
Syrenius (Theodoricus), aan Wien Alardus schrijft over het samenstellen van zijn Passio en het bijvoegen van toepasselijke gedichten bij de prentjes, behoort blijkbaar tot het Haarlemsche geslacht
Van Zuren, van den bekenden Haarlemschen Burgemeesterboekdrukker Johannes v. Zuren. Syrenius of Surenius is de verlatijnschte naam van Van Zuren. Zie bl. 36, 63.
Omtrent de volgende namen heb ik geen gegevens kunnen vinden
Jacobus van Duvenvoorde te Haarlem. Zie bl. 49.
Theodorus Catharus. Zie bl. 113.
Mathias Wagener. Zie bl. 73.
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Bekende personen, als Frobenius, Jacobus Faber, Ant. Liber
en zijn dochter Barbara, Meynardus Mann, Goclenius, Dorpius,
Barlandus, Joh. Noviomagus, Hyperius, Oporinus, Geldenhauer,
Phrissemius, Hademarius, Soter, Gymnicus, Herman van Gouda,
behoeven geen toelichting, omdat elk Biographisch Woordenboek
die kan verschaffen.
In den tekst zijn voldoende gegevens te vinden over ; Arnoldus Montanus (bl. 112) ; Andreas Guielmus (bl. 112) ; Theodoricus Arsenius (bl. 113) en Henricus Joannes (bl. 113)
Bij bl. 73. De waarde en de beteekenis voor onzen tijd van
Agricola's geschriften zijn uitvoerig en juist uiteengezet door
wijlen Dr. H. E. J. M. van der Velden in zijn degelijk werk
aan dezen Humanist gewijd. Bi. 164 en volgg.
De Amsterdamsche Universiteits Bibliotheek bezit een eigenhandigen brief van Haio Hermannus aan Tverardus Nicolai,
Raadsheer in den Hoogen Raad te Mechelen, gedateerd Utrecht,
4 Augustus 1535 Inhoud : bezoeken aan de verwanten ; van.
geen belang

BI JLAGEN.

Bij bl. 8.
Adelardus Amstelredamus Cor. Aurelio Doctissimo S.
Grandis Lovanij est contentio inter plerosque doctos, Hollandiam non
posse vocari Bataviam. Istud nisi to refellas et improbes, nemo est qui poterit;
ut cui totius Hollandiae reconditissima quaeque sunt perspectissima. Nam et
hujus auctor opinionis Noviomagus te solum veretur, teque unum omnibus
Hollandiae doctissimis viris praefert. Cupit amice refellas rationes suas,
et cito cupit : quod ni feceris, pudefiam ego, constanter asserens, te ut
facillime, ita et verissime posse manifestam ejus inscitiam ostendere.
Wilhelmum Hedanum Trajecti ad S. Johannis Decanum consule, si opus
est, ut huic Geiro, ac proinde non satis Hollandiae faventi, resistas.
Sed citra calumniam fiant volumus omnia. Erasmus Basileae agit. Miramur
omnes quod tui sincerissimi semper amici et praeceptoris nusquam meminit. Vale, et scias nullum te uno mihi chariorem Aureli. Lovanij.
Anno M.D.XV.
Uit : Batavia, sive de antiquo veroque eius insulae quam Rhenus in Hollandia facit situ, descriptione et laudibus , adversus Gerardum Noviomagum,
Libri duo , auctore Cornelio Aurelio, D. Erasmi olim praeceptore. Antverpiae,
Apud Christophorum Plantinum. M.D.L.XXXVI.
Bij bl. 9.
Alardus Aemstelredamus Rutgero Rescio S.D.
Olim suavissime Resci, quum perquam juvenis una cum Bartholomeo
Coloniensi, viro cum Latine, turn etiam Graece (ut temporibus illis)
satis erudito, Alcmariae bonas literas profiterer, vix credas quanti pauculas
admodum Rudolphi epistolas, lucubratiunculasque, et fragmenta ..... auctuarii
vice redimerim, idque ab Antonii Susatensis filia Barbara, virgine cum
primis Latina et facunda, principio apud Campos, deinde Aemstelredamum,
postremo Alcmariam patrum memoria cum patre optimo formandae
juventutis magistro, publice docente.
Bij bl. 49.
„Nunquam publice privatimque fuerint plura muliebria ostentacula,
liberiora spectacula, blandiores illecebrae, lasciviores Galataea, falaciores
sponsi Penelopes. Sive quod hodieque (cur enim non utar Hieronymianis
verbis) ingrediuntur expolitae libidinum victimae, et tenuitate vestium
nudae impudicis oculis ingrediuntur. His infelix uxor aut laetatur, et
petit, aut offenditur et maritus in jurgia concitatur. Hic discordia, feminarum repudii. Hinc quod jam nunc picturis nobilitantur atque adeo
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inaurantur celebranturque propudiosae Laydes, mammosae Spatalae,
effeminatae choreae, nasatorum cordax, lascivi complexus, atque plus
quam obscoena balnea. Hujusmodi enim nunc dignantur parietibus ac
postibus suis Christiani quidam ut quae pro divorum imaginibus suspiciant.
Sive quae ubique plena sunt omnia publicis pernobosciis atque prostibulis,
quorum execrabilitas omnes polluit civitates. Sive quae nunquam fuit
pompa fastuosior, cultus superbior, luxus furiosior, libido portentosior, ut
jure in nos competat illud e trivio : Luxus habet multos, pudor et sapientia paucos."
Alardus Aemstelredamus Jacobo Duvortio Harlemaeo juveni cum primis
illustri. S.D. Aemstelredami, Calendis Februariis. Anno XXXVIII.
Inleiding van Erasmi ..... Carmen Bucolicum. Leydis M. D. XXXVI II .
Bij blz. 54.
Deze brief is o.a. van belang wegens de vele namen uit den kring
van Crocus, die hij geeft.

C. C.[rocus] Petri F. , Gerardo Alberti f. Aemsterodamo fratri suo
Chariss. Gratiam 6- Pacem.
Accipe mi germane luculentam in primis maximeque compendiariam
Gramaticae initiationis formulam, in tuam, et per to Bernardi nostri
Dessenii, ac Martini Aeditui, caeterorumque ingenuorum cum primus adolescentium aequalium tuorum gratiam ut scriptam, ita in publicum editam.
Audax profecto, ne dicam impudens, facinus, post tot tantosque autores,
Grammaticas adhuc praeceptiones cudere, hoc est Penelopes telam retexere,
imo cramben, non bis, sed jam sexcenties recoctam ponere. Verum equidem ipsam hanc opellam meam per gratiam Dei, pro me abunde responsuram
confido, tantum illius heic consillii mei rationem redidisse cententus, q.
quidquid in Donati arte, et quas figuras aut Rudimenta vocitant, est
cognitu necessarium, aut alioqui utile, in haec Propaedeumata pueris contraximus. Nimirum quo minorem, ut primi illius, ita et optimi temporis
jacturam faciant, intelligantque earum rerum, quas praepropere doceri
solent, ut qui sit usus. Quarum loco, non paulo fuerit satius, post praeceptam
Catechismi libellum cum divinorum praeceptorum Decalogo, quem nescio
quo casu, pessimo certe, omissum video in vulgatis elementariis libellis,
mox rerum vocabula latina et vernacula eis proponi, multo majore illorum
quum voluptate, turn maxime fructu. Cujusmodi jam pridem sylvam congessit D. Nicolaus Cannius meus, perinde doctissimus ut opto quam non
invidebit, spero, publicae Grammatices candidatorum utilitati, vel impellente huc ornatissimo juvene M. Quirino Talesio suo, aut si is forte
detrectaverit, M. Guillielmus Pancratius noster, aut M. Johannes Capito
Lovaniensis, formandae pueritiae artifex diligentissimus. Parva sane haec
opera, fateor, at non parva est utilitas, utque satissime D. scripsit Hieronymus,
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non sunt contemnenda quasi parva, sine quibus magna constari non possunt. De Grammatica loquor. Haec namque, ut aliis est artibus dignitate
inferior, ita, nisi ea probe cognita omnes infeliciter adeuntur; imaque est
quae puerum suscipit, ut in virum provehat. Pluribus te cohortari frater
charissime spatium non sinit; itaque vale.
Aemsterodami : pridie Calend. Febru. Anno MDXXXII (1532).
1) Absolutissima Grammaticae institutionis Profiaedeumata per Cornelium
Crocum.
Met 12 reg. gedicht : „Quisquis amas rectam studii cito prendere metam" Etc.
Impressum Antverpiae Apud Michaelum Hillenium, Anno MDXXXVII. Men.
Mar. 40.
Berust in de Domkyrkobibliotek te Strangnas.
Bij bl. 56. Erasmus op Joachim Fortius.
Des. Erasmus Roterodamus.
Si cupis astrigeri primordia discere mundi ;
Ac mox aethereos implexos orbibus orbes,
Denique quam vario cincta, quae ducitur arte
Linea, convexi spatium secet, haec age pubes :
Perlege quae triplici Ioachimi cura libello
Tradidit, ac facilem patefecit ad ardua callem.
Surrige te, qui repis humi, patriamque revisse,
Astra levis repete astra, genus qui ducis ab astris. 1)
Erasmus schrijft over hem Oct 1528: (Ep. 2058, 4-7)
.
„Ioachimus mihi vehementer placet ; bis me salutavit. Vocabo hominem
ad convivium, et si quid erit in quo possim illi gratificari, vel tui causa,
faciam lubentur." (Aan Joh. v. Reidt).
Zie Ferguson, Erasmi Opuscula, Haag, Nijhoff, 1933, p. 365.)
I ) Gedrukt in : Ioachimi Ringelbergii Antverfiiani, Institutiones Astronomicae, ternis libris contentae. Basileae afiud Valentinum Curionem. Anne
M. D. XXVIII.
Bij bi. 64 en 70.
Mijn vriend z.g. pater J. C. Alberdingk Thijm S. J., die de verschijning
van : „Onder Amsterdamsche Humanisten" in Het Boek, met belangstelling volgde, schreef mij, op Hemelvaartsdag 1918, over de beide
gedichtjes van Alardus, „In Foccones Phrysios" en „Anna Pompeiana",
als volgt : „Vooreerst zou dit, in die onderstelling bijna onbegrijpelijke,
versje op de Occo's slaan ?
Wat er van die twee gezegd wordt, kan toch maar met veel gratis
veronderstellingen, schijnt het, op de Occo's worden toegepast. Doet
zelfs de laatste regel niet veeleer aan een ergerlijken priester (pastoor)
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denken ? De tweede regel luidt letterlijk : „beiden beulen uit winstbejag,
maar in naam (of ook : bekend als) kunstenaars". De woordspeling
carnifices en artifices zou ook de opvatting kunnen rechtvaardigen :
beiden beulen, maar tevens in naam, voor den schijn, voor 't oog der
menschen handige, slimme lui (kunst = kunstgreep). Ik voor mij kan er
moeilijk iets anders in zien dan een verontwaardigd epigram op twee,
destijds beruchte Friezen, die beiden Fokke heetten, en van wie de een
inderdaad het bedrijf van beul uitoefende, de andere een slechte priester
was : de een doodt de lichamen, de ander de zielen."
Deze verklaring is geestig gevonden ; maar toch schijnt mij de toespeling op de Occos juist, want Alardus verkeerde toen toch in een
stemming om bij zijn opvliegenden aard, zulk een scherp epigram niet
uit te sluiten.
Bij het gedichtje op Anna Pompeiana merkte pater Alberdingk Thijm
S. J. op : „Zou de regel : „Quo tot libri", Waartoe die boeken, waartoe al
die stapels papier ? niet eerder op Haio's boekverzameling dan op de
door hem geschreven boeken moeten slaanr
Mij dunkt van niet, omdat, wanneer het alleen gedrukte boeken betreft,
juist de tegenstelling tusschen het voortbrengen van kinderen en van
boeken verloren gaat. Geschreven boeken zijn het werk van Haio, evenals het vervullen van zijn huwelijksplicht ; terwij1 voor gedrukte boeken
zijn medewerking juist niet onmisbaar is,
„De conclusie is mij ietwat raadselachtig", gaat Alb. Thijm voort,
of moet aangevuld worden door hetgeen men er bij denken moet :
„Wanneer wij zien, hoe verstandige menschen gewoonlijk domme kinderen
hebben, waarom trachten wij dan niet door goede werken 0. L. Heer
te bewegen ons kinderen te schenken ?" Men zou veeleer het tegendeel
verwachten : wat zouden wij dan, of wat geven wij dan ons overtollig
geld aan goede werken uit, opdat 0. L. Heer ons kinderen schenke ? —
Dan zou men echter in plaats van quin, waarin steeds een negatieve
beteekenis ligt, quid moeten lezen, en dan het tweede gedeelte van het
versje door een „echter", een tegenstelling, met het eerste moeten verbinden, zoodat de gedachtengang wordt : „doer uw best om kinderen te
krijgen, of schoon, wanneer wij zien, hoe verstandige lieden gewoonlijk
domme kinderen hebben, waartoe dan goede werken doen opdat God
ons kinderen geve ?"
„De jacht op geestigheid maakt de renaissancemannen dikwijls duister."
Bij bl. 70.
Eftithalamion Hai oni s Harmanni Phri sl'i , (57- Annae Amstelredamae,
per Alardum Atnstelredamum.
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Nec melius teneris junguntur vitibus ulmi
Nec plus lotus aquas, littora myrtus amat.
Quam lepida Haioni sociata est Anna marito.
Quam juvenis juvenem deperit illa virum.
Tam bene rara suo miscentur cinnama nardo.
Addita quam vati phemia dulciloquo est.
Quam platanus rivo gaudet, qua populus unda
Et quam limosa canna palustris humo.
Tam formosa suum complectitur Anna maritum.
Tam conjunx Annam suspicit ipse suam,
Qualiter aequevo sociatam palmite vitem.
Ulmus amat, junctum siccolit Anna virum
Qualis ubi oceani renovatus Lucifer unda,
Laudatur Veneri, sic placet Anna viro.
(Enzoovoorts steeds herhaling : 48 verzen).
Bij bl. 72.
Epitaphium Harmani Haionis Phrisij Caes. Cons. pariter et Orientalis
Phrisiae judicis primarii sive Cancellarii.
Hac Hermanus humo requiescit Phrisius Haio
Mire felici praeditus ingenio.
Quas non ille scholas, quas non inviserit urbes,
Urbanus redeat doctus et experiens,
Audiat omniscius, volitetque et docta per ora
Et facit et patitur quidlibet idque diu.
Sub tristi fuit ingenio, tectoque, sed acri,
Mirifica servos corrigit arte vafros.
Impense doctus Graece, doctusque Latinae
Civilis studium juris et excoluit,
Ingenuas callens artes juxtaque poetas
Quos doctis satagit versibus exprimere,
Exprimit et prosa Ciceronem, tantus in omni
Est sermone lepos, copia mundities
Contigit Haioni mox a juvenilibus annis
Quod certum est paucos obtinuisse viros.
Ut pia sic locuples, sic ingeniosa virago
Anna pudicitiae gloria foemineae.
Foemina digna illis quos aurea condidit aetas,
Principibus natis principe digna viro.
Cui non notus erat, cui non et amabilis ille
Cygnaeus solidae candor amicitiae
Prudens simplicitas, utriusque peritia linguae
Usus, judicium, consiliumque simul
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Caesarius consul primum, primarius inde
Index in Phrisia non sine laude fuit.
Lustra novem numerans, paucis languendo diebus
Extinctus subita concedit Haio febri.
Bij bl. 75, laatste alinea. Geschriften van Alardus.
Dissertatiunculae tres breves ac pernecessariae, contra praecipuum fundamentum huius temporis haereticorum per Alardum Aemstel.
Antverpiae Antonius Dumaeus excudebat. An. M. D. XLI. (Museum
Plantijn, Antwerp.). Is na Alardus' dood uitgegeven ?
Compendium catechismi christianae institutionis Cl. Viexmontii, etc.
Antv. J. Grapheus voor Joh. Steels, 1538.
Haeretici Descriptio, eaque juxta omnes locos Rodolphi Agricolae de
Inventione Dialectica compendio explicata . . . per Alardum Amstelredammum. Salingiaci apud Joannem Soterem, M. D. XXXIX.
(Univ. Bibi. Gent.)
Gallinae unicum piae sollicitudinis atque sollicitae pietatis sumbolum
per Alardum Amstelred. In gratiam Francisci Birckman. (In Mus. Plantijn,
Antw.), z. j. noch plaats.
Bij bl. 79.

Opvoering van Crocus' Joseph to Ingolstadt in 1558, 28 Febr., under
medewerking van Petrus Canisius, door de fezuieten, en eerst door de
Franciscanen.
„Strenue sese gesserunt pueri in comedia Joseph, autore Croco, quam
publice exhibuirnus in feriis bacchanaliorum, suasu hortatuque D. Canisii,
qui earn rythmis quibusdam germanicis fabre consutis, atque per moriones
recitatis, ut quid prae se ferret etiam boni ad imitandum, rudes etiam
non defugeret, pulchre ornavit. In qua pueris tradenda operam lusimus
paucissimis diebus. Vix sperabamus, imo desperatum ante habuimus, tantum tarn exiguo tempore a pueris ignaris, et ad eiusmodi negotia ineptis,
tantum inquam praestari posse. Apud franciscanos earn primo die egerunt,
nobili et frequenti auditorio virorum selectissimorum ; muliercularum enim
et protervorum adolescentum colluviem exclusimus, siquidem fas non fuit
tarn celebrem et Deo sacram habitationem illorum petulantia contaminari
ceu prophanatum iri.
Postridie vero, quia placuit multis, et vehementer nonnulli instarent ut
publico in loco vicissim exhiberetur, omnium consensu in communi domo
civica spectandam omnibus permisimus. Dictu mirum quanta hominum
turDa ad locum istum conflueret, quanto impetu domum illarn hostili
quadam vi invaderent, finemque comediae exspectarent viri ac mulieres,
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cives et rustici, iovani et vechi, cum stupore et summa admiratione.
Multae postea accessere foeminae obsecrantes ut idem et suis pueris
aliquando liceat".
1) Monumenta Historica Soc. 7esu. Lainii monumenta. Tom. VIII, 446/447.
(Mededeeld door pater J. C. Alberdingk Thijm, S.J.).
Bij bl. 90.
In dit gedicht uit de Tabellae van Cornelis Gysbertsz. Plemp (1618)
stelt de dichter zich zelf tegenover de groote verdiensten van Crocus,
die Plemp niet bezat.
CORNELIUS CROCUS.
Sum color, haud Crocus, quamquam non cesso videri,
Et claro dicor nomine Crocus ego.
Non ego sum litterulas sum praeceptore Latinas
Doctus Barlando Rhetore : Crocus erat.
Non ego sum gnarus Graecas emittere voces ;
Sum probus ac doctus non ego : Crocus erat.
Non pietas patria ludum mea pandit in urbe
Officiosus ibi non ego : Crocus erat.
Quaenam forma foret Latii sermonis ephebis
Non ego promptus eram tradere : Crocus erat.
Non disciplinae gravis inculcator honestae ;
Non sine castus ego conjuge : Crocus erat.
Non aluit matris tenuem mea mensa senectam :
Antipelargistes non ego : Crocus erat.
Non abii Romam, Batavo procul orbe relicto :
Loiolae Socius non ego : Crocus erat.
Ossibus ingratae patriae haud ego jure negatis
Romano dignus funere : Crocus erat.
Forsan ego natus quoque sum color Amsterodami ;
Amsterodamensis sed mage Crocus erat.
Bij bl. 115.
Epithalamion Damiani a Goes Equitis Lusitani, Ioannae ab Hargett
Hagensis, per Alardum Amstelredamum. (1538)
Genethliacum In Cl. V. .Damiani a Goes Equitis Lusitani filium
Emanuelem. Petri Nannii. (1539)
Beide gedichten komen voor in : De rebus Hispanicis, Aragonicis,
Indicis et Aethiopicis Damiani a Goes, Lusitani etc. opera, Coloniae
Agrippinae, In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii. Anno
MDC II (1602.)
Nannius was toen rector van de Universiteit to Leuven, waar Damianus
verbleef.

BIBLIOGRAPHIE
van eenige der 16e eeuwsche hierbij gebruikte boeken ; met
opgave van de bibliotheek, waar zij voorhanden zijn. De met
een * gemerkte boeken zijn in het bezit van schrijver, wat niet
steeds uitsluit, dat zij ook elders te vinden zijn. Men raadplege
daarvoor : Nijholt en Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie
van 1500-1540, en andere bronnen.
ALARDUS AMSTERODAMUS.

Alardi Amstelredami ad studiosam Iuventutem Alcmarianam ut literis
bonis juxta ac moribus invigilet Paraeneticon. Zonder jaar, plaats noch
drukker. Geheel in gothieke letter. (Alb Pafraet, Deventer v6Or 1514,
volgens Mej. Kronenberg).
Univ. Bibliotheek te Leipzig. 8 0 .
Epitome assis Budaeici. Alardus Amstelredamus amico lectori : Antverpiae
apud Joannem Thibault, in intersignio viridis viti. (1516 of 1517 ?) 8° *
Ritus Edendi Paschalis Agni, Decem item plagae, sive clades quibus olim
ob Pharaonis impietatem, misere divexata est Aegyptus Cum aliis nonnullis
eodem spectantibus, ex quibus haud obscure calamitosissimam huius saeculi
faciem deprehandas per Alardum Amstelredamum. Apud sacrosanctum,
religiosumque Amstelredamum, nobile totius Hollandiae emporium, ad
Christianae pietatis et dec[us] et augmentum. Dodo Petrus Typographus
ad castrum angelicum pridie parasceves Christianae excudebat Anno 1523
8° (Moes. 47.)
Rijksmuseum, Amsterd.
Univ. Bibl. Gent
Alardus Amstelredamus.
Passio Domini nostri Jesu Christi, sive Scopus meditationis Christianae,
ex optimis quibusque Poetis Christianis, iisque vetustissimis concinnatus.
Amstelredamis Dodo Petrus Typographus excudebat, ad Christianae pietatis
augmentum et decus. Anno M.D.XXIII. 4 0 . Apud sacrosanctum, religiosumque Amstelredamum, nobile totius Hollandiae emporium pridie
Parasceves christianae Anno 1523, (Moes 46.) *
Alardus Aemstelredamus.
Rodolphi Agricolae Phrisii de Inventione Dialectica libri omnes et integri et recogniti, qui jam olim quidem in publicum prodierunt, sed trunci
ac mutili nec minus idem depravati, nunc demum ad autographi exemplaris fidem, per Alardum Aemstelredamum accuratius emendati et additis
annotationibus illustrati. Coloniae Ioannes Gymnicus excudebat Anno
Christo nato M. D. XXXIX. 4 0 . *
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Tweede deel : Rodolphi Agricolae Phrisii lucubrationes aliquot lecto
dignissimae, in hanc usque diem nusquam prius aeditae . . . per Alardum
Aemstelredamum emendata, et additis scholiis illustrata. Coloniae apud
Ioannem Gymnicum. 4 0 . *
Alardus enz. Selectae aliquot similitudines sive Collationes, turn ex
Bibliis sacris, turn ex veterum Orthodoxorum commentariis per Alardum
Aemstelredamum. Colon. Joannes Gymnicus, 1539. 80. *
Marbodaei Galli Caenomanensis de gemmarum lapidumque pretiosorum
formis . . . per Alardum Aemstelredamum. Coloniae excudebat Hero Alopecius. Anno 1539. *
Alardus Aemstelredamus. Theophilacti Bulgariae Archiepiscopi Epistola
cum primis elegans ac pia, interprete Alardo Aemstelredamo.
Zonder jaar, plaats of drukkerij. (Leuven, 1541 ?) 4 0 *
Alardus Aemstelredamus. Sylvulae novae concionum poenitentialium,
sive de vulneribus animae et eorundem remediis, etc. per Alardum Amstelredamum. Lovanii Ex officina Rutgeri Rescii 1542. Men. Augusto. 40 *
Alardus Aemstelredamus. Parasceve ad Sacrosanctam Synaxin, seu
praeparatio ad augustissimi Eucharistiae sacramenti perceptionem. .
per Alardum Aemstelredamum. In een band met het volgende :
Cornelius Crocus. Piae Precationes in passionem Jesu Christi per Cornelium Crocum. Coloniae, Apud Petrum Quentell, Anno M.D.XXXII.
(Moet zijn : M.D.XXXXII, 1542.) 4o. *
Rudolphi Agricolae Phrisii de inventione dialectica libri omnes integri
et recogniti juxta autographi, nuper D. Alardi Aemstelredami opera in
lucem educti fidem, atque doctissimis scholiis illustrati, Joannis Phrissemii,
Alardi Aernstelredami, Reinardi Hadamarii, etc.
Coloniae, Martinus Gymnicus excurlebat. Anno M.D.XLVIII. 4o. *
PETRUS APHERDIANUS.

Epigrammatum moralium libri Duo, in usum juventutis conscripti,
rectore Petro Apherdiano. Antverpiae. Apud Viduam Joan. Latii. Sub
intersignio Agricolae. 1568 (2e druk) 4o. Eerste druk is van 1560.
(Museum Amstelkring).
CORNELIUS AURELIUS.

Batavia sive de antiquo veroque eius insulae quam Rhenus in Hollandia facit situ, descriptione et laudibus ; adversus Gerardum Noviomagum . . . . Auctore Cornelio Aurelio etc. Antverpiae, Apud Christophorum
Plantinum. CID.ID.LXXXVI. 4o. *
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CORNELIUS CROCUS.

Epistola Cornelii Croci Aemstelredami, solidis novi potissimum in
strumenti testimoniis luculenter evincens verissimam esse D. Jacobi defide et operibus sententiam, etc. Ejusdem ..... in vitam Jesu Christi
oratio. Cum praefatione Alardi Aemstelredami.
Coloniae, Apud Melchiorem Novesiensem Anno M.D.XXXI. Mense
Decembri. 4o. *
Cornelius Crocus. Ecclesia ad confirmandam fidem catholicorum dog-

matum, et stabiliendos animos adversus falsae doctrinae ventos, nimium
extremis hisce periculosis temporibus. . . . etc. per Cor(nelium) Crocum
Aemstelredamum. Antverpiae. In aedibus Joannis Steelsii. Anno
M.D.XXXVI. *
Cornelius Crocus. Colloquiorum puerilium formulae, per Cornelium
Crocum Aemsterodamum ex optimis quibusque autoribus coactae.
Fruere lector et fave. Coloniae Joannes Gymnicus excudebat. Anno
M.D.XXXIIII. 4o. * 2e druk 1536, Antw. Hillenius. 4o. Univ. Bib. Amst.
Cornelius Crocus. Comoedia Sacra, cui titulus Joseph, ad Christianae
juventutis institutionem juxta locos inventionis, veteremque artem, nunc
primum et scripta et edita, per Cornelium Crocum Amsterodami ludimagistrum. Abstine sus, non tibi spiro. Antverpiae in aedibus Joan.
Steelsii, Anno M.D.XXXVI. 4o. *
(Eerste van de tallooze drukken.)
Cornelius Crocus. Absolutissima Grammaticae institutionis Propaedeumata per Cornelium Crocum. Impressum Antverpiae Apud Michaelum
Hillenium. Anno M.D.XXXVII. Men. Mar[tii.]
(Strangnas, Domkyrko bibliotek.)
Cornelius Crocus. Oratio, in vitam Domini nostri Jesu Christi in genere
demonstrativo ad Christianae pueritiae institutionem, scripta per Corn.
Crocum Aemsterodamum.
Antverpiae, In aedibus Joan. Steelsii. M.D.XLVIII. 4o. *
DAMIANUS a GoEs, LUSITANUS.

De rebus Hispanicis, Aragonicis, Indicis, Aethiopicis etc. Coloniae Agrippiniae. In officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii. Anno
MDCII. 4o. *
ERASMUS.

Paraphrasis in duas epistolas Pauli ad Corinthios per Erasmum Rotero-

144
damum, recens ab illo conscripta, et nunc primum typis excusa ad Christi
Paulique gloriam. Lovanii, Theod. Martinus Alost. (1512)
(Nijh.-Kron. 844.)

D. Erasmus Roterodamus. De vitando pernitioso libidinosoque aspectu
carmen bucolicum, lectu dignissimum cum scholiis Alardi Aemstelredami
cuius studio nunc primum repertum et aeditum est. Leydis Petrus Balenus
excudebat. An MDXXXVIII Idibus Februariis. Ad intersigne solis inaurati.
40 Konink. Bibl. en Thysiana Leiden.
Tweede druk : Coloniae, ex officina Heronis Alopecii. An. 1539. Met
minder tekst, en op den titel : Bucolicon.
Univ. Bibl. Amsterd.
IOANNES NIVENIUS.

Tumultus Anabaptistarum in nobilissimo totius Hollandiae Emporio
Amstelredamensi nuper exorti descriptio, autore D. Joanne Nivenio scholae
antiquae ibidem moderatore. Excusum Aemstelredami, in antiquo latere in
vico divae Annae, per me Guilielmum Iacobi, sub intersignio arcis Angelicae. (1535 ?)
Univ. Bibl. Amsterdam.
POMPEJUS OCCO.

In melius singula Pomp. Occo. Impressus est Parisii, Arte Ioannes du
pre: Calchographi. Anno a Christ° nato. M D XIX. die XX Decembris
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Museum Amstelkring. Bij het bezoek van Christiaan H van
Denemarken aan de Nederlanden in 1521 behoorde ook tot 's Konings
gevolg : Meester Philippe du Pre. Zie : Kernkamp Bijdr. en Mededeel.
Hist. Gen. Utrecht. Dl. 36, 1915, bl. 269.
JOANNES SARTORIUS.
Centuria Syntaxeon in decades distincta, per Ioannem Sartorium Amstelredamum. Antverpiae Apud Michaelum Hillenium, in Rapo Anno
M. D. XLIIII.
Univ. Bibl. Amst.
Adagiorum Chiliades Tres, quae Ioannes Sartorius in Batavicum sermonem proprie ac eleganter convertit, et brevi ac perspicua interpretatione
illustravit. „Habet et musca splenem ", „Et formicae sua bilis inest.".
Antverpiae, Ex Officina Ioannes Loei. Anno 1561. Met brief van Nannius
aan Sartorius, 1557, en gedicht van C. Musius. *
STOMME PASSYE.

Hier begint een scoene stomme passye met storien wt den bybel
ende Euangelien tot lxxx fighuren toe.
(Amsterdam, Doen Pietersz. 1521(?)). Moes, 34.
(Prentenkab., Berlijn).
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