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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

Voor Nel, Tijmen en Steven.

Woord vooraf
Nu mijn dissertatie is voltooid, wil ik gaarne hen bedanken die aan dit resultaat
hebben bijgedragen.
Aan mijn leermeester dr. F. Veenstra dank ik de belangstelling voor de Italiaanse
achtergronden van de Nederlandse renaissance. Kennis en inzichten, opgedaan tijdens
een door hem georganiseerde werkweek voor neerlandici in Florence, blijken bepalend
te zijn geweest voor mijn verdere ontwikkeling.
Vanaf het begin van mijn promotieonderzoek is prof. dr. C.A. Zaalberg mijn steun
en toeverlaat geweest. Hij heeft aanvankelijk dit onderzoek begeleid en hij was het
ook die mij in contact bracht met prof. Leonard Forster en dr. W. Waterschoot.
Gesprekken met deze onderzoekers en de studie van hun werk hebben enkele malen
geleid tot een opnieuw afbakenen van het onderzoeksterein.
Via prof. Zaalberg heb ik ook kennis gemaakt met prof. dr. R.P. Meijer, hoogleraar
Nederlands te Londen, aan wiens afdeling ik gedurende twee jaar verbonden ben
geweest. Dankzij die Londense standplaats heb ik allerlei vondsten gedaan in Engelse
archieven en bibliotheken.
Omdat prof. Zaalberg slechts tot medio 1978 als promotor mocht optreden, stond ik
voor de keus haastig door te werken op het gevaar af dat vele nieuwe vondsten niet
anders dan oppervlakkig konden worden verwerkt, óf het onderwerp nog te laten
rijpen totdat ik het de brede behandeling kon geven die het toekwam. Het is prof.
Zaalbergs verdienste geweest geen enkele druk op mij uit te oefenen en mij ook na
die tijd steeds weer zijn vertrouwen te schenken.
In het najaar van 1977, nadat ik als wetenschappelijk medewerker in Leiden was
aangesteld, nam prof. dr. S.F. Witstein de begeleiding van mijn dissertatie over van
prof. Zaalberg. Aan die begeleiding kwam helaas plotseling een einde toen zij in
maart 1978 ongeneeslijk ziek bleek en vier maanden later overleed. In deze verweesde
situatie vond ik prof. dr. E.K. Grootes bereid als mijn nieuwe promotor op te treden.
Zijn onbevangenheid tegenover de materie maakte hem in de eerste plaats tot een
ideale criticus, die de leesbaarheid en de logica van het geheel in de gaten hield.
Verder heb ik hem ervaren als een promotor op wie ik kon bouwen.
Verschillende personen hebben het concept van mijn boek of een gedeelte ervan
doorgenomen en van hun kritische aantekeningen voorzien, waarmee ik mijn voordeel
heb gedaan. Ik noem hier in het bijzonder de Leidse conservator Oude Drukken drs.
R. Breugelmans aan wie ik de opzet van mijn bibliografie van Poetou's werken dank.
Hij was het ook die zich heeft beijverd om twee werken van Guillaume de Poetou
door de Leidse universiteitsbibliotheek te laten aanschaffen. Prof. dr. R. Crespo was
zo goed mij herhaaldelijk te verbeteren wanneer ik Italiaans citeerde of de Italiaanse
letteren ter sprake bracht. Aan mijn naaste collega Ton Harmsen en aan dr. C.L.
Heesakkers dank ik nuttige opmerkingen in verband met mijn uiteenzetting over het
silva-genre. Henk de Kooker verwees mij naar enkele gepubliceerde inventarissen
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van privé-bibliotheken waarin exemplaren van werken van Poetou en Vander Noot
werden genoemd; voorts behoedde hij mij voor menige bibliografische inconsequentie.
Jan Helwig hielp mij bij het invoeren van de tekst van de Suite du Labeur in de
computer. Prof. dr. F.P. van Oostrom was zo goed mij een gedeelte van de titel te
suggereren. De Antwerpse oud-stadsarchivaris dr. J. Van Roey bezorgde mij enige
aanvullingen en verbeteringen in verband met mijn biografisch onderzoek naar
kooplieden en overheidspersonen. Mijn samenvatting in het Engels werd door dr.
C.W. Schoneveld van ongerechtigheden gezuiverd. Aan dr. S.B.J. Zilverberg tenslotte
dank ik interessante inzichten en literatuurverwijzingen in verband met de doorbraak
van het protestantisme in de Nederlanden.
Tijdens mijn onderzoek heb ik een groot aantal bibliotheken en archieven bezocht.
Zonder anderen tekort te willen doen, noem ik hier degenen die bijzonder behulpzaam
zijn geweest. Het zijn mevrouw G. Degueldre van het Stadsarchief te Antwerpen,
dr. P. Bougard van de Archives du Pas-de-Calais te Arras, mevrouw Breynaert van
de Archives Communales te Béthune en mevrouw E. Cockx-Indestege van de
Koninklijke Bibliotheek Albert 1 te Brussel. De kenner van het Bethuunse archief,
dr. Bourgeois (te Cambrin), was zo goed mij nuttige verwijzingen in verband met
de biografie van Guillaume de Poetou te bezorgen en mijn transcripties van Bethuunse
documenten te controleren. Mijn collega Bert van Selm verschafte mij in de loop
der jaren allerlei bibliografische verwijzingen op de hem eigen gulle wijze. Tot ons
beider verrassing bleken sommige daarvan uitermate belangrijk te zijn. Ook moet ik
drs. W. Vermeer, de ‘Utrechtse’ Vander Noot-kenner, vermelden, die mij grootmoedig
het typoscript van zijn ter perse zijnde artikel over de chronologie van de gedichten
in Het Bosken liet raadplegen.
Ondanks de tijd die een universitair medewerker wordt toegemeten voor het verrichten
van onderzoek, slorpt het schrijven van een dissertatie een flink deel van de vrije tijd
op. Voor de huisgenoten betekent dit een aanzienlijke belasting. Desalniettemin vond
ik mijn echtgenote bereid om allerlei hand- en spandiensten te verrichten en samen
met mij de proeven nauwgezet na te kijken. Daarbij heeft ze mij vaak behoed voor
misstappen. Mijn broer Guido hielp mij bij het accentueren en collationeren van de
tekst van Poetou's Suite du Labeur.
Tenslotte ben ik mijn uitgever, de heer A.N.W. van der Plank, zeer verplicht. Hij liet
zich kennen als een zaakkundig meelezer in de beste renaissancetraditie. Bovendien
is het voor een groot deel aan zijn ideële instelling en inspanningen te danken dat
mijn proefschrift werd gezet en toch niet ipso facto onbetaalbaar is geworden voor
belangstellende lezers, te meer omdat het zonder subsidie moest worden geproduceerd.

Verantwoording bij deze - digitaal toegankelijke - tweede editie
In 1986 leverde ik bij Arno van der Plank, mijn uitgever van uitgeverij Sub Rosa,
de kopij in van mijn proefschrift, dat ik met met het tekstverwerkingsprogramma
Wordstar had vervaardigd. De digitalisering stond toen nog in de kinderschoenen.
Al spoedig bleek mijn uitgever dat het voordeliger was om de tekst letter voor letter
opnieuw te zetten dan een digitale tussenschakel te gebruiken die de Wordstar-kopij
in zetsel voor zijn zetmachine zou omzetten. Maar het bleek dat - ondanks alle goede
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zorgen van Arno van der Plank - allerlei vervelende foutjes en omissies mijn tekst
teisterden. Die fouten heb ik in deze digitaal toegankelijke uitgave zoveel mogelijk
gecorrigeerd. Het grote voordeel is dat nieuwe fouten alsnog gemakkelijk kunnen
worden hersteld.
De wetenschappelijke stand van zaken van het onderzoek blijft die van het
oorspronkelijke proefschrift. Wel heb ik allerlei correcties, voorgesteld door
recensenten en andere lezers, zoveel mogelijk in deze tweede editie verwerkt. Voor
correcties ben ik de volgende personen in het bijzonder dank verschuldigd: Elly
Cockx-Indestege, Gil Degueldre, Alastair Hamilton, Guido Marnef, Guido Persoons,
J. Van Roey, Wim Vermeer, Werner Waterschoot en C.A. Zaalberg. Een aantal van
deze personen is inmiddels overleden.
Leiden, 19 november 2016
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* zie Bibliografie

Inleiding
In het exemplaar van Vander Noots Das Buch Extasis (ca. 1576) dat in de Hessische
Landesbibliothek te Wiesbaden berust, heeft een zeventiende-eeuwse Duitse lezer
hier en daar met inkt onderstrepingen aangebracht bij passages die hem kennelijk
interesseerden. Bij vs. 1096, dat luidt: ‘Als denn der nun ir meister ist und Herr’,1.
schreef de ons onbekende lezer hortend van opwinding: ‘Nun muss ich auch zu
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diesem Fuss und auch sagen, das mir mein hertz entzündet’.2. Een opmerking van
een lezende tijdgenoot, hoe kort ook, vormt altijd dankbaar materiaal voor onze
kennis van de receptie van een literair werk. Maar deze opmerking is vooral
belangrijk, omdat hieruit valt op te maken dat bepaalde lezers niet alleen de kwaliteit
van Vander Noots verzen onderkenden, maar dat ze er ook verrukt over waren.
Jan vander Noot wordt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis algemeen beschouwd
als onze eerste grote renaissancedichter. In Knuvelders Handboek vindt men een
goed overzicht van wat de Vander Noot-studie in de moderne tijd aan inzichten heeft
opgeleverd.3. Die inzichten komen op het volgende neer: met Vander Noot begint de
doorbraak van de renaissance bij ons. Vander Noot heeft ‘in de Nederlanden het
bewustzijn-van-het-dichterschap gevestigd door zijn hoge opvatting van de taak van
de dichter en de plaats van de schoonheid in de samenleving’ en hij is ‘de heraut van
de nieuwe tijd’.4.

Johannes Vander / Poet.: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, sign. 28.3.1. Geom.: [Nikolaus
von Reusner], Contrafacturbuch [...]. [Strasburg], Bernhart Jobins 1587. Afbeelding nr. 80. Bron:
Karel Bostoen: ‘Nation und Literatur in den Niederlanden der Frühen Neuzeit.’ In: Nation und Literatur
im Europa der Frühen Neuzeit: Akten des I. Internationalen Osnabrücker Kongresses zur
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit; ed. Klaus Garber.
Tübingen: Niemeyer, 1989 (pp. 554-575), p. 555.

Het werk van Vander Noot heeft ook de belangstelling van het buitenland gewekt.
Anglisten bestuderen hem vanwege zijn mogelijke invloed op Edmund Spenser, ‘the
prince of poets in his time’,5. germanisten werden geïntrigeerd door de technische
kwaliteit van zijn Duitse poëzie die zo heel anders was dan die van de contemporaine
Duitse lyriek.6. Romanisten vielen Vander Noots ontleningen aan de Pléiadepoëzie
op, waarbij het feit dat Vander Noot vaak een Franse versie van zijn werken bezorgde,
de kennismaking vergemakkelijkte.7.
Toch is de waardering voor Vander Noots werk in feite nog geen eeuw oud, tenminste
indien men de mooie, maar helaas niet tot onmiddellijke gevolgen leidende,
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bloemlezing uit 1857 van K.F. Stallaert buiten beschouwing laat. De bloemlezing
die Albert Verwey in 1895 publiceerde, had daarentegen wel gevolgen. Het
proefschrift van August Vermeylen uit 1899, waarin het leven en werk van Jan vander
Noot voor het eerst uitvoerig werden behandeld, ontstond onder de onmiddellijke
indruk die Verwey's bloemlezing en inleiding op de jonge Vlaamse literator hadden
gemaakt.8. Met dit proefschrift was tevens een stevige grondslag gelegd voor de
verdere Vander Noot-studie. Verwey is dus de gangmaker geweest. Zijn Leidse
leerlingen Smit en Zaalberg hebben later de fakkel overgenomen.
Verwey voelde zich zo tot Vander Noot aangetrokken, omdat deze dichter werd
miskend door de geleerde wereld die in het bijzonder werd vertegenwoordigd door
de Leidse hoogleraar - en als zodanig Verwey's voorganger - Gerrit Kalff.9. ‘Ja, Van
der Noot gold voor geen dichter, en zijn meeste werk was onbekend, totdat ik er een
bloemlezing uit gaf’, schreef Verwey in 1898 aan Penning. Volgens Verwey's biograaf
Uyldert voelde Verwey op dat punt enige verwantschap met de miskende Vander
Noot. Tijdgenoten hielden de literator Verwey evenmin voor een ‘dichter’.10.
In de ‘Voorrede’ van zijn uitgave karakteriseerde Verwey Vander Noots plaats in
de Nederlandse literatuurgeschiedenis als een sleutelpositie. Hij memoreerde de
prijsvraag die in 1893 door de Belgische Akademie was uitgeschreven, namelijk:
‘Karakteriseer den invloed door de fransche Pléiade uitgeoefend op onze 16de en
17de eeuwsche dichters’. Voor Verwey was dit een centrale vraag. ‘Ja zeker’, schreef
hij, ‘wie de geschiedenis van onze letteren beoefende, wist wel, dat dit de
onbeantwoorde vraag was, zonder welke beantwoord de ge héle geschiedenis van
onze letteren niet te schrijven was. De Brusselaars stelden haar. Maar op wien is die
invloed van de fransche Pléïade aan-gegaan?’ Verwey had zijn antwoord reeds klaar:
‘Wel, op wien anders dan op Van der Noot?’. Meteen trok hij de lijn door naar de
zeventiende eeuw: ‘zonder hèm was er geen Hooft geweest, zonder hèm geen Vondel,
niet zóo kompleet voor 't minst, niet zóo met dat gezag over zijn jambentaal’.11.
Helaas is de lijn die Verwey naar de zeventiende eeuw trok, nooit door historische
feiten ondersteund. Nederlandse tijdgenoten hebben Vander Noots positie als hun
belangrijkste dichter immers niet onderkend, zoals Rein Meijer droog opmerkte in
verband met de op drift geraakte dichterlijke hybris van Vander Noot: ‘one knows
that ten years after his death he was completely forgotten, even in the Low
Countries’.12.
De nadruk die Verwey op de centrale positie van Vander Noot legde, miste haar
uitwerking niet. Vander Noot werd voortaan als een unieke figuur beschouwd. In
kringen buiten de literair-historische vakbeoefening schreef een bewonderaar
bijvoorbeeld over hem: ‘Hoe zou hij hebben kunnen schitteren als iets volstrekts
unieks wanneer hij niet als een zeldzame komeet met zijn licht dat van de aloude
constellatie vernieuwde?’.13. Er waren meer ‘kometen’ in die tijd. Vander Noots
evenknie in de Engelse letterkunde lijkt, wat dit betreft, de renaissance-dichter Philip
Sidney te zijn geweest, over wiens werk C.S. Lewis schreef: ‘Sidney's work rises
out of the contemporary Drab almost as a racket rises’.14.
Dat Vander Noots werk iets komeet- of raketachtigs heeft, zal wel niemand betwijfelen
die kennis neemt van de lyriek van zijn Nederlandstalige tijdgenoten als D'Heere,
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Roemer Visscher en Coornhert.15. Op het merendeel van zijn tijdgenoten had Vander
Noot een voorsprong van een kleine halve eeuw. Wat mag de oorzaak hiervan zijn
geweest? Was Vander Noots voorsprong soms te danken aan zijn talent? Talent speelt
zeker een rol, maar reeds onze zestiende-eeuwers beseften dat talent of aanleg
(‘natura’) niet zonder beheersing van technische vaardigheden tot ontplooiing kan
komen. Het is sinds Verwey gebruikelijk om hierbij te verwijzen naar de invloed
van de Franse Pléiade. Deze invloed op zich voldoet echter niet als antwoord, want
hoe komt het dat Vander Noot met zoveel gemak de Pléiadetechnieken overnam en
zijn tijdgenoten niet? Het is daarom zaak om na te gaan op welke wijze precies
Vander Noot aan de technische voorsprong op zijn tijdgenoten is gekomen. Zijn
vriendschap met Guillaume de Poetou, een Franstalige Nederlandse dichter aan het
begin van de jaren zestig, leek mij een uitstekend uitgangspunt voor een dergelijk
onderzoek. Immers, de allereerste gedichten die Vander Noot ooit publiceerde, komen
voor in een werk van Poetou. Daarenboven werd de bundel in kwestie ook nog door
Vander Noot gefinancierd. De dubbele rol die Vander Noot hiermee op zich nam,
namelijk van ‘patronus’ en ‘poeta’, bood een redelijke kans op succes.
***
Over Guillaume de Poetou (uitspraak zoals in de Franse benaming Poitou) was
nauwelijks iets bekend. De eerste opgave was dus gegevens te verzamelen over zijn
leven en zijn werk. Vervolgens dienden Poetou's werken min of meer toegankelijk
te worden gemaakt, want verwijzen naar een moderne tekstuitgave was onmogelijk.
Daardoor komt het dat deze onderdelen in mijn studie veel plaats innemen. Mijn
uitgangspunt hierbij is evenwel steeds het Vander Noot-onderzoek geweest. Vandaar
dat ik in mijn bio-bibliografie van Poetou steeds die elementen naar voren heb gehaald,
die direct of indirect moeten leiden tot een betere kennis van Vander Noots werkwijze
en mentaliteit. Dit strikt af te bakenen is een onmogelijke opgave. Lezers die op
grond van mijn onderzoek in een of ander onderdeel geïnteresseerd zijn geraakt, zal
ik vaak te weinig hebben gegeven, terwijl andere lezers mijn uitvoerigheid juist
zullen betreuren, omdat ze zich slechts een algemeen beeld willen vormen en daardoor
al aan een half woord genoeg hebben. Aan de bezwaren van beide categorieën heb
ik geprobeerd tegemoet te komen door in het tekstgedeelte de grote lijnen weer te
geven en de bewijsvoering voor de noten te bewaren, maar dit was niet altijd mogelijk.
Poetou droeg zijn gedichten op aan allerlei afzonderlijke personen. Bij de
inventarisatie van die gedichten heb ik telkens een korte levensbeschrijving gegeven
van degene voor wie het gedicht was bestemd. Want indien we iets zinnigs willen
opmerken over de sfeer waarin de nieuwe poëzie functioneerde, moeten we ook de
‘patroni’ van die poëzie kunnen plaatsen. Dit heeft geresulteerd in een prosopografie.16.
In ruim negentig gevallen werden de persoonsgegevens verzameld van Antwerpse
patroni die door Poetou als beschermers voor zijn renaissancepoëzie zijn aangezocht.
Op die manier krijgen we een idee van wat de leden van deze literair geïnteresseerde
elite verbindt. We komen ook achter de redenen die de dichter bewogen om zich met
zijn nieuwe poëzie juist tot hen te wenden.
Het geïnventariseerde materiaal werd vervolgens geïnterpreteerd met behulp van
literair-historische criteria. Prioriteiten bij de interpretatie lagen bij het nut voor de
Vander Noot-studie. Zo zijn mijn beschouwingen over het Silva-genre bij Poetou
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tot stand gekomen, omdat ze van belang konden zijn voor de genre-bepaling van
Vander Noots Het Bosken en Poeticsche Werken. Iets dergelijks geldt ook voor mijn
onderzoek naar de structuur van Poetou's bundels. Daarna werden de aard van Poetou's
dichterschap onderzocht, en zijn betekenis voor het dichterschap van Vander Noot.
Uitgaande van Poetou's Hymne de la Marchandise heb ik vervolgens die Nederlandse
contemporaine poëzie onderzocht waarin het thema van het koopmanschap eveneens
een hoofdrol speelt. Het is vooral in die laatste onderdelen, namelijk ‘dichterschap’
en ‘koopmanschap’ dat ik heb geprobeerd de vinger te leggen op de oorzaak van
Vander Noots voorsprong op zijn tijdgenoten qua werkwijze en mentaliteit. Die
oorzaak vond ik in de gemeenschappelijke belangstelling en de samenwerking van
deze, met elkaar bevriende dichters.
De verhouding tussen Poetou en Vander Noot diende in het brede kader te worden
geplaatst van de wording van de Nederlandse renaissanceliteratuur. Daarvoor was
een inleidend hoofdstuk nodig, waarin werd ingegaan op verschillende aspecten die
bepalend zijn geweest voor de situatie waarin de werken van Poetou en Vander Noot
tot stand kwamen. Deze aspecten werden behandeld op grond van de relevante
secundaire literatuur, met, zo mogelijk, aanvullingen op grond van eigen
bronnenonderzoek. De taalsituatie in de Nederlanden werd behandeld in het licht
van Poetou's Nederlanderschap. Op die manier werd een algemeen kader geschapen
ter verduidelijking van het feit dat een Franstalige dichter, afkomstig uit een Franstalig
gewest als Artesië, niet Nederlandsonkundig hoeft te zijn, en dat zo iemand zich ook
geen Fransman voelt, maar in de eerste plaats Artesiër en in de tweede plaats
Nederlander.
Bij de behandeling van de aspecten humanisme en renaissance ging de voornaamste
aandacht uit naar de Italiaans-Nederlandse betrekkingen. De plaats die de Italiaanse
kooplui innemen in de Nederlandse samenleving van de vijftiende en zestiende eeuw,
was hierbij vooral van belang. Daaruit blijkt namelijk dat het contact met de cultuur
van de Italiaanse elite directer en ingrijpender is geweest, dan men over het algemeen
bij ons beseft. Beschreven wordt hoe de Italiaanse cultuur in de Nederlanden een
gunstige voedingsbodem aantrof en een Nederlandse samenleving van een vrij hoog
ontwikkelingspeil. In het onderdeel humanisme wordt op dit alles nader ingegaan in
verband met het ontstaan van het Nederlandse humanisme.
De Nederlandse renaissanceliteratuur wortelt voor een deel ook in de literatuur die
tot dan toe gebruikelijk was. Wanneer een literair-historicus de continuïteit miskent,
beneemt hij zijn lezers tevens het zicht op de waarde van de innovaties die tot stand
worden gebracht. Om die reden heb ik gemeend ook aan de rederijkerstraditie
aandacht te moeten besteden.
Aangezien het ontstaan van de Nederlandse renaissanceliteratuur samenvalt met de
tijd waarin de Hervorming in de Nederlanden doorbreekt, of beter gezegd, ook op
cultureel gebied een factor van belang wordt, kon de behandeling van het
godsdienstige aspect niet achterwege blijven. Het was evenwel niet mijn bedoeling
om het belang van het calvinisme voor de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur
te schetsen. Binnen dit kader zou ik het niet veel verder brengen dan oppervlakkige
beschouwingen. Om dit te vermijden, heb ik gekozen voor een concreet onderzoek
naar de godsdienstige positie van één bepaalde Nederlandse auteur, namelijk Jan
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vander Noot. Aan de hand van de figuur van Vander Noot heb ik geprobeerd duidelijk
te maken op welke barrières de onderzoeker kan stuiten wanneer hij de godsdienstige
opvattingen van een auteur onderzoekt, en meer nog welke grenzen hij daarbij in
acht dient te nemen. Het was een dankbaar onderzoek, vooral omdat hierbij een aantal
onbekende biografische gegevens betreffende Vander Noot aan het licht kwamen,
alsmede nieuwe gegevens betreffende de eigentijdse receptie van zijn werk.
Het onderzoek kan dus als volgt worden samengevat: het object is de verklaring van
Vander Noots literaire voorsprong op zijn tijdgenoten; als bewijsmateriaal dienden
voornamelijk de werken van Guillaume de Poetou en het resultaat is bedoeld als een
bijdrage aan het onderzoek naar de wording van de Nederlandse renaissanceliteratuur.
***
Mijn onderzoek heeft een lange voorgeschiedenis. Als student interesseerde Vander
Noots werk mij al vanwege de zuiverheid en welluidendheid van het daarin
gehanteerde Nederlands. De raadselachtige persoonlijkheid van de auteur en zijn
verleidingskunsten maakten het werk alleen maar aantrekkelijker. De afkeurende
uitlatingen die her en der in moderne studies over Vander Noot werden uitgestort,
nodigden uit tot kritisch onderzoek. Vooral het gemak waarmee sommige moderne
historici en literair-historici oordeelden over de auteur en diens werk, leek mij meer
over de moderne wetenschap te onthullen dan over de literatuur uit die tijd. De
volgende aanmaningen tot voorzichtigheid en begrip-met-verbeeldingskracht van de
eminente Britse biograaf Lytton Strachey waren mij daarentegen uit het hart gegrepen:
More valuable than descriptions, but what perhaps is unattainable, would
be some means by which the modern mind might reach to an imaginative
comprehension of those beings of three centuries ago [...] might touch, or
dream that it touches (for such dreams are the stuff of history) the very
‘pulse of the machine’. But the path seems closed to us. By what art are
we to worm our way into those strange spirits, those even stranger bodies?
The more clearly we perceive it, the more remote that singular universe
becomes. With very few exceptions [...] the creatures in it meet us without
intimacy; they are exterior visions, which we know, but do not truly
understand.17.
Aanvankelijk wilde ik mij concentreren op Vander Noots vroegst gepubliceerde
boek. In de herfst van 1972 kwam ik met prof. Zaalberg overeen om Vander Noots
Theatre te bestuderen ter voorbereiding van een viertalige editie van dit werk. Het
stond toen al vast dat dit een onderneming van lange adem zou worden. Eerst dienden
zoveel mogelijk exemplaren van de Franse, Nederlandse, Engelse en Duitse versie
van dit werk te worden opgespoord en gecollationeerd. Vervolgens zou de inhoud
van die verschillende versies worden onderzocht om vast te stellen hoe de onderlinge
afhankelijkheid er precies uitzag. Voorts zouden literaire compositie en literaire
bronnen aan de beurt komen.
Vrij spoedig bleek dat voor een dergelijke opzet meer en nauwkeuriger
bio-bibliografische gegevens nodig waren dan waren gepubliceerd. Was over de
persoon van Vander Noot betrekkelijk weinig bekend, over de redenen die leidden
tot een uitgave van eenzelfde werk in vier talen binnen een tijdspanne van vier jaar
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wisten we niets. Aangezien het werk in kwestie overwegend religieus van strekking
was, kon aan een onderzoek naar de godsdienstige overtuiging van de dichter evenmin
worden voorbijgegaan. Kennis over zijn verhouding tot zijn drukkers, zijn literaire
vrienden, zijn vertalers, zijn illustrators, zijn beschermers werd gaandeweg eveneens
een vereiste. In 1973-1974 kwam het onderzoek langzaam op gang. Het verslag van
mijn bevindingen naar aanleiding van een maandenlang archiefonderzoek te
Antwerpen, verscheen in het Festschrift Studies voor Zaalberg uit 1975.
In ditzelfde jaar verwierf ik een reisbeurs van één maand vanwege de British Council
ten behoeve van een verkennend bibliotheek- en archiefonderzoek in Londen. Uit
die periode dateert het bezoek dat ik door vriendelijke tussenkomst van prof. Zaalberg
aan de Britse germanist prof. L. Forster kon brengen. Onder het mom van een
rondwandeling door Cambridge genoot ik het voorrecht van Leonard Forster urenlang
peripatetisch onderricht in de letterkunde van de renaissance te krijgen. Na mijn
aanstelling als docent Nederlands aan de universiteit van Londen zou dit peripatetisch
onderricht in de periode 1975-1977 zich nog vaker voordoen. Uit die gesprekken
werd duidelijk dat een onderzoek naar de Franstalige poëzie die door Nederlanders
uit de omgeving van Vander Noot werd geschreven, prioriteit verdiende. Tussen de
Pléiade en Vander Noot ontbrak namelijk een schakel. Wie had Vander Noot kennis
laten nemen van de Pléiadepoëzie, wie had hem deze nieuwe literatuur leren
waarderen, wie had hem de ‘finesses’ ervan bijgebracht? Dat waren de vragen die
om beantwoording vroegen. Guillaume de Poetou, die door Vander Noot in Het
Bosken ‘l'honneur d'Artois’ wordt genoemd, kwam het eerst in aanmerking. Van zijn
werken noemde W.A.P. Smit er vier die te Antwerpen waren gepubliceerd in de jaren
1565-1566, maar waarvan hij er slechts twee had kunnen inzien, die zich in privé-bezit
bevonden.18. Uit dit overzicht blijkt reeds hoezeer ik schatplichtig ben aan het Vander
Nootonderzoek dat in het verleden tot stand is gekomen. Eén bepaald werk wil ik
hier speciaal noemen, namelijk Waterschoots uitgave van Vander Noots Poeticsche
Werken. In zijn uitgave kon ik de kwaliteitsnorm vinden, waaraan ik heb geprobeerd
te voldoen. Ik ben mij er ten volle van bewust dat het van mijn kant bij een poging
is gebleven.
Tenslotte nog een praktisch punt. In de mening dat een auteur zelf bepaalt hoe zijn
naam dient te worden gespeld, schrijf ik sinds 1975 ‘Vander Noot’. Het is namelijk
in deze spelling dat ik zijn naam steeds in autografen en op titelpagina 's van originele
uitgaven van zijn werk ben tegengekomen. Slechts in zijn Duitstalig werk worden
voorzetsel en lidwoord door een spatie gescheiden en wordt zijn naam gespeld als
‘Johann von der Noot’.

Eindnoten:
1. Deze versregel heeft als context de onderwerping aan Cupido door Olympia, waarop de geliefde
Olympia aan haar dichter haar wederliefde belooft (OE [85]; DBE 41).
2. Forster 1967, 12.
3. Knuvelder 2 (1971), pp. 106-126. Hierin vindt men ook verwijzingen naar de voornaamste
secundaire literatuur betreffende Vander Noot en zijn werk. Voor de tijd na de verschijning van
Knuvelders handboek verschaft de indrukwekkende studie van W. Waterschoot (verder geciteerd
als PW) een overvloed aan bibliografische gegevens.
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4. Knuvelder 2, 126.
5. Bayley 1971. De jongste bijdrage van een anglist is van de hand van C.J. Rasmussen, namelijk
‘“Quietnesse of Minde”: A Theatre for Worldlings as a Protestant Poetics’. In: Spenser Studies
1 (1980), pp. 3-27.
6. Vooral de bijdragen van de germanist Leonard Forster uit Cambridge vormen verplichte lectuur
in de Vander Noot-studie. Gelukkig dringt zijn werk ook tot de germanisten in Duitsland De
jongste studie van een germanist is van de hand van K.E. Schöndorf, namelijk: Die Apodixe in
Jan van der Noots Das Buch Extasis, Poetologische und Literatursoziologische Beobachtungen
zu einem Stück deutscher Kunstprosa aus dem 16. Jahrhundert’. In: Dikt og Idé, Festskrift til
Ole Koppung på syttiarsdågen, 18. januar 1981. Ed. S. Dahl. Oslo, 1981 (Osloer Beiträge zur
Germanistik, 4), pp. 73-87.
Wat de onwetendheid der Duitse germanisten betreft: in 1933 schreef Karl Wolfskehl, vriend
van Albert Verwey en Stefan George, aan Carlo Zaalberg over de kwaliteit van Vander Noots
Duitse werk: ‘Ich bin sicher der Einzige der bei uns etwas da von weiss’ (DBE 175 noot 1; zie
ook M. Nijland-Verwey 1968, 296). Reeds 7 jaar eerder schreef Wolfskehl aan Verwey, nadat
hij kennis had genomen van Vander Noots sonnetten: ‘sie sind als erstes und dabei sehr reines
Beispiel ihrer Form von ausserordentlicher Wichtigkeit’ (M. Nijland-Verwey: 1968, 212).
7. ‘Bénissons donc Van der Noot d'avoir prévu les besoins du public francophone’, meende de
Franse hoogleraar Nederlands P. Brachin die er gelukkig aan toevoegde dat Vander Noots
Franstalige poëzie zich niet kan meten met zijn Nederlandse poëzie (Brachin 1959, 1). Over de
ontleningen aan de Pléiade schreef de Franse romanist M. Raymond (Raymond Dl. 2 (1965),
pp. 195-198).
8. ‘[Verwey] is de eerste die met echte geestesverwantschap over onzen poëet schreef, alle
omtrekken van zijn wezen gezien heeft, en het vraagstuk gesteld heeft van zijn invloed op 't
klassieke tijdperk onzer letteren. Zijn boekje heeft in mij den lust gewekt, de werken van Jan
van der Noot op te sporen en te bestuderen, een beeld van zijn leven te ontwerpen, en man en
werk in verband te stellen met den tijd en de ontwikkeling van onze nederlandse poëzie.’
(Vermeylen Dl. 2 (1951), 650).
Het proefschrift van Vermeylen werd aan de Université Libre te Brussel verdedigd. Het maakte
veel indruk, ook al omdat dit het eerste Nederlandstalige proefschrift was dat aan deze universiteit
werd verdedigd. Vermeylens promotie werd door de Messager de Bruxelles van 10 juni 1899
gesignaleerd als ‘un petit événement dans le monde universitaire’. Deze krant merkte vervolgens
vol verbazing op:

c'est la première fois, en effet, à Bruxelles du moins, qu'un docteur
demandait à défendre un travail en langue flamande. Aussi l'assistance
était-elle plus nombreuse que de coutume, pour ces genres d'épreuves. [...]
M. Vermeylen a répondu, en outre, avec précision, aux questions que lui
ont posées MM. les professeurs Vollgraff et Willems et un des auditeurs,
tous s'exprimant en langue flamande [...].

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Vermeylens ondervragers waren de hoogleraren klassieke talen J.C. Vollgraff en A. Willems,
die beiden ook te Brussel de geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde doceerden.
Over Gerrit Kalff schreef hij: ‘Van Van der Noot blijkt hij weinig gekend te hebben’ Waarop
Kalff hem als volgt terecht wees: ‘Ei, ei! Waaruit blijkt dat? Uit het feit dat ik hem zoveel lager
stel dan gij? Dan is 't mij wel, doch dan schijnt uw uitdrukking mij niet juist gekozen.’ (Uyldert
1955, 75).
Ibidem.
Van der Noot 1895, IV-V.
Meijer 1971, 87.
Cornets de Groot 1967, 184. Ruim twintig jaar eerder presenteerde de literatuurhistoricus
Rombauts ‘de vroegrenaissancist Jan van der Noot’ als ‘een lichtende, maar snel voorbijgaande
meteoor’ (GLN Dl. 3 (1933-1934), 102).
Lewis 1954, 347.
Vermeer 1985, p. 28, pp. 31-32.
Met opzet heb ik Marnix niet in dit rijtje genoemd, hoewel Vander Noot waarschijnlijk toch
een technische voorsprong op hem had. Men zie bijvoorbeeld de twee sonnetten van Marnix
uit januari 1576 (Den Besten 1983, pp. 83-84) en vergelijke die met de sonnetten uit Vander
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Noots oudste werken. Hoe knap Marnix' sonnetten ook mogen zijn, er blijkt tevens uit dat
Marnix zijn sextetten niet in terzetten verdeelde. Vander Noot daarentegen had min of meer
geleidelijk geleerd zijn sextetten in tweemaal drie syntactisch en semantisch bijeenbehorende
versregels te verdelen. Ongeveer één decennium eerder dan het jaar waarin Marnix' zijn sonnetten
voor D'Heere schrijft, weet Vander Noot reeds hoe een sonnet volgens de regels der kunst dient
te worden gestructureerd (Vermeer 1986 [z.p.]). Daar staat tegenover dat die technische
onvolmaaktheid van de sextetten nauwelijks afbreuk doet aan de grote kwaliteit van Marnix'
sonnetten.
De volgende uitspraak van Den Besten: ‘Marnix is, voor zover onze kennis reikt, in de
nederlandse poëzie de eerste echte renaissancist geweest’ kwam tot stand op grond van dezelfde
twee sonnetten van Marnix waarin het principe der regelmatige afwisseling van zwak- en
sterkbeklemtoonde lettergrepen redelijk goed viel aan te tonen (Den Besten 1983, 74). Vander
Noot zou daarentegen het alterneringsprincipe min of meer bij toeval hebben gehanteerd
(Vermeer: 1986 [z.p.]). Volgens dezelfde redenering zou Marnix de eigenlijke innovator van
de renaissancepoëzie zijn geweest. Alternering als criterium om een dichter tot de ‘echte’
renaissance te kunnen rekenen, lijkt mij evenwel een wat te smalle basis. Bovendien gaat Den
Besten wat gemakkelijk voorbij aan Vander Noots fabelachtige kennis van de literatuur van
zijn tijd. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat Vander Noot niets over het befaamde distichon
(een z.g. ‘distique mesuré’) van Etienne Jodelle zou hebben vernomen, dat in 1553 verscheen
in het voorwerk van de Amours van Olivier de Magny. Dit distichon maakte destijds onder de
bentgenoten van de Pléiade te veel furore om Vander Noot geheel te zijn ontgaan (‘Ce “petit
chef-d'oeuvre” courut de bouche en bouche’ schrijft Augé-Chiquet). Het distichon in kwestie
luidt:

Phebus, Amor, Cypris, veult sauver, nourrir et orner
Ton vers, cueur, et chef, d'ombre, de flame, de fleurs.
(Bron: Jodelle Dl. 1 (1965), 86; zie ook: Augé-Chiquet 1909, 329).
16. Zie voor een theoretische inleiding en de gebruiksmogelijkheden van de prosopografie, Stone
1971 en Roorda 1979. Verder Lequin 1985 en de aldaar op p. 570 opgegeven secundaire
literatuur.
17. Strachey 1971, 11-12 (de eerste druk van dit werk dateert uit 1928).
18. BT 358.

Hoofdstuk 1: De genese van de Nederlandse renaissanceliteratuur
1. Taalsituatie1.
Halverwege de zestiende eeuw werden in de Nederlanden twee landstalen gehanteerd.
In de meeste gewesten werden Nederlandse dialecten gesproken; in een aantal
gewesten sprak de bevolking Franse dialecten. Dit geeft slechts een globaal beeld,
want in het gewest Friesland sprak men Friese dialecten en in
Overijssel-Drenthe-Gelderland sprak men de voor Hollanders slecht verstaanbare
Nederduitse dialecten, het zogenaamde ‘Oosters’. In wezen was de taalsituatie nog
veel gecompliceerder, vooral in het gebied dat men later de Zuidelijke Nederlanden
noemde. Vrijwel elk zuidelijk gewest had een anderstalige minderheid. Artesië
(Artois) was Franstalig, maar een aantal plaatsen behoorde tot het zogenaamde
Vlaams-Artesië;2. Henegouwen was Franstalig, met uitzondering van Edingen
(Enghien) en Halle die Nederlandstalig waren. Alleen het gewest Namen was volledig
Franstalig. Vlaanderen telde een aanzienlijke Franstalige minderheid in het Zuidoosten
(Flandre Gallicante of Franssprekend Vlaanderen) rond de belangrijke stad Rijsel.
In het overwegend Nederlandstalige Brabant bestond een klein Franstalig gebied,
namelijk de streek rond Nijvel (Nivelles). Het grootste deel van het gewest Luxemburg
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was Franstalig, maar in steden als Luxemburg en Thionville (Diedenhofen) en in
hun wijde omtrek werd een Duits dialect gesproken. De taal van de instellingen van
het gewest was evenwel Frans. Voor het Prinsbisdom Luik, dat niet tot de Nederlanden
behoorde, geldt eveneens dat de taal van de instellingen Frans was, maar er werd
zowel Frans als Nederlands gesproken. Wat deze taalsituatie extra ingewikkeld maakt,
is dat de taalgrens voortdurend aan het schuiven was. Door bestudering van
plaatsnamen heeft men kunnen vaststellen dat in de vroege Middeleeuwen tot in
Boulogne (Bonen) een Nederlands dialect werd gehanteerd, daarna trok dit dialect
zich terug tot in Artesië. In de Bourgondische tijd was St. Omer nog een tweetalige
stad, maar rond 1530 raakte het Nederlands aldaar geleidelijk in een
minderheidspositie. De omgekeerde beweging was ook mogelijk. Ieper was vanaf
de dertiende eeuw Franstalig, maar in de vijftiende eeuw werd het opnieuw
Nederlandstalig. Grote verschuivingen, met uitzondering van de verfransing van
Brussel in de jongste eeuwen, hebben sinds de zestiende eeuw niet meer plaats
gevonden, maar kleine verschuivingen zijn nog aan de orde van de dag, waarbij
officiële en niet-officiële taalgrenswachters meestal knarsetandend moeten toezien.
Tweetaligheid in de zin van beheersing van de beide landstalen kwam betrekkelijk
weinig voor, eigenlijk alleen in bestuurlijke kringen en in het milieu van de grote
zakenlieden. Om historische redenen was tweetaligheid het meest verbreid in het
oude graafschap Vlaanderen. Van oudsher immers nam Vlaanderen binnen het geheel
van de Nederlanden in politiek en taalkundig opzicht een aparte positie in. Het grootste
deel van zijn grondgebied, het gebied ten westen van de Schelde, was in de
Middeleeuwen bezit van de Franse kroon. De rest van het gebied maakte deel uit
van het Duitse rijk.
Deze politieke grens kwam echter niet overeen met de taalgrens. Het graafschap
Vlaanderen was hoofdzakelijk Nederlandstalig, ook wat betreft het gedeelte dat de
Vlaamse graaf in leen hield van Frankrijk. Door hun nauwe banden met de Franse
kroon waren de graven van Vlaanderen en hun hofhouding veelal Franstalig. Aan
het Vlaamse hof werkte bijvoorbeeld de grondlegger van de Europese roman, Chrétien
de Troyes (ca. 1135-ca. 1190). Een Nederlandstalig equivalent van Chrétien die aan
hetzelfde hof werkte, hebben we niet.
Het politieke overwicht in dit graafschap kwam vanaf de tweede helft van de dertiende
eeuw echter geleidelijk in handen van steden als Brugge en Gent die Nederlandstalig
waren. De invloed van de Franse cultuur bleef niet beperkt tot het Vlaamse hof; bij
patriciërs in de steden werkte dit adellijke voorbeeld aanstekelijk. Met de komst aan
het eind van de veertiende eeuw van het Bourgondische huis (een jongere tak van
het Franse koningshuis) zou de invloed van het Frans groeien. Die invloed zou zich
in de loop van de vijftiende eeuw zelfs uitbreiden naar de andere Nederlandse
gebieden die traditioneel deel uitmaakten van het Duitse Rijk. De taal van het reizende
hof van de Bourgondiërs was Frans.
Vandaar dat de literatuur die in hofkringen ontstond, Franstalig was. De
Bourgondische hertogen, die al vrij gauw het belang van de literatuur onderkenden
bij het propageren van hun politieke doelstellingen, verleenden opdrachten aan Franse
auteurs zoals Eustache Deschamps (ca. 1344-ca. 1404), Christine de Pisan (ca.
1364-ca. 1431) en Martin le Franc (ca. 1410-1461). Ze hadden Franstalige
hofkroniekschrijvers in dienst, die zich een literaire reputatie wisten te verwerven,
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zoals de Henegouwer Jean Froissart (1337?-1410?), de in de buurt van het Vlaamse
Aalst geboren Georges Chastellain (1405-1475), de in de buurt van Boulogne geboren
Jean Molinet (1435-1507) en de Henegouwer Jean Lemaire de Belges (1473?- na
1515). Andere bekende Franstalige auteurs die als hoveling waren verbonden aan
het Bourgondische hof, waren de uit Kamerijk (?) afkomstige Enguerrand de
Monstrelet (ca. 1390-1453), Pierre Michault (15e eeuw), en Olivier de la Marche
(ca. 1426-1502) die te Brussel was geboren.3.
De hoftaal was weliswaar Frans, maar kennis van het Nederlands was een vereiste
voor hoge ambtenaren. Zo werd ter gelegenheid van de Blijde Inkomste van Filips
de Goede in Brabant op 5 oktober 1430 bepaald dat de kanselier en de raadsleden
van de Raad van Brabant naast het Latijn, ook het Frans en het Nederlands moesten
beheersen. Ook de twee eventuele niet-Brabanders in de Raad moesten het Nederlands
machtig zijn. Dezelfde bepalingen werden herhaald bij de Blijde Inkomste van Karel
V op 23 januari 1515. Uit de beschikbare documenten van de tijd zelf bleek dat, wat
de volkstalen betreft, er sprake was van een bestuurlijke tweetaligheid in de
Nederlanden. In de rechtspraak werd de taal gehanteerd van de streek waaruit de
verdachte afkomstig was. In een overwegend Nederlandstalig gewest als Brabant
was in de praktijk het Nederlands de meest gebruikelijke bestuurstaal.4. Dit was ook
het geval in de overige Nederlandstalige gewesten.
Waren de landsregering en haar organen in de vijftiende eeuw en zestiende eeuw in
feite tweetalig, de overheid van de belangrijkste steden in de Nederlanden hanteerde
van oudsher naast het Latijn het Nederlands als bestuurstaal. Officiële stukken:
verordeningen, reglementen, contracten en dergelijke waren vaak in het Nederlands
gesteld. We zien ook dat de literatuur die binnen die steden functioneert
Nederlandstalig is. Zoals Filips de Goede Franstalige auteurs in dienst nam als
hofhistoriografen, zo was Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482) zeventien jaar lang
in dienst van de Brugse overheid als ‘stadsdichter’: De Roovere's Brusselse collega
Colijn Caillieu werd in 1474 eveneens door zijn stad in dienst genomen tegen een
vast jaargeld.5. Evenals Chastellain, Molinet en anderen bewoog De Roovere zich op
het terrein van de geschiedschrijving, maar dan tot glorie van zijn eigen stad: indien
we D. Geirnaert mogen geloven, was hij de auteur van een Brugse kroniek van
Vlaanderen.6.
In de vijftiende eeuw was er nog geen sprake van standaardtalen. Het gesproken
Frans in de Nederlanden bestond uit een aantal Franse dialecten die onderling zeer
verschilden, zoals ook de Nederlandse dialecten onderling verschilden. Er was echter
één belangrijk verschil: de hoftaal van de Bourgondiërs was dezelfde als die van de
Franse Kroon. Daarmee gingen zij voorbij aan de Franse dialecten (Picardisch en
Rouchy in het Westen en Waals in het Oosten) die in de Nederlanden gebruikelijk
waren. Doordat deze hoftaal ook in het bestuur van het land werd gehanteerd,
betekende dit een enorme steun voor de verbreiding van deze taal die de standaardtaal
zou worden. Het is duidelijk dat het Nederlands een dergelijke steun miste, waardoor
een snelle totstandkoming van een Nederlandse standaardtaal nadelig werd beïnvloed.
Onderling contact tussen Frans- en Nederlandstaligen was niet ongebruikelijk: men
denke aan de zakenlieden en overheidspersonen in de steden voor wie het een
noodzaak was om beide landstalen te beheersen. Voor Franstalige Bourgondiërs
bleef dit contact met het Nederlands niet zonder gevolgen. Doordat de achtergrond
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van belangrijke Bourgondische auteurs Nederlands was, komen we ook veel
Nederlandse woorden tegen in de werken van hofschrijvers als Chastellain, Molinet
en De la Marche.7. Anderzijds zien we ook hoe het Nederlands van onze rederijkers
doorspekt raakte met Frans. Vandaar dat Nederlandse renaissance-auteurs het als
hun taak zouden zien om op te komen tegen het gebruik van bastaardwoorden en te
pleiten voor een zuiver Nederlands.
Aan de bestuurlijke tweetaligheid van de Nederlanden zou voor een deel van het
land om praktische redenen een einde komen met de Val van Antwerpen in 1585.
Vanaf die tijd ontwikkelde het Noorden - het huidige Nederland - zich zelfstandig
als ééntalige natie. In het Zuiden - grosso modo het huidige België - bleef men met
de tweetaligheid worstelen tot op de huidige dag.

De Nederlanden in de zestiende eeuw. Bron: Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Bussum,
1979-1982. Dl. 5, p. 314.

2. Politieke zelfstandigheid
De politiek van de Bourgondiërs was gericht op gebiedsuitbreiding en op eenmaking
van hun gebieden door middel van bestuurlijke centralisatie.8. Vervolgens beoogden
zij van die gebieden een aparte eenheid te maken die los zou staan, zowel van de
Franse kroon als van het Duitse Rijk. Op deze doelstellingen was ook hun politieke
propaganda gericht. Vooral Filips de Goede (1396-1467), speelde een belangrijke
rol in verband met de eenmaking van de Nederlandse territoria. Bij zijn
troonsbestijging in 1419 was hij reeds graaf van Vlaanderen en Artesië en tijdens
zijn regering verwierf hij de bestaande unies Brabant-Limburg-Overmaas en
Holland-Zeeland-Henegouwen en de gewesten Namen en Luxemburg. Als hertog
van Bourgondië was hij een aanzienlijk vazal van de Franse koning, maar door het
bezit van het vrijgraafschap Franche-Comté (belangrijkste steden: Dole en Besançon)
was hij ook leenman van de Duitse keizer. Door de nieuw verworven gebieden in de
Nederlanden nam het belang van dit Duitse leenmanschap steeds toe. Vandaar de
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plannen van zijn opvolger Karel de Stoute (1433-1477) - de eerste Bourgondiër die
zich geen Fransman meer voelde - om een zelfstandig middenrijk tussen Frankrijk
en Duitsland te smeden. Toen hij in 1477 bij Nancy het leven liet, was dit streven
echter voorlopig van de baan.
De verdere eenmaking zou pas plaatsvinden onder Karel V: deze kleinzoon van de
laatste Bourgondische hertogin Maria (de dochter van Karel de Stoute), lijfde Doornik
en het Doornikse in, verder Friesland, Utrecht-Overijssel-Drenthe, Groningen en de
Ommelanden en hij heroverde in 1543 Gelre-Zutphen, dat reeds in 1504 door zijn
vader Filips de Schone was veroverd, maar dat in 1513 weer verloren was gegaan.
Slechts het Prinsbisdom Luik, waartoe ook het oude graafschap Loon (ongeveer het
huidige Belgisch Limburg) behoorde, slaagde erin een soeverein vorstendom te
blijven. Als machtigste heerser van zijn tijd kon Karel V de droom van de
Bourgondiërs verwezenlijken en de Nederlanden losmaken van zowel Frankrijk als
Duitsland. In 1529 dwong hij de Franse koning Frans I bij de Vrede van Kamerijk
om in de Nederlanden alle feodale banden en andere mogelijke lenen van Frankrijk
op te geven. Bijna twintig jaar later, in 1548, zouden ook de banden met Duitsland
worden losgemaakt. Bij de Transactie van Augsburg werden de Nederlandse gewesten
onttrokken aan het Duitse Rijk. Zij werden verenigd in een nieuwe, bijzondere
‘Neder-erflandse’ kring of Bourgondische kreits. De politieke zelfstandigheid van
de Nederlanden was hiermee voor het eerst in de geschiedenis een feit geworden.
In de Nederlanden was er echter toen nog nauwelijks sprake van een nationaal besef.
De loyaliteit van de meeste bewoners ging in eerste instantie uit naar het eigen dorp,
de eigen wijk of stad. Een klein aantal Nederlanders kon wat verder kijken en
beschouwde het eigen gewest als natie. Slechts de landsheer en de aristocratie waren
vanwege hun bestuurlijke activiteiten in staat over de gewestelijke grenzen heen te
kijken en het geheel van de Nederlanden als natie te zien. In hun kielzog volgden de
kooplieden, geleerden- en kunstenaars die vaak een hele tijd in het buitenland hadden
gewerkt. Als vuistregel mag hierbij gelden dat naarmate de Nederlander verder van
huis was, hij een groter deel van de Neder landen als zijn vaderland beschouwde.9.
Dit nieuwe perspectief speelt met name een rol na de Beeldenstorm van 1566.
Noodgedwongen verlieten toen duizenden Nederlanders huis en haard om zich in
het buitenland te vestigen. Betrokken bij het kerkelijk leven als ze waren, kwamen
ze ginds in nauw contact met Nederlanders die afkomstig waren uit andere gewesten
dan zijzelf. Vooral bij Nederlanders in Engeland heeft dit nieuwe perspectief een rol
gespeeld. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat deze - vaak tijdelijke - emigranten
bij hun terugkeer in het vaderland blijk gaven van een nationaal besef.

3. Humanisme
Humanisme of ‘studia humanitatis’ zijn twee termen voor hetzelfde begrip.
Humanisme is de negentiende-eeuwse term. ‘Studia humanitatis’ en ‘studia
humaniora’ zijn de termen waarmee veertiende-eeuwse humanisten hun bezigheden
betitelden. Op grond van contemporaine uitspraken heeft Kristeller het werkterrein
van de ‘studia humanitatis’ vastgesteld. Het omvatte: de studie van de grammatica,
de retorica, de literatuur, de geschiedenis en de moraal-filosofie.10. De gangmaker
van de ‘studia humanitatis’ was Francesco Petrarca (1304-1374). Vanuit de Provence,
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waar Petrarca een groot deel van zijn leven heeft gesleten, en vanuit Toscane drong
het humanisme door tot andere gewesten. Om daar eveneens tot bloei te komen was
het afhankelijk van een geschikte voedingsbodem. Die was aanwezig in allerlei
landen en met name ook in de Nederlanden. Het Italiaanse humanisme werkte
bevruchtend op een autochtoon Nederlandse traditie. Daaruit zou een nieuwe variëteit
ontstaan, namelijk het christelijk humanisme. De wordingsgeschiedenis van dit
christelijk humanisme is zeer complex. Bij het onderzoek daarnaar ligt het voor de
hand twee lijnen te volgen: die van de autochtone traditie en die van de Italiaanse
invloed. Eerst komt die autochtoon Nederlandse traditie ter sprake, vervolgens de
Italiaanse invloed.
Bij ons heeft de Devotio Moderna (Eigentijdse vroomheid) harten en geesten rijp
gemaakt voor het christelijk humanisme. Deze religieuze beweging, die autochtoon
Nederlands was, werd op gang gebracht door een tijdgenoot van Petrarca, namelijk
de diaken Geert Grote (1340-1384) uit Deventer. De beweging ontstond in 1374 toen
Grote zijn huis in Deventer wegschonk aan arme, ongehuwde vrouwen. Dit ‘Meester
Geertshuis’ werd daarmee de eerste vestiging van de ‘Zusters van het Gemene Leven’.
Twee jaar later kwam naar het voorbeeld van deze eerste stichting een vestiging voor
mannen tot stand. Grote's vicaris en volgeling Florens Radewijns stichtte toen het
eerste fraterhuis van de ‘Broeders van het Gemene Leven’. In dit fraterhuis woonden
vier priesters die de leiding hadden en acht ‘clerici’ (jongeren die de Latijnse school
achter de rug hadden en die ter plekke werden opgeleid tot priester), verder waren
er twee ‘familiares domestici’ (leken die op het praktische vlak als kok, kleermaker
en dergelijke de overige huisgenoten verzorgden). Daaruit blijkt dat slechts een kleine
minderheid van de fraters leek was. Leken zouden bij de fraters altijd veruit in de
minderheid zijn.
Wat hun spiritualiteit betreft: gewetensonderzoek, goede voornemens maken en
meditatie moesten een verinnerlijking van de vroomheid teweeg brengen. Daarnaast
werd er ook de nodige aandacht besteed aan hardop gezegde gebeden, dus aan
uiterlijke vroomheid. Daar werd althans meer aandacht aan besteed dan men op grond
van het traditionele beeld van de fraters zou verwachten.11. Na de dood van Geert
Grote werd in 1387 door de fraters de stichting gefinancierd van het klooster van de
Reguliere Kanunniken te Windesheim (onder Zwolle). De nieuwe geest van strenge
naleving van de kloosterregels die deze stichting kenmerkte, sloeg aan: tegen het
eind van de vijftiende eeuw telde de Congregatie van Windesheim ongeveer honderd
kloosters, verspreid over de Nederlanden, Duitsland en Zwitserland.12. Hetzelfde
succes en eenzelfde geografische verspreiding gelden voor de fraterhuizen van de
Broeders van het Gemene Leven.
Het zijn de Broeders van het Gemene Leven die we hier als uitgangspunt nemen,
zonder daarom afbreuk te willen doen aan de betekenis die de overige stromingen
binnen de Moderne Devotie hebben gehad voor de schepping van een gunstig
intellectueel klimaat. Geert Grote had veel belangstelling voor de bronnen van het
christendom: de bijbel en de geschriften van de kerkvaders. Speciaal wat boeken
betreft, was hij bijzonder hebberig: in een brief aan Ruusbroec getuigde hij over
zichzelf ‘Semperque avarus et peravarus librorum’.13. Daarbij stelde hij meer prijs
op de betrouwbaarheid van de geschriften die hij verzamelde, dan op de uiterlijke
kwaliteiten ervan.14. Op zijn volgelingen droeg hij die belangstelling en geesteshouding
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over. Droeg het verzamelen en afschrijven van boeken zijn goedkeuring weg, met
afkeer bezag hij het armoede-ideaal van franciscanen en dominikanen, namelijk het
bedelen om het dagelijks levensonderhoud. Daarom wilde hij dat de fraters of
Broeders in hun onderhoud voorzagen met het werk van eigen handen. Zoals we
zullen zien, was de meerderheid van de fraters ex-leerling van de Latijnse scholen.
Gezien hun ontwikkelingsniveau en de in hun milieu traditionele belangstelling voor
boeken, is het niet verwonderlijk dat ze hun keuze lieten vallen op kopieerarbeid om
in hun levensonderhoud te voorzien. In Deventer en Zwolle was het de gewoonte
vier à vijf uur per dag aan kopieerwerk te besteden; te Leuven waar de inkomsten
kennelijk hard nodig waren en de vraag groot was, kopieerden de fraters zelfs acht
uur per dag.15. Dit kopiëren was een individuele bezigheid: na de mis, de lezing van
de getijden en na allerlei devote oefeningen trok iedereen zich op zijn kamer terug
voor de dagelijkse arbeid. De opbrengst van de kopieerarbeid werd in een
gemeenschappelijke kas gestort.16. Kopiëren was voor de fraters echter niet louter
een mechanische bezigheid; dit blijkt uit de tekstkritiek die ze toepasten. Dit is
begrijpelijk: de betrouwbaarheid van het afschrift was immers een doeltreffend
verkoopsargument. Aan hun bijbelafschriften kan men hun zorg voor een constante
kwaliteit aflezen. In het moederhuis te Deventer bevond zich een geëmendeerd
standaardexemplaar van de Vulgaattekst. Van dit exemplaar werden afschriften
gemaakt waarvan alle fraterhuizen en kloosters van de Moderne Devotie er een
moesten bezitten.17. Tekstkritiek veronderstelt een bepaalde geesteshouding die men
het best kan omschrijven als een combinatie van kwaliteiten. Deze zijn onder meer:
respect voor bronnen, een streven naar grondige kennis van de stof, zorgvuldigheid
en nauwgezetheid. Iemand met zo'n geesteshouding beschikt tevens over de
geesteshouding die de serieuze studie van de Klassieke Oudheid mogelijk maakt. Zo
konden de Leuvense tekstuitgaven uit de kringen van de Moderne Devotie in
kwalitatief opzicht concurreren met vergelijkbare uitgaven door humanisten.18. Het
is onder meer door haar aandacht voor bronnen en tekstkritiek dat de Moderne Devotie
de geesten en harten heeft rijp gemaakt voor het Italiaanse humanisme. Van het
Leuvense klooster der Reguliere Kanunniken - die eveneens deel uitmaken van de
beweging der Moderne Devotie - is de bibliotheekcatalogus overgeleverd.19. Dit
klooster van St.-Maartensdal was eerst een fraterhuis van de Broeders van het Gemene
Leven geweest (opgericht in 1433), maar in april 1465 werden de fraters opgenomen
in de Vereniging van Windesheim.20. De catalogus van de Leuvense
kloosterbibliotheek bewijst afdoende dat het Italiaanse humanisme tot dit klooster
was doorgedrongen.21.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw kwam de boekdrukkunst op, wat
vermoedelijk de bestaansmogelijkheden van de fraters heeft ondergraven. Men zou
verwachten dat zij, als antwoord op deze dreiging van de moderne tijd, drukkerijen
zouden hebben opgericht om op deze manier hun boekproductie voort te zetten. Dit
is slechts in geringe mate gebeurd. Drukkerijen en uitgeverijen hadden ze bij ons
slechts te Brussel (1475-1485?), Gouda (1486-1521) en te 's-Hertogenbosch
(1525-1526) en in Duitsland te Marienthal (ca. 1473-1484) en Rostock (ca.
1473-1529).22. Op andere plaatsen zoals te Deventer, Antwerpen, Leuven en Zwolle
bestonden zelfstandige drukkerijen en uitgeverijen die min of meer met hen waren
gelieerd.23. Men kan er slechts naar gissen wat de reden is geweest dat zij niet massaal
hebben deelgenomen aan die technische innovatie. Vermoedelijk was de opzet van
een drukkersatelier niet goed te verenigen met de spiritualiteit van de Moderne
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Devotie. Tegen grote investeringen in drukkersmateriaal en papier zullen zij vreemd
hebben aangekeken. Het lenen van het benodigde kapitaal bij banken en andere
geldschieters zal bemoeilijkt zijn door hun afkeer van woekerpraktijken. Niet het
minst nog zullen de eisen van het drukkersbedrijf hebben gebotst met de sfeer van
een leven dat op zich al overvol was met de vervulling van vrome plichten. Kopiëren
was een min of meer individuele bezigheid die de fraters op hun kamers uitvoerden.
Die arbeid vergde ook fysiek veel minder dan het hanteren van de drukpers. Was het
drukken op zich al in de ogen van veel tijdgenoten Zwarte Kunst, het reilen en zeilen
van een drukkersatelier moet ook de fraters als een heksenketel zijn voorgekomen.
Slechts bij uitzondering in de ateliers van de fraters, maar daarentegen wel bij
privé-ondernemers nam men de productie van classica, humanistica en schoolboeken
ter hand. Deventer, de bakermat van de Moderne Devotie, neemt wat dit soort uitgaven
betreft een bijzondere plaats in. Op grond van Campbell's Annales is berekend dat
daar in de incunabeltijd 508 uitgaven het licht zagen, waarvan 90 in de categorie
classica en humanistica.24. Deze verhouding 508: 90 krijgt enig reliëf in vergelijking
met de productiecijfers van elders. Voor Antwerpen, na Deventer de stad in de
Nederlanden met de hoogste boekproductie, zijn de cijfers: 432: 76.25. Voor Parijs:
677: 66 en voor Engeland 364: 29.26. De vooraanstaande plaats die wordt ingenomen
door Deventer is merkwaardig en kan niet goed worden verklaard zonder de positie
die de fraters in deze stad innamen daarbij te betrekken. Opmerkelijk is in elk geval
dat tussen Deventers eerste drukker Richard Pafraet en de fraters een goede
verstandhouding bestond.27. Kennelijk beschouwden ze de productie van zijn atelier
niet als een regelrechte aanslag op hun bestaansmogelijkheden. Deze Richard Pafraet
(ca. 1455-1512) was oorspronkelijk een edelsmid, afkomstig uit het dorp Paffrath,
ten oosten van Keulen. Het eerste boek van zijn pers, het Liber Bibliae moralis van
Petrus Berchorius gaf hij in 1477 uit. Na de komst van Alexander Hegius naar
Deventer in 1479-1480 als rector van de Latijnse school, werden in Pafraets drukkerij
werken van klassieke auteurs en van Italiaanse humanisten gedrukt. De vrijgezel
Hegius (1433-1498) werd bevriend met de drukker Pafraet en nam zelfs zijn intrek
bij hem. Het was daar ook dat de vader van het Italiaanse humanisme in de
Nederlanden, Rudolf Agricola, zijn vriend Hegius in 1484 kwam opzoeken.28. In
1483 kwam een tweede drukker-uitgever naar Deventer: Jacob van Breda. Hij en
Pafraet maakten van Deventer het voornaamste drukkerscentrum van de Nederlanden.
Van beide drukkers bevinden zich nu nog in totaal 319 uitgaven in Nederlands
openbaar bezit.29. Na Venetië was Parijs in de periode vóór 1501 de belangrijkste
drukkersmetropool, maar in Deventer kwamen, zoals gezegd, in die periode meer
werken van klassieke auteurs van de pers dan te Parijs.30.
De conclusie dringt zich op dat hoewel de fraters zelf niets anders in druk hebben
laten verschijnen dan vrome werken en enkele schoolboekjes ten behoeve van het
onderwijs in het Latijn, zij te Deventer en elders toch op een of andere manier de
privé-ondernemers behulpzaam zijn geweest met hun kennis van het boek en van de
boekenmarkt. Helaas ontbreken hierover tot nu toe harde gegevens.
Een andere werkzaamheid van de fraters die van belang is geweest voor het scheppen
van een gunstig klimaat voor het humanisme, heeft te maken met het toenmalige
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Anders dan men in het verleden hierover
dacht, hebben de fraters slechts bij uitzondering eigen scholen opgericht en daaraan
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les gegeven.31. Veel meer aandacht daarentegen besteedden ze aan de zielzorg van
de jeugd. In veel steden richtten ze convicten (kosthuizen) op waarin onderdak werd
verleend aan scholieren die van daaruit een stadsschool of Latijnse school bezochten.
Een procurator had de leiding van zo'n kosthuis, een repetitor verzorgde de
studiebegeleiding en een andere frater kookte. Hun kosthuizen, die concurreerden
met privé-kosthuizen, waren een groot succes en boden onderdak aan velen, rijk en
arm.32. Zo vond de beroemde theoloog Wessel Gansfort (ca. 1419-1489) in zijn jeugd
als arm scholier van de stadsschool te Zwolle onderdak in het kosthuis van de fraters33.
en ook Erasmus werd in de jaren 1485-1487 geplaatst in het kosthuis van de fraters
te 's-Hertogenbosch waar hij met de hulp van de repetitor probeerde op het niveau
van de tweede en eerste klas te komen. De Bossche stadsschool bood namelijk geen
vervolgonderwijs na de derde klas.34. Had de Latijnse school in feite de fraters nodig
om tot een behoorlijk leerlingenaantal te komen, de fraters waren voor hun toekomst
ook enigszins afhankelijk van die scholen. Het hoeft namelijk geen betoog dat de
jongeren in zo'n kosthuis vertrouwd werden gemaakt met de levensbeschouwing van
de fraters en dat onder hen de toekomstige fraters werden gerecruteerd. Toch moet
men dit aspect niet overdrijven: de fraterhuizen en kosthuizen telden relatief weinig
fraters en voelden zich niet echt verplicht om wervend op te treden. Hoewel ze de
mogelijkheid hadden om uit het intellectuele puikje van de Nederlandse jeugd hun
toekomstige medebroeders te kiezen, is het de vraag of ze zo gespitst waren op knappe
koppen. Uit hun spiritualiteit althans blijkt dit niet. Anderzijds kennen we de klachten
van Erasmus over de druk die op zijn geweten werd uitgeoefend door een Bossche
frater om in te treden. Erasmus weerstond echter die druk. Vanwege die pressie heeft
hij zich later zeer negatief uitgelaten over de fraters.35. Het lijkt me echter niet juist
om op grond van Erasmus' particuliere ervaringen te besluiten dat die pressie een
algemeen voorkomend verschijnsel was.
Wat we wel kunnen besluiten, is dat de fraters via hun kosthuizen de mogelijkheid
hebben geschapen voor rijk en arm om onderwijs aan de Latijnse scholen te volgen.
Opmerkelijk ook is het verschijnsel van studiebegeleiding door fratersrepetitoren.
Vanuit het oogpunt van studiediscipline zal het verblijf in hun kosthuizen verre te
verkiezen zijn geweest boven een verblijf in de ouderlijke woning of in een
privékosthuis.
In het geval van het kosthuis voor arme scholieren te Deventer, het
St.-Hiëronymushuis, beschikken we ook over een aanwijzing dat er een band bestond
met de drukker Pafraet. In het zogenaamde Liber Vitae, het register van het kosthuis
waarin de namen van stichters en weldoeners staan opgetekend, vinden we:
Mr. Richart de Printer en sijn Huysvrouw, die op sijn kost by nae den
Kelder, den Sael en Koeken, en sieckenhuysken heeft laeten verbeteren
in voertyden.36.
Kennelijk heeft Pafraet op zijn kosten een flink deel van het kosthuis laten verbouwen
en opknappen. Procurator van het kosthuis was in Pafraets tijd een goede vriend van
Alexander Hegius, namelijk Johannes Synthen, bekend om zijn uitgave en commentaar
op de Latijnse grammatica van Alexander de Villa Dei. Van het eerste deel van dit
werk zijn uitgaven respectievelijk van vóór 1488, van 1488 (2 exemplaren) en van
1495 bewaard gebleven in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage; van het
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tweede deel hebben we uitgaven van vóór 1488 en van 1488. Al deze uitgaven zijn
gedrukt te Deventer bij Richard Pafraet.37. Met zijn gift aan het kosthuis heeft Pafraet
vermoedelijk een wederdienst willen verrichten.
Nog eens, de invloed van de fraters en de precieze aard van de contacten met het
opkomende humanisme in de Nederlanden zijn niet met harde bewijzen te staven.
Dat ze invloed hebben uitgeoefend bij het kweken van een voor het humanisme
gunstige studiehouding lijkt mij toch vrij zeker. Zonder dat ze het bewust nastreefden
hebben de fraters door hun voorliefde voor het boek en door hun studiebegeleiding
in de kosthuizen het Nederlandse humanisme voorbereid!
***
Na de vruchtbare, autochtoon Nederlandse voedingsbodem voor het Italiaanse,
humanisme te hebben beschreven zullen we nu onze aandacht richten op de kanalen
waarlangs dit humanisme bij ons is binnengestroomd of kon binnenstromen. Daar
zijn er drie: de directe invloed van Petrarca en zijn geschriften, de invloed van de
Italianen in de Nederlanden via het Bourgondische hof van Karel de Stoute en via
hun optreden als zakenman in de steden, en tenslotte de invloed van Nederlanders
die in Italië hebben gestudeerd of gewerkt.
Te Avignon was Petrarca bevriend met een Nederlandse leeftijdsgenoot, de musicus
Ludovicus Sanctus (Lodewijk Heyligen, ca. 1304-1361), die afkomstig was uit
Beringen, gelegen in het toenmalige Prinsbisdom Luik.38. In 1333 begaf Petrarca zich
op reis om Frankrijk, Duitsland en Zwitserland te leren kennen. Hij bezocht toen ook
de Nederlanden en in de streek van Sanctus, met name te Luik (in de St.-Jacobsabdij?),
deed hij zijn belangrijkste ontdekking, namelijk een handschrift met de toen
onbekende tekst van Pro Archia, Cicero's lof van de dichtkunst. Geen wonder dat
men meent dat Sanctus door allerlei praktische wenken aan Petrarca een aandeel in
deze vondst heeft gehad.39.
Het is de vraag of Sanctus vanuit humanistisch oogpunt veel van zijn Toskaanse
vriend heeft opgestoken: hij heeft nauwelijks iets geschreven en dat weinige was dan
nog in een Latijn van middeleeuwse snit. Volgens IJsewijn zou dit ook kenmerkend
zijn voor Petrarca's nalatenschap in de Nederlanden gedurende de eerste halve eeuw
na zijn dood.40. De Nederlandse belangstelling voor Petrarca beperkt zich in die tijd
uitsluitend tot diens moraliserende en ascetische geschriften: dus tot geschriften die
in de middeleeuwse kloostergemeenschappen konden functioneren. Humanistische
ideeën stuitten in de Nederlanden op verzet, hoewel Italianen er tot hun verbazing
ook enkele aanhangers aantroffen.41. Echte volgelingen van Petrarca als humanist
waren er bij ons dus aanvankelijk niet. Zou het toeval zijn dat juist de eerste die zich
met de persoon van Petrarca vereenzelvigde en diens leven beschreef, tevens de
gangmaker is geweest van het humanisme bij ons?42. We doelen hier op de
Ommelander Rudolf Agricola, een van de zeer zeldzame vijftiende-eeuwse
Nederlanders die zich het Italiaanse humanisme volledig eigen wist te maken.
Agricola (1444-1485)43. was de natuurlijke zoon van Heinrik Vries (ook: Hendrik
Huusman), sinds 1444 abt van de benediktijnenabdij te Selwerd, even ten noorden
van Groningen.44. Deze vader maakte het Rudolf mogelijk om aan de universiteiten
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van Erfurt, Keulen en Leuven te studeren.45. Toen Agricola in 1468 naar Italië trok
om er te Pavia te beginnen aan zijn rechtenstudie, bleek hem na korte tijd dat deze
studie een vergissing was, waarop hij zich vol overgave stortte op de studie van de
Klassieke Oudheid. Aan zijn Italiaanse omgeving paste zich deze geleerde Fries,
dichter en orator, zozeer aan dat hij Latijnse redevoeringen uitsprak met een
vlekkeloos Italiaanse tongval46. en dat hij met zijn Italiaanse vrienden kon wedijveren
in het schrijven van poëzie en proza in het Latijn. In de periode 1475-1479 was hij
te Ferrara als musicus aan het hof verbonden, maar in zijn vrije tijd bekwaamde hij
zich in het Grieks.47. Terug in de Nederlanden in 1479 heeft Agricola deze studie van
het Grieks met succes gepropageerd.48. In de jaren 1481-1483 was hij stadssecretaris
van Groningen: ‘orator’ luidt zijn functie officieel in het Latijn. Hij was evenwel
eerder een soort stadsadvocaat die zich met juridische spitsvondigheden moest inlaten
dan wat men in Italië onder deze humanistische term verstond.49. In Italië vervulde
een ‘orator’ gezantschappen voor zijn stad, maar het was tevens iemand die door
zijn humanistische kundigheden (overtuigende redevoeringen houden en dito brieven
schrijven) het visitekaartje van zijn stad was. Als zodanig werd hij dan ook aldaar
volgens de beste klassieke traditie zeer gewaardeerd. Agricola vervulde weliswaar
gezantschappen voor Groningen, maar hij meende dat zijn humanistische kundigheden
door de Groningers nauwelijks op waarde werden geschat. Het waren parels voor de
zwijnen: ‘Gij behoeft volstrekt niet te vragen,’ schreef hij aan zijn broer ‘wat voor
dank, wat voor welwillendheid ik door mijn bemoeiingen bij onze burgers verworven
heb: ge weet genoeg van de geaardheid en de gemoederen der onzen. Ik voor mij
kende ze al geruimen tijd voorheen, maar nu heb ik er de meest doorslaande bewijzen
van’.50. Agricola gaf toen wel eens meer uiting aan zijn gevoelens van geïsoleerdheid
en gefrustreerdheid. Voor iemand die aan Ferrara gewend was geraakt, viel Groningen
kennelijk niet mee.51.
Toch bood Groningen van alle Nederlandse plaatsen aan een humanist nog de meeste
mogelijkheden om met gelijkgezinden om te gaan. Op een tiental kilometers ten
westen van de stad lag de St.-Bernardsabdij van Aduard. In de Middeleeuwen was
deze abdij het grootste en welvarendste Cisterciënzerklooster van de Noordelijke
Nederlanden.52. Via twee Latijnse scholen verzorgde deze abdij het onderwijs aan
aanstaande kloosterlingen, novicen en jongere kloosterbroeders. De ene school was
in de abdij gevestigd, de andere lag een eind weg, in de buurt van Bedum. In rode
baksteen opgetrokken als zij was, werd deze laatste ‘Rubra Schola’ (Rode School)
genoemd.53.
Had Aduard reeds aan het eind van de dertiende eeuw een beroemde Italiaan binnen
de muren gehad,54. over Italiaanse invloed te Aduard krijgen we pas enige zekerheid
voor een latere periode, namelijk de tijd van het abbatiaat van de humanistischgezinde
Hendrik van Rees (abt van Aduard in de periode 1449-1485). Van Rees verleende
gastvrijheid aan een groep van 15 à 20 geleerde vrienden die in 1480 of kort daarna
een ‘Academia’ vormden. Ontstaan naar het voorbeeld van dergelijke instellingen
te Rome en te Florence stimuleerde ook de Aduarder academie geestverwanten in
hun studie.55. Belangrijkste leden van deze kring waren Agricola, die net terug was
uit Italië, en de theoloog Wessel Gansfort (ca. 1419-1489), bijgenaamd ‘lux mundi’
(licht der wereld). Beide mannen waren zeer bevriend. Ze aten vaak samen en
wisselden dan van gedachten over allerlei kwesties zoals de rechtvaardiging door
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het geloof.56. Gansfort had als jonge man les gegeven aan de stadsschool te Zwolle
en toen in de jaren 1440-1449 herhaaldelijk de reeds bejaarde Thomas à Kempis (ca.
1380-1471) opgezocht in zijn klooster Sint-Agnietenberg (ten noorden van Zwolle).
Wie zal de invloed schatten die de oude, maar eigentijds vrome man op de jeugdige
Wessel Gansfort heeft uitgeoefend? Post wil deze invloed in elk geval niet
onderschatten.57. Bij een aantal leden van de Aduarder kring zal de zucht tot navolging
van Christus sterker zijn geweest dan die tot navolging van Petrarca. Wessel Gansfort,
zijn ‘famulus’ (lijfknecht, oppasser) Gozewijn van Halen (ca. 1468-1530) die later
rector werd van het Groningse fraterhuis van de Broeders van het Gemene Leven,
en Hendrik van Edam, later procurator van het convict te Deventer van de fraters,
waren de leden van de Aduarder kring die vermoedelijk het meeste affiniteit hadden
met de ideeën van de Moderne Devotie.58. Maar ook het Italiaanse humanisme was
zeer goed vertegenwoordigd in deze kring: naast Agricola was daar Rudolf Langius
(ca. 1438-1519) die het werk van Lorenzo Valla en Domizio Calderini in de
Nederlanden bekend maakte, verder Johannes Canter van wie wordt verteld dat hij
met vrouw en kinderen, ja zelfs met het dienstmeisje uitsluitend Latijn sprak,59.
Wilhelmus Frederiks (ca. 1450-1527) de Groningse pastoor die te Ferrara was
gepromoveerd en Lambertus Frylingius die bij die promotie als paranimf was
opgetreden.60. Ook de namen van de meeste overige leden van die kring zijn
overgeleverd,61. maar uit deze korte opsomming moge reeds blijken dat juist in die
kring de verbinding tot stand kon komen tussen Nederland en Italië. Uit die verbinding
zou de nieuwe variëteit van het Italiaanse humanisme, namelijk het christelijk
humanisme ontstaan. In Italië was de studie van de ‘humanae litterae’ het doel van
het humanisme, bij ons zou de studie zozeer uitgaan naar de ‘christianae litterae’,
dat een benaming als ‘humanistisch christendom’ eerder van toepassing is dan de
term ‘christelijk humanisme’.62. Het ‘Nederlandse’ humanisme zou in een aantal
opzichten van het Italiaanse verschillen. Dit komt doordat de politieke en literaire
achtergronden van beide humanismen verschillend waren. De opkomst van het
humanisme in Italië ging gepaard met de politieke wil om de vroegere grootheid van
Rome te herstellen en de Italianen meenden dat klassiek Latijn en Italiaans weliswaar
verschilden, maar dan slechts als verschillende verschijningsvormen van een en
dezelfde taal; om die reden ook werden de klassiek-Romeinse en de Italiaanse letteren
beschouwd als twee verschijningsvormen van een en dezelfde literatuur.63. In de
Nederlandse politiek speelden onze eerste humanisten geen rol van betekenis, terwijl
in Italië van meet af aan humanisten belangrijke politieke functies bekleedden. Men
denke aan Coluccio Salutati (1331-1406) en Leonardo Bruni (1370?-1444) die beiden
kanselier van de Florentijnse republiek zijn geweest, terwijl in de Nederlanden over
het algemeen noch het Bourgondische hof, noch de Nederlandse adel veel ophadden
met de studie van de Klassieke Oudheid. Voor een humanist met politieke ambitie
was bij ons toen weinig eer te behalen. Op literair gebied zijn de verschillen eveneens
aanzienlijk. Was de oorspronkelijke doelstelling van het Italiaanse humanisme een
betere kennis en een in ere herstellen van de Romeinse klassieken, bij ons streefde
het humanisme vóór alles het herstel na van de zuiverheid van de christelijke leer.
Grondige kennis van het Latijn was bij ons een middel, studie van de H. Schrift het
hoofddoel. Het werkterrein van dit christelijke of bijbelse humanisme, zoals het
humanisme bij ons ook wordt genoemd, omvatte de studie van de bijbel, de
kerkvaders, de vroeg-christelijke dichters en het kerkelijk recht.64. De eerste
verschijningsvorm van dit christelijk humanisme was de Aduarder kring, waar de
verbinding tot stand kwam tussen het Italiaanse humanisme en autochtone elementen
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die rijp waren voor bepaalde kanten van dit humanisme. Gesimplificeerd zou men
kunnen stellen: uit de verbinding tussen onze toenmalige beste geesten zoals de
Italiaanse humanist Agricola en de leerling van de Moderne Devotie, de theoloog
Wessel Gansfort, is de machtige stroom ontstaan van het Nederlandse of liever:
Noordelijke humanisme. Anders gezegd: via ‘Aduard’ komen we bij Erasmus terecht
en bij het humanisme in de Nederlanden gedurende de zestiende eeuw. Desiderius
Erasmus (1469-1536) was een leerling van de Deventer stadsschool. Sinds 1483 was
Alexander Hegius, een vriend van Agricola en lid van de Aduarder kring, rector van
die school. Het was Agricola die Hegius, een oud-leerling van de fraters te Zwolle,
geestdriftig maakte voor de studie van het Grieks en het was Hegius die op zijn beurt
deze geestdrift als een brandende fakkel doorgaf aan Erasmus en diens generatie.65.
In de stamboom van het Nederlandse humanisme fungeert Hegius dan ook als de
schakel tussen Agricola en Erasmus.66. Erasmus die Petrarca beschouwde als een
exponent van een voorbijgestreefd tijdperk,67. heeft toch meer aan hem ontleend dan
hij zich bewust was. In dit opzicht was hij een echte leerling van Agricola.68.
Naast de invloed van Petrarca op zijn Nederlandse navolgers zijn er nog andere
kanalen waardoor het Italiaanse humanisme kon binnenstromen. Men zal zich
herinneren dat die kanalen waren: de invloed van Italianen (enerzijds via het
Bourgondische hof en anderzijds via het zakenleven in de steden) en voorts de invloed
van Nederlanders die in Italië hebben gestudeerd of gewerkt.
***
Tijdens de regeringsperiode van Karel de Stoute (1467-1477), de meest Fransvijandige
van de Bourgondische hertogen, nam de Italiaanse invloed aan het Bourgondische
hof sterk toe. Dit is onderzocht door Richard Walsh, die is nagegaan op welke
terreinen precies die invloed werkzaam was en wat de duurzaamheid ervan is geweest.
Walsh kon vaststellen dat de toename van die Italiaanse invloed te maken had met
de persoonlijke voorkeuren van de hertog zelf. Immers, in voorafgaande periodes
was er nauwelijks sprake van Italiaanse invloed en na de catastrofe bij Nancy slonk
die invloed zeer snel.
Karel de Stoute stond bekend als een italofiel: om die reden schonk de Franse koning
Lodewijk XI hem in 1474 een Italiaans boek over Karel de Grote en over de Franse
koningen. Men meent dat dit werk Einhards Vita Caroli bevatte in een Italiaanse
vertaling van Donato Acciauoli.69. Karel was niet zonder enige kennis van het Italiaans:
wellicht had hij dit geleerd van Francesco d'Este met wie hij sinds 1444 samen werd
opgevoed. Francesco, een bastaardzoon van Leonello d'Este, markies van Ferrara en
Modena, kwam op vijftienjarige leeftijd naar het Bourgondische hof en zou er tot de
dood van Karel de Stoute blijven, hoewel hij nu en dan voor een korte periode terug
naar Italië ging en er het contact met zijn familie onderhield.70. Karels halfbroer, de
latere abt van de Gentse St.-Baafsabdij, Rafaël de Marcatellis, was half-Italiaans.
Zijn vader, Filips de Goede, had hem verwekt bij de vrouw van Bernardo de
Marcatellis. Deze laatste was de vertegenwoordiger van de Venetiaanse kooplui te
Brugge. Men mag aannemen dat Karel de Stoute nu en dan ook contact heeft gehad
met zijn halfbroer en diens Italiaanse milieu.71. In bepaalde omstandigheden heeft
Karel Italiaans gesproken: in het Italiaans en in het Latijn onderhield hij zich in 1473
met de Venetiaanse ambassadeur Bernardo Bembo en hoewel hij het Italiaans een
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moeilijke taal noemde, schrok hij er toch niet voor terug om in die taal in 1475 een
tamelijk lange toespraak te houden tot de pauselijke ambassadeur Nanni.72. Verder
is van Karel bekend dat hij ontvankelijk was voor de Italiaanse mode: bij zijn intrede
te Dijon in 1474 droeg hij op zijn wapenrusting een rok van Italiaanse snit.73.
***
De Italiaanse inbreng aan het Bourgondische hof was het duidelijkst in het ‘corps
diplomatique’, in het huispersoneel en in het leger.
De ambassadeurs van respectievelijk Napels en Venetië, Francesco Bertini en
Bernardo Bembo, die enige jaren aan dit hof waren geaccrediteerd, waren weliswaar
geen humanisten in de echte zin van het woord, maar ze waren ook niet verstoken
van belangstelling in die richting. Bertini wordt geprezen om de lofrede op Livius
die hij te Venetië hield in 1458. Hij had een literair talent, maar heeft de ontwikkeling
daarvan kennelijk niet weten te combineren met zijn ambtelijke bezigheden.74. Bembo's
geleerdheid werd reeds in 1464 geprezen door de bekende humanist Francesco Filelfo.
Van Bembo is ook bekend dat hij later bevriend werd met coryfeeën van het Italiaanse
humanisme als Marsilio Ficino, Cristoforo Landino en Giorgio Merula. Na zijn
terugkeer uit de Nederlanden in 1474 werd hij zelfs een intimus van Lorenzo de'
Medici. Bembo was een hartstochtelijk verzamelaar van handschriften. Een auteur
was hij niet, wel een vriend en patroon van auteurs.75. Nog een ander lid van het corps
diplomatique, een gezant van paus Sixtus IV, de uit Bologna afkomstige Domenico
Albergati, kwam in 1472 naar de Nederlanden om toezicht te houden op de uitvoering
van het aluincontract dat de paus met Karel de Stoute had gesloten. In 1475 liet hij
te Brugge vier vertalingen van Marsilio Ficino voor zich kopiëren. Deze vertalingen
uit het Grieks waren: Mercurius Trismegistus, Alcinoi liber de doctrina Platonis,
Symbola Pythagorae en Xenocratis liber de morte; Ficino had ze gemaakt voor
Cosimo de' Medici.76.
Ook onder het personeel van de hertog treffen we nogal wat Italianen aan. Zoals zijn
vader, die zich aan het begin van de jaren zestig met succes door Luca d'Alessandria
liet behandelen, vertrouwde ook Karel zijn gezondheid toe aan een Italiaanse arts,
namelijk Matteo de Clariciis, afkomstig uit het Koninkrijk Napels. Deze arts werd
niet alleen op medisch gebied, maar ook anderszins een persoonlijke raadgever van
de hertog en had dag en nacht toegang tot hem. Geen wonder dat de hulp van deze
arts ook zeer werd gezocht door de voornaamste Bourgondische hovelingen.77.
Omwille van hun kennis van het Latijn of om hun kalligrafische vaardigheden had
de hertog ook een aantal Italiaanse secretarissen in dienst zoals de Napolitaan
Giovanni di Candida, een geschiedschrijver (en wellicht ook: medailleur) die (vanaf
1480), dus na de dood van Karel de Stoute, aan het Franse hof zou verblijven. Aldaar
bedreef hij met zijn geschriften propaganda voor de Franse aanspraken op het bezit
van zijn vaderland.78. Naast de secretarissen waren er een aantal huis- of lijfknechten
zoals de Romein Giambattista Colonna die erin slaagde de exacte plaats aan te geven
waar zijn meester in januari 1477 was gesneuveld.79.
Veruit de grootste groep Italianen vinden we in het leger van Karel de Stoute. Het
waren er duizenden en ze vormden daarmee het grootste contingent buitenlandse
huurlingen. Daarbij bekleedden Italianen in 1476 een onevenredig groot aantal
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leidende functies in het Bourgondische leger. Sommigen van hen hadden connecties
in humanistische kringen: zo werd in 1466 aan Agostino di Lodovico Fregoso, een
legerkapitein die in de periode 1474-1475 aan het Bourgondische hof verbleef, door
zijn mentor Antonio Ivani het tractaat De claro adolescente instituendo (Over de
opvoeding van een beroemde jonge man) opgedragen. Van een andere militair,
namelijk Ruggerone Accrocciamuro, graaf van Celano, die vanaf begin 1473 in het
Bourgondische leger diende, is bekend dat hij een broer had, Pietro, die een verwoed
handschriftenverzamelaar was. Sommigen van die Italiaanse militairen hadden een
opmerkelijk intellectuele achtergrond: zo deed de kapitein in Bourgondische dienst,
Giacomo de Vischis, zijn beklag bij Francesco Filelfo dat de militaire dienst hem
nauwelijks tijd liet om te lezen of te studeren, waarop Filelfo hem in een brief van
12 april 1474 troostte met de woorden dat Giacomo nu van het leven zelf kon leren,
aangezien hij hertog Karel in volle actie kon meemaken, een vorst immers die, volgens
Filelfo, kon wedijveren met elk voorbeeld uit de Klassieke Oudheid.80.
Zoals gezegd, slonk die Italiaanse invloed snel met de dood van Karel de Stoute: de
leden van het ‘corps diplomatique’, het huispersoneel en de militairen pasten kennelijk
niet meer in het politieke klimaat van zijn opvolgers, de Habsburgers. Ook de
niet-Italiaanse, humanistischgezinde raadgevers van de hertog verdwenen in een
aantal gevallen naar het Franse hof dat met hen zijn voordeel deed.81. Al met al heeft
dit tot gevolg gehad dat de Italiaanse invloed op het Nederlandse regeringscentrum
minder duurzaam is geweest dan men zou verwachten, ook al omdat de tienjarige
regeringsperiode van Karel de Stoute te kort is geweest om hetgeen hier gezaaid
werd tot wasdom te laten komen.
Een opmerkelijk feit in verband met die Italiaanse invloed aan het Bourgondische
hof is dat de bakermat van de renaissance, het Florence van de Medici, geen
diplomatieke vertegenwoordigers had aan het hof van Karel de Stoute. Lorenzo de'
Medici achtte zich te zeer gebonden aan de Franse Kroon om openlijk de vriendschap
van de Bourgondiërs te zoeken.82. Daarbij komt nog dat hij zijn handelsbelangen in
de Nederlanden waarschijnlijk voldoende gewaarborgd zag door de Medicibank te
Brugge. Dit voert ons naar de invloed van het Italiaanse handelsmilieu in de
Nederlanden, die - alleen reeds vanwege zijn duurzaamheid - van veel meer betekenis
is geweest dan die van de Italianen aan het hof van Karel de Stoute.
In de Middeleeuwen waren de Italiaanse kooplui in de Nederlanden voornamelijk te
Brugge geconcentreerd. Handelshuizen vinden we aldaar voor het eerst aan het eind
van de dertiende eeuw. In een document uit 1393 staan de Italiaanse handelsnaties
opgesomd die zich toen te Brugge bevonden. Het waren er acht en hun stad van
herkomst was respectievelijk: Venetië, Genua, Florence, Lucca, Milaan, Siëna,
Bologna en Piacenza.83. Hieruit ontwikkelden zich vijf koopliedengilden waarin zich
de Italiaanse groothandelaars groepeerden die tevens wisselhandelaars waren: die
van Venetië, Lucca (waaronder ook de kooplui uit Bologna ressorteerden), Genua
(hierin ook kooplui uit Varazze en La Spezia), Florence (tevens kooplui uit Pisa en
Pistoia) en Milaan. Wat de groothandel betreft: de Venetianen handelden in juwelen,
kooplieden uit Lucca in goudlaken, de Genuezen en Florentijnen in aluin en de
Milanezen in naalden.84.
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Buitenlanders konden te Brugge geen detailhandel drijven, want de gilden
beschouwden deze handel als hun eigen domein.85. Tussen groothandel en detailhandel
in bestond er evenwel een type handelsactiviteit dat door buitenlanders mocht worden
ontplooid. Hun werd namelijk oogluikend toegestaan om geld op woeker uit te zetten.
De geldschieters te Brugge waren vrijwel allemaal uit Noord-Italië afkomstig. Een
deel van hen werd door de stad gedoogd, hoewel hun bezigheden strijdig waren met
de kerkelijke ethiek. Dat waren de zogenaamde geprivilegieerde geldschieters die
een lommerd hielden en die in het Nederlands ‘tafelhouders’ worden genoemd. Voor
hun privilege betaalden zij jaarlijks belasting aan de stad; in ruil daarvoor kregen ze
de bescherming van het poorterschap en een monopoliepositie voor wat betreft hun
handel.
De niet-geprivilegieerde geldschieters waren eveneens voornamelijk Italianen. Ze
bestonden uit twee categorieën, namelijk de openbare beroepswoekeraars en de
geheime gelegenheidswoekeraars. De beroepswoekeraars leenden geld op onderpand
en vergaten daarbij soms vragen te stellen naar de herkomst van het pand zodat ze
zich schuldig maakten aan heling. Door middel van uithangborden waarop drie
gouden bollen stonden afgebeeld, maakten ze hun beroep aan passanten kenbaar.
Met de geheime gelegenheidswoekeraars zijn we aangeland bij de toenmalige
onderwereld en zelfkant van de maatschappij. Qua herkomst is het een bonte categorie;
naast Italianen zien we: Engelse en Schotse kooplui, Brugse geldwisselaars,
belastingontvangers, ambachtslui en winkeliers, Ieperse poorters, vrijgelaten horigen,
edellieden en soldaten, dienaren van het gerecht of bestuur, bejaarden, armen en
gebrekkigen. Kortom allerlei lieden die niet meer wisten van welk hout pijlen te
maken, lijken we in deze categorie aan te treffen. Met de regelmaat van de klok
werden deze twee categorieën van niet-geprivilegieerde geldschieters door de stad
beboet.86.
Over het precieze aantal Italianen te Brugge ontbreken de gegevens. Wel zijn we
iets beter ingelicht over de groothandelaars. In 1378-1379 telde de handelsnatie van
Lucca 35 leden; in de feestelijke optocht ter gelegenheid van het huwelijk van Karel
de Stoute en Margareta van York in 1468 stapten 108 Genuese kooplui en 20
Florentijnen mee.87.
Dat de Italianen op het gebied van de geldhandel zo actief waren, had te maken met
hun vooraanstaande positie op handelsgebied. Het bankwezen is immers uit de
warenhandel ontstaan. Zo werd Antwerpen pas enige tijd nadat de warenhandel van
Brugge daarnaar was overgebracht, het nieuwe geldcentrum.88. De positie van de
Italiaanse ‘mercatores’ op het gebied van de geldhandel bracht ook een
mentaliteitsverandering teweeg. In de Middeleeuwen werd elke winst ten gevolge
van lening door de Kerk veroordeeld. De straffen waren niet gering: excommunicatie,
uitsluiting van de christelijke begrafenis, nietigverklaring van het testament en
restitutie van het onrechtvaardig verkregen bezit. Toen in de dertiende eeuw het
kapitaal in Italië een steeds belangrijker rol ging spelen in de handelsactiviteiten,
kon een aanpassing van de kerkelijke ethiek niet uitblijven. In die aanpassing speelde
het werk De usuris (Over de woeker) uit 1404 van de Florentijnse jurist Lorenzo
d'Antonio Ridolfi (Laurentius de Rodulphis) een belangrijke rol.89. Zowel het wisselen
van contanten als het trekken van wissels werd langzamerhand niet meer als een
lening beschouwd, maar als verkopen, een standpunt dat getuigt van werkelijkheidszin.
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De geldwissel behoorde daarmee tot de normale handelspraktijk. Het is dan ook in
deze gelegitimeerde wisselhandel dat de Italiaanse groothandelaars zullen uitmunten.
De wisselhandel werd tot een techniek die de kooplui-bankiers gretig zouden
beoefenen omdat ze op een winstgevende manier geld konden uitlenen zonder dat
de beschuldiging van woeker van toepassing was. Met behulp van een wissel geld
sturen naar plaatsen waar op dat moment gebrek was aan kapitaal, werd een zeer
voordelige handelsactiviteit.90. Het is waarschijnlijk in het licht van die veranderende
mentaliteit dat we de oprichting in 1439 van een filiaal van de Medici-bank te Brugge
moeten beschouwen.91. In april 1465 kreeg Tommaso Portinari (1428-1501) de leiding
van de Medici-bank te Brugge, een man die geneigd was tot het nemen van grote
risico's op kosten van anderen. Zijn vader Folco d'Adoardo Portinari (ca. 1386-1431),
wiens overgrootvader de broer was van Dante's Beatrice, was directeur van de Tavola,
het Florentijnse kantoor van de Medici-bank aan de Via Porta Rossa, bij de Mercato
Nuovo. Hij was zeer gezien bij de Medici. Op zijn vijfenveertigste overleed deze
Folco Portinari en liet verscheidene minderjarige kinderen na. Men zegt dat Cosimo
de' Medici de zorg op zich nam voor deze kinderen, van wie Tommaso de jongste
was, en dat hij hen opvoedde als de leden van zijn eigen huishouding.92. Tommaso
hield ervan indruk te maken op het Bourgondische hof en op de Bruggelingen door
middel van pracht en praal. Piero de' Medici wist hij zover te krijgen dat deze in
1466 als zetel van de bank een van de mooiste panden van het toenmalige Brugge
aanschafte voor het aanzienlijke bedrag van 7000 Rijnguldens.93. Dit pand, het
zogenaamde Hotel Bladelin in de Naaldenstraat (nu: nr. 19a) werd het privé-eigendom
van de familie Medici en de Medicibank huurde het. In de binnenplaats liet Portinari
- vermoedelijk in 1469 ter gelegenheid van het huwelijk van Lorenzo il Magnifico
- twee schitterende medaillons aanbrengen met respectievelijk de borstbeelden in
haut-reliëf van Lorenzo de' Medici en Clara Orsini, Lorenzo's echtgenote. Deze
beeldhouwwerken behoren tot de Italiaanse renaissance en mogen worden gerekend
tot de vroegste renaissancesculpturen in de Nederlanden.94.
Op goede gronden beschouwt Walsh deze Italiaanse kooplui als de belangrijkste
schakel tussen het Bourgondische hof en het Italiaanse humanisme. De culturele
uitwisseling tussen Italië en de Nederlanden werd door hen om persoonlijke en
zakelijke redenen gestimuleerd. Ze hadden hun eigen contacten in de wereld van de
Italiaanse literatuur en kunst; in bepaalde gevallen hadden ze een officiële functie
aan het hof en ze vormden de natuurlijke toevlucht van het Italiaanse corps
diplomatique voor gezelligheid en praktische hulp.95.
Zoals een deel van de Italiaanse kooplui een belangrijke schakel vormde tussen het
Italiaanse humanisme en de Nederlanden, zo zullen ook de Nederlandse studenten
die na hun studies in Italië naar huis terugkeerden, niet uitgepraat zijn geraakt over
wat ze in Italië hadden geleerd. Soms vernemen we daar iets over uit brieven zoals
in het geval van Agricola, maar in veel gevallen werd het jeugdige enthousiasme in
de knop gebroken door de ijzige ontvangst in het Noorden.96. Agricola was een
uitzondering. Eveneens uitzonderingen waren de astronoom Paulus van Middelburg
(1446-1533), ook bekend als leermeester van J.C. Scaliger,97. en de Leuvense
academiedrukker Dirk Martens, die het drukkersvak in Italië had geleerd en die vanaf
1473 in de Nederlanden classica en humanistica liet verschijnen die van meer gewicht
zijn dan de publicaties van Pafraet in Deventer. Zo was Martens bij ons de eerste die
teksten ten behoeve van de studie van het Grieks produceerde, en in 1518 verscheen
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bij hem de eerste Hebreeuwse tekst die op een Nederlandse pers werd gedrukt.98.
Weer anderen, zoals Hendrik van Bergen, lijken voornamelijk valse hoop bij jeugdige
enthousiasten te hebben gewekt. Hendrik van Bergen (1449-1502) had, toen hij in
1476 door Karel de Stoute op een missie naar Rome werd gestuurd, reeds vier jaar
te Perugia en twee jaar te Rome gestudeerd. Over hem werd door de Milanese
ambassadeur in Turijn gezegd dat hij Italiaans sprak alsof hij in Toscane was
geboren.99. In 1480 werd hij bisschop van Kamerijk en in 1493 kanselier van de orde
van het Gulden Vlies. Omdat Erasmus al op jeugdige leeftijd een grote naam had als
letterkundige en latinist lukte het hem om in 1493 als secretaris bij Hendrik van
Bergen in dienst te komen. Die dienstbetrekking heeft slechts twee jaar geduurd en
hoewel Erasmus de bisschop ook later herhaaldelijk heeft bezocht, was hij in hem
als patroon van de bonae litterae zeer teleurgesteld, zozeer zelfs dat hij hem tenslotte
vanwege zijn schrielheid een ‘antimaecenas’ noemde.100.
Deze Italiëgangers vormen slechts het topje van de ijsberg. Om anderen te lokaliseren,
van wie we op grond van hun boekenbezit vermoeden dat ze in Italië hebben
gestudeerd, zijn we aangewezen op inventarissen die werden opgemaakt bij hun
overlijden. Zo is daar de Antwerpse stadspensionaris Willem Pauwels die in 1481
bij legaat zijn bibliotheek naliet aan de stad ‘tot behoef ende gebruke der pensionaris
ende Secretarysen ende clercken der stadt dienende, sonder die wech te leenene te
vercoepene oft te verthierene’.101. Het gaat hier om een 40 werken, handschriften en
drukken, hoofdzakelijk classica en humanistica. We vinden hierin een gedrukte
Terentiusuitgave met commentaar van Donatus, werken van Cicero, Quintilianus,
Seneca en Sallustius en voor wat betreft de humanistica: werk van Barzizza, Enea
Silvio, Valla en Viruli.102. Pauwels was jurist en overheidsfiguur. Ligt het niet voor
de hand te menen dat men vooral in overheidskringen die Nederlanders moet zoeken
die aan Italiaanse universiteiten hun opleiding tot jurist hebben gevolgd? Bestudering
van oude catalogi en inventarissen leerde Van Caenegem dat dit waarschijnlijk is.103.
In een stad als Antwerpen was de overheid van begin af aan het Italiaanse humanisme
niet ongenegen. Dit blijkt uit de bemoeienissen van de Antwerpse kapelmeester
Jacques Barbiriau, die er in 1482 in slaagde om door de Antwerpse overheid Rudolf
Agricola te laten benoemen tot rector van de Latijnse school tegen een aanzienlijk
jaargeld. Weerzin tegen het middelbaar onderwijs en het feit dat hem toen in
Heidelberg een positie werd aangeboden die hem toeliet ongestoord te studeren,
hebben Agricola ertoe gebracht het Antwerpse aanbod af te wijzen.104. Maar dit doet
niets af aan de goede intenties van de Antwerpse overheid en tevens vormt het een
duidelijk bewijs van de Antwerpse erkenning van Agricola's capaciteiten. Dat dit
geen geïsoleerd geval is geweest, maar dat deze humanistische belangstelling van
overheidszijde zich te Antwerpen verder heeft ontwikkeld, bewijst ook het bestaan
van een vriendschappelijke relatie tussen Erasmus en de Antwerpse griffier Pieter
Gillis (Petrus Aegidius, 1486-1533). Erasmus had Gillis in 1504 ontmoet in de
drukkerij van Dirk Martens die toen te Antwerpen was gevestigd. Zelfs na zijn
benoeming tot griffier bleef Gillis namelijk aldaar correctiewerkzaamheden verrichten.
In de jaren 1514-1521 kwam Erasmus regelmatig bij hem op bezoek en in 1516 /
1517 logeerde Thomas More in Gillis' huis, dat een centrum was van culturele
bedrijvigheid.105. In het eerste boek van de Utopia, een werk waarvan de editio princeps
door Gillis bij Martens werd bezorgd, geeft Thomas More een bijzonder lovend beeld
van Gillis waarmee hij getuigde van zijn ongeveinsde bewondering voor diens
intellectuele en morele capaciteiten.
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Welke ideeën van het Italiaanse en van het Noordelijke humanisme zijn in de
Nederlandse letterkunde van de zestiende eeuw terechtgekomen? Een antwoord
hierop vergt een heel wat breder en diepgaander onderzoek dan ik in dit kader heb
kunnen verrichten. De geschiedenis van het literaire humanisme in het Nederlands
is een van de desiderata van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Veel meer dan
een uitgangspunt signaleren kan ik hier niet doen.
De zestiende-eeuwse humanisten in het Noorden zagen in de retorica en de literatuur
geen doel op zichzelf, dit terwijl de Italiaanse humanisten zich juist meer gingen
richten op de retorica en de literatuur en minder op de pedagogiek en de filosofie.
Noordelijke humanisten als Vives en Erasmus richtten hun aandacht op pedagogische,
morele en sociale problemen. Iemand als Trithemius hield zich voornamelijk bezig
met kerkgeschiedenis, Dorpius met theologie en Erasmus met de filologische studie
van de bijbel en van de geschriften der kerkvaders.106. In hun ogen was de hoogste
waarde niet langer de wedergeboorte van de klassieke literatuur, maar de vernieuwing
van de christelijke vroomheid.107. Het humanisme verwierf daarmee een functie voor
christenen in het algemeen, dus ook voor de ‘ongeleerden’. De volkstaal - zoals het
Nederlands - kreeg daardoor een rol bij de vernieuwing van de vroomheid en
tegelijkertijd werd de humanistische wetenschap in het Nederlands verbreid. Hoewel
Erasmus zelf nooit in het Nederlands heeft gepubliceerd, getuigde hij wel degelijk
van zijn waardering voor het gebruik van de volkstaal waar dit de vroomheid
bevorderde.108. Het is in dit licht dat we niet alleen de Nederlandse vertalingen en
bewerkingen van classica en humanistica moeten zien, maar ook de ‘oorspronkelijk’
Nederlandse gedichten en toneelstukken. Het zijn de pedagogische, morele, sociale
en religieuze problemen die het gezicht van het Nederlandse literaire humanisme
bepalen. Literatuur die zich daarmee bezig houdt, dient in eerste instantie het nut en
dan pas het vermaak. De humanistische literator treft men, voor zover ik kon nagaan,
uitsluitend aan in rederijkerskringen. Twee typische vertegenwoordigers van het
Nederlandse literaire humanisme zijn in het Zuiden Cornelis van Ghistele (ca.
1510-1573) en in het Noorden Dirk Volckertsz. Coornhert (1522-1590). Beiden zijn
niet verstoken gebleven van aandacht in de vakliteratuur. De geïnteresseerde lezer
wordt hierbij verwezen naar enkele recente studies over hen.109.

4. Rederijkerstraditie
Onbetwiste hoogtepunten van de vijftiende-eeuwse Nederlandse literatuur zijn twee
toneelstukken, namelijk Elckerlijc en Mariken van Nieumeghen. Verder kennen we
een aantal wonderlijke verhalen: prozaromans zoals De vier Heemskinderen en
vertalingen van novellen zoals Petrarca's Griseldis.110. Met enige goede wil kan men
hier en daar in deze teksten zwakke sporen van een humanistische mentaliteit
aantreffen.111. Het zou evenwel overdreven zijn om hierin het begin van de renaissance
in onze letterkunde te zien.
Zoals bekend is Italië de bakermat van de renaissance. Geleidelijk, maar
onweerstaanbaar als een natuurverschijnsel, kreeg deze culturele omwenteling ook
elders vaste voet. Italiaanse opvattingen over de Klassieke Oudheid, die als bron en
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kwaliteitsnorm gold voor de eigentijdse cultuur, drongen door tot andere Europese
landen. Deze opvattingen werden eerst als vreemd ervaren, maar daarna geleidelijk
ingepast in de bestaande cultuur van deze landen totdat tenslotte uit deze vermenging
van oud en nieuw een nieuwe cultuur ontstond. Vandaar dat de beschrijving van dit
verschijnsel zo ingewikkeld is, om maar over de verklaring ervan te zwijgen. Men
stelt over het algemeen vast dat elk land in West-Europa een renaissance heeft gekend
waarin traditionele, niet-Italiaanse eigenaardigheden min of meer sterk
vertegenwoordigd waren. Deze renaissance ontstond in elk land op een verschillend
tijdstip. Het tijdstip van de doorbraak van de renaissance verschilde zelfs naar gelang
de kunstvorm.
Van alle belangrijke kunstvormen in de Nederlanden (muziek, beeldhouwkunst,
schilderkunst, architectuur) heeft de Nederlandstalige letterkunde als laatste kunstvorm
renaissance-principes aanvaard.112. Toen de renaissance tenslotte in de Nederlandse
literatuur doorbrak in het derde kwartaal van de zestiende eeuw, speelde een aantal
rederijkers (de vertegenwoordigers bij uitstek van een traditie die in het eerste kwartaal
van de vijftiende eeuw begon!) hierbij een belangrijke rol. Men denke aan het optreden
van Lucas d'Heere in Vlaanderen en aan dat van Hendrick Laurensz. Spiegel in
Holland. In verband met de beschrijving van de genese van de renaissanceliteratuur,
die hier ons doel is, ligt het voor de hand dat we aandacht besteden aan de rederijkers.
Zij voeren immers in de Nederlandse letterkunde van de vijftiende en zestiende eeuw
de boventoon.
Rederijkers kennen we meestal als dichters die optreden in het georganiseerde verband
van een rederijkerskamer. De term ‘rederijkersliteratuur’ betekent evenwel meer
dan: literatuur van leden van een kamer. Bij het woord ‘rederijkersliteratuur’ denkt
men in literatuurgeschiedenissen aan teksten die vorm kregen op grond van
gemeenschappelijke principes. Men denkt dan aan de gemeenschappelijke literaire
genres (ballade, rondeel, moraliteit, spelen van sinne, liederen), aan de
gemeenschappelijke vormen (kunstige en ingewikkelde rijmen, gedichten die men
op zes en nog meer manieren kan lezen) en aan de gemeenschappelijke redeneertoon.
Bij die ‘rederijkersliteratuur’ die buiten het verband van een kamer staat, denkt men
aan Elckerlijc en aan het werk van de zestiende-eeuwse dichteres Anna Bijns, die
zover we weten geen lid was van een kamer.113.
Rederijkersliteratuur, in de zin van een technisch maniërisme, is in de vijftiende eeuw
een Europees verschijnsel. Zumthor noemt niet alleen de Nederlanden en Frankrijk,
maar ook Spanje met de dichters van de Cancionero de Baena; Portugal met
Bernardim Ribeiro en de auteurs van de Cancioneiro Gral en Engeland met het
vroege werk van de hofdichter John Skelton (1464?-1529).114. Deze
rederijkersliteratuur lijkt evenwel het meeste succes gehad te hebben in Frankrijk en
in de Nederlanden. Het is dan ook begrijpelijk dat Nederlandse en Franse
literatuurgeschiedenissen, die de vijftiende en zestiende eeuw behandelen, veel
aandacht besteden aan de rederijkers, c.q. ‘rhétoriqueurs’. Maar deze termen dekken
niet precies dezelfde lading. Franse ‘rhétoriqueurs’ en onze rederijkers verschillen
vooral qua sociale status. ‘Rhétoriqueurs’ zijn voornamelijk hofdichters die niet tot
een ‘puy’ of rederijkerskamer behoorden, terwijl onze rederijkers in de eerste plaats
stadsdichters zijn die wel lid zijn van een kamer. De eerste ‘rhétoriqueurs’ zijn
verbonden aan het hof van de hertogen van Bourgondië; later vindt men hen ook aan
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het hof van de Franse koningen. Er bestaat zelfs de mogelijkheid dat ze vanwege
hun verdiensten in de adelstand worden opgenomen zoals in het geval van Molinet.
Anderen zoals Olivier de la Marche bekleden allerlei functies aan het hof en worden
rijkelijk gezegend met grond en geld. Deze hofdichters, die ook wel ‘grands
rhétoriqueurs’ worden genoemd, slorpen vrijwel al de beschikbare aandacht op van
de Franse literatuurhistorici, wat ten koste gaat van de aandacht voor de dichtende
leden van de puy's, het equivalent van de Nederlandse, in kamerverband
georganiseerde rederijkers.115.
Tussen de Franstalige hofliteratuur, die onder het mecenaat van de Bourgondische
hertogen ontstond, en een deel van de Nederlandstalige rederijkerspoëzie bestaat een
onmiddellijk verband.116. Die hofliteratuur werd namelijk in het Nederlands vertaald.
Zo bezorgde de Brusselse stadsdichter Colijn Caillieu rond 1464 onder de titel Tdal
sonder wederkeren een vertaling van Amé de Montgesoie's Pas de la Mort, dat deze
laatste in 1457 te Brussel zou hebben geschreven.117. De eveneens Brusselse dichter
Jan Pertcheval voltooide in 1493 zijn vertaling van Olivier de la Marche's Le Chevalier
Délibéré. Deze vertaling werd in 1503 te Schiedam gedrukt onder de titel Den Camp
der Doot.118. Een onbekende vertaler, het ‘clercskijn martijn’, publiceerde het Vanden
drie blinde danssen dat werd gedrukt te Gouda in 1482. Dit was een bewerking van
Pierre Michault's La Danse aux Aveugles (1464). Hetzelfde werk is ook de bron van
De Wre vander Doot van de Brusselse rederijker Jan vanden Dale (ca. 1494-1522?),
dat werd gedrukt te Brussel bij Thomas vander Noot in ca. 1516.119.
Pierre Michault, secretaris van Karel de Stoute, was samen met Jehan Molinet en
Olivier de la Marche ongetwijfeld de populairste Franstalige Bourgondische auteur
bij ons. Van zijn satire Doctrinal du temps présent verscheen in 1482 te Haarlem
van de hand van een onbekende vertaler een Nederlandse vertaling in druk onder de
titel Doctrinael des tijts.120.
De reeds genoemde drukker Thomas vander Noot, die werk van Brusselse
stadsdichters als Jan vanden Dale en Jan Smeken drukte, vertaalde en publiceerde
in 1514 de vertaling van Le Triumphe et le Parement des Dames, een allegorische
rijmtekst van Olivier de la Marche onder de titel: Den triomphe ende tpalleersel
vanden vrouwen. Dezelfde auteur schrok trouwens evenmin terug voor vertalingen
uit het Duits, zolang de stof van het werk maar uit dezelfde sfeer kwam. In 1523
publiceerde hij zijn Nederlandse vertaling van de Theuerdanck. Het Duitse origineel,
dat in 1517 in druk verscheen, heet te zijn ontworpen door keizer Maximiliaan van
Oostenrijk en te zijn uitgevoerd door 's keizers secretaris, Melchior Pfintzing. Ook
dit werk hoort nog tot de Bourgondische hofliteratuur vanwege de daarin behandelde
stof: onder een allegorische sluier verhaalt Maximiliaan over zijn ridderlijke avonturen
bij het dingen naar de hand van de dochter van Karel de Stoute, Maria van
Bourgondië.121. Vander Noot drukt trouwens niet alleen vertalingen, maar ook origineel
Franstalig werk. In januari 1509 verschijnt bij hem Jean Lemaire's La concorde du
gendre humain en in 1519 drukt hij voor een boekverkoper te Valenciennes Le joyeux
reveil de le election imperialle de Prinche Charles van de Bethuunse rhétoriqueur
Nicaise Ladam.122.
Op het gebied van de poëtica is er eveneens sprake van een direct verband tussen de
Franstalige Bourgondische hofliteratuur en het werk van Nederlandse rederijkers.
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Matthijs Castelein (1486/1490-1550), de factor of ziel van de Oudenaardse kamer
schreef een retoricaal handboek met allerlei regels en nuttige wenken op het gebied
van de dichttechniek en met vele voorbeelden waarin die ‘theorie’ wordt toegepast.
Dit boek, dat in 1555 postuum verscheen, is getiteld Const van Rhetoriken naar het
voorbeeld van Jehan Molinet's Art de Rethorique. Behalve de titel is er meer in dit
boek dat naar Molinet verwijst. Nauwkeurige studie leert dat Castelein de poetica
van Molinet in het Nederlands heeft bewerkt. Daarvoor heeft hij één van de versies
in handschrift gehanteerd die betrouwbaarder is dan het exemplaar van de eerste
druk uit 1493 dat hij gebruikte. In zijn bewerking betoonde Castelein zich niet alleen
een dichter die doorkneed is in de praktijk van dit soort poëzie, maar ook een
handboekschrijver die zijn voorbeeld verbetert waar dit hem nuttig lijkt. De werkwijze
van Castelein is, als volgt, treffend beschreven: Castelein nam ‘de A.d. R. [= Art de
Rethorique] erbij, legde die a.h.w. naast zijn schrijflei en neusde er nu en dan in. Hij
wijkt van Molinet af, maar minder uit eigenwijsheid-zonder-meer dan uit
weloverwogen motieven van Vlaamse traditie en klassieke rhetorica.’123. Van alle
rederijkers was Castelein vermoedelijk het beste thuis in het werk van zijn Franstalige
kunstbroeders. Hij noemt in elk geval Macé de Villebresme († 1518), Jean d'Auton
(ca. 1466-1528), Andry de la Vigne (ca. 1470-ca. 1515), Jean Marot (ca.
1460/65-1515) en Jean Lemaire de Belges. Naast deze hofdichters kende hij
waarschijnlijk ook stadsrhetoriqueurs: de rhetoriqueurs uit Doornik en Dowaai
(Douai) werden namelijk feestelijk onthaald te Oudenaarde in de periode dat Castelein
factor was van de plaatselijke kamer Pax Vobis.124. Dit brengt ons bij het fenomeen
van de rederijkers die zich in kamerverband groepeerden.
De kamers van deze rederijkers of retrozijnen waren georganiseerd zoals de
ambachtsgilden.125. Onder de bezielende leiding van hun factor oefenden ze zich
gezamenlijk in het maken van poëzie en toneel. Onderlinge wedijver was een deugd
en hun werk, dat was gericht op voordracht, kon meestal gemakkelijk worden
gememoriseerd door de vele vaste wendingen en herhalingen. Ook leden die analfabeet
waren, konden met hun mondelinge poëzie een gewaardeerde inbreng hebben. We
kennen zo'n voorbeeld van mondelinge poëzie dat door een medelid op schrift werd
gesteld en op die manier bewaard is gebleven voor de vergetelheid. Het is een gedicht
van de ‘excellente Poëtersse’ Roseane Coleners uit Dendermonde, die door Lucas
d'Heere werd bewonderd en vereeuwigd.126.
Niet alle leden van de kamer waren literair actief. Welgestelde bestuursleden waren
vermoedelijk eerder aangetrokken om hun patronaat, dan vanwege hun dichterlijke
vaardigheid. Andere leden verrichtten hand- en spandiensten bij de technische
voorbereiding van toneelstukken en bij de organisatie van wedstrijden. Weer anderen
genoten als publiek van de voordrachtskunst. Nog anderen namen hoofdzakelijk deel
aan banketten en drinkgelagen.
Tussen de rederijkers en de stedelijke overheid bestond vaak een nauwe band. Dit
is begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat de ‘camers vander rhetoryken’ instonden
voor de organisatie van de stedelijke festiviteiten. Verder verdedigden ze de kleuren
van hun eigen stad bij deelname aan rederijkerswedstrijden elders in het land. Hun
maatschappelijk nut stond derhalve buiten kijf. Ze vertolkten de algemene
feestvreugde niet alleen bij gebeurtenissen van nationaal belang (geboorte en huwelijk
van vorsten, militaire overwinningen, wapenstilstand en vrede, blijde inkomsten van
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vorsten), maar ook bij gebeurtenissen van plaatselijk belang (vastenavondvieringen,
ommegangen, processies, schutterswedstrijden, meifeesten). Bij die gelegenheden
traden zij op met voordracht van gedichten en liederen, met toneelspelen en met
‘togen’ (taferelen waarin nietsprekende bijbelse, mythologische of allegorische
figuren optreden) waarin ingegaan werd op de religieuze, morele of politieke betekenis
van de gebeurtenis die werd gevierd.127.
Hoe en waar de rederijkerskamers zijn ontstaan, is niet precies bekend. Over het
algemeen wordt aangenomen dat ze zijn ontstaan uit broederschappen die deels
religieus en deels literair waren. De leden ervan namen plechtig deel aan processies
en ommegangen op kerkelijke feestdagen waarbij religieuze taferelen op wagens
werden vertoond. Daarnaast betrachtten ze de werken van barmhartigheid:
ziekenverpleging, uitdeling van voedsel en dergelijke. Ze hielden er ook een
bijzondere heiligenverering op na. Een der eerste van die broederschappen schijnt
de Confrèrie de Puy Notre Dame (Broederschap van O.L. Vrouw) te zijn geweest te
Rouen in Normandië. Deze vereniging legde zich toe op het vervaardigen en
voordragen van gedichten ter ere van Maria. Een dergelijke broederschap is ook
opgericht in 1229 te Valenciennes in Henegouwen.128. Franse rederijkerskamers, die
‘puys’ werden genoemd (‘puy’ betekent letterlijk: podium, berg), worden beschouwd
als de directe opvolgers van deze broederschappen. De oudste signalering van een
Franse kamer is, bij mijn weten, die van St. Quentin in Picardië, die in 1431 deelneemt
aan een rederijkerswedstrijd in het toen ‘Bourgondische’ Atrecht. Andere kamers in
Picardië zijn die van Abbeville en Amiens.129. Verder kennen we de ‘puy's’ van drie
Normandische steden, namelijk Caen, Dieppe en Rouen. De ‘Puy de l'Immaculée
Conception’ van Rouen, die in 1486 naar het voorbeeld van de kamer te Dieppe werd
opgericht, organiseerde jaarlijks een dichtwedstrijd ter ere van Maria. In 1521 werd
bij deze gelegenheid het ‘Chant Royal’130. bekroond van Jean Marot, de vader van
de bekende dichter Clément Marot.131. Wat Frankrijk betreft: voor zover we weten,
kwamen rederijkerskamers uitsluitend voor in Normandië en Picardië, dus in het
Noorden.
Het is niet duidelijk of de Franse ‘puy’ eerder is ontstaan dan de Nederlandse ‘chambre
de rhétorique’ en rederijkerskamer. Als de oudste kamer bij ons beschouwt men de
Vlaamse kamer Alpha en Omega uit Ieper die wellicht reeds uit de veertiende eeuw
dateert.132. Maar uit die begintijd beschikken we noch voor Frankrijk, noch voor de
Nederlanden over betrouwbare gegevens. We weten wel tamelijk veel over
rederijkersactiviteiten in de Nederlanden gedurende de vijftiende en zestiende eeuw,133.
wat in schril contrast staat tot de schaarse gegevens over de Franse ‘puy's’. Zoals
gezegd, behalve in Picardië en Normandië schijnen er verder geen ‘puy's’ te zijn
geweest in Frankrijk. In de Nederlanden vinden we die kamers zowel in Franstalige
als in Nederlandstalige gewesten. Bij ons zijn de meeste kamers gevestigd in Artesië,
Henegouwen, Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland. Veel minder kamers vinden
we in het Prinsbisdom Luik (slechts te Borgloon, Fosses en Tongeren); verder één
kamer in Namen (de stad Namen) en één in het Nedersticht Utrecht (Amersfoort).
Zoals men ziet, verschilde de literaire situatie in het Franstalige gebied van de
Nederlanden nauwelijks van die in het Nederlandstalig gebied. Wel is de aandacht
van de literatuurhistorici tot nu toe uitsluitend uitgegaan naar de Nederlandstalige
rederijkers. Niet alleen in Frankrijk, maar ook bij ons moet nog een begin worden
gemaakt met een geschiedenis van de in kamers georganiseerde ‘rhétoriqueurs’.134.
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Is er dus geen sprake van een wezenlijk verschillende situatie voor wat betreft onze
Franse en Nederlandse gewesten, dan zien we toch aanzienlijke verschillen voor wat
betreft de verspreiding van rederijkerskamers binnen het Nederlandstalige gebied.
We zien dat de rederijkerscultuur in het Zuiden en Westen van de Nederlanden bloeit
in vele steden en dorpen, maar in het Noorden (men denke aan steden als Coevorden,
Groningen, Franeker, Kampen, Leeuwarden, Zwolle) en het Oosten (Arnhem,
Deventer, Luik, Maastricht, Nijmegen en Zutphen) zal men ze gedurende de vijftiende
en zestiende eeuw vergeefs zoeken.135. Voor wat het Nederlandse taalgebied betreft,
kennen we slechts rederijkerskamers in die gebieden, die vanaf Filips de Goede
(1396-1467) door eenzelfde Bourgondische landsheer werden geregeerd. Het is
daarom niet zo verwonderlijk dat men de rederijkerskamers over het algemeen
beschouwt als typische exponenten van de Bourgondische cultuur. Blijkens de
archieven van het huis van Bourgondië hebben vooral de hertogen Filips de Goede
en Karel de Stoute een literaire belangstelling gehad. Gegevens over rederijkersspelen
die voor deze hertogen werden opgevoerd, heeft Doutrepont aan deze archieven
ontleend. Zo geeft hij in zijn standaardwerk over de Bourgondische literatuur als de
oudste vermelding van een rederijkersspel: een klucht opgevoerd voor Filips de
Goede te Dowaai in 1421. Bij de officiële intrede van de hertog te Dijon in 1422
werden in de straten verschillende mysteriespelen opgevoerd (dus wellicht bestond
ook daar een ‘puy’?) en in 1432 ter gelegenheid van de viering van de geboorte van
het tweede kind van Filips de Goede werd te Gent een wedstrijd gehouden.136. Voor
‘Wie best het Kerstendom ende dedelheit vanden kinde van hertoghe Philips,
ghenaempt Joes, nieuwe gheboren te Ghent, declareeren soude’ werden prijzen
uitgeloofd. Mechelen was het best en het won deze wedstrijd met zijn esbattement.137.
Het is Karel de Stoute geweest die zich als eerste Bourgondische vorst daadwerkelijk
met de rederijkers heeft bemoeid. Met het oog op de verwezenlijking van politieke
doelstellingen als centralisatie en losmaking der Nederlanden van Frankrijk, kon
deze hertog de kamers niet ongemoeid laten. Aangezien de rederijkers mogelijkheden
te over hadden om de openbare mening van hun tijd politiek te beïnvloeden, was het
zaak voor de hertog om de kamers min of meer onder controle te krijgen. Om die
reden maakte hij in 1476 de Gentse kamer De Fonteine tot het hoofd van alle Vlaamse
kamers. Deze kamer verleende hij ook het recht om zijn kleuren te dragen en zijn
devies te voeren als teken van zijn bijzondere bescherming. De kleinzoon van Karel
de Stoute, Filips de Schone, zou de centralisatiepolitiek van zijn grootvader
overnemen. Had Karel de Stoute alle Vlaamse (dus zowel Nederlands- als Franstalige)
kamers hiërarchisch onder de Gentse kamer De Fonteine geplaatst, dan riep Filips
de Schone op 1 mei 1493 alle Nederlandstalige kamers te Mechelen bijeen voor de
installatie van een nieuwe hoofdkamer. Slechts achttien kamers kwamen naar
Mechelen, vier uit Vlaanderen, dertien uit Brabant en één uit Holland.138. De nieuwe
hoofdkamer waarvan, volgens Lucas d'Heere, de Nederlandse adel (‘die meeste edele
van dese landen’) lid was, droeg de naam ‘Jhesus metter balsembloeme’. De andere
kamers evenwel accepteerden het gezag van de nieuwe hoofdkamer geenszins en
daarmee waren de centralisatiepogingen mislukt. Als reden voor die mislukking
wordt meestal aangevoerd dat de vorst de particularistische neigingen van zijn
onderdanen had onderschat, maar wellicht speelde ook de rivaliteit tussen adel en
stedelijke burgerij een rol? Ruim een halve eeuw later zou Lucas d'Heere, die mogelijk
zelf lid was van de door de hertog opgerichte hoofdkamer, Filips de Schone nog
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roemen niet alleen omdat deze landsheer de kamers meer aanzien probeerde te geven,
maar ook omdat de vorst zich zelf op de dichtkunst toelegde: ‘als eenen medegheselle
der Poeten’.139. Het is jammer dat we in deze zaak niet over het oordeel beschikken
van een lid van De Fonteine, de rivaliserende Gentse kamer.
***
Aan de rol van de rederijkers bij het ontstaan van een Nederlandse
renaissanceliteratuur mag niet worden voorbijgegaan. Doordat zij in de meeste
gevallen tot de maatschappelijke elite behoorden, was de literatuur die zij
voortbrachten en financieel steunden, eveneens een zaak van de betere kringen. Vele
rederijkers waren oud-leerling van de Latijnse school en in sommige gevallen zelfs
(men denke aan Matthijs Castelein en zijn vrienden) hadden ze een academische
opleiding genoten. Werk van Franstalige kunstbroeders werd door de rederijkers
vertaald en bewerkt, wat eveneens op een behoorlijk ontwikkelingspeil wijst. Uit de
Nederlandse literatuur van de tweede helft van de vijftiende eeuw blijkt belangstelling
voor de troost die de leer van de Stoa kan bieden in een wisselvallig bestaan. Van
Boethius' De consolatione philosophiae verschijnen verschillende Nederlandse
vertalingen en onze vijftiende-eeuwse auteurs belijden het Neostoïcisme, waarvoor
ze het gedachtengoed ontlenen aan Cicero en Seneca, zowel in het Latijn als in de
volkstaal.140. Volgens Pleij zijn het vooral de kooplieden die steun vinden in een
rederijkersliteratuur die gekleurd is door denkbeelden uit de christelijk-humanistische
hoek.141. Naarmate de zestiende eeuw vorderde, gingen rederijkers zich steeds meer
openstellen voor het humanisme. Een belangrijke exponent van deze ontwikkeling
is Cornelis van Ghistele geweest, de factor van de Antwerpse kamer De Goudbloem.
In de jaren 1550-1570 vertaalde en bewerkte hij Ovidius' Heroïdes, Vergilius' Aeneis,
Sofocles' Antigone, de blijspelen van Terentius en de satiren van Horatius.
Toen de nieuwe renaissancevormen in Frankrijk doorbraken, had een rederijker als
Lucas d'Heere daar al vroegtijdig oog voor. Zijn bundel - de eerste Nederlandstalige
bundel die ten dele renaissancelyriek bevat - kwam reeds in 1565 van de pers, dus
drie jaar eerder dan Vander Noots Het Theatre. D'Heeres vriend te Londen, de
geleerde koopman Johan Radermacher, lijkt nooit lid te zijn geweest van een
rederijkerskamer, maar de weinige Nederlandstalige poëzie van Radermachers hand
die in zijn Album is overgeleverd, doet nogal rederijkerachtig aan. Anderzijds bevatte
Radermachers bibliotheek een keur van werken uit de Italiaanse Renaissanceliteratuur.
Het gaat hier om werk van Petrarca, Boccaccio, Aretino, Ariosto, Pietro Bembo en
Francesco Patrizi: de nieuwe Renaissancevormen kunnen hem dus onmogelijk zijn
ontgaan, maar zelf die vormen toepassen deed hij niet.142. Zijn renaissancistische
opvattingen over het gebruik van de volkstaal blijken eveneens uit de voorrede voor
zijn grammatica, of beter gezegd: aanzet tot een grammatica.143. Dergelijke pleidooien
voor het gebruik van het Nederlands weerklinken ook in het rederijkersmilieu.
Verrijking van de moedertaal via vertaling van begrippen of navolging van
denkbeelden uit de Klassieke Oudheid of uit contemporaine buitenlandse werken
stond ook de rederijkers daarbij voor ogen.144. De Leidse stadssecretaris Jan van Hout,
die zo duchtig te keer kon gaan tegen hen die de naam van rederijker misbruikten,
was iemand die de rederijkers keer op keer aanspoorde om hun taal te verbeteren en
te verrijken.145. Het onbetwiste hoogtepunt in deze aandacht voor de moedertaal was
de publikatie van de Twe-spraack in 1584, de eerste gepubliceerde Nederlandse
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grammatica, geredigeerd door H.L. Spiegel en uitgegeven onder auspiciën van de
Amsterdamse kamer In Liefd' Bloeyende. Van den Branden meent dat dit werk een
tamelijk brede verspreiding moet hebben gekend. Het boek en de daarin verkondigde
opvattingen zullen in elk geval zijn doorgedrongen tot vele kamerbroeders hier te
lande.146.
De bijdrage van de rederijkers aan de wording van de Nederlandse
renaissanceliteratuur is niet beperkt gebleven tot de verheerlijking van de moedertaal.
renaissancedichters ontleenden ook stof aan de traditionele literatuur. Waterschoot
heeft gewezen op Vander Noots ontleningen aan de refreinen uit de bundel van Van
Doesborch, aan het spel van zinne uit 1561 van De Goudbloem en aan nog ander
rederijkerswerk.147. Het lijkt mij daarom nuttig om voortaan ook werken van
‘rhétoriqueurs’ in dit soort onderzoek te betrekken: men denke hier bijvoorbeeld aan
het werk van Jean Lemaire de Belges.148. Veel belangrijker wellicht nog dan dit soort
ontleningen was de propaganda voor reformatorische denkbeelden die door de
rederijkers werd bedreven, wat ertoe leidde dat hun literatuur meer doorvoeld raakte.149.
Deze verandering moet hun publiek ook hebben gemerkt; niet voor niets zullen de
Gentse spelen van 1539 op de kerkelijke index zijn terechtgekomen. In hetzelfde
literair-reformatorische klimaat, passen de psalmvertalingen die onze vroegste
renaissance-auteurs, zoals D'Heere, Vander Noot en Marnix, tot stand zullen brengen.
Doordat deze psalmen op bestaande melodieën moesten worden geschreven, vereiste
dit ook een verstrakking van het traditionele heffingsvers.150. Het hoeft geen betoog
dat dit laatste zeer belangrijk is geweest in verband met de ontwikkeling van de
nieuwe versvormen, maar dit alles zal nog uitvoerig ter sprake komen in ons vijfde
hoofdstuk, waarin het dichterschap van Poetou en Vander Noot aan de orde komt.
Dat in de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse renaissanceliteratuur aan de
rederijkers een ereplaats toekomt, zoveel moge de lezer inmiddels duidelijk zijn
geworden!

5. Renaissance
Over het begrip ‘renaissance’ bestaat een bijzonder omvangrijke literatuur. Het is
hier niet de bedoeling deze literatuur te bespreken. Voor wie wil kennis nemen van
de opvattingen die in het jongste decennium naar voren zijn gebracht, vormt het
‘Forschungsbericht’ van de eminente renaissancekenner August Buck een uitstekende
ingang.151. Algemeen aanvaard is de opvatting dat men het humanisme niet mag
loskoppelen van de renaissance. Het humanisme is de motor geweest voor allerlei
ontwikkelingen op het gebied van kunsten en wetenschappen die de moderne
geleerden typerend achten voor de renaissance. Daarbij komt steeds naar voren dat
de oorsprong van die ontwikkelingen te vinden is in Italië en dat in het bijzonder
Florence de bakermat van de renaissance is geweest.
De Nederlandse renaissanceliteratuur breekt voor het eerst door in de zestiende-eeuwse
lyriek. Van een Nederlands renaissancedrama daarentegen is pas sprake in de
zeventiende eeuw.152. Typerend voor die lyriek is dat men afziet van allerlei
middeleeuwse rederijkersgenres. De refreinen, balladen, rondelen en dergelijke
worden vervangen door het epos, door sonnetten, epigrammen, epithalamia, lofzangen
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en andere genres die ook gebruikelijk zijn in de overige Europese
renaissanceliteraturen. Onder invloed van de buitenlandse genres wordt het vers bij
ons veel strakker: men gaat het aantal lettergrepen tellen (isosyllabisme), de cesuur
gaat een rol spelen en daarmee tevens het enjambement, mannelijke en vrouwelijke
rijmen worden op een kunstige manier afgewisseld en het jambe-vers raakt uiteindelijk
in de mode. Vooral in de liefdeslyriek breekt het italianisme dat we kennen onder
de benaming ‘Petrarkisme’, met volle kracht door.153.
Over de concrete Italiaanse voorgeschiedenis van de Nederlandse renaissanceliteratuur
was tot nu toe nauwelijks iets bekend. Dit komt, meen ik, doordat aan de rol van de
Italiaanse kooplieden in de Nederlanden en aan hun culturele aspiraties niet de nodige
aandacht is besteed.
Vandaar dat ik hier nader op inga.
Voor wat betreft de Italiaanse renaissance, met name op het vlak van de schilderkunst,
de muziek en de boekdrukkunst, fungeerden de Italiaanse kooplieden als doorgeefluik.
In 1459 en 1462 werd de Brugse Medici-bankier Tommaso Portinari belast met de
verzending van wandtapijten aan Giovanni de' Medici die waren besteld bij een
Rijselse tapijtwerker. In 1474 verzond dezelfde Portinari wandtapijten naar Milaan.154.
Italiaanse kooplieden kochten vaak schilderijen van Vlaamse meesters of verleenden
opdrachten. De Brugse koopman van Genuese afkomst, Anselm Adorne, die bekend
is als de stichter van de Jeruzalemkerk te Brugge, liet in 1470 bij testament twee
schilderijen van Jan van Eyck na aan zijn dochters. Het merkwaardige van die
schilderijen is dat daarop Franciscus van Assisi wordt afgebeeld, een onderwerpskeuze
die toen nog ongewoon was in de Vlaamse schilderkunst, zodat men meent dat de
opdrachtgever voor die keuze verantwoordelijk is geweest. Ook Tommaso Portinari
trad op als opdrachtgever. Hij liet drie portretten schilderen: twee door Hans Memling
en een door Hugo van der Goes. Het drieluik De aanbidding door de herders van
Van der Goes bestemde hij voor de familiekapel te Florence (nu in het
Uffizi-museum). Op het vlak van de muziek kennen we sinds kort één Italiaanse
koopman die als doorgeefluik fungeerde. Tussen 1467 en 1472 liet de bankier en
hoveling Giovanni Arnolfini (o.a. ook bekend vanwege het portret dat Jan van Eyck
van hem schilderde) te Brugge een koorboek afschrijven. Dit koorboek, dat bestemd
was voor de kathedraal te Lucca, bevatte een aantal polyfonische missen, motetten
en magnificats van Engelse en Nederlandse componisten.155. Kunst uit Italië kwam
ook via de Italiaanse kooplieden de Nederlanden binnen: we hebben reeds de
renaissancesculpturen in het Hotel Bladelin genoemd die in opdracht van Portinari
werden vervaardigd. Toen de bisschop van Doornik, Guillaume Fillastre, voor zijn
praalgraf in de Saint-Bertinabdij te St.-Omaars beeldhouwwerk van Andrea della
Robbia bestelde, was het Portinari die het transport van Pisa naar de Nederlanden
verzorgde.156.
Op grond van het feit dat het handschrift van Ficino voor Domenico Albergati te
Brugge werd gekopieerd in 1475 (vier jaar vóór de terugkomst van Agricola in de
Nederlanden!) neigt men ertoe de Italianen uit de kringen van de Medicibank te
beschouwen als de herauten van het Italiaanse humanisme bij ons. Volgens Walsh
valt dit echter moeilijk te bewijzen. Wel is het zo dat het handschrift van Ficino
terechtkwam bij Raphael de Marcatellis, halfbroer van Karel de Stoute en in de
periode 1478-1508 abt van de Gentse St.-Baafsabdij. Diens bibliotheek bevatte
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ethische traktaten die blijk geven van een grote belangstelling op het gebied van de
ethiek van de heidense Oudheid. Hierin vindt men werk van humanisten als Domenico
Mancini, Francesco Barbaro, Poggio Bracciolini en Enea Silvio. Die bibliotheek
bevatte ook pedagogische werken van humanisten zoals Leonardo Bruni, Pietro Paolo
Vergerio, Guarino da Verona en Enea Silvio en natuurlijk ook werken op het gebied
van taal en literatuur van auteurs als Filelfo, Barzizza en Bruni.157. Die werken kunnen
ook via andere kanalen zijn binnengekomen dan via de Italiaanse kooplieden, maar
we kunnen evenmin uitsluiten dat ze hierin een rol hebben gespeeld. Marcatellis was
niet de enige die classica en humanistica verzamelde. Ook de Adornes lieten zich
niet onbetuigd. De bibliotheek in de Jeruzalemkerk bevatte naast werken op juridisch
en theologisch gebied eveneens classica en humanistica.158.
In de contacten tussen Italiaanse humanisten en de Italiaanse kooplieden in de
Nederlanden lijkt Tommaso Portinari de hoofdrol te hebben gespeeld, maar wellicht
is het aan zijn maatschappelijke positie te danken dat zijn rol beter te documenteren
valt dan die van anderen. Zo is er sprake van contacten tussen hem en de Florentijnse
koopman Girolamo Strozzi (ca. 1441-ca. 1481) die kunnen worden opgemaakt uit
het grootboek en het memoriaal van deze laatste.159. Strozzi komt hieruit naar voren
als een zakenrelatie van Portinari: hij voer in 1473 als kapitein van een Bourgondische
galei die kennelijk gemeenschappelijk bezit was van de Medici-bank te Brugge en
van Karel de Stoute. Als kapitein van het zusterschip van de Bourgondische galei
waarop Strozzi kapitein was, voer in 1473 de koopman Francesco Tedaldi, een man
met literaire aspiraties die Hans Memlings Het laatste Oordeel aan boord had, toen
zijn galei werd gekaapt door de Danziger kapers van Paul Beneke.160. In de jaren
vijftig had Tedaldi een Latijnse prozanovelle geschreven; hij correspondeerde met
Marsilio Ficino en zijn beide zoons stonden bekend als vooraanstaande auteurs uit
de kring van Lorenzo de' Medici.161.
Interessanter voor ons echter zijn Strozzi's activiteiten op het gebied van de
boekhandel. Zo ontving hij van zijn broer Marco te Londen verzoeken om afschriften
te laten maken van de Divina Commedia, van Petrarca's Trionfi en van een
commentaar op dit laatste werk (men lette trouwens hierbij op het renaissancekarakter
van die bestelling). Girolamo Strozzi ontving nog meer verzoeken om boeken van
zijn broer. Soms kocht hij de boeken bij Florentijnse boekhandelaren, soms liet hij
kopiisten tegen betaling een afschrift maken van het bestelde werk. In 1474 vroeg
zijn broer Marco hem om een afschrift van Leonardo Bruni's Historiarum Florentini
populi libri XII in de Italiaanse vertaling van Donato Acciaiuoli die zojuist (in
augustus 1473) was voltooid. Iets later liet Girolamo Strozzi een afschrift vervaardigen
van Poggio Bracciolini's geschiedenis van Florence in de Italiaanse vertaling van
Poggio's zoon Jacopo. Het afschrift was in juni 1475 klaar.162. Hij stuurde die
afschriften evenwel niet naar zijn broer in Londen. Op eigen initiatief of op dat van
iemand anders - dat is niet duidelijk - nam Girolamo Strozzi ze mee naar Venetië,
waar hij van juni 1475 tot mei 1476 verbleef. Daar bracht Giovambattista Ridolfi,
neef van de in het koopliedenmilieu bekende jurist Lorenzo Ridolfi, hem in contact
met de Venetiaanse drukker van Franse afkomst Jacques le Rouge (Jacomo de' Rossi)
voor de uitgave van de twee geschiedenissen van Florence. Voor de uitgave van
Plinius' Historia naturalis namen Ridolfi en Strozzi de beste Venetiaanse drukker
in de arm, namelijk Nicolas Jenson. Ze gingen ook op zoek naar een goede - zo al
niet de beste - Italiaanse vertaler, die ze tenslotte vonden in de persoon van Cristoforo
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Landino. De Plinius-vertaling werd tegen eind februari 1476 voltooid, waarop de
vertaler op 2 maart 50 gouden florijnen kreeg.163. De Plinius-uitgave verscheen in een
oplage van 1045 exemplaren voor rekening van de opdrachtgevers die elk voor de
helft deelnamen in deze zaak. Strozzi en Ridolfi kochten het benodigde papier in bij
de Venetiaanse firma Agostini. Aangezien de kosten van het papier driekwart van
de productiekosten uitmaakten, betekende dit tevens de verstrekking van kapitaal
aan de drukker. Begin juni 1476 konden reeds 24 exemplaren naar Florence worden
gestuurd en op 20 september van dit jaar liet Ridolfi aan Strozzi weten dat hij 1003
exemplaren van de drukker had ontvangen.164. Aan de detailhandel, de boekverkopers,
werd vervolgens gemeld dat dit boek niet onder de vastgestelde prijs van zeven
florijnen of dukaten per exemplaar mocht worden verkocht; dit was de prijs voor een
ongebonden exemplaar waarin de plaats voor geïllumineerde kapitalen opengelaten
was.165.
Intussen was ook drukker Jacques le Rouge, collega en vriend van Nicolas Jenson,
aan het werk gegaan voor rekening van Strozzi. De geschiedenissen van Florence,
van respectievelijk Bruni en Bracciolini, werden gedrukt in een oplage van ca. 600
exemplaren elk, waarvan in juli 1476 tweemaal 550 exemplaren naar Florence werden
verscheept. De prijs van deze boeken werd door Strozzi geschat op respectievelijk
twee florijnen voor het werk van Bruni en één florijn voor het werk van Poggio, maar
uit zijn grootboek blijkt dat beide boeken gewoonlijk samen werden verkocht voor
drie florijnen.166. De boeken werden in commissie verkocht door twaalf Florentijnse
boekverkopers en verder stuurde Strozzi exemplaren naar een boekverkoper te Siena,
een te Rome, een te Pisa en een te Napels. Beide laatsten waren trouwens leden van
de familie Strozzi. Vanuit Venetië zorgde zijn compagnon Ridolfi voor verscheping
per galei naar het buitenland, met name naar Marco Strozzi te Londen en naar de
Medici-bank te Brugge. De eerste zending voor Brugge werd reeds half-augustus
1476 verscheept. Ze bestond uit tweemaal vijf exemplaren van elke geschiedenis
van Florence, uit acht exemplaren van de Plinius in het Italiaans en uit 20 exemplaren
van de Plinius in het Latijn. Dit laatste werk was in 1472 bij Jenson gedrukt; van dit
werk had Ridolfi een aanzienlijk aantal exemplaren gekocht om die te kunnen
verhandelen. De verkoop ging niet slecht. Van beide geschiedenissen van Florence
was de voorraad bij Strozzi in de lente van 1477 reeds geslonken tot 70 exemplaren
elk en van de Italiaanse Plinius-uitgave tot 12 exemplaren, maar dat wil natuurlijk
niet zeggen dat alle167. boekverkopers hun exemplaren reeds aan de man hadden weten
te brengen.
Gelet op deze belangrijke gegevens die door F. Edler De Roover werden ontleend
aan archiefbronnen, komen we tot de volgende vaststelling. Voor het eerst lijken we
hier de vinger te kunnen leggen op een aantal componenten die in hun unieke
combinatie typerend zijn voor wat men de renaissance is gaan noemen. Tot die
componenten behoort de ondernemingszin van de koopman die bij intuïtie een gat
in de markt ontdekt. Men zou dit zijn originaliteit kunnen noemen. Nauwelijks twintig
jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst zijn hier kooplieden aan het werk die
ons verbazen door hun efficiënte en tegelijk grootscheepse aanpak. Deze kooplieden
zoeken zelf de beste drukker en beste vertaler. Grote investeringen schuwen ze niet.
Ze maken afspraken met drukkers en boekverkopers en ze stellen de verkoopprijs
van hun product vast na calculatie. Bij dit alles staat hun uitstekende marktinzicht
voorop. Het gezamenlijke product van Strozzi en Ridolfi is een klassiek werk dat
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vóór alles leerzaam is en dat, toen de eerste Latijnse editie ervan in druk verscheen
in 1469 te Venetië, slechts in een oplage van 100 exemplaren op de markt kwam,
tegenover de ruim 1000 exemplaren van de eerste Italiaanse uitgave van zeven jaar
later.
De produkten die Strozzi op de markt bracht, zijn twee historische werken van de
hand van beroemde Italiaanse humanisten. Daarom moet naast ondernemingszin ook
vertrouwdheid met het Italiaanse humanisme een rol hebben gespeeld. Kooplui als
Strozzi zijn kennelijk thuis op het terrein van de eigentijdse geleerdheid en hebben
uitstekende persoonlijke contacten met geleerde drukkers en vertalers. Dat ze zich
in dit milieu thuis voelen, kan slechts worden verklaard vanuit hun opvoeding en
geesteshouding. Typisch renaissancistisch is hun zorg om geleerde geschriften in
het Italiaans te laten vertalen door bekwame vertalers. Voor een publiek van
humanistische geleerden was deze vertaling immers overbodig. Naar het inzicht van
deze kooplieden echter was een groter publiek eveneens in die geleerdheid
geïnteresseerd, als die maar in de volkstaal werd verwoord. Deze taxatie was gedurfd
en origineel: we hebben hier immers te maken met de enige boeken in het Italiaans
die bij de Venetiaanse geleerde drukkers Rossi en Jenson ooit op de pers zijn gelegd.
De plaatsen in het buitenland waar exemplaren naartoe werden gestuurd, waren
Londen en Brugge. Het aantal verzonden exemplaren was weliswaar zeer bescheiden,
maar het gaat er hierom dat het er was. Samen met de medaillonsculpturen uit 1469
vormen de boeken die in 1476 vanuit Venetië per galei naar Portinari werden
verscheept, vroege sporen - zo niet de vroegste sporen - van de Italiaanse renaissance
in de Nederlanden.
In de zestiende eeuw komt de Italiaanse uittocht van Brugge naar Antwerpen op
gang. Rond 1516 vertrekt de Florentijnse handelsnatie definitief uit Brugge.168. Uit
een rekwest van de Genuese handelsnatie aan de doge Antoniotto Adorno uit 1522
blijkt dat het merendeel van de Genuese kooplieden sinds enkele jaren in Antwerpen
woont. Om die reden wil men het oude decreet wijzigen dat inhield dat de Genuese
consul jaarlijks te Brugge diende te worden gekozen en dat deze consul aldaar
gevestigd moest zijn. De overheid te Genua hechtte het jaar daarop haar goedkeuring
aan deze voorstellen tot wijziging. Voortaan werd de consul te Antwerpen gekozen.169.
Zoals het niet goed mogelijk was aan te geven hoeveel Italianen te Brugge verbleven,
is dit ook niet mogelijk voor Antwerpen. Bij de blijde inkomst van prins Filips in
1549 was de afvaardiging van de Genuese handelsnatie 20 man sterk, van de
Florentijnse handelsnatie 15 en van die uit Lucca 16.170. Dit was kennelijk slechts de
elite van de Italiaanse gemeenschap te Antwerpen. Van de immigranten uit het
Middellandse - Zeegebied die in de periode 1533-1600 het poorterschap van
Antwerpen bezaten, waren er 31 Spanjaard, 32 Portugees en 123 Italiaan. Goris, aan
wiens studie ik deze cijfers heb ontleend, stelt dat dit misschien weinig kan lijken,
maar dat men moet rekening houden met de natuurlijke aanwas van deze groeperingen,
die na enkele generaties aanzienlijk kon zijn.171. Daarnaast was er nog een onbekend,
maar waarschijnlijk groot aantal Italianen dat in Antwerpen woonachtig was, maar
dat er zich niet definitief vestigde.172. Het komt mij voor dat er nog nauwelijks
systematisch onderzoek is verricht naar de Italianen met intellectuele en literaire
aspiraties te Antwerpen. Hierbij wil ik deze lacune signaleren en aangeven dat men
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zich in de toekomst zou kunnen concentreren op de liminaria in Antwerpse uitgaven
in het Italiaans. Ook zou men de productie van de Italiaanse drukkers te Antwerpen
nader kunnen bestuderen. Het is Van den Branden opgevallen dat van de buitenlandse
drukkers te Antwerpen de Duitsers (vooral die uit de Rijnstreek) en de Fransen het
best vertegenwoordigd waren. Deze eminente kenner van het Antwerpse boekwezen173.
vond het echter tevens opvallend dat de Italianen (Florentijnen), al bleef hun aantal
onder dat van de Duitse en Franse drukkers, toch nog goed vertegenwoordigd waren
in het Antwerpen van de zestiende eeuw.174.
Gelukkig weten we sinds betrekkelijk korte tijd iets meer over een Italiaanse
intellectueel die, in de periode dat Guillaume de Poetou en Jan vander Noot hun
eerste renaissanceverzen schreven, op literair gebied een belangrijke rol speelde te
Antwerpen. Ik doel hier op de Florentijnse edelman en geleerde koopman Lodovico
Guicciardini (1521-1589) over wie van de hand van R.H. Touwaide een zorgvuldige
bio-bibliografie is verschenen.175.
Guicciardini is vooral bekend gebleven om zijn Descrittione di tutti i Paesi Bassi
(Beschrijving van de gehele Nederlanden) uit 1567. Moderne historici, en onder hen
de specialisten op dit terrein, hebben de juistheid van Guicciardini's beschrijving van
de economische en maatschappelijke situatie van Antwerpen nooit in twijfel
getrokken; integendeel, nadat ze een overvloed aan archiefmateriaal hadden
bestudeerd, werden ze juist getroffen door de grote kwaliteit van die beschrijving.176.
Lodovico, het tiende kind van Jacopo Guicciardini en Camilla Bardi, werd te Florence
geboren als telg van een oud adellijk geslacht. Hij was een neef van Francesco
Guicciardini (1483-1540), een even beroemde, nieuwsgierige en onpartijdige
historiograaf als een beruchte, gewetenloze en inhalige politicus. Uit brieven van
Lodovico blijkt dat hij bijzonder geïnteresseerd was in de Storia d'Italia van zijn
oom, een werk dat, in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk was in de Italiaanse
geschiedschrijving, aan geheel Italië was gewijd. Ook Lodovico's werk bestreek de
gehele Nederlanden, wat vóór hem eveneens ongebruikelijk was en na hem snel in
onbruik is geraakt.
Op zeventienjarige leeftijd werd Lodovico door zijn vader, die koopman was te
Florence, in de leer gedaan bij Bartolomeo Panciatichi, een zakenrelatie te Lyon.
Drie jaar later, in 1541, werd hij door zijn vader naar de Nederlanden gestuurd om
daar te werken in de Antwerpse vestiging van het groothandelsbedrijf van de
Guicciardini's dat onder de leiding stond van zijn broer Giovan Battista. Het bedrijf
verhandelde van alles. Blijkens de brieven die Lodovico in 1543 tijdens een zakenreis
in Frankrijk schreef, kon die handelswaar bestaan uit wijn uit Bordeaux, pastel (ook:
wede, een plant waarvan de bladeren gebruikt werden voor de aanmaak van een
mooie blauwe kleurstof) uit Toulouse en haring uit Bretagne. De zaken gingen
evenwel slecht, wat Lodovico weet aan het beheer van zijn broer. In november 1545
volgde dan ook de liquidatie van deze Antwerpse firma, waarop Lodovico voor eigen
rekening een handelszaak opzette die al evenmin bijzonder succesvol lijkt te zijn
geweest. In de periode 1544-1554 woonde hij op kamers bij de geleerde Florentijnse
koopman Francesco Pescioni († 1562), in wiens woning ook zijn goederen werden
opgeslagen. Vanaf 1564 verbeterde kennelijk zijn financiële positie, gezien zijn
aankoop van een buitenplaats. Na die het jaar daarop van de hand te hebben gedaan,

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

kocht hij onmiddellijk een andere buitenplaats te Hoboken die hij in 1577 nog bezat.
In 1577 kocht hij een huis in de Markgravestraat - gelegen in wat toen Antwerpens
aanzienlijkste buurt was - en uit stukken uit 1582 blijkt dat hij drie huizen in diezelfde
straat bezat, maar dat hijzelf in een huis woonde aan de overkant van zijn bezit in de
Markgravestraat dat hij huurde van Francisco d'Aguilar.
Op het politieke vlak heeft Lodovico ook een rol gespeeld. In 1546, 1568 en 1577
nam hij als raadslid zitting in het bestuur van de Florentijnse handelsnatie te
Antwerpen. Kennelijk stelde men in het handelsmilieu prijs op zijn kritische
benadering en scherpe pen. Dit heeft in elk geval één keer bijzonder nadelige gevolgen
voor hem gehad. In 1569 werd hij benaderd door de secretaris van Don Frederico de
Toledo, Alva's zoon en belegeraar van Haarlem in 1572, om een nota op te stellen
waarin de bezwaren die onder de bevolking leefden tegen de nieuwe belastingen
(Tiende Penning) bijeengebracht waren. Helaas gebeurde dit - zoals zal blijken zonder medeweten van de IJzeren Hertog zelf. Lodovico toog aan het werk: uit
gesprekken met kooplieden en andere poorters distilleerde hij de nodige bezwaren
en stelde op basis daarvan zijn nota voor Don Frederico op. Maar vooraleer die aan
Don Frederico's secretaris te overhandigen liet hij zijn nota beoordelen door het
stadsbestuur en door anderen van wie hij kennelijk aannam dat ze ter zake kundig
waren. Een onbekende verrader was helaas zo kundig dat hij een afschrift maakte
en dit aan Alva in handen gaf, vóórdat de secretaris de nota had gekregen. De gevolgen
laten zich licht raden. Alva was al geïrriteerd omdat de afgevaardigden van Antwerpen
in Brussel weigerden akkoord te gaan met de door hem voorgestelde belastingen;
toen hem echter bleek dat veel van hun argumenten in Lodovico's nota terug te vinden
waren, werd hij razend.
Lodovico Guicciardini werd in april 1569 afgevoerd naar de beruchte kerkers van
het kasteel van Vilvoorde, om die pas na 15 maanden in augustus 1570 te verlaten
door persoonlijke tussenkomst bij Alva van Anna van Habsburg (1549-1580),
kersverse echtgenote van Filips II. De Medici-diplomatie, wier eerdere verzoeken
om vrijlating via de Franse Koningin-Moeder Catarina en koning Karel IX niets
goeds bij Alva hadden uitgericht, had uiteindelijk toch een succes geboekt.
Over de opvoeding en schoolopleiding van Lodovico is nauwelijks iets met zekerheid
bekend. We mogen aannemen dat dit een opvoeding is geweest die stoelde op
humanistische principes, zoals gebruikelijk was voor de stand in Florence waartoe
hij behoorde. Reeds vanaf het begin van de vijftiende eeuw bestond er tussen
kooplieden en humanisten te Florence namelijk een stilzwijgende overeenstemming
over opvoedingsprincipes. De Ouden, die met vaste hand tegelijk hun zaken, hun
familie en hun stad konden bestuderen, strekten hun tot voorbeeld.177. Ook het
privé-onderwijs bij gegoede koopliedenfamilies was in handen van humanisten: Bec
geeft daar vele voorbeelden van.178. Florentijnse kooplieden financieren in 1396 de
overtocht en de boeken van de Griek Emmanuel Chrysoloras, die vanuit Venetië op
verzoek van de kanselier van de Florentijnse republiek Collucio Salutati te Florence
Grieks kwam doceren: ‘In aanmerking genomen dat de gehele Latijnse
welsprekendheid uit de Griekse bronnen is voortgekomen’ zo luidt de akte van
Chrysoloras' aanstelling ‘opdat studenten zich de beginselen van deze welsprekendheid
eigen zouden kunnen maken, menend dat zich te Venetië een man bevindt van grote
geleerdheid en faam: heer Emmanuel Chrysoloras vari Constantinopel, die bedreven
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is in zowel de Griekse taal en grammatica als in de Latijnse, hebben wij deze heer
Emmanuel gekozen om de Griekse letteren en de Griekse grammatica in Florence
te doceren.’179. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat het nauwe verband tussen
zakenlieden en humanisten te Florence in Guicciardini's jeugd verdwenen was. Ook
de idee van de ‘éducation permanente’ door middel van zelfstudie werd reeds
vroegtijdig in zakenkringen aangemoedigd. De koopman Giovanni Morelli, wiens
Ricordi (Gedenkschriften) de jaren 1393-1437 bestrijken, raadt zijn nazaten aan om,
nadat ze de school hebben verlaten, dagelijks minstens één uur Vergilius, Boëthius
en Seneca of anderen te bestuderen ten einde zich mens te voelen en geen beest.
Materiële welvaart en belangrijke openbare functies zullen aan hen immers nooit de
voldoening, de wijsheid en het plezier verschaffen die dit soort vorming hun wel kan
geven.180. Liefde voor de Italiaanse poëzie was onder de Florentijnse kooplieden
evenmin een onbekend verschijnsel. Kooplieden schrijven gedichten (waaronder:
sonnetten) voor elkaar waarbij de antwoordende partij gebruik maakt van dezelfde
rijmklanken als de aangevende partij. In 1468 stuurt de Florentijnse koopman
Ottavante Barducci, die te Brugge woont, een sonnet van 17 (!) versregels aan zijn
neef Antonio Paganelli. Het gedicht werd op zakenreis geschreven in de buurt van
Ulm in Duitsland. Giovanni Frescobaldi, die te Londen woont, schrijft in december
van hetzelfde jaar een sonnet voor Barducci om hem op te monteren nu hij een geschil
heeft met Piero Bandini, wat door Barducci met een sonnet wordt beantwoord. Uit
de voorkeur voor alliteraties in die sonnetten kan men trouwens opmaken dat de
rederijkerstechnieken niet helemaal aan deze dichters zijn voorbijgegaan.181.
Harde gegevens over Lodovico Guicciardini's opvoeding te Florence hebben we niet,
maar op grond van de klassieke eruditie en filologische interesse die we regelmatig
in zijn werken aantreffen, kan men haast met zekerheid stellen dat die een
humanistisch karakter moet hebben gehad. Ook aan gevoel voor ‘éducation
permanente’ ontbrak het hem niet. Zelf memoreert hij met dankbaarheid zijn
Antwerpse leermeester Joos van Welare (Judocus Velaraeus), afkomstig uit het
polderdorp Verrebroek (bij Beveren in het Land van Waas) als ‘een wel geleert man
in de drie spraken/ Latijn Griecx ende Hebreeusch/ die eertijds mijn eerweerdich
schoolmeester is gheweest’.182.
In tegenstelling tot wat men zou geneigd zijn te menen op grond van zijn geestige
en populaire anekdotenverzameling l'Hore di Ricreatione183. was Lodovico niet
bepaald een opgewekte natuur. Depressies waren vaak zijn deel en in de brieven aan
zijn vader uit 1543-1544 spreekt hij een paar maal de wens uit dood te zijn.184. Het
bericht in 1567 van de dood van zijn jongste broer Roberto is hem opnieuw een
aanleiding tot sombere uitlatingen aan Rafaello, een andere broer: ‘alles wat ik nog
wil, is de voltooiing van mijn boek, voor het overige heb ik nooit veel plezier gekend
en van de toekomst verwacht ik niet veel anders, aangezien ik geboren ben om meer
tot het voordeel van anderen dan tot eigen voordeel te werken. Een exemplaar van
mijn Descrittione, een werk dat mij een fortuin heeft gekost, zal ik aan jou toesturen,
verder heb ik schoon genoeg van dit soort werk. Toch ben ik weer bezig, maar nu
aan mijn verzameling boert’. Met deze ‘facetiae’ of schertsen hoopt hij zijn broer
om de tuin te leiden omtrent zijn ware aard.185. De aanleidingen tot sombere
overpeinzingen zouden Lodovico nooit ontbreken. We hebben al gewezen op zijn
vijftien maanden durende gevangenschap in de kerkers van Vilvoorde. Reeds eerder
in 1554 dreigde hij te worden gearresteerd in verband met een mislukte aanslag op
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de uit Pistoia afkomstige bankier, Gaspare Ducci (1492-ca. 1572), bekend als
gewetenloze speculant en dientengevolge niet zonder vijanden. Duitse kooplieden
die tijdelijk zijn compagnons waren, beschouwden Ducci als uitschot (‘comme une
parfaite crapule’).186. Voor Lodovico liepen de aantijgingen van Ducci toen met een
sisser af, maar een onaangename affaire was het wel. Meer problemen kreeg Lodovico
later in 1582, toen hij werd gearresteerd in verband met de aanslag van de Baskische
huurmoordenaar Juan Jauregui op Oranje. De Spaanse koopman Gasparo de Añastro
had de aanslag gefinancierd en omdat Lodovico vrij kort voor de aanslag nog bij de
Spanjaard gedineerd had, ‘dwelck hy van te vooren nyet gewoon en was te doene’,187.
kreeg hij problemen. Toen het gerecht nog verder ging snuffelen, kwam het er achter
dat Lodovico aan Mario Bandino te Parijs een brief zou hebben geschreven waarin
hij zich laatdunkend had uitgelaten over de nieuwe landsheer van de Nederlanden,
Frans van Anjou, alsmede over diens blijde inkomst.188. De preventieve hechtenis
van de eenenzestigjarige Lodovico heeft gelukkig maar een paar dagen geduurd: ‘by
faulte van naerdere informatie’ werd hij door de stedelijke overheid in vrijheid gesteld.
Nog in 1588, een jaar voor zijn dood, werd hij samen met andere passagiers van de
schuit op Brussel gegijzeld, vermoedelijk door een bende criminelen. Wegens zijn
hoge leeftijd werd hij door hen meteen bij aankomst te Bergen-op-Zoom losgelaten.
Zijn laatste levensjaren te Antwerpen bracht hij onder penibele omstandigheden door.
Vanaf 1584-'85 begon het hem slecht te gaan: ‘Ik heb nooit schulden gemaakt,
niemand ooit om bijstand gevraagd, veeleer elk ongemak verduurd’,189. schrijft hij
eind april 1588 aan de groothertog van Toscane op wie hij een beroep doet hem een
soort ouderdomspensioen te schenken, omdat zijn oudedagsvoorzieningen verdwenen
zijn. Toen hij op 22 april 1589 plotseling overleed, ongehuwd, zonder kinderen, was
zijn verzoek nog steeds niet door de groothertog ingewilligd.
Lodovico Guicciardini liet vier werken na die alle bij zijn leven in meerdere talen
werden vertaald. Als eerste verscheen de roofdruk van l'Hore di Ricreatione onder
de titel Detti et Fatti. Sansovino, die Lodovico's vertrouwen beschaamd had, droeg
het werkje op aan Gabriello Strozzi, maar onder de voorrede voor de lezer liet hij
Guicciardini's naam staan. De eerste geautoriseerde uitgave van dit werk verscheen
te Antwerpen bij Willem Silvius met een opdracht aan de Hertog van Semirana, d.d.
21 december 1567 (= ‘il minor di dell'anno, 1567’); de eerste Franse vertaling van
de hand van François de Belleforest (1530-1583)190. verscheen in 1571 te Parijs bij
J. Ruelle. De Engelse vertaling van de hand van James Sanforde verscheen voor het
eerst in 1573 te Londen bij Vander Noots drukker van Het Bosken Henry Bynneman.
De eerste Duitse vertaling door Daniel Federmann von Memmingen volgde in 1574,
uitgegeven te Bazel bij Peter Perna. In 1586 kwam de Spaanse vertaling door Vicente
de Millis Godimez van de pers, uitgegeven door Mathias Mares te Bilbao, gevolgd
door de tweede Spaanse vertaling uit 1588 door Hieronymo de Mondragon en
uitgegeven te Saragossa bij Pedro Puig en Juan Escarilla. Een Nederlandse of een
Latijnse vertaling is nooit verschenen, althans, Touwaide noemt er geen in zijn
bibliografie.191.
Commentarii delle cose piu memorabili seguite in Europa specialmente in questi
Paesi bassi, dalla pace di Cambrazi del 1529 infino à tutto L'anno 1560, Libri tre
verscheen voor het eerst bij Silvius in 1565. Blijkens de opdracht d.d. 1 januari 1565
aan de groothertog van Toscane, Cosimo I, was het werk bedoeld als
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nieuwjaarsgeschenk. Silvius kreeg op 4 januari 1565 vanuit Brussel een
drukkersprivilege voor zes jaar. De Antwerpse uitgever aan wie - volgens eigen
zeggen - de vrije tijd daarvoor ontbrak om het zelf te doen, zocht de polyglot Petrus
Paulus Kerckhovius aan (die zich ‘Actiophanensis’ noemt of ‘afkomstig uit
Duinkerke’) om het werk vanuit het Italiaans in het Latijn te vertalen. Het verscheen
in 1566 met een opdracht d.d. 15 maart 1566 van Silvius aan zijn mecenas Rogerius
de Montmorency, ‘Praelatus divi Vedasti’ (prelaat van de St.-Vaastabdij te Atrecht?),
die wordt geprezen om zijn kennis op het gebied van de geschiedenis en de wiskunde
en om zijn welwillendheid tegenover de geleerden. De Duitse vertaling van de
Commentarii verscheen eveneens in 1566 bij Silvius.192. Lodovico's beroemdste werk,
de Descrittione di tutti i Paesi Bassi verscheen bij Silvius in 1567. De opdracht van
Lodovico aan Filips II is d.d. 20 oktober 1566. In de liminaria vinden we lofdichten
in het Latijn van Nicolaus Grudius193. († na 1572), bekend als de broer van de
Neolatijnse dichter Janus Secundus; van Jasper (Gaspar) Schetz (1513-1580), heer
van Wezemaal en Grobbendonk;194. van Alexander Graphaeus, de Antwerpse
stadssecretaris, twee gedichten in het Latijn en een in het Nederlands van Joannes
Latomus (1428-1501), augustijn te Grobbendonk en herhaaldelijk visitator van de
kloosters van de Congregatie van Windesheim,195. en een lofdicht van Theodorus de
Berty.196. Italiaanse sonnetten treffen we hier ook in aan, respectievelijk van de hand
van Stefano Ambrosia Schiappalaria, Ottaviano Palma en van Senno Poggini;
daarnaast nog een Frans sonnet van Antoine Olivier. Over deze laatste is mij niets
bekend; de Italiaanse dichters komen zo meteen uitvoerig aan de orde.
In februari 1567 stuurt Lodovico verschillende exemplaren aan Cosimo I, waaronder
een ingekleurd exemplaar dat zich nog steeds in de Bibliotheca Nazionale Centrale
te Florence bevindt.197. De Franse vertaling van de Descrittione die in 1567 bij Silvius
verscheen, is van de hand van de te Rijsel geboren wiskundige François Flory
(1540-1577). De Description de tout le Païs Bas werd aan Margaretha van Parma
opgedragen. De Italiaanse sonnetten en het Latijnse gedicht van Theodorus du Berty
in het voorwerk zijn hieruit verdwenen, maar daarvoor in de plaats kwamen een
Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk in het Latijn geschreven gedicht van
Joannes Latomus en lofdichten respectievelijk van Lucas d'Heere in het Frans en van
Gerard van Falckenburch (ca. 1538-1578) in het Grieks.
De Duitse vertaling van de Descrittione verscheen onder de titel Niderlands
Beschreibung te Bazel bij Sebastian Henricpetri in 1580 in de vertaling van Daniel
Federmann von Memmingen en met een opdracht van de vertaler aan Gebhard
Truchsess, Freiherr von Waldburg en sinds december 1577 keurvorst van Keulen.
De Nederlandse vertaling verscheen voor het eerst in 1612 te Amsterdam bij Willem
Jansz. Blaeu. Plantijns rechterhand, Cornelis Kiliaen, vertaalde het werk rechtstreeks
uit het Italiaans, maar hij overleed in 1607 en heeft de uitgave niet meer mogen
beleven. De uiteindelijke tekstbezorger werd Petrus Montanus (Pieter van den Berghe),
conrector van de Latijnse school te Amsterdam en zwager van de vermaarde cartograaf
Judocus Hondius. Montanus breidde Kiliaens vertaling uit met vele aanvullingen,
waarin hij de historische ontwikkelingen schetste die sinds de verschijning van
Guicciardini's beschrijving hadden plaats gevonden.198.
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Het laatste werk van Lodovico bestaat uit 100 sententies die hij vergaard heeft uit
verschillende werken van zijn geleerde oom Francesco. Het werk verscheen bij
Plantijn in 1585 onder de titel I Precetti et Sententie Piu notabili in materia di Stato
di Francesco Guicciardini en werd opgedragen aan de kersverse veroveraar van
Antwerpen, Alexander Farnese.199.
Merkwaardig is een aantal overeenkomsten in de persoonlijke omstandigheden van
renaissance-auteurs als Lodovico Guicciardini en Jan vander Noot. Beiden stierven
kinderloos. Guicciardini was ongetrouwd en Vander Noot leefde sinds 1566
gescheiden van zijn vrouw. Beiden hebben geleden onder de religieus-politieke
strubbelingen in het Antwerpen van hun tijd, maar hebben zich tevens onder die
verschillende regimes tamelijk goed staande weten te houden. Beiden leefden volledig
voor hun werk en investeerden zeer veel geld in hun uitgaven. Guicciardini stuurde
een ingekleurd exemplaar van de Descrittione aan Cosimo I; wie de exemplaren van
Vander Noots werk te Amsterdam (ex. UB A: 2842 B 28; 976 A 2), Leiden (ex. UB
L: 1367 C 28) en Uppsala (ex. UB: Litt. Tysk. kk: 21) inkijkt, kan de schitterend
ingekleurde gravures onmogelijk over het hoofd zien.
De Italiaanse lofdichten in de Descrittione vormen een goede aanleiding om wat
nader in te gaan op het Italiaanse literaire milieu te Antwerpen in de jaren dat
Guillaume de Poetou en Jan vander Noot hun literaire activiteiten begonnen. Drie
dichters hebben met Italiaanse lofdichten bijgedragen aan het voorwerk van de
Descrittiione. De enige van hen die uitgaven op zijn naam heeft staan, is Stefano
Ambrosio Schiappalaria († 1581). Hij was afkomstig uit Vezzano onder La Spezia.200.
Door Goris wordt hij getypeerd als een ‘aventurier italien’. Goris draagt hierbij
voldoende materiaal aan dat zijn omschrijving rechtvaardigt. Schiappalaria bedacht
voortdurend nieuwe bronnen van inkomsten, leren we. Hij was een listig ontwerper
van allerlei constructies op het gebied van belastingen en monopolievorming die,
indien de plannen van deze kleurrijke figuur doorgang hadden gevonden, zeker de
ontwerper en de regeringsinstanties geen windeieren zouden hebben gelegd. De
regering was evenwel steeds zo wijs rekening te houden met de onlustgevoelens die
deze plannen bij de grote meerderheid van haar onderdanen teweeg zouden hebben
gebracht.201.
In 1568 publiceerde Schiappalaria bij Plantijn een verzamelbundel met opdracht aan
Pier Francesco Spinola d.d. 1 april 1568.202. Deze bundel was bedoeld als
nieuwjaarsgeschenk voor Spinola, want de auteur had - zoals hij uitlegt in de opdracht
- gehoopt dat het werk tegen 1 januari 1568 zou zijn gedrukt. Vervolgens geeft hij
een interessante historische verklaring van het ontstaan van het nieuwjaarsgeschenk,
dat volgens hem terug gaat tot het begin van de Romeinse jaartelling, namelijk tot
op de Sabijnse koning Tatius.203. De bundel opent met Schiappalaria's Italiaanse
vertaling van Vergilius' vierde boek van de Aeneïs, op de voet gevolgd door een
uitgebreid commentaar. In het door mij geraadpleegde exemplaar komt na het slot
van de ‘Annotationi’ op fol. F8v een blanco blad waarvan aan de versozijde de kimme
zichtbaar is. Daarna pas komt fol. G1r met een ‘Al Lettore’ (een bericht tot de lezer)
van de hand van drukker Plantijn. Hierin legt deze uit dat de afzonderlijke uitgave
van Schiappalaria's vertaling slechts een klein boekje zou hebben opgeleverd dat
tussen grote boeken gemakkelijk zoek raakt. Om die reden heeft de drukker de uitgave
in overleg met de auteur uitgebreid met een aantal gedichten van Schiappalaria die
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jaren eerder deels zijn gedrukt en deels in handschrift in het bezit van particulieren
zijn gekomen.204. De druk(ken) waarop Plantijn doelt, zijn bij mijn weten onbekend.
Wel is iets naders over de datering van sommige gedichten te zeggen: op fol. N6r
(p. 203) - O7v (p. 222) vindt men een Epithalamio sulle nozze del signor Giovanni
Flemmingo e della Sig. Isabella Scheta, een epithalamium ter gelegenheid van het
huwelijk van Jan Vleminck († 1561) en Isabella Schetz (ca. 1526-1582). Deze laatste
was een zuster van de gebroeders Gaspar, Melchior, Balthazar en Koenraad Schetz.
Doordat we weten dat dit huwelijk plaatsvond in 1547, is tevens daarmee het
huwelijksdicht gedateerd. Ook de Nenia sopra la morte di Carlo V. Imp. de Rom.
mass. et immortale kan worden gedateerd, en wel met behulp van het sterfjaar van
de keizer (1558). Deze ‘nenia’ of treurzang205. in 76 ottaverime (strofen van acht
elflettergrepige jambische verzen met vrouwelijk eindrijm) vindt men op fol. J5r (p.
137) - L1v (p. 162). De datering van de overige gedichten geeft meer problemen,
maar wellicht dat nader onderzoek nog een en ander daaromtrent prijsgeeft. De bundel
in zijn geheel zou men qua genre tot de ‘silva’ kunnen rekenen, een genre waartoe
ook een aantal werken van Guillaume de Poetou en Jan vander Noot behoort. Na
Plantijns voorwoord opent de bundel met een zeer uitgebreide reeks liefdesgedichten,
de Stanze per la signora Pellina d'Oria Lomellina, gevolgd door de reeds genoemde
Nenia. Daarna komt een grote reeks gedichten: Alcune altre diverse rime waarin we
75 sonnetten vinden met bijvoorbeeld het lofdicht voor Lodovico Guicciardini uit
het voorwerk van de Descrittione (1567). Sommige sonnetten zijn gericht aan
aanzienlijke personen zoals Karel V, Hendrik II van Frankrijk, Caterina de' Medici
en Margaretha van Parma. Deze reeks wordt gevolgd door het reeds gemelde
epithalamium. Tenslotte volgt nog een aantal gedichten, hoofdzakelijk sonnetten,
die bestemd zijn voor vrienden en beschermers. Op grond van deze bundel moet het
mogelijk zijn de literair geïnteresseerde Italianen te ontdekken die vanaf het eind
van de jaren veertig te Antwerpen verbleven. In vergelijking met het werk van Poetou
en Vander Noot vindt men hun namen bij Schiappalaria echter minder gemakkelijk
terug, omdat zijn gedichten geen titel hebben. Zo moet men de naam van de
bestemmelingen vaak afleiden op grond van tamelijk subtiele verwijzingen. Dit kan
worden geïllustreerd aan de hand van de sonnetten voor Stefano Gentili en Giovanni
Grimaldi, de twee Genuezen die we goed kennen doordat ze door Guillaume de
Poetou in 1565 als zijn beschermers werden aangezocht. Het sonnet voor Gentili
opent met de volgende regels:
Egli è pur ver (Gentil) che la corona
Ch' al nome (pur ch'altri vi chiame) havete,
V'ornan Ie Muse gratiose, [...]206.

De kroon (‘corona’) die Gentili in zijn naam heeft, luidt in het Grieks ‘stefanos’;
vandaar dat we hier zekerheid hebben dat het gedicht voor Stefano Gentili bestemd
was. Ook de rest van het sonnet komt goed overeen met hetgeen Guillaume de Poetou
over deze beschermer zal schrijven.
Iets dergelijks vinden we wellicht in het sonnet voor Grimaldo [= Grimaldi]. In vers
3 en 4: ‘[... che tra gli eletti tiene/ Nome di tromba dello Spirto santo/’ zit
waarschijnlijk een allusie verborgen op de voornaam Johannes (Giovanni).207. In het
sonnet komen verder Grimaldi's liefde voor zang en filosofie aan de orde; in het
slotvers moedigt de dichter hem aan om behalve de filosofie ook de liefde na te
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streven: ‘Baciar devete, et abbracciar Sophia.’ Ook dit komt goed overeen met hetgeen
Poetou over Giovanni Grimaldi schrijft.
In 1578 publiceerde Schiappalaria bij Andreas Bax te Antwerpen een Vita di C. Julio
Cesare.208. Dit werk bevat voor iemand die op zoek is naar Italiaanse literaire
activiteiten te Antwerpen een bijzonder interessante passage. Schiappalaria heeft het
hierin namelijk over Italiaanse literaire kringen (‘Academie’) die te Antwerpen
floreren. Deze kringen dragen merkwaardige namen naar het voorbeeld van dergelijke
kringen in Italië, zoals de Intronati te Siëna en de Affidati te Padua. Te Antwerpen
bestond ‘de laatste jaren’ (dit betekent hier: vóór 1570) de academie van de Giocosi
(de liefhebbers van scherts) en sinds 1570 bestaat er de Genuese academie van de
Confusi (de gedesoriënteerden), schrijft Schiappalaria.209. Over de samenstelling van
de Genuese academie te Antwerpen worden we enigszins ingelicht door de lofdichten
in Schiappalaria's uitgave van Caesars leven. De leden zijn Pier Francesco Moneglia
Cicala, Girolamo Scorza, Gerolamo de Franchi Conestaggio (in 1574 leider van de
academie), Desiderio Bondinaro, Benedetto Moneglia, Alfonso Velasco en Francesco
d'Aldana.210. Tot Schiappalaria's Antwerpse vriendenkring behoren in die jaren,
blijkens hun Latijnse lofdichten, ook Pietro Bizarri (ook: Bizarus), Joannes Vivianus
(afkomstig uit Valenciennes) en Gabriel Roelandts, aan wie Vander Noot in 1583-1584
zijn lofzang op zijn geboortedorp Brecht als moeder van de geleerden opdraagt.211.
De academie van de Giocosi (van vóór 1570) interesseert ons hier momenteel meer
dan de Genuese academie, vanwege een mogelijk verband met het optreden van
Poetou en Vander Noot. Helaas zijn we over de Antwerpse liefhebbers van scherts
slechts voorzien van schaarse gegevens. Dat bijvoorbeeld in dit milieu de Hore di
Ricreatione van Lodovico Guicciardini zijn ontstaan en functioneerden, lijkt voor
de hand te liggen, maar dit te bewijzen is een tweede. Battistini, die niet wil speculeren
over het tijdstip van ontstaan en evenmin over de organisatievorm van deze academie,
meent dat zij in tegenstelling tot de Confusi niet uitsluitend een aangelegenheid van
Genuese kooplieden is geweest, maar dat zij haar leden vond onder de besten van
de verschillende Italiaanse naties.212. Hij haalt het getuigenis aan van de Venetiaanse
humanist Giovanni Michele Bruto, bekend als de auteur van het eerste boek dat bij
Plantijn werd gedrukt,213. die weliswaar geen woord heeft gewijd aan de Giocosi maar
uit wiens brieven op te maken valt dat er in 1555 te Antwerpen een belangrijke
Italiaanse literaire kring bestond. Bruto noemt in dit verband de adellijke kooplieden
Silvestro Cattaneo, Lazzaro Grimaldi (zoon van Paolo Grimaldi), Agostino en Stefano
Cerva en verder de gebroeders Matteo, Giovanni, Filippo en Tommaso Balbani uit
Lucca.214. Het is mogelijk dat Vander Noot en Schiappalaria elkaar pas in latere tijd
hebben leren kennen. Sonnetten van beide dichters treffen we aan in de bundel
Madrigali a cinque, 6, 7 et 8 voci uit 1581 van Severin Cornet. Hierin vinden we een
Frans en een Nederlands sonnet van Vander Noot voor Cornets patroon, de Antwerpse
koopman Gerard de Craenmeester en drie sonnetten van Schiappalaria voor
respectievelijk Girolamo Scorza en diens vrouw Maria, voor Bartolomeo Balbi en
diens vrouw Lucrezia en een sonnet voor Andrea Moneglia.215. Dat we hier helemaal
in een Italiaans milieu zijn terechtgekomen, bewijst Cornets prozaopdracht voor De
Craenmeester die in het Italiaans is gesteld en waarin de koopman wordt geprezen
om zijn Italiaans, dat hij even goed beheerst als zijn moedertaal.216.
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Schiappalaria geniet ook grote bekendheid als ‘auctor intellectualis’ van de triomfboog
die door de Genuezen in 1549 te Antwerpen werd opgericht ter gelegenheid van de
blijde inkomst van prins Filips, de latere koning Filips II. Aan de oprichting van de
boog werkten 300 man gedurende zeventien dagen. Het resultaat van die vlijt werd
door tijdgenoten als Juan Calvete de Estrella, Cornelis Grapheus en Lodovico
Guicciardini uitbundig geprezen. Dertig jaar later memoreert Schiappalaria nog eens
zijn persoonlijke triomf. Toen de triomfboog er eenmaal stond, waren dag en nacht
belangstellenden in de weer met het kopiëren van de beelden, van de geschilderde
afbeeldingen der mythologische figuren, van de emblemen en van de (hiëroglyfische)
opschriften. Ook keizer Karel kon er niet genoeg van krijgen en ging meer dan eens
privé ter plekke een kijkje nemen.217.
Schiappalaria geeft verder een uitvoerige beschrijving van zijn meesterwerk, waarvan
trouwens ook een afbeelding voorhanden is.218. Hierbij geeft hij nauwkeurig de
afmetingen van alle onderdelen op, want de idee achter zijn ontwerp was dat hij juist
via die afmetingen de muzikale proportie aanschouwelijk wilde maken waarvan hij
meende dat men die gewaar kon worden in de deugdzame ziel van een zo moedig
vorst als Filips II.219. In zijn beschrijving van dertig jaar later kan Schiappalaria
verwijzen naar de muziektheorie van de Venetiaan Gioseffa Zarlino. Van deze leerling
van Adriaan Willaert was in 1558 Le istitutione harmoniche verschenen, een werk
dat met instemming door Schiappalaria wordt genoemd.220. Na Schiappalaria's dood
in 1581 moesten de Genuezen op iemand anders een beroep doen als inventor van
tijdelijke monumenten. Bij de intocht van Farnese in 1585 deden ze daarvoor een
beroep op Jan vander Noot, die de ‘auctor intellectualis’ werd van de zuil (een
zogenaamde ‘columna rostrata’ of zuil voorzien van scheepssnebben) die opgericht
werd op de Meirbrug. Volgens de dichter was ze 72 Antwerpse voeten hoog.221. Bij
diezelfde gelegenheid bedacht Vander Noot ook de trofee van de Lombardijnen en
Milanezen die op het kruispunt van de Lange Nieuwstraat, Markgrave- en
Pruynenstraat werd opgesteld.222. Het geeft enig idee van het aanzien dat de opvolger
van Schiappalaria in deze kringen genoot en tevens bewijst het dat zijn kundigheden
op dit gebied werden erkend.
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Houtsnede van Schiappalaria's triomfboog. Bron: C. Scribonius Grapheus: Spectaculorum in
susceptione Philippi Hisp. Princ. [...] mirificus apparatus. Antverpiae, 1550. Ex. KB H, 1705 A 16,
2; fol. F4v.

De andere twee Italiaanse dichters, of liever: dilettanten, die met lofdichten de
eerste uitgave van Guicciardini's Descrittione opluisteren, zijn Ottaviano Palma en
Senno (Vincente) Poggini.223. Palma, ook bekend als Ottaviano di Correggio en
afkomstig uit de buurt van Modena, was in dienst van de Prinsbisschop van Luik.224.
Over hem is verder niets bekend, maar aangezien zijn sonnet niet meer in de derde
uitgave van de Descrittione van 1588 is opgenomen, mag men aannemen dat hij ruim
vóór die tijd was overleden. Senno Poggini is beter bekend. Hij was Florentijn. In
1565 is hij aanwezig bij de ontvangst te Antwerpen van Albertatio de Albertis, de
consul van de Florentijnse natie te Constantinopel.225. Reeds in 1558 moet hij te
Antwerpen enige bekendheid hebben genoten als dichter. Een poëtische bijdrage van
zijn hand verscheen in het voorwerk van een soort vergelijkende grammatica ten
behoeve van hen die Frans, Italiaans, Spaans en/ of Nederlands wilden leren, gemaakt
door de Antwerpse schoolmeester Gabriel Meurier (ca 1513-1597). Het boekje werd
uitgegeven in 1558 door Jan van Waesberghe onder de titel Conjugaisons, regles et
instructions, mout propres et necessairement requises, pour ceux qui desirent
apprendre François, Italien, Espagnol, & Flamen: dont la plus part est mise par
maniere d'Interrogations & Responses.226. Ondanks de Franse titel lijkt Meurier met
het boekje voornamelijk op een publiek van Italiaanse kooplieden te hebben gemikt,
getuige zijn in het Italiaans gestelde prozaopdracht aan Godevaerd Sterck, amman
of schout van Antwerpen, d.d. 15 juli 1558, waarin hij met behulp van Plato,
Aristoteles, Demosthenes, Cicero, Ulysses en vele anderen er zowel de amman als
de kooplieden fijntjes op wijst dat wanneer ze een tolk inschakelen, ze tegelijk de
geheimhouding uitschakelen.227. Aan dit boekje draagt Senno Poggini bij met een
Italiaanse subscriptio voor Meuriers impresa (pictura: een moerbeiboom met er
omheen een banderol geslingerd; het motto op de banderol luidt: ‘virtutis tempore
flores’ of de bloemen der deugd verschijnen in het passende seizoen; onder de
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banderol staat ‘morus’ of moerbeiboom).228. Poggini's subscriptio in verzen, waarin
wordt gesteld dat de moerbeiboom, anders dan de appelaar of perelaar, zijn vruchten
voortbrengt in een betrouwbaar seizoen (namelijk: eind juli/ begin augustus), maakt
het geheel tot een embleem. Over Poggini als dichter is hier verder niets het vermelden
waard.229.
Er moeten veel meer Italiaanse dichters in het Antwerpen van die tijd te vinden zijn
geweest. Men denke bijvoorbeeld aan Guicciardini 's huisheer Francesco Pescioni
wiens prachtige sonnet, waarin hij de loftrompet over Antwerpen steekt, door
Guicciardini in het tekstgedeelte van de Descrittione werd opgenomen.230. Verder
kennen we natuurlijk de namen van Paolo Alberto en Nicolo Artusino die met
Italiaanse loftuitingen op Vander Noot in diens werken vertegenwoordigd zijn.231.
Het renaissancewerk van Vander Noot is waarschijnlijk in dit Italiaans-Antwerpse
kader ontstaan. We beschikken daarvoor over een vroege uitspraak van de dichter
zelf in een van zijn vroegst gepubliceerde gedichten, namelijk in de bundel Suite de
la grande Labeur uit 1566 die werd uitgegeven door Vander Noots beschermeling
Guillaume de Poetou. Het gaat hier om een uitspraak die in de vakliteratuur over het
hoofd is gezien. In de derde strofe van zijn ode waarmee hij een ode van Guillaume
de Poetou beantwoordt, schrijft Vander Noot het volgende:
Soit, ó POETOU, que ma cavée Lyre,
Coustumier' n'est de chanter en François,
Veu toutefois qu'elle tasche à bien dire,
J'accommodray à sa touche ma vois.
Mon Lut d'ivoire, & Lyre Brabançonne,
De mes labeurs l'unique consoler,
Soit qu'en Tuscan, ou Espagnol je sonne,
Se sçait au gré de mes sens moduler.232.

Vertaling: Aangezien mijn lier toch haar best doet, zal ik bij haar klank mijn stem
aanpassen, hoewel ze niet gewoon is in het Frans te klinken. Mijn ivoren luit, mijn
Brabantse lier, de enige troost in mijn gezwoeg, weet zich immers goed aan mij aan
te passen of ik nu in het Toscaans of in het Spaans weerklink.)
***
Uit dit citaat valt af te leiden dat Vander Noot toen (begin 1566) nog niet gewoon
was om Franse gedichten te schrijven en dat hij reeds wel Italiaanse en Spaanse
gedichten had geschreven. Misschien heeft met name het Italiaanse element in het
vroegste werk van Vander Noot een veel grotere rol gespeeld dan tot nu toe bekend
is?

6. Het godsdienstige aspect
De zestiende eeuw is de eeuw van de hervorming. Het is hier niet de bedoeling de
doorbraak van het protestantisme in al haar facetten weer te geven, maar wie de
genese van de Nederlandse renaissanceliteratuur wil behandelen, kan het godsdienstige
aspect niet buiten beschouwing laten. De meeste Nederlandse auteurs zijn in die
periode immers van godsdienst veranderd en in hun werk treffen we vaak de neerslag
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aan van de verwikkelingen op godsdienstig gebied. Wat ons in dit onderdeel vooral
zal interesseren, is of de godsdienstige positie van deze auteurs kan worden
vastgesteld. De gedragslijn op godsdienstig gebied, vertoond door Jan vander Noot,
vormt hierbij mijn uitgangspunt.
***
Sinds het begin van de zestiende eeuw bestond er in de Nederlandse gewesten een
sterke evangelische beweging. Deze beweging, die voor een deel wortelde in de
Moderne Devotie, zou in de zestiende eeuw vooral worden gevoed door de geschriften
van Maarten Luther. Als een niet scherp theologisch-dogmatisch gefundeerde
volksbeweging drong zij vanuit Duitsland door tot de Nederlanden. Deze brede
evangelische stroom zou mettertijd echter bij ons zijn voornaamste bedding vinden
in het calvinisme.
Rond 1540 bereikte vanuit Genève en Frankrijk een gereformeerde beweging met
duidelijk calvinistische trekken de Nederlanden. Die beweging had vanaf het begin
succes in onze Franstalige steden als Doornik, Valenciennes en Rijsel. De grote
hervormer Calvijn was zelf afkomstig uit een aanpalend gewest, namelijk uit Picardië.
Zijn echtgenote was de weduwe van een Luikse wederdoper. De historicus Halkin
heeft in dit verband gewezen op Calvijns voortreffelijke kennis van het leven in
Nederlandse gewesten als Artesië, het Doornikse en Vlaanderen. Speelde bij Calvijn
persoonlijke ervaring met deze gewesten een rol? Dat het calvinisme sneller doordrong
tot onze Franstalige dan tot onze Nederlandstalige gewesten is intussen een algemeen
bekend feit.
Tenslotte zou het calvinisme in de Nederlanden pas vanaf 1572 zijn georganiseerde
vorm krijgen in een geprivilegieerde Gereformeerde Kerk. Toen ook pas begon de
eigen Confessio Belgica (Nederlandse Geloofsbelijdenis) te functioneren, die een
duidelijk calvinistisch gelaat toonde. Maar in de ogen van de meeste tijdgenoten
vond reeds in de jaren 1566-1568 de doorbraak plaats van het calvinistisch getinte
protestantisme. Die doorbraak was het product van enerzijds een spectaculaire groei
van de Nederlandse economie en van anderzijds een geestelijke emancipatie van de
Nederlandse bevolking.233. De sociaal-economische factoren genieten gedurende de
laatste honderd jaar een toenemende belangstelling in de geschiedschrijving van het
protestantisme.234. Niemand zal meer willen ontkennen dat er een verband bestaat
tussen de toenemende welvaart en het emancipatieproces, maar het is niet altijd
mogelijk om aan te geven hoe dit verband in elkaar steekt, gezien het aantal factoren
dat hierbij van invloed is geweest. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de
ontwikkelingen in het vijftiende-eeuwse Italië, waar de emancipatie vooral in de
kunsten tot uiting kwam. Hoezeer bij ons de toenemende welvaart verbonden was
met een emancipatieproces waarin de hervorming een rol speelde, kan het volgende
voorbeeld demonstreren. Juist in de gewesten waar de Beeldenstorm in 1566 zou
opsteken, werd het inkomen uit landarbeid aangevuld met een inkomen uit de
textielindustrie. In die geïndustrialiseerde streken kwamen plattelandsarbeiders
geregeld in contact met de stadsbevolking, waardoor zij toegang kregen tot allerlei
informatie waar de traditionele plattelandsbevolking van verstoken bleef. Deze
ontwikkeling moet een bijdrage hebben geleverd tot een mentaliteitsverandering die
een voedingsbodem verschafte aan de protestantisering.
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Afgezien van zijn eigen specifieke religieuze waarden bood het calvinisme een
ideologie die aan de verlangens van middengroepen en aan die van de klimmers in
de lagere inkomensgroepen tegemoet kwam. Het verwierp de hiërarchische
middeleeuwse structuren die gegrondvest waren op solidariteit. Het achtte een
rationele maatschappij aanvaardbaar en het prees ondernemingszin, hard werken en
een spaarzaam leven. Zowel werkgevers als werknemers werden eerder beoordeeld
naar hun inzet en persoonlijke kwaliteiten dan naar hun afkomst en reputatie. Voor
de handel en de industrie die grotendeels in handen van de middengroepen waren,
was een dergelijke ideologie - volgens de Belgische economisch historicus Van der
Wee - tevens een voorwaarde voor hun groei en bloei.235.
In het emancipatieproces hebben dan ook de middengroepen de belangrijkste rol
gespeeld. Sympathie voor het calvinisme treft men te Antwerpen in de jaren
1580-1585 vooral aan onder de welgestelde kooplieden. Oud-stadsbestuurders en
een kleine toplaag van de zeer rijken onder de Antwerpse kooplieden bleven
daarentegen rooms-katholiek. Het waren te Antwerpen in de eerste plaats de
middengroepen die in de ban van het protestantisme kwamen. Daartoe behoorden,
behalve bemiddelde kooplieden en industriëlen, ook kleinere burgers en voorts
kunstenaars en intellectuelen.236. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle
Nederlandse auteurs die in de jaren zestig en zeventig aan bod kwamen,
sympathiseerden met het protestantisme. De meesten van hen kozen binnen het
protestantisme voor de gereformeerde religie. Deze vaststelling verbergt evenwel
een belangrijk probleem dat juist voor de Antwerpse kring die hier wordt behandeld,
uiterst relevant is. Dat probleem ligt in het onmiskenbaar aanwezige onderscheid
tussen openlijk beleden opvattingen en privé-opvattingen van veel van de personen
die hier aan de orde komen. Op dat punt nemen juist intellectuelen en literatoren,
aan wie de erasmiaanse invloed niet voorbijging, een ingewikkelde en onduidelijke
positie in. Jan vander Noot moge hiervan als een goed voorbeeld gelden. Daarom
zal ik hier op zijn geloofsopvattingen en op die van zijn vrienden en kennissen nader
ingaan. Daarbij stuiten we op de rol van de sekte het Huis der Liefde.
***
De openlijk beleden opvattingen van de auteurs in deze periode vinden we in hun
literaire werk terug. Ze geven echter in eerste instantie aanwijzingen over de
opvattingen van het lezerspubliek waarop die auteurs mikten en pas in tweede instantie
over hun privé-opvattingen. Die opvattingen leren we meestal niet goed kennen uit
literair werk. Willen we toch iets over privé-opvattingen weten, dan zijn we daarvoor
op een ander type bronnen aangewezen. Correspondentie, uitlatingen van tijdgenoten,
mededelingen in de kerkenraadsprotocollen en ideologisch getinte of polemische
geschriften van de auteur in kwestie bieden - indien ze voorhanden zijn - hiervoor
een veel steviger grondslag.
In dit verband is het een interessant verschijnsel dat verscheidene auteurs meer dan
één geloofsovergang hebben gekend. Dirk Volckertsz.
Coornhert, Lucas d'Heere, Jan van Hout, Jan Baptist Houwaert, Karel van Mander,
Filips van Marnix van St.- Aldegonde en Jan vander Noot: de bekendsten van onze
zestiende-eeuwse auteurs zijn in hun jeugd rooms-katholiek en keren zich op een
gegeven ogenblik tegen dit geloof uit hun jeugd. Slechts weinigen - een bekende
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uitzondering is Hendrick Laurensz. Spiegel - bleven katholiek. Al deze tot het
protestantisme overgegane auteurs zouden hun nieuwe geloof echter niet blijvend
aanhangen. Jan vander Noot en Jan Baptist Houwaert bijvoorbeeld keerden weer
terug tot het katholicisme. Bij hun nieuwe bekering gaven ze echter geen enkele blijk
van de vurigheid van de contrareformatie. Men krijgt de neiging Van der Wee bij te
vallen, wanneer hij zich afvraagt of de geloofsovergang van velen niet zozeer door
religieuze bezieling werd veroorzaakt als wel door de onrust over de
sociaal-economische crisis in de jaren zestig, die tevens een politieke crisis inluidde.
De zaak wordt voorts nog extra ingewikkeld doordat het huis van het protestantisme
zeer vele woningen telde. Deze kwestie wordt treffend verwoord door Coornhert in
een brief aan Plantijn:
Neemt dat ic nu verstont gantsch blint in Godtlijcke saken te zijn, oock
dat de paus, Luther, Calvijn, Menno, David Jorisz., Hendrick Niclaesz.,
H.J. Schwenckveldt voor my stonden, elck my aenbiedende de handt, met
belofte van my recht te leeden, ende elck van d'ander segghende, dat zy
elck self blindt sijn. Mijn blindtheydt maeckt dat ick niet en mach zien
welcken van allen ooghen open sijn ende zien. Wat suldy my hier in raden?
Sal ick hier yemant opt onseker de handt bieden om te laten Jeyden? Dat
luydt avontuerlijck. Maer ghenomen jae. Wien van allen sal ick de handt
bieden, ende waerom dezen meer dan d'ander?237.
Van Coornhert weten we nu dat hij onverschillig stond tegenover de zichtbare kerken
en dat hij zijn eigen weg heeft gevolgd op godsdienstig gebied.238. Maar afgezien van
Marnix en Coornhert kennen we geen Nederlandse auteurs van wie op dit vlak veel
bewijsstukken zijn overgeleverd. Sommigen van hen kunnen aanhangers zijn geweest
van de door Coornhert genoemde reformatoren. In veel gevallen blijft dat echter
onduidelijk. Het gaat hier immers om sekten die vijandig werden bejegend - door de
calvinisten soms nog vijandiger dan door de rooms-katholieken. Voor de sekteleden
was het van levensbelang dat hun religieuze gevoelens verborgen bleven. Het
ontbreekt ons dan ook vaak aan bronnen hierover. Het tegenwoordig druk bedreven
onderzoek naar de leden van deze religieuze groeperingen begeeft zich daardoor
gemakkelijk op drijfzand.
Het bekendste voorbeeld van zo'n sekte met geheimzinnige aanhangers is het Huis
der Liefde (Familia Caritatis), een spiritualistische sekte, gesticht door de koopman
en profeet Hendrik Niclaes (1502-1580). Deze sekte heeft onderzoekers steeds
geïntrigeerd, omdat de namen van belangrijke humanisten, zoals de drukker Christoffel
Plantijn, de cartograaf Abraham Ortelius en de neo-stoïcijn Justus Lipsius ermee zijn
verbonden.239.
Zoals bekend was de band tussen de aanhangers van deze sekte onderling (Hamilton
spreekt van een ‘maçonnieke band’) er een die de confessionele scheidingslijnen
overschreed. ‘Familisten’ stonden elkaar bij in allerlei problemen en verleenden
elkaar economische en financiële hulp. Velen van hen waren officieel rooms-katholiek,
anderen waren gewezen wederdopers en nog anderen neigden naar het calvinisme.
Ondanks hun lidmaatschap van verschillende zichtbare kerkgemeenschappen was
een gemeenschappelijke, onzichtbare kerk van rooms-katholieken en protestanten
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hun ideaal.240. In 1573 vond een schisma plaats toen Niclaes' medestander van het
eerste uur Hiël (de ‘adem Gods’, een schuilnaam voor Hendrik Jansen van Barrefelt)
gehoorzaamheid aan Niclaes' bevelen weigerde omdat hij het messianisme van de
profeet niet langer erkende. Het gevolg was het ontstaan van twee groeperingen: de
niclaïeten en de hiëlisten. De volgelingen van Hendrik Niclaes stamden uit alle
mogelijke lagen van de bevolking, van ambachtslieden tot edellieden. Hiëls
aanhangers daarentegen waren afkomstig uit één bepaalde laag: die van de geleerde
kooplieden en overige intellectuelen. Bovendien waren het typisch groot-stedelingen
die gevestigd waren in plaatsen als Antwerpen, Keulen, Londen en Parijs. Bij deze
intellectuelen overschreden de persoonlijke pretenties van Niclaes de grenzen die
intelligente en ontwikkelde lieden plegen te trekken. Hiël overschreed die grenzen
kennelijk niet. Hij presenteerde zich immers niet als een tweede Messias, zoals
Niclaes, maar hij beschouwde zich uitdrukkelijk als een gids van vrienden en niet
als leider van ondergeschikten. Dit gaf zijn aanhangers de vrijheid om er, naast de
familistenopvattingen, eigen opvattingen op na te blijven houden. Het hiëlisme kwam
daardoor ook tegemoet aan een algemeen verlangen naar vrede en eendracht dat sterk
leefde onder de zestiende-eeuwse humanisten.241.
In zijn bekende studie over het eerste decennium van de Elisabethaanse renaissance
heeft Jan van Dorsten veel aandacht besteed aan het Huis der Liefde. Zoals gezegd,
directe bewijzen voor lidmaatschap van de sekte waren vrijwel altijd afwezig. Van
Dorsten moest dus varen op aanwijzingen om een lidmaatschap aannemelijk te maken.
Die aanwijzingen zijn: bindingen met hen van wie het lidmaatschap van het Huis
der Liefde vaststaat en tevens afkeer van en verzet tegen al te leerstellige opvattingen
van de toen min of meer gevestigde kerkelijke gezindten.242.
Een verdere mogelijkheid om familisten op te sporen leveren de twee handschriften
die aan het eind van de jaren zeventig door Niclaes' medestanders van het eerste uur
zijn geschreven, namelijk de Chronika des Hüsgesznnes der Lieften en de Acta HN.
De Gescheften HN.243. Over andere familisten verschaft soms de correspondentie van
voormannen van de sekte informatie. Toeschrijving van het lidmaatschap op die
manier stoelt meestal op een redelijk betrouwbare grondslag. Op zichzelf minder
deugdelijk materiaal vormen echter de uitingen van afkeer en verzet in verband met
leerstellige opvattingen die Van Dorsten als aanvullend criterium hanteert: dit hadden
de familisten immers gemeen met vele radicale reformatoren uit die tijd zoals
Cassander, Castellio, Coornhert en Curio. Het is vooral op die laatste grond dat Van
Dorsten drie Nederlandse renaissance-auteurs tot de kringen van het Huis der Liefde
rekent. Het betreft tevens figuren wier onderlinge relatie in een studie over de genese
der Nederlandse renaissanceliteratuur een nadere bespreking verdient. Het gaat om
Lucas d'Heere, Johan Radermacher en jan vander Noot. Om de stelling van Van
Dorsten te toetsen en om de positie van elk van hen te verduidelijken ga ik in het
volgende uitvoeriger in op hun betekenis, onderlinge contacten en hun relaties met
enkele tijdgenoten.
***
De Gentse rederijker-schilder Lucas d'Heere (1534-1584) publiceerde in 1565 het
eerste renaissancistisch getinte werk in de Nederlandse letterkunde. Het was een
verzamelbundel waarin allerlei gedichten aan verschillende personen zijn opgedragen.

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

De titel ervan, Den Hof en Boomgaard der Poësien, doet reeds vermoeden dat de
bundel als geheel tot het ‘silva’-genre behoort.244. Een van de meest opvallende
renaissanceverschijnselen in die bundel is dat in D'Heeres gedichten het getelde
lettergrepenvers (isosyllabisme) wordt gehanteerd en dat zijn drukker Ghileyn
Manilius op dit verschijnsel door middel van een voorwoord de aandacht vestigt.
Manilius legt het isosyllabisme uit aan een publiek dat er onbekend mee was. Het
grote voordeel van deze nieuwe versleer is zijn elegantie, meent Manilius, die eraan
toevoegt dat deze techniek slechts nieuw lijkt: immers zij is ‘nochtans bij de gheleerde
gheheel bekend’.245. Een zekere renaissancistische gedrevenheid was zowel de drukker
als de dichter niet vreemd: de bundel was voor de ongeschoolde tijdgenoot slecht
leesbaar doordat deze niet in een gotische letter, maar in een cursiva (italiek) werd
gepresenteerd, die doorspekt was met romein voor de titels en voor woorden waarop
nadruk viel.246.
Gelet op de genres waartoe de afzonderlijke gedichten in D'Heeres eersteling behoren,
is er sprake van tweeslachtigheid. In de bundel treft men de traditionele genres aan,
zoals de ballade, het rondeel, het epistel en het refrein, maar men komt ook
renaissancegenres tegen als de ode, het epigram (een genre dat D'Heere bij voorkeur
hanteert voor zijn nieuwjaarsdichten),247. het sonnet, het epitaaf en het echolied. Deze
tweeslachtigheid hoeft ons niet te verwonderen, wanneer we bedenken dat D'Heere
destijds de Franse dichter Clément Marot als zijn voorbeeld beschouwde. In diens
werk immers vinden we dezelfde tweeslachtigheid terug, en een aantal gedichten
van D'Heere bestaat uit vertalingen en bewerkingen van gedichten van Marot. Van
Italiaanse invloed of van invloed uit de hoek van de Pléiade is echter in de gedichten
in D'Heeres bundel uit 1565 niets te bespeuren.
Van Dorsten neigt ertoe Lucas d'Heere in de kring van het Huis der Liefde te plaatsen.
Zijn argumentatie komt voornamelijk hierop neer dat D'Heere zich in zijn geschriften
geen overtuigd aanhanger betoont van een bepaalde kerkelijke gezindte en dat hij in
zijn schilderij Het gezin van Hendrik VIII eerder de kwaliteiten van de vrede benadrukt
dan de oorzaken van de oorlog. D'Heeres pentekening Geloof, Hoop en Liefde wijst
volgens Van Dorsten eveneens op een idealistische instelling tegenover de nieuwe
doelstellingen van kunsten en wetenschappen die zo typerend was voor
familistenkringen.248. Verder speelt ook nog een rol dat D'Heere met verschillende
erkende familisten als Christoffel Plantijn, Abraham Ortelius en de
koopman-kunstenaar Joris Hoefnagel nauwe betrekkingen onderhield.
Dat D'Heere betrekkingen onderhield met bekende familisten kan niet worden
ontkend, maar dit maakt hem nog niet tot familist. Voor D'Heeres lidmaatschap zijn
minder aanwijzingen in de correspondentie van erkende familisten dan voor dat van
anderen. Enige scepsis bij Van Dorstens these is dus niet misplaatst.249.
Voor de tweede hierboven genoemde persoon, Johan Radermacher (1538-1617), ligt
dat anders. Deze geleerde koopman, aan wie sinds kort het auteurschap van de oudst
bekende Nederlandse grammatica (1568) wordt toegeschreven, was met D'Heere
bevriend.250. Van die vriendschap zijn ettelijke tastbare bewijzen overgeleverd, zoals
de reeds vermelde pentekening van de drie christelijke deugden die Radermacher
aan de kunstenaar had ‘ontrukt’ ten behoeve van Ortelius. ‘De man bevalt mij in
hoge mate’, schreef Radermacher in een brief aan Ortelius van 5 maart 1568, toen
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hij pas met D'Heere kennis had gemaakt. De vriendschap blijkt ook duurzaam te zijn
geweest, getuige de gedichten van D'Heere die Radermacher (of zijn dochter Anna)
in een autografencollectie bijeenbracht.251. Radermachers literaire belangstelling was
Italiaans gericht, vooral in zijn jongere jaren. Tussen de ruim 50 Italiaanse boeken
in zijn bibliotheek waarvan de uitgave van vóór 1568 dateert, vinden we de werken
van de ‘campionissimi’ van de Italiaanse letterkunde. Het gaat hier om werken van
Dante, Petrarca, Boccaccio, Aretino, Pietro Bembo en Francesco Patrizi. Zoals Vander
Noot bezat Radermacher ook de beroemde allegorische roman, de Hypnerotomachia
Poliphili (of de Franse vertaling ervan), maar alleen bij Radermacher hebben we de
zekerheid dat hij zowel de oorspronkelijke Italiaanse uitgave bezat als de Franse
vertaling. Ook werken van Italiaanse auteurs van groot cultuurhistorisch belang als
Machiavelli, Leonardo Bruni, Castiglione en Francesco Guicciardini waren in zijn
bezit. Het merkwaardige is dat in de ruimer voorziene afdeling van Franse boeken
in de catalogus een dergelijke kwaliteit ontbreekt: als literair interessante werken
treft men er slechts het oeuvre van Clément Marot aan en dat van François Rabelais.
Het meest opmerkelijke verschijnsel is evenwel dat in Radermachers catalogus de
hele Pléiadeliteratuur afwezig is. De werken van Nederlandse pléiadisten zoals
Guillaume de Poetou en Jan vander Noot ontbreken eveneens.252.
Dat Radermacher Italiaans gericht was, wordt verder nog gestaafd door enkele
Italiaanse satirische gedichten die in zijn autografenverzameling voorkomen. De
Nederlandstalige gedichten van Radermacher in deze verzameling zijn evenwel niet
bijzonder renaissancistisch en evenmin als bij zijn boekenbezit het geval was, treft
men daarin sporen aan van belangstelling voor de Pléiade-poëzie.253. Wat Radermacher
betreft, beschikt Van Dorsten over aanwijzingen om hem als familist te beschouwen.
Naar buiten toe lijkt Radermacher calvinist te zijn, maar hij geeft geen blijken van
leerstellige gedrevenheid, eerder van het tegendeel. In een brief van 2 augustus 1567
laat Christoffel Plantijn aan sekteleider Hendrik Niclaes weten dat Radermacher erin
is geslaagd om 200 Hebreeuwse bijbels naar Marokko te verschepen ten behoeve
van de joodse gemeenschap, om ze aldaar met flinke winst te verkopen.254. Maar of
dit laatste niet eerder kenmerkend is voor een handig koopman dan voor een familist?
Andere gegevens zouden te halen zijn uit Radermachters relatie met Plantijn en
Ortelius. Beiden vormen de spil waar de Antwerpse humanistische aanhangers van
het Huis der Liefde omheen bewegen. Van Plantijn is sedert kort bekend dat hij
tussen 1555 en 1562 in het grootste geheim een aantal werken heeft gedrukt op kosten
van Hendrik Niclaes. Plantijn ontving het beginkapitaal voor zijn Antwerpse drukkerij
van familisten. Deze oorsprong van Plantijns voorspoedige drukkerscarrière en de
vroege familistische gezindheid van de latere koninklijke typograaf staan vast.255.
Wat Ortelius betreft, meent ook Hamilton dat er voldoende aanwijzingen bestaan
om vast te stellen dat de beroemde geograaf-cartograaf, evenals zijn vriend Plantijn,
op het zakelijke vlak gebruik heeft gemaakt van het Huis der Liefde.256. Van Dorsten
wijst ook nog op een gedicht van Ortelius. Dit gedicht, dat door Radermacher in zijn
autografenverzameling is opgenomen, zou allerlei heterodoxe noties bevatten die
typerend zijn voor het familisme.257. Radermacher nu was zowel met Plantijn als met
Ortelius bevriend. Zijn belangstelling ging in elk geval uit naar het ideeëngoed dat
speciaal familisten interesseerde. Zijn veilingcatalogus bevat niet alleen een uitgelezen
collectie radicale religieuze geschriften (naast werk van Acontius, Cassander,
Savanarola zijn vooral de werken van Sebastian Franck en Bernardino Ochino
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opvallend goed vertegenwoordigd), maar ook een ongebonden en onvolledig
exemplaar van Niclaes' Spiegel der gerechticheyt en het Wonder-Boeck van Niclaes'
voorganger David Joris. Zoals Lucas d'Heere en Radermacher vrienden waren, zo
ook waren D'Heere en Jan vander Noot een tijd bevriend. Beiden woonden in 1568
te Londen. In dit jaar verschijnt aldaar de eerste gedrukte publicatie van Vander Noot,
namelijk Le Théatre auquel sont exposés et monstrés les inconvéniens et misères qui
suivent les mondains et vicieux, ensemble les plaisirs et contentements dont les fidèles
jouissent. Matière non moins profitable, que délectable à tous les amateurs de la
parolle de Dieu, de la Poésie, et la peinture. Dit boek, met een opdracht aan koningin
Elisabeth die is gedateerd ‘Londen, 28 oktober 1568’, bevat een drempelgedicht van
D'Heere. Vooraleer hierop in te gaan, vermeld ik eerst nog enige bijzonderheden
over de publicatie van Vander Noots debuut. De strekking ervan komt verderop aan
de orde.
Blijkens het colofon en een aantekening in het register van het Londense gilde der
boekverkopers kwam het boek in 1568 van de pers bij John Day, destijds de
belangrijkste Londense drukker.258. Tot het personeel van Day hoorde in 1568 François
Guyot, afkomstig uit Parijs, poorter van Antwerpen vanaf 1539 en stamvader van
een familie van lettergieters en boekdrukkers. Sinds 1567 was hij Antwerpen om
godsdienstige redenen ontvlucht; samen met zijn kinderen Gabriel, Jan, Christoffel
en Anne woonde hij in 1568 bij Day in huis.259. Het was voor Guyots werkgever
kennelijk handig om een Franse vakman in huis te hebben die bijna dertig jaar in
Antwerpen had gewoond. In Day's winkel onder de stadspoort, Aldersgate genaamd,
werd Vander Noots eersteling en tevens het eerste in Engeland gedrukte boek met
embleemachtige illustraties te koop aangeboden. Het Engelse publiek was tot dusver
houtsneden gewoon; met etsen had het nog nauwelijks kennis gemaakt. Het uiterlijk
van de bundel zal voor de Engelsen een revelatie zijn geweest.260.
Vrijwel gelijktijdig met de Franse versie moet de Nederlandse versie van dit werk
zijn verschenen, want de opdracht aan de Lord Mayor, Sir Roger Martin, heeft als
datering: Londen, 18 september 1568. Die opdracht is dus ruim een maand eerder
gedateerd dan de opdracht aan de Koningin in de Franse versie. In de veronderstelling
dat John Day de etiquette in acht heeft genomen, mogen we aannemen dat hij de
Franse versie iets eerder heeft laten verschijnen dan de Nederlandse. Het is vrijwel
zeker dat het boek niet zonder het fiat van de machtigste en best geïnformeerde
Engelse politicus, Mr. Secretary Cecil, aan de Koningin kon worden aangeboden.
Of het exemplaar Hare Majesteit ooit werkelijk heeft bereikt, is nog maar de vraag.
Wellicht is het exemplaar slechts tot bij William Cecil geraakt en niet verder.261. Het
drempelgedicht toont aan dat Vander Noot te Londen contact had met Lucas d'Heere.
Vóórdat de Franse versie van Het Theatre verscheen, moet Vander Noot aan Lucas
zijn tekst ter lezing hebben gegeven. In D'Heeres Franstalige sonnet wordt de door
Vander Noot behandelde stof als volgt gekarakteriseerd: via dit boek krijgt de lezer
inzicht in de toestand van de wereld. Wie wil weten op welke manier Satan actief is,
vorsten en koningen aan de paus hun macht hebben overgedragen om de kerk te
treffen, God in deze kwellingen de zijnen troost en bewaart en hoe de vijanden hier
op aarde en in het hiernamaals hun gerechte straf niet zullen ontlopen, die leze Vander
Noots schouwspel! Aan het voorwerk van de Nederlandse versie heeft Lucas met
een ander gedicht bijgedragen, een Nederlandstalige ode van dertien strofen. Weer
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wordt zoals in het Franse sonnet de lezer voorbereid op de strekking van Vander
Noots werk, waarbij het troostende aspect wordt benadrukt:
Hier leertmen rijck syn in armoede,
Hoemen het quaet verkeert int goede,
En alle saken vint int niet [= niets].

Voorts is het werk niet alleen nuttig en stichtelijk, maar de ontwikkelde lezer zal er
ook ‘Ghenoechte der ooghen en ooren’ in vinden. Verder wordt Vander Noot te
Londen bij het publiek dat het Nederlands machtig is, geïntroduceerd als ‘d'eerste
onser Poëten, / Die te rechte van dichten weten’, wat een interessante uitspraak is
van iemand die als geen ander op de hoogte was van de ontwikkelingen binnen de
toenmalige Nederlandse poëzie. Wie omwille van de kwaliteit van de buitenlandse
poëzie de Nederlandse tot nu toe heeft versmaad, vervolgt D'Heere, zal zijn
opvattingen herzien. Uit Vander Noots werk blijkt namelijk de kwaliteit van het
Nederlands als taal. Dit Nederlands doet immers niet onder voor de vreemde talen.
D'Heere eindigt met de aansporing tot de ‘Edel mannen’ die slechts aan eten en
drinken denken, om liever Vander Noots voorbeeld te volgen.
Vander Noots Het Theatre was een werk, zo blijkt uit D'Heere's woorden, dat bestemd
was voor voordracht; de lezer is in feite eerder een luisteraar aan wie ‘Ghenoechte
der ooren’ ten deel valt. De moderne lezer beseft in het algemeen onvoldoende dat
onze letterkunde de hele zestiende eeuw door nog voordrachtskunst was. Pas de
verschijning van de bundel Nederduytsche Poemata (1615) van Daniel Heinsius zou
daar geleidelijk verandering in brengen.262. Maar niet alleen het oor werd gestreeld
door Vander Noot, volgens D'Heere werd ook het oog niet vergeten. Vander Noots
werk was een kijkboek. Dit was te danken aan de geëtste illustraties van Marcus
Gheeraerts.
Met Marcus Gheeraerts was D'Heere reeds vóór zijn vertrek uit de Nederlanden in
contact. In 1567 publiceerde Gheeraerts namelijk AEsopus' fabels in de Nederlandse
vertaling van Eduard de Dene.263. De belangrijkste bijdrage aan dit werk was echter
afkomstig van de uitgever zelf, die 108 etsen van zijn hand hierin liet afdrukken. Het
boek verscheen op 26 augustus 1567. Het koninklijk privilege dat aan Gheeraerts die de uitgave bekostigde - voor een periode van vier jaar werd toegekend en dat
achter in het boek staat afgedrukt, dateert van 28 mei 1567; het werd nog eens herhaald
op 7 juni. Het is in het voorwerk van dit boek dat we een ‘Alexandrijnsche Carmen’
(gedicht in alexandrijnen) aantreffen van Lucas d'Heere, gericht ‘tot den Leser ende
Ziender’. Volgens de Gentse schilder vormen deze fabels in het algemeen opbouwende
lectuur. De aandacht van de schilders vestigt hij op de afbeeldingen van de dieren
‘Zoo levende uut-ghebeeldt, datter oock niet [= niets] en faelt’ en voorts is de bundel
ook zeer nuttig voor de dichters, want die zullen hierin vinden hun ‘patroonen/ Van
meenich vremt faetsoen der dichten excellent’. Vermoedelijk in maart 1568 is
Gheeraerts vanuit Brugge naar Londen overgestoken,264. terwijl Lucas d'Heere al een
jaar eerder, namelijk in april 1567, te Londen was aangekomen.265. Het ligt daarom
voor de hand te menen dat het Lucas d'Heere is geweest die Vander Noot in contact
heeft gebracht met de Brugse kunstenaar.
We kunnen niet aantonen dat Johan Radermacher en Jan vander Noot direct contact
met elkaar hebben gehad, maar we kunnen wel proberen dit contact aannemelijk te
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maken. In zijn brieven naar Antwerpen heeft Radermacher het nooit over Vander
Noot, maar aan de andere kant is het praktisch uitgesloten dat beide heren elkaar te
Londen nooit hebben ontmoet. Zelfs indien ze elkaar nooit zouden hebben gesproken,
kan men zich niet voorstellen dat Lucas d'Heere het nooit met Radermacher over
Vander Noot zou hebben gehad. De drie interessantste auteurs uit de begintijd van
de Nederlandse renaissance kerkten in 1568 te Londen weliswaar ieder bij een
verschillende calvinistische gemeente (D'Heere bij de Nederlandse, Vander Noot bij
de Waalse en Radermacher bij de Italiaanse gemeente), maar de Antwerpse dichtende
edelman Vander Noot zal in het Nederlandse milieu te Londen ongetwijfeld een te
opvallende verschijning zijn geweest, om niet door Radermacher te zijn opgemerkt.
Maar er is meer. De Antwerpse koopman en latere historicus van de Opstand, Emanuel
van Meteren was een van Radermachers oudste en trouwste vrienden.266. In 1568
kerkten ze zelfs samen bij de Italiaanse gemeente.267. We weten dat Van Meteren ook
bevriend was met de Engelse schoolmeester Richard Mulcaster. Mulcaster schreef
een bijdrage voor Van Meterens album amicorum en hij stond peet voor een van Van
Meterens kinderen.268. Forster acht het niet onmogelijk dat Van Meteren in 1568 of
1569 op verzoek van Vander Noot zijn vriend Mulcaster benaderd heeft met de vraag
of hij niet een begaafde leerling had die de gedichten uit het Franse Le Theatre in
het Engels kon helpen vertalen. De feiten zijn dat Mulcaster zo'n begaafde leerling
had in de persoon van de zestienjarige Edmund Spenser, voorts dat de Engelse
vertaling van de gedichten in Vander Noots A Theatre for Wordlings Spensers werk
is en tenslotte dat die Engelse vertaling teruggaat op de Franse oorspronkelijke
versie.269. Indien de veronderstelling van Forster overeenkomt met de werkelijke
toedracht, dan houdt dit tevens in dat ook Radermacher van die gang van zaken moet
hebben af geweten. Dat Radermacher evenwel belangstelling voor de Pléiade-poëzie
van Vander Noot heeft opgebracht, is niet waarschijnlijk. Dit blijkt immers niet uit
de reeds eerder genoemde catalogus van Radermachers bibliotheek. We moeten dus
besluiten dat er van een echt vriendschappelijk contact tussen Vander Noot en
Radermacher geen sprake lijkt te zijn geweest. Op zijn best zou de houding van de
geleerde koopman Radermacher tegenover de dichtende edelman Vander Noot het
karakter van beleefde onverschilligheid gehad kunnen. hebben. Ook in een latere
periode treffen we geen sporen aan van een vriendschappelijk contact. In Vander
Noots Poeticsche Werken komen we Radermacher niet tegen. Wel vinden we hierin
een zeer uitgebreide elegie bij het overlijden van Gillis Hooftman (‘Die meer om
t'slandts profyt, en om de ermen dacht/ Dan om sijn eyghen nut,’ [...]) en een sonnet
tot lof van schepen Antonio Ancelmo die getrouwd was met Johanna, een dochter
van Gillis Hooftman.270. De banden nu tussen Radermacher en Gillis Hooftman waren
zeer nauw. Radermacher had zijn vader op zestienjarige leeftijd verloren, waarop
Gillis Hooftman, een streekgenoot van de Radermachers die zich kennelijk voor hun
wel en wee verantwoordelijk voelde, de jonge Radermacher in dienst had genomen.
In 1568 werd Radermacher zelfs als factor van de firma Hooftman naar Londen
gestuurd en in 1571 trouwde hij Johanna Racket, een nicht van zijn patroon.271.
Radermacher was welgesteld, geleerd, gerespecteerd en hij had bovendien een
moderne literaire belangstelling. Kortom, men mag stellen dat alle voorwaarden
aanwezig waren voor de dichter Vander Noot om zijn krachten op een aan hem
gewijd lofdicht te beproeven. Er is natuurlijk een kans dat dit ook is gebeurd en dat
de tekst ons niet is overgeleverd. Anderzijds is het eerdere onderzoekers reeds

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

opgevallen dat ‘de echte intellectuelen’ nauwelijks op Vander Noots avances zijn
ingegaan.272.
***
Is Lucas d'Heere dus waarschijnlijk geen lid geweest van het Huis der Liefde en
Radermacher slechts een belangstellende, het aantonen van Vander Noots eventuele
lidmaatschap van het Huis der Liefde is geen gemakkelijke opgave. Persoonlijke
brieven van de dichter zijn niet overgeleverd en in de correspondentie van erkende
familisten vinden we geen uitspraken over hem. In het hierna volgend overzicht van
zijn godsdienstige ontwikkeling zal ik de schaarse gegevens over een eventueel
lidmaatschap analyseren. Deze houden voornamelijk verband met zijn Duitstalige
werken.
Tussen 14 april en 14 november 1566 wordt Vander Noot in een spionnenrapport
genoemd als lid van de gereformeerde kerkenraad. In dit rapport wordt tevens gesteld
dat hij om godsdienstige redenen gescheiden is van zijn vrouw en dat Vander Noot
van mening was dat hij markgraaf van Antwerpen en van het Land van Rijen zou
zijn geworden, indien de voorgenomen opstand (van oktober 1566) plaats had
gevonden.273. In de periode van 13 tot 15 maart 1567 is Vander Noot een van de
militaire aanvoerders van de calvinisten die een greep naar de macht deden te
Antwerpen. Deze machtsgreep werd verijdeld door de politiek van Oranje en
Hoogstraten. Eind maart 1567 ziet Vander Noot zich gedwongen naar Londen te
vluchten, waar hij in 1568 en 1569 een Franse, Nederlandse en Engelse versie van
zijn Theatre publiceert. Om een indruk te geven van de ontwikkeling van Vander
Noots godsdienstige opvattingen is het noodzakelijk iets uitvoeriger op dit werk in
te gaan.
Het prozacommentaar bij de gedichten in Het Theatre is fel antikatholiek van toon.
Het ‘Leitmotiv’ ervan is ‘de ijdelheid van (onmatige begeerte naar) rijkdom, eer en
vleselijke liefde’.274. Vander Noot heeft als commentator stukken uit allerlei bronnen
min of meer letterlijk overgenomen en ze met gedeelten van eigen vinding aaneen
gelast. Hij werd daarom door Witstein treffend gekarakteriseerd als ‘kundig
parafraseur’.275. Onder de door Witstein opgespoorde bronnen zijn commentaren op
het boek der Openbaring. Auteurs van die commentaren zijn de theologen Heinrich
Bullinger en John Bale. Hun werk werd door Vander Noot in een Nederlandse
vertaling gehanteerd.276. Een andere bron, die Witstein onbekend bleef, werd door
Van Dorsten geïdentificeerd als Denakols Den Sack met die stucken voor den Paus
van Roomen. Van Dorsten ging er evenwel ten onrechte van uit dat Vander Noots
bron ook nu weer een Nederlandse vertaling was.277. De Nederlandse vertaling gaat
terug op een oorspronkelijk Franse tekst, namelijk op de Sac et Pieces pour le Pape
de Rome, [etc.] uit 1561 van de hand van de ex-monnik Magdelon de Candole, die
als pseudoniem het anagram Denakol hanteerde.278. Deze Franse versie nu is door
Vander Noot in zijn Le Theatre verwerkt. Wie ‘Le livre de la generation du desolateur
Antechrist Filz du Diable’ uit de Sac et Pieces van 1561 legt naast de overeenkomstige
passage in Vander Noots Franse Le Theatre uit 1568 zal, behalve enkele
spellingverschillen, geen varianten opmerken. Ook qua bladspiegel komen beide
stukken vrij goed overeen.279. Er zijn aanwijzingen dat Vander Noot betrokken is
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geweest bij de eveneens in dat jaar verschenen Nederlandse vertaling.280. In 1568 stelt
Vander Noot zich derhalve voor de buitenwereld duidelijk op als een overtuigd
calvinist. In dit optreden treedt om tot nu toe niet verklaarde redenen een steeds
uitgesprokener wijziging op, die in de vakliteratuur werd uitgelegd als een terugkeer
tot het rooms-katholicisme via een eventueel lidmaatschap van het Huis der Liefde.
Vandaar dat, behalve Het Theatre, ook het latere werk van Vander Noot hier in het
kort aan de orde zal worden gesteld.
Opmerkelijk is de verandering van toonzetting in het slotstuk van Het Theatre. Deze
tweeëntwintig bladzijden lange peroratio bestaat uit een aaneenrijging van
bijbelplaatsen waarin Gods liefde en genade centraal staan. De eisen die Vander
Noot aan de ‘gheloovighe’ stelt, zijn uitsluitend evangelisch: naastenliefde (caritas!),
duldzaamheid (patientia) en bereidheid tot lijden.281. Voor Van Dorsten was dit een
reden om eendracht en verzoening als Vander Noots eigenlijke boodschap te
beschouwen en om op ‘caritas’ het sleutelwoord van de bloemlezing uit de bijbel,
de nadruk te leggen.282. De bron van Vander Noots slotstuk is helaas tot nu toe niet
opgespoord, zodat het vooralsnog niet goed mogelijk is een direct verband met
familistenopvattingen aan te tonen.
In 1572 wordt te Keulen de Duitse versie van Het Theatre gedrukt. Via welke weg
Vander Noot in het Rijnland is beland, is niet bekend. Het is onwaarschijnlijk dat
dit via de kortste route door de Nederlanden is geweest. Voor iemand die door de
Bloedraad van Alva was veroordeeld, was dit te riskant. Het is mogelijk dat zijn reis
over zee ging, om het Iberisch schiereiland heen en via de Provence, waar hij het
voormalige woonhuis van Petrarca bezocht en de bron van de Sorgue, de ‘fontaine
de Vaucluse’. In het vierde boek van het door hem geplande Europis (Epos over
Europa) kwam die ‘fontaine’, volgens de dichter ‘der Brunne Petrarchae’, uitgebreid
aan de orde.283. De mededeling achter in Het Bosken dat het werk in afwezigheid van
de auteur was gedrukt, zou in verband met die lange reis kunnen staan.284.
Het afscheid van het calvinisme treedt voor het eerst naar voren in de Duitse versie
van Het Theatre, die door de auteur inhoudelijk ingrijpend is gewijzigd in vergelijking
met de andere versies. Zij is sterk ingekort en heeft een andere opbouw gekregen.
De gedichten en illustraties zijn niet langer voorop geplaatst, maar organisch in het
prozacommentaar verwerkt. De ingrijpende verkorting van dit commentaar maakt
het geheel minder overladen. De sierlijke houtsnee-omlijsting waarin de tekst is
gevat, maakt het Theatrum das ist Schawplatz285. tot een lust voor het oog. Jammer
dat de Duitse vertaler Balthasar Froe286. het Nederlands hier en daar niet heeft
begrepen, wat tot blunders heeft geleid van het type ‘Ernährung’ (fol. O1v) voor het
Nederlandse ‘neiringhe’ (fol. N3v). De verkorting heeft de tekst van twee bronnen,
die prominent waren in Vander Noots eerdere versies, niet ongemoeid gelaten. John
Bale's commentaar is van ruim 100 bladzijden teruggebracht tot nauwelijks 4 à 5
bladzijden en de genealogie van de Antichrist uit het werkje van Candole is helemaal
aan de verkorting ten offer gevallen. Het hoeft geen betoog dat de fel antikatholieke
strekking van beide bronnen tot verdwijning van deze tekstgedeelten heeft geleid.
Het grote slotstuk uit de eerdere versies daarentegen heeft in de Duitse versie vrijwel
het volle pond gekregen, zij het dat het ook iets anders is opgebouwd.287. Men zal
zich herinneren dat dit slotstuk teruggaat op een vooralsnog onbekende bron en dat
daarin aan de caritas veel aandacht wordt besteed. Dit heeft tot gevolg dat in de
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Duitse versie de thema's verzoening en eendracht relatief een veel grotere rol spelen
dan in de eerdere versies. Opmerkelijk hierbij is dat Vander Noot een exemplaar van
dit werk van een gedrukte opdracht heeft laten voorzien voor de lutherse graaf Herman
van Nieuwenaar en Meurs (Hermann der Jüngere, 1514/1516-1589, Graf zu Neuenahr
und Mörs). Een tijdgenoot typeerde deze zwager van Oranje en latere stadhouder
van Gelderland als ‘iemand die zich in het gezelschap van katholieken in woord en
daad luthers gedraagt, zich daarentegen in het gezelschap van luthersen rooms
gedraagt, maar die in dronkenschap noch in God noch in de duivel gelooft’.288.
In Vander Noots Stammbuch (1572) dat, blijkens de gavere toestand van de
houtsnee-omlijstingen, iets eerder is gedrukt dan het Theatrum (Keulen, G. Hirtzhorn),
ontbreken confessionele motieven. Waterschoot heeft vastgesteld dat dit werkje nauw
aansloot bij de meest archaïsche vorm der ‘Libri gentilitii’. De erin opgenomen
personages bestaan uitsluitend uit adellijke leden van Vander Noots kennissenkring
en als criterium voor opname golden slechts de blijken van mecenaat die deze heren
tegenover de edelman-dichter ten toon spreidden. Godsdienstkwesties kwamen hier
niet te pas.289.
Tussen 1573 en 1576 verschijnt te Keulen opnieuw een Duitstalig werk van Vander
Noot, namelijk Das Buch Extasis.290. Het is vooral naar aanleiding van de studie van
dit werk dat Vander Noot de reputatie heeft gekregen een aanhanger van het Huis
der Liefde te zijn geweest. Wille heeft betoogd dat allerlei gedachtegoed van Hendrik
Niclaes door Vander Noot zou zijn gehanteerd. Met dit gedachtegoed wordt gedoeld
op Niclaes' begrippen als het ‘eenwezige volkomene wezen’, de ‘vergoding’ van de
mens, het ‘auserwählte Häuflein’ en de nadruk op de ‘Liefde’.291. Maar de waarde
van dit argument werd op inhoudelijke gronden betwijfeld door Zaalberg.292. Wat wel
vaststaat, is dat het werk grotendeels is ontleend aan de Songe de Poliphile zoals
Zaalberg als eerste overtuigend heeft aangetoond.293. Toch heeft Zaalberg, op het idee
gebracht door De La Fontaine Verwey, zelf een argument aangevoerd ten voordele
van mogelijke familistische connecties van Vander Noot. Hendrik Niclaes en Vander
Noot hebben namelijk te Keulen gebruik gemaakt van de kundigheden van dezelfde
graveur, namelijk Johann Ladenspelder von Essen.294. Forster twijfelt evenwel aan
de juistheid van de toeschrijving aan Ladenspelder op grond van diens tot nu toe
bekende periode van activiteit, namelijk circa 1511-1560.295.
Ook Vander Noots relatie met Coornhert is vaak aangehaald om de dichter
familistische neigingen toe te schrijven. De feiten zijn deze: op een kopergravure in
Das Buch Extasis is Coornherts monogram te vinden samen met het jaartal 1571.296.
Op Zaalbergs verzoek heeft de kunsthistoricus J.G. van Gelder zowel de titelplaat
als de overige gravures nader bekeken. Deze kwam tot de conclusie dat alle illustraties
in dit epos van de hand van Coornhert konden zijn. Op grond daarvan kon Zaalberg
ook het Nederlandse gedicht in de ‘Apodixe’ (een korte toelichting bij de eerste en
laatste illustratie van Das Buch Extasis in de vorm van een samenspraak) aan
Coornhert toeschrijven. Dit Nederlandse gedicht is immers, volgens een uitlating
van de dichter in de samenspraak, gedicht door ‘der Herr, der dise gegenwertige
Frontispice gestochen hatt’. Ook literatuurhistorici en in het bijzonder
Coornhert-specialisten, die zich over dit gedicht hebben gebogen, meenden dat er
geen bezwaar was om het auteurschap ervan aan Coornhert toe te kennen.297.
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De inventor van de in de illustraties behandelde stof was Vander Noot zelf. Omdat
de dichter vreesde dat de afbeeldingen op titel- en slotpagina door zijn publiek niet
zouden worden begrepen, liet hij het eigenlijke dichtwerk voorafgaan door de
‘Apodixe’ (de al vermelde samenspraak van 25 bladzijden). Dat een geleerde dichter
als inventor van stof voor illustrators en beeldende kunstenaars optrad, is niet
ongebruikelijk. De renaissancekunst, waarin de stof uit de Klassieke Oudheid en uit
het nationaal verleden werd verbeeld, vereiste nu eenmaal geleerdheid. Het waren
gewoonlijk humanistische geleerden en dichters die aan beeldende kunstenaars
mythologische en historische stof opgaven en hun allerlei geleerde details verstrekten.
Op die manier bereidde beeldende kunst niet alleen een genoegen aan het oog, maar
ook aan het verstand. Vander Noots grote belangstelling voor de beeldende kunst
staat vast. Reeds vóór zijn vlucht naar Engeland in 1567 liet hij zijn portret schilderen
door de bekende portretschilder Willem Key,298. en na zijn aankomst in Engeland gaf
hij aan Marcus Gheeraerts de opdracht om etsen te vervaardigen ter illustratie van
zijn Theatre. Het merendeel van die etsen is afzonderlijk verschenen in een boekje
zonder tekst waarin zich ook een bijzonder fraai gegraveerd portret naar hetzelfde
schilderij van Key bevindt.299. Vrijwel al zijn werk heeft de dichter laten illustreren;
soms liet hij zelfs die illustraties afzetten (= inkleuren), vermoedelijk door ervaren
kunstenaars, want het resultaat is schitterend. Ook kunstenaars als Jan Wiericx en
Maarten de Vos kregen opdrachten van hem.300.
Wanneer nu de illustraties in Das Buch Extasis aan de graveerstift van Coornhert
worden toegeschreven, impliceert dit tegelijk dat er sprake moet zijn geweest van
een nauwe samenwerking tussen Vander Noot en Coornhert in 1571 en later. De
afbeeldingen waren nogal ingewikkeld en vergden vermoedelijk nogal wat overleg.
Als ontmoetingsplaats van beide kunstenaars in 1571 wordt meestal Kleef opgegeven,
dat is in de omgeving van Willem V (1516-1592), hertog van Kleef, Gullik en Berg.
Het is voor diens oudste zoon Karl Friedrich († 1575) dat een exemplaar van Het
Bosken was bestemd.301. Rond 1570 stond het hof van de Kleefse hertog als
reformatorischgezind bekend. Later koos het weer voor het oude geloof, maar in
Kleef bleef een apart soort katholicisme bestaan van rekkelijke signatuur, dus zonder
contra-reformatorische leerstelligheid en vurigheid.302.
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Gegraveerd portret van Jan vander Noot (vóór 1567), naar een schilderij van Willem Key. Bron: J.
vander Noot: Figvrae aliqvot desvmptae ex libello quod Theatrum inscribitur. Ex. KB B, Brussel, II
26.083.

Reeds vóór 28 november 1570 woonde Coornhert te Xanten.303. Hendrik Niclaes,
de leider van het Huis der Liefde, woonde in die tijd eveneens niet ver van het Kleefse.
Vanaf 1570 tot zijn dood in 1580 zou hij namelijk te Keulen gevestigd zijn geweest.304.
In 1573 vond daar de reeds genoemde splitsing van de sekte plaats. Dat er tussen
hem en Coornhert een relatie heeft bestaan, valt niet te ontkennen. Er zijn zelfs
aanwijzingen dat ze lange tijd bevriend zijn geweest. Op zijn zendings- en zakenreizen
vanuit Emden had Niclaes herhaaldelijk bij Coornhert te Haarlem gelogeerd.305. Later
moet de relatie echter zijn bekoeld. Korte tijd na de afkondiging van de Pacificatie
van Gent, die op 8 november 1576 werd ondertekend, keerde Coornhert terug naar
Nederland. Toen in de zomer van 1577 een oude familistische kennis bij Coornhert
te Haarlem op bezoek kwam en hem verzekerde dat hij God was, begon Coornherts
breuk met het Huis der Liefde duidelijke vormen aan te nemen.306. Voor ons is hier
van belang dat de aanwezigheid van familistisch gedachtegoed in Vander Noots werk
door Wille rechtstreeks in verband is gebracht met Coornhert. ‘Heeft Coornhert
Vander Noot tot Hendrik Niclaes gebracht?’ vroeg Wille zich af.307. Zolang geen
gegevens uit brieven of andere documenten boven water komen die in deze richting
wijzen, blijft het hier echter bij speculatie.
In 1578 keert Vander Noot, na een elfjarige periode van omzwervingen in het
buitenland, weer in zijn vaderland terug. Kwam hij terug als katholiek of als
protestant? De meningen van de onderzoekers dienaangaande zijn sterk verdeeld,
ook al omdat geen van hen nog rept van een mogelijke voortzetting van Vander
Noots familistische gezindheid. Waterschoot heeft de bestaande opvattingen
weergegeven en vervolgens de werken van de dichter onderzocht om zelf daarover
enige duidelijkheid te verschaffen. Zijn conclusie is ondubbelzinnig: de lectuur van
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de werken van Vander Noot, die zijn gedrukt na 1578, ‘onthult een onafgebroken
toeneming van de katholieke tendens’.308.
Wie zich echter niet beperkt tot de lectuur van Vander Noots werken, maar ook het
algemene optreden van de dichter naar buiten toe erbij betrekt, krijgt een ander beeld.
De onmogelijkheid om op grond van literair werk uitspraken te doen over de
privé-opvattingen van een auteur, kan aan de hand van het geval-Vander Noot worden
gedemonstreerd. Het is bekend dat de dichter bij zijn terugkeer in de Nederlanden
het plan had opgevat om zich voortaan te presenteren als de nationale Nederlandse
dichter bij uitstek. Dit hield in dat hij zijn werk in de twee landstalen liet verschijnen,
dat hij de verrijking en verheerlijking van het Nederlands nastreefde en dat hij ten
voordele van de Staat zou schrijven, dit wil zeggen: hij zou verdienstelijke
landgenoten in zijn gedichten prijzen en daardoor vereeuwigen. Op grond van dit
plan wendde de dichter zich om financiële steun tot de Staten van Brabant.309. Deze
begonnen met hem enige voorlopige financiële steun te verlenen en spiegelden hem
een soort kunstenaarsregeling voor. Toen evenwel in 1582 de crisis toesloeg, verwezen
ze hem naar de Antwerpse stadsregering. Het gevolg daarvan was dat het
calvinistische stadsbestuur van Antwerpen Vander Noot in de periode 1581-1585
met enige regelmaat financiële steun moest verlenen, wat volgens de dichter niet
helemaal van harte ging.310. Niet het feit dat de toegekende bedragen volgens de
dichter steeds te krap waren, is hier van belang, maar dat een calvinistisch stadsbestuur
minstens zijn goede wil toonde. Een herhaaldelijk welwillende reactie op rekwesten,
afkomstig vanwege een uitgesproken katholieke persoon, acht ik uitgesloten.
Interessanter nog voor ons in dit verband is een in de Vander Noot-studie onbekend
gegeven dat dateert van 15 maart 1580. Het blijkt dat de dichter niet alleen de Staten
van Brabant heeft benaderd voor financiële steun, maar ook de Staten van Holland.
Het nationale dichterschap was Vander Noot kennelijk menens. Tevens blijkt dat
men in het officiële Den Haag niet alleen bekend was met Vander Noots dichterschap,
maar het ook nog waardeerde, zodat financiële steun hem werd toegekend311. voor
de voorgenomen uitgave van zijn epos Europis, een werk dat helaas nooit in druk is
verschenen.312. Een dergelijke welwillende reactie van het officiële protestantse
Holland maakt het onwaarschijnlijk dat Vander Noot zich bij zijn terugkeer als
katholiek zal hebben gepresenteerd.
Medebepalend voor het beeld op godsdienstig gebied dat de tijdgenoot van Vander
Noot zal hebben gehad, is de keuze van zijn drukker. Na zijn terugkeer verschijnen
bij Gillis vanden Rade respectievelijk in 1579, in 1580 en over de periode 1580-1585
het Cort Begryp der XII. Boecken Olympiados, de Lofsang van Braband en de eerste
reeks Poeticsche Werken. Sinds de studie van Waterschoot weten we dat Vander
Noot slechts de drukopdracht aan Vanden Rade verstrekte, maar de verkoop en
verspreiding van zijn gedrukte werk zelf in handen hield. Anderzijds is voor het type
werk dat door Vander Noot in een periode van zes jaar werd uitgegeven, een nauwe
samenwerking en wellicht ook vriendschap tussen drukker en uitgever een eerste
vereiste. De uit Gent afkomstige Vanden Rade was in 1570 naar Antwerpen getrokken
om er zich als drukker te vestigen. In zijn beroep stond hij gunstig bekend vanwege
zijn werk van hoge kwaliteit. In 1580 drukte hij de eerste uitgave van de nieuwe
Psalmberijming van Marnix van St.-Aldegonde. Na de Val van Antwerpen in 1585
treffen we hem aan te Franeker in de functie van drukker der Staten van Friesland
en van de nieuw gestichte universiteit. Het hoeft geen betoog dat hij er een
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uitgesproken calvinistische geloofsovertuiging op nahield.313. Er is echter meer. In
Antwerpen waren nog andere calvinistische drukkers, maar Vanden Rade nam binnen
die groep toch een aparte positie in. Dit leid ik af uit een document in het Antwerpse
stadsarchief dat dateert van 9 februari 1583 [= 1584, n.s.].314. Hierin worden de schout
en twee schepenen door de stadsregering gemachtigd om te onderzoeken bij welke
drukker een berucht pamflet was gedrukt, dat op naam stond van Oranje. Het betreft
hier de Lettre intercepté du Prince d'Oranges au duc d'Alençon.315. Opdracht,
bevoegdheden en opsporingsmethoden worden in dit interessante stuk precies
omschreven. De heren van de wet moeten zich laten vergezellen door een deskundige,
namelijk de drukker Gillis vanden Rade. Drukkerij en winkel van verdachte personen
als Jan van Ghelen, Guillaem van Parijs, Mattheus de Rische en Mattheus Mesens
dienen ondersteboven te worden gekeerd. Het is de taak van Vanden Rade om het
aldaar aanwezige papier, drukwerk en typografische materiaal te onderzoeken, terwijl
de heren van de wet er zullen op toezien dat niemand de onderzochte panden verlaat.
Namen van bezoekers en opdrachtgevers dienen te worden genoteerd. Het onderzoek
moet een antwoord geven op de vraag ‘wie soude hebben moigen gedruct ende
gevoordert oft oijck belast te laeten uuijtgaen alsulcken Pretensen geïntituleerden
affgeworpen brieff’ [= pseudobrief, namelijk het bewuste pamflet op naam van Oranje
waarvan de oorspronkelijke uitgave dateerde van 31 juli 1580, maar dat in 1583 nog
werd nagedrukt]. Het typografische onderzoek van Gillis vanden Rade dient te bestaan
uit:
de letteren te confereren ende die te accorderen, ende voornementlyck te
visiteren het pampier van ghelijcke formate tot betere ondersoeck van
tselve, ende den opleggere vanden pampieren mitsgaders den druckere
tondervragen oft sij van gelijcke formaet corts nijet en hebben toegelegt
ende ter parssen gebrocht, ende exhibitie daeraff te begheeren. Mitsgaders
te saisieren alle de stucken die sij sullen meynen te dienen tot ontdeckinge
vander voorschreven saecke.
Verdachte personen moesten vervolgens onmiddellijk worden gearresteerd en
gevangen gezet. Daartoe werd de opspoorders volledige bevoegdheid verleend. Hoe
deze zaak verder is afgelopen, heb ik niet onderzocht. Het calvinistische bewind te
Antwerpen staat niet als streng bekend. In vergelijking met de euveldaden begaan
ten tijde van de calvinistische dictatuur te Gent, valt het optreden van de Antwerpse
stadsregering over het algemeen mee. Toch geef ik de lezer ter overweging hoe een
aantal drukkers te Antwerpen op de aanstelling van hun collega Vanden Rade tot
vertrouwensman van de censuur zal hebben gereageerd. De positie van Vanden Rade
moet in 1584 algemeen bekend zijn geweest in het boekverkopersmilieu, maar toch
bleef Vander Noot tot de Val van Antwerpen in 1585 door hem werk laten uitgeven.
Het is toch merkwaardig dat een dichter wiens werk - zoals Waterschoot terecht stelt
- een steeds meer toenemende katholieke tendens vertoonde, dit werk uitgeeft met
een titelblad waarop de naam prijkt van iemand die in censuuraangelegenheden
diensten verleent aan het calvinistische bewind te Antwerpen?
Na 1585 weerklonken in Vander Noots werken de loyaliteitsverklaringen aan het
adres van de Spaanse kroon en van Rome, zoals alle onderzoekers steeds hebben
onderkend. Toch is ook nu het beeld weer niet helemaal duidelijk. Wanneer in de
tweede reeks Poeticsche Werken uit de periode 1588-1595 allerlei Antwerpse
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vooraanstaanden met lofdichten door de dichter worden bedacht, is één groep
opvallend afwezig, namelijk de Antwerpse katholieke clerus. Waterschoot heeft
opgemerkt dat de weinige geestelijken die in deze periode in Vander Noots werk
voorkomen, dit aan hun sociale status hebben te danken en niet aan hun
contrareformatorische activiteiten.316.
Op grond van al deze gegevens kom ik tot de volgende conclusie: Vander Noots
positie in godsdienstig opzicht is slechts één keer de buitenwereld volledig duidelijk
geweest. Dat was in 1566-1567, toen hij openlijk optrad als een van de voormannen
der Antwerpse calvinisten. Dit optreden leidde tot zijn vertrek naar het veilige
buitenland, maar tevens tot een veroordeling bij verstek door de Bloedraad van Alva,
waarbij hij op 14 mei 1568 werd bestraft met verbanning en verlies van al zijn
bezittingen.317. Een dergelijke veroordeling is Vander Noot nooit meer overkomen:
duidelijkheid op het godsdienstige vlak moet voor hem voortaan een synoniem zijn
geweest van roekeloosheid. Het religieuze en politieke martelaarschap is een
lotsbestemming die gewoonlijk door weinigen wordt gezocht, maar eerder mensen
overkomt die niet al te omzichtig naar buiten treden. Uitzonderlijk kan Vander Noots
omzichtigheid niet zijn geweest, vele anderen waren dat ongetwijfeld ook. De
gedragslijn die het Huis der Liefde zijn aanhangers aanraadde, zal hem zeker hebben
aangesproken, maar tevens zal hij zijn maatregelen hebben getroffen om niet als
aanhanger van een gehate sekte te boek te staan. Wat hij werkelijk geloofde, is uit
zijn werk niet te achterhalen. Dat is vrijwel de enige duidelijkheid die we hebben.
***
Ook in andere opzichten is het moeilijk greep te krijgen op de persoonlijkheid van
Vander Noot. Van de vele lofdichten op zijn persoon, die opgenomen zijn in z'n
werken, kunnen we uiteraard slechts een eenzijdige belichting verwachten. Veel
interessanter is een beknopte schets van zijn persoonlijkheid, aangetroffen in een
vroeg-zeventiende-eeuws aantekenboek. Deze schets is van de hand van iemand die
Vander Noot bij leven heeft gekend. Daarop zal ik ter afronding van deze
beschouwingen uitvoerig ingaan.
De bedoelde schets valt verrassend voordelig uit voor de dichter, zeker wanneer men
gewend is geraakt aan de afkeurende uitlatingen en bedekte aantijgingen waar de
moderne vakliteratuur zo van doortrokken is als Leidse kaas van komijn. Maar
vooraleer te citeren, is het nuttig de auteur te portretteren die deze schets een twintigtal
jaren na het overlijden van Vander Noot in zijn notitieboek neerschreef.318.
De auteur in kwestie is ‘L'expert Paul Kempenaer, non moindre Philosophe que
tresbon Escrivain’, zoals de beroemde kalligraaf Jan van den Velde hem in 1599
noemde.319. Paulus de Kempenaer (ca. 1554-ca. 1618) was aan zijn tijdgenoten bekend
als theoloog, kalligraaf, emblematicus, dichter en gelegenheidsschilder van
herautstukken. Hij werd geboren te Brussel in een patriciërsfamilie. Zijn gelijknamige
vader was apotheker van beroep. Paulus jr. moet een degelijke opvoeding hebben
genoten. Hij was een zeer ontwikkeld man en las naast Nederlands (zijn moedertaal)
ook Latijn, Frans, Spaans en Italiaans. De Kempenaer begon zijn diplomatieke en
politieke carrière in de jaren zeventig. In de periode 1578-1584 woonde hij te
Antwerpen, waar hij Vander Noot leerde kennen. Op 9 juni 1582 werd hij op last
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van de hertog van Anjou benoemd tot secretaris in buitengewone dienst van de Raad
van Brabant. In januari 1583 trouwde hij in een protestantse kerk te Gent met
Jacqueline Darbant (ook: d'Arbant), een zeventienjarig meisje uit een Rijselse
patriciërsfamilie. Tot zijn kennissenkring behoorden Antwerpse humanisten en
familisten als Christoffel Plantijn, Jan Moretus, Justus Lipsius en Abraham Ortelius.
Hij kende de schilder Balthasar Flessiers goed en liet zich ook uit over dichters als
Nicolaes Oudaert (Oudartius) en Jan Baptist Houwaert. Deze laatste is bekend als
Vander Noots mededinger naar de positie van ‘poeta laureatus’ van Brabant.320. Deze
uitlatingen zijn vaak bijzonder interessant en zeker literatuurhistorisch gezien niet
zonder waarde. Zo luidt die over Houwaert als volgt:
Desen persoon als een uytgelesen, maer daerby een werlts man hebbe ick
heel familiaerlyck gekent ende anno m.D. 78 oft 77 voor hem in 60. derleye
schriften, daervan ick eenige ierst inde penne bracht, gheschreven dat
aerdige - door hem op de tyrannicque regeringe van Duc d'Alba ende
andere gouverneurs des Spaenssen Conincx over de Nederlanden genoempt
- Miïenus' Clachte etc., doen den Prince van Oraignien van hem
geschonken.321.
Ondanks de literaire ‘samenwerking’ was Houwaert voor De Kempenaer
waarschijnlijk niet helemaal een man naar zijn hart, want wereldsgezindheid stelde
deze laatste niet bepaald op prijs. De Kempenaer was protestant, maar zijn
protestantisme was vóór alles een door het humanisme gekleurd antikatholicisme.
Hij was een vurige aanhanger van eensgezindheid onder de protestanten. Zo had hij
in zijn Antwerpse periode evenveel waardering voor de woorden van een vrome
lutherse pastor als de Spanjaard Casiodoro de Reina, als voor de woorden van hen
die de leer van Genève of Zürich waren toegedaan. In 1584, toen de militaire
successen van Parma toenamen, verliet hij Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden
om pas na de ondertekening van het Bestand in 1609 zijn geboortestreek weer op te
zoeken. Tegen het najaar van 1584 vestigde De Kempenaer zich te Leiden. Toen
begon tevens zijn rusteloze bestaan van rondreizend profeet die in Nederlandse,
Duitse en Scandinavische steden zijn zeldzame luisteraars vermanend toesprak over
de gevaren van het katholicisme, met daaraan vastgeknoopt een eschatologische
boodschap. Wat in die periode zijn eigenlijke beroepsbezigheden waren, is Hamilton
niet duidelijk: was hij soms koopman? Ongetwijfeld werd hij als excentriek
beschouwd! Naast zijn profetische activiteiten lijkt hij uiteindelijk emplooi te hebben
gevonden bij de Raad van Brabant in ballingschap die in 1591, in afwachting van de
herovering van het Zuiden, te Den Haag werd gevestigd als tegenhanger van de
katholieke Raad van Brabant te Brussel. Het milieu waarin hij zich in Nederland
bewoog was dat van de Oranjes, van regeringskringen, ambtenaren en officieren.
Vanaf 1593 hebben we zekerheid dat hij zich te Den Haag had gevestigd, wat niet
belette dat hij contacten bleef onderhouden met Leidse vrienden als Bonaventura
Vulcanius, hoogleraar Grieks, en Jacob van Dyck, de latere ambassadeur van de
Zweedse koning Gustaaf Adolf.
Paulus de Kempenaer hing een irenisch en ondogmatisch protestantisme aan. Hoewel
hij een verklaard tegenstander van het katholicisme was, kon hij waardering opbrengen
voor bepaalde katholieken, onder wie de verdraagzame en vredelievende Antwerpse
bisschop Laevinus Torrentius, die ook voor Vander Noot allerlei deugden
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vertegenwoordigde, waarvan protectie niet de minste zal zijn geweest.322. Hoewel De
Kempenaer zich onafhankelijk opstelde tegenover de gereformeerde
kerkgemeenschap, volgde hij toch haar officiële lijn inzake het Huis der Liefde. Met
een mengeling van vrees en afkeer beschouwde hij dit soort groeperingen ‘die my
acht dat haere vrouwen gemeyn maecken’, en hij noemt in één adem sekten als ‘de
Nicolaiten oft by onsen tyde Henrick Niclaes oft thuys der lieften, David Joristen
ende sulcken andere canaille’.323.
Het nagelaten werk van Paulus de Kempenaer bestaat uit zes aantekenboeken in
handschrift, een aantal geannoteerde gedrukte werken en de Nederlandse vertaling
van Jacob Verheydens Praestantium aliquot theologorum [...] uit 1602.324. In zijn
aantekenboeken noteerde hij zijn invallen, die hij verluchtte met schitterende
emblematische tekeningen. De functie van die boeken was het doorgeven van wijsheid
aan de jongere generatie, met name aan zijn kinderen. In een gedicht voor zijn zoon
Daniël wijst hij erop dat hij hem geen macht of materieel bezit kan nalaten, maar dat
zijn enige nalatenschap zal bestaan uit wijsheid, namelijk verstand, inzicht en
geleerdheid.
Zo raadt hij in een notitie van 4 maart 1616 in de Boruchtia325. zijn zoon Daniël aan
te ‘trachten’ naar het ‘voorwaer overtreffelyck boeck de geessele vande medici’ [=
Flagello de' medici rationali; hij verwijst hierbij naar de editie: Verona, Francesco
dalle Donne, 1611] van Zefiriele Tommaso Bovio.326. Deze Bovio is immers ‘een
groot, ja een overgroot Philosophus oft hy schoon enessins catholicq is’ en wat te
zeer aan de Moedermaagd hangt ‘ende hemselven oock wat vele pryst’. Bij dit laatste
aansluitend wijst De Kempenaer aan de hand van Jesaja 48:11 erop dat wij slechts
in het hiernamaals de eer, de roem en de dank zullen verkrijgen die wij waard zijn.
Bij het noteren van de woorden ‘nobile patritio maar oock vry van grooten oft edelen
huyse’ (de ‘nobile patritio’ is natuurlijk de patriciër Bovio uit Verona) schiet De
Kempenaer opeens Vander Noot te binnen. Kennelijk maakten voor hem bepaalde
overeenkomsten tussen beide patriciërs deze associatie mogelijk. Volgende
belangwekkende uitlatingen ontvloeien dan zijn pen:
O joncker Jan vander Noodt, ick gedencke aen u ende uwen boeck vanden
Love van Brabandt ende myne onervarentheyt in der geleerden frequentatie,
oft bejegeninge van sulcken grooten ende merckelycken fantast als hy,
dien edelen ende soo veel geleden hebbende man was. Foei Antwerpen,
die hem liet van gebreck vergaen! Ende hy was so notablen ende
goetaerdigen geest ende oock een fraey ende civil ende overcourtois man.327.
Uit het citaat blijkt dat De Kempenaer, die zelf niet van excentriciteit was gespeend,
Vander Noot beschouwde als een van de uitzonderlijkste figuren die hij ooit had
ontmoet. Hij roemt diens opmerkelijke verbeeldingskracht (‘fantast’ wordt hier
kennelijk in positieve zin gebruikt) en tevens leren we dat Vander Noot het niet
gemakkelijk had met de harde werkelijkheid, waarbij aan het Antwerpen van zijn
tijd een ongunstige rol wordt toegeschreven. Vander Noots innerlijke kwaliteiten als
beschaving en zachtzinnigheid worden opgemerkt, maar ook zijn uiterlijke kwaliteiten,
zijn fysieke schoonheid en zijn beschaafde voorkomen. De context van het citaat
waarin De Kempenaar Jesaja 48:11 uitwerkt, versterkt nog de gedachte dat
voornamelijk miskenning door de minder zachtzinnigen en minder beschaafden
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Vander Noots deel is geweest. Indien De Kempenaar met zijn schets van de
persoonlijkheid van de dichter gelijk heeft, kan men zich voorstellen dat Vander
Noots lot onnodig zwaar is geweest. In die chaotische tijd van algemene rampspoed
waarin de Lipsiaanse standvastigheid slechts voor weinigen was weggelegd, was
immers voor zachtzinnigheid en innerlijke beschaving niet veel plaats meer.
De Kempenaer stelt zich in onze ogen ook bescheiden op: hij memoreert dat hij
(ooit?) weinig ervaring had in de omgang met geleerden en in de omgang met iemand
van het kaliber van Vander Noot, terwijl we nu over het algemeen niet meer de
neiging hebben om Vander Noot tot de geleerden te rekenen.
Zijn er nog andere gegevens die wijzen op een relatie tussen De Kempenaer en
Vander Noot? In De Kempenaers exemplaar van Sweertius' Monumenta staat nog
een aantekening die op de dichter betrekking heeft. In het beroemde Antverpiae
encomium van Cornelius Grapheus dat op p. 33 staat afgedrukt, vinden we vs. 20
door De Kempenaer onderstreept: ‘Bonos alit, fovet bonos Antverpia’ (Antwerpen
voedt de goeden, het koestert de goeden). De Kempenaer tekent hierbij aan dat het
‘Bonos alit’ [etc.] op Vander Noot betrekking heeft.328.
Hamilton heeft in een pentekening van De Kempenaer de afbeelding van de slak
opgemerkt, die de langzame, moeizame en geduldige geestelijke vooruitgang zou
verbeelden.329. Voor die interpretatie verwijst hij naar een werk dat in Leiden in 1599
werd uitgegeven en citeert: ‘procede cautissime cum magno timore Dei et reverentia
naturae, opus tuum de gradu in gradum exaltando’.330. Deze slak is evenwel ook het
eerste symbool dat Vander Noot op zijn bekende raadselobelisk aan het eind van
Das Buch Extasis laat afbeelden. De dichter laat ook niet na dit symbool een
interpretatie in het Latijn en het Duits mee te geven, respectievelijk ‘Semper festinans
tarde, Temperansque te tempori’ en ‘Allezeit zu eilen mit stetigkeit/ unnd sich nach
der zeit fügen’.331. Aangezien de raadselobelisk in een nieuwe versie ook aan het eind
van de Lofsang van Braband voorkomt, bestaat er een kans dat De Kempenaer via
de Lofsang van Braband vertrouwd is geraakt met dit symbool. De interpretatie die
Vander Noot de slak aldaar meegeeft, luidt: ‘vuegende u na den tijdt’. Vanaf zijn
Londense tijd en door de jaren heen was dit ‘voeg je naar de tijdsomstandigheden’
of ‘Tempera te tempori’ Vander Noots lijfspreuk of devies.332.
Een gemeenschappelijke relatie hebben Vander Noot en De Kempenaer in de persoon
van Diederik van Liefvelt (1521-1601), de kanselier van Brabant. In de periode
1578-1582 ontwierp De Kempenaer Van Liefvelts blazoen,333. terwijl Vander Noot
aan dezelfde een zeer uitgebreide elegie opdroeg die in 1580-1581 in druk
verscheen.334.
De uitlatingen over Vander Noot, de afbeeldingen van de slak en het blazoen van
Van Liefvelt vormen aanwijzingen dat Paulus de Kempenaer zich in de jaren tachtig
van de zestiende eeuw in dezelfde kring bewoog als Vander Noot en dat hij van
Vander Noots werk kennis heeft genomen.
Vander Noots poëzie beschouwde De Kempenaer als het werk van een ‘geleerde’,
begaafd met een grote verbeeldingskracht. Er bestaat een goede kans dat iemand die
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de slecht leesbare handschriften van De Kempenaer doorwerkt, daarin nog meer
interessante uitlatingen ontdekt over Vander Noot en zijn werk.

De aantekeningen van Paulus de Kempenaer over Vander Noot in zijn exemplaar van F. Sweertius:
Monumenta sepulchralia et Inscriptiones publicae privataeque Ducatus Brabantiae. Antverpiae,
1613, p. 33. Ex. KB H, 393 F 14.

De ondogmatische gereformeerde Paulus de Kempenaer gaf lucht aan zijn afkeer
van het katholicisme en van het Huis der Liefde. Het is jammer dat hij zich in zijn
korte schets over Vander Noot niet uit over diens privé-opvattingen op religieus
gebied. Over de Veronese arts Bovio doet hij dit bijvoorbeeld wel. Wanneer hij zich
in 1616 zo positief over Vander Noot uitlaat, betekent dit waarschijnlijk dat hij hem
beschouwde als iemand die hem ook ‘in religiosis’ redelijk beviel of althans als
iemand voor wiens religieuze opvattingen hij begrip opbracht. De indruk die we
hierdoor van Vander Noot krijgen, is dat hij thuishoorde in de kringen waarin ook
De Kempenaer verkeerde. In deze kringen werd dogmatische preciesheid niet hoog
in het vaandel gedragen, maar rekkelijkheid en tolerantie behoorden er tot de
gebruikelijke gedragslijn.
Wat het Huis der Liefde betreft: een lidmaatschap van deze sekte past weliswaar
goed in het beeld dat we hebben van onze erasmiaanse elite, maar slechts een heel
kleine minderheid van deze erasmianen zal familist zijn geweest. Van de meeste
intellectuelen is de positie op religieus gebied tamelijk onduidelijk, of het nu om
Lipsius, Arias Montano, Vulcanius, Spiegel of Vander Noot gaat. Daar zijn zeker
familisten bij, maar het lijkt me niet verstandig om iedereen die meer dan eens van
godsdienst wisselt of wiens religieuze positie wat vaag is, te beschouwen als een
aanhanger of gewezen aanhanger van het Huis der Liefde.
Mijn conclusie betreffende Vander Noots positie is als volgt: in 1566-1568 was hij
een uitgesproken calvinist, maar na zijn veroordeling door de Bloedraad in 1568
keerde hij zich van het calvinisme af. Vander Noot liet vanaf die tijd zijn toekomst
niet langer door de godsdienst bepalen, maar door de wil om te overleven. De vele
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onderlinge ruzies binnen de Londense vluchtelingengemeenten zullen dit proces
alleen maar hebben bespoedigd. Op religieus gebied volgde hij voortaan een eigen
weg. Het is mogelijk dat hij zich in die periode - zijn Duitse tijd - aangetrokken
voelde tot het Huis der Liefde en dat met name het zich naar buiten toe aanpassen
aan de heersende godsdienst het enige is dat hij van deze sekte heeft geleerd. Bij zijn
terugkeer in de Nederlanden in 1578 betoonde hij zich naar buiten toe een
ondogmatisch calvinist. Dit ging hem gemakkelijk af, want te Antwerpen kende men
hem nog als een van de aanvoerders bij de calvinistische opstand van 1567 en als
veroordeelde door de Bloedraad in 1568. Het zou ook niet verstandig zijn geweest
om - twee jaar na de Spaanse Furie - deze reputatie tegen te spreken. Maar anders
dan bijvoorbeeld Lucas d'Heere en Jan Baptist Houwaert, heeft hij in 1582 niet
meegewerkt aan de feestelijkheden ter gelegenheid van de intocht van de hertog van
Anjou in de Nederlanden, terwijl hij anders altijd vooraan stond om nieuw
aangekomen vorsten te huldigen. Bij de Val van Antwerpen echter voelde hij zich,
juist vanwege zijn calvinistische verleden, gedrongen tot een openlijk betuigen van
trouw aan Rome. Deze politieke wending maakte evenwel van Vander Noot nog
geen aanhanger van de contrareformàtie. Omdat hij van nature een intelligent en
zachtmoedig man was, moeten de gruwelen die in naam van de elkaar bestrijdende
godsdiensten werden bedreven, hem meer dan eens hebben verbijsterd. In Het Bosken
schilderde hij de roomse gruwelen in Breugeliaanse tinten onder de titel ‘Ipocrisie’
(BT pp. 125-126); ook in de prozacommentaar van Het Theatre valt een en ander
hierover te lezen, maar in zijn poëzie van na zijn ballingschap rept hij hier niet meer
van.
We lezen zelfs min of meer het tegenovergestelde. In een uitgebreid epistel van
medio juni 1586 maakt hij tegenover de nieuwe roomsgezinde stadsregering de
cynische opmerking dat de calvinisten, die beweren tot alle kwaad geneigd te zijn,335.
deze bewering waarlijk met hun daden staven. Deze calvinisten hadden een dodelijke
haat tegen hem opgevat, meende hij, omdat hij herhaaldelijk hun wandaden aan de
kaak had gesteld en de ongunstige afloop van hun ondernemingen had voorspeld.
Voorts hadden ze een hekel aan hem, omdat hij katholiek was en niet van geloof
wilde veranderen. In de verzen die op deze tirade volgen, maakt Vander Noot een
toespeling op zijn vroegere lidmaatschap van de calvinistische gemeente. De valse,
oneerbare gedragingen der ‘Huguenotten’ echter vormden voor hem de aanleiding
om het calvinistische kamp vaarwel te zeggen. Zijn vroegere omgang met de ‘ketters’
ziet hij nu als een beproeving die God hem liet overkomen om beterswil, naar het
voorbeeld van Jozef uit de Schrift die in de put en in de kerker werd gegooid om
later zijn familie te kunnen bijstaan in de nood.336.
Een zeker cynisme ten aanzien van de hooggestemde idealen der reformatie en
contrareformatie kan Vander Noot niet vreemd zijn geweest. Zijn motto Tempera te
tempori (Voeg je naar de tijdsomstandigheden) vormt samen met de afbeelding van
de wijngaardslak, die zich bij slecht weer in haar huisje terugtrekt, een ‘impresa’ of
devies dat zijn levensideaal goed weergeeft. Anders dan Smit meen ik met Forster,337.
dat in dit motto een zinspeling op Vander Noots eigen naam verborgen zit. Deze
levenswijsheid betekent: ‘tracht van ongunstige omstandigheden zoveel mogelijk
partij te trekken’ of ‘maak van de[r] nood een deugd!’.
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Eindnoten:
1. De beschrijving van de taalsituatie in de Nederlanden is gebaseerd op Armstrong 1970.
2. Bij de benaming Vlaams-Artesië of Artois Flamingant denke men aan plaatsen als Papinghem
(Saint-Venant), Lilirs (Lillers), Ariën (Aire), Norhem (Norrent-Fontes), Terwanen (Thérouanne),
Valkenberg (Fauquembergues) en Sint-Omaars (Saint-Omer); zie Van Byleveld 1941, 15 in
een studie waarin o.a. het ‘Germania non vincitur’-geloof wordt uitgedragen. Van Byleveld is
dezelfde als de bekende voorvechter van de Vlaamse zaak in Noord-Frankrijk, namelijk de
Zuidvlaamse priester Jean-Marie Gantois. De lectuur van zijn werk is geen onverdeeld genoegen,
aangezien men nu en dan onverhoeds wordt geconfronteerd met opvattingen en termen als
‘bloed en bodem’, ‘Dietsch en Germaansch’, ‘rassige Dietschers’ en ‘levensruimte’. Toch heeft
Gantois het soms bij het rechte eind. Zo wordt zijn toelichting bij het begrip Vlaams-Artesië
gesteund door de kaart van het zestiende-eeuwse Artesië (in Guicciardini 1968, 334) waarop
men allerlei dorpen en gehuchten aantreft met duidelijk Nederlandse namen, zoals Wintre,
Masingen, Boeseghem, Havekerck, Heul, Vrolant, Polinchove en Stat.
3. Van Hoecke 1980, 348-350. De jaartallen van de hier genoemde auteurs zijn gebaseerd op de
DLLF.
4. Nauwelaers Dl. 1 (1947), pp. 190-207, vooral pp. 190, 191 noot 2, 201. Over het verschil tussen
de situatie in Vlaanderen en die in Brabant, zie Degroote 1956, pp. 305-308.
5. Pleij 1982, pp. 53-54.
6. Geirnaert 1982, pp. 150-151.
7. Pleij 1982, 50, 78 noot 82.
8. Dit onderdeel is gebaseerd op De Schepper 1980 en De Schepper 1984.
9. Groenveld 1980, pp. 378-382.
10. Kristeller 1969, pp. 572-573. Over het ontstaan van de negentiende-eeuwse term ‘humanisme’,
zie Ibidem, p. 574 noot 6la. Ook in Kristeller 1961, 110.
11. Post 1968, pp. 476-477. Over het ontstaan, de geschiedenis en de ideeën van de Moderne
Devotie, zie Van der Wansem 1958; De Bruin, Persoons en Weiler 1984; ‘Monasticon
Windehemense’ 1976-1984; ‘Monasticon Fratrum Vitae Communis’ 1977-1979; Post 1950,
pp. 12-13; Post 1968, pp. 204-257 en Post 1970, pp. 111-113.
Post 1968, dat mag worden beschouwd als het standaardwerk over de Moderne Devotie, poogt
de traditionele opvattingen over deze beweging te weerleggen. Mede daardoor bevat het boek
een schat aan bibliografische verwijzingen naar oudere secundaire literatuur over de Moderne
Devotie. Een nadeel van dit werk zijn de nieuwe eenzijdigheden. Post minimaliseert de bijdragen
van de Moderne Devotie aan het ontstaan van humanisme en reformatie in de Nederlanden
doordat hij voorbijgaat aan het aanmoedigende effect dat de opvattingen der moderne devoten
hebben uitgeoefend op deze stromingen. Tegen het beeld van Post hebben zich gekeerd Pfeiffer
1968, 69 noot 1, Lourdaux 1972, pp. 63-64, 77 en H. Junghans in een recensie in Luther-Jahrbuch
37 (1970), pp. 120-127. Bij Junghans vindt men ook verwijzingen naar studies van B. Windeck
en I. Crusius die niet door Post werden verwerkt. Een tamelijk recent ‘Forschungsbericht’
omtrent de Moderne Devotie is van de hand van Weiler (Weiler 1984).
12. Post 1970, 112.
13. Obbema 1973, 31.
14. Lourdaux 1972, 62.
15. Lourdaux 1967, 80.
16. Ibidem, 26. Verwijzing naar archiefgegeven in noot 27.
17. Ibidem, 79-80.
18. Een voorbeeld van dit hoge niveau geeft Lourdaux voor het klooster van de Reguliere
Kanunniken van St.-Maartensdal te Leuven ‘Les paroles élogieuses d'un éditeur tel que Froben
le prouvent et plus encore le fait que la qualité de leur travail ait bien des fois dépassé celles
d'Érasme lui-même’ (Lourdaux 1972, 75).
19. Zie over deze catalogus Lourdaux 1967, 14, 106-110. Deze catalogus in handschrift wordt
gedateerd ca. 1650 en berust in de KB Brussel, onder signatuur MS nr. II 1164. Hij is opgesteld
door een onbekende auteur en bevat aanvullingen van de hand van Pieter van Sint-Truiden
(1629-1674), monnik van St.-Maartensdal te Leuven.
20. Lourdaux 1967, 51.
21. Lourdaux noemt de namen van Enea Silvio, Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Francesco
Filelfo, Leonardo Bruni, Maphaeus Vegius, Matthaeus Palmerius, Francesco Petrarca, Lorenzo
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22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

Valla en Petrus-Paulus Vergerius als Italiaanse auteurs van wie de Martinisten werk bezaten
(Ibidem, 108).
Te Brussel hebben de fraters vanaf 1475 uitsluitend stichtelijke en ascetische geschriften gedrukt
(IJsewijn 1975, 208). Voor een overzicht van deze Brusselse drukken nu in openbaar Nederlands
bezit, zie Incunabula in Dutch libraries. Dl. 2 (1983), pp. 62-63. Voor een overzicht van de
Brusselse drukken in het bezit van de Gentse universiteitsbibliotheek, zie Machiels Dl. 2 (1979),
pp. 908-909. Zie ook VVBN 1973, pp. 196-211, Rouzet 1975, 66, M.F.A.G. Campbell 1962,
E. Cockx-Indestege in ABB 1977, pp. 19-34.
De fraters te Gouda, de zogenaamde ‘Collaciebroeders’, drukten in de periode 1486-1521.
Vanaf 1492 drukten zij met typografisch materiaal dat aan hen was nagelaten door Gheeraart
Leeu. Van Heel noemt zeven verschillende uitgaven van Donatus' schoolboekje; voor de rest
drukten zij vooral vrome werken (Van Heel 1951, II, pp. 9-18, vooral pp. 17-18). Het is mogelijk
dat zij in de periode 1486-1489 de avontuurlijke kruisvaardersroman Die historie van Godevaert
van Boloen hebben gedrukt (VVBN 1973, pp. 442-452, met name pp. 447-450).
Pas rond 1525 begonnen de fraters van 's-Hertogenbosch met de exploitatie van een eigen
drukkerij en uitgeverij. Van hen zijn in totaal slechts acht uitgaven bekend; van twee daarvan
is de toeschrijving onzeker. Hun fondslijst bestaat uit vrome werken en boeken bestemd voor
het onderwijs. In die laatste categorie treffen we de Satyrae van Persius aan, de Epigrammata
selecta van Martialis en het Bucolicum Carmen van de Italiaanse humanist Fausto Andrelini
en de Artificiales nonnullae introductiones... per Iudocem Clictoveum... collectae van de Franse
humanist Lefèvre d'Etaples (Van den Oord 1984, 98).
Te Marienthal (gelegen in de buurt van Geisenheim bij Wiesbaden) was hun pers in bedrijf in
de jaren 1473-1484; daarop werden slechts theologische en liturgische geschriften gedrukt
(Geldner Dl. 1 (1968), 220 en IDL Dl. 2 (1983), 63).
De bibliografie van werken die door hen te Rostock werden uitgegeven en gedrukt, telt 60
nommers uit de periode 1476-1530. Ook hier blijkt de meerderheid uit vrome werken te bestaan.
Opvallende uitzonderingen zijn Ovidius' Fasti (ca. 1480?) en Metamorphoses (ca. 1480) en
werk van de Italiaanse humanisten: De morte Hieronymi Pragensis van Poggio Bracciolini en
Giovanni Boccaccio, Historia de amore Guiscardi et Sigismundae, beide uit ca. 1476. Verder
produceerde men aldaar in 1480 Donatus' bekende schoolboekje. (Meltz 1955-1956, pp. 236-262,
nrs. 18, 19, 20, 7; Geldner Dl. 1 (1968), pp. 223-224; Benzing 1982, pp. 393-394).
Post 1968, pp. 551-553.
Hyma 1954, 100. Met behulp van Campbell's standaardwerk noemt Mestwerdt de namen van
de volgende humanistische auteurs of auteurs uit de Klassieke Oudheid van wie in de periode
1482-1500 werk werd gedrukt te Deventer: Plautus, Persius, Vergilius, Terentius, Hesiodus,
bloemlezing Tibullus, Propertius, Ovidius, Cicero, Seneca, Plutarchus, Plato, Barzizza, Valla,
Maphaeus Vegius, Filelfo, Enea Silvio, Dati en Petrarca (Mestwerdt 1917, 144 noot 3). Op
grond van de aanvullingen op Campbell in Kronenberg 1956 wijst K.A. Strand erop dat het
aantal Deventer drukken met minstens 100 dient te worden uitgebreid (Strand 1964).
Inventaris van incunabelen 1982. Bij mijn berekening heb ik onder de classica/humanistica
niet de uitgaven van Aristoteles opgenomen; wil men zijn werken wel tot die categorie rekenen,
dan telt deze categorie 9 uitgaven meer. De volgende Antwerpse uitgevers produceerden
classica/humanistica/schoolboeken: Matthias van der Goes inventarisnrs. 11, 11b, 12-14, 18,
21-28, 42, 68, 77, 95; Gerard Leeu nrs. 97, 103-105, 110, 112-113, 115, 117, 119-120, 126,
129, 132-134, 138-139, 145, 151, 160-64, 167, 170-172, 175-176, 178, 185, 198, 206, 210,
221, 226, 238, 252; Claes Leeu nr. 260; Govaert Bac nrs. 261, 265, 272, 288, 320; Dirk Martens
nrs. 328-329, 331, 351; Adriaen van Liesveldt nr. 361; Henrick Pieterszoon die Lettersnider
nrs. 396-397; Henrick Eckert van Homberch nrs. 400, 404; onbekende drukker nrs. 417, 421
en 424.
Koch 1977, 55, pp. 61-62.
Eenzelfde goede verstandhouding bestond ook tussen de Keulse drukker Ulrich Zeil en de
fraters. Hij zou de fraters in 1465 ertoe hebben aangezet zich te vestigen ‘Am Weidenbach’, in
de buurt van de St.-Pantaleonkerk te Keulen. Men meent dat de fraters deels bij hem en deels
voor hem drukten en dat zij allerlei hand- en spandiensten verrichtten bij het klaar maken van
de kopij. Vanaf 1472 althans verschijnen bij hem werken waarin de namen van resp. de fraters
Johann von Alen, Johann Vrechen, Joh. Guldenschaffe en Gops von Euskirchen voorkomen
(Realencyklopädie Dl. 3 (1897), 489).
IDL Dl. 2 (1983), pp. 121-125, 44-48.
Koch 1977, 66.
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30. Post 1968, 552.
31. In de meeste Nederlandse steden bleef het recht om Latijn te doceren voorbehouden aan één
bepaalde school, namelijk aan de stadsschool, die meestal was ontstaan uit de plaatselijke
kapittelschool. In Luik mochten aanvankelijk verschillende Latijnse scholen om de gunst van
het publiek dingen. Rond 1500 richtten ook de fraters hun school op te Luik, vermoedelijk in
hun convict. Die school stelde niet veel voor tot 1515. In dat jaar werd de seculiere geestelijke
Nicolas Nickmann als docent aan de school van de fraters verbonden. Tevens erkende de Luikse
stadsregering deze school als stadsschool, wat vermoedelijk inhield dat het voortbestaan aan
andere scholen op een of andere manier moeilijk werd gemaakt (Post 1968, pp. 556-558). De
fraters hebben op nog andere plaatsen scholen opgericht.
Persoons noemt scholen te Brussel, Gent, Leuven, Geraardsbergen, Kamerijk, Utrecht, Butzbach,
Königstein, Kulm, Marburg, Rostock en in de 16e eeuw ook te Groningen (Persoons 1984, 78;
nadere gegevens in ‘Monasticon Fratrum Vitae Communis’ 1977 over Brussel pp. 29-30, Gent
pp. 56-61, Leuven 81, Geraardsbergen pp. 74-75, Kamerijk pp. 39-43 en over Luik pp. 93-96).
Te Zwolle hebben de fraters slechts gedurende een korte periode het onderwijs verzorgd (Post
1968, 257). Over de kloosterschool van de Martinisten te Leuven rond 1469 weten we nu dat
studenten van de Artes zich aldaar lieten bijspijkeren door een repetitor en dat aankomende
universiteitsstudenten daar onderricht konden volgen dat hen voorbereidde op hun Artes-studie
(Lourdaux 1967, 69-77).
32. Eind vijftiende eeuw gaven de fraters in hun kosthuis te Deventer onderdak aan 50 à 75 jongens
(Post 1968, 577). In 1526 telden hun huizen te 's-Hertogenbosch in totaal 124 jongens (rijke én
arme scholieren) en 21 fraters (Van den Oord 1984, 99).
33. Post 1968, 476-477.
34. De St.-Lebuïnusschool te Deventer die Erasmus toen net achter de rug had, ging evenals de
St.-Janschool van 's-Hertogenbosch niet verder dan de derde klas (Post 1968, pp. 396-397). Te
Zwolle kon men daarentegen ook nog de twee hoogste klassen volgen (Ibidem, 477).
35. Ibidem, Mestwerdt 1917, pp. 182-183, 184 noot 2, pp. 187-188.
36. Dumbar Dl. 1 (1732), 635. Deze verwijzing dank ik aan dr. P.F.J. Obbema.
37. Ibidem, 634. IDL Dl. 1 (1983), pp. 30-31, nrs. 206, 207, 208, 211, 212 en 213.
38. Over hem, zie de secundaire literatuur in Nauwelaerts 1972, 171 noot 3; Welkenhuysen 1980,
pp. 386-427; Welkenhuysen 1983, pp. 452-492.
Te Avignon woonden Petrarca en Sanctus vanaf 1331 samen in het huis van kardinaal Colonna.
Volgens Billanovich zou Sanctus in 1335 van Petrarca handschriften van klassieke historische
teksten hebben geleend. Hij liet ze afschrijven en verzamelde op die manier in één band niet
alleen werken van Valerius Maximus, Justinus, Florus, Sallustius en Rufus Festus, maar ook
allerlei opmerkingen en aantekeningen bij die teksten van de hand van Petrarca en anderen.
Verder bevat dit handschrift, dat zich bevindt in de Biblioteca Ambrosiana te Milaan, nog een
middeleeuwse kroniek die begint bij Julius Caesar en eindigt met Frederik I Barbarossa
(Billanovich 1972, pp. 15-18).
39. Ibidem, 15.
40. IJsewijn 1975, pp. 203-204.
41. Rond 1450 merkten Italiaanse humanisten als Enea Silvio en Poggio Bracciolini, die de
Nederlanden uit eigen ervaring hadden leren kennen, dat de weerstand tegen het Italiaanse
humanisme er groot was. Soms kwamen ze tot hun eigen verbazing toch aanhangers tegen
(Ibidem, 211-213). Die aanhangers bestonden uit kopiisten met een humanistische belangstelling
(Ibidem, pp. 213-214), uit verzamelaars en welgestelde studenten die opdrachten verleenden
aan zwervende Italiaanse kopiisten en uit docenten die probeerden traditionele handboeken
zoals het Doctrinale van Alexander de Villa Dei aan te passen aan de nieuwste inzichten. Een
van deze docenten was Anthonius Haneron, hoogleraar Latijn te Leuven in de jaren 1430-1437,
die met behulp van Nederlandse voorbeelden problemen van de Latijnse grammatica toelichtte.
Deze belangrijke regel in het taalonderwijs zou vijftig jaar later door Rudolf Agricola in zijn
De formando studio naar voren worden gebracht (Ibidem, 219).
42. Agricola's belangstelling ging uit naar Petrarca als mens en humanist, terwijl de Nederlandse
belangstelling vóór die tijd zich had beperkt tot Petrarca's moraliserende en ascetische geschriften
(Nauwelaerts 1972, 176). Het artikel waarnaar hier wordt verwezen, handelt - anders dan men
op grond van zijn titel zou verwachten - over de aandacht voor Petrarca's geschriften en ideeën
in de Nederlanden gedurende de vijftiende eeuw en niet over het petrarkisme als literaire
stroming.
43. Voor de standaardbiografie van Agricola, zie Van der Velden 1911.

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

44. Van der Velden 1911, 44-45. Selwerd of Siloë (zoals zijn Latijnse benaming luidde vanwege
de ‘natatoria Siloae’ in Joh. 9:7, 11) lag even ten noorden van de stad Groningen. Dit
benedictijnenklooster was een dubbelklooster, wat inhoudt dat monniken en monialen
(kloosterzusters) een juridische eenheid vormen. Ofschoon deze groepen strikt gescheiden
leefden, maakten zij wel gebruik van dezelfde kerk. Hierin waren twee koren geconstrueerd
vanwaaruit men elkaar niet kon zien (Damen 1965, 23, 25, 28). Het abbatiaat van Hendrik Vries
(1444-1483/84) geniet een gunstige reputatie. Hij staat erom bekend dat hij de abdij er financieel
en religieus bovenop heeft geholpen (Damen 1972, pp. 79-82).
De vader van Rudolf Agricola verwierf de graad van licentiaat in de theologie aan de Keulse
universiteit. Vóór zijn abbatiaat was hij ‘persona’ (= een pastoor die geen wijding heeft
ontvangen - ‘parochus, sed nondum in sacerdotem unctus’) van de parochie Baflo (Van der
Velden 1911, 40).
45. Hij liet zich inschrijven te Erfurt tegen de zomer van 1456 (zijn latere vriend en medestander
in het humanisme Rudolphus Langius liet zich eveneens bij het begin van het zomersemester
te Erfurt inschrijven). Agricola verwierf het jaar daarop het baccalaureaat in de ‘artes liberales’
(Van der Velden 1911, 50-51). Over Agricola's academische studies te Keulen en Leuven:
Ibidem, pp. 52-59.
46. Erasmus daarentegen waagde het niet lezingen te houden in Italië, omdat hij die tongval miste
(Ibidem, 99). Over Erasmus' verhouding tot zijn beroemde humanistische voorganger, zie
Waterbolk 1966 *Karel paginanummer?*; Nauwelaerts 1963, pp. 155-157, Pfeiffer 1976, 70
noot 2 en 71 noot 2.
47. Agricola trad als organist in dienst van hertog Ercole I d'Este en luisterde religieuze plechtigheden
op met zijn spel. Aan een van zijn vrienden schreef hij in die tijd dat zijn ‘oude beuzelarij van
orgelspelen hem zijn onderhoud verschafte’ (Van der Velden 1911, 87-88).
48. IJsewijn 1975, pp. 229-230.
49. Van der Velden 1911, 133-134.
50. Van der Velden 1911, ‘Nihil est opus ut quaeres, quam gratiam pro hac solicitudine mea, quam
benevolentiam apud cives nostros meruerim: scis morem et ingenia nostrorum hominum: quae
quamquam et antehac iamdudum cognovi: tarnen nunc prolixissima, et uberrima expertus sum’
(Agricola 1539, Dl. 2, 183).
51. In een brief aan Hegius uit 1480 schrijft Agricola dat hij in Groningen vooral gelijkgezinden
mist en daardoor ‘de scherpste prikkel voor de studiën, tevens hetgeen waardoor de studiën
worden gewekt’ (Van der Velden 1911, 129). Het stadssecretariaat noemt hij in 1481 ‘een
ellendige werkkring, die totaal in strijd is met zijn studie en zijn aanleg’ (Ibidem, 131).
52. Post 1954, pp. 159-160.
53. Vinhuizen 1918, pp. 112-113. In een van de stukken van Hardenbergs Vita van Wessel Gansfort
is er sprake van die twee scholen: ‘Altera [schola] erat at pagum Bedum, quae hodieque Rubra
Schola vocatur’ (Wesselus Gansfortius 1614, fol. ***1v; ook afgedrukt in Brugmans 1902, 68
noot 2). Over Hardenberg, zie NNBW Dl. 1 (1911) kolom 1023-1026.
54. De Italiaan in kwestie was Emmanuel de Sescalco. In de dertiende en veertiende eeuw kreeg
Aduard een zekere faam doordat twee van zijn kloosterlingen zalig werden verklaard. Dit waren
Richardus de Aldwerd (ook: Richardus de Busto) en Emmanuel de Sescalco (ca. 1225-1298)
die van adel was, een geboren graaf zelfs en gewezen bisschop van Cremona. In 1277 wordt
deze Emmanuel de Sescalco vermeld als aartsdiaken en als hoogleraar in de beide rechten aan
de Sorbonne. Deze geleerde man was een politieke tegenstander van Karel van Anjou, koning
van Napels en Sicilië wiens wreedheden in Sicilië hij afkeurde. Ook noemde hij de
excommunicatie van de Griekse keizer, die door Anjou was afgedwongen, onwettig. Wegens
de - na de dood van Anjou in 1285 nog steeds voortdurende - politieke woelingen ontvluchtte
hij zijn Italiaanse vaderland, nadat hij eerst nog het episcopaat van Cremona had vervuld in de
periode 1291-1294. Aangetrokken door de vrome reputatie van de Brit Richardus de Aldwerd
die van 1235 tot 1266 monnik was geweest te Aduard, trad ook hij in de lente van 1296 in te
Aduard, waar hij twee jaar later zou overlijden. Is het vergezocht te menen dat deze man bij
zijn medebroeders een meer dan gewone belangstelling heeft gewekt voor zijn land van
herkomst? Harde gegevens hierover ontbreken helaas.
Over Sescalco schrijft Hardenberg als volgt: ‘Erat et Emmanuel Episcopus Cremonensis ibi
professor aliquando, homo doctus et nobilis familia: nam Comes natus erat. Sed propter seditiones
Italicas profugit, et Adwerdiam intravit, ubi supra triginta annos vixit. Ingressus pulcherrimum
templum Adwerdense, et pedo Episcopali, quod manu gerebat, solum feriens, clamabat: Haec
requies mea’ (Wesselus Gansfortius 1614, fol. [***1v]; ook in Brugmans 1902, 69).
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Kennelijk begaat Hardenberg hier een vergissing en heeft hij de geleerde Brit Richardus de
Aldwerd of Richardus de Busto († 1266) op het oog wanneer hij het heeft over een meer dan
dertig jaren durend verblijf van Emmanuel de Sescalco. Deze vergissing is ook in IJsewijn
1975, 228 terechtgekomen. (Over Richardus de Aldwerd, zie Fabricius Dl. 3 (1858), 374 en
M. Carasso-Kok 1981, pp. 87-88. Na aan de Sorbonne zijn licentiaat in de theologie te hebben
behaald, was hij te Parijs werkzaam als astronomus, physicus, magister in artibus et litteratus.
Als pelgrim op weg naar Jeruzalem ontmoette Richardus Friese bedevaartgangers. Hij trok met
hen mee naar Friesland en trad in het klooster te Aduard. Fabricius noemt hem auteur van De
Harmonia, Epistola prolixa en Liber meditationum; Romein 1932, pp. 155-156 noemt hem
uitsluitend als Richardus de Busto die monnik was te Aduard, maar kent geen werken van hem).

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

Over Emmanuel de Sescalco: NNBW Dl. 1 (1911) kolom 1469-1470, waar in tegenstelling tot
Hardenbergs voorstelling van zaken slechts sprake is van een driejarig verblijf in het klooster.
Zie ook Alma 1962, 8, 12, 21, 22, 23. In tegenstelling tot IJsewijn acht Alma het onwaarschijnlijk
dat Emmanuel de Sescalco ooit te Aduard heeft gedoceerd: hij was daarvoor te oud en zocht te
Aduard voornamelijk rust; daarbij hadden allerlei veroordelingen en de last van zijn ambten
hem al vijftien jaar belet les te geven (Ibidem, 31).
Over de voorbeelden van deze academie en over haar beperkte uitstraling, zie Post 1954, 160;
IJsewijn 1975, 228.
Van Rhijn 1933, ‘Jtem, disputaverunt de justitia fidei, quid sit, quod Paulus inculcat, homines
fidei justos esse, non operibus’. (Wesselus Gansfortius 1614, fol. **4r).
Post 1968, 536.
Over Gozewijn van Halen, zie Van der Velden 1911, pp. 13-15. Over Hendrik van Edam, zie
Van Rhijn 1933, pp. 160-161.
IJsewijn 1975, 229.
Van Rhijn 1933, 144.
De belangrijkste bron over de Aduarder kring is de brief van 23 november 1528 die Gozewijn
van Halen (ca. 1468-1530) aan zijn leerling Albertus Hardenberg (1510-1574) stuurde. Van
Halen was de ‘famulus’ (lijfknecht, oppasser) van Wessel Gansfort en als zodanig steeds bij
die bijeenkomsten aanwezig. Als leden van de Aduarder kring noemt hij, behalve Van Rees,
Wessel Gansfort en Agricola: Rudolphus Langius (ca. 1438-1519), Johannes Canter (zijn zonen
Andreas en Jacobus werden bekende humanisten), Wilhelmus Frederiks (ca. 1450-1527), de
arts Paulus Pellantinus (rond 1480); verder zijn eigen leermeesters: de Deventer rector Alexander
Hegius (1433-1498) en Hegius' opvolger Johannes Oostendorp; voorts noemt hij Lambertus
Frylingius uit Groningen, Arnold von Hildesheim die rector is geweest van de Latijnse school
te Emmerik, Rudolf Hilbrand Bolens en Arnold Gryp, die beiden in Keulen hadden gestudeerd,
ridder Onno van Ewsum, Johannes van Oldekercke, de latere abt van Aduard Bernard van
Doesburg (abbatiaat 1505-1507) en verder Gozewijn van Halen zelf en Hendrik van Edam
(Wesselus Gansfortius 1614, fol. [**4r-v]; Van Rhijn 1933, pp. 141-143, 160-161; Lindeboom
1913, pp. 46-47; IJsewijn 1975, pp. 227-230, 253).
Ibidem, 224.
IJsewijn 1975, 268. 64.
Ibidem, 223, 248.
Ibidem, 230.
Waterbolk 1966, 4, zie ook p. 20 noot 6 in verband met deze ‘genealogy of learning’.
Erasmus wordt de enige echte leerling van Agricola genoemd. Hij volgde Petrarca meer na dan
hij zelf wilde toegeven: ‘son amour de la vie, son culte des livres, sa passion de publiciste en
témoignent’. Volgens Nauwelaerts heeft Erasmus de idee van het wereldburgerschap mogelijk
aan Petrarca ontleend zonder dat hij zich daar zelf van bewust was (Nauweiaerts 1972, 180).
Zie ook Mestwerdt 1917, pp. 217-218 noot 2 in verband met Erasmus en zijn opvatting dat
Petrarca's humanisme voorbijgestreefd was.
‘Toen Erasmus ongeveer twaalf jaar oud was heeft hij de Friese geleerde even gezien te Deventer;
Erasmus was toen leerling van de school van rector Alexander Hegius. Veel jaren later, in 1557,
weet Philipp Melanchton nog te vermelden, dat Agricola onder de indruk kwam van Erasmus'
vroegrijpe talent en de jongen een roemrijke toekomst voorspelde.
Elders, eveneens in 1523, zegt Erasmus echter, dat hij aan Agricola slechts weinig te danken
had. Zeer zeker is Erasmus nooit een leerling van Agricola geweest, en van onmiddellijke
invloed kan dus ook geen sprake zijn. Maar de gehele sfeer van Erasmus' streven en werken
staat in het teken van Agricola's activiteit en denkwijze’. (Nauwelaerts 1963, 155).
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Walsh 1976, pp. 157-158, 180.
Ibidem, pp. 158-159, 179.
Ibidem, pp. 170-171, 179.
Ibidem, 182.
Ibidem, 179.
Ibidem, pp. 148-150.
Ibidem, pp. 150-151.
Ibidem, 152, 170.
Ibidem, 175.
Ibidem 163, 176, 196. Voor de secundaire literatuur over Giovanni di Candida als medailleur
(een omstreden kwestie), zie Ibidem, 154 noot 32.
Ibidem, pp. 176-177.
Ibidem, pp. 178-179.
Ibidem, 196.
Ibidem, 157.
De Roover 1948, 11, 25 noot 31, die zich baseert op een document dat gepubliceerd is door T.
Bini in 1854. Een iets andere indeling vindt men bij Maréchal 1955, 57, namelijk ‘Men telde
te Brugge oorspronkelijk acht naties of kolonies van groothandelaars, welke tevens
wisselhandelaars waren, die namelijk van Venetië, Catalonië, Lucca, Genua, Pisa, Florence,
Milaan-Como-Piacenza-Montferrat en Bologna-Siëna.’
Maréchal 1955, 57.
De Roover 1948, 16.
Maréchal 1955, pp. 12-13.
De groep Florentijnen was samengesteld uit tien kooplieden en tien factors of makelaars (De
Roover 1948, 20-21).
Prevenier en Blockmans 1983, 112.
Deze passage over de verandering in de ethiek is gebaseerd op ‘Affaires et foi: l'Usure’ (Bec
1967, 254-277). Gedrukte exemplaren van Ridolfi's werk zijn aanwezig in Trinity Hall,
Cambridge, resp. uit 1549 en 1584 (Adams Dl. 2 (1967), 153).
De Roover 1948, 66, 67. Over de wissel waarbij vier partijen betrokken waren, namelijk de
opdrachtgever, de wisseltrekker, de betrokkene en de begunstigde, zie Ibidem, 53. De winst zat
in het fluctueren van de wisselkoers. Verstoringen in de betalingsbalans, het speculeren van
geldhandelaren en het ingrijpen van de overheid (bijvoorbeeld door devaluatie van de munt)
konden grote invloed hebben op de wisselkoers. Ook de tijdsfactor speelde een rol in de
koersverschillen tussen de dukaat in Venetië en die in Brugge (Ibidem, pp. 59-63).
Guicciardini besteedt nogal wat aandacht aan de wisselpraktijken te Antwerpen en spreekt in
dit verband van de ‘boosheydt van veel Cooplieden/ sonderlijck van de rijckste’, toch eindigt
hij gematigd positief over dit systeem: ‘Niet te min desen handel van wissel is ghemeynlijck
wel lydelijck ende verdraghelijck/ ende daer en boven seer gherieffelijck/ noch en mach/
oprechtelijck ghebruyckt wesende / geen onrechtveerdighe winninghe gheheeten worden (naer
de meyninghe der Theologanten) want het ghewin is somtijts kleyn ende sorghelijck/ jae altemet
valt het verlies van de sompenninghen.’ (Guicciardini 1618, 94 kolom 1). Daarop keert hij zich
tegen het deposito dat aanleiding geeft tot de door de Kerk verboden woekerpraktijken en dat
in zijn benaming deze praktijken verhult ‘Maer laet ons nu wat segghen van het ghene dat de
Cooplieden hier depost noemen. Zy heeten tgehenwoordichlijc depost (om de schandelijckheyt
der daedt met den woorde eerlijck te maecken)’ [etc.]. (Ibidem).
De Roover 1963, 320, 475 noot 107.
Ibidem, 49, 225, 233, 357. Tommaso Portinari was ook zijdekoopman, raadgever en diplomaat
in dienst van Karel de Stoute. Over zijn persoon laat De Roover zich herhaaldelijk afkeurend
uit (NNBW Dl. 2 (1966), kol. 690-698).
Ibidem, pp. 339-340.
Maréchal 1955, 62. Afbeeldingen in Ibidem, tussen p. 62 en 63, Pl. V en VI.
Walsh 1976, pp. 167-168.
IJsewijn 1975, 199.
Ibidem, pp. 232-233.
Ibidem, pp. 231-232.
Walsh 1976, 188.
Erasmus en zijn tijd 1969, nrs. 40, 41.
Dermul 1940, 73.
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102. Ibidem, 82-84: Cicero: Rhetorica Ed. G. Barzizzi (nr. 32); Enea Silvio: De duobus amantibus
cum aliis tractatibus (nr. 40); L. Valla: Elegantiarum linguae latinae libri sex (nr. 25, geen
titelaanduiding, maar vermoedelijk dit werk) en C. Viruli: Epistolae (nr. 34).
103. Van Caenegem 1960
104. Nauwelaerts 1963, 64-73.
105. Erasmus en zijn tijd 1969, nr. 238.
106. IJsewijn 1975, 273.
107. Ibidem, 282.
108. Bijl 1978, 378, 381.
109. Over Van Ghistele, zie Vinck-Van Caekenberghe: ‘Het leven van Cornelis van Ghistele,
rederijker en humanist (1510/11-1573)’. In jaarboek ‘De Fonteine’ 23 1982-1983), pp. 5-101.
Over Coornhert, zie H. Bonger: Leven en werk van D.V. Coornhert. Amsterdam, 1978.
110. Over de Nederlandse letterkunde van 1430 tot 1517, zie Knuvelder 1 (1970), pp. 353-425.
Knuvelder beschouwt de periode 1430-1567 als een overgangsperiode van Middeleeuwen naar
Renaissance.
Een tweetalige uitgave van de Griseldis-tekst (Middelnederlands en Latijn) vindt men in Twee
uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen. Ed. R. Pennink. Zwolle, 1965. (Zwolse
drukken en herdrukken, 43).
111. Pleij 1985, pp. 79-80, 85-87.
112. Een tot het toenmalige gewest Brabant beperkt overzicht van het ontstaan van die
Renaissancekunst in haar verschillende vormen (met uitzondering van de Renaissancemuziek
die bij ons eerder bloeide dan in Italië) vindt men bij Verbesselt 1983, 80-96.
113. Coigneau 1984, 37.
114. Zumthor 1978, 21. De Engelse hofdichter en opvoeder van de jonge prins, die later Hendrik
VIII zou worden, trad op aan een hof dat onder de culturele invloed stond van het Bourgondische
hof. Engelse hofdichters vonden hun voorbeeld in Georges Chastellain, Jean Molinet en Jean
Lemaire de Belges (Het verband tussen de Engelse en Bourgondische cultuur werd bestudeerd
door Kipling 1974 en Kipling 1977).
115. Zumthor 1978, 11. Over de maatschappelijke positie van de hofdichters, zie Ibidem, pp. 43-46.
Als enige rhétoriqueur met een ‘burgerlijke’ beschermer wijst Zumthor Jean Parmentier aan,
die stuurman was op een schip van zijn mecenas, de reder Jean Ango uit Dieppe (Ibidem, pp.
46-47).
116. Degroote 1956-57, 121.
117. Pertcheval 1948, VIII.
118. Ibidem, XXXVI. Zowel Frans 1 als Karel V bezaten De la Marche's allegorische epos. Het
verhaal gaat dat Karel V dit epos voor zijn plezier eigenhandig in Spaans proza heeft overgezet.
Deze Spaanse prozavertaling zou naderhand op rijm zijn gezet door Hernando de Acuña, die
het boek in 1553 bij Jan Steelsius in druk liet verschijnen (Ibidem, XLVIII).
119. Van den Dale 1944, 20.
120. Te Winkel Dl. 2 (1922), 287.
121. Pleij 1982, pp. 31-32.
122. Zie de Bijlage in Pleij 1982, pp. 70-72.
123. Iansen 1971, pp. 100-161, 97.
124. Ibidem, pp. 92-96.
125. Voor de organisatie van de rederijkerskamers, zie Mak 1944, pp. 15-19.
126. D'Heere 1969, 41 (vers 12-14), 42 (vers 16). Een andere, vermoedelijk analfabete rederijkster
was Anna van Binche, een vriendin van Roseane. Ook de Gentse rederijker Marcus van
Vaernewijck beroemde zich erop dat hij maar gedurende één maand onderwijs had genoten
(Ibidem, 122). Schrijven kon hij evenwel als de besten.
127. Coigneau 1984, 128.
128. Mak 1944, 9.
129. ‘De telles associations [...] portaient en Bourgogne le nom de ‘chambres de rhétorique’; en
France, de ‘puys’ (Zumthor 1978, 35). Voor het gegeven over St. Quentin, zie BB Dl. 1 (1964),
521; over de kamers van Rouen en Dieppe, zie Guy Dl. 1 (1910), pp. 56-57. Zumthor (1978,
pp. 35-36) noemt de kamers van Abbeville, Amiens en Caen zonder bronvermelding, maar
kennelijk heeft hij zijn gegevens ontleend aan de ongepubliceerde ‘thèse’ van L. Brind'amour
La Poétique de Parmentier die onder zijn leiding tot stand is gekomen in 1975 (?). Verder
vermeldt hij ook nog rederijkerswedstrijden te Rouen in 1511, 1513 (gewonnen door André de
la Vigne) en in 1516, 1520 (gewonnen door Guillaume Cretin). Wedstrijden te Dieppe of Rouen
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130.

131.
132.
133.
134.

in 1517, 1518, 1520 en in de periode 1526-29 zouden zijn gewonnen door Jean Parmentier.
Interessant is ook Zumthors beschrijving (Ibidem) van de kamer te Doornik: ‘Elle réunit treize
bourgeois de la ville, rivalisant de courtoisie, de piété et d'un chauvinisme local [...]. Une fois
le mois, elle élit un nouveau président, qui propose un prix de poésie consistant en une couronne
d'argent [...]’. Helaas ontbreekt opnieuw een bronvermelding.
Over het ‘Chant Royal’, zie Van Elslander 1953, 42 en lansen 1971, pp. 155-156. Eringa 1920,
67 citeert de definitie van Th. Sébillet. Daarbij wijst Eringa erop dat het refrein in 't vroede van
Lucas d'Heere voor Hubert Goltzius (uit Den Hof en Boomgaerd der Poësien) naar vorm en
inhoud overeenkomt met een Chant royal.
Cigada 1968, 68 noot 5.
Te Winkel Dl. 2 (1922), 355.
Van Elslander 1969.
Omdat over de Franstalige rederijkerskamers van de Nederlanden nauwelijks iets te vinden is,
verstrek ik hier de volgende gegevens die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op de BB Dl. 1 (1964),
pp. 484-526.
In Artesië vinden we Franstalige kamers te Aire, Atrecht en Hesdin; in het sticht Kamerijk te
Kamerijk; in Vlaanderen te Douai en te Rijsel; in het Doornikse te Doornik; in Brabant te Nijvel;
in Henegouwen te Bergen (Mons), Maubeuge en Valenciennes; in Luik te Fosses en in de stad
Luik (pas voor de I 7e eeuw getraceerd) en in Namen te Namen.
De activiteiten die door deze kamers werden ontplooid, lijken niet te verschillen van die der
kamers in andere gewesten van de Nederlanden. Reeds in 1431 organiseerde de ‘Puy d'Arras’
te Atrecht een rederijkerswedstrijd waaraan deelnamen de kamers van Atrecht, Douai, Hesdin,
Kamerijk en Valenciennes. In hetzelfde jaar organiseerde ook Gilles de Cesne, 27e abt van
Liessies. een literaire wedstrijd met als onderwerp: ‘Pourquoy la paix ne recognoissoit le
royaulme de France’ (Waarom kent Frankrijk geen vrede?). Meer dan vijf kamers namen hieraan
deel. De eerste prijs werd weggekaapt door Hesdin: een ‘pax’ van acht ‘oncen’ zilver; de tweede
prijs was voor Valenciennes: een ‘agnus Dei’ van zilver (Ibidem, pp. 509-510 s.v.: Mons).
Tijdens mijn onderzoek naar biografische bijzonderheden over Guillaume de Poetou in het
archief te Béthune ben ik ook nog gestuit op prijzen die op 18 augustus 1529 ter gelegenheid
van de festiviteiten rond de afkondiging van de Vrede van Kamerijk aan de ‘Rétorichiens’
werden toegezegd door de stedelijke overheid:
1. voor de beste ballade ‘sur le reffrainct: [...] Par paix est joinct l'aigle à la fleur de lys’ is
de prijs: ‘ung escu d'argent sera emprainct ung aigle de sable lyet par noeu d'amour a ung
lys, vaillissant demye onche d'argent ou en desoubz’.
2. voor ‘la meilleure petite ballade aprèz dont le refrainct est tel: [...] Saiges dames sont à
priser’ is de prijs: ‘ung escu d'argent où seront emprainctes deux dames tenant une paix,
vaillissant le tierch d'un onche d'argent ou en dessoubz’.
3. voor ‘le meilleur rondeau sur ce refrainct: [...] A l'empereur soyons fideles’ is de prijs:
‘ung escu d'argent où sera emprainct l'empereur, vaillissant le quard d'un onche ou en
dessoubz’.
4. voor ‘Cestuy ou ceulx quy jouront la meilleure moralité touchant la paix’ is de prijs: ‘ung
escu d'argent où sera emprainct ung beffroy et les armes de la ville, pesant demye onche
d'argent ou en desoubz’.
5. voor ‘la plus belle compaignie quy viendra en ceste ville de dehors’ is de prijs ‘ung cheval
d'argent, vaillissant’ [waarde niet opgegeven].
6. bedacht worden ook zij ‘quy tiendront estat et mecteront estandars hors pendant la feste’.
Ieder van hen, in het bijzonder ‘les arbalestriers, harcquebusiers’, wordt bedacht met
‘quatre casnes de vin [= vier kannen wijn]; Item les autres deux casnes’.

(bron: Béthune, AC, BB 6, fol. 15r en 15v).
135. Dit beeld krijgt men althans, wanneer men het door Van Elslander gepubliceerde overzicht
raadpleegt (Van Elslander 1969).
136. Doutrepont 1909, 351-352.
137. Van Autenboer 1962, 107.
138. Van Autenboer 1962, 97. De Hollandse kamer was In liefde bloeyende uit Amsterdam. De
deelname van de Amsterdamse kamer aan de bijeenkomst te Mechelen wordt, volgens Van
Autenboer, veelal over het hoofd gezien.
139. D'Heere 1969, 4.
140. Pleij 1984, 75-79, met name 79 noot 27.
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Ibidem, 89.
Zie mijn artikel in Zeeuws Tijdschrift 35 (1985), 188.
Gepubliceerd in Bostoen 1984.
Van den Branden 1967, 36.
Ibidem, pp. 117-126; Tuynman 1977, 41 noot 64.
Van den Branden 1967, pp. 168-184, met name p. 184.
PW Dl. 2 (1975), pp. 76-77.
De passage over markgraaf Ancelbertus in het bekende ‘Epitalamon’ uit Het Bosken (BT 62)
is waarschijnlijk ontleend aan Le tiers liure des Jllustrations de Gaule et Singularitez de Troye
[...], fol. 44v-45v. Geraadpleegde editie: Paris, Ambroise Girault, 1528 (ex. UB L: 1365 C 113).
Een ontlening aan Den Spieghel der nederlandscher audheyt (1568) waar Anselbert eveneens
in voorkomt, is daarentegen niet waarschijnlijk. Volgens Van Vaernewijck immers stelde keizer
Justinianus in de eerste helft van de achtste eeuw de senator ‘Anselbert’ aan tot markgraaf (BT
360). Vander Noot laat daarentegen markgraaf Ancelbertus in 563 optreden ter gelegenheid
van het huwelijk van zijn mythische Romeinse voorvader Luciaen dela Noce. Vander Noots
datering is, in tegenstelling tot die van Van Vaernewijck, correct: keizer Justinianus regeerde
immers in de periode 527-565. Jean Lemaire de Belges noemt in het derde boek van zijn
Jllustrations weliswaar geen precieze jaartallen, maar in de historische context waarin hij
Justinianus en Anselbertus laat optreden, kon ik geen aperte fouten tegen de chronologie
ontdekken. Dit laatste is trouwens niet zo verwonderlijk aangezien Lemaire zijn gegevens
ontleende aan een werk van de befaamde Italiaanse humanist en historicus van de middeleeuwen
Flavio Biondo (1392-1463). Lemaire verwijst met name naar het vijfde boek: ‘de I incarnation
de lempire Rommain’ (Lemaire 1528, fol. 42r).
PW Dl. 2 (1975), 124.
Ibidem, pp. 120-121.
Buck 1981.
Rens 1977, pp. 200-201.
Forster 1969; Ypes 1934.
Walsh 1975, 169.
Strohm 1985, pp. 122-123.
Walsh 1975, pp. 169-170.
Ibidem, 171; Derolez 1979, pp. 301-304.
Walsh 1976, pp. 171-172; Hun boekenbezit doet een grote belangstelling veronderstellen voor
antieke literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde, poëzie en voor antieke inscripties (Derolez
1972, 170); Over de Adornes en speciaal over de Jeruzalemkerk, zie Geirnaert en Vandewalle
1983.
Het grootboek en het memoriaal berusten in het Archivio di Stato te Florence, Carte Strozziane,
V serie, nr. 52 en 53. In hetzelfde archief Carte Strozziane, III serie, nr. 127 bevindt zich ook
het beknopte journaal van Strozzi's reis naar Vlaanderen en Engeland in 1472-1473 (Edler De
Roover, 107 noot 1).
Het schilderij was bestemd voor een Florentijnse kerk, maar het kwam in Danzig terecht waar
het zich nu nog bevindt, hoewel de Fransen het als oorlogsbuit in 1807 in het Louvre
onderbrachten en het, terug in Danzig, ternauwernood aan vernietiging ontsnapte in de Tweede
Wereldoorlog (De Roover 1963, 347). Volgens het journaal van Girolamo Strozzi was de naam
van de vóór Grevelingen (Gravelines) gekaapte galei San Matteo; Strozzi zelf voer op de San
Giorgio (zie transcriptie in F. Edler De Roover 1954, 136). De echtgenoot van mevr. F. Edler,
R. de Roover, schrijft in 1963 dat het de San Giorgio was die met Francesco Tedaldi als kapitein
werd gekaapt (De Roover 1963, 347).
Walsh 1976, 173.
Edler De Roover 1954, 108.
Ibidem, 109.
Ibidem, 110.
Ibidem, 111.
Ibidem, pp. 111-112.
Ibidem, pp. 113-114.
Maréchal 1955, 63.
Finot 1906, pp. 211-213.
Goris 1925, pp. 78-80.
Ibidem, 28-29.
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172. Ibidem, 71.
173. Lode van den Branden († 1981) schreef een proefschrift (1951) over de zuivering en verrijking
van het Nederlands in de zestiende eeuw. Van hem verscheen ook een studie over de Antwerpse
boekverkoper en drukker Jan Gymnicus in ABB 61 (1980), pp. 203-257. Samen met E.
Cockx-Indestege en F. Sillis publiceerde hij de bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan in 1978.
Zijn magnum opus over het Antwerpse boekwezen, gebaseerd op systematisch archiefonderzoek,
was bij zijn overlijden slechts gedeeltelijk gereed in typoscript. De rest van het buitengewoon
omvangrijke materiaal (fotokopieën en afschriften van archiefstukken) was alfabetisch geordend,
maar nog niet bewerkt. Zie hierover de lezing die hij op 23 februari 1975 voor de Vereniging
der Antwerpsche Bibliophielen hield en die gepubliceerd is in De Gulden Passer 61-63
(1983-1985), pp. 169-187.
174. Van den Branden 1983-1985, 179.
175. Touwaide 1975.
176. Hierbij denk ik aan dr. J. Van Roey en dr. W. Brulez (Touwaide 1975, 11, 79, 88 noot 38 en
39). Zeer gunstig ook was het oordeel van Robert Fruin, dat wordt geciteerd in De la Fontaine
Verwey 1976 (II), 9.
177. Bec 1967, 299.
178. Ibidem, pp. 362-363.
179. ‘Considerantes omnem latinam eloquentiam de Graecorum fontibus manavisse, ut huius eloquii
principia possint a studiosis rerum talium haberi, sentientesque quod Venetiis est vir multe
scientie et fame dominus Manuel Crisolara de Constantinopoli, tam grece quam latine lingue
grammaticeque peritus, eundem dominum Manuelum ad docendum grecas litteras grecamque
grammaticam in civitate Florentie elegerunt’
(geciteerd naar: Ibidem, 363).
180. Ibidem, 293. Uitgaven van Morelli's Ricordi worden vermeld in: Pezzarossa 1980, 130 nr. 216.
181. Vgl. het tweede kwatrijn van Frescobaldi:
Di vena vene e di fonte non finto
mastro che mostra senno a que' che sanno;
chi piega a men, dà piaga a que' che stanno
forti, non fia d'onor de' cento un cinto.
Het tweede kwatrijn van Barducci luidt:
Ma el santo sunto ha di stento destinto
que' che qui mai contr'a lui fenno o fanno;
chi 'n piaga piega è degno d'ogni danno,
chi vol dover non sia de' venti un vinto,
(bron: Avellini 1980, pp. 197-198).
Naast de sonnetten van Frescobaldi en Barducci bevat mijn bron ook nog sonnetten van Piero
da Monterappoli, Lazaro da Padova die omwille van de pest Londen is ontvlucht en te Greenwich
verblijft, Antonio da Volterra vanuit Tunis aan Barducci en een sonnet van graaf Piernofri da
Montedoglio aan Barducci te Florence. Het merendeel van de 16 sonnetten is van de hand van
Barducci of is voor hem geschreven (Ibidem, 190-210).
Het literaire spel om een sonnettencyclus te schrijven met dezelfde rijmklanken als die van de
aangever was niet ongewoon in de Italiaanse poëzie: Dante, Cavalcanti, Dante da Maiano, Gino
da Pistoia hebben dergelijke sonnetten geschreven. Voorbeelden hiervan in Sonetti e canzoni
di diversi antichi autori Toscani in dieci libri raccolte. Firenze, Philippo di Giunta, 1527, pp.
133-142 (ex. UB L: 1408 H 19). Zie verder over het genre der antwoordsonnetten (het z.g.
rispondere per le rime), Elwert 1968, pp. 117-118, paragraaf 86.
182. Guicciardini 1968, 87 kol. 2. Hij was geboren te Verrebroek rond 1505. Volgens De Groote
zou hij de bekende Brechtse humanist Joannes Custos zijn opgevolgd als rector van de
Papenschool van het O.L. Vrouwkapittel, namelijk de Latijnse School van Antwerpen. Volgens
Ernalsteen was Custos reeds in 1515 naar zijn geboortedorp Brecht vertrokken om er een Latijnse
School op te richten (Ernalsteen 1936, pp. 1-2). Aangezien Van Welare in 1515 volgens De
Groote's eigen opgave ongeveer tien jaar oud was, is het waarschijnlijker dat hij niet vóór 1525
in het Antwerpse onderwijs is terechtgekomen. Hij is de enige in De Groote's lijsten van
Antwerpse schoolmeesters die hebraïst was (De Groote 1967, 315). Velaraeus' publicaties
misten elke wetenschappelijke pretentie: met zijn vertalingen in het Latijn naar het Grieks (en
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ook vice versa) poogde hij in de eerste plaats vooral de lees- en spreekvaardigheid van zijn
leerlingen te verbeteren. Van hem zijn bekend de Latijnse vertalingen van Homerus' Deorum
Hymni XXXII en de Homeri Vita van Dion Chrysostomos uit 1528 (uitgave Antwerpen, Joannes
Graphaeus, zie ook voor latere uitgaven: BB Dl. 3 (1964), pp. 429-491). Op raad van zijn oom
Gulielmus Spruteus, die rentmeester was van Adolf van Bourgondië, heer van Veere en Beveren
en admiraal van Vlaanderen, droeg hij zijn Homerusvertaling op aan diens jonge zoon
Maximiliaan van Bourgondië. Een andere Latijnse vertaling die eveneens in 1528 voor Van
Welare's vriend Joannes Graphaeus werd gedrukt, maar nu bij Gregorius de Bonte, droeg Van
Welare op aan zijn bloedverwant Jan Duysens, abt van Baudelo (bij Stekene in het Waasland).
Het betreft hier drie vertalingen respectievelijk van Palaephatus De non credendis historiis, van
L. Annaeus Phurnutus De deorum natura en van de Pseudo-Lucianus De astrologia oratio. Het
waren slechts eenvoudige vertalingen ten behoeve van zijn leerlingen, legde hij uit aan Duysens,
gemaakt als stijloefening (BB Dl. 4 (1964), pp. 598-599).
Eveneens in het Latijn vertaalde hij van Quintus Smyrnaeus Derelictorum ab Homero Libri
Quatuordecim en van Coluthus Raptus Helenae waarvan de eerste druk te Antwerpen verscheen
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186.
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188.
189.
190.

191.
192.
193.
194.

bij Jan Steelsius in 1538 (ex. UB L: 755 C 292; dit exemplaar werd niet genoemd in de door
mij geraadpleegde literatuur) met een opdracht van de vertaler aan de abt van de Antwerpse
St.-Michielsabdij, Gregorius Hagis (BB Dl. 4 (1964), 827). Op fol. 205v-206r bevindt zich
hierin ook een Latijns lofdicht voor Velaraeus van de hand van de Portugees Didacus Pyrrhus.
In 1540 verschenen van Velaraeus bij Jan Steelsius Latijnse vertalingen van Plutarchus' De
superstitione, De futili loquacitate en Quo pacto se quis citra invidiam laudare possit met een
opdracht aan Fr. van der Dilft (BNB Dl. 26 (1936-1938), kol. 520). Om de spreekvaardigheid
in het Grieks bij zijn leerlingen te stimuleren, vertaalde hij 37 dialogen in Grieks proza van de
Leipzigse hoogleraar Peter Schade (Petrus Mosellanus) uit het Latijn. Hij droeg het werk, dat
in 1532 voor Joannes Graphaeus bij Gregorius de Bonte werd gedrukt, op aan de Spanjaard
Pedro Gomes, een jeugdige vriend die zeer goed thuis was in het Grieks en in het Latijn. Deze
Gomes was koopman te Antwerpen (Goris 1925, 627; BB Dl. 4 (1964), 410). Het exemplaar
UB L: Bijz. Gedr. Werken, dient te worden toegevoegd aan Van Welare's bibliografie in de
BB. Voor meer literatuurverwijzingen, zie De Groote 1968, 32.
De eerste door de schrijver geautoriseerde uitgave verscheen bij Silvius in 1568 met een opdracht
voor de hertog van Seminara, gedateerd: ‘de kortste dag van het jaar’ (‘il minor di dell' anno’),
Geraadpleegd heb ik een te Venetië in 1583 gedrukt exemplaar, dat de oorspronkelijke opdracht
bevat (ex. UB L: 566 G 1) en dat niet wordt vermeld in de bibliografie van Touwaide 1975,
105.
Daarvóór in 1565 verscheen een roofdruk van dit werk onder de titel Detti et Fatti- piacevoli
et gravi di diversi principi filosofi et cortigiani. Het was vermoedelijk in opdracht van Francesco
Sansovino te Venetië gedrukt bij D. Nicolini. Op grond van een brief van 21 mei 1563 van
Lodovico aan Sansovino weten we dat deze laatste toen de kopij toegestuurd kreeg ter
beoordeling van zowel dit werk als van de Commentarii. Het ziet er naar uit dat Sansovino hem
heeft bedrogen (zie voor de brief in een moderne Franse vertaling, Ibidem, 127). Een exemplaar
van de roofdruk bevindt zich in de British Library onder sign.: 1080.f.13.
Ibidem, 116, 122.
Ibidem, 128.
Goris 1925, 375-381, met name p. 380. Voor meer gegevens over Ducci raadplege men Goris'
personenregister en Denucé 1934, pp. 27-42.
Touwaide 1975, Fig. 18, Transcription.
‘innehoudende onder andere eenigen spot of versmadinghe, belangende d'acceptatie van den
hertoge van Alençon ende de blyde incompste van den selven herwaertsover geschiet’ (Ibidem).
‘Non ho mai fatto debito, non richiesto persona di nulla, più tosto patito ogni disagio’ [etc.]
(Ibidem, Fig. 19).
Voor secundaire literatuur over deze uit Komen in Vlaanderen afkomstige vertaler en
historiograaf, tevens een zeer productief auteur en navolger van Ronsard, zie Bredero 1981, 13
noot 2.
Overzicht van 64 uitgaven in Touwaide 1975, pp. 103-110.
Bibliografie in Ibidem, 110-111, waarin 6 uitgaven van de Commentarii worden opgegeven.
Van de Duitse vertaling uit 1566 berust het enige (?) exemplaar in de UB Utrecht.
Zie over hem NNBW 10 (1937), kol. 306-307.
Gaspar (1514-1580), heer van Grobbendonk, Wezemaal en Heist-op-den-Berg, was de oudste
zoon van de koopman-bankier Erasmus Schetz († 1550). Deze laatste was een vriend en
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correspondent, vanaf 1525 ook financieel agent en adviseur van Desiderius Erasmus (Erasmus
en zijn tijd Dl. 1 (1969), nr. 392). Gaspars broers Melchior (ca. 1516-1576) en Balthazar (ca.
1518-1586) waren respectievelijk heer van Rumst en Willebroek en heer van Hoboken. Van
beide laatsten roemt Guicciardini de wiskundige kennis. De jongste broer Koenraad was geboren
in ca. 1527 en overleed in 1604 (Voor een genealogische schets van de familie, zie De Groote
1972, pp. 254-256).
Gaspar wordt door Guicciardini een ‘groot Poeet’ genoemd en hij roemt tevens zijn kennis van
het Grieks en het Latijn (Guicciardini 1968, 90 kol. 2). In 1552 reeds wordt hij genoemd als
financieel agent van de keizer. In 1555 benoemt Filips II hem tot zijn financieel agent te
Antwerpen op basis van een vast jaarsalaris met provisie en een onkostenvergoeding (Ehrenberg
Dl. 2 (1922), 32). In 1564 werd hij benoemd tot thesaurier-generaal van de Nederlanden. Aan
het begin van de Opstand koos hij de kant van de ontevredenen, maar hij bleef katholiek en
behield zelfs zijn ambt onder Alva. Vanaf 1572 krijgen de Schetzen het financieel moeilijk.
Melchior en Balthazar gaan failliet, Gaspar kan het net redden (Ehrenberg Dl. 1 (1922), pp.
368-371). Gaspar studeerde eerst te Leuven (inschrijving 1531) en daarna te Erfurt onder H.
Eobanus Hessus. Diens voorwoord van de Latijnse vertaling van de Ilias (uitgave Bazel 1540,
ex. UB L: 1370 E 43) is aan Gaspar Schetz opgedragen. Van Schetz' hand bestaat ook een
Latijnse elegie van ca. 650 versregels tot Eobanus Hessus, waarin hij stelt dat een
geleerdenbestaan en dat van een koopman maar moeizaam te verenigen zijn. Het lijkt hem zo
lang geleden dat hij Latijn sprak, tegenwoordig spreekt hij slechts zijn moedertaal en Frans
(Nam quamquam videar iam dedicisse Latinè,/ Nil nisi materna aut gallica verba sonans, [...]).
In de UB L bevindt zich een afzonderlijk exemplaar van deze elegie onder sign.: 594 B 5 zonder
impressum en colofon. Bij vergelijking met de druk in de Homerusuitgave bleek mij dat ex.
594 B 5 echter geen afzonderlijke uitgave is, maar tot dezelfde Bazelse druk uit 1540 behoort.
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Aan Melchior Schetz, schepen van Antwerpen in 1555, vanaf 1555 tot 1558 thesaurier van de
stad en in 1561 prins van de rederijkerskamer ‘De Violieren’ werd door de vertaler Peeter
Beelaert (ook: Bellère, Bellerus) in 1570 de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk
Italiaanse werk van de Spanjaard Alonso de Ulloa opgedragen, namelijk de Vita del invictesimo
imperator Carlo V (De Groote 1972, pp. 228-229).
Aan Balthazar Schetz werd in 1558 door Jan Beelaert (ook: Bellère, Bellerus) een Franse
vertaling van Fr. Alvarez' werk over Ethiopië, namelijk Historiale description de l'Ethiopie,
[...] opgedragen. In zijn prozaopdracht wordt de keuze van de beschermer als volgt verantwoord:
‘Lequel pour son excellence, & votre naturelle inclination, Monseigneur, à aymer toutes choses
rares, utiles, honnestes & vertueuses, & le bon sçavoir et experience qu'avez en icelle, &
principallement en l'art d'architecture & sciences mathematiques, me suis advancé vous dedier,
comme n'ayant sceu choisir personne plus idoine, que votre Seigneurie, à qui tel oeuvre
appartienne [...)’ (ex. MPM A: R 23 23, fol. *4r en v).
In 1551 was hij prior van zijn klooster. Hij staat bekend als dichter, geschiedschrijver en geleerde.
Hij was het die de autograaf van Thomas à Kempis' Navolging onder zijn hoede nam (NNBW
Dl. 2 (1912), kol. 788).
Theodorus de Berty was een zoon van Jan-Baptist Berty, oud-griffier van de Raad van
Gelderland. Reeds aan het begin van de jaren zestig wordt deze laatste vermeld als secretaris,
zowel van de Raad van State als van de Geheime Raad (Guicciardini 1968, 38 kol. 2 en 39 kol.
2). Hij stierf op 13 maart 1579 (Corr. Gr. Dl. 1 (1877), noot 3). Theodorus zou met het ambt
van zijn vader (namelijk het secretarisschap van de Geheime Raad) worden bekleed op 24
augustus 1577 (Corr. Ph. Dl. 4 (1960), 67 noot 3).
Signatuur: Lig. 217, volgens Touwaide 1975, 100.
Geraadpleegde exemplaren in UB L: Descrittione, Ed. 1567, ex. 1368 C 15 en Ed. 1581, ex.
1013 A 2; Descnption, Ed. 1567, ex. 32 A 1 en Ed. 1568, ex. 1024 A 6; Niderlands Beschreibung,
Ed. 1580, ex. 1012 A 8. Voor verdere bibliografische gegevens, raadplege men Boele van
Hoensbroek 1878, pp. 178-183 en Touwaide 1973 en 1974.
Speciaal voor de Nederlandse vertalingen, zie Van den Branden, Cockx-Indestege en Sillis
1978, pp. 140-147, nrs. 27-29.
Touwaide 1975, 111-112; over de bronnen: pp. 83-84.
Battistini 1949, 14.
Over het belastingplan dat dateert uit het begin van de jaren vijftig, zie Goris 1925, 117; over
zijn plan met betrekking tot de invoering van een zoutmonopolie samen met zijn compagnon
Leonardo de Benevento in 1557, zie Ibidem, 469-471; over het streven naar een ijzermonopolie
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in de periode 1562-1568, zie Ibidem, pp. 477-489; over zijn geheimzinnige, doch ongetwijfeld
meesterlijke plan, de ‘Trésoir Sainct’ genaamd, waardoor alle Nederlandse gewesten en steden
in één klap van hun schulden hadden moeten worden bevrijd, zie Ibidem, 500.
Vergilius: Il quarto libro dell'Eneide [tr. Stephano Ambrosio Schiappalaria]. Anversa, Plantino,
1568 (Voet Dl. 5 (1982), nr. 2464). Zie ook: Battistini 1949, 22. Na de Vergiliusvertaling komt
een uitgebreide prozacommentaar die volgens Battistini eveneens van Schiappalaria's hand is,
hoewel in de titel van het werk wordt gesteld dat de commentaar afkomstig is van een kennis
van de vertaler (voor de argumenten, zie Ibidem, 23).
De prozaopdracht aan Spinola dateert van 1 april 1568. Zoals verderop zal blijken, vond Plantijn
de Vergiliusvertaling van een te geringe omvang om ze als zelfstandige uitgave op de markt te
brengen. Schiappalaria doet echter voorkomen alsof hij te optimistisch is geweest over het
gereedkomen van de uitgave: ‘Se la stampa fosse stata presta, come io pensava, [...] per lo primo
di Gennaio, harei mandato all'hora, & offerto à V.S. questo Quarto libro dell'Eneide, tradutto
da mè in ottava rima’ (fol. *2r).
Schiappalaria's versie van de oorsprong van het nieuwjaarsgeschenk is, naar zijn zeggen, ontleend
aan de Romeinse auteur Quintus Aurelius Symmachus (345-405): ‘ten tijde van koning Tatius
werd op nieuwjaar uit het kleine bos, dat gewijd was aan de nieuwjaarsgodin Strenia, groen
van de geluksbomen afgesneden. Dit groen werd aan de koning aangeboden als heilwens voor
het nieuwe jaar’ ([...] cominciata, gia molti secoli sono, al tempo di Tatio Re de Sabini, alquale
(come scrive Simmaco) furono offerte [...] delle frondi di arbore felice, colte nel bosco della
Dea Strenua, per buono augurio dell'anno nuovo. Lo faccio al presente, poi che non ho potuto
piu tosto’).
Piero Francesco Spinola was een telg uit het bekende Genuese dogengeslacht die zich te
Antwerpen als koopman-bankier had gevestigd (Over de activiteiten die leden van deze familie
in Antwerpen ontplooiden, zie Denucé 1934, pp. 107-123, speciaal over Piero Francesco pp.
114-115).
Over de uitbreiding schrijft Plantijn letterlijk: ‘con alcune altre sue rime, parte stampate gia
molti anni sono, e parte ancora à penna in mano de particulari’ (fol. Glr en v).
Verwijzingen naar de humanistische literaire theorie van dit genre vindt men in Witstein 1969,
pp. 100-101.
Vergilius (Ed. Schiappalaria) 1568, 227.
‘che tra gli eletti tiene/ nome di tromba dello Spirto santo’ (lett: die onder de uitverkorenen de
naam draagt van bazuin van de H. Geest) is wellicht een allusie op Hand. 1: 2 waar onder
‘uitverkorenen’ de apostelen worden verstaan en op Openb. 1: 10-11 waar de apostel Johannes
schrijft: ‘fui in spiritu in dominica die et audivi post me vocem magnam tamquam tubae dicentis
quod vides scribe in libro’ (Vulgaat) ‘En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik
hoorde achter mij eene groote stem, als van eene bazuin’ (Statenvertaling).
Battistini 1949, 11 noot 2 (ex. in KB B: II 2732 A).
Ibidem, 16-17. In de tweede uitgave van dit werk: Osservationi Politichi et Discorsi pertinenti
a' Governi di Stato, Trattati con la Vita di Caio Giulio Cesare [...] Verona, Ad instantia della
Compagnia de gli Aspiranti, [A. Tanno, dr.], 1600 (ex. UB L: 296 B 10), die bezorgd werd
door Orlando Pescetti, wordt op p. 460 een kleine correctie ingevoegd. De naam van de academie
van Padua luidt ‘gli Eterei’ en die van Pavia ‘gli Affidati’.
Battistini 1949, pp. 17-20.
Dit gedicht vindt men in: PW 2 (1975), pp. 176-177; Zie over Roelandts: Ibidem, Dl. 3, 34 noot
2 en men raadplege verder het persoonsregister in Dl. 3.
Ibidem, 25.
G.M. Bruto: La Institutione di una fanciulla nata nobilmente; L'Instituition d'une fille de noble
maison, (1555).
Tweetalige uitgave; de Franse vertaling is van Jean Bellère (Zie Belg. Typ. Dl. 1 (1968), 33 nr.
426). Zie ook Voet Dl. 1 (1969), pp. 17-18 noot 4. Het boek verscheen met een opdracht van
Bruto d.d. 4 mei 1555 aan Marietta Cattanea, dochter van de Genuese koopman Silvestro
Cattaneo. Het exemplaar in de BN te Parijs verschilt van de andere bekende exemplaren in die
zin dat het ook nog een opdracht bevat van Plantijn aan de Antwerpse stadsontvanger Gerard
Grammaye d.d. 4 mei 1555, waarmee de drukker-uitgever zijn eersteling (‘cestuy premier
bourjon sortant du jardin de mon Imprimerie’) aan hem aanbiedt (Battistini 1954. 92).
Battistini 1949, 26-27.
Van Doorslaer 1925, pp. 181-182; PW Dl. 3 (1975), 49. In de jaren 1589-1590 droeg ook Vander
Noot een Frans sonnet en een Nederlandse ode op aan de toenmalige consuls van de Genuese
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natie te Antwerpen, de gebroeders Bartolomeo en Jeronimo Balbi. Deze kooplieden stamden
uit een oud adellijk geslacht. In 1579 behoorde Bartolomeo tot de welvarendste en aanzienlijkste
kooplieden van Antwerpen (PW Ibidem, 270; Dl. 2, 395).
Die opdracht is in extenso gepubliceerd in Van Doorslaer 1925, 201-202.
Battistini 1949, 12.
Zie de houtsnede in ex. UB L van Schiappalaria's Osservationi (1600), 455. De afbeeldingen
en opschriften op de triomfboog zijn helaas niet in detail weergegeven.
‘Io, al quale fu data la cura della inventione, tentai piu di quanto mi elessi di fare espressamente
vedere in tutta !'opera, di mostrare particolarmente nelle principali misure la proportione
musicale, che mi pareva sentire nell'anima virtuosa di sì valoroso principe;’ (Battistini 1949,
12).
Ibidem, 13.
Afgebeeld in PW 2 (1975), 337; Ibidem, Dl. 3, 203, 204 noot 153 en 205 noot 276.
Afgebeeld in Ibidem, Dl. 2, 405; Ibidem, Dl. 3, 276, 278 noot 215.
Battistini 1949, 45 noot
Hun sonnetten werden gepubliceerd in Battistini 1949, 44-45.
SA A, 24, fol. 236v, stuk van 25 augustus 1565.
Het boek is gedrukt bij Ameet Tavernier (Van Selm 1973, 218). Mijn collega B. van Selm was
zo vriendelijk mij de xerokopie van het exemplaar uit de Stadtbibliothek Vadiana te Sankt
Gallen, slgn.: Ja 4560, ter inzage te geven. Het privilege voor de uitgever Jan van Waesberghe
dateert van 8 oktober 1556. Het is ondertekend door [Baptist] Berti.
‘[...] solevano dire che quello che usava l'interprete per mancamento della lingua si poteva
comparare a chi se rende debitore a quello che nulla debbe, perciò che scoprendo il suo secreto
se gli rende obligato [...]’.
(Battistini 1949, 55).
Morus (L) wordt vertaald door: ‘meurier’ in het 16e-eeuwse Frans (modern: mûrier) en is
bijgevolg een zinspeling op de naam van de auteur. De volledige tekst van de subscriptio is
gepubliceerd in Battistini 1949, pp. 55-56 met een opmerkelijke afwijking in de eerste regel
(de versie in het ex. Sankt Gallen is de correcte):
Chi brama di forma empia, e fallace (versie Battistini)
Chi brama di fortuna empia, è fallace (versie ex. Sankt Gallen)
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De pictura is een houtsnede van Arnold Nicolaï.
Voor het begrip ‘impresa’, zie Porteman 1977, pp. 17-19. De naam van de belangrijkste
theoreticus van dit genre, die aldaar wordt vermeld, dient te luiden: Paolo Giovio (Paulus Jovius).
Battistini 1949, 44-45 noot 3 meent dat Poggini zich later in Frankrijk heeft gevestigd (wellicht
te Lyon) en hij noemt nog een sonnet van hem in Jean de Beauchesne's Thrésor d'écritures uit
1580 en twee lofdichten in Jacopo Nardi's Le historie della città di Firenze. Lyon, 1582.
Guicciardini 1968, 100 kolom 2.
Alberto schreef een Hymna d 'Anversa. Een fragment hiervan vindt men voor het eerst afgedrukt
in OE [30]. Zie ook PW Dl. 2, 163, 294. Het sonnet van Artusino vinden we in Ibidem, 262,
309.
SLL fol. 8r.
Van der Wee 1969, pp. 15-17.
Decavele 1982. Het was Decavele's bedoeling om in dit artikel de grote lijnen van de
geschiedschrijving van de laatste honderd jaar van het zestiende-eeuwse protestantisme in
België in herinnering te roepen en het lopend onderzoek te signaleren. Zijn artikel geeft een
brede toegang tot de secundaire literatuur over dit onderwerp. Verder heb ik (voor wat betreft
mijn korte schets van hetgeen voorafging aan de doorbraak van het calvinistisch getinte
protestantisme) in het bijzonder gebruik gemaakt van Halkin 1957, pp. 96-103; Visser 1969
(hfdst. 7) en Visser 1983 (hfdst. 1); Lindeboom 1946 (pp. 54-111: ‘Het aandeel van het
calvinisme’) en Nijenhuis 1976, pp. 360-361.
Van der Wee 1969, 31.
Decavele 1982, pp. 24-26.
Bonger 1978, pp. 273-274.
Ibidem, pp. 260-264.
Hamilton 1981, [1]. Hamiltons werk is de belangrijkste recente studie over de opvattingen van
het Huis der Liefde. Hierin vindt men ook de verwijzingen naar oudere literatuur. Voor
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secundaire literatuur betreffende het Huis der Liefde, zie ook Valkema Blouw 1984, 248 noot
2.
Hamilton 1981, pp. 69-70.
Ibidem, 73-74; De la Fontaine Verwey in: Quaerendo 1982, pp. 252-253.
Van Dorsten 1970, 33.
Beide onuitgegeven handschriften berusten in de UB L onder sign.: Lett. 620, 621. Een kritische
editie ervan wordt voorbereid door Alastair Hamilton (Valkema Blouw 1984, 248 noot 3).
Over dit genre, zie: hoofdstuk 6.
D'Heere 1969, 2.
PW Dl. 2 (1975), 126.
Over het genre nieuwjaarsdichten, zie: hoofdstuk 5.
Van Dorsten 1970, pp. 52-61.
Deze scepsis was althans Rosalie Colie niet vreemd die eerder dacht aan een ‘loose group of
men with common interests’ (recensie in Renaissance Quarterly 26 (1973), 75).
Wat D'Heere betreft: Van Dorsten komt hier waarschijnlijk niet verder dan het aantonen van
‘ordinary social connections’ (Ibidem). Met betrekking tot D'Heere's familistische sympathieën
is afwijzend gereageerd door Waterschoot, die erop wijst dat D'Heere zich in zijn latere Gentse
periode in woord en daad steeds een strikt calvinist heeft betoond (Waterschoot 1974, 73 noot
226). Mogelijk koesterde D'Heere dezelfde idealen als zijn Londense vrienden en kennissen
zonder daadwerkelijk lid te zijn van het Huis der Liefde. Familistische idealen als vrede,
verzoening en eendracht zijn geen idealen waar iedereen zich bij voorbaat tegen kant. Ook
familistische symbolen kan D'Heere hebben gehanteerd zonder daarom zelf familist te zijn.
Voor de eerste maal gepubliceerd naar het originele handschrift in Bostoen 1984, 22-46. Zie
voor aanvullende gegevens betreffende Radermacher en de Italiaanse bron van zijn grammatica:
Zeeuws Tijdschrift 35 (1985), pp. 187-190.
D'Heere 1937, pp. XIII-XIV. De pentekening is afgebeeld in Van Dorsten 1970, tegenover p.
60. De autografencollectie bevindt zich in de UB Gent onder signatuur: HS 2465.
Het enige bekende exemplaar van Radermachers veilingcatalogus bevindt zich in de University
Library te Cambridge, sign.: Hhh.11335 Over de Nederlandse boeken in deze catalogus, zie
Bostoen 1984, pp. 11-13.
De gedichten van Radermacher zijn tot nu toe niet gepubliceerd. Foto's van Nederlandse
gedichten van zijn hand vindt men in Ibidem, Afb. 7 en 8.
Van Dorsten 1970, 37.
Voet 1 (1969), pp. 23-24; Valkema Blouw heeft na onderzoek van het typografische materiaal
weten aan te tonen welke werken van Niclaes door Plantijn zijn gedrukt; daarmee is het bestaan
van een nauwe band tussen de leider van het Huis der Liefde en de Antwerpse drukker
onomstotelijk bewezen. Uit het onderzoek bleek tevens dat de rol van de Kampense drukker
Augustijnken van Hasselt, een man die eveneens in nauw contact stond met Plantijn, aanzienlijker
is geweest bij het drukken van Niclaes' geschriften dan tot nu toe werd aangenomen (Valkema
Blouw 1984, pp. 268-269).
Hamilton 1981, 70.
Van Dorsten 1970, 57.
Arber Dl. 5 (1950), 65 nr. 1242. Over de Nederlandse versie, die eveneens bij Day werd gedrukt,
vindt men geen vermelding in het register van de Londense boekverkopers. Over Day en de
identificatie van bij hem gedrukt werk door middel van vergelijking van typografisch materiaal,
zie Oastler 1975.
Briels 1974, 292, 301.
Hodnett 1971, 41, 44. De etsen waren van de hand van Marcus Gheeraerts, die een van de
eersten is geweest die deze techniek op grote schaal toepaste bij de illustratie van boeken
(Ibidem, 30). De etstechniek geeft meer mogelijkheden tot detaillering, losheid en levendigheid
dan de houtsnede en kopergravure (Ibidem, pp. 30-31).
De Franse versie wacht nog op een moderne uitgave. Exemplaren van dit werk bevinden zich
in de volgende bibliotheken: KB B, sign.: III 38.082 A L.P.; UL Cambridge, sign.: Syn. 8.56.90;
Library of the Duke of Devonshire, Chatsworth, sign.: 32 G; KB H, sign.: 1714 E 12; BL
Londen, sign.: G. 10106; Bodleian Library Oxford, sign.: Douce.N.31; Folger Shakespeare
Library Washington (STC E 18.602); Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, sign.: 1198.5
Theol.
Bibliotheca Illustris: sive Catalogus variorum librorum In quavis Lingua & Facultate Insignium
ornatissimae bibliothecae Viri Cujusdam praenobilis ac honoratissimi olim defuncti, Libris
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Rarissimis tam Typis excusis quam Manuscriptis refertissimae: Quorum auctio habebitur
Londini, ad Insigne Ursi in Vico dicta Ave-Mary-Lane, prope Templum D. Pauli, Novemb. 21.
1687. Per T. Bentley & B. Walford, Bibliopolas Lond.
In het voorwoord wordt aangegeven dat de catalogus ‘comprises the main part of the Library
of that Famous Secretary William Cecil, Lord Burleigh [...]’. Op p. 53, onder nr. 265 vindt men:
‘Theatre des Emblems contres les Vicieux Plaisirs du Monde par J. Vandernoot - a Londres
1568’. In zijn exemplaar [ex. BL Londen: 821.i.8] heeft een zekere A. Palmer genoteerd dat
het boek samen met nr. 264: ‘Trois Discours pour la Religion catholique des Miracles des Saints
& des Images par L. Richeome - à Paris 1600’ één pond opbracht. Deze auctieprijs wordt
bevestigd in een ander exemplaar van deze catalogus in de British Library, sign.: 124.f. I 7.
Vander Noots aankomst in Engeland zal Cecil overigens ook anderszins niet zijn ontgaan, want
in de Cecil Papers op Hatfield House bevindt zich nog steeds een kopie van een opmerkelijk
getuigschrift van goed gedrag ten behoeve van Vander Noot en zijn lotgenoten, ondertekend
door Oranje en Hoogstraten. In dit stuk van 21 maart 1567 verklaren beide gouverneurs van
Antwerpen dat zijzelf de in hun brief genoemde personen op 13 maart j.l. tot ‘Capitaines’ hebben
benoemd ‘pour parlementer et aussi appaiser le commun peuple’. De eerste van die opgesomde
personen is ‘Jean Vander noot’ (over de calvinistische opstand te Antwerpen in de periode 13
t/m 15 maart 1567, zie Van Roosbroeck 1930, pp. 336-371; Bostoen 1975, pp. 16-27). Dat
Vander Noot en de zijnen op 13 maart door de gouverneurs zouden zijn aangesteld, is wellicht
in tegenspraak met hetgeen Sir Thomas Gresham schrijft in zijn brief aan Cecil van 14 maart
waarin staat: ‘there was chosene xij [= 12] capteines of the Protestauntes’, waarbij nergens
gesuggereerd wordt dat die keuze een zaak van de goeverneurs is geweest (Relations Dl. 4
(1885), 433). Het getuigschrift is vermoedelijk door Vander Noot en de zijnen als een soort
vrijgeleide afgedwongen bij hun vertrek naar het buitenland. De volledige tekst van dit stuk,
tot nu toe onbekend in de Vander Noot-literatuur, luidt als volgt:

Double de lattestation faicte par Ie prince Dorange et le Conte de la laing
a certaines personnes ordonnez par eulx capitaines en la Ville Danvers.
Nous Guillaume par la Grace de Dieu Prince Doranges Conte de Nassau
Catzenelboge, Vianden, Dietz etc. sr Baron de Breda Diest Grymbergen
Noseroy chastelbellin Vizconte Danvers et de Besancon. chevalier de
l'ordre du Thoison Dor Gouverneur et Cap.ne genera! pour le Roy en ses
pays de Bourg.ne hollande zelande westfrise et Utrecht Et Antoine de
lalaing Conte de hochstraten Baron de Borsele et Sombrest etc. aussi
chevalier dudict ordre. Certiffions a tous ceulx qui ses presentes verront
Que pour obvier et pourveoir aux troubles et tumultes dernierement
advenuz en ceste Ville Danvers Ie xiijme Jour de ce present mois Avoir
denomme les personnes cy apres specifiez pour Capitaines, et ce pour
parlementer, et aussi appaiser le commun peuple, pour lors assemble en
la rue communement appelee la Merre N'estant en nous Ie pouvoir faire
personellement pour la grande multitude. Asscavoir Jehan Vander noot.
Jehan du bois. Mre Jacques Van hueckelem. Gillis de Brintier, Anthoine
Dolin, Cornille Bousyn Florye Alewyn Jehan du bois le Jeune Cornille
Rouseau Jehan de Salegre Cornille Ie Brun Et ce tant pour tenir Ie dict
peuple en subiextion et obeyssance que pour eviter les insolences et
Dangiers qui y pourroyent souldre estant !edict peuple sans chef et teste
Et aussi pour autres plusieurs bon respectz En quoy scavons quilz ont faict
leur extreme debvoir et bon office, tant por Ie service de sa Mat.
maintiennement de ceste Ville que repos publicq dicelle. Et aggreons par
ces presentes tout ce que par lesdicts denommez a este faict touchant leur
charge, comme l'ayant faict par nostre expresse ordonnance et requisition
En Vertu de quoy leur avons donne la presente lettre de attestation pour
leur descharge. Faict debsoubz nostre nom et cachet armoye de noz armes,
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en ladicte Ville Danvers Ie xxjme Jour du mois de mars L an mil cinq centz
soixante sept devant pasques.
Guillaume de Nassau. Anthoine de Lalain.
(bron: Cecil Papers, Hatfield House Library, Vol. 9/ 63).
In mijn transcriptie zijn de u en v aan het huidige Franse gebruik aangepast. De tekst is eerder
in 1883 uitgegeven in een transcriptie die veel dichter bij de moderne Franse spelling en
interpunctie staat dan de mijne. Deze laatste transcriptie bevat enkele fouten zoals ‘Ponseau’
in plaats van ‘Rouseau’ en ‘Salegie’ in plaats van ‘Salegre’.
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(Vergelijk: Documents inédits relatifs à l'histoire du XVIe siècle. Ed. Kervyn de Lettenhove.
Bruxelles, 1883, Dl. 1, pp. 39-40).
Trouwens, het was Cecil reeds bekend dat een aantal Nederlanders van plan was naar Engeland
over te steken om godsdienstige redenen. Na reeds Cecil zelf te hebben benaderd, vroeg Marcus
Perez, de leider van de Antwerpse calvinisten, op 9 maart 1567 uitdrukkelijk aan Sir Thomas
Gresham, agent van de Engelse regering te Antwerpen, of aan hem en zijn vrienden in Engeland
asiel kon worden verleend. Gresham beloofde hem dit asiel. Waarop Perez hem zei: ‘Sir, if this
religionne hathe not successe in this towne, I will asseure youe the most of all this townne will
come into Inglaunde’. De weergave van dit gesprek stamt uit Greshams brief aan Cecil van 9
maart (Relations Dl. 4 (1885), 424).
Tuynman 1977, pp. 13-20; Bostoen 1981, pp. 152-153.
[AEsopus]: De warachtighe fabulen der dieren. Ed. M. Goetinck en W. le Loup. Roeselare,
1978. (Dit is een anastatische uitgave naar het exemplaar in de Antwerpse Stadsbibliotheek,
sign.: 119.448, van de editie Brugge, Pieter de Clerck, 1567).
Hodnett 1971, 12.
Waterschoot 1974, 54.
Van Dorsten 1970, 36-37.
Kirk en Kirk 1900-1902, 384.
Forster 1967, 6.
Ibidem.
PW Dl. 2, pp. 184-186. Hooftman en zijn handelsbezigheden worden in de elegie zeer lovend
beschreven.
Bostoen 1984, pp. 10-11.
PW Dl. 2, 113 noot 20.
Bostoen 1975, 25, 27. Met de zogenaamde opstand wordt een begin van oproer op 17 en 18
oktober bedoeld, dat bij afwezigheid van Oranje door de graaf van Hoogstraten de kop werd
ingedrukt (Zie Van Haecht Dl. 1 (1929), pp. 115-118; Van Vaernewijck Dl. 1 (1872), pp.
300-302; Wegg 1924, pp. 93-95). Met hartelijke dank aan dr. W. Waterschoot die mij de
suggestie aan de hand deed dat in het spionnenrapport het oproer van 17 en 18 oktober werd
bedoeld.
Witstein 1965, 78, zie ook: p. 60.
Ibidem, 78.
Over de Bullinger-vertaling, zie Ibidem, pp. 28-35.
Het was de ex-karmeliet Karel de Coninck die John Bale vertaalde (gepubliceerd in 1555). Een
exemplaar van deze vertaling bevond zich tot na de Tweede Wereldoorlog nog in de bibliotheek
van de Nederlandse gemeente te Londen (Austin Friars). Dit exemplaar is sindsdien
terechtgekomen in Lambeth Palace Library te Londen, waar het berust onder signatuur: E 2825.
A2 (Overige getraceerde exemplaren berusten resp. in Hamburg en in Utrecht, zie Witstein
1975, 51).
Dit werk werd in 1568 bij de Londense drukker Henry Bynneman op de pers gelegd (Arber Dl.
5 (1950), 64 nr. 1227). Aangezien het colofon luidt ‘Den 19. Nouembris’, mogen we er van
uitgaan dat het boekje niet eerder dan eind november 1568 in de handel was. Dit is dus enige
maanden nadat Vander Noot de opdracht voor zijn Nederlandse Theatre had geschreven (Heeft
Van Dorsten op dit punt Arber niet geraadpleegd? Zie Van Dorsten 1970, 77 noot 33).
N. W[eiss] 1917, 89-92. De ex-monnik van de abdij van St.-Victor, Candole of Candolle, trad
uit het klooster en werd predikant te Roye in Picardië. Hij werd in 1567 terechtgesteld te Metz.
Weiss vond de oplossing van het anagram in de nagelaten aantekeningen van A. Bernus. Deze
identificatie van de auteur lijkt evenwel niet te zijn doorgedrongen tot de vakliteratuur.
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Zijn Sac et Pieces was, volgens een ongepubliceerde doctoraalscriptie over dit onderwerp van
de hand van Ruud van Buul (Vakgroep Nederlands, Leiden 1984), als compilatiewerk ten dele
gebaseerd op een Spaanse en een Duitse (lutherse) bron.
Vergelijk Sac et Pieces fol. g4r en g4v met Le Theatre fol. M7v en M8r. De heer D. Vatinel,
bibliothecaris van de Bibliothèque de la Société du Protestantisme Français te Parijs was zo
vriendelijk mij fotokopieën toe te sturen van het exemplaar van de Sac et Pieces [s.l., s.n.],
1561 dat in deze bibliotheek berust. Voor Le Theatre heb ik gebruik gemaakt van het exemplaar
KB B: III 38.082 A L.P.
Hierbij doe ik een poging om Vander Noots betrokkenheid bij het tot stand komen van de
Nederlandse versie van dit werk aannemelijk te maken. Het zal tevens blijken dat dit een boek
was waar ook Radermacher belangstelling voor had.
De genealogie van de Antichrist in Den Sack bevat ten opzichte van Het Theatre slechts enkele
spellingvarianten, een ondertitel, de varianten ‘Winsucht’ en ‘Besetten der laergetyden’ tegenover
resp. ‘Liefde des ghelts’ en ‘Besetten ende laergetyden’ (BT pp. 337-340, met name p. 338,
kol. 1, r. 6-7; kol. 2, r. 1). Ook de schriftplaatsen, waarnaar wordt verwezen in de marge, vertonen
verschillen, zo 2 Cor.: 15 bij Denakol tegenover Vander Noots correcte 1 Cor.: 15 en voorts
Ps. 23 tegenover Vander Noots Ps. 32 die beide geen zinnige verwijzingen opleveren (Strengholt
1957, 271 meent dat de correcte verwijzing moet luiden Ps. 53: 2 of Ps. 13: 2
(Vulgaatnummering); zie ook Strengholt 1955, 258). Bij deze laatste marginalia is dus zowel
bij Het Theatre als bij Denakol sprake van een kennelijke zetfout.
Het is aannemelijk dat Vander Noot voor de vertaling van dit onderdeel uit Sac et Pieces
verantwoordelijk is geweest. De minieme tekstverschillen zijn kennelijk veroorzaakt doordat
Vander Noot aan de drukkers Day en Bynneman op een verschillend tijdstip zijn tekst heeft
afgestaan. Het contact tussen Vander Noot en Day kwam reeds aan de orde. Dat Vander Noot
contact had met Bynneman is eveneens zeer waarschijnlijk. Bynneman, in 1568 de drukker van
Den Sack, zal in 1569 A Theatre drukken en rond 1570 Vander Noots Het Bosken. Zolang
bewijzen van het tegendeel ontbreken, zijn er voldoende gronden om Vander Noot voorlopig
te beschouwen als een van de auteurs die aan Den Sack met die stucken voor den Paus van
Roomen heeft meegewerkt.
Het blijft een raadsel wie er verder allemaal aan de Nederlandse vertaling van de Sac et Pieces
hebben bijgedragen en vooral wie de drijvende kracht achter het geheel is geweest. Ons inzicht
in de Londense literaire situatie zou er zeer bij winnen indien deze kwestie werd opgelost.
Behalve Vander Noot, D'Heere en Radermacher waren er nog meer Nederlandse auteurs toen
actief in Londen. In 1568 circuleerde onder de Nederlanders te Londen een pamflet in handschrift
ter verdediging van de Beeldenstorm van de lastige dichter-arts Gerardus Gossenius. In hetzelfde
jaar deed deze trouwe vriend van Vander Noot de lezers van Het Theatre kond dat hij een werk
persklaar had dat hij hoopte uit te geven met Vander Noots steun (Zie hierover Bostoen 1982,
83).
Wat Johan Radermacher betreft: hij bezat een exemplaar van Den Sack. Dit weten we op grond
van de veilingcatalogus van zijn bibliotheek. Misschien hadden Radermacher en Vander Noot
te Londen toch meer met elkaar te maken dan uit de beschikbare bronnen blijkt?
Witstein 1965, pp. 40-41.
Van Dorsten 1970, pp. 77-78.
In de Duitse versie van het Theatre is, in vergelijking met de desbetreffende passage in de
Franse, Nederlandse en Engelse versie, de passage gewijd aan Petrarca uitgebreid met een aantal
details:

Dieser Petrarcha nach dem er xxj. jar lang grosse und gleichwol ehrliche
lieb getragen hat/ zu einer schönen unnd lieblichen Tochter Laurette / oder
[von] jhme Madonna Laura genant/ geboren zu Bancluse [sic] bey Lisle
de Venise/ nit weit von Avignion gelegen/ darvon noch die Mauren eines
alten verfallenen Hauses/ dz Hausz Petrarchae genennet wirdt: Darbey ist
auch die wunderliche Fonteine oder Brunnen/ da der Flusz Sorga jhren
ursprung bekompt/ steht zwischen zweyen Gibeln auff einem grossen
Berg/ gleich wie der Brunne des fliegenden Pferds Pegasis/ zwischen den
Helicon und Parnassum springt. Hier pflegt der vorbenenter Petrarcha zu
Poetisieren. Welche Fonteine zu allem Wahrzeichen / noch auff den
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Heutigen tag der Brunne Petrarchae genennt wirdt. Wie ich dann solchs
im Vierden Buch meiner Aeuropeidos weitleuffiger beschrieben.
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(Theatrum, fol. F3r, ex. KB B: II 21.752 A L.P.)
Volgens Ypes was het de eerste keer dat een Nederlander de beroemde bron van Vaucluse
beschreef. Zij is van mening dat hier ‘persoonlijke aanschouwing het woord’ voerde (Ypes
1934, 63). Aangezien Ypes elders wel ontleningen door Vander Noot aan de Petrarca-commentaar
van Alessandro Velutello kon aanwijzen, lijkt het mij verstandig er rekening mee te houden dat
Vander Noot inderdaad vóór 1572 de Provence heeft bezocht. Het door Van Nuffel 1950, 191
in noot 5 gestelde: ‘Catherina Ypes rimanda al commento di Alessandro Velutello’ is onjuist
voor wat deze passage betreft.
BT 18. Bij een lange reis of zelfs een definitief vertrek van Vander Noot uit Londen komt
Gerardus Gossenius in aanmerking als degene die toezicht hield op de uitgave van Het Bosken
(in tegenstelling tot: ‘...niet duidelijk is wie deze fouten ontdekt moet hebben, als Vander Noot
dit door een definitief vertrek uit Londen niet zelf heeft kunnen doen’ BT 20).
Als datering en drukker van de uitgave van Het Bosken is door Ferguson indertijd ‘ca 1570 bij
Bynneman gedrukt’ voorgesteld op basis van vergelijking van het typografische materiaal (BT
pp. 19-20 noot 1). Gossenius had in dat jaar zeker contact met Bynneman. Zijn A newe Almanacke
werd eveneens in 1570 bij Henry Bynneman gedrukt (Bostoen 1982, pp. 81-82). Deze trouwe
vriend van Vander Noot, van wiens hand drie bijdragen in Het Bosken zijn opgenomen en wiens
bijdragen in Vander Noots werk ook later niet ontbraken, lijkt mij de aangewezen persoon te
zijn geweest. om die uitgave te bezorgen. Het lijstje met errata kan daarom van zijn hand zijn.
Dit werk, waarvan helaas nog steeds geen moderne uitgave voorhanden is, werd volgens de
titelpagina gedrukt in 1572. Aangezien bij het drukken hiervan hetzelfde typografische materiaal
werd gehanteerd als bij het drukken van Vander Noots Stammbuch, zal het zijn gedrukt bij de
Keulse drukker Gottfried Hirtzhorn (Godefridus Cervicornus). Er zijn drie exemplaren van
bekend, namelijk KB B: II 21.752 R.P.; KB B: II 53.821 A L.P. en BL Londen: C.107.b.35.
Details over deze exemplaren bij Forster 1968, 76.
Over deze Keulse rekenmeester en notaris, zie Forster 1967, p. 5, pp. 6-7, p. 28 noot 5.
Forster meent op grond van vergelijking van typografisch materiaal (Ibidem, p. 5) dat het
Theatrum door Heinrich von Ach is gedrukt. Dit is van belang omdat hij tevens inbreng in de
vertaling van de kant van de drukker vooropstelt. Na Waterschoots ontdekking van een exemplaar
van het Stammbuch werd duidelijk dat Hirtzhorn de drukker moet zijn geweest. Of zouden Von
Ach en Hirtzhorn hebben samengewerkt? Zie ook Forster 1968, 74 waar Forster op grond van
Froe's taalgebruik in testamenten meent dat dit taalgebruik niet overeenkomt met dat van het
Theatrum. Forster karakteriseerde dit taalgebruik als ‘Usus der Offizin Heinrich von Achs’
(Ibidem, 77). Nu de druk echter aan Hirtzhorn wordt toegeschreven, ligt hier opnieuw een taak
voor germanisten.
Vergelijk aan de hand van de volgende concordans:
Nederlandse versie:
fol. L7r, r. 25: ‘In somma [...]’
L7v, r. 1: ‘salicheyt, glorie, eere [...]’
M2r, r. 1: ‘VOorts hebt ghy gehoort [...]’ - M4r, r. 24/25: ‘want om deser
wille compt die gramschap Gods [...]’
M4r, r. 26: ‘daerom en verselt v met heurlieden niet [...]’ - N4v, r. 11/14:
‘deur den seluen onsen Heere. Amen.’
Duitse versie
fol. Mlr, r. 1: ‘KUrtzumb/ [...]’
Mlr, r. 9: ‘Glorj/ Ehr/ [...]’
M2r, r. 19: ‘Hie hastu nun gnugsam gehört [...]’ - M3v/M4r, r. 22/1: ‘dann
vmb derselbe willen kompt der zorn Gotts. [...]’
O2r, r. 13: ‘Daumb seindt nit jhre mitgenossen/ [...]’ - Plv, r. 2/5: ‘durch
den selbigen Herrn JESVM CHRJSTVM/ Amen.’

288. Het citaat stamt uit een brief van de Spaanse inquisiteur te Brugge, de augustijner monnik
Lorenzo de Villavicencio, aan Filips II. Graaf Herman had in zijn jeugd een humanistische
opvoeding genoten. Naar verluidt, zou hij de Psalmen deels in Griekse, deels in Latijnse verzen
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hebben overgebracht. Verder stond hij bekend als begunstiger van geleerden en als iemand die
te veel dronk. Zoals zijn vader was hij protestant en een leenman van hertog Willem van Gulik
en de Keulse aartsbisschop. Nadat hij een aantal kloosters in zijn graafschap had geseculariseerd,
werd hij te Rome beschouwd als vijand van de Kerk. Toch wist hij aan het begin van de Opstand
zijn neutrale positie te bewaren. In 1570 woonde hij de Rijksdag te Spiers bij (ABD Dl. 23
(1886), pp. 486-488). Bevond Vander Noot zich toen in zijn gezelschap? Bekend is het Duitse
lofdicht voor Vander Noot van de onbekende Godfrid Wyherten dat gedateerd is: Spiers, 8
september 1571 (PW Dl. 2, 246). Na de dood van Oranje in 1584 werd Herman van Nieuwenaar
stadhouder van Gelderland en één van de aanvoerders van de Staatse troepen.
Vander Noots opdracht aan hem in het Brusselse exemplaar van het Theatrum (signatuur: II
21.752 A L.P.), fol. A4r luidt als volgt:

Dem wolgerbornen Herrn/ Herren Herman Graffen zu Newenar vnd
Moersz/ Herr zu Bedtbur/ etc. meinem gnedigen Herren.
Gnediger Herr/ so ich alle vrsachen welche mich disz gegenwertig
Büchlein/ E.G. zu ehren zuzuschreiben bewegen vnd dringen / erkleren
solt/ würd die zeit mir viel zu kurtz fallen. zum theil darumb das E.G. von
allen frommen Herren zu allen zeiten/ gelobt/ geacht/ vnnd als ein
liebhaber Gottes/ seines Worts vnnd reiner lehre gehalten. zum theil auch
darumb/ das E.G. ein liebhaber aller guter künsten vnd tugenden sey/ vnd
vber das/ aller geisten erfahren/ gelehrt/ Edel vnd gutes lebens seyn/
Darumb hab ich mich erkünet/ disz Buch E.G. zu dediciren/ Bitten E.G.
wölle disz mein Büchlein gnedichlich entfangen vnd annemen.
E.G.
gutwilliger diener
Johan von der Noot.
289. Van der Noot 1971, p. 27, pp. 60-61.
290. Het eerste deel van dit boek (de ‘Apodixe’) is gedrukt door Felix Röschlin, de rest door Heinrich
von Ach, beiden drukkers te Keulen. Over de bewaard gebleven exemplaren en hun interessante
herkomst, zie Forster 1968, pp. 76-77; zie over een exemplaar in het bezit van Hans Michael
Moscheroch: Ibidem, pp. 82-83.
De terminus post quem berust op een gegraveerd portret van de dichter dat voorzien is van het
jaartal 1573 (OE p. [36]); de terminus ante quem berust op de gedrukte opdracht aan de Keulse
kanunnik Dietrich Koch in het exemplaar te Uppsala, die gedateerd is: 20 april 1576 (Forster
1967, 12). De Mariaklok van het Sticht St.-Cecilia te Keulen draagt een inscriptie waarin als
plaats van herkomst van deze vriend van Vander Noot ‘Brogel’ wordt vermeld. Het is mij
vooralsnog niet duidelijk of Vander Noots vriend Dietrich Koch (ook: Theodoricus Cocus) uit
Kleine of Grote Brogel (tussen Overpelt en Peer in het huidige Belgisch Limburg), dan wel uit
Breugel (boven Eindhoven in Noord-Brabant) afkomstig was.
291. Wille 1963, pp. 34-36.
292. DBE pp. 71-73
293. Ibidem, pp. 46-55. Bij de Nederlandse elite was dit allegorische werk nogal geliefd. Radermacher
bezat zowel een exemplaar van de oorspronkelijke Italiaanse editie als van de Franse vertaling.
Ook Willem van Oranje bezat een exemplaar van de tweede uitgave van de Franse vertaling
(De la Fontaine Verwey 1984, 86, waarin men via noot 14 wordt verwezen naar een uitgebreide
bibliografie en naar recente secundaire literatuur betreffende de Hypnerotomachia).
294. DBE pp. 78; OE p. [274].
295. Forster 1968, 79.
296. OE p. [65].
297. DBE pp. 193-194. Bonger haalde dit gedicht later aan als ‘het virtuose rederijkersvers uit het
voorwerk van Das Buch Extasis’ en als ‘hoewel niet gesigneerd vrijwel zeker van Coornhert’.
(Bonger 1978, 71).
298. Een houtsnede naar dit portret vindt men in zijn Stammbuch uit 1572 op de versozijde van de
titelpagina, waar het heet ‘Sculptum ex pictura G. [= Gulielmi] Key’. Dezelfde houtsnede bevindt
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zich ook in de drie bekende exemplaren van het Theatrum [= Duitse versie]. fol. A4v en in het
Haarlemse exemplaar van Het Bosken (zie ook Hodnett 1971, p. 80 noot 68).
299. FIGVRAE ALIQVOT DESVMPTAE EX Libello quod Theatrum inscribitur, compositum per
Nobilem, egregium, nec minus Doctum virum Ioannem van der Noot. 1571 (ex. KB B: II 26.083.
Zie ook BT 36 en Hodnett 1971, 80 noot 70, waaruit blijkt dat Hodnett niet heeft begrepen dat
Funck naar dit exemplaar verwees). De titelpagina van het boekje met 18 etsen uit Het Theatre
is gevat in de weelderige - volgens Hodnett geëtste en door hem aan Gheeraerts toegeschreven
- omlijsting die we kennen van zowel het Washingtonse exemplaar van Het Bosken (zie hierover
BT pp. 14-15) als van Het Theatre (Volgens BT 36, afbeelding op p. 183), als ook van het
Oxfordse exemplaar van het Franse Theatre (Hodnett 1971, pp. 44-45). Het gegraveerde portret
van de dichter vinden we verder uitsluitend in beide Washingtonse exemplaren van resp. Het
Bosken en Het Theatre (BT 36). Volgens Hodnett is het vanwege stijlverschillen en vanwege
het feit dat het portret een kopergravure en geen ets is, zeer onwaarschijnlijk dat Gheeraerts de
maker ervan zou zijn (Hodnett 1971, 45).
300. Een onderzoek naar de illustraties in zijn werken vanuit de kunsthistorische hoek en tevens naar
de verhouding tussen de inventor Vander Noot en de vele beeldende kunstenaars die voor hem
hebben gewerkt, is een desideratum. De bibliografische grondslag voor een dergelijk onderzoek
is te vinden in de studies van Vermeylen, Smit/ Vermeer, Zaalberg, Forster en Waterschoot.
301. Het Haarlemse exemplaar van Het Bosken (sign.: 86 C 16) heeft voorin een apart titelblad met
de volgende gedrukte tekst in een omlijsting:

HET EERSTE BOSKEN VAN H. IAN VANDER NOOT. INHOVdende
verscheyden Poëtixe vvercken: des Duerluchtighen en Hoochgheborenen
Vorst, H. VVillem, Hertoghe tot Gulich. Cleue, Berghe, & c. Graue vander
Marck, ende Rauensberch, & c. Heer van Rauenstein, & c. Outste Sone
Karle Friedrich toegeschreuen.
Door J.W. Enschedé, bibliothecaris van de Haarlemse Stadsbibliotheek, werd dit blad aan het
eind van de vorige eeuw gedateerd als gedrukt in ca. 1700. ‘Wie dat titelblad heeft bijgevoegd,
en waar die anonymus zijn gegevens opgespoord heeft om te concludeeren dat Van der Noot
zijn werk opdroeg aan den zoon van Hertog Willem, moet in het duister blijven’, schreef
Enschedé (Vermeylen Dl. 2 (1951), 828).
302. Forster 1967, 13. Van de situatie aan het Kleefse hof bestaat een verslag van 23 januari 1571
door een Spaanse ooggetuige (Lacomblet 1865, pp. 210-213). Blijkens dit verslag zou, nadat
begin 1564 hertog Willem een beroerte had gekregen, de invloed van de ‘ketters’ [= luthersen]
op hem zijn toegenomen. Zij wilden zelfs dat zijn oudste zoon Karl Friedrich het katholieke
geloof vaarwel zou zeggen, terwijl deze van kindsbeen af daarin was opgevoed. Onder druk
van Werner von Gymnich, rentmeester van hertog Willem, gingen Karl Friedrich en zijn vader
op Pasen 1570 openlijk ter communie, wat niet naar de zin was van de luthers gezinden aan het
hof. Werner von Gymnich zorgde ervoor dat hij in 1571 tot mentor van Karl Friedrich werd
aangesteld. Onder zijn invloed en vooral onder invloed van de noodlottige gebeurtenissen in
de naburige Nederlanden kreeg het katholicisme steeds meer vat op de hertog en zijn Raad. Het
is veelbetekenend dat de Spaanse ooggetuige vermeldt dat Werner von Gymnich hem heeft
verzekerd dat de oude hertog, indien zijn gezondheid dit toelaat, zo veel mogelijk de mis
bijwoont. Kennelijk moest dit verslag het Spaanse hof geruststellen en tevens afhouden van
militair optreden tegen de ‘ketters’ in het Kleefse.
Het was vooral de lagere adel die in het Kleefse aan andersdenkenden onderkomen en
bescherming verschafte en die aan het hof over medestanders beschikte, terwijl het Kleefse hof
zelf (lees: hertog Willem) officieel voor een hervormd katholicisme koos. Dit kwam ook tot
uiting in de opvoeders die hertog Willem voor zijn oudste zoon had gekozen (Lacomblet 1865,
pp. 78-81). Vóór 1571 waren dat Matthias Paludanus, die Karl Friedrich de beginselen van de
Latijnse grammatica bijbracht, en de jezuïet Conrad von Heresbach (1508-1576). Beiden voedden
de aankomende hertog op tot verdraagzaamheid in godsdienstige aangelegenheden (Pighius
1959, 15). Eenzelfde indruk van gematigdheid krijgt men wanneer men de proclamatie van 28
april 1568 leest over de openbare uitoefening van de godsdienst. In deze proclamatie van hertog
Willem en de Raad van Kleef wordt een verbod als volgt uitgedrukt: ‘beschwerliche neuwerungen
[...] nitt zu gestatten’. Die vernieuwingen blijken te bestaan uit ‘besondere und doch verschiedene
und ungleiche kirchendienst mit auszspendung der hochwirdigen Sakramenten’ (Ibidem, pp.
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303.
304.
305.

306.

307.

308.
309.

310.

208-209). Klinken de termen, waarin het verbod is gesteld, al niet stevig, van nog meer
gematigdheid getuigt het feit dat tegen degenen die zich aan het verbod niet houden, geen
sancties worden afgekondigd, wat in schril contrast staat tot het optreden van Alva in de
Nederlanden op hetzelfde ogenblik.
Waarschijnlijk ging Vander Noot over tot het aanbieden van zijn exemplaar van het Theatrum
vanwege Karl Friedrich's reputatie van verdraagzaamheid. In oktober 1571 vertrok Karl Friedrich
op een soort ‘grand tour’ naar het keizerlijk hof te Wenen en vandaar naar Italië, waar hij op 9
februari 1575 in het pauselijk hof te Rome aan de pokken overleed (BT 13, noot 1). Zijn nieuwe
opvoeders, die betrouwbare katholieken waren, begeleidden hem. Het waren Werner von
Gymnich en Stephanus Vinandus Pighius (1520-1604), een ex-bibliothecaris van kardinaal
Granvelle die afkomstig was uit Kampen in Overijssel. Pighius schreef over de reis een boek,
waarvan ik een exemplaar van de tweede druk heb geraadpleegd (eerste druk: Antwerpen, Chr.
Plantinus, 1587; ex. in KB B). In dit boek zijn allerlei bijzonderheden over het leven en de
opvoeding van Karl Friedrich te vinden, waaruit vooral de roomsgezindheid van de Kampense
auteur blijkt (Over de opvoeding van de jonge vorst, zie Pighius 1609, pp. 74-75).
Bonger 1978, 62.
Ibidem, 63.
Ibidem, Bonger is, in tegenstelling tot anderen, van mening dat er geen sprake was van een
vriendschapsband tussen Niclaes en Coornhert, omdat beider denkbeelden te zeer uiteenliepen.
Het ligt er maar aan hoe men het begrip vriendschap definieert. Het lijkt me onwaarschijnlijk
dat je vijand herhaaldelijk bij je logeert?
Ibidem, 268. Volgens Bonger dateert de breuk tussen Niclaes en Coornhert van omstreeks 1560,
maar het bewijs voor die datering is mij niet duidelijk. Zie daarentegen Hamilton die nog een
ontmoeting tussen Coornhert en Niclaes signaleert te Antwerpen in 1566, zonder dat er sprake
was van ‘ill-feeling [...] or not at least on Coornhert's part’ (Hamilton 1981, 103).
Op grond van de beschikbare gegevens lijkt het mij voorbarig om tijdens Coornherts Kleefse
periode vriendschappelijk contact tussen Niclaes en Coornhert uit te sluiten.
Wille 1963, 29. Zie ook: Ibidem, noot 1, naar aanleiding van de gedachte dat Vander Noot reeds
te Londen tot de sekte zou zijn overgegaan. Wille stelt daar de mogelijkheid van een geleidelijke
overgang te Keulen tegenover. Die overgang te Londen zou immers ‘wel zeer haastig’ moeten
hebben plaatsgevonden.
PW Dl. 2 (1975), 137; voor de opvattingen van voorgangers, zie pp. 136-137. Waterschoots
argumenten vindt men op pp. 137-138.
Uit een rekwest van Vander Noot aan de stadsregering d.d. 28 juli 1582 blijkt dat de Staten
hem ‘met eenige cleyne somme van penningen tot een oft twee reysen wat te helpe gecomen
hebben’ en dat ze van plan waren geweest hem een regelmatige uitkering te geven of zoals de
letterlijke tekst luidt ‘om hem te versiene met seker eerlyck onderhoudt dat hy alle maenden,
jaeren oft halve jaeren tot huerder ende des landts eere ontfangen mochte’. Omdat aan de Staten
op dat moment de financiële middelen ontbraken - we zijn in de periode van Anjou - hebben
zij hem in de zorgen van de stadsregering aanbevolen (Prims 1937, 969).
Door de stadsregering werden in die periode de volgende bedragen aan Vander Noot toegekend:
• 27 juli 1581: 50 gulden (lening), zie SA A, Tresorij 33, 146.
• 28 juli 1582: 100 gulden (schenking), zie: SA A, Tresorij 25, 159r.
• 5 februari 1584: 50 gulden (schenking), zie: SA A, Privilegiekamer 557, fol. 39r.
• 22 augustus 1585: 25 gulden (schenking), zie SA A, Privilegiekamer 557, fol. 333r.

311. ARA H, Staten van Holland 1572-1795, no 15. Resolutien vande Heeren Staten van Hollandt
ende West-Vrieslandt, genomen in haer Vergaderinge gehouden inden Hage, beginnende met
den 1 January 1580.

Octroy voor Johan vander Noot, tot het maecken ende vuytgeven van een
Boeck. Op 't versoeck van Johan vander Noot hebben de Staten verklaert
by Apostille:
De Staten hebben in aensieninge van de bequaemheyt, goeden yver ende
affectie vanden Suppl. alhier, verklaert te vreden te zijn dat by den selven
Suppl. ter eeren vande Staten voornoemt ghemaeckt ende uytgegeven sal
worden het Boeck Europides, in desen geroert; welverstaende dat het selve
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al vooren by de Gecommiteerden van de Staten sal worden gevisiteert. (p.
(35) of fol. F2r).
15 Maert. Vander Noot Ordonnantie op Thomas Genits van 50 ponden.
Is den selven vander Noot geaccordeert Ordonnantie op Thomas Genits,
Ontfanger vande Confiscatien, van 50 ponden, tot een consideratie vande
diensten, die de selve in het maecken vande Europides heeft voorghenomen
gehadt. (p. (36) of fol. F2v).
(Dezelfde formulering met slechts hier en daar een iets andere spelling, in het handschrift: ARA
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

319.
320.

321.

322.

H, Staten van Holland 1572-1795, No 328. Minuut resoluties, fol. 712r).
Van een uitlating in de ‘Apodixe’ in Das Buch Extasis leren we dat vóór 1576 het derde en het
vierde boek van de Europis gereed of vrijwel gereed waren (OE [25]).
Briels 1974, pp. 393-394.
SA A, Pk. 556, fol. 39v-40r. De verwijzing naar dit stuk heb ik te danken aan de alertheid en
vriendelijkheid van wijlen dr. Lode van den Branden.
Vermeldingen van dit pamflet in Knuttel Dl. 1 (1978), nrs. 538 t/m 540 en nr. 603.
PW Dl. 2 (1975), pp. 138-139.
ARA B, Rekenkamer 111, fol. 7v-10v. Transcriptie van het vonnis in Bostoen 1975, pp. 42-47.
Zelf ga ik er voorlopig van uit dat Vander Noot na juli 1595 is overleden. Het laatste rekwest
dat van hem bekend is, dateert van 28 juli van dat jaar (SA A, Rk 36, fol. 375v). Dr. Lode van
den Branden heeft mij echter indertijd herhaaldelijk verzekerd dat hij ooit een stuk heeft gezien
waaruit bleek dat Vander Noot in 1596 of in 1598 nog in leven was. Ondanks alle mogelijke
inspanningen van Van den Branden en van mij is het ons nooit gelukt dit stuk te traceren.
Hamilton 1980, 295. Aan dit artikel van Hamilton worden ook alle volgende biografische
gegevens betreffende Paulus de Kempenaer ontleend.
Van Vinckenroye 1968, 185-186. Voor een interessante opmerking van Houwaerts gelijknamige
achterkleinzoon waardoor hetgeen bekend is over de relatie tussen zijn overgrootvader en
Vander Noot nog gecompliceerder wordt, zie Bostoen 1980, pp. 158-159 noot 43.
Hoofdletters, leestekens en u/v spelling zijn hier in de transcriptie aan het moderne gebruik
aangepast.
De aantekeningen stammen uit De Kempenaers exemplaar van Sweertius 1613, 320. De
aantekening over Houwaert loopt nog verder door, vermoedelijk tot op p. 321, maar ze is slecht
te ontcijferen. Zoveel werd mij duidelijk dat De Kempenaers kalligraferen voor Houwaert ertoe
leidde dat de dichter zijn kalligraaf ‘hadde begraciet oft in syne gunste getogen’. De vriendschap
lijkt dus eerder van Houwaert te zijn uitgegaan dan van De Kempenaer.
Hamilton geeft het citaat mijns inziens niet helemaal correct weer wanneer hij ‘ende anno m.
D 78’ transcribeert als ‘in anno m. D 78’ (Hamilton 1980, 328 noot 20).
Van Milenus Clachte werd vóór de Tweede Wereldoorlog een handschrift op perkament
tentoongesteld te Rotterdam, waarvan de tekst helemaal gekalligrafeerd was. Dit exemplaar
was voor de tentoonstelling uitgeleend door de stadsbibliotheek van Bremen. Het handschrift
in kwestie was het nieuwjaarsgeschenk voor Oranje van Houwaert, die het op de oudejaarsavond
van 1576 aan de Prins te Brussel heeft aangeboden. Dank zij De Kempenaers uitlating weten
we nu dat de hele tekst door deze laatste was gekalligrafeerd in een zestigtal verschillende
schriftsoorten, waarvan er sommige voor het eerst het licht zagen. Zie over dit bijzondere
exemplaar de beschrijving van Willem de Vreese, die van de tekst de opdracht aan Willem van
Oranje in extenso citeerde (De Vreese 1933-1934). Uit de voorlaatste strofe van die opdracht
blijkt dat Houwaert erop hoopte dat Marnix dit boek aan Oranje zou voorlezen ‘voor recreatie’.
Over Milenus' Clachte zelf, zie Kalff Dl. 2 (1889), pp. 34-35; GLN Dl. 3 (1944), 121.
Vermeylen vermeldt in zijn bibliografie dat het exemplaar van Vander Noots Poeticsche Werken
dat in de UB Leuven berustte, 5 bladen in handschrift [autograaf van de dichter?] bevatte met
gedichten die Vander Noot aan Torrentius had opgedragen. Het titelblad van dit exemplaar
vermeldde als impressum: ‘T' Antwerpen, By Daniel Vervliet. 1588.’ (Vermeylen 2 (1951),
pp. 838-839). Het exemplaar is helaas in 1914 verloren gegaan ten gevolge van
oorlogshandelingen.
Vermeylens aantekeningen over dit exemplaar bestaan evenwel nog. Hierbij wordt het gedeelte
van de aantekeningen dat betrekking heeft op de gedichten voor Torrentius weergegeven.
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5 ms. bladen bijgevoegd (9 blz.)
Aen den Eeerw. Heere... Liven Torrentius Bisschop van Antwerpen, etc.
Ode (Siende soo cleyn gheacht...)
Hij verklaart wat een Poeet is. Het is die
Die hooghlijck begaeft is medt goeden verstande,
En die daer neven oock wt des hemels warande
Al veel godlycker gheest dan ander heeft ontvanghen:
...Ten tweeden moet hy oock godlycker Gheest ghevuelen
In syn vreedsamich hert, brandende wacker weulen:
Dat medt de beste hy, van hem, sou segghen meughen
Godt is, en leeft in ons, hy gaet ons opwaert dryven,
Hij (en niet wij) doedt ons, schoone veerschen beschrijven,
[...] Ten derde moet hij noch eenen mondt t'aller stonden
Hebben, die saecken groot, loffelyck can verconden.
... Daer een rym schryver slecht, niet toe en can gheraeken
Al hebben Claes en Peer in sulcker werck behaghen,
Sij en syn weerdigh niet den naem Poët te draghen.
... tot deughden op gheheven.
Torrentius kan veel leed van hem verdrijven
veel achterclaps... en verachten
Der menschen onbeleeft, die na gheen deughdt en trachten.
(bron: AMVC, Antwerpen, signatuur: V 4655-H, Map A. Vermeylen. In een enveloppe met
losse stukken, ongefolieerd).
323. Hamilton 1980, 331 noot 107.
324. Voor de huidige bewaarplaats van deze werken, zie: Ibidem, 327 noot 1, 331 noot 97 en 99.
325. KB H: 76 H 23. De provenance van dit handschrift is als volgt: in september 1831 schonk
koning Willem I ‘Een Handschrift, beginnende met het woord Boruchtia’ aan de bibliotheek,
zoals blijkt uit Register C, p. 13 (KB H, Zaal Oude Drukken en Handschriften).
In het handschrift bevindt zich voorin een los blaadje met aantekeningen, die waarschijnlijk uit
1857 stammen. Uit die aantekeningen blijkt dat Paulus de Kempenaer een kalligrafische bijdrage
en een pentekening heeft geleverd in een boek dat in 1597 aan Prins Maurits werd aangeboden.
Het boek in kwestie is de Nederlandse vertaling van Pierre Viret's Exposition de la doctrine de
la foy chrestienne, die werd bezorgd door Andreas Trochopoea [= Andreas Rademaecker]. De
verblijfplaats van dit exemplaar is nu onbekend. Op 31 maart 1857 is het boek ter inzage geweest
op de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het was toen in het bezit van de boekhandelaar
J.L.C. Jacob († 1865) die het voor f 14, - te koop had aangeboden aan de staatsraad H.J. Caan,
ten behoeve van diens zoon, de burgemeester van Rijswijk (namelijk, jhr. mr. Jan Hendrik Caan
van Neck). Bij de inzage werd ter bibliotheek het volgende vastgesteld: de hoornen band was
versierd met het blazoen van Prins Maurits, ‘verguld met snede, met ornamenten ingedrukt.’
De dichterlijke (?) opdragt is op perkament geschreven en hier en daar met goud opgelegd. De
ondertekening luidt: Andrieu Rademaecker. Daarachter en voor de gedrukte opdragt des vertalers
aan de Staten van Holland, is een getekend Minervabeeld op een driekant voetstuk, waarop met
hetzelfde schrift als de opdragt van Rademaecker een spreuk uit Psalm 35 en met de initialen
P.D.K. en het jaartal 1597. Deze initialen en nog meer het Minervabeeld en de vorm van het
schild duiden aan als teekenaar en Calligraaf van die voorstelling en van den opdragt, Paulus
de Kempenaere, een Calligraaf en 1582 secretaris extraordinaris van den Raad van Brabant’.
Het exemplaar is ruim tweeënhalve eeuw in het bezit van de Oranjes geweest. In de
handschriftelijke catalogus van Maurits' bibliotheek, die werd opgemaakt door Abraham von
Dohna en die is gedateerd: 24 april 1608, vinden we dit boek vermeld als: ‘Van die predestinatie’
en de naam van de auteur Pierre Viret is er verbasterd tot ‘M. Pieter Wyrs’ (Chroust 1897, p.
20, nr. 260). Het werd bij P. van Cleef in Den Haag geveild in 1749, blijkens de Catalogue des
livres de la bibliothèque de S.A.S. Frédéric-Henri, Prince d'Orange p. 146, no 239 (ex. KB H,
Afd. Handschr. sign.: 16064). Het boek ging toen kennelijk over in privé-bezit.
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De vertaler Rademaecker was in de periode 1593-1597 predikant te Rijswijk (Van Alphen's
Nieuw Kerkelijk Handboek jrg. 1907, 155). Een familierelatie tussen hem en Johan Radermacher
heb ik niet kunnen vaststellen. Rademaeckers Nederlandse vertaling verscheen onder de titel
Gemeyne ende klare Onderwysinghe der Christelijcker Leere. Zij werd in 1597 gedrukt te Delft
bij Jacob Comelisz. Vennekool voor rekening van Jan van Waesberghe te Rotterdam. Het enige
- mij bekende - exemplaar ervan berust in de UB Amsterdam.
Over Zefiriele Tommaso Bovio, zie DBI Dl. 13 (1973), pp. 565-566. In 1572 verzocht deze
excentrieke Italiaanse edelman aan paus Gregorius XIII om voortaan de naam Zefiriele te mogen
dragen. Deze naam houdt wellicht verband met zijn kabbalistische neigingen. In die jaren werd
hij ook een onbaatzuchtig heelmeester van wanhopigen en verlatenen. De eerste druk van de
Flagello stamt uit 1583. De opdracht hierin aan Signor Curio Bolderi, die met Zefiriele in de
rest van het boek in discussie treedt, is gedateerd: 23 december 1582. In de opdracht memoreert
Bovio vooral zijn successen op het gebied van de bestrijding van de Franse ziekte (syfilis) en
van de jicht (een exemplaar van de eerste druk Venetia, Domenico Nicolini, 1583 werd door
mij geraadpleegd in Bibliotheca Marucelliana, Florence, sign.: 6.A.XIV.24).
KB H, 76 H 23, fol. 23v. Met hartelijke dank aan Alastair Hamilton die indertijd de naam van
Vander Noot was tegengekomen in de Boruchtia en mij grootmoedig de verwijzing meedeelde.
Hamilton twijfelde er toen aan of deze passage onze dichter betrof. Wegens De Kempenaers
verwijzing naar Vander Noots Lofsang van Braband meen ik dat er geen twijfel over kan bestaan
om wie het hier gaat.
Bij de transcriptie werden u/v en j/i genormaliseerd, tevens werden hoofdletters en interpunctie
aangepast aan het moderne gebruik.
Sweertius 1613 (ex. KB H, 393 F 14). Bij het citaat uit Grapheus' Encomium staat ‘ali*a*s: Jan
Vander Nood Poeta Laureatus et patritius antverp.’
Hamilton 1980, 304, afbeelding aldaar op 303.
Ibidem, 332 noot 111.
OE p. [32].
BT 12; Dit devies bestond al eerder in de zestiende eeuw, zie Forster 1976, 500. Anders dan
door Zaalberg werd verondersteld (DBE pp. 231-232), is de slak geen vondst van Vander Noot.
Een slak met het devies ‘Paulatim’ komen we voor het eerst tegen in het drukkersmerk van
Harman Schinckel. Deze Delftse drukker hanteerde het in de Phalli van Hadrianus Junius uit
1564 (Afbeelding van de titelpagina bij De la Fontaine Verwey [z.j.], 26). Dit drukkersmerk
zou ook door Schinckels opvolgers worden gehanteerd (Ibidem). Nog meer afbeeldingen van
dit drukkersmerk vindt men in De Stad Delft [...] tot 1572. Tekst, p. 115 en p. 167. Het randschrift
van dit laatste luidt: ‘AVEC LE TEMPS - PAVLATIM’. Tempori te tempera, luidt het devies
van de Amsterdamse graankoopman Pieter Allertsz. Boelen (1526-1568) op zijn portret (anoniem
schilderij uit 1552), zie: De smaak van de elite, 1986 pp. 33-34; in de kapel van Montfoort
binnen de Utrechtse dom bevindt zich de zerk van kanunnik Marcus van Wees met onderaan
de spreuk temperate tempori en de datering 1548 en afbeelding van twee huisjesslakken, zie:
Het nieuwe ornament 1986, pp. 19-20.
Bij Vander Noots portret in zowel het Haarlemse als in het Washingtonse exemplaar van Het
Bosken vindt men onder de kenspreuk ‘Tempera te tempori’ twee wijngaardslakken afgebeeld.
Hetzelfde portret komt men ook tegen in Figurae aliquot (exemplaar KB B). Vander Noots
pictura (de slak) en motto (Tempera... etc.) kan - anders dan door Smit werd gedaan in BT 12
- nader worden toegelicht met behulp van volgende woorden uit de ‘Apodixe’:

MAL. Das ander ist ein Weingarts sleck. DO. Die fügt sich nach der zeit:
Wenn es schön wetter ist/ steekt sie ire hörner ausz/ Wenn es aber sturm
und ungewitter ist/ so zeugt sie sich in das heuszlin / darinnen sie sich
erhelt/ bisz so lang die zeit besser ist:
(bron: OE p. [31]).
333. Hamilton 1980, 329 noot 42, waar de naam van de kanselier ten onrechte als ‘Dirck Liesvelt’
is weergegeven.
334. PW Dl. 2 (1975), pp. 208-210; voor de datering zie Dl. 1, pp. 30-31.
335. Uit de context van de bewuste passage blijkt dat zowel Vander Noot als de geadresseerden bij
de ‘slechtheid der calvinisten’ zullen hebben gedacht aan het optreden van de hertog van Anjou
en aan dat van bepaalde personen uit diens omgeving, met name ten tijde van de Franse furie

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

op 17 januari 1583. Ongelijk had Vander Noot niet: ‘De feestelijk ingehaalde hertog scheen
naar verraderlijkheid en voorkomen welhaast geschapen voor de rol van aartsbandiet in een
anti-Franse gruwelroman’ (Van Deursen 1984, 147).
336. In zijn brief wijst Vander Noot erop dat het velen heeft gestoord dat hij zo armoedig door de
stadsregering werd afgescheept. Ten bewijze citeert hij enkele verzen van Jacob vander Mast
en van Hugues Cabisset en hij zou nog andere namen kunnen noemen, maar dit zou hem te ver
voeren, meent hij.
Van de passage, waar het ons vooral om gaat, geef ik hier - afgezien van de stilzwijgende
oplossing van afkortingen - een diplomatisch afschrift. De bestaande transcriptie van Prims
bevat namelijk storende fouten:

En veel andere, te langh om hier te verhalen, der welcker jck ter antwoirden
gaff, sulcx hebben groffelycken ende onredelycken genouch gedaen; de
Caluenisten, die professie doen [= belijden] van geneycht te wesen tot alle
quaet ende onnut tot alle goet; gelyck sy oyck met de wercken naer heur
vuyterste macht bethoonen. roepende alleene het gelooue, het gelooue, t
gelooue maeckt ons vrij, dickmaels oyck daer by nuemende de hope, maer
ganschelyck vergetende, Ja ende verworpende de lieffde, ende de vreese
des heeren. Dese hebben my (soo sy vyanden der deucht, der Edelheyt,
ende aller goeden cunsten syn) tot der doot toe gehaet ende versmaet: te
meer, om dat jck heur gebreken gestraft hadde, ende voorseyt wat heur
naer volgen zoude, gelyck oyck geschiet js; ende oyck noch te meer om
dat jck Catholicx was en deur Goidts gratie, genade ende bermherticheyt
tot op dese vre [lees: ure] gebleuen ben, sonder van ons moeder de heylighe
Roomsche Christelycke Kercke te scheyden, oft my tot heure versierde
[= verzonnen] opinien ende ceremonien te begeuen, oft professie te doen,
(SA A, Pk. 1975, ongefolieerd; Prims 1937, 979).
337. BT pp. 12-13; Forster 1976, 500.

Hoofdstuk 2. Biografie van Guillaume de Poetou
1. Uitgangspunt
Zoals in de inleiding al werd aangegeven, is het onderzoeksobject van deze studie
het vroegst gepubliceerde werk van de Antwerpse renaissancedichter Jan vander
Noot. Vander Noot publiceerde zijn eerste gedichten in een bundel van een dichter
die uit Artois (of: Artesië) afkomstig was en die zich te Antwerpen had gevestigd.
Deze dichter, die in het Frans publiceerde, heet Guillaume de Poetou. Vander Noots
eerste gepubliceerde verzen zijn eveneens in het Frans gesteld. Reeds bij
oppervlakkige lectuur van het oeuvre van beide dichters blijken nogal wat
overeenkomsten in stof en presentatie. Anders gezegd: de kennismaking met de
opvattingen van Guillaume de Poetou over literatuur lijkt voor Vander Noots
ontwikkeling als dichter van belang te zijn geweest. Tot nu toe is aan het gezamenlijk
optreden van beide dichters nauwelijks aandacht besteed. Ten onrechte, maar wel
begrijpelijk. Het werk van de tweederangsdichter Poetou valt niet makkelijk te
raadplegen voor de geïnteresseerde lezer. Van de vier door deze dichter gepubliceerde
werken waren Vander Noot-kenners slechts met de inhoud van twee ervan min of
meer vertrouwd.1. Ook over het leven van de Artesische dichter was nagenoeg niets
bekend: hoe en waarom was Guillaume de Poetou in Antwerpen terechtgekomen?
Hoe kwam het dat Vander Noot hem financieel steunde? Dit alles werd nooit eerder
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onderzocht. Vandaar dat ik dit bio-bibliografisch onderzoek heb opgezet om zo een
begin te maken met de ontsluiting van Guillaume de Poetou's leven en werk. Op die
manier komt het optreden van Jan vander Noot in een nieuw daglicht te staan.

2. De bronnen
Wat zijn de bronnen voor onze kennis van het leven van Guillaume de Poetou? We
zijn gedwongen zijn leven en bezigheden te beschrijven op grond van slechts enkele
snippers archiefmateriaal en op grond van hetgeen hijzelf te berde brengt over zijn
omzwervingen, zijn familie, zijn vrienden en over zijn milieu van zakenlieden en
dichters te Antwerpen. Het bronnenmateriaal is dus hoofdzakelijk literair van aard.
Literaire bronnen en een biografie! Hoe vaak werden het poëtische en het biografische
‘Ik’ niet ten onrechte door elkaar gehaspeld in het verleden!2. Toch is het onjuist om
voorbij te gaan aan de zakelijke of feitelijke informatie die in literaire teksten
verborgen zit. Dat klemt des te meer wanneer aan dit soort informatie op een andere
manier nauwelijks valt te komen. Maar de biograaf die ook literaire bronnen hanteert,
moet steeds goed beseffen dat de feitelijke informatie door een dichter op een bepaalde
manier wordt gearrangeerd. Het is daarom gesuggereerd. Bovendien moeten deze
feiten congrueren met wat men aan feiten in andere, zakelijke bronnen terugvindt of
anders gezegd: de feiten uit de literaire bron mogen niet in tegenspraak zijn met de
feiten uit de zakelijke bron. Wanneer dit wél het geval is, dan is het de taak van de
biograaf om dit te signaleren en eventueel op te lossen. Literatuurhistorisch gezien
kan er juist in zo'n geval van tegenspraak een biografisch interessant probleem
schuilen. Deze uiteenzetting kan echter niet verhullen dat ik liever over een ruimer
aanbod aan bronnenmateriaal had beschikt. Voor zover bekend, heeft geen tijdgenoot
van de dichter zich ooit beijverd om iets over hem, hoe beknopt dan ook, op schrift
te stellen. Evenmin is van Guillaume de Poetou een portret overgeleverd.
De voornaamste bewaarplaatsen van zakelijke bronnen voor het leven van de dichter
zijn vermoedelijk het gemeentearchief (Archives Communales) te Béthune en het
Stadsarchief te Antwerpen.
Wat Béthune betreft: het Duitse bombardement van april 1918 heeft het
gemeentearchief van Béthune zwaar getroffen. Hoe beperkt de omvang van de
resterende bescheiden is, kan men vaststellen aan de hand van de gedrukte
negentiende-eeuwse inventaris van E. Travers.3. Van deze inventaris in het
gemeentearchief te Béthune zijn met blauw potlood de weinige bundels die bewaard
zijn gebleven, aangekruist. Het Bethuunse archiefbezit mag dan beperkt zijn, ik heb
desondanks niet alles kunnen zien. Van het onderdeel ‘Administration Communale’
heb ik slechts de bundels BB 1, BB 6 t/m BB 11 geraadpleegd en van de ‘Comptes
de la Ville’ slechts de bundels CC 127, CC 128, CC 129 en de eerste helft van CC
130. Voor een onderzoeker is er in de bundels Stadsrekeningen, die voor de zestiende
eeuw grotendeels ongeschonden zijn overgeleverd, mogelijk nog iets te vinden.
Ook de andere bewaarplaats, het Stadsarchief te Antwerpen, vertoont nogal wat
lacunes voor wie de Antwerpse periode van de dichter (ca. 1560-1566) wil bestuderen.
Zo acht ik het waarschijnlijk dat Guillaume de Poetou een of meer bundels heeft
aangeboden aan de Antwerpse overheid met het vooruitzicht op een financiële
tegemoetkoming. Het zou mij niet verbazen dat hij een dergelijk verzoek tot de
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overheid zou hebben gericht. In het Stadsarchief ontbreken echter de bundels uit de
Tresorij over 1562-1576; ook de bundels ‘Stadsrekeningen’ (1560-1577) en
‘Kwitanties’ (pas vanaf 1572 aanwezig) uit de Rekenkamer ontbreken. Wat wel nog
nader kan worden onderzocht, is de Vierschaar, bundel 148 (periode 1559-1565) in
verband met Poetou's misstap waarover hij spreekt in La grande Liesse op fol. 37r.
Wellicht ook dat de tien bundels Schepenregisters nrs. 301-310 (periode 1565-1566)
gegevens over hem bevatten, maar ik acht de kans hierop gering. Wel onderzocht
zijn de Certificatieboeken nrs. 11 t/m 24 die ik heb doorgewerkt op grond van het
kaartsysteem dat berust in het Stadsarchief.
Omdat de vrouw van de dichter, Margriete Ewins (ook: Yeuwins), afkomstig is uit
Armentières heb ik ook de Archives Communales van deze stad in mijn onderzoek
betrokken, in de hoop er een stuk met huwelijkse voorwaarden of een testamentaire
beschikking te vinden waardoor onze kennis van de biografische gegevens nog wat
zou toenemen. Die hoop is ijdel gebleken. Wel bevatten de archieven allerlei
interessante gegevens omtrent personen die in het werk van Guillaume de Poetou
voorkomen, gegevens die via de secundaire literatuur nooit aan het licht zouden zijn
gekomen. Voor dit onderzoek werden de volgende onderdelen van het archief
geraadpleegd: AA 8, CC 3, CC 40, FF 40, 41, 45, 57, 82 en 84, GG 51 en 52, HH 1
en 17.

3. Jeugd
Guillaume de Poetou is afkomstig uit de zuidelijkste provincie van de Nederlanden,
het oude graafshap Artesië. Hij noemt zichzelf ‘Bétunois’ zoals Bredero zich
‘Amsterdammer’ noemt, maar of hij ook te Béthune is geboren, heb ik niet met
zekerheid vast kunnen stellen. Béthune, gelegen op circa 20 km. ten noorden van
Atrecht (Arras), wordt door Guicciardini beschreven als ‘een fraey ende stercke
stadt’, vooral bekend vanwege zijn uitvoer van ‘seer goeden ende vermaerden kase’.4.
Ik neem aan dat Guillaume de Poetou door geboorte poorter van deze Artesische
stad is geworden. In het Bethuunse archief vond ik namelijk geen bewijs dat hij op
een andere manier dit poorterrecht zou hebben verkregen.
Dit bewijs hebben we wel voor zijn vader: op 25 oktober 1527 legt Gérard de Poitou
de eed af die voor de verkrijging van het poorterrecht noodzakelijk was. Daarbij
wordt vermeld dat Gérard afkomstig is uit het dorp Labeuvrière, gelegen op een
zevental kilometers ten westen van Béthune. Zijn vader, de grootvader van onze
dichter, heette Pierre de Poitou.5. Op twee plaatsen in het werk van Guillaume de
Poetou vinden we allerlei interessante gegevens over zijn vader. Zo blijkt uit het
grafschrift dat de dichter voor zijn vader heeft geschreven, dat deze laatste, na een
avontuurlijk leven in krijgsdienst, op dertigjarige leeftijd trouwde met een meisje uit
Béthune, Jeanne Warrive.6. Gegevens omtrent de juiste datering van dit huwelijk
hebben we niet, maar vermoedelijk heeft Gérard de Poitou vlak vóór of meteen na
zijn huwelijk het poorterschap aangevraagd. Om die reden zou ik die huwelijkssluiting
in 1527 of 1528 dateren. Dit houdt dan tevens in dat Gérard in 1497 of 1498 moet
zijn geboren. Het grafschrift meldt ons ook dat hij op zestigjarige leeftijd is overleden,
dus in 1557 of 1558. Zoals gezegd, licht het grafschrift ons ook in over het
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avontuurlijke leven van vader Gérard die in krijgsdienst is geweest in den vreemde,
namelijk in Schotland en Frankrijk. In 1525 maakte hij als vaandeldrager de Slag bij
Pavia mee. Deze veldslag betekende voor hem het einde van zijn militaire carrière
in het leger van koning Frans I van Frankrijk: door de troepen van Karel van Bourbon,
die vocht voor keizer Karel, werd hij krijgsgevangen gemaakt. Hoe en wanneer hij
uit krijgsgevangenschap naar de Nederlanden terugkwam, vermeldt het grafschrift
niet, maar dit moet dus tussen 1525 en 1527/ 28 zijn geweest. De dichter zegt ook
nog dat er een aantal kinderen uit het huwelijk met Jeanne Warrive werd geboren en
dat zijn vader als zakenman tamelijk welvarend is geworden.
Een indicatie over het soort handel dat zijn vader dreef, vinden we in een ander
gedicht.7. Daarin schrijft de dichter dat zijn vader zeer gesteld was op een aantal
kooplieden uit Gent. Deze Gentenaren worden met name genoemd. Het zijn: Lieven
de Croock, Joost van Deele, Gauvin Penel (ook genaamd ‘Fariron’), Jan Richart en
Lieven Brakelman. Uit een andere contemporaine bron weten we dat van de hier
genoemde Gentenaren de heren De Croock, Van Deele en Brakelman van beroep
graanhandelaar waren.8. Eerder in het gedicht herinnert de dichter zich dat hij als
jonge man met deze Gentenaren zaken heeft gedaan.9. Kennelijk zat hij toen zelf ook
in de handel. De dichter beschouwde zichzelf dus als de zoon van een tamelijk
welvarende zakenman.
Opmerkelijk in deze uitspraken is dat de dichter over het beroepsleven van zijn vader
iets verzwijgt dat uit archiefbronnen wel te achterhalen valt en dat voor onze kennis
van de achtergronden van de dichter niet helemaal zonder belang is. Voordat Gérard
de Poitou zakenman werd, had hij een ander beroep, namelijk dat van chirurgijn.
Binnen het gilde bekleedde hij zelfs een aanzienlijke functie. In een stuk van 1 maart
1531 (= 1532, n.s.) wordt hij genoemd als ‘prévost des barbiers’; dit betekent: als
gildehoofdman van het barbiers - of chirurgijnsgilde.10. Had hij zich soms de
vaardigheden van chirurgijn eigen gemaakt in het Franse leger? Wat er ook van zij,
op·l3 maart 1532 krijgt hij grote moeilijkheden met de stedelijke overheid omdat hij
onaangenaam reageert op een klacht die door een gildebroeder bij de overheid was
ingediend omtrent een aanvechtbaar besluit van het gilde. Op die dertiende maart
moet namelijk het bestuur van het gilde zich komen verantwoorden vanwege een
rekwest, ingediend door gildebroeder Pierre de Warlincourt. Via dit rekwest was de
overheid ter kennis gekomen dat het gilde een geheime afspraak had gemaakt omtrent
de betaling door patiënten. Deze afspraak luidde dat een patiënt die zijn
doktersrekening niet had betaald, door geen enkel lid van het gilde nog zou worden
behandeld vooraleer hij zijn rekening had voldaan. Kennelijk had meester Pierre zich
niet aan deze afspraak gehouden en toch nog zo'n wanbetaler behandeld, waarop
sanctie vanwege het gilde volgde. Niemand wilde nog met Warlincourt samenwerken,
die daardoor de facto lijkt te zijn uitgesloten van alle gildeactiviteiten. De stedelijke
overheid besloot dat een dergelijke gildeafspraak rook naar monopolievorming en
dat dit heel schadelijk was voor armlastige patiënten. Zij verbood dan ook de geheime
overeenkomst en steunde hierbij op een ordonnantie van de Keizer van 7 oktober
1531.11.
De gildemaatregel was genomen onder het bewind van Gérard de Poitou. Stamde
hij ook uit zijn koker? Zijn merkwaardige reactie op de bemoeienissen van de overheid
laat dit vermoeden. Toen hij op de keizerlijke ordonnantie werd gewezen en hem
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werd verteld dat de bode van het gilde bij zijn rondgang met mededelingen voor alle
gildebroeders voortaan niet meer meester Pierre mocht overslaan, verklaarde Poitou
hooghartig dat ten eerste het gilde geen bode had en ten tweede dat ze niet van plan
waren om voor bode te spelen voor het plezier van meester Pierre. Dit schoot echter
de stedelijke overheid in het verkeerde keelgat en ‘gelet op het arrogante gedrag van
Guérard Poitou’ werd bevolen hem te arresteren.12. Wat er daarna is gebeurd, heb ik
in de Bethuunse archieven niet teruggevonden, maar het lijkt me waarschijnlijk dat
deze affaire uiteindelijk ertoe heeft geleid dat de vader van de dichter zijn beroep als
chirurgijn vaarwel heeft moeten zeggen en dat hij zich daarna op de graanhandel
heeft gestort. Deze gebeurtenissen kan de dichter niet bewust hebben meegemaakt;
daarvoor was hij vermoedelijk nog te jong. Ik twijfel er echter niet aan dat hij van
dit oude familiezeer moet hebben geweten, zeker omdat hij - zoals nog zal blijken zelf ook zijn neus heeft gestoten vanwege zijn monopoliepositie in de Bethuunse
graanhandel.
Uit de poëzie van Guillaume de Poetou krijgt men de indruk dat zijn vader zich later
heeft verzoend met Pierre de Warlincourt. Met enig wantrouwen lees ik dat de dichter
Warlincourt beschouwt als zijn tweede vader. In een sonnet dat de dichter aan Pierre
de Warlincourt opdraagt,13. herinnert Poetou zich de grote vriendschap tussen zijn
vader en meester Pierre. De nadrukkelijkheid waarmee de dichter die vriendschap
beschrijft, kan erop wijzen dat hij van alles te verbergen heeft. Zo zal de karakteristiek
die hij deze vriendschap meegeeft: een ‘admirable mystère’, door de Bethuunse lezer
die van de oude kwestie op de hoogte was, meesmuilend zijn beaamd.
Het is niet gemakkelijk iets met zekerheid te zeggen over de schoolopleiding van
Guillaume de Poetou. Uit zijn werk krijgt men de indruk dat hij tamelijk goed Latijn
kent. Vermoedelijk heeft hij dus de Latijnse School te Béthune bezocht. Deze school
was ontstaan uit de kapittelschool die bij de collegiale St.-Bartholomeüskerk hoorde.
Schoolmeesters verbonden aan deze school in de jaren veertig van de zestiende eeuw
waren Antoine Cocquel en Jean Magnaer.14. Het vermoeden dat de dichter de Latijnse
School heeft bezocht, berust ook nog op een uitlating in het sonnet voor Guillaume
de Warlincourt. Hierin memoreert de dichter hoe hij en deze geleerde zoon van
meester Pierre de Warlincourt samen ‘in hun jeugd op de school zaten van de
Pegasische geesten’ (‘fréquentant jouvenceaux à l'envy et au mieux/ Des Esprits
Pégasins la divine escolette’).15. In die tijd, zo suggereert de dichter, was hij bij de
Warlincourts kind aan huis, want hij haalt het vleinaampje aan dat meester Pierre
voor hem had gereserveerd, namelijk ‘mon Guillemot’.16. In 1565 biedt hij Guillaume
de Warlincourt een sonnet aan als nieuwjaarsgeschenk. Uit dit gedicht blijkt niet
alleen dat deze Guillaume een schoolmakkertje is geweest van Guillaume de Poetou,
maar ook dat hij jonger is dan onze dichter en dat hij reeds getrouwd is en kinderen
heeft. Uit andere bronnen weten we nog iets meer over deze geleerde Guillaume: in
november 1552 liet hij zich aan de Leuvense universiteit inschrijven.17.
Vermoedelijk heeft hij rechten gestudeerd, want hij bekleedde daarna allerlei
overheidsfuncties te Béthune.18. Vóór 1590 moet hij zijn overleden; zijn vrouw heette
Roze Herlin.19. Negentiende-eeuwse geschiedschrijvers van Béthune roemen hem als
dichter en vertaler.20.
Terug naar het levensverhaal van de dichter Guillaume de Poetou, van wie we
inmiddels de vader hebben leren kennen, van wie we weten dat hij als jonge man
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met Gentenaren graan heeft verhandeld en van wie we vermoeden dat hij de Latijnse
School te Béthune heeft bezocht. Wanneer is onze dichter geboren? Indien we er van
uitgaan dat hij te Béthune is geboren, kan dat op zijn vroegst in 1528 zijn geweest,
aangezien zijn vader pas in oktober 1527 poorter werd en vermoedelijk pas daarna
is getrouwd. We weten dat het gezin Poetou nog meer kinderen telde, maar het feit
dat Guillaume door zijn vader kennelijk is bestemd als zijn opvolger in de
graanhandel, kan erop wijzen dat hij de oudste zoon was. We kennen ook de naam
van zijn moeder: blijkens een grafschrift dat de dichter aan haar heeft gewijd, heette
zij Jeanne Warrive. Het gedicht bevat een aanwijzing dat zij vóór haar man is
overleden, dus vóór 1557/1558.21.

Gezicht op Béthune, fec. Quinten van der Gracht. Bron: G. Braun & F. Hogenberg: Civitates Orbis
Terrarum. Dl. 4 (1588), 7. UB L, Collectie Bodel Nijenhuis, M31/15/5496/110-1.

We weten ook waar de familie Poetou ongeveer moet hebben gewoond te Béthune.
In een stuk uit 1551 wordt vader Gérard genoemd als tienman van de wijk
‘commenchant deppuis le dicque jusques à la porte du quarnier [= Carnier].22. Deze
havenwijk van Béthune, gelegen aan de rivier de Lawe, wordt de Catorive genoemd.
Het was de oudste wijk van de stad. In deze wijk lag de eerste St.-Vaastkerk die in
de tijd van keizer Karel werd afgebroken en verplaatst naar binnen de stadswallen.
De wijk lag dus in de zestiende eeuw buiten de ommuurde stad. Andere namen voor
dezelfde wijk zijn: Faubourg Sainct-Vaast en Faubourg des Quatre-Nations. Deze
laatste benaming had de wijk te danken aan de kosmopolitische samenstelling van
haar arbeidersbevolking.23. Wellicht was de internationale belangstelling van de
dichter reeds in zijn jeugd gewekt door het leven in de Catorive? Die belangstelling
zal dan nog zijn versterkt door de verhalen van zijn vader over diens militaire
avonturen in den vreemde.

4. Koopman
Uit het werk van Guillaume de Poetou hebben we reeds kunnen opmaken wat zijn
eigenlijke beroep was, namelijk dat van graanhandelaar. Een bevestiging van dit
gegeven heb ik gevonden tijdens mijn archiefonderzoek te Béthune. Een stuk uit
1558 leverde een aantal interessante gegevens op.24. Van de goeverneur van Artesië
had Guillaume de Poetou een machtiging verkregen om tot 1500 ‘mencauld’ (= 1695
hectoliter)25. wintergerst uit te voeren uit Artesië. Hem was daarvoor zelfs op 13 mei
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1557 octrooi verleend door de koning. Om dit octrooi te verkrijgen had hij allerlei
kosten gemaakt; in totaal twintig pond had hij daaraan besteed. Door dit octrooi werd
hij in vergelijking met de overige graanhandelaren te Béthune zeer bevoordeeld,
want voor deze kooplieden gold een algemene koninklijke maatregel: zij moesten
per ‘mencauld’ (of ca. 113 liter) koren die ze exporteerden, één ‘patart’ (= 1 stuiver)
belasting betalen, terwijl Guillaume de Poetou hiervan was vrijgesteld. In 1558,
vermoedelijk vlak na het overlijden van vader Gérard de Poitou, kwamen de overige
graanhandelaren in het geweer tegen het monopolie van Guillaume de Poetou, die
in totaal 920 ‘mencauld’ wintergerst had uitgevoerd naar Vlaanderen, met name naar
Armentières. Guillaume de Poetou wees in zijn rekwest aan de gouverneur en
schepenen van Béthune natuurlijk op zijn bijzondere voorrechten. Naar aanleiding
van zijn rekwest werd tenslotte tot het volgende besloten: Guillaume de Poetou mocht
206 ‘mencauld’ vrij uitvoeren, dus zonder de belasting van 1 stuiver per mencauld
te betalen. Voor het overige moest hij voortaan rogge en wintergerst uitvoeren op
de voorwaarden die ook voor zijn concurrenten golden zolang de koninklijke
maatregel van kracht was. Hij werd tevens verplicht om een gedetailleerd overzicht
te geven van zijn leveringen aan Armentières. Met de besluiten van de overheid ging
Guillaume de Poetou akkoord. Uit het rekwest blijkt voorts dat hij te Béthune
woonachtig was en dat hij zijn financiële positie als zwak beschouwde. We zijn
geneigd dat laatste met een korrel zout te nemen. Zeker is dat hij zijn toekomstige
financiële positie in groot gevaar zag.
Over zijn carrière als graanhandelaar zijn we verder volledig afhankelijk van wat hij
hierover te berde brengt in zijn Hymne de la Marchandise. Helaas ontbreken hierin
precieze dateringen, maar ik vermoed dat hij zijn internationale carrière pas in 1558
is begonnen, zowel op grond van het feit dat zijn vader in circa 1557/1558 is overleden
als vanwege de zojuist geschetste zakelijke tegenslag voor een exporteur van rogge
en wintergerst. Het kan zijn dat deze tegenslag hem naar het buitenland heeft
gedreven.

5. Avonturier
In zijn Hymne vertelt Guillaume de Poetou hoe hij twintig maanden lang voor
kooplieden uit Genua op de Middellandse Zee heeft gevaren. Daarna heeft hij
driekwart jaar te Genua gewoond, waar hij ten gevolge van een zware ziekte op
sterven heeft gelegen. Na zijn herstel werkte hij voor kooplieden uit Milaan. Hoelang
zegt hij niet, maar in dezelfde tijd ging hij om met kooplieden uit Lucca en Florence.
Hij vertelt ook in Rome en omgeving te hebben gewerkt. In dienst van Spaanse
kooplieden is hij daarna als militair vermoedelijk in Latijns-Amerika geweest. Hij
beroemt er zich op dat hij op vijf eilanden in de Atlantische Oceaan heeft gewoond.
Een nadere aanduiding om welke eilanden het gaat, geeft hij niet in het gedicht;
alleen meldt hij dat ze beschermd worden door hoge bergen. Daarna keerde hij naar
Europa terug, niet naar zijn geboortestreek Artesië in de Nederlanden, maar naar
Frankrijk. In die tijd moet hij geïnteresseerd zijn geraakt in de poëzie van de Franse
dichters, aangezien hij in zijn levensverhaal uitdrukkelijk Frankrijk memoreert als
‘de bron der blankste zwanen die door Apollo worden gevoed’. Om welke Franse
dichters gaat het hier? In La grande Liesse (fol. 55r) zal hij op gelijkaardige wijze
Ronsard, de ‘Vandomois Pyndare’, omschrijven als ‘de blankste zwaan van de
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Parnas’. Vandaar dat ik meen dat bij Poetou deze hooggestemde terminologie de
Pléiade-poëten geldt.
Guillaume de Poetou's zwerftochten zijn nog lang niet ten einde, want fungerend als
tolk voor twee Franse kooplieden reist hij naar Oostland (de Noordduitse Hanzesteden)
en Denemarken. In dezelfde functie van tolk-vertaler dient hij aldaar twee kooplieden
uit Hamburg en twee uit Lübeck. Daarna vertrekt hij naar Engeland, waarbij hij zich
dankbaar toont over het gastvrije onthaal dat hem ginds te beurt valt. Na nog een
tijdje in Duitsland te hebben gewoond, waarbij hij allerlei kwaliteiten van de Duitsers
roemt, zoals Romeinse daadkracht, grootmoedigheid en levendigheid van geest,
bereikt deze zestiende-eeuwse Ulysses het hoogtepunt in zijn carrière als zwervend
koopman: hij komt zich te Antwerpen vestigen.
Eén interessant element moeten we min of meer uit dit avontuurlijke levensverhaal
afleiden: Guillaume de Poetou's kennis van vreemde talen moet niet gering zijn
geweest. Hij sprak vermoedelijk goed Italiaans, Spaans en het Duits van Hamburg
en Lübeck. Het lijkt me evenmin uitgesloten dat hij zich in het Nederduitse taalgebied
met Nederlands heeft gered.

6. Koopman-dichter te Antwerpen
Gedreven door zijn verlangen naar succes in handelszaken en naar omgang met de
bloem van de Europese kooplieden - zo stelt de dichter het ons voor - kwam Poetou
zich tenslotte te Antwerpen vestigen. Voor hem was het de koopmansstad bij uitstek.
Zo ging, volgens hem, Antwerpen er terecht prat op de familie Schetz binnen zijn
muren te tellen. Op de Schetzen26. had hij blijkbaar in het begin van zijn Antwerpse
tijd al zijn hoop gesteld. De dichter noemt zich nu ‘Citadin d'Anvers’ of poorter van
Antwerpen.27. Vervolgens bechrijft hij hoe hij te Antwerpen langzamerhand zijn
kennissenkring heeft uitgebreid. Zoals meteen zal blijken, was Pierre de la Croix
zijn voornaamste steun en toeverlaat in die Antwerpse begintijd.
Een naam als De la Croix is niet gemakkelijk thuis te brengen. In de secundaire
literatuur treft men verschillende personen aan die Pierre of Peter de la Croix (ook:
Croy) heten.28. Toch menen we de beschermer van Poetou te kunnen identificeren
als de zoon van Lambert de la Croix en Jehannette Meurin, die beiden reeds vóór
oktober 1561 waren overleden. Deze Pierre de la Croix bezat grond in Laventie.
Laventie is één van de vier dorpen in het Pays de Lalleu, de streek tussen Béthune
en Armentières.29. Guicciardini roemt deze streek als ‘een landeken seer schoon ende
vruchtbaer van graen, vruchten ende andere eetware, ghenoemt het landt van Loue’.30.
Pierre de la Croix was calvinist, maar wanneer hij tot de nieuwe religie is overgegaan,
is mij onbekend. In elk geval heeft hij voor zijn overtuiging moeten boeten. In de
tweede rekening van Charles de la Buissière, ontvanger van de geconfisqueerde
goederen in het Land van Lalleu, die loopt van 20 maart 1568 (= 1569, n.s.) tot 11
april 1574, staat hij vermeld bij de ontvangsten van Laventie. Hij wordt genoemd
als ‘voortvluchtig uit Antwerpen’, en zijn bezittingen te Laventie worden
geconfisqueerd. De ontvangsten bedragen 230 pond (= 1380 karolusgulden); dit is
veruit het hoogste bedrag van de ontvangsten uit Laventie.31. In een sonnet dat
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Guillaume de Poetou aan Pierre de la Croix opdraagt in La grande Liesse (fol. 57v),
noemt hij hem zijn ‘Compère’, wat we hier vermoedelijk als ‘trouwe vriend’ moeten
interpreteren. In dit gedicht roemt hij De la Croix vanwege zijn veelvuldige financiële
bijstand aan familieleden: ‘veel goede geesten zouden zonder u in de bitterste armoede
zuchten’, weet de dichter, vermoedelijk op grond van eigen ervaringen. Uit een stuk
van 10 februari 1563 (= 1564 n.s.) blijkt dat Guillaume de Poetou vóór die datum
150 pond Vlaams (= 900 karolusgulden) van De la Croix had geleend.32. Deze schuld
lijkt voor het grootste deel op 10 februari 1564 te zijn overgenomen door een andere
‘compère’ van de dichter, namelijk Jehan du Bois. Uit de Hymne de la Marchandise
(fol. 5r) blijkt dat De la Croix de dichter in contact bracht met twee kooplieden uit
Rijsel: de gebroeders Hugues en François Fasse. Het contact lijkt vaste vorm te
hebben gekregen toen de dichter twee gedichten aan de gebroeders opdroeg. Die
gedichten zijn overigens niet opgenomen in La grande Liesse en evenmin in de Suite
de la grande Liesse. Uit zijn oeuvre krijg ik de indruk dat hij deze methode vaker
heeft toegepast om toegang te krijgen tot hem onbekende zakenlui.
De gebroeders Fasse (ook: Faiche) vormden het startpunt van een internationale
kennissenkring voor de dichter. Zij worden door Goris gerekend tot de belangrijkste
handelaren in wede uit die tijd, samen met een aantal kooplieden uit het
Middellandse-Zeegebied.33. (Wede is een plant waarvan blauwe verf wordt gemaakt
om weefsels te behandelen). De gebroeders Fasse kenden het zakenmilieu van
Antwerpen waarschijnlijk goed: we beschikken over een bewijs dat ze er al in 1560
waren gevestigd.34. Blijkens de Hymne waren het de gebroeders Fasse die Guillaume
de Poetou allerlei inlichtingen gaven over kooplieden uit het Middellandse-Zeegebied,
met name over Italiaanse kooplieden uit Genua, Florence, Cremona, Lucca en
Milaan.35. Met die kennis gewapend bracht de dichter daarna een jaar door aan de
Antwerpse Beurs, waar hij een aantal kooplieden persoonlijk leerde kennen. Een
passage uit de Hymne die hierbij aansluit,36. laat wellicht zien hoe Guillaume de
Poetou's kennissenkring als een olievlek, maar niet zonder systematiek, uitdijde.
Poetou begint met de kooplieden uit Artesië te noemen; daarna kent de olievlek een
uitloper in noordoostelijke richting: kooplieden uit Bergen (Mons), Valenciennes,
Kamerijk en Doornik worden net zoals de Artesiërs even genoemd. Veel meer
aandacht besteedt de dichter aan de kooplieden uit Franssprekend Vlaanderen en
vooral aan die uit Rijsel met hun handelsmaatschappijen. Samen met de kooplieden
uit Doornik zijn die uit Rijsel de lievelingen van de Antwerpenaren, meent hij. Dit
is, wat de Rijselse graanhandelaren betreft, niet helemaal uit de lucht gegrepen. In
1566 nam de Antwerpse overheid hen en daarmee hun graanspeculaties uitdrukkelijk
in bescherming. Daarmee ging Antwerpen in tegen de wensen van de centrale overheid
te Brussel en tegen de belangen van de kleine man te Antwerpen. Bij die gelegenheid
kwalificeerde de Antwerpse overheid de Rijselse zakenlui als ‘de voornaamsten
onder de zakenlieden te Antwerpen’.37. ‘Lievelingen van de Antwerpenaren’ kan men
dus het best interpreteren als: lievelingen van de Antwerpse overheid. Na de
kooplieden uit Rijsel en hun prestaties te hebben besproken, staat de dichter
vervolgens uitvoerig stil bij een andere groep Vlamingen, namelijk de Gentenaren,
ook weer graankooplui. De reden hiervoor is dat hij reeds vroeger met een aantal
van hen zaken heeft gedaan, zoals ook zijn vader deed. De Gentenaren die hij tot
tweemaal toe uitdrukkelijk vermeldt, zijn de Brakelmans en Joost van Deele. De
gebroeders Lieven en Michiel Brakelman en ook Joost van Deele waren
graanspeculanten. Op 21 augustus 1566 zouden ze daardoor, volgens Van
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Vaernewijck, samen met een paar anderen in moeilijkheden komen, toen de haat van
de Gentse bevolking zich zozeer tegen hen richtte: ‘dat zij haer alle moesten eenen
goeden tijt absenteren’.38. Dezelfde Van Vaernewijck weet verder te melden dat
Lieven Brakelman op 8 november 1566 bekend stond als een van degenen die de
bouw van het calvinistische bedehuis financieel steunden.39. In het dagboek van
Marcus van Vaernewijck wordt hij verder nog beschreven als ‘een machtich coopman
van coorne, een jonck magher man’ die de naam had ‘ontfangher gheweest thebben
vanden ghelde, datter ghegeven wert thulpen tupmaken [= oprichten] vander
voornoemder ghuekeercke [= geuzenkerk]’.40. Hij werd dan ook veroordeeld door
Alva's rechtbank.41.
Na de Gentenaren te hebben behandeld42. staat Guillaume de Poetou stil bij de
kooplieden uit Armentières die, volgens hem, eveneens zeer geliefd zijn te Antwerpen.
Waarschijnlijk moeten we hier opnieuw denken aan graankooplieden die hij heeft
leren kennen in de tijd dat hijzelf nog graan vanuit Artesië naar Vlaanderen
exporteerde. Na die uit Armentières worden heel kort de kooplieden uit Ieper en
Brugge gememoreerd.
Uit dit alles kunnen we opmaken dat de koopman-dichter Guillaume de Poetou te
Antwerpen voornamelijk aansluiting heeft gevonden bij de Vlaamse kooplieden en
meer bepaald bij de kooplieden uit Rijsel en Gent. Vermoedelijk was hij naar
Antwerpen gekomen in de hoop zich er als koopman te kunnen vestigen. Pas na enige
tijd moet Guillaume de Poetou geleidelijk een ruimere bekendheid hebben gekregen
als dichter in dit koopmansmilieu. Dit valt af te leiden uit de bundel La grande Liesse,
waarin allerlei gedichten te vinden zijn die aan anderen dan streekgenoten worden
opgedragen. In deze bundel, die op de Hymne de la Marchandise volgt, verschijnen
voor het eerst kooplieden uit Genua en uit andere Italiaanse steden, één of twee
Duitsers en één Engelsman, maar voor het overige zijn het bijna weer allemaal
Artesiërs en Vlamingen die als opdrachtgever optreden of die als mecenas worden
aangezocht. Pas in de latere bundels treft men ook Brabanders, iets meer Duitsers,
een Hollander en een Spanjaard aan. De doorbraak in het koopmansmilieu te
Antwerpen lijkt toen pas volledig gelukt te zijn. Het is goed hierbij voor ogen te
houden dat deze doorbraak is gelukt met een soort poëzie dat aanzienlijk verschilt
van de poëzie die in rederijkerskringen gebruikelijk was, en ook dat een aantal
zakenlui tot wie hij zich richtte, zelf gedichten schreef. Maar dit komt nog uitvoerig
aan de orde.
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Gezicht op Armentières met plattegrond. fec. Vedastus de Plouich. Bron: J. Blaeu: Toonneel der
Steden van 's Konings Nederlanden. Met hare Beschryvingen. Amsterdam, 1649. fol. iij Qq. UB L,
Collectie Bodel Nijenhuis, P.94 N.124.

Zoals gezegd, het is niet duidelijk waarvan Guillaume de Poetou te Antwerpen
heeft geleefd. Uit een stuk van 24 oktober 1562 blijkt dat hij toen reeds in Antwerpen
woonachtig was. Hetzelfde stuk bevat trouwens nog andere interessante gegevens.
Toen Guillaume de Poetou in of vóór 1562 naar Antwerpen ging, kwam hij in het
gezelschap van zijn vrouw Margriete Euwijns (ook: Ewins, Yeuwinz). Naar aanleiding
van het overlijden van de halfzuster van zijn vrouw, Katherine Euwijns, vrouw van
Gilles Beubbe, machtigden Guillaume de Poetou en zijn echtgenote drie personen
om recht te doen gelden op hun deel van de erfenis. Vermoedelijk woonde Katherine
Euwijns vóór haar overlijden te Armentières, aangezien twee van de drie
gemachtigden eveneens te Armentières woonachtig zijn. De derde gemachtigde is
ons reeds bekend: het is Pierre de la Croix, die in het stuk wordt genoemd als koopman
en poorter van Antwerpen. De overige twee zijn Guillaume Sy, koopman uit
Armentières en Josse Arduwin (de voornaam ‘Franchois’ is doorgehaald en vervangen
door Josse). Deze Arduwin (Harduïn, Harduyn) is stadstresorier (‘argentier’) van
Armentières.43. Het ligt voor de hand bij de naam Harduïn naar een verband te zoeken
met de Gentse François de Harduyn, vriend van Jan vander Noot en vader van de
bekende dichter Justus de Harduyn, maar een waterdicht bewijs ontbreekt voorlopig.44.
In een ander document in het Antwerpse Stadsarchief vinden we aanvullende gegevens
over Guillaume de Poetou's familie en over zijn financiële situatie aan het begin van
1564.45. Er wordt ons hierbij een blik gegund op wat men zijn bron van inkomsten
zou kunnen noemen. Uit het stuk blijkt tevens dat zijn vrouw Margriete Euwijns een
dochter is van wijlen Pierre Euwijns46. en van wijlen Jehanne de Beuf. Guillaume de
Poetou blijkt voorts een broer Jean te hebben. Van deze Jean had Guillaume in 1564
nog 200 karolusgulden te goed, blijkens een verwijzing naar een akte dienaangaande,
verleden bij de Antwerpse notaris Adam Testaert.47. Er is ook sprake van een zuster
van Guillaume de Poetou, namelijk Jehanne Poictou, kloosterlinge te Béthune ‘au
monastère nommée des soeurs dembas enclost’.
Guillaume de Poetou's financiële situatie was toen kennelijk niet rooskleurig. Het
stuk in kwestie bevat een contract waarin Guillaume de Poetou 150 pond Vlaams (=
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900 karolusgulden) leent van Pierre de la Croix. Als zekerheid voor de terugbetaling
geeft Poetou een aantal schuldbekentenissen van leningen die anderen bij hem hadden
gesloten. Daarnaast gaf hij als zekerheid toekomstige erfenissen die hem na het
overlijden van familieleden te beurt zouden vallen, en verder meubilair, zilverwerk
en juwelen in goud gevat. Dit contract tussen Pierre de la Croix en de dichter is niet
gedateerd, maar het ‘approbo’ bij de vervangende tekst voor een doorhaling wel,
namelijk 10 februari 1563 (= 1564, n.s.). Zoals hier eerder vermeld, toen Pierre de
la Croix ter sprake kwam: dit contract werd op deze 10 februari 1564 gewijzigd in
die zin dat overal zorgvuldig de naam van De la Croix werd doorgehaald en vervangen
door die van Jean du Bois. Ook het bedrag werd gewijzigd: in plaats van 150 pond
Vlaams (= 900 karolusgulden) leende Jean du Bois slechts 700 karolusgulden aan
Guillaume de Poetou.
De schuldbekentenissen die Guillaume de Poetou als zekerheid kon geven, zijn van
niet geringe waarde. Het totale bedrag bedraagt zo'n 1000 karolusgulden. Afgezien
van zijn broer Jean staan nog twintig anderen bij de koopman-dichter in het krijt. De
aanzienlijkste bedragen had Guillaume de Poetou geleend aan de Genuees Olivier
Baldocci (22 pond Vlaams, later nog 4 pond 7 schellingen Vlaams), aan Pierre
Campoing (20 pond Vlaams) en aan Thomas Lhermite (29 pond 2 d.). De twintig
personen komen, met uitzondering wellicht van Andrieu le Mercier, nergens in het
tot nu toe bekende werk van Guillaume de Poetou voor. Naast de reeds genoemden
zijn het de pistolenmaker Martin du Pressoir; François du Plouvier, zoon van
Vespasien en inwoner van La Gorgue; Noël Plouvoir, handelaar in ketels uit
Armentières; Jehan Roses; Jehan Paliot; Arnoult Flocquet; Antonio Robero; Philippe
Lhermite; Jehan Suverpont; Jehan le Liègiois die te Antwerpen bij Isidore de la
Vallée zijn intrek had genomen; heer Ancelme Doucet; Gilles de la Croix; Ambroise
Pollacre, secretaris van de koning van Polen; Mathieu Behagle, lakenhandelaar uit
Armentières; de Florentijn Auxdino Pecorin; Andrieu le Mercier die wellicht dezelfde
persoon is als ‘maistre André Cuyret, dit: le Mercier’ uit de Suite du Labeur (p. 64
en 65) en tenslotte een zekere maistre Thomas.
Blijkens het ‘approbo’ bij het stuk van 1564 beschikte Poetou over een Livre
Mémorial of Catalogue escripte, waaronder we vermoedelijk een journaal moeten
verstaan. Het is jammer dat we dit dokument met vermoedelijk een schat aan gegevens
niet konden traceren. Het ziet er naar uit dat we hiermee inderdaad enig zicht krijgen
op Guillaume de Poetou's voornaamste bron van inkomsten te Antwerpen. Kennelijk
leefde hij vooral van het uitzetten of uitlenen van kapitaal: hij trad dus op als
geldschieter. Een riskante handel! Tenminste de Rijselse koopman Pierre Campoyng
verklaarde op 15 december 1565 dat hij al in 1562 zaken deed met Poetou wiens
beroep hij aanduidt als ‘weert of tafelhouder’, maar dat de man in 1565 ‘gefailleert’
is.47a. Gezien de mededeling van Campoyng lijkt het er dus op dat Poetou in 1565
bankroet is gegaan.
Al met al rijst de vraag waarom Poetou in februari 1564 plots gereed geld nodig had
en dan nog 700 karolusgulden! Het is verleidelijk te menen dat hier een directe
samenhang bestaat tussen die grote lening en de publikatiekosten van zowel de Hymne
de la Marchandise als van La grande Labeur. Van beide boeken zal hij waarschijnlijk
toch zelf de drukkosten hebben moeten voldoen en vermoedelijk ook juist in dit jaar.
Indien deze veronderstelling correct is, moeten we besluiten dat Guillaume de Poetou
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te Antwerpen in 1564 heeft geprobeerd om door middel van zijn dichterlijke
vaardigheid met het gevestigde koopmansmilieu in contact te komen. Na publikatie
van zijn lofdichten zal hij in de meeste gevallen een tegenprestatie hebben gekregen
in geld of diensten. Of zijn investering voldoende rendement heeft opgeleverd, blijft
evenwel een open vraag, tenminste zolang wij zijn journaal niet hebben
teruggevonden.

7. Een duister voorval
Wel uit archivalia, maar niet uit Guillaume de Poetou's werken, blijkt dat hij was
getrouwd. Directe toespelingen op broers of zusters of kinderen ontbreken eveneens
in zijn werk. Daarom treft de persoonlijke toon die hij aanslaat in een bepaald gedicht
des te meer. Het is een gedicht waarin hij uitdrukkelijk een misstap betreurt die hij
te Antwerpen zou hebben begaan en waarvoor hij wellicht enige tijd in voorarrest
heeft gezeten, want in de titel van het gedicht wordt omineus vermeld: ‘devant les
prisons d'Anvers’.48. Wat hij precies heeft misdreven, wordt niet duidelijk uit het
gedicht, maar in zijn milieu moet de zaak algemeen bekend zijn geweest, anders zou
het schadelijk zijn geweest voor de dichter om op een misstap de aandacht te vestigen.
Het betrokken gedicht is een dankode, bestemd voor zijn neef Jacques Bernoulli, die
koopman is te Antwerpen.49. De dichter is zijn neef zo erkentelijk, omdat deze zijn
reputatie heeft gered. Had Bernoulli soms een of andere schuld vereffend voor de
koopman-dichter die door schuldeisers op de nek werd gezeten? Er is een passage
in het gedicht die een verklaring als zou het hier gaan om een zonde tegen de
handelscode, onwaarschijnlijk maakt. Zijn misdaad (‘Ma faulte’) noemt de dichter
‘tant laide, et difforme’;50. dit betekent letterlijk: zo lelijk en wanstaltig, dat hij
wanhopig is over vergeving. We zijn geneigd hier iets achter te zoeken als manslag
of een seksuele misstap van de dichter, al moet het hier bij gissingen blijven.51.

8. Academische ambities
Blijkens zijn Suite du Labeur die in 1566 is verschenen, werd de koopman steeds
meer poëet. Tien liefdesgedichten besluiten deze bundel. De dichter schreef die
gedichten in opdracht van ‘patroni’ als Losson, Van Alferingen, Ortel, Van Trello,
Soria, Oyens en Gérard (Geeraerts?). Dit wijst erop dat hij een zekere faam moet
hebben genoten als vervaardiger van gelegenheidspoëzie. Toch lijkt hij niet tevreden
te zijn geweest over de resultaten die hij te Antwerpen had bereikt. Uit de grote ode
die Vander Noot als antwoord op een ode van de dichter schrijft, leren we dat
Guillaume de Poetou aan het begin van 1566 zich had voorgenomen te gaan studeren
te Leuven. Dit houdt tevens in dat hij het zakenleven vaarwel wilde zeggen. Wilde
hij een academische opleiding om als geleerd dichter door het leven te kunnen gaan?
Misschien. Immers, in eerste instantie zou hij zeker college in de artes hebben
gelopen, maar het is waarschijnlijker dat hij arts wilde worden, want na de artes wil
hij medicijnen studeren,52. zoals uit dezelfde ode van Vander Noot valt op te maken.
Deze studiekeuze is niet verwonderlijk wanneer we bedenken dat de vader van de
dichter een ex-chirurgijn was: de medische belangstelling had hij vermoedelijk van
huis uit meegekregen. In elk geval zou hij bij zijn studie financieel moeten worden
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gesteund; in de ode zegt Vander Noot hem die steun uitdrukkelijk toe en ook de steun
van Vander Noots goede vrienden zal hem niet ontbreken. Of het ooit van studie te
Leuven of elders is gekomen, is mij onbekend. In de gepubliceerde registers met de
namen van studenten die zich te Leuven lieten inschrijven, ontbreekt Guillaume de
Poetou's naam.53.

9. Calvinist
Zijn aspiraties om te gaan studeren en arts te worden, moeten hem in 1566 ten dele
afhankelijk hebben gemaakt van Vander Noot. Deze afhankelijkheid is wellicht ook
op het godsdienstige vlak aantoonbaar of misschien moeten we zelfs denken aan
wederzijdse beïnvloeding. De kwestie is deze: wanneer is Guillaume de Poetou
calvinist geworden? Dat hij dit moet zijn geworden, leid ik af uit de inventaris van
het huis Brederode te Vianen die van 12 tot 22 mei 1567 werd opgemaakt. In de
bibliotheek van Hendrik van Brederode, de grote geuzenaanvoerder, bevonden zich
blijkens deze inventaris:
Trois Liures escript en Ritmes a messeigneurs le prince et Brederode per
Guilame de poictou betunois.54.
Bekend is dat Brederode in die jaren wordt beschouwd als ‘de eigenlijke leider van
de opstand te Antwerpen waar hij de radicaalsten om zich heen verzamelt’.55. In de
in 1565 en 1566 gepubliceerde bundels van Guillaume de Poetou is geen spoor van
zijn naam of van die van de Prins te vinden, vandaar dat ik meen dat Guillaume de
Poetou zijn drie boeken (vermoedelijk: een boek in drie delen) pas vanaf medio 1566
aan Brederode heeft aangeboden. Aangezien geen enkel exemplaar van dit werk is
overgeleverd, ben ik geneigd te denken aan een handschrift. Hoopte Guillaume de
Poetou op financiële steun en een drukker te Vianen toen hij dit boek aanbood?56.
Van een aantal personen aan wie Guillaume de Poetou zijn gedichten opdraagt in
1565 en 1566, was in 1566 bekend dat zij calvinisten waren. We weten alleen niet
hoe lang zij reeds het nieuwe geloof aanhingen. Het betreft hier vooral zakenlui
afkomstig uit het Franstalige gebied van de Nederlanden. Het gaat hier om mensen
als Pierre de la Croix, Jean du Bois, Pierre en Gérard du Bosquiel, Hubert Déliot,
Charles de l'Escluse en diens vader Guillaume, François en Hugues Fasse, Jan Dupont,
Gilles Hazebart en Guillaume Colpin. Ook een aantal Nederlandstalige zakenlui aan
wie hij zijn gedichten opdraagt, was calvinistisch gezind: we denken hierbij aan de
reeds genoemde Gentse graanhandelaren Lieven en Michiel Brakelman en aan Joos
van Deele. Sterker nog, Poetou's drukker Willem Silvius, die in 1565 een gedicht
krijgt opgedragen, wordt eveneens in 1566 verdacht van ‘ketterse’ sympathieën.57.
Het is onvoorstelbaar dat de dichter daar nooit iets van zou zijn opgevallen en dat
hij zich in die jaren niet gedrongen zou hebben gevoeld een standpunt in te nemen
dat min of meer overeenkwam met dat van zijn milieu en van zijn opdrachtgevers.
Vermoedelijk ging Guillaume de Poetou in de periode 1565-1566 met Jan vander
Noot om. Deze laatste dateerde de ode die Guillaume de Poetou voor hem schreef
op 3 januari 1565 (= 1566, n.s.).58. Het is dus mogelijk dat pas begin 1566 het eerste
contact plaatsvond. In elk geval verleende Vander Noot aan Guillaume de Poetou in
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1566 financiële steun. Nu weten we dat Jan vander Noots geloofsovertuiging pas
tussen april en september 1566 voor de buitenwacht duidelijk werd,59. maar misschien
was ook hier sprake van een proces dat eerder is begonnen. Wat er ook van zij: het
is zeer waarschijnlijk dat Jan vander Noot en Guillaume de Poetou in 1566 op
godsdienstig gebied elkaars opvattingen deelden. Waarom vinden we Poetou dan
niet vermeld in de rapporten van de spionnen van Filips II die door Van der Essen
zijn uitgegeven? Het kan zijn dat Poetou als te onbelangrijk werd beschouwd en dat
hij daarom niet in de lijst van een spion als Dauxy werd opgenomen. Een andere
mogelijkheid is dat hij reeds vóór oktober 1566 het land had verlaten.
Daarom wellicht vinden we hem evenmin in de documenten met veroordelingen,
uitgesproken door de bloedraad.60. De Artesische dichter Guillaume de Poetou lijkt
even plotseling uit Antwerpen te zijn verdwenen als hij er was gekomen. Zo is
momenteel nog onbekend waar en wanneer hij is overleden.

Eindnoten:
1. BT 1953, 358.
2. Een bekend voorbeeld van een dergelijke ontoelaatbare dooreenhaspeling vindt men in Knuttels
bekende biografie van Bredero. Bij zijn indeling van Bredero's liederen en gedichten ging
Knuttel steeds uit van de geliefde die door de dichter werd genoemd. Op zich is daar niets op
tegen, maar die geliefden werden door de dichter slechts met bijvoorbeeld ‘bruynoogd
coninginne’ en ‘Margriete’ aangeduid, waarbij Knuttel zich geroepen voelde om deze vage
aanduidingen op historische personen te betrekken. Zo achtte hij het waarschijnlijk dat met
‘Margriete’ een Margriet Keyser uit Hoorn werd bedoeld. Daarbij twijfelde hij er niet aan dat
Bredero in zijn verzen uiting gaf aan zijn persoonlijke gevoelens ten aanzien van Margriet
Keyser (Knuttel 1949, 55 noot 83).
In 1968 echter wist A. Keersmaekers aan te tonen dat Bredero's gedichten voor Margriete
bewerkingen waren van Franse voorbeelden. Sinds die tijd klinkt Keersmaekers vraag ieder in
de oren die met de biografie van een dichter uit onze oudere letterkunde bezig is: ‘Is Bredero
in vele gedichten en liederen niet eerder de zanger geweest van motieven en themata, veeleer
dan de hartstochtelijke belijder van wat hem persoonlijk sterk aangegrepen had...?’
(Keersmaekers 1968-1969, 85).
3. Travers 1878.
4. Guicciardini 1968, 339, kol. 1.
5. Le xxve [= 25e] jour d'octobre xvc vingt sept [= 1527]

Guérard Poitou filz de Pierre natif de
Le Breuvière a esté receu à bourgeois
et a faict le serment en tel cas Requis.
(AC B, BB 1 ongefol.).
6. DV FEV GERARD DE POETOV
PERE DE L'AVCTEVR.
EPITAPHE.
LA Beuvrière, l'Escoche, et la France et Pavie,
Me fit, me souldoia, m'aguerroia, me vit
Branler l'enseigne au vent, avant d'estre asservie
Sous l'Aug. Charles quint par Bourbon lors conduit
A trente ans par hymen, Béthune ville exquise
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Epouse me donna, qui d'enfans m'embellit
Veillant gentillement desous la Marchandise
De bons biens me presta, soixant' m'ensevelit.
(bron: LGL fol. 53v-54r).
Poetou imiteert hier trouwens het Epitaphe de Clément Marot van Etienne Jodelle, men vergelijke
volgende beginregels:

Quercy, la Cour, le Piémont, l'Univers,
Me fit, me tint, m'enterra, me connut;
(bron: Jodelle Dl. 1 (1965), 87).
7. HM fol. 21v.
8. Van Vaernewijck Dl. 1 (1872), 96.
9.
L'amour que je porte aux Gantois
Pour avoir jeune, humble et courtois
Trafiqué entre eux d'art bénigne.
(Bron; HM fol. 21r),
10. AC B, BB 6, 96r.
11. Het gaat hier om de Ordonnance sur [...] les monopoles en wellicht om de volgende passage
in het bijzonder:

En oultre, pour obvier aux dommaiges procédans et qui adviennent des
monopoles [...] édit perpétuel, que nul collège de marchans des pays de
pardelà ne estrangiers, nulle société ou bourse, nulls consulz, leur suppostz
ne quelzconques marchans, ne semblablement gens de mestier, ne autres
de quelconque négociacion ou entremise, s'avanche de faire statut,
ordonnance ou convercion sentant monopole, de faire pactions ou contractz
ilicites, de avoir secretes intelligences, [etc.].
(Bron: Recueil des ordonnances [...] 1902, pp. 266-267).
12. Et pour ce que mesdicts seigneurs ont veu l'arrogance dudict Guérard Poittou, ont ordonné qu'il
sera captionné au corps
(Bron: AC B, BB 6, fol 96r en v).
13. A MAISTRE PIERRE DE WARLENCOVRT EN VERS HEROIQVES:
SONNET.
REmémorant les faicts de mon naturel père,
Et de toy que j'honnore, et tiens, pour mon second:
Je conçoy Warlencourt, qu'amour sainct, et fécond
(Au command de celuy qui aux Daimons impère)
Transpercea voz coeurs vifs (admirable mystère)
Du traict, et dard orin, rutillant et secund,
Qui causa dans vous deux comme en Achil' facond
(Miracle) et en Patrocle une amitié syncère.
Pleut or à tel destin que ton doct aisné fils,
Et moy ton Guillemot, fussions dans pareils fils:
Je feroy par mes Vers nostre amitié cognoistre
Aux Larentins, et Grecs, et aux Memnoniens,
Voir' et au Scit' cruel, et aux Hespériens:
Et de vous deux les Noms, immortels apparoistre.]
(Bron: LGL fol. 55v).
14. Bourgeois 1981, 47-54.
15. LGL 55v.
16. LGL 55v. Zie: vs. 2 en 10 van het sonnet geciteerd in noot 13. Het vleinaampje vindt men in
hetzelfde sonnet voor meester Pierre, vs. 10.
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17. Matricule [...] Louvain Dl. 4 (1961), 462, nr. 55.
18. Tussen 28 april en 3 mei 1568 verklaarde Guillaume de Warlincourt zich samen met een aantal
andere leden van de stedelijke overheid te Béthune bereid om als officier op te treden, wanneer
er wacht zou worden opgetrokken.
Vermoedelijk was hij toen schepen (AC B, BB 11, fol. 154r-v). Op 12 november 1578 werd
hij door de stad Béthune samen met Wallerand Maupetit afgevaardigd om de rekeningen van
de Staten van Artesië te controleren (Hirschauer Dl. 1 (1923), 168, noot 2).
19. Travers 1878, GG 144.
20. Béghin 1873, 228; Cornet Dl. 2 (1892), 439-440.
21. LGL fol. 54r. Deze aanwijzing is te vinden in vs. 12 van het gedicht waarin zij haar kinderen
aanspoort om in goede verstandhouding met hun vader te leven: ‘Avec vostre bon père joyeux
vivez ensemble.’
22. AC B, BB 8, fol. 194r.
23. Béghin 1898, 121-124.
24. AC B, BB 10, fol. 9v-10r.
25. Een ‘mencauld’ (ook: mencaud, mencault, mencaudée, mancault) is een oude korenmaat die
vooral in de steden in het Noorden van Frankrijk en in het Zuiden van de Nederlanden
gebruikelijk was. Van stad tot stad en afhankelijk van de gemeten graanproduktie verschilde
de hoeveelheid die onder ‘mencauld’ werd verstaan (Doursther 1965, 266 en 358). In een
zestiende-eeuws handboek voor kooplieden wordt Béthune samen met tien andere plaatsen in
de Nederlanden vermeld als stapelplaats van koren en op fol. A2v van dit handboek wordt
gesteld dat: 1 last = 26 mencaulx Bethuuns = schaers 38 Antwerpse viertelen = 4 mudde en 8
halsters Gents = 17,5 hoet schaers Brugs.
Op basis van Doursther 1965, resp. pp. 575, 358 en 171, is het mogelijk te berekenen dat 1 last
tussen de 29, 58 à 29,15 hectoliter bevat.
Nadere uitwerking:
• via de Gentse mud: l last = 29,58 hectol.; 1 mencauld = 1,14 hectol.
• via de Brugse hoet: l last = 29,16; 1 mencauld = 1,11 hectol.
• via de Antwerpse viertelen: 1 last = 29,26; 1 mencauld = 1,125 hectol.
Besluit: 1 mencauld Bethuuns = ca. 1,125 hectoliter of 112,5 liter. (Zie: De droghe [...] maten
[...] 1544, fol. Alv).
26. Erasmus Schetz en zijn drie zonen Gaspar, Melchior en Balthazar behoorden tot het ‘type van
de speculatief-financieel georiënteerde handelaar’ (Brulez 1959, 499). De firma Schetz was het
enige eersterangs-handelshuis dat werd geleid door Nederlanders (Ehrenberg 2 (1922), 363).
De Schetzen waren bankiers, vandaar dat Guillaume de Poetou wellicht hoopte op een gunstige
lening van deze firma om als koopman te Antwerpen aan de slag te kunnen gaan. Uit zijn overige
werk blijkt niet dat dit contact - zo het al bestaan heeft - duurzaam is geweest.
Over de Schetzen, zie verder Brulez 1959, 353-354; Guicciardini 1968, 90, kol. 2; Coornaert
Dl. 1 (1961), 342; Ehrenberg Dl. 1 (1922), 365-372. Belangrijke aanvullende details over de
hele familie Schetz die uit Schmalkalden afkomstig was, bevat het artikel van De Groote.
Interessant is dat Melchior Schetz in de ‘Balanso meyner boecken’ van mei 1568 een post
opvoert van 123 karolusgulden en 9 stuivers voor ‘Musicque allerlay’ (De Groote 1972, 259).
Dit gegeven kan van pas komen bij de interpretatie van het sonnet voor Artus Keilen uit LGL
fol. 45v.
Zie verder nog over de Schetzen mijn hfdst. 1, noot 194.
27. In de Antwerpse Poortersboeken (in SA A) heb ik Guillaume de Poetou niet vermeld gevonden.
28. Reeds in 1513 is van een Rijselse koopman Pierre de la Croix (ook genaamd: Pierre Drumez)
sprake als van een koopman die zich te Antwerpen heeft gevestigd of met Antwerpen handel
drijft (Coornaert Dl. 1 (1961), 359).
Van der Essen noemt een Pierre de la Croix die uit Doornik afkomstig is, een calvinist die te
Antwerpen woont en die in 1568 wegens majesteitsschennis wordt vervolgd (Van der Essen
1914, 221). Verheyden noemt een Stynkin, echtgenote van Pierre de la Croix te Antwerpen die
wordt veroordeeld door de bloedraad (Verheyden 1961, 378, no 9582; zijn bron is ARA B,
Conseil des Troubles, no 21).
Op 3 januari 1563 (= 1564, n.s.) laat de koopman Peeter Moucheron een Peeter de la Croy te
Antwerpen voor het gerecht dagen wegens wanbetaling (SA A, Pk 630, fol. 258r).
29. Het stuk waarin sprake is van de ouders van Pierre de la Croix en van Laventie als de plaats
waar hij grond bezat, dateert van 23 oktober 1561 (SA A, 17, fol. 184v-186 [= 185v]).
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Het Land van Alleu of Lalleu was een kleine enclave tussen Vlaanderen en Artesië en het
bestond uit de dorpen Laventie, Sailly-sur-Lys, Lestrem, Fleurbaix en uit het noorden van La
Gorgue. (De Coussemaker Dl. 2 (1876), 187).
30. Guicciardini 1968, 322, kol. 2.
31. De Coussemaker 2 (1876), 396.
In de gerechtelijke stukken waarin getuigenissen zijn opgenomen over deelnemers aan de
Beeldenstorm te Antwerpen op 20 augustus 1566 wordt Pierre de la Croix genoemd als ‘coopman
van weede’. Over hem wordt door Lenaert Sylvester het volgende getuigenis afgelegd:

Heeft men gezien in de kercke, presumeerend dat hij in de briseeringe
consenteerde uyt dien hij hem sag by eenen hoylaert [quid?, K.B.] met
eenen krommen hals staen ende die eenen langen stock hun in de hand
hadde ende uytdien hij oock zoude zijn een calvinist.
(Bron: Van Roosbroeck 1930, 497).
De la Croix blijkt ook actief te zijn geweest op 13 maart 1567 toen de Antwerpse calvinisten
vanaf de stadswallen zagen hoe hun ‘broeders’ bij Oosterweel meedogenloos in de pan werden
gehakt door de lijfgarde van de landvoogdes, want dezelfde Lenaert Sylvester getuigt ‘dat hij
[= De la Croix] met d'andere gheloopen is om de Roypoorte op te breken’ die de stadsregering
juist had doen sluiten om hulpverlening aan de onfortuinlijke geuzen te verhinderen (Ibidem,
494).
32. SA A, 22, fol. 92r-93r.
33. Goris 1925, 253.
34. Coornaert 1947, 249; Coornaert Dl. I (1961), 360.
François Fasse was getrouwd met Agniez Deschamps; uit dit huwelijk kwamen zes kinderen
voort. Eén dochter heette Françoise. Zij trouwde de Rijselse graankoopman Jacques de Lobel.
Fasses oudste zoon heette Jacques zoals zijn grootvader, die als koopman te Rijsel bleef
gevestigd. François Fasse moet in 1588 zijn overleden aangezien in dat jaar zijn nalatenschap
wordt verdeeld (RA G, no 33.424 [drie ongefol. stukken]). Hij lijkt in 1562 de meest welgestelde
van de Fasses te zijn, want hij belooft dan in november om tegen de Kerst 100 gulden aan de
stad Rijsel te lenen ten behoeve van de aankoop van koren voor de armen. Zijn broer Hugues
tekent in op dezelfde lening voor 25 gulden; Jacques ‘Fache’ tekent in voor 50 gulden (Lottin
1978, 68-69).
In 1566 vinden we François genoemd in verband met een proces dat hem werd aangedaan door
Jan Paillou te Antwerpen (SA A, Pk 637, fol. 38v-39v en fol 142r; Idem, Pk 638, fol. 122r).
Deze Jehan Paillou is trouwens waarschijnlijk dezelfde als de Jehan Paliot die geld had geleend
van Guillaume de Poetou en die voorkomt in archiefstuk 2 dat in de bijlage is afgedrukt.
In hetzelfde jaar 1566 staan de Fasses te Antwerpen bekend als calvinisten, zoals ook de aan
hen verwante Rijselse familie Lobel (AAB 9 (1874), 421; Van der Essen 1914, 217). De Rijselse
Lobels behoorden in 1565-1566 tot de belangrijkste handelaren in graan te Antwerpen (Coornaert
1947, 250).
Wat François Fasse betreft: ik neem althans aan dat bovenstaande gegevens slaan op de persoon
die door Guillaume de Poetou wordt genoemd. Men kan hier namelijk ook aan François Faes
denken. Deze wordt in een stuk van 26 mei 1562 genoemd. Hij was getrouwd met Anna de
Smit. Om deze reden is het onwaarschijnlijk dat hij dezelfde persoon is als François Fasse. Uit
dit stuk blijken Limburgse connecties van deze Faes, in tegenstelling tot de binnen de context
verwachte Rijselse connecties van Fasse. De echtgenote van François Faes was namelijk een
dochter van Gheerit de Smit en Geertruijt Noijts. Andere kinderen uit dit laatste huwelijk zijn
Geertruijt de Smit (in 1562 vermeld als getrouwd met Chrisostomus Scholier), François de Smit
en de minderjarige Jasper de Smit. In dit stuk wordt ook nog de overleden broer van Gheerit
de Smit genoemd, namelijk Peter de Smit. De onroerende goederen van deze laatste blijken te
liggen in Jabeek, in het huidige Nederlands Limburg (SA A, Cert. 20, fol. 85v). Waterschoot
beschouwt Chrisostomus Scholier en Anna de Smit (Smidts) als een echtpaar; dit komt niet
overeen met mijn bevindingen voor wat de situatie in 1562 betreft (PW Dl. 3 (1975), 246).
Een andere mogelijke tegenstrijdigheid betreft de opgave van Coornaert dat François en Hugues
Fasse zich reeds in 1560 te Antwerpen hadden gevestigd. Uit een stuk van 18 juli 1561 blijkt
dat ‘François Faz’ te Rijsel woonachtig is, want Francisco Boesdrago, koopman uit Lucca en
woonachtig te Antwerpen, machtigt hem bij die gelegenheid om in zijn naam op te treden te
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Rijsel (SA A, Cert. 16, fol. 155v). Uit het reeds genoemde stuk van 23 november 1562, dat
door Lottin werd gepubliceerd, blijkt dat hij toen nog aldaar zijn voornaamste woonplaats had.
35.
C'est le renommé Huges Fasse,
A la frontonienne* face:
Et François son frère, homme droicts.
Per l'adveu de mon de la Crois,
Me donnèrent notices braves,
Des Genevois, doulx et suaves:
Des Florentins, et Cremonés,
Des Luquois, et des Milanés,
Marchans tres excellens et graves.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.

(Bron: HM fol. 5r).
* frontonienne: zoals van de Romeinse redenaar en opvoeder F.M. Cornelius Fronto, vgl.: PW
Dl. 2, 229 str. 4, vs. 6; Ibidem, Dl. 3, 105, ad r. 140.
HM 5r.
‘C'est a cette occasion qu'il [= de Antwerpse overheid, K.B.] les qualifia de “principaux” parmi
les marchands d'Anvers. Cette façon d'ailleurs intéressé, de leur accorder la vedette les classe
comme des capitalistes authentiques, et abusifs’ (Coornaert 1947, 250.).
Van Vaernewijck Dl. 1 (1872), 96.
Van Vaernewijck Dl. 2 (1873), pp. 7-8.
Van Vaernewijck Dl. 3 (1874), 183.
Van Vaernewijck Dl. 2 (1873), pp. 158-159; Dl. 3 (1874), 292; Dl. 4 (1876), 56 en 280. Nog
meer gegevens over hem in: Memorieboek Dl. 2 (1854), 327 en Dl. 3 (1861), pp. 94-99, 102
en 120. Lieven en Michiel Brakelman komen ook ter sprake in diverse stukken uit SA A,
namelijk Cert. 15, fol. 336r en v; Cert. 18, fol. l7v-18r en Cert. 23, fol. 225v. Joos van Deele
komt ter sprake in Cert. 16, fol. 456r-457r. Zij worden in deze stukken steeds genoemd als
woonachtig te Gent.
De overige Gentenaren die Guillaume de Poetou in de HM (fol. 2lv) noemt, zijn: Fariron, Jan
Richart en Lievin Crock. Fariron en Jan Richart heb ik helaas niet weten te traceren. In LGL
(fol. 27v) wordt aan Fariron een sonnet als nieuwjaarscadeau opgedragen. Uit de titel ervan
blijkt zijn eigenlijke naam, namelijk ‘A Gauvin Penel, dict Fariron’. Lievin Crock (ook: Crocq,
de Croock) daarentegen was wel te vinden. In een stuk van 26 juni 1561 wordt hij genoemd als
koopman-poorter van Antwerpen, zijn leeftijd is dan circa 43 jaar (SA A, Cert. 17, fol. 77r). In
een ouder stuk (van 17 mei 1550) wordt hij genoemd als handelaar in boter. Zijn vrouw heet
Jacobmyne Massy. Bij die gelegenheid verklaren beide echtgenoten dat ze op 2 november 1549
van Willem Gheeraerdt Hughen uit Leiden ‘vyftich halff vaten boters’ hebben gekocht (SA A,
Cert. 15, fol. 169r). Volgens Van Vaernewijck behoort Lieven de Croock tot de Gentse
graanhandelaren die op 21 augustus 1566 vanwege hun speculatiedrift in moeilijkheden kwamen
(Van Vaernewijck Dl. 1 (1872), 96).
SA A, Cert. 18, fol. 197v-198r.
De familie Harduïn was een van de aanzienlijkste families van Armentières. In het
gemeentearchief aldaar komen we voor de tweede helft van de zestiende eeuw de namen tegen
van François, Jehan, Josse, Pierre en Thomas de Harduïn.
De belangrijkste van hen qua maatschappelijke status schijnt François te zijn geweest. In de
periode 1559-1572 wordt hij vele malen genoemd in zijn functie van ‘lieutenant’ van de baljuw
van Armentières. In de tijd rond de Beeldenstorm moet dit voor hem een moeilijke positie zijn
geweest (‘[...] les autorités locales restèrent complètement passives’, zie Regnault en Vermander
1977, 226). Zeker is dat François de Harduïn herhaaldelijk is opgetreden in processen tegen
‘ketters’ (AC A, FF 40, fol. 1r, 122r, 204v en 256v; FF 43, fol. 2v en 5r).
In 1565 wordt een lijst opgesteld van personen die hebben beloofd aan de overheid een bepaalde
som te lenen, zodat Armentières koren kan kopen om de nood onder zijn armen te lenigen.
Hierin vinden we ook François de Harduïn: het bedrag dat hij beschikbaar stelt, wordt echter kennelijk om reden van discretie - niet onthuld (AC A, HH 1).
In dezelfde lijst ten behoeve van de lening voor de graanaankoop in 1565 belooft een Jehan de
Harduïn in te tekenen ten bedrage van 48 pond Vlaams (= 288 karolusgulden). In de rekeningen
van de broederschap van het H. Sacrament uit 1568 wordt vermoedelijk dezelfde Jehan de
Harduïn genoemd die samen met de chirurgijn Jacques de le Haye in dit jaar deze broederschap
leidde. In dezelfde rekeningen echter is er sprake van wijlen Jehan de Harduïn, die een zoon
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nalaat die Jennin heet. Voor deze laatste treden Jacques de le Haye en anderen op als voogd
(AC A, GG 52, fol. I r). In een stuk van 5 januari 1580 (= n.s.) wordt een Jehan de Harduïn
genoemd die schepen is van Armentières. (AC A, FF 57). Wellicht is deze laatste dezelfde als
de ‘Jennin’ uit het stuk van 1568? In de edicten, rechten en statuten van Armentières die zich
bevinden in de Archives Municipales aldaar (vanaf 9 mei 1520) wordt een Josse de Harduwin
genoemd als een van de schepenen. Vermoedelijk is het dezelfde persoon die we vinden in een
lijst van ‘teincturiers’ (meesters van het verversambacht) uit 1533 (Dion-Knockaert 1955, bijlage
XIII). Het verven van laken in vier kleuren was trouwens de specialiteit bij uitstek van
Armentières. Dit laken werd geëxporteerd naar Italië en Constantinopel (Guicciardini 1968,
322 kol. 2.).
In stukken uit 1550 en 1551 treedt voor het eerst een Joos de Harduïn op, wiens beroep wordt
omschreven als dat van ‘argentier de ladicte ville d'Armentières’ (dit betekent: stadstresorier
van Armentières), (AC A, HH 17, fol 6v en 7r). Gezien de datering is deze Joos vermoedelijk
niet dezelfde persoon als de eerdergenoemde Josse. Op de reeds genoemde lening ten behoeve
van de aankoop van koren in 1565 tekent hij in voor een bedrag van 100 pond Vlaams (= 600
karolusgulden) en verderop in dezelfde bundel blijkt hij in september/ oktober 1565 direct
betrokken te zijn geweest bij de aankoop van dat koren (AC A, HH 1). Door de Raad van
Beroerten zou hij om zijn calvinistische sympathieën worden veroordeeld. (Verheyden 1961,
121, no 2596).
Nog een andere Harduïn vinden we op de lijst in verband met de lening uit 1565, namelijk
Pierre. Deze Harduïn tekende in op de lening voor een bedrag van 80 pond Vlaams (= 480
karolusgulden), zijnde het bedrag dat hij nog te goed had van de baljuw voor de levering van
vijf ossen (AC A, HH 1: ‘Pierre de Harduin à recepvoir pour les chincq boeufs de monsr de
Heulle... Lxxx £ [= 80 pond]’). Later zou deze koopman worden veroordeeld door de Raad van
Beroerten vanwege zijn calvinistische overtuiging (Verheyden 1961, 121, no 2597).
De laatste Harduïn die ik tijdens mijn onderzoek ben tegengekomen, is Thomas. In een stuk
van 17 januari 1580 wordt hij samen met François de Ribreu genoemd als voogd van Noë! en
Cathérine Jourdain en van Marie Futrier (AC A, FF 57).
Noch op grond van archiefstukken, noch op grond van de secundaire literatuur is het mij gelukt
om van al deze Harduïns te Armentières de onderlinge familierelatie aan te geven, indien die
al bestaat. Opvallend is dat al de genoemde personen in die jaren als welvarend mogen worden
beschouwd en ook dat ze ter plaatse maatschappelijk enig gewicht in de schaal leggen. In
religieus en politiek opzicht lijkt de meerderheid van hen de zaak van de Opstand niet ongenegen
te zijn geweest. Volgens Dambre was de stadstresorier Joos Harduïn een broer van Thomas
Harduïn († 1562), die gezien dit overlijdensjaar een ander moet zijn dan de eerdergenoemde
Thomas die in een stuk uit 1580 voorkomt. Thomas († 1562) was de grootvader van de bekende
Renaissancedichter Justus de Harduwijn, vandaar mijn aandacht voor deze Harduïns. Justus
was een zoon van François, en François was een zoon van Thomas (Dambre 1926, 46-47). Deze
François - het is zeker dat hij een ander is dan de eerdergenoemde plaatsvervangende baljuw
van Armcntières - is ook bekend als vroege Renaissancedichter en vriend van Jan vander Noot
te Antwerpen waar hij van 8 januari 1594 tot 7 januari 1595 op de Officina Plantiniana ten tijde
van Jan Moretus werkzaam was als corrector (Voet Dl. 2 (1972), 177). Na het overlijden van
Thomas' eerste vrouw, Joanna Hauweel, werden - volgens Dambre - Joanna's broer en Joos
Harduïn (namelijk de stadstresorier van Armentières) aangesteld als voogden over haar kinderen,
dus ook over François Harduïn.
45. SA A, 22, fol. 92r - 93r.
46. Uit dit stuk blijkt dat Pierre Euwijns een inwoner was van Armentières. In de door mij
geraadpleegde stukken in het gemeentearchief aldaar kwamen hij en zijn dochter Margriete
helaas niet voor. Wel komen in de lijst van de eerdergenoemde lening uit 1565 de heren Michiel
en Beltrenieu Yeuwinz voor, die vermoedelijk tot dezelfde familie behoorden. Toen Michiel
werd aangezocht om in te tekenen, nam hij een afwachtende houding aan en hij verzocht de
heren om drie weken later maar eens terug te komen. Beltremieu beloofde 100 pond Vlaams
te zullen lenen, een bedrag even aanzienlijk als hetgeen de stadstresorier Joos de Harduïn
beloofde (AC A, HH 1). Over Beltremieu is uit de secundaire literatuur nog een onthullend
gegeven bekend: in 1566 werd hij door de kerkenraad van Armentières belast met de organisatie
van de huis-aan-huiscollecte ten behoeve van de bouw van een calvinistisch bedehuis (Regnault
en Vermander 1972, 176). Regnault en Vermander verwijzen hierbij naar een document,
gepubliceerd door Beuzart (Beuzart 1929, 54-55). Het bewuste document dateert van 29
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47.

47a.
48.
49.

september 1567 en is van de hand van Baulde Cuvillon en van Zeger van Hoves,
regeringscommissarissen, aangesteld om ‘le faict des troubles’ te onderzoeken. Beuzart noemt
echter de naam Yeuwinz niet, maar in plaats daarvan die van Beltremieu Jemapes. Ik neem aan
dat beide Rijselse historici aan de hand van het Brusselse document een transcriptiefout van
Beuzart hebben vastgesteld!
Adam Testaert, zoon van Mattheus Testaert, verkreeg het poorterschap van Antwerpen op 26
mei 1548. Hij was afkomstig uit Atrecht en was koopman van beroep (SA A, Antw.
Poortersboeken).
SA A, Pk. 638, fol. 81v; vriendelijke mededeling van Guido Marnef.
LGL fol. 36v.
Dat hij koopman was, blijkt uit de volgende verzen:
Quant au faict de ta Marchandise
Si j'en devise
Sans aduler, diray comment
Qu'en homme gentil tu t'exerce
A la Commerce
Selon les temps soigneusement.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.

(Bron: LGL fol. 40r, vs. 16 t/m 21)
In de titel van het gedicht wordt zijn naam als Jacques Bernouc vermeld. ‘Bernouc’ ben ik in
de Certificatieboeken nergens tegengekomen. Het gaat hier om een kennelijke zetfout. Vanwege
het in de titel vermelde ‘devant les prisons d'Anvers’ ben ik op de koopman Jacques Bernoulli
gekomen van wie we weten dat hij in 1564 woonde ‘inde Borchtwall tegenover den Steen’
(AAB 9 (1874), 218).
LGL 37r.
In het Antwerpse Stadsarchief zouden in dit verband de Vierschaar (V 148) en de
Schepenregisters (SR 301 t/m 310) kunnen worden nagekeken. Dergelijk detaillistisch onderzoek,
dat te ver afligt van het eigenlijke onderzoeksobject, is niet door mij verricht.
SLL 11r, vs. 17-18.
Niet in Matricule Dl. 4 (1961).
ARA H, Familiearchief Brederode 56, fol. 11r. Voor de uitgave van de inventaris, zie Salverda
de Grave 1918.
Van Gelder 1964, 70.
In de vrijplaats Vianen was in het begin van de jaren zestig de drukkerij gevestigd van Albert
Christiaensz. die zich specialiseerde in de uitgave van allerlei politieke geschriften. Zo was
Christiaensz. onder meer de drukker van het calvinistische Verbond der Kooplieden, dat werd
geleid door Gilles le Clercq. Omdat de kleine drukkerij van Christiaensz. de vraag naar het
drukken van ‘gevaarlijke’ boeken niet aankon, stuurde Plantijn begin november 1566 Augustijn
van Hasselt met het nodige drukkersmateriaal naar Vianen om daar ten voordele van hen beiden
een drukkerij in te richten. (De la Fontaine Verwey 1982 (I). pp. 115-119. Zie ook: De la
Fontaine Verwey in Quaerendo 1976, 238).
Voor gegevens over de godsdienstige gezindheid van de eerdergenoemde zakenlieden, zie
Vander Essen 1914, 213, 214, 226 (noot 11), 217, 226, 215 en 211. Over de religieuze gezindheid
van Willem Silvius, zie Vander Essen 1914, 212. Over die van de Gentse graankooplui, zie
Van Vaernewijck Dl. 1 (1872), 96; Dl. 2 (1873), 8; Dl. 3 (1874), 183 en Dl. 4 (1874), 158-159.
PW 2 (1975), 230. Met Waterschoot en Vermeylen beschouw ik deze datering als een datering
volgens de oude tijdrekening. We lezen hier dus: januari 1566. Zie ook PW Dl. 3, 107, nr. 306.
Bostoen 1975, 27.
Verheyden 1961. Volgens Parker 1977, 293, noot 35, vertoont de lijst van Verheyden nogal
wat gebreken. Zo zijn degenen die werden veroordeeld vóór september 1567, toen de bloedraad
werd opgericht, niet in deze lijst opgenomen.

Bijlagen bij hoofdstuk 2
Verantwoording van de transcriptie
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De hantering van i/j, u/ v is aangepast aan het moderne Franse gebruik. Accenten
zijn toegevoegd op plaatsen waar dit in het moderne Frans gebruikelijk is. Hetzelfde
geldt voor het gebruik van hoofdletters en interpunctie. Afkortingen zijn opgelost
zonder dat dit wordt aangegeven. Het afbreken van de regels in de tekst wordt niet
aangegeven. Romeinse cijfers worden weergegeven in Arabische. Geschrapte
teksgedeelten worden als volgt aangegeven: [-geschrapte tekst].

Archiefstuk 1.
(Herkomst: AC B, BB 10, fol. 9v-10r).

Samenvatting:
Guillaume de Poetou richt zich in een rekwest tot de gouverneur en de schepenen
van Béthune. Van de koning heeft hij voor zichzelf toestemming gekregen om tot
1500 mencaulx wintergerst te exporteren uit Artesië. Dit is bevestigd in een
machtiging van de gouverneur-generaal van Artesië. Tweemaal heeft hij 460 mencaulx
wintergerst uitgevoerd, waarvoor men hem nu vanwege de stad aanslaat voor één
patart [= 12 deniers = 1 stuiver] per mencault. De stad is intussen in het bezit gekomen
van een algemene machtiging vanwege de koning voor de uitvoer van granen uit
Sevilla en wintergerst. Op grond daarvan heft de stad nu een belasting van 12 deniers
per mencault op uitvoer van graanprodukten door haar kooplui. Poetou heeft echter
zijn wintergerst uitgevoerd niet op grond van de algemene machtiging, maar op grond
van de bijzondere machtiging voor hem persoonlijk. Voor die bijzondere machtiging
heeft hij ongeveer 20 pond betaald. Vandaar zijn verzoek aan de stad om hem vrij
te stellen van de stedelijke belasting voor de resterende 580 mencaulx die hij, volgens
de bijzondere machtiging aan hem verleend, nog zou mogen uitvoeren. Het rekwest
van Poetou was vergezeld van zekere brieven van plakkaat vanwege de koning d.d.
13 mei 1557 en van de bijzondere machtiging vanwege Bugnicourt,
gouverneur-generaal van Artesië, d.d. 1 maart 1558.
De stadsregering besluit het volgende: Poetou mag 206 mencaulx wintergerst vrij
uitvoeren op grond van zijn bijzondere machtiging. De rest van de rogge en
wintergerst moet worden uitgevoerd volgens de algemene regeling, dus tegen betaling
van de belasting van 1 patart per mencault, zolang de open brieven van de koning
gelden. Voorts moet Poetou net zoals de overige kooplieden delen in de kosten die
zijn gemaakt om het algemene octrooi te verwerven. Tenslotte moet hij een overzicht
geven van door hem gedane graanleveringen aan Armentières. Poetou gaat met deze
regeling akkoord.
Gedateerd: 6 mei 1558.
[fol. 9v]
Coppie
A noble seigneur monseigneur le gouverneur de Béthune et eschevins d'icelle ville.
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Remonstre en tout honneur et suprême reverence Guillaume Poitou, vostre
obédientissime serf, marchant, demourant audict Béthune, comment, suyvant certain
congiet et passeport obtenu du Roy, nostre Sire, de pooir emmener hors de ce pays
d'Arthois certain nombre de scorion [= wintergerst] et attache de mon seigneur
monseigneur de Bugnicourt, chevalier de l'ordre, gouverneur général d'Arthois, de
pooir vidier jusques au nombre de quinze cens mencaulx dudict scorion, il ayt vuidié
à deulx fois quattre cens soixante mencaulx de soulcrion [= wintergerst] pour lequel
l'on luy voeult faire paier 12 deniers de chascun mencault au proffict de la ville,
accordé par les
[fol. 10r]
aultres marchans pour le passeport et congiet général par vous, mes discretz et prudens
seigneurs, obtenu dudict Sire Roy pour la vuidengue des grains de Séville et soulcrion
hors ladicte ville. A quoy sellon droict etc. quité il n'est aulcunement, il a bien entendu
qu'il n'a vuidié etc. faict transporter ledict grain en vertu dudict transport, passeport
et congiet général par vous obtenu dans ce quartier, suivant son congiet, passeport
et attache dudict seigneur gouverneur général d'Arthois et pour ce obtenir il a
particulièrement en son nom paiet et desborsé plusieurs mises et déppens jusques à
la somme de vingt livres de grotz. Pour ces causes humblement à une teste et genoulx
flexis supplie, requiert et exore de grace le volloir tenir quicté desdicts douze deniers
de chascun mencault pour la reste, qu'il porra transporter suivant le congiet et attache
dudict seigneur de Bugnicourt. Ainsy faisant l'exempterez, considérant sa basse et
humble condition, d'une indicible perte et dédommaige.
Car en vous, mes honnorables seigneurs, toutte sa présente et future béatitude ou
calamité consiste. Parquoy uses de respect miséricordieulx. Sy ferez bien. Et au
marge estoit escript se qu'il s'enssuilt: Veu par monseigneur le gouverneur et
messeigneurs en chambre ceste requeste avecq certaines lettres de placart du Roy
nostre Sire en dacte du 13e de may 1557 [= 13 mei 1557 of 1558 n.s.] et l'attache de
monseigneur de Bugnicourt en dacte du premier jour de mars 1557, nostre gouverneur
général d'Arthois, a esté accordé audict suppliant deulx cens six mencaulx de scorion
sans paier le pattart de chascun mencault en considération de certaines causes, ad
cause desdictes lettres d'octroy luy à ceste accordé qu'il polra doresnavant vuidier
soille [= rogge] et soulcrion comme les aultres marchans de cestedicte ville, aussy
avant et sy longuement que les lettres pattentes du Roy dureront, en paiant par luy
!edict pattart de chascun mencault, et de contribuer audictes mises advenant des
aultres marchans pour obtenir icelles lettres d'octroy. Ensamble qu'il rapportera
certiffication des livrisons faict à ceulx d'Armentières. Ce que ledict Poitou
remonstrant a accepté. Faict en chambre le 6e de may 1500 cincquante huict [= 6 mei
1558]. Ainsy signé: De Crocq.

Archiefstuk 2.
(Herkomst: SA A, Cert. 22, fol. 92r-93r).
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Samenvatting:
Guillaume de Poetou en zijn echtgenote Margriete Ewins verklaren 700 karolusgulden
te hebben geleend van Jehan du Bois. Als zekerheid stellen ze hun tegenwoordige
en toekomstige roerende en onroerende goederen en de goederen die Margriete Ewins
erft en zal erven door het overlijden van haar moeder Jehanne de Beuf en van haar
broers en zusters. Als overige zekerheid volgen de geldsommen die Poetou aan
twintig personen heeft geleend; verder wandkleden, een grote tafel van tien voet lang
en zes kleinere tafels, drie grote schilderijen, een buffet, vijf banken die bij de tafels
horen en die verschillen van lengte en gezamenlijk een lengte hebben van 36 voeten,
voorts nog juwelen, goud- en zilverwerk. Het was aanvankelijk Poetou's bedoeling
geweest om 900 karolusgulden van Pierre de la Croix te lenen waarvoor ook meer
zekerheid zou worden gegeven, onder andere de 200 karolusgulden die Guillaume
aan zijn broer Jean had geleend en de erfenis van zijn zuster Jehanne, maar op 10
februari 1564 [n.s.] liet Poetou de naam van Pierre de la Croix wijzigen in die van
Jehan du Bois en het geleende bedrag werd verminderd tot de 700 karolusgulden
van de nieuwe overeenkomst.
[fol. 92r]
Guillaume Poictou, filz de feu Gérard, et Margriete Ewins, fille de feu Pierre Ewins,
sa femme légitime, avecq ung mombour ou tuteur et curateur estrangier ou forain à
elle, donne et délivre juridicquement et par droict du consentement dudict son mary,
recogneurent debvoir et estre tenuz de bonne et léable debte à Approbo. Jehan du Bos,
demourant en cestedicte ville, la somme de [-six] sept cens florins carolus [-à cause] de à cause de déppens déboursé
partye et partye de certaine somme de deniers déboursée pour eulx comparants

[-Pierre de la Croix, marchant
bourgeois et manant de cestedicte ville, la somme de cent et cincquante livres de
gros monnoye de Flandres, à cause de semblable somme par !edict De la Croix De
Bos
prestée partye et partye déboursée pour eulx comparans] en leurs trèsurgentes
affaires et nécessitéz, dont ilz se tiennent pour contens, laquelle dicte somme lesdicts
comparans ont promis et promectent prestés ensemble et chascun d'eulx seul et pour
le tout et soubz réele et parate exécution et soubz sentence et comme se par sentence
diffinitive et voluntairement, ainsy estoient condempnez payer audict [-Pierre de la
Croix] Jehan du Bos ou au porteur de cestes toutes et quanteffois quand ce seront requiz,
et obligeans pour ce généralement leurs personnes et tout leurs biens, meubles et
immeubles présents et advenir partout ou [-que iceulx] qu'ilz seront trouvez et sont
et seront situez, assis et gisans icilz, exceptéz ne réservez et especiallement Approbo.
telles debtes, et sommes de deniers qu'on leur doibt selon la contenu du Livre Mémorial ou Catalogue escript de la
propre main dudict Guillaume Poitou et par lui et sa femme soubsigné et transporté parmy ces présentes nos livres.
Item tous et quelzconcques les biens et successions, meubles et immeubles, catelz, héritaiges et aultres à ladicte Margriete
advenuz et succédez et à advenir et succéder par les mortz et tréppaz de Jehan du Beuf, ses frères et soeurs; approbo.
10 februarii 1563

. [-une ladicte obligation passée par devant Adam Testart comme notaire
et certains tesmoingz, courrant 2 centz florins carolus une fois que Jehan Poictou,
frère dudict Guillaume Poictou doibt à icelluy Guillaume. Item encorres tout le
contingent que ausdicts comparans peult escheoir et parvenir de la formorture de
Guillaume [lees: Jehan?] et Jehanne Poictou, frère et soeur dudict Guillaume Poictou,
et laquelle Jehanne depuis ung an est entrée en religion au monastèrre nommée des
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soeurs d'embas enclost dedens la ville de Béthune. Item tous et quelzconcques les
biens et successions, meubles, immeubles, cathelz, héritaiges et aultres à ladicte
Margriete Ewins advenez. et succédez et à advenir et succéder
[fol. 92v]
par les mortz et tréppas de Jehanne de Beuf, sa mère, ses frères, ses soeurs et tous et
quelzconcques ses aultres parens et amis.] Item encorres une aultre obligacion passée
en ceste ville d'Anvers présentée par devant certain notaire, nommé Baptiste et
certains tesmoingz, de 22£ de gros monnoye de Flandres que leur doibt Olivier
Baldocci, genevois, avecq une aultre cédulle, signée et escripte de la main d'icelluy
Baldocci de la somme de 4 £ 7 solz de gros monnoye dicte que le mesme Baldocci
leur doibt. Item une aultre obligacion de Martin du Pressoir, farseur de pistoletz,
soubzsignée de sa main propre en la présence de deux de ses voisins comme
tesmoingz, contenant la somme de 4 £ 19 solz de gros. Item une aultre cédulle de
Pierre Campoing, escript et signé de sa propre main de la somme de 20 £ de gros.
Item une autre cédulle de Franchois du Plouvier, filz de feu Vespasien, en son temps
demourant à La Gorgue, de 2 £ 6 deniers de gros tout en monnoye de Flandre. Item
une aultre cédulle de Noël Plouvoir, le jeusne, filz de Noël, marchant de chaudrons,
demourant à Armentières, de la somme de 28 florins carolus avecq huyt florins, dix
patars et dix deniers de déppens de bouche comme il apparoit plus amplement par
les spécifications que lesdicts comparans ont baillé audict Pierre de la Croix avecq
aultres spécifications des debtes soubzéscrites. Item encorres les 5 £ que Jehan Roses,
les 2 £ 3 solz 6 deniers que Jehan Paliot, les 7 £ que Arnoult Flocquet, les 2 £ 18 solz
6 deniers que Anthonio Robero, les 29 £ 2 deniers que Thomas Lhermite, les 2 £ 10
solz 10 deniers que Philippe Lhermite, les sept solz que Jehan Suverpont, les 34 solz
6 deniers que Jehan le Liègiois, demourant chez Isidore de la Vallée, les 2 £ 4 solz
8 deniers que seigneur Ancelme Doucet, les 26 solz 10 deniers que Gilles de la Croix,
les 2 £ 16 solz 8 deniers que Ambroise Pollacre, Secrétaire du Roy de Pole, les 2 £
13 solz 1 denier que Mathieu Behagle, filz de Olivier Behagle, drappier, demourant
en Armentières, les 2 £ 2 solz que Auxdino Pécorin, florentin, les 4 £ 4 solz 8 deniers
que Andrieu le Mercier et les 23 solz 4 deniers, tous de gros monnoye de Flandres,
que ung maistre Thomas, tous respectivement doibvent et sont redevables à eulx
comparans. Item [-encorres avecq couches neuves, fournies de neuf lictz et verdes
cortines, avecq tous couvertures blancqz d'Espaigne et aultres trois]
[fol. 93r]
couvertures [-blancqz d'Espaigne] en sorte de tapisserie. Item une grande table
d'allemarche de dix pieds de longeur avecq une aultre de un piedz, furnies de carpettes
verdes et noires, quatre aultres tables de cincq piedz et demy chascune, une aultre
table de quatre piedz et une aultre de trois piedz. Item trois grandz tableaux pendans
dedens la salette de la manoir desdicts comparans avecq ung buffet, servant en ladicte
salette. Item cincq bancqs d'allemarche, servans ausdicts tables, l'ung plus grand que
l'autre, ensemble de la longuer de 36 piedz, estans tous lesdicts utensilles audict
manoir desdicts comparans en ceste ville d'Anvers. Item une chaîne d'argent, pesante
huyt onces, ung ruby enchassé en or, ung turquois enchassé en or, ung chatmahieu
en or, ung [-diamant enchassé en or, mis entre deux rubies, deux turquois et ung
clabecq, le tout mis en or, avecq une vaiselle d'argent]. Donnans en oultre lesdicts
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comparans audict [-Pierre de la Croix] Jehan du Bos plain pooir, auctorité et mandement
espécial et irrévocable pour poursuyr, pourchasser, demander, recepvoir, recouvrir
et parvenir ens tous lesdicts debtes et sommes de deniers, ensemble de vendre et
aliéner à telles personnes et pour tel pars et sommes de deniers tout et quelzconcques
lesdicts biens, meubles et aultres jusques à la recouvrance desdicts [-100 et 50) £ de
gros avecq tous déppens, dédommaiges et intérestz à la simple déclaration dudict
[-Pierre de la Croix] Jehan du Bos ou porteur de cestes sans [-aultre solemnité de droict]
estre tenu en aultre procédure ou solemnité quelconque de son receu bailler, passer
ou recognoistre une ou plusieurs quictances. Si opus fuerit etc. Litiscontester, eslire
domicilie tousjours etc. Juramentum. Arrestat. Ad placitum solet. Et généralement
par ce faisant etc. Promectant [-le tout] soubz l'obligation de leurs personnes et tous
leurs biens dessusdictes et tousjours soubz icelle et parate exécution et soubz sentence
et chascun d'eulx pour le tout, comme dict est. Remonstrant en oultre ladicte Margriete
Ewins avecq ledict son mombour forain pour plus grande seureté constituto ou
velleravi autenticq, signé: mulier, préallablement [-ad ce estant] estant par nous
deuement informée et certiorée de ladicte constention [sic] et de la vertu et effect
d'icelle.

Hoofdstuk 3. Bibliografie van Guillaume de Poetou
1. Uitgaven genoemd in de secundaire literatuur
In naslagwerken en artikelen worden de volgende uitgaven van werk van Guillaume
de Poetou vermeld:
Hymne de la Marchandise (HM)
1. HM, Antwerpen, Jacques Sylvius, 1561.
2. HM, Antwerpen, J. Silvius, 1565.
3. HM, Antwerpen, Guillaume Silvius, 1565.
4. HM, Antwerpen, Guillaume Silvius, 1569.
La grande Liesse (LGL)
1. LGL, Antwerpen, Jacques Sylvius, 1561.
2. LGL, Antwerpen, J. Silvius, 1565.
3. LGL, Antwerpen, Guillaume Silvius, 1565.
OEuvres (titel is onzeker)
OEuvres, Antwerpen 1564.
A Jésu-Christ Cantique (JCC)
JCC, Antwerpen, Aeg. Diest, 1566.
Suite du Labeur en Liesse (SLL)
SLL, Antwerpen, Aeg. Diest, 1566.
Trois Livres(titel onbekend)
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2. Kritische opmerkingen
Hymne de la Marchandise
Reeds in 1585 verschenen de eerste bibliografische gegevens omtrent de werken van
Guillaume de Poetou in druk. In de catalogus van de heer van Vauprivas, Antoine
du Verdier, vinden we het volgende:
GUILLAUME DE POETOU Béthunois a escrit: Sa grande Lyesse en plus
grand labeur, contenant Odes, & Sonnes (impri. en Anuers 8o. par Iacques
Syluius 1561). Hymne de la marchandise, consacré tant à tous senateurs
& magistrats comme à tous personnages exerçans le gentil train de
marchandise (impr. de mesmes).1.
Twee elementen in deze beschrijving geven aanleiding tot twijfel: de vroege datering
en de naam van de drukker. Uit de biografie van Guillaume de Poetou weten we
inmiddels dat de dichter in 1558 nog als graanhandelaar te Béthune werkzaam was
en we vermoeden dat hij pas na die tijd emplooi in het buitenland heeft gezocht of
heeft moeten zoeken, omdat hij zijn monopoliepositie te Béthune was kwijtgeraakt.
Het is onduidelijk hoe lang Poetou's omzwervingen in Italië, Latijns-Amerika,
Frankrijk, het Oostzeegebied, Engeland en Duitsland hebben geduurd, maar het is
onwaarschijnlijk dat die hem slechts in totaal drie jaar zouden hebben gekost. Naar
eigen zeggen verbleef hij alleen al in Genua driekwart jaar, nadat hij 20 maanden
had gevaren voor Genuese kooplui.
Niet alleen het jaartal 1561, maar ook de naam van de drukker geeft problemen. In
de vakliteratuur wordt een Jacques Sylvius slechts genoemd op grond van deze
vermelding door Antoine du Verdier.2. Daarentegen is de Antwerpse drukker
Guillaume (Willem) Silvius niet alleen algemeen bekend, maar hij staat ook
geboekstaafd als drukker van werk van Guillaume de Poetou. Vandaar dat ik geneigd
ben te denken aan een tweevoudige foutieve opgave door Antoine du Verdier.3.
De gegevens uit Antoine du Verdier vindt men overgenomen in de Bibliotheca
Exotica van Draudius uit 1610 en in de Memoires van Paquot4. uit 1765.
In 1859 wijdt iemand die zich verschuilt achter de initialen C.D. in het Bulletin du
Bibliophile et du Bibliothécaire een tamelijk uitvoerige bijdrage aan Guillaume de
Poetou.5. Ook deze auteur vermeldt - net als Du Verdier en zijn navolgers - twee van
Poetou's werken, namelijk de HM en de LGL. We moeten aannemen dat hij deze
werken de visu beschrijft, want uit de HM citeert hij maar liefst vijfenveertig
versregels en uit de LGL citeert hij de grafschriften die Guillaume de Poetou
respectievelijk voor zijn vader en zijn moeder schreef. In een voetnoot wijst hij op
het bestaan van de edities uit 1561 van zowel de HM als de LGL, die hij kent uit de
secundaire literatuur, maar waarvan hij uitdrukkelijk zegt dat hij die anderszins niet
kent. De edities die hij zelf heeft gehanteerd, stammen uit 1565. Als naam van de
drukker geeft C.D.: ‘J. Silvius’.6.
Gezien het feit dat C.D. zijn beschrijvingen op grond van eigen waarnemingen
moet hebben gemaakt, acht ik het niet erg waarschijnlijk, maar evenmin geheel
uitgesloten, dat ooit nog een exemplaar uit 1565 opduikt waarin J. Silvius als drukker
op de titelpagina wordt vermeld.
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De befaamde bibliograaf Brunet geeft in 1863 de meest volledige bibliografie van
de werken van Guillaume de Poetou.7. Hij verwijst zelfs naar geveilde exemplaren
van de HM en de LGL. Zo blijkt uit zijn opgave dat de bibliothecaris van de
Arsenalbibliotheek te Parijs, Charles Nodier, zowel de HM als de LGL in zijn bezit
had. In 1844 werd Nodier's bibliotheek geveild. In de gedrukte catalogus vinden we
de volgende beschrijving:
POETOU (Guillaume de). La grande liesse en plus grand labeur. auec la
table copieuse pour facilement trouuer les odes et sonnets, plus son hymne
de la marchandise. En Anvers, par Guillaume Silvius, imprimeur du roy.
1565, pet. in-12, mar. violet, fil. (Koehler). Volume très rare, omis des
bibliographes, et que je cherche inutilement dans les catalogues; je n'en
avais jamais vu d'autre exemplaire.8.
Uit deze beschrijving blijkt dat beide werken in één convoluut waren samengebonden:
de HM achter de LGL. Brunet weet te melden dat het convoluut in 1844 voor 26 frs.
werd geveild. Koper was vermoedelijk Baudelocque, wiens bibliotheek in 1850 bij
Silvestre te Parijs werd geveild. Volgens Brunet bracht hetzelfde convoluut toen
slechts 21 frs. op. In de veilingcatalogus9. die bij deze gelegenheid werd uitgegeven,
staan beide werken beschreven. Brunet noemt de uitgave HM, Antwerpen, J. Silvius,
1565 niet, terwijl hij het artikel van C.D. wel kent, want hij noemt dit laatste wel.
Kennelijk beschouwde Brunet de opgave van de drukkersnaam ‘J. Silvius’ als een
zetfout voor het correcte ‘G. Silvius’.
Als eerste noemt Brunet ook de editie-HM, Antwerpen, Guillaume Silvius, 1569.
Hij wijst hierbij op het bestaan van een exemplaar dat berust in de ‘Bibliothèque
impériale’ (nu: Bibliothèque Nationale) te Parijs.
In 1928 werd in een tijdschriftartikel de catalogus van een privé-bibliotheek
uitgegeven waarin twee werken van Poetou worden vermeld. Deze catalogus dateert,
volgens de uitgever ervan die naliet de huidige bewaarplaats van dit handschrift te
vermelden, uit de periode 1590-1613.10. Eigenaar van de privé-bibliotheek was een
zekere Jaspairt Scrieck, over wie verder niets bekend is. In die catalogus worden de
titels van 59 werken in 61 banden vermeld. Het zijn alle boeken die, op één boek in
het Latijn na, in het Frans zijn gesteld. De spelling van die titels bevat allerlei
dialectische eigenaardigheden die naar Zuid-Vlaanderen of Noord-Frankrijk verwijzen,
zoals: ‘Franchois, anchien, prononchez, plache’. Eveneens naar Zuid-Vlaanderen,
met name naar Rijsel, verwijst een handschrift dat Jaspairt Scrieck van zijn oom
Pierre Scrieck heeft geërfd en dat is getiteld: ‘Coustumes generalles de la salle, baillie
et chastellenie de Lille auecq les coustumes localles et particulieres de plusieurs lieux
gisans en ladite chastellenie de Lille, ressortissans en la souueraineté dudit Lille,
escriptes a la main, delaissees par mon feu oncle, Pierre Scrieck, que Dieu ayt en
gloire’.11. De boeken in de catalogus van Jaspairt Scrieck stamden uit het bezit van
zijn vader, wiens naam helaas niet is overgeleverd. Dit blijkt uit de titel van de
catalogus in kwestie, waarin ook wordt gesteld dat dit slechts een deel is van zijn
vaders boeken, die tot Jaspairts spijt voor het overige geveild zijn: ‘S'ensuyuent les
noms des libures a moy Jaspairt Scrieck appertenans delaissés de mon feu pere et
par moy retenuz, plusieurs aultres liures vendus a la vendue a mon grand regret’.
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Aan het eind van de catalogus worden ook nog de titels van twee werken opgegeven
die Jaspairt Scrieck op 7 november 1613 heeft gekocht van Catherine Muyssart,
ongehuwde dochter van wijlen advokaat Anthoine Muyssart.12. Verder wordt in de
catalogus geen enkel boek genoemd dat protestants is van strekking, maar wel boeken
die wijzen op de katholieke achtergrond van de bezitter.
Uit de titelbeschrijving die in de catalogus van Scrieck wordt gegeven van de werken
van Poetou, blijkt dat het hier gaat om een exemplaar van de HM waarachter een
exemplaar van de LGL is gebonden. De namen van de dichter en van de drukker in
deze beschrijving zijn evenwel zo verbasterd, dat Barroux die werken kennelijk niet
heeft kunnen thuisbrengen. De titelbeschrijving luidt als volgt:
Hymne de la marchandise consacrée à tous illustres senateurz et magistratz
comme a tous nobles personnaiges exerceantz le gentil train des
rnarchandises. Par Guillaurne de Preton, bethunois pour leur estrennes et
souhait de bonne année. Plus: sa grande liesse en plus grand labeur, dedié
aux tresnobles et vertueux seigneurs Stephan Gentilli et Joanni Grimaldi
pour estreines quy leur souhaitte tresheureuses. En Anuers par Guillaume
Plains, imprimeur du Roy, l'an M.d.lxv.13.

La grande Liesse
De uitgave-LGL, Antwerpen, Jacques Sylvius, 1561 wordt samen met de uitgave
HM, 1561 vermeld door Antoine du Verdier, Draudius, Paquot en Brunet. Voor deze
uitgave gelden dezelfde opmerkingen als die gemaakt zijn bij de bespreking van de
uitgave-HM, 1561.
Wat de editie-LGL, Antwerpen, J. Silvius, 1565 betreft: dat deze uitgave heeft bestaan,
acht ik niet geheel uitgesloten, maar toch niet waarschijnlijk. In deze opvatting voel
ik mij gesterkt door het feit dat Brunet deze opgave van C.D. kennelijk als foutief
beschouwt.
Van de editie-LGL, Antwerpen, Guillaume Silvius, 1565 staat vast dat zij bestaat,
gezien het eenvoudige feit dat twee exemplaren ervan nu in openbaar bezit zijn.

OEuvres
De benedictijnermonnik Louis-Mayeul Chaudon (1737-1817) publiceerde voor het
eerst in 1766 zijn bibliografische standaardwerk: de Nouveau dictionnaire historique.
Van Chaudons standaardwerk werd in 1810 een negende druk bezorgd door
Antoine-François Delandine. Het is in deze uitgave14. dat aan het slot van een lemma,
gewijd aan Guillaume de POETON (sic), wordt meegedeeld:
Ses OEuvres ont été irnprimées à Anvers, un volume in-12, 1564.15.
De samenstellers van deze Dictionnaire geven een tamelijk uitvoerige
levensbeschrijving van de dichter, die is gebaseerd op hun lectuur van zowel de HM
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als de LGL. Vandaar dat we mogen aannemen dat ze beide werken de visu kenden,
vooral ook omdat ze de eerste twaalf verzen van La Passion et résurrection de notre
rédempteur Jésus Christ uit de LGL citeren. We zouden een afzonderlijke
titelbeschrijving verwachten van de HM en de LGL, maar deze ontbreekt. Ze noemen
deze werken wel bij naam. Vanwege het de visu-aspect ben ik geneigd deze
samenstellers het voordeel van de twijfel te gunnen voor wat het bestaan van de
editie-1564 betreft.
De Nouvelle biographie générale vermeldt op grond van Chaudons gegevens:
Les oeuvres de Poëtou ont été réunies à Anvers (1564, in-12).16.
De suggestie dat het verzameld werk van Guillaume de Poetou in 1564 te Antwerpen
zou zijn verschenen, berust waarschijnlijk op een onjuiste interpretatie van de
bibliografische gegevens in Chaudons Dictionnaire (Zie verderop onder: 3.
Overgeleverde exemplaren in openbaar bezit. V. Opmerkingen).

A Jésu-Christ Cantique
De enige uitgave die tot nu toe bekend is, stamt uit 1566. De oudste vermelding ervan
in de secundaire literatuur is te vinden in een artikel van graaf Achmet d'Héricourt
uit 1851.17. In zijn artikel doet Héricourt verslag van zijn gelukkige vondst. In de
bibliotheek van Louis Dancoisne, een geleerd deskundige op het gebied van de munten penningkunde, maar ook bekend als bibliofiel,18. had Héricourt twee onbekende
werken van Guillaume de Poetou ontdekt, namelijk de A Jésu-Christ Cantique (JCC)
en de Suite du Labeur (SLL). Uit de JCC citeert Héricourt het kwatrijn dat aan de
prozaopdracht voorafgaat. Hij citeert ook een aantal regels uit die prozaopdracht aan
de Antwerpse stadsregeerders en de eerste strofe uit de Cantique. Voorts vermeldt
hij het sonnet dat door Guillaume de Poetou aan Antonio de Tassis, de Antwerpse
postmeester, werd opgedragen. Hij noemt ook nog de chronogrammen van Hadrianus
Junius (die door Héricourt verkeerdelijk met de term ‘anagrammes’ worden
aangeduid).19.
In het reeds genoemde artikel van C.D. uit 1859 wordt verwezen naar de bijdrage
van Héricourt. Hierin geeft C.D. een beschrijving van JCC. Onjuist hierin is de
opgave: 16 ff., terwijl Héricourts opgave van 16 pp. correct is. Verder vermeldt C.D.
dat een exemplaar van dit werk zich bevindt te Atrecht in de bibliotheek van de heer
Dancoisne.20. Ook Brunet (1861) noemt deze uitgave, maar in tegenstelling tot C.D.
geeft hij het correcte aantal pagina's op.21. Helbig geeft in 1876 een beschrijving die
berust op die van Héricourt.22.
Wanneer de Antwerpse historicus Prims in 1934 in de Gazet van Antwerpen een
artikel over Guillaume de Poetou publiceert, is de aanleiding daarvan de aankoop
door generaal J. Willems23. van een convoluut met de JCC en de SLL. Prims citeert
de tiende strofe uit de Cantique in haar geheel en gedeelten van de strofen 28, 29 en
31 en geeft als waarderend besluit dat er ‘nog tal van mooie verzen, van
helderklinkende zinnen, in dit gedicht’ te vinden zijn.24. Zijn grootste aandacht gaat
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evenwel duidelijk uit naar de SLL. Interessant is Prims' mededeling dat van de JCC
nog een exemplaar bestaat dat berust in de Rothschildcollectie.25. In de catalogus van
deze bibliotheek treft men dan ook een volledige beschrijving van de JCC aan.26.
Tot de neerlandistiek is het bestaan van de JCC doorgedrongen via een moderne
tekstuitgave van Vander Noots vroege werk. Hier vindt men ook de verwijzing naar
het artikel van Prims.27.

Suite du Labeur en Liesse
Héricourt is de eerste die aan dit werk aandacht besteedt en die eruit citeert. Zijn
citaten bevatten echter enige afwijkingen in vergelijking met de tekst van de
overgeleverde exemplaren, terwijl deze exemplaren geen verschillen ten opzichte
van elkaar vertonen. Vandaar de vraag: zou er soms sprake zijn van twee uitgaven
SLL in 1566 of is hier sprake van varianten binnen één editie?
Drie soorten afwijkingen constateer ik:
1. een deel van het opschrift van het sonnet voor Vander Noot luidt volgens
Héricourt: ‘mon Mecene et vray faveur de tous bons esprits’,28. terwijl in beide
overgeleverde exemplaren ‘fauteur’ staat in plaats van ‘faveur’.
Deze verwisseling, namelijk fauteur (begunstiger) in faveur (gunst), is
waarschijnlijk een zetfout in het artikel of anders berust zij op een fout afschrift
van Héricourt. Een andere zinnige verklaring heb ik niet.
2. Volgens Héricourt prijst Guillaume de Poetou een aantal kwaliteiten van de
liefjes van zijn vrienden, onder andere:
Les bruns clervoyans yeus et angelique face
Et de leurs beaux corps le dous grave entregent

Vergelijking met de tekst in de overgeleverde exemplaren leert dat Héricourt
hier eigenmachtig in de tekst heeft ingegrepen, wat hij ten dele door cursivering
heeft aangegeven (zonder overigens de lezer mee te delen dat de cursivering
van hem afkomstig was).29. De bedoeling van deze tekstafwijkingen was hier
uitsluitend het citaat grammaticaal in te passen in zijn betoog.
3. Een apart probleem wordt opgeworpen door Héricourts citaat van twee versregels
uit de ode van Guillaume de Poetou, gericht aan de Antwerpse overheid. Dit
citaat luidt:
Prendant es mains mon !ut betunien
De ta noblesse et grandeur flourissante, etc...

Volgens Héricourt zou men op grond van deze regels tot de verkeerde conclusie
kunnen komen dat Vander Noot (sic!) uit Béthune afkomstig was. Daarom
citeert Héricourt twee regels uit een andere ode van Vander Noot, gericht aan
Guillaume de Poetou:
D'autant j'ay pris ma lyre antverpienne

en
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Mon lut dyuoire et lyre brabançonne

om duidelijk te maken dat Vander Noot geen ‘béthunois’ is.30.

De verwarring is eenvoudig te verklaren: Héricourt heeft kennelijk over het hoofd
gezien dat de ode, gericht aan de Antwerpse overheid, niet door Vander Noot is
geschreven. Dit komt vermoedelijk doordat - in tegenstelling tot eerdere gedichten
in de bundel - de naam van de auteur niet in de titel van het gedicht wordt vermeld.
We kunnen deze fout onmogelijk een anonieme zetter in de schoenen schuiven. Hier
is sprake van een slordigheid van Héricourt.
De onontkoombare conclusie aangaande de drie soorten afwijkingen is dan ook dat
zij niet op rekening moeten worden geschreven van het bestaan van verschillende
edities of van varianten binnen eenzelfde editie, maar op rekening van Héricourt.
De SLL wordt evenals de JCC vermeld in het artikel van C.D. (1859) en bij Brunet
(1861) die verwijst naar de artikelen van Héricourt en van C.D.
Bekend met de SLL was ook de Brusselse antiquaar Fr.-J. Olivier. Vanaf 1865
publiceerde Olivier zijn antiquariaatscatalogus in afleveringen. Zo bood hij in dit
jaar een Vander Noot-convoluut aan.31. Uit de toelichting bij dit Vander Noot-nommer
valt op te maken dat hij Guillaume de Poetou's SLL heeft doorgenomen, om er de
verwijzing naar Vander Noots leeftijd uit over te nemen:
Van der Noot, gentilhomme, est né en 1540 à Anvers, comme il résulte
de la dédicace du Svite du labevr en liesse, de Guillaume de Patou [sic],
Béthunois, poésies imprimées à Anvers chez Aeg. Diest en 1566, in-4o.
Jean Van der Noot y est intitulé son Mécène et vray fauteur de tovs bons
esprits: ce poète avait alors 26 ans et occupait la charge importante
d'Eschevin de la flourissante Anvers.32.
Ook Helbig (BNB) kent de SLL, maar het is niet vast te stellen of hij het werk ooit
in handen heeft gehad. Dit laatste is geen vraag meer voor wat betreft de Antwerpse
historicus Prims. Deze besteedt veel aandacht aan de SLL: hij citeert de laatste twee
verzen van het sonnet voor Vander Noot (fol. 1v), vijf regels uit de eerste antistrofe
van de daaropvolgende ode voor Vander Noot (fol. 2r), de eerste zeven verzen van
de derde antistrofe van dezelfde ode (fol. 3v) en een flink aantal regels hier en daar
genomen uit de antwoord-ode van Vander Noot (fol. 8r, 10v en 11r).33.
In de moderne teksteditie van Jan vander Noots Het Bosken en Het Theatre worden
de varianten in de gedichten die Guillaume de Poetou en Vander Noot voor elkaar
schreven overzichtelijk weergegeven. Het blijkt onder meer dat Jan vander Noot
eigenhandig de titels die Guillaume de Poetou boven zijn gedichten voor hem in de
SLL plaatst, en die een tamelijk snorkerige indruk maken, heeft vereenvoudigd in de
latere versie, vergelijk bijvoorbeeld:
AU NOBLE SEIGNEUR MON SEIGNEUR JAN VANDER NOOT,
ESCHEVIN D'ANVERS, MON MECENE, & fauteur de tous bons Esprits.
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(Bron: SLL, fol. 65v)
met
Autre Sonet dudit Poetou. Au Poète son Moecene, en luy dédiant vn Livre.
(Bron: Het Bosken, fol. F1r)

Trois Livres escript en Ritmes
Een verwijzing naar tot dusver onbekend werk van Guillaume de Poetou die in de
vakliteratuur nauwelijks aandacht heeft gekregen, stamt uit 1918.34. Dit onbekende
werk van Guillaume de Poetou berustte in de bibliotheek van de geuzenleider Hendrik
van Brederode. In de inventaris van diens bibliotheek te Vianen die van 13 tot 22
mei 1567 op last van Margaretha van Parma werd opgemaakt, worden een aantal
‘Walsche boecken’ genoemd die zich bevonden in een ‘cleyn camerken’ bij de
bibliotheek op kasteel Batestein. Onder de opgesomde boeken vindt men:
Trois Liures escript en Ritmes à messeigneurs le prince et Brederode per
Guilame de poictou betunois
In de marge hierbij staat de aantekening: ‘Dese heeft de graue van meghen.’35.
Guillaume de Poetou's werk vond dus kennelijk een gretige, nieuwe eigenaar in de
persoon van Karel van Brimeu.36.
Hoe moeten we nu de in de inventaris opgegeven titel interpreteren? Gaat het hier
om drie (gedrukte) boeken met gedichten (lett.: op rijm geschreven) opgedragen aan
de Prins en aan Brederode? Of zijn het drie handschriften? Of wellicht een handschrift
met poëzie in drie delen? Salverda de Grave dacht aan een handschrift of aan
handschriften en herspelde de titel uit de inventaris als:
Trois livres écrits en rimes à Messieurs le Prince (d'Orange?) et
Brederode.37.
Slechts in het geval dat ‘écrits’ (escripts) bij ‘en rimes’ (en Ritmes) hoort, is volgens
hem hier sprake van een gedrukt boek en niet van een handschrift.38. Van Selm denkt
ook eerder aan een handschrift dan aan een gedrukt werk: ‘Gezien de wijze van
beschrijven van gedrukte bronnen in de zestiende eeuw en in deze inventaris’39. lijkt
het hem zeer onwaarschijnlijk dat bij gedrukte boeken de namen worden genoemd
van hen aan wie het werk in kwestie wordt opgedragen, en dat wordt vermeld dat ze
in verzen zijn geschreven. Ik sluit mij bij deze opvatting aan en acht het waarschijnlijk
dat we hier met een publikatie in handschrift te maken hebben. Een gedrukt exemplaar
van Guillaume de Poetou's werk dat aan de beschrijving uit de inventaris beantwoordt,
heb ik althans niet teruggevonden in de door mij geraadpleegde literatuur.
De combinatie Oranje en Brederode kan ons wel helpen om het werk dat we - tot het
tegendeel wordt aangetoond - als een handschrift zullen beschouwen, nader te dateren.
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Uit die tijd zijn mij andere voorbeelden bekend van werk dat aan de Prins werd
opgedragen, maar niet van werk opgedragen aan Brederode.40. Wat is het meest
waarschijnlijke tijdstip waarop een Franstalige dichter te Antwerpen werk aan beide
heren opdraagt? We weten dat Hendrik van Brederode en Willem van Oranje samen
deel uitmaakten van het Verbond der Edelen. Dit feit raakte reeds in januari 1566
openlijk te Antwerpen bekend.41. Een opvallend voorbeeld van een gezamenlijk
optreden naar buiten toe vertonen Oranje en Brederode op 13 juli 1566, wanneer
Brederode met 200 gewapende ruiters de Prins te Antwerpen inhaalt.42. Brederode
was vanaf 11 april 1566 te Antwerpen steeds meer op de voorgrond getreden en hij
zou pas op 15 juli van hetzelfde jaar de stad verlaten.43. Toen hij de Prins op 13 juli
inhaalde, moet Brederode in de ogen van een aantal Antwerpenaren als de
aankomende sterke man zijn beschouwd. Vandaar dat ik het waarschijnlijk acht dat
Guillaume de Poetou het bewuste handschrift ter gelegenheid van Oranjes intocht
op of rond 13 juli 1566 aan Oranje en Brederode samen heeft opgedragen en
geschonken.
Het is onvoorstelbaar dat iemand aan deze beide prominente figuren van de oppositie
tegen de uitvoering van de plakkaten een werk opdraagt zonder dat hijzelf op dat
moment protestantse sympathieën heeft. Men bedenke hierbij dat het vermoedelijke
tijdstip waarop Guillaume de Poetou zijn werk opdroeg, overeenkomt met wat we
weten over het tijdstip van Vander Noots overgang tot het protestantisme, namelijk
ergens tussen 14 april en 14 november 1566.44. Wellicht is het zelfs Jan vander Noot
geweest, die de dichter Guillaume de Poetou in contact heeft gebracht met de
geuzenleider Hendrik van Brederode. Als ex-schepen van Antwerpen beschikte
Vander Noot over de nodige contacten op dat niveau.
Wat is er met het werk van Guillaume de Poetou gebeurd? Waar is het
terechtgekomen?
Volgens een aantekening in de marge van de inventaris had de graaf van Megen zich
dit werk terstond toegeëigend.
Opmerkelijk is dat het Karel van Brimeu alleen om dit ene werk te doen is geweest.
In de inventaris worden immers meer dan 200 boeken opgesomd en dit is het enige
waarbij een aantekening van deze strekking voorkomt. Het is overigens de vraag of
Megen dit werk in zijn bezit heeft kunnen houden. Het was althans ook niet aan het
oor van Margaretha van Parma ontsnapt dat Erik van Brunswijk uit dezelfde
confiscatie zich enkele spullen (‘niet meer waard dan een schapebout’) had
toegeëigend.45. Mocht dit werk wel in het bezit van de Gelderse stadhouder zijn
gebleven, dan is het na zijn dood in 1572 in het bezit gekomen van zijn weduwe,
Maria van Brimeu, die in 1605 overleed. Maria trad voor de tweede keer in het
huwelijk in 1580 met Karel van Croy († 1612). Mogelijk is Guillaume de Poetou's
werk in de rijke bibliotheek van Karel van Croy terechtgekomen. Helaas loopt het
spoor hier dood. Er heeft weliswaar een veilingcatalogus bestaan van deze bibliotheek
die in 1614 was gedrukt te Brussel bij R. Velpius en H. Antonius, maar het enige
exemplaar dat bekend is,46. berustte vóór 1914 in de Universiteitsbibliotheek te Leuven
waar het precies 300 jaar na zijn verschijning werd vernietigd, toen de hele bibliotheek
ten gevolge van de ‘furor teutonicus’ in de as werd gelegd.
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Besluit
Van de uitgaven HM 3, HM 4, LGL 3, JCC en SLL kan met zekerheid worden gesteld
dat ze niet fictief zijn, aangezien hiervan een of meer exemplaren zijn overgeleverd.
De uitgaven HM 1 en LGL 1 moeten worden afgewezen, aangezien de drukker Jacques
Sylvius onbekend is en het jaartal niet strookt met wat nu over het leven van
Guillaume de Poetou bekend is.
De uitgaven HM 2 en LGL 2 worden afgewezen omdat een exemplaar met de
drukkersnaam J. Silvius tot nu toe niet is getraceerd en er daarentegen wel exemplaren
uit hetzelfde jaar zijn teruggevonden met de drukkersnaam Guillaume Silvius. Daarbij
is een drukker die luistert naar de naam J. Silvius onbekend.
De uitgave OEuvres wilde ik voorlopig het voordeel van de twijfel gunnen, gelet op
‘Chaudon’ die een de visu-opgave bevat.
De uitgave Trois Liures wordt als een handschrift beschouwd, gezien het karakter
van de beschrijving in de inventaris-Brederode.

3. Overgeleverde exemplaren in openbaar bezit47.
I. Hymne de la | Marchandise: | consacree, tant a | tovs illvstres Senatevrs,
| et Magistrats: comme a tovs | nobles Personnages, exerceants le gentil
train | de Marchandise. I Par Guillaume de Poetou Bethunois, pour | leurs
Estreines, & souhait de | bonne annee. | Plvs: Sa grande Liesse, en | plus
grand Labeur, dedié aux tresnobles, & ver- | tueux Seigneurs Stephano
Gentilli, & Joanni Gri- | maldi pour Estreines qu'il leur souhaitte
tresheureu- | ses. | [Vignet] | En Anvers, | Par Guillaume Silvius, |
Imprimeur du Roy, | l'An M.D. LXV. ||
Opbouwformule: 8o: A -C8; 24 folia.
Exemplaar in: BM Versailles, Goujet in-8o 88 (eerste deel van een convoluut).
Provenance: Dit exemplaar is afkomstig uit de bibliotheek van de benedictijnenabdij
St.-Vaast te Atrecht. Dit blijkt uit de handschriftelijke aantekening van een tijdgenoot
op de titelpagina die luidt: ‘Bibliotheca Monasterij S. Vedasti Atrebaten [...?]’.
Onderaan op deze pagina staat in dezelfde hand geschreven: ‘Exemplar secundum’
(het is dus een tweede exemplaar).
Gezien zijn huidige signatuur is dit exemplaar ooit in het bezit gekomen van de
Franse literair-historicus Claude-Pierre Goujet (1697-1767) wiens boekenbezit nog
tijdens diens leven werd aangekocht door de hertog van Béthune-Charost, een bekende
filantroop. Wanneer het boek in de Bibliothèque Municipale is terechtgekomen, is
onbekend.48.
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Opmerkingen
In dit exemplaar is geknoeid in het impressum. Over het Romeinse cijfer V heen, in
het jaartal M.D. LXV., is ‘IX’ geschreven in inkt en vlak achter deze IX staat ‘64’
toegevoegd, eveneens in inkt. Tussen het drukkersvignet en het impressum staat het
correcte jaartal toegevoegd, namelijk 1565.

II. La | grande Liesse I en plvs grand Labevr, | de Guillaume de Poetov
Bethv- | nois, dedie avx tresnobles et ver- | tueux Seigneurs Stephano Gen| tilli, & Ioanni Gri- | maldi: Pour estreines qu'il leur | souhaite
tresheureuses. | Auec la Table copieuse pour facilement trouuer | les Odes
& Sonnets. | Plus: son Hymne de la Marchandise, consacree tant | à tous
illustres Senateurs & Magistrats, com- | me à tous Nobles Personnages
exerceants le gentil | train de Marchandise, pour leur estreines & | souhait
de bonne annee. | [Vignet ] | En Anvers, | Par Guillaume Silvius, Imprimeur
du Roy, | l'An M.D. LXV. ||
Opbouwformule: 8o: A -K8; 80 folia.
Exemplaren in:
• BM Versailles, Goujet in-8o 88 (tweede deel van een convoluut).
• UB Gent, G 2419 (1) (tweede deel van een convoluut).
• BN Parijs, Rés. Ye G 1766 (tweede deel van een convoluut).

Provenance:
De herkomst van het exemplaar uit Versailles is dezelfde als die wordt beschreven
onder: I. HM (1565). De herkomst van de exemplaren uit Gent en Parijs komt nog
verderop aan de orde onder: V. HM (1569). Beide exemplaren vormen een convoluut
met een exemplaar van de editie-HM (1569).

Opmerkingen:
In het Gentse en het Parijse exemplaar ontbreekt het fol. A1r (titelblad). Het zetsel
van deze twee exemplaren is gelijk aan dat van het in 1565 gedrukte en te Versailles
bewaarde exemplaar (dit werd voor zowel het Gentse als het Parijse exemplaar
vastgesteld door collatie met transparante kopieën,49. gemaakt van het exemplaar uit
Versailles.

III. A Iesv-Christ | Cantiqve povr | la memorable et insigne | Victoire des
Chrestiens | contre les Turcs deuant | l'Ile de Malte, en l'An | [lijn] | M.D.
LXV. | En vers Lyriques, I par Guillaume de Poetou Betunois. | [Vignet]
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| En Anvers. | De l'Imprimerie AEg. Diest. | Cvm Privilegio. | M.D. LXVI.
||
Opbouwformule: 4o: A -B4; 8 folia.
Exemplaren:
• UB L, Gedr. Werken (eerste deel van een convoluut).
• BN Parijs, Rothschild 721 (tweede deel van een convoluut).

Provenance:
Het Leidse exemplaar werd in februari 1981 verworven bij de Parijse antiquaar
Pierre Bérès. In 1967 of 1968 had Bérès het convoluut aangekocht uit de nalatenschap
van generaal Willems (overleden in 1957).50. Blijkens de mededeling van Prims in
november 1934 had Jacques Willems het convoluut toen pas sinds ‘enkele maanden’
in zijn bezit.51. In juni 1932 was het op een veiling van Gilhofer en Ranschburg te
Luzern te koop aangeboden.52. Het was afkomstig uit de bibliotheek van de Tsaren
te Tsarskoje Sjelo (nu: Djetskoje Sjelo). Het moet pas relatief laat in het bezit van
de Tsaar zijn gekomen, namelijk tussen 1865 en het uitbreken van de Russische
Revolutie, aangezien hetzelfde convoluut wordt vermeld in de catalogus van de
bibliotheek van Arthur Dinaux (overleden in 1864).53. Dat het hier om hetzelfde
exemplaar gaat, bewijzen Dinaux' aantekeningen op het schutblad voorin, die
gedagtekend zijn: ‘Valenciennes 1846’. Dit is wellicht een aanwijzing voor het tijdstip
van de aanschaf door Dinaux. Op hetzelfde schutblad bevindt zich ook een stempel
van de Bibliotheca Heberiana, wat aangeeft dat het boek vóór Dinaux in het bezit
van de Britse bibliofiel Richard Heber (1774-1833) is geweest, wiens boekenbezit
in Engeland in de periode 1834-1836 bij Sotheby, Evans en Wheatley werd geveild.
In de twaalfdelige veilingcatalogus wordt Guillaume de Poetou's werk echter niet
vermeld.54. Er is evenmin een vermelding te vinden in de Gentse catalogus van de
veiling van een deel van deze bibliotheek.55. De Parijse veilingcatalogus waarin nog
een ander deel van de Bibliotheca Heberiana wordt beschreven maar die ik niet heb
kunnen raadplegen, bevat wellicht de vermelding van ons convoluut.56. Dat er drie
afzonderlijke veilingen hebben plaatsgevonden, namelijk te Gent, Londen en Parijs,
komt doordat Heber bij zijn dood een aantal met boeken volgestouwde huizen naliet,
verspreid over Engeland, België en Frankrijk. Het spoor terug verzandt dus hier bij
deze legendarische Britse bibliomaan.57.
Het Parijse exemplaar - een convoluut bestaande uit SLL en JCC - bevond zich in
de collectie van baron James de Rothschild. Het wordt reeds in het eerste deel (uit
1884) van zijn catalogus vermeld.58. Een groot deel van deze collectie is in de
Bibliothèque Nationale terechtgekomen; het convoluut met de twee werken van
Guillaume de Poetou berust in een onderafdeling van de afdeling handschriften,
namelijk in de Réserve des Manuscrits.

Opmerkingen:
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Het schutblad van het Leidse exemplaar bevat interessante, bibliografische
aantekeningen betreffende Guillaume de Poetou van de hand van Arthur Dinaux.
Hierin wijst Dinaux onder meer op het bestaan van een vermelding in de
catalogus-Nodier.
Het Parijse exemplaar bevat geen enkele aantekening in handschrift. Men zal zich
herinneren dat graaf d'Héricourt in 1851 de JCC en de SLL kon raadplegen in de
bibliotheek van de Artesische bibliofiel Dancoisne († 1893). Men zou geneigd zijn
te denken dat het exemplaar uit de voormalige Rothschild-collectie en het
exemplaar-Dancoisne identiek zijn. Aangezien Dancoisne in 1893 is overleden en
aangezien de catalogus-Rothschild in 1884 Guillaume de Poetou's werken vermeldt,
is dit onwaarschijnlijk. Gelet op de samenstelling van het convoluut uit de collectie
Rothschild (eerst: SLL, daarachter: JCC), een volgorde die identiek is aan die uit de
catalogus-Nodier (1844), meen ik dat het Parijse exemplaar eerst Charles Nodier als
bezitter heeft gehad, daarna E. Baudelocque, en daarna pas James de Rothschild.
Zijn de JCC en SLL uit de collectie-Dancoisne soms identiek aan het convoluut uit
het bezit van Arthur Dinaux? Dit is uitgesloten, aangezien Dinaux in 1846 zijn
aantekening maakt op het schutblad en pas in 1864 overlijdt, terwijl Héricourt beide
werken (hij spreekt van ‘deux opuscules’) in 1851 in de bibliotheek van Dancoisne
kon raadplegen.
We moeten dus besluiten dat zowel van de JCC als van de SLL in de negentiende
eeuw nog een derde exemplaar bestond dat momenteel nog niet is getraceerd.
Tenslotte nog dit: bij collatie met behulp van transparante xerokopieën kon ik in het
Leidse en Parijse exemplaar geen tekstvarianten ontdekken.

IV. Svite | dv Labevr en Liesse, | de Guillavme de Poetov | Dedié à
Monsieur Ian Van-der Noot | Escheuin de la flourisante Anuers, | non
moins noble & genereus, | que docte & vertueus. | [Vignet] | En Anvers. |
De l'Imprimerie AEg. Diest. | Cvm Privilegio. | M.D.LXVI. ||
Opbouwformule: 4o: A -Q4, R2; 66 folia.
Exemplaren:
• UB L, Gedr. Werken (tweede deel van een convoluut).
• BN Parijs, Rothschild 720 (eerste deel van een convoluut).

Provenance:
Deze exemplaren hebben dezelfde herkomst als de exemplaren van de JCC die
onder III zijn genoemd.
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Opmerkingen:
Zoals bij JCC ook al het geval was, kon ik in de beide geraadpleegde exemplaren
van SLL evenmin tekstvarianten ontdekken.

V. Hymne de la | Marchandise: | consacree, tant a tovs il- | lustres
Senateurs, & Magistrats: comme à tous nobles Personnages, exerceants
le gentil | train de | Marchandise, | Par Guillaume de Poetou Bethunois,
pour leurs | Estreines, & souhait de bonne annee. | (Vignet] | En Anvers,
| Par Guillaume Silvius, Imprimeur du Roy, | l'an M.D.LXIX. ||
Opbouwformule: 8o: A-C8; 24 folia.
Exemplaren:
• UB G, 2419 (1) (eerste deel van een convoluut).
• BN Parijs, Rés. Ye 1765 (eerste deel van een convoluut).

Provenance:
Op de binnenzijde van de achterflap van het Gentse exemplaar staat aangetekend
dat het werk werd aangekocht te Parijs in mei 1904 op de veiling-Herpin, lot. no 41,
voor 40 frs. plus 15 frs. kosten. Over Herpin, een verzamelaar van Franse literaire
werken uit de zestiende eeuw, is mij niets méér bekend dan wat op de titelpagina
van zijn Bibliothèque Poétique vermeld staat.59.
Het Parijse exemplaar komt oorspronkelijk uit de St.-Vaastabdij te Atrecht. Dit
leid ik af uit de aantekening onderaan de titelpagina die luidt: ‘Exemplar primum’.
Deze aantekening is van dezelfde hand als de aantekening ‘Exemplar secundum’ in
het exemplaar van de HM uit Versailles. Blijkens een aantekening in een andere hand
is het boekje in gebruik geweest van f. (= frater?) Natalis Boullin. Wie deze Boullin
is geweest, heb ik niet kunnen achterhalen. Op de titelpagina is het jaartal van het
jaar van uitgave: M.D.LXIX. gecorrigeerd in inkt: ‘64’.

Opmerkingen:
In het Parijse exemplaar is links naast het drukkersvignet (in dezelfde hand als van
de aantekening: ‘In Usum f. Natalis Boullin’) een vrome - wellicht ten aanzien van
de inhoud van het boekje, kritisch bedoelde - opmerking toegevoegd, namelijk ‘deus
scit cogitationes hominum | quoniam vanae sunt’ (wat overeenkomt met in de
Vulgaatvertaling Ps. 93:11 ‘Dominus novit cogitationes hominum quia vanae sunt’).
Zoals reeds is vermeld, bevat de titelpagina de aantekening ‘exemplar primum’ en
de toevoeging ‘64’ naast het jaartal M.D.LXIX. Ik vermoed dat dezelfde corrector
heeft gemeend het jaar van uitgave in de HM-1565 (nu: ex. BM Versailles) te moeten
wijzigen. In eerste instantie was het jaartal M.D. LXV in dit exemplaar in
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overeenstemming gebracht met dat van het huidige Parijse exemplaar, namelijk
M.D.LXIX. Daarna werd ook aan dit laatste jaartal ‘64’ toegevoegd.
Er bestaat een kans dat met behulp van deze gegevens de uitgave-OEuvres (1564)
die door Chaudon werd vermeld, als een ‘ghost’ kan worden geïdentificeerd.
Vermoedelijk is de uitgave-OEuvres niets anders dan de uitgave-HM (1569) met de
uitgave-LGL (1565) waarvan Chaudon wellicht het Parijse convoluut in handen heeft
gehad. Dit convoluut bestaat immers uit een exemplaar van de HM met het jaar van
uitgave op het titelblad gecorrigeerd tot ‘64’ (lees: 1564) en uit een exemplaar van
de LGL waarvan het titelblad ontbreekt.
Het titelblad van het Parijse exemplaar van de HM (1569) bevat nog meer
aantekeningen in inkt op het titelblad, die echter allemaal zijn doorgehaald en
onleesbaar gemaakt; doorgehaald, maar leesbaar zijn echter de aantekeningen ‘F2’
en ‘1765’. Het schutblad tegenover het titelblad bevat, behalve (in potlood) de huidige
signatuur ‘Ye 1765-1766’, nog twee signaturen (in inkt), namelijk ‘Y. 4615’ en ‘Y.
3155 30.’. Deze laatste signatuur is doorgehaald.
Het zetsel van zowel het Gentse als van het Parijse exemplaar is met uitzondering
van het titelblad echter gelijk aan dat van het exemplaar uit Versailles (HM-1565).
Het drukkersprivilege, dat op de versozijde prijkt van het titelblad van het exemplaar
Versailles, ontbreekt in de exemplaren Gent en Parijs. Het privilege werd uitgereikt
te Brussel op 1 december 1564 en het boek werd daardoor voor de periode van vier
jaar tegen roofdrukken beschermd. Kennelijk poogde de Antwerpse drukker Silvius
in 1569 het boek onder toevoeging van een nieuw titelblad weer voor de verkoop
aantrekkelijk te maken en tevens zijn concurrenten de lust te benemen tot een
heruitgave van dit werk. Het houdt tevens in dat het boek, waarvan de titel in het
privilege wordt gegeven als: Hymne de la Marchandise, composé par Guillaume de
Poetou, in 1569 nog niet was uitverkocht.

4. Gedichten van Poetou, opgenomen in werk van Vander Noot
I. Jan vander Noot: Het Bosken [Londen, Henry Bynneman, ca. 1570].
a. C2r-C7v: Ode met als opschrift: ‘GVILLAVME DE POETOV, A Monsieur I.
Vander Noot, Gentilhomme & Escheuin de la tresnoble & fleurissante ville
d'Anvers.’ Begint met: ‘Van der Noot pacifique, [...]’. Ondertekend met: ‘En
Labeur Liesse’.
b. E7v: Sonnet met als opschrift: ‘Guillaume de Poetou, A l'Auteur.’ Begint met:
‘Tes vertus Vander Noot, & Poetiq'fureur [...]’.
c. E8v: Sonnet met als opschrift: ‘Replique dudit G.D. Poetou, Audit Seigneur I.
Vander Noot.’ Begint met: ‘Deux, trois & quatre fois heureux ie me veus dire,
[...]’.
d. E8v: Sonnet met als opschrift: ‘Autre Sonet dudit Poetou, Au Poete son Moecene,
en luy dediant vn Liure.’ Begint met: ‘Pvis que ce mien labeur, qu'humble &
deuot ie liure, [...]’.
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Moderne tekstuitgave:
Jan vander Noot: Het Bosken en Het Theatre. Ed. W.A.P. Smit en W. Vermeer.
Amsterdam [enz.], 1953, pp. 67-77, pp. 94-96.

Opmerkingen:
Het is interessant te zien hoe Poetou's gedichten kleine wijzigingen hebben ondergaan
wanneer ze door Vander Noot in zijn werken worden opgenomen. Bij de weergave
van die varianten heb ik mij echter beperkt: varianten betreffende spelling en
interpunctie heb ik niet opgenomen. Wel opgenomen worden de correcties van Vander
Noot op het gebied van woordkeuze, structuur van het vers en grammaticale fouten.
Behalve deze verbeteringen treft men echter ook nieuwe fouten van Vander Noot
aan; deze fouten worden hier eveneens vermeld.
Deze werkwijze bij de opgave van varianten is ook toegepast bij de hierna volgende
collatie van de versies uit Das Buch Extasis en Poeticsche Werken. Wat de versie
uit Het Bosken betreft: bij de collatie heb ik de editie Smit-Vermeer gehanteerd, met
daarnaast microfilms van de exemplaren van Het Bosken die resp. te Gent en te
Washington worden bewaard.
De onder l.a. genoemde tekst komt met uitzondering van de volgende varianten
overeen met de versie in SLL fol. [A]2r - B3r.
Nieuwe fouten in de versie van Het Bosken:
BT p. 67, vs. 15 (Strofe 1)

: Tes sens, lut & vois

SLL fol. B2r (strofe 1, vs. 15)

: Tes sens, lut, dits & vois.

BT p. 68, vs. 78 (Epode 2)

: Passa d'herbette viue

SLL fol. A3v (Ep. 2, vs. 8)

: Paissa d'herbette viue

BT 'p. 70, vs. 145 (Antistr. 4)

: [...] haut bruits:

SLL fol. A4v (Ant. 4, vs. 10)

: [...] haut bruit:

Verder staan de woorden in kapitaal die in de SLL-versie vaak voorkomen, voor
het grootste deel in de versie van Het Bosken in onderkastletter. Ook is het aantal
woorden dat in de SLL-versie begint met een hoofdletter, in de latere versie aanzienlijk
verminderd. Het opschrift van de ode in de SLL-versie luidt: ‘AV MESME
SEIGNEVR. ODE.’.
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De onder l.b. genoemde tekst komt in de SLL voor op fol. Alv. Bij vergelijking vindt
men de volgende varianten:
1. Correctie van Vander Noot wat betreft de structuur van het vers:
BT p. 94, vs. 1

: Poëtiq'

SLL fol. A1v, vs. 1

: Poëtique

2. Nieuwe fouten in de versie van Het Bosken:
BT p. 95, vs. 7

ta nourissiere

SLL fol. A1v, vs. 7

la nourissiere

BT p. 95, vs. 12

quand

SLL fol. A1v, vs. 12

quant

Verder bevat de BT-versie, p. 95, vs. 8 nog een zetfout: ‘Per’ in plaats van ‘Par’
in de SLL-versie. In de BT-versie is ook het aantal hoofdletters beperkt en zijn de
woorden in onderkastletter gezet die in de SLL-versie in kapitaal stonden. Het opschrift
van het sonnet in de SLL-versie luidt: ‘A MON SEIGNEVR IAN VAN-DER NOOT,
mon Mecene, & vray fauteur de tous bons esprits.’ In de SLL-versie is dit sonnet
ondertekend met Poetou's motto: ‘EN LABEVR LIESSE’.
De onder l.c. genoemde tekst vindt men in de SLL op fol. l2r. Vander Noot blijkt een
correctie wat betreft de woordkeuze te hebben aangebracht:
BT p. 95, vs. 8

: [...] qu'il fut tel ''.

SLL fol. 12r, vs. 8

: [...] qui fut tel, ''.

Verder bevat de BT-versie, p. 96, vs. 10 nog een zetfout: ‘incister’ in plaats van
‘insister’ in de SLL-versie. Ook hier is in de BT- versie het aantal hoofdletters
verminderd en is voor woorden die in kapitaal waren gezet, nu de onderkastletter
gehanteerd. Het opschrift van het sonnet in de SLL-versie luidt: ‘A MON SEIGNEVR
IAN VAN-DER NOOT, ESCHEVIN DE LA FLOVRISSANTE ANVERS,’.
De onder l.d. genoemde tekst vindt men in de SLL op fol. R1v. De versie in Het
Bosken blijkt twee nieuwe fouten te bevatten:
BT p. 96, vs. 7

: [...] guerison,

SLL fol. R1 v, vs. 7

: [...] guernison,

BT p. 96, vs. 8

: Magnanimé [...]

SLL fol. R1v, vs. 8

: Magnanime [...]
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In de BT-versie is het aantal hoofdletters beperkt en zijn de in kapitaal gedrukte
woorden verdwenen. Het opschrift van het sonnet in de SLL-versie luidt: ‘AV NOBLE
SEIGNEVR MON SEIGNEVR IAN VAN-DER NOOT, ESCHEVIN D'ANVERS,
MON MECENE, & fauteur de tous bons Esprits,’. In de SLL-versie had het sonnet
ook een onderschrift meegekregen: ‘DE TA NOBLESSE Le treshumble, tresobeissant,
& tresdeuot Guillaume de Poetou Betunois.’

II. Jan vander Noot: Das Buch Extasis. Keulen, Felix Röschlin en Heinrich
von Ach, [ca. 1576].
a. A2v-A3r: Fragment: acht strofen van een ode die uit eenentwintig strofen bestaat.
Begint met: ‘O que tu es felice [...]’ en eindigt met: ‘Or des Neuf le soulas.’
b. C3v: Fragment: twee terzetten van een sonnet. Begint met: ‘Plus tost certes
pourois du ciel les fus conter [...]’ en eindigt met: ‘De Flandre & de Brabant tu
es le prince & iente.’

Moderne tekstuitgave:
Jan vander Noot: The Olympia Epics. Ed. C.A. Zaalberg. Assen, 1965, [12]-[13],
[30].

Opmerkingen:
Van het onder II. a. genoemde fragment zijn de eerste zeven strofen te vinden in SLL
op fol. A3v-B 1v. De laatste strofe bevindt zich in SLL op fol. B2v-B3r. Bij
vergelijking (op basis van de facsimile-editie van de OE bezorgd door C.A. Zaalberg)
treft men een correctie van Vander Noot aan wat betreft de woordkeuze en twee
nieuwe fouten.
1. Correctie van Vander Noot:
OE p. 12, VS. 14

: De ton nom [...]

SLL fol. A4r (Ant. 3, vs. 14)

: De son nom [...]

2. Nieuwe fout in de versie-OE:
OE p. 12, vs. 51

: [...] & haut bruits:

SLL fol. A4v (Ant. 4, vs. 10)

: [...] & haut bruit:

De overige varianten in de OE-versie zijn hoofdzakelijk zetfouten. De in kapitaal
gedrukte woorden van SLL zijn verdwenen in de OE-versie. Het blijkt dat Vander
Noot voor de versie in OE de versie van Het Bosken heeft gebruikt.
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Het onder II. b. genoemde fragment vindt men in de SLL op fol. 12r. Dit fragment
bevat geen noemenswaardige varianten. De varianten erin betreffen vrijwel uitsluitend
zetfouten.

III. Jan vander Noot: Poeticsche Werken. Antwerpen, Gilles vanden Rade,
1584-1585.
fol. H1r-H2r: Ode met als opschrift: ‘GVILLAVME DE POETOV, A Monsieur M.I.
VANDER NOOT, Gentil-hom-me, Patrice & Escheuin de la fleurissante ville
d'Anvers.’ Begint met: ‘VANDER NOOT PACIFIQUE, [...]’ en is ondertekend met:
D'Anuers le iije lanuier 1565 par le treshumble Sr. de vostre Sre. G. de Poetou. EN
LABEVR LIESSE. Deuant le dernier vers de la 2. Antistrophe lisez, les Nymphettes
compaignes’.

Moderne tekstuitgave:
Jan vander Noot: De ‘Poeticsche Werken’. Ed. W. Waterschoot. Dl. 2, (1975), pp.
228-230.

Opmerkingen:
Deze ode van Guillaume de Poetou is te vinden in SLL op fol. A2r t/m B3r. Bij
vergelijking (op basis van de facsimile-editie van PW door Waterschoot) treft men
allerlei door Vander Noot gemaakte correcties aan en een aantal nieuwe fouten.
1. Correcties wat betreft woordkeuze en structuur van het vers:
PW Dl. 2, 228 (Strophe 3, vs. 4)

: [...] des Vers auteurs

SLL fol. A3v (Strophe 3, vs. 4)

: [...] du Vers auteur;

PW Dl. 2, 228 (Epode 2, vs. 29)

: [...] propheticq' [...]

SLL fol. A3r (Epode 2, vs. 29)

: [...] Propheticque [...]

PW Dl. 2, 228 (Strophe 3, vs. 8)

: Espandit sur ta face

SLL fol. A2v (Strophe 3, vs. 8)

: Espardit sur ta face

PW Dl. 2, 229 (Ant. 5, vs. 15)

: Tu le feras à l'heur.

SLL fol. B1v (Ant. 5, vs. 15)

: Tu le seras à l'heur.
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PW Dl. 2, 230 (Strophe 6, vs. 12)

: [...] tel raisin:

SLL fol. B2r (Strophe 6, vs. 12)

: [...] tel ragin:

2. Correcties van grammaticale fouten:
PW Dl. 2, 228 (Epode 1, vs. 10)

: leurs vergiers [...]

SLL fol. A2v (Epode 1, vs. 10)

: leur vergiers [...]

PW Dl. 2, 229 (Strophe 2, vs. 11)

: [...] leurs hautes merueilles,

SLL fol. A3r (Strophe 2, vs. 11)

: [...] leur hautes merueilles,

PW Dl. 2, 288 (Ant. 4, vs. 3)

: [...] C'est autant [...]

SLL fol. A4v (Ant. 4, vs. 3)

: [...] C'est d'autant [...]

3. Nieuwe fouten in de versie-PW:
PW 2, 228 (Ant. 2, vs. 1)

: [...] à grand cure

SLL fol. A3r (Ant. 2, vs. 1)

: [...] à grand'cure

PW Dl. 2, 228 (Epode 2, vs. 8)

: Passa d'herbette viue

SLL fol. A3v (Epode 2, vs. 8)

: Paissa d'herbette viue

PW Dl. 2, 229 (Strophe 5, vs. 6)

: Qu'honnesteté caresse

SLL fol. B1 r (Strophe 5, vs. 6)

: (Qu'honnesteté caresse,

PW Dl. 2, 229 (Ant. 5, vs. 14)

: Et à mes dits entendre.

SLL fol. B1v (Ant. 5, vs. 14)

: Et à mes dits attendre,

Wat de overige varianten betreft: de woorden in kapitaal die in de versie-SLL
veelvuldig voorkomen, staan in de versie-PW in onderkastletter. Ook wordt in deze
versie het gebruik van de hoofdletter aan het begin van een woord aanzienlijk
teruggebracht.
Samenvattend kunnen we stellen dat ondanks de goede zorgen die Jan vander Noot
aan de uitgave van Guillaume de Poetou's gedichten in zijn werken heeft besteed,
deze latere versies toch meer fouten bevatten dan de oorspronkelijke versie in de
SLL.
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53. Catalogue de la Bibliothèque [...] 1865, 27, no 203. Over de Noord-Franse bibliofiel Dinaux,
zie DBF Dl.
54. Bibliotheca Heberiana 1834-1836.
55. Catalogue d'une belle collection [...] de [...] Richard Heber [...] 1835.
56. Een exemplaar van deze zeldzame catalogus bevindt zich in de Public Library te New York
onder de titel: Bibliotheca Heberiana. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Richard
Heber, dont la vente se fera le mardi 15 mars 1836. (Gegeven ontleend aan de NUC Dl. 237
(1972), 472).
57. Zie zijn levensbeschrijving in de DNB Dl. 25 (1891), pp. 357-359. Zijn huizen in België
bevonden zich bijvoorbeeld te Brussel, Antwerpen en Gent. Afgezien van de pamfletten en
allerlei betrekkelijk kleine hoeveelheden boeken die overal in Europa lagen opgeslagen, bestond
de hoofdmoot van zijn bezit uit 146.827 boeken.
58. Catalogue des livres [...] de [...] James de Rothschild 1 (1884), pp. 497-498, nrs. 720-721.
59. Catalogue de la Bibliothèque Poétique de [...] T.-G. Herpin 1904, 10, no 41.

Hoofdstuk 4. De werken van Guillaume de Poetou: een inventaris
1. Verantwoording
Ieder gedicht wordt als volgt beschreven.
De titel van elk gedicht wordt volledig weergegeven. De spelling wordt hierbij
aangepast: de letters i/j en u/v worden getranscribeerd op de wijze van het moderne
Franse gebruik; ook worden de accenten toegevoegd zoals in het moderne Frans
gebruikelijk is. Hoofdletters in de titels van de gedichten worden niet overgenomen,
tenzij voor eigennamen en plaatsnamen. De interpunctie wordt eveneens aan die van
het moderne gebruik aangepast. Na de titel volgt een opgave van het literaire genre
waartoe het gedicht in kwestie behoort, tenzij dit reeds in de titel is vermeld. Behalve
bij sonnetten en ‘vers héroïques’ - waar dat voor zichzelf spreekt - wordt bij de
gedichten die uit meer dan één strofe bestaan, het aantal strofen vermeld samen met
het aantal verzen per strofe en het totaal aantal regels. Wat de versvorm betreft: in
alle onderzochte gedichten is het principe van de syllabentelling toegepast; dit wordt
dus niet nog eens apart vermeld. Wel wordt opgegeven uit hoeveel lettergrepen de
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verzen bestaan, tenzij reeds uit de titel van het desbetreffende gedicht duidelijk blijkt
dat het gedicht uit 12- à 13-lettergrepige verzen (alexandrijnen / vers héroïques)
bestaat. Hierna volgt een korte inhoudelijke toelichting bij het gedicht en daarna
komt een beknopte levensbeschrijving van de persoon of personen aan wie het gedicht
in kwestie wordt opgedragen. Citaten in de toelichting of biografie worden
diplomatisch weergegeven met uitzondering van de aan het moderne Franse gebruik
aangepaste u/v-spelling. Van de auteurs die een bijdrage aan Poetou's werk leveren,
wordt eveneens een levensbeschrijving gegeven. De spelling der namen van de
geadresseerden en auteurs is zoveel mogelijk aangepast aan het moderne gebruik.

Titelpagina van G. de Poetou: Hymne de la Marchandise. Ex. BM Versailles, Goujet in 8o 88

2. Hymne de la Marchandise (1565)
Gehanteerd exemplaar: BM Versailles, Goujet in 8o 88.

Titel: Hymne de la marchandise, consacrée tant à tous illustres sénateurs
et magistrats comme à tous nobles personnages exerceants le gentil train de
marchandise. (fol. 2r-24r).
Aantal strofen: 78 strofen, opgebouwd uit 26 triaden (= groepen van drie strofen met
respectievelijk de benaming: strophe, antistrophe en épode).
Aantal regels: 1169 versregels; elke triade telt normaal 45 versregels: strofe en
antistrofe tellen er beide 17, de epode telt er 11. Uitzondering hierop vormen in de
eerste triade de antistrofe die slechts 16 regels telt, in de elfde triade de epode die 12
regels telt en in de twaalfde triade de strofe die slechts 16 regels telt.
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.
Rijm: strofe en antistrofe van elke triade eindigen in de regels 3, 6, 9, 10, 13, 14
en 17 op een vrouwelijk rijm, de epode eindigt in de regels 2, 5, 8 en 11 op een
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vrouwelijk rijm. Het rijmschema van de strofe en de antistrofe is als volgt: aa B cc
B dd EE ff GG hh G; van de epode is het: a B aa B cc D ee D.

Opmerkingen:
Op grond van het rijmschema kan men vaststellen dat vs. 9, eindigend op het
vrouwelijk rijm -rie, ontbreekt in de eerste triade (antistrofe). In de elfde triade (epode,
fol. 11v) heeft de dichter een inbreuk gemaakt op het normale aantal versregels.
Volgens zijn door hemzelf gehanteerd rijmschema zou vs. 9 ‘De la terre le ventre
fendre’ moeten verdwijnen, maar deze regel kan vanwege zijn inhoud niet worden
gemist. In de twaalfde triade (strofe, fol. 11v) ontbreekt de tweede regel, eindigend
op de mannelijke rijmklank: -uict. Verder is er op fol. 23v sprake van een verkeerde
betiteling: ANTIST. Correct zou zijn: STROPHE.

Toelichting:
Bedoeld als nieuwjaarsgeschenk (relatiegeschenk?) voor diverse Antwerpse
kooplieden of kooplieden die met Antwerpenaren handel drijven. Vooral diegenen
die in het gedicht met name worden genoemd, komen voor dit geschenk in
aanmerking, zoals de gebroeders Schetz, Pierre de la Croix, de gebroeders Brakelman,
de gebroeders Fasse, Gauvin Penel, Joos van Deele en anderen.
In de titel gaat de Antwerpse overheid als geadresseerde vooraf aan de kooplieden.
Het gedicht zelf bevat een beknopte autobiografie van de auteur waarin de nadruk
wordt gelegd op zijn ondernemingszin en internationale ervaring. Met deze kwaliteiten
wilde hij de belangstelling van de stadsregeerders voor zijn persoon wekken. Vandaar
ook dat ik aanneem dat de dichter omstreeks 1 januari 1565 één of meer exemplaren
van de hymne aan de Antwerpse stadsregering heeft aangeboden.

Antwerpse overheid:
In de periode 2 mei 1564 tot 27 mei 1565 was deze overheid als volgt samengesteld:
Burgemeesters:

Hendrik van Berchem en Jan van
Schoonhoven.

Schepenen:

Lancelot van Urssele, Claus Roucoux,
Jan vande Werve, Jacob vander Heyden,
Jan Wolffaert, Jan van Schoonhoven,
Melchior Schetz, Jacob Houtappel,
Hendrick van Etten, Marten van Ranst,
Jan van Halmale, Simon l'Hermite,
Geeraerdt Despomereaux, Jan vander
Meeren, mr. Pauwels Schuermans, Simon
vande Werve (tussentijds vervangen door:
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Rogier van Leefdael), mr. Jan Rubens en
mr. Anthonis van Mansdael.
Tresoriers:

Reynier van Urssele en Christoffel
Pruijnen. Rentmeester: Lambrecht van
Kessel.

Van deze overheidspersonen1. wordt alleen Schetz met name genoemd in de HM.

Titelpagina van G. de Poetou: Hymne de la Marchandise. Ex. BN, Parijs, Rés. Ye G 1766.

Titelpagina van G. de Poetou: La grande Liesse en plvs grande Labevr. Ex. BM Versailles, Goujet
in 8o 88.

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

3. La grande liesse (1565)
Gehanteerd exemplaar: BM Versailles, Goujet in 8o 88.

Titel: La grande liesse en plus grand labeur de Guillaume de Poetou,
béthunois, dédié aux trèsnobles et vertueux seigneurs Stephano Gentilli et
Joanni Grimaldi; pour estreines qu'il leur souhaite trèsheureuses. Avec la
table copieuse pour facilement trouver les odes et sonnets.
Aantal gedichten: 57
Beschrijving van de gedichten afzonderlijk:

1. Titel: Aux trèsnobles, trèsmagnifiques et vertueux seigneurs Stephano
Gentilli et Joanni Grimaldi. Ode. (fol. 2r-5r).
Aantal strofen: 27
Aantal regels: 156 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Openingsgedicht van deze bundel gelegenheidslyriek die aan beide Genuese financiers
is opgedragen. In de dertiende en veertiende strofe maakt de dichter duidelijk dat
juist hun reputatie als mecenas hem ertoe heeft bewogen aan hen zijn eerste verzen
op te dragen. Mochten zijn eerstelingen hun bevallen, dan wil hij nog meer lofdichten
aan hen opdragen. Blijkens de titel van de bundel was deze als nieuwjaarsgeschenk
bedoeld.

Stefano Gentili:
Reeds in 1551 vinden we Stefano Gentili vermeld op een lijst van de leden van de
Genuese Natie te Antwerpen. In 1559 wordt hij genoemd in verband met de
organisatie van een loterij.2. In een stuk van 11 juli 1562 is er sprake van een kwestie
betreffende per schip aangevoerde aluin. In deze zaak staan Christoffel Pruynen en
Giambattista Spinola tegenover elkaar. Samen met Francesco Pescioni treedt Stefano
Gentili op ten voordele van Giambattista Spinola om de zaak te helpen beslechten.
Pruynen wordt gesteund door Jehan Vleminck (bekend als schoonzoon van Gaspar
Schetz) en Jacques Lang.3. Uit een stuk van 15 januari 1564 (= 1565, n.s.) blijkt dat
Stefano en Jeronimo Gentili broers zijn; zij worden genoemd als kooplieden uit
Genua die te Antwerpen verblijven. Over hen wordt een verklaring afgelegd door
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Jehan de Grimaldo (Giovanni Grimaldi) en Jehan Baptista Spinola: het bezit van de
beide Gentili's wordt in die verklaring geschat op meer dan 30.000 of 40.000 dukaten
(= meer dan ca. 90.000 of ca. 120.000 karolusgulden).4. Stefano Gentili besteedde in
1566 een behoorlijk bedrag aan boeken bij Plantijn.5. Hij was ook nauw bevriend
met de beroemde Hongaarse humanist Joannes Sambucus. In 1564 werd bij Plantijn
van Sambucus' hand een commentaar op Horatius' Ars Poetica gepubliceerd.
Sambucus had de commentaar in 1562 te Genua tijdens zijn derde reis naar Italië
geschreven. Op verzoek van Daniel Rechnicz gaf Sambucus hem zijn handschrift
mee om het uit te geven. Rechnicz droeg deze uitgave op aan Stefano Gentili's broer
Francesco als aandenken aan de vriendschap tussen Sambucus en Stefano Gentili.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Sambucus' eerste uitgave van de Emblemata
(eveneens bij Plantijn in 1564 verschenen), op p. 98 een embleem voor Stefano
Gentili te vinden is.7. Poetou was niet de enige die in 1565 Stefano Gentili's
bescherming zocht voor een uitgave. De monnik Joannes Garetius (Garet) van
St.-Maartensdal te Leuven, die in 1565 rector was van het zusterklooster Mishagen
te Ekeren bij Antwerpen, droeg aan Gentili zijn Mortuos vivorum precibus adiuvari
ex sanctis patribus assertio op, dat in 1565 bij Plantijn verscheen met een uitgebreide
prozaopdracht d.d. 28 maart [1565] voor Gentili. Vooral de laatste twee bladzijden
van deze opdracht bevatten interessante informatie over de persoonlijke kwaliteiten
van Gentili en over het Italiaanse milieu waarin hij zich beweegt. We leren hieruit
dat Gentili zeer rijk is en dat hij zeer actief is in het zakenleven, terwijl hij zich tevens
ijverig toelegt op de studie der letteren. Het blijkt dat Garetius hem heeft leren kennen
in de woning van de welgestelde koopman Alberto Pinella. Garetius vergelijkt daarop
Stefano Gentili met andere Italianen die hij kennelijk ook bij Pinella heeft ontmoet.
Het zijn Giovanni, Pietro en Giulio Pinella, Giuseppe Doria, Pietro Francesco Spinola
en Giambattista Spinola. Ze hebben allemaal hun gaven die niet alleen door die van
Stefano worden geëvenaard, maar ook nog overtroffen (als we Garetius mogen
geloven). Daarnaast heeft Stefano nog iets bijzonders, waar de anderen van verstoken
zijn, namelijk zijn literaire belangstelling. Waar de anderen het laten afweten, omdat
ze afgemat zijn door hun zakelijke bezigheden, scherpt Stefano zijn geest en vermaakt
hij zich door zijn lectuur van de Ouden. Het hoeft geen betoog dat, volgens Garetius,
Stefano zich zal ontwikkelen tot een nuttig sieraad van de Genuese republiek, naar
het woord van Plato dat het dan pas goed gaat met een Staat wanneer koningen
filosoferen en filosofen het koningschap verwerven. Tenslotte laat Garetius nog
Stefano's broer Jeronimo groeten en ook Stefano's huisgenoot Vincente Spinola.8.
Op Gentili's apollinische dichterschap wordt de nadruk gelegd door Stefano Ambrosia
Schiappalaria die hem een sonnet opdroeg in zijn verzamelbundel uit 1568. Misschien
is dit gedicht ouder dan Poetou's ode en was het de Bethuunse dichter in handschrift
onder ogen gekomen?9. Door Poetou wordt Stefano Gentili beschreven als een dichter,
als iemand die zichzelf enige vaardigheid in het schrijven van Griekse poëzie heeft
bijgebracht. Gentili schrijft ook oden in het Latijn naar het voorbeeld van Horatius,
leren we uit dit gedicht. Hij blijkt meer gesteld te zijn op Itaiiaanse dan op Franse
poëzie.
Poetou prijst ook Gentili's stoïcijnse deugdzaamheid.
De Gentili's waren een bekend Genuees adellijk bankiersgeslacht. Te Antwerpen
neemt in 1552 een Lionardo Gentili deel aan een grote lening en in oktober 1573
leent Filips II van een Constantijn Gentili 450.000 dukaten.10.
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Giovanni Grimaldi:
In een stuk van 2 september 1561 wordt de Genuees Jehan Grimaldo genoemd als
inwoner van Antwerpen, zijn leeftijd is circa 25 jaar.11. Wanneer hij op 15 januari
1565 zijn verklaring aflegt over de beide Gentili's heet hij 27 jaar te zijn. In 1564-1565
behoorde hij tot de grote importeurs van aluin te Antwerpen. Hij kocht in 1566 het
Antwerpse buitenverblijf van Lodovico Guicciardini.12. Net zoals Stefano Gentili
was ook hij enorm kapitaalkrachtig. Uit een stuk van 4 maart 1568 (= 1569, n.s.)
blijkt dat de Antwerpse koopman Daniël de Bruyne aan hem een obligatie verkoopt
ten bedrage van 34.182 gulden en 18 stuivers.13. Op 9 december 1570 wordt echter
gemeld dat zijn Genuese handelshuis te Antwerpen er slecht voorstaat.14.
Giovanni Grimaldi staat - evenals Gentili - onder de invloed van de muzen, als we
Poetou mogen geloven, dus misschien schrijft hij ook. Verder leren we dat hij een
lieveling van de Gratiën is en van de nimfen. Dit wijst erop dat hij nog ongetrouwd
is. Grimaldi blijkt zich met de studie van de filosofie bezig te houden, gezien Poetou's
formulering in dit verband (‘mistiques merveilles’ en ‘profonds dicts’). Grimaldi
was ook een muziekliefhebber. Als zodanig verleende hij bijstand en bescherming
aan de beroemde componist Filippo de Monte (1521-1603). Deze droeg in 1576, een
jaar na de uitgave van zijn toonzetting van Ronsards sonnetten, zijn uitgave van het
derde boek van de Madrigali op aan Giovanni Grimaldi.15. In de prozaopdracht
bedankt Filippo de Monte hem uitvoerig voor z'n spontane en vrijgevige steun toen
hij te ‘Aversa’ (sic!) een niet nader gespecificeerd probleem had (‘io mi truovano in
qualche difficoltà, et bisogno dell' aiuto, et favore de gli amici’).16.
Poetou's mededelingen over Giovanni Grimaldi komen goed overeen met een sonnet
van Schiappalaria dat in dezelfde verzamelbundel is opgenomen als het sonnet voor
Stefano Gentili.17.
Zoals de Gentili's waren ook de Grimaldi's te Antwerpen een bekende adellijke
bankiersfamilie. In de jaren 1560-1570 waren ze de voornaamste geldschieters van
de Spaanse Kroon.18.

2. Titel: Au trèsnoble et genereux seigneur Joan Jacobo Fiesco Moron pour
trèsheureuses estreines. Ode. (fol. 5v-7v).
Aantal strofen: 18
Aantal regels: 108 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
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Nieuwjaarsdicht voor deze dichter, een lieveling van Apollo, die Poetou - naar zijn
zeggen - één jaar eerder had leren kennen. Ik veronderstel dat Poetou van Fiesco
Moron verwachtte dat deze zijn reputatie als dichter in het Italiaanse milieu te
Antwerpen zou verbreiden.

Giovanni Giacomo Fiesco Morono:
Op 31 mei 1561 legt een aantal Genuese kooplieden, onder wie Stefano en Jeronimo
Gentili, een verklaring af omtrent vier andere Genuese kooplui, met name over Jehan
Jacomo Fiesco. Volgens die verklaring woont Fiesco te Antwerpen en is hij solvent
tot een bedrag van 3000 pond (= 18.000 karolusgulden).19. Uit een stuk van 13
november 1564 blijkt dat hij samen met Lanceloot de Robrain [= Robiano] en Jan
Moor één van de drie crediteuren is van Peter van Uden ‘tapetsier’. Op 6 december
1561 hadden deze crediteuren in totaal 1228 pond en 18 schellingen (= circa 7373,5
karolusgulden) aan Van Uden geleend.20. Blijkens de verzen van Poetou zou men
geneigd zijn te menen dat hij uit Florence afkomstig was, met name op grond van:
Que le Vers, qui procède
De ton Ethrusque cerveau [...]

en
Ta Ethrusque trompette
Qui se monstre à cent teste [...]

De familie Fiesco is tamelijk bekend onder meer door een tragedie van Schiller, Die
Verschwörung des Fiesko zu Genua, die handelt over de samenzwering van Giovanni
Luigi Fiesco tegen de Doria's in 1547.21. De Fiesco's zijn een Genuees
bankiersgeslacht. Bekend is Tommasso Fiesco, die in 1567 consul was van de Genuese
Natie te Antwerpen: hij was reeds vóór of vanaf 1557 te Antwerpen gevestigd.22. Op
15 maart 1567, tijdens de calvinistische opstand, werd hij door de Italianen tot hun
gezamenlijke aanvoerder gekozen.23. In 1567 ook leende deze Fiesco aan de stad
Antwerpen en aan de Nederlandse overheid tamelijk grote bedragen.24. Er wordt
melding gemaakt van het faillissement van een zekere Jacopo Fiesco te Lyon op 29
november 1570.25.

3. Titel: En faveur du noble seigneur Pierre Marquis et de la prudente et
honneste damoiselle Faustine. Epithalame. (fol. 7v-19v).
Aantal strofen: 54 strofen bestaande uit 18 triaden.
Aantal regels: 1944 versregels (36 per triade: strofe en antistrofe tellen er elk 14,
de epode telt 18 regels).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
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Huwelijksdicht, bestemd om te worden voorgedragen op de bruiloft van Pietro
Marqui. Enkele in kapitaal gedrukte verzen in dit epithalamium waren voor zang
bestemd. Vermoedelijk was dit epithalamium een van de eerste opdrachten die door
het Italiaanse milieu aan Poetou werd verleend.

Pietro Marqui (ook: Marchi?):
Uit het gedicht valt op te maken dat Marqui uit Albenga afkomstig is (Albenga is
een havenstad gelegen aan de Ligurische kust, halverwege Monaco en Genua). Ook
is Pietro's bruid nog zeer jong. Het huwelijk moet in oktober/ november 1564 zijn
gesloten, aangezien Poetou naar aanleiding van de huwelijksvoltrekking een
Marqui-telg verwacht, geboren in het teken van de Leeuw.
Over Pietro Marqui en zijn bruid heb ik verder geen gegevens. De naam Marqui was
in elk geval niet onbekend te Antwerpen, maar in het archief vond ik slechts één
Italiaanse Marqui: in een verzoek aan burgemeesters en schepenen van Antwerpen
vermeldt een Thomas Marqui, Florentijn. Deze zou in april/mei 1549 enkele goede
diensten aan de stad hebben verleend als afgevaardigde van de stedelijke overheid.
Over diens verzoek om een beloning werd door de overheid gunstig beschikt.26.

4. Titel: Au trèsnoble et vertueux seigneur Antonio Grimaldi consul pour
l'année de la magnifique nation génevoise, en vers héroïques. Sonnet. (fol.
19v-20r).
Toelichting:
Lofdicht voor Antonio Grimaldi van wie uitdrukkelijk wordt gememoreerd dat hij
zelf in zijn jeugd gedichten heeft geschreven. Gezien de herkomst van de personen
aan wie de vorige gedichten in de LGL zijn opgedragen, wekt het geen verbazing
dat Poetou de aandacht en de bescherming zoekt te verwerven van deze leidende
figuur der Genuezen te Antwerpen.

Antonio Grimaldi:
Uit het lofdicht valt op te maken dat Antonio Grimaldi tamelijk bejaard is en dat zijn
vrouw nog in leven is. Wellicht was hij de vader of de oom van Giovanni Grimaldi
aan wie, samen met Gentili, de hele bundel wordt opgedragen. Niet slechts in 1565
is hij consul van de Genuezen geweest; reeds eerder in 1559 bekleedde hij deze
functie.27. Samen met Giovanni Grimaldi stond hij te Antwerpen aan de leiding van
een internationale firma voor handel en financiële transacties. Vanaf 1570 gingen
de zaken slecht. In 1579 waren zij beiden bankroet.28.
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5. Titel: Au noble seigneur Mario Cardovino, gentil-homme néapolitain.
Ode. (fol. 20r-21v).
Aantal strofen 18
Aantal regels: 72 versregels (4 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Nieuwjaarsdicht waarmee de dichter de aandacht van Cardovino zoekt te trekken.
Cardovino kende namelijk Poetou nog niet; vandaar dat de dichter zich bij hem
aanbeveelt als een ‘client de ton nom divin’.

Mario Cardovino:
Uit Poetou's gedicht leren we dat deze Napolitaan zich toelegde op de astronomie.
Cardovino is in de secundaire literatuur goed bekend. Hij was een ex-kapitein uit het
leger van Karel V. In 1580 gaven de Staten van Artesië hem een verblijfsvergunning,
aangezien hij toen al meer dan twintig jaar in de Nederlanden verbleef.29. In de jaren
1565-1566 onderhield Cardovino goede contacten met de Engelse staatsman William
Cecil. Hij fungeerde zelfs als tussenpersoon tussen Cecil en Poetou's drukker Willem
Silvius.30. Cardovino had ook te maken met de organisatie van de loterij te Antwerpen
in 1565.31. Uit een stuk van 1 februari 1565 (= 1566, n.s.) - onder meer in verband
met die loterij - blijkt dat Gheeraerdt Grammaye voor 13.830 karolusguldens en 10
stuivers bij Cardovino in het krijt stond.32. Begin 1567 was Mario Cardovino de
vertrouwensman van de Prins en van de graaf van Hoogstraten. In een brief van 15
maart 1567 laten deze twee gouverneurs van Antwerpen aan Margaretha van Parma
weten dat Cardovino zich bereid heeft verklaard om aan de regentes een volledig
verslag uit te brengen over de mislukte machtsgreep van de calvinisten te Antwerpen
gedurende de afgelopen drie dagen. Bij die gelegenheid omschrijven Oranje en
Hoogstraten Cardovino als een ‘gentilhomme fort confident et de noz amis’. Ze
verzoeken ook de regentes om het verslag van Cardovino te beschouwen als bijzonder
betrouwbaar, vooral ook omdat Cardovino ooggetuige is geweest van de
gerapporteerde gebeurtenissen. Op 18 maart bevestigde Margaretha dat Mario
Cardovino uitvoerig verslag bij haar heeft uitgebracht.33.
Als commandant van een regiment Walen neemt hij deel aan het beleg van Leiden
in 1574 en wordt daarbij gevangengenomen.33a.

6. Titel: Au trèsnoble seigneur, monsieur d'Holehain, capitaine dans
Philippesville, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 21v).
Toelichting:
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Ter gelegenheid van het op til zijnde huwelijk van de kapitein wordt hem dit gedicht
aangeboden. Hoopte Poetou op een opdracht voor het schrijven van een epithalamium?
Olhain is de eerste Nederlander aan wie in deze bundel een gedicht wordt opgedragen.

Olhain (ook: Dolhain):
Rond 1564 was deze Olhain vermoedelijk garnizoenscommandant van Philippeville.
Philippeville, dat in de huidige provincie Namen ligt, werd beschouwd als een
belangrijke vesting. Het was in 1555 door keizer Karel gesticht als een bolwerk tegen
het 11 km zuidelijker gelegen Mariembourg, een vesting van de Fransen.
Bouwmeester van Philippeville was Sebastiaen Oyens (ook: ab Oya) uit Utrecht.
Zijn schepping werd volgens Guicciardini ‘overmidts de seer goede ghelegentheyt
/ ende de seer dicke ende stercke mueren ende vesten / ende gheweldighe bolwercken
gehouden [...] voor onwinnelijck’.34.
Olhain is beter bekend onder de naam van Adrien de Berghes, heer van Olhain (circa
1535-1572). Hij was de zoon van Pierre de Berghes en van Marie de Neufville.
Adrien de Berghes was een van de Artesische edellieden die het Compromis tekenden
in november 1565 en hij stond bekend als een zeer fel voorstander van de afschaffing
der Inquisitie. Het huwelijk waar Guillaume de Poetou enigszins voortijdig op doelt,
zou pas in juli 1566 te Béthune plaatsvinden. Bij de gelegenheid van dat huwelijk
met Marie de Houchain, zuster van Charles, heer van Longastre, heeft d'Olhain zowel
de calvinistisch gezinde als de roomsgezinde edellieden van Artesië uitgenodigd. De
feestvierende bruidegom heeft er hierbij voor gezorgd dat deze laatsten zich
compromitteerden, want tijdens het diner en het bal na werd veelvuldig uit volle
borst het ‘Vive le Gueux!’ aangeheven. Dit laatste beviel echter de inwoners van
Béthune niet en het was slechts te danken aan het feit dat het gezelschap het vervolg
van het feest elders ging vieren, dat het niet een uitbarsting van spontane volkswoede
te ver duren kreeg.
Olhain werd op 17 augustus 1568 bij verstek veroordeeld, onder andere omdat hij
een van de eerste twaalf leden van het Verbond der Edelen was geweest.35. In 1568
werd hij door Oranje naar Engeland gestuurd om aldaar een vloot uit te rusten.
Vandaar stuurde Olhain een opmerkelijk memorandum aan Willem Silvius, Oranje's
agent. Hierin verzocht hij deze om Leicester op de hoogte te brengen van zijn
financiële perikelen.36. Onder Olhains leiding waren de Watergeuzen in 1569 voor
het eerst met succes actief op het Vlie, toen ze tussen de 75 en 100 graanschepen
bemachtigden die vanuit het Oostzeegebied onderweg waren naar de Nederlanden.
Deze actie was een ongeëvenaard succes voor de eerste admiraal van de Watergeuzen.
In de herfst van 1570 verliet Olhain de vloot, niet zonder vanuit Emden nijver
losgelden voor gekaapte schepen en de bijbehorende bemanning te blijven inzamelen.
Oranje was bitter gestemd over hem, omdat de gewezen admiraal zijn acties
beschouwde als particuliere winstgevende ondernemingen.37. Tijdgenoten beschreven
deze Artesiër, die naast Frans ook Nederlands schreef, als een lange magere man
met een baardje, steeds gekleed in een grove soldatenpij met hangende mouwen.38.
In 1572 sneuvelde Olhain bij Mons (Bergen).
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7. Titel: A monsieur le barron d'Anbigui. Ode. (fol. 22r-24r).
Aantal strofen: 21
Aantal regels: 126 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Aan de jonge baron presenteert Poetou zich als een dichter die bereid is toekomstige
heldendaden van de baron te vereeuwigen. Op grond van hun gemeenschappelijke
Bethuunse herkomst mag de dichter hopen op literaire opdrachten vanwege de baron.

Baron d'Aubigny:
Uit het gedicht leren we dat de baron, die nog geen twintig is, niet zo lang tevoren
diende als page bij de Engelse koningin Mary Tudor. De baron heette Gilles de Lens
zoals zijn vader, die op 3 maart 1564 is overleden als gouverneur van Béthune. De
vader van de jonge baron was heer van Aix en van Grand' Fosse; door zijn huwelijk
met Marie de Habarcq († 1570) was hij baron van Aubigny geworden. De jonge
baron was eerst getrouwd met Eléonore Douvrin en daarna met Josine de Noyelles
(† 1603).39. Hij was heer van Wionville en werd lid van de Staten van Artesië in
1591.40.

8. Titel: A maistre Guillaume Silvius, imprimeur du roy, en vers héroïques.
Sonnet. (fol. 24v-25r).
Toelichting:
Lofdicht van Poetou voor zijn drukker die de dichters pleegt te steunen en in hun
behoeften voorziet. Kan Silvius zichzelf wel dit sonnet cadeau doen? vraagt de dichter
zich af. Voor de lezer van de bundel is dit niet langer een vraag!

W. Silvius (ook: Willem Verwilt):
Op 3 februari 1550 liet Willem Silvius, meerderjarig en afkomstig uit
's-Hertogenbosch, zich aan de Leuvense universiteit inschrijven.41. Als drukker was
hij te Antwerpen werkzaam in de periode 1558-1579. In 1563 leende de Antwerpse
stedelijke overheid hem 1600 gulden, die hij binnen zeven jaar moest terugbetalen.
Als onderpand diende zijn totale lettervoorraad die hij, afgezien van de letters die
hij zelf te Lyon had laten snijden, grotendeels van Plantijn had gekocht. In zijn bezit
waren verder drie nieuwe persen, ‘vele diversche schoone ghesneden figueren’,
Griekse, Hebreeuwse en andere matrijzen. Dit alles ten bedrage van 2000
filipsgulden.42.
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Silvius geldt na Plantijn als de belangrijkste boekdrukker binnen Antwerpen uit die
periode. Door de Spaanse koning werd hij benoemd tot ‘Typographus Regius’
gedurende de periode 1560-1570.43. Hij was getrouwd met Katherine Jacques,
kleindochter van Johanna Wortels en Cornelis van Spelle.44. Van Vaernewijck vermeldt
in zijn dagboek dat Silvius de kinderen van Willem van Oranje had onderwezen en
dat hij bovendien het Grieks, Latijn en Hebreeuws machtig was. Hij was bijzonder
goed bevriend met Thomas van Thielt (ook: Van Til), voormalig abt van St.-Bernards
bij Antwerpen en later predikant te Delft.45. In 1566 werd Silvius van ketterij verdacht
en op 2 maart 1568 werd hij zelfs gearresteerd op beschuldiging van beeldstormerij.
Op 16 juli 1568 werd hij echter vrijgesproken.46. Als agent van Oranje was Silvius
goed bekend met Olhain, de eerste admiraal van de Watergeuzen, die in 1569 zijn
befaamde memorandum, ‘Mémoire a monsieur Silvius pour les affaires de monsr.
Dolhain’, ondertekende met ‘Votre tres parfaict amy’.47.

9. Titel: A monsieur maistre Pierre du Hot, maistre des enfans de la Chapelle
de madame la Duchesse de Parme, Régente des Pays-Bas. Ode. (fol. 25r-27
[lees: 28]r).
Aantal strofen: 18
Aantal regels: 144 versregels (8 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Samen met dit gedicht biedt Poetou aan Pierre du Hot boeken van Ronsard aan. Uit
de tweede strofe van de ode valt op te maken dat Poetou door Pierre du Hot
bescherming is aangeboden; uit dank hiervoor offreert de dichter zijn ode en boeken
van Ronsard. Hij belooft Du Hot's lof ook in de toekomst uit te bazuinen.

Pierre du Hot (ook: du Hotz, Duhotz, de Hot):
Volgens Poetou is Pierre du Hot iemand die zijn kennissen in contact weet te brengen
met geleerden, en die bovendien als hun voorspraak optreedt bij Margaretha van
Parma. Deze hulpvaardige man raakt steeds meer geliefd bij de Regentes, weet de
dichter. Reeds keizer Karel was op hem gesteld, want de keizer liet Pierre du Hot's
zoontje naar zichzelf vernoemen. Guicciardini roemt Pierre du Hot als een musicus
van naam in Nederland.48. De positie van hofkapelmeester te Brussel die hij bekleedde,
was het hoogst bereikbare voor een musicus in de Nederlanden.49. Vermoedelijk was
hij een geestelijke, een kanunnik zelfs, aangezien hij werd begiftigd met prebenden
van Lens en in 1560 op eigen verzoek met de prebende van Condé, die was
vrijgekomen na de dood van Robert de la Porte, cantor (‘chantre’) van Filips II.50.
Werk van hem zou in de zestiende eeuw in druk zijn verschenen bij Venetiaanse
drukkers. Vander Straeten deelt mee dat de muziekcollectie van de Sixtijnse kapel
te Rome werk van hem bevat.51. Verdere persoonlijke gegevens ontbreken helaas.
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Vermoedelijk is hij familie van Antoinette du Hot, dochter van Antoine du Hot, die
afkomstig was uit Lorgies en die in 1509 poorter werd van Rijsel. Deze Antoinette
du Hot vinden we in het milieu van de aanzienlijkste Rijselse textielhandelaren. In
1571 wordt zij de meter van Jean le Vasseur. De peter is Robert Fourmestraux. Zij
was getrouwd met Guillaume Déliot.
Hun kinderen waren Marie (gedoopt 8 sept. 1569), Jeanne (gedoopt 15 sept. 1571)
en Antoinette (gedoopt 29 juni 1577).52. De vader van Antoinette du Hot, Antoine,
verklaarde zich in november 1562 te Rijsel bereid om 50 gulden aan de stad te lenen,
zodat koren voor de armen kon worden gekocht. Zijn naam bevindt zich op een lijst
die een goed inzicht geeft in wat officieel als het welgestelde deel van de Rijselse
bevolking werd beschouwd. In dezelfde lijst vinden we ook de weduwe van Thomas
du Hot die eveneens bereid is ten bedrage van 50 gulden in te tekenen op de lening.53.

10. Titel: A tous nobles et généreux marchans citadins d'Anvers, en vers
héroïques. Sonnet. (fol. 27 [lees: 28]r).
Toelichting:
Met dit gedicht wordt een nieuw onderdeel van de bundel gemarkeerd, waarin de
niet-Italiaanse kooplieden die te Antwerpen werkzaam zijn, worden bezongen. In
het sonnet prijst de dichter de ondernemingszin van deze Antwerpse kooplui: niet
slechts Italië, Frankrijk en Spanje zijn hun doel, maar ook ‘Indië’ en het met
smaragden bedekte Ethiopië. De goden, meent de dichter, schenken ons deze
geweldige rijkdommen echter niet om onze hebzucht de vrije teugel te laten, maar
om de zwakken in de samenleving te steunen. Het gedicht eindigt met de nodige
aansporingen om door te gaan op dit zegenrijke pad en zodoende de onsterfelijkheid
te verwerven.

11. Titel: A Simon Hersin, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 28v).
Toelichting:
Deze koopman had eens gezegd geen werk van Poetou te kennen. Toen dit de dichter
ter ore kwam, diende hij zich met dit sonnet bij de koopman aan.

Simon de Hersem?:
Over deze man hebben we weinig of geen gegevens. In een stuk van 3 november
1565 is er sprake van een Symon de Herstenen in verband met een proces voor de
Raad van Vlaanderen, tegen hem aangespannen door Jehan Rabel en anderen.54. In
1566 wordt een Simon de Hersem genoemd in verband met een financiële transactie
van Rijselse kooplieden te Antwerpen.55.
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12. Titel: A Gauvin Penel, dict Fariron. En vers héroïques. Sonnet. (fol.
28v-29r).
Toelichting:
Nieuwjaarsdicht waarmee Poetou zijn vroegere contact met Penel hernieuwt.

Gauvin Penel:
In de HM (fol. 21v) wordt Fariron, alias Gauvin Penel, genoemd in het lijstje van
Gentse graankooplieden met wie Poetou's vader in zijn tijd al contacten onderhield.
Over Penel is mij verder niets bekend. Pene! lijkt een Artesische naam te zijn: op 5
mei 1549 laat zich een Petrus Penel uit Béthune aan de Leuvense universiteit
inschrijven,56. en als een van de ondertekenaars van een advies (d.d. 4 mei 1566) aan
de Staten van Artesië om de inquisitie af te schaffen, vindt men Michel Penel ‘abbé
de Blangy’.57.

13. Titel: A Michel Brakelman. Ode. (fol. 29r-v).
Aantal strofen: 6
Aantal regels: 36 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zeven en acht lettergrepen.

Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor een oude zakenrelatie, waarin het daaropvolgende sonnet wordt
aangekondigd.

Michiel Brakelman:
Volgens de dichter behoort Brakelman tot het ‘jeune élégante race’. Hij moet zeer
rijk zijn geweest. In september/ oktober 1565 krijgt hij voor de levering van 829
Bethuunse mencaulx (volgens het stuk = 101 Gentse mud en 4 halster) koren aan de
stad Armentières 6809 ponden Vlaams en 12 schellingen (= 40.857 karolusgulden
en 12 stuivers). In dit jaar had deze stad uit sociale overwegingen besloten een lening
uit te schrijven, zodat de ergste nood onder haar behoeftige inwoners kon worden
gelenigd.58. Die nood was echter juist ontstaan vanwege de speculaties door grote
graanhandelaren zoals de Brakelmans uit Gent.59. Michiel Brakelman was de broer
van Lieven Brakelman, die de Gentse calvinisten financieel steunde in de jaren
1566-1567. Zij waren beiden graankooplui. Op 21 augustus 1566 haalden zij en
anderen zich vanwege hun graanspeculaties de haat van de Gentse bevolking op de
hals ‘zoo dat zij haer alle moesten eenen ghoeden tijt absenteren’.60.
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14. Titel: Sonnet. (fol. 29v-30r).
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.

Toelichting:
Vurig gebed, door de dichter aan Brakelman geschonken, wellicht om deze
opmerkzaam te maken op zijn bekering. Op fol. 29r werd in de ondertitel van de ode
voor Michiel Brakelman alvast aangekondigd dat de dichter in het sonnet zelf aan
het woord zou zijn: ‘L'Aucteur parle au Sonnet ensuivant’. Vandaar dat ik geneigd
ben aan te nemen dat de dichter het over zijn eigen bekering heeft in de versregels
9 en 10:
Lors me sentant par toy renouvelé
O Christ, par moy il sera révélé!

15. Titel: La passion et résurrection de nostre rédempteur Jésus-Christ,
dirigée à la vertueuse et trèsdiscrète damoiselle, femme et espouse du prédict.
(fol. 30r-36r).
Aantal strofen: 26
Aantal regels: 156 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Religieus gedicht voor mevrouw Brakelman. Het is een lofzang op Christus aan de
hand van het passieverhaal. Aangezien Maria noch Petrus in het gedicht voorkomen,
kan dit wijzen op een calvinistische tendens. Was het gedicht soms bedoeld om
tijdens de Goede Week te zingen of voor te dragen op een bijeenkomst van
calvinisten?

Mevrouw Brakelman:
Over de echtgenote van Michiel Brakelman is mij niets bekend. De veronderstelling
dat zij zeer vroom was, lijkt mij niet al te gewaagd.

16. Titel: La résurrection de Jésus-Christ. (fol. 33v-36r).
Aantal strofen: 20
Aantal regels: 120 versregels (6 per strofe).
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Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Religieus gedicht; net zoals het vorige gedicht bestemd voor mevrouw Brakelman.
Wellicht was het bedoeld om op een calvinistische bijeenkomst met Pasen te zingen
of voor te dragen.

17. Titel: Pour la compétence de la vie: oraison, adressée aux enfans de
Joos van Deelle, trèsgentil marchant gantois. Salomon, Proverbes 30, en
vers héroïques. (fol. 36r-v).
Genre: sonnet.

Toelichting:
Religieus gedicht (parafrase van Spreuken 30:7-9 en Ps. 23:2) dat de oude Van Deele
op zijn sterfbed in de mond wordt gelegd. Wellicht ook bedoeld om op een
bijeenkomst van calvinisten voor te dragen?

Joos van Deel:
Gents graankoopman met wie Poetou's vader al contacten onderhield. Samen met
Joost en Lieven Brakelman haalde Van Deel zich vanwege zijn graanspeculaties de
haat van de Gentse bevolking op de hals.61. In een stuk van 14 juni 1560 is er sprake
van Joos van Delen ‘woonende tot Gent’ en Jacob vander Waeyen, ‘beyde cooplieden
ende compaignons van grane’. Het stuk betreft een levering van 20 lasten Vlaamse
rogge voor Amsterdam via de Antwerpse koopman Adam Wouters vander Burcht.62.
In een stuk van 10 april 1562 worden Joos van Delen en Lieven Brakelman, genoemd
als de gemachtigden van Herman Janssoon, een ‘facteur van grane’.63.

18. Titel: A Jacques Bernouc son cousin, devant les prisons d'Anvers. Ode.
(fol. 36v-40v).
Aantal strofen: 34
Aantal regels: 204 versregels (6 per strofe, tussen strofe 22 en 23 ontbreekt het
wit).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen voor de regels 1, 3, 4 en 6
van elke strofe en respectievelijk vier en vijf lettergrepen voor de regels 2 en 5 van
elke strofe.
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Toelichting:
Gedicht waarmee de dichter zijn neef uitvoerig bedankt omdat deze zijn reputatie
heeft weten te redden.

Jacques Bernoulli (ook: Bernouc, Bernoul, Bernoelie, Branollia, Bernoeyl,
Bornelle, Barnolgy, Parnuol):
Uit het gedicht van Poetou blijkt dat hij een koopman is. Bekend is een Jacques
Bernoulle, in 1564 ‘woonende inde Borchtwall tegenover den Steen’. Deze locatie
vermeldt Poetou als ‘devant les prisons d'Anvers’ in de titel van zijn ode.64. Deze
Jacques Bernoulle was koopman in oliën. Hij komt zeer vaak voor in de geraadpleegde
‘Certificatieboeken’ omdat hij voortdurend op allerlei plaatsen in de Nederlanden
mensen machtigt om geld voor hem te innen. Het oudste stuk dateert van 7 april 1556
(machtiging aan Barent de Hortere uit Middelburg) en het jongste stuk van 2 oktober
1565. Jacques Bernoulli wordt in een stuk van 7 april 1564 genoemd als zoon van
wijlen Lyon Bernoul. Zijn broers heten Pierre en Nicolas. Hij is poorter van
Antwerpen.65. In een stuk van 20 oktober 1565 wordt Pauwelyne Huenens (ook:
Hoons, Hoyens, Huvens, Oeuvens, Oevens) genoemd als weduwe van meester Lyons
de Bernoy. Waarschijnlijk was zij Jacques Bernoulli's moeder. Zij woonde ‘op de
cammerpoortbrugge in ons Lieve Vrouwe’. In dit stuk stelt ze zich borg voor Peeter
Huenens (haar broer?) van wie wordt gezegd dat hij is: ‘haeckmeester ons heeren
des Conincx van zyner ma.t bosch van zonien’.66.
Ere-stadsarchivaris dr. J. Van Roey was zo goed deze koopman en neef van Poetou
nog nader te identificeren. Hoewel hij niet in de spionnenrapporten uit 1566 voorkomt,
dient Jacques Bernoulli toch te worden beschouwd als luthersgezind. Hij werd zelfs
later een voorman van de lutherse gemeente te Frankfort. Tussen 1567 en 1570 week
hij namelijk met zijn zeventien kinderen uit naar Frankfort a.M. waar hij in 1583
overleed. Zijn naamgenoot en kleinzoon Jacob Bernoulli (1598-1634) week op zijn
beurt uit naar Bazel. Diens zoon Nicolaas (1623-1708) was lid van de Bazelse Grote
Raad en trouwde Margaretha Schönauer. Met hun kinderen Jakob en Johann begint
de dynastie van wereldberoemde mathematici die zeer tot de verbeelding spreekt
van erfelijkheidsdeskundigen.67.

19. Titel: Odelette adressée à celuy de laquelle les lettres capitalles dénotent
le nom et le surnom, en vers héroïques. (fol. 4lr).
Genre: odelette (kleine ode). Ook acrostichon (Hieronymvs Pvschinger).
Aantal strofen: 2
Aantal regels: 20 versregels (10 per strofe).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
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Vermoedelijk geschreven als dank voor de opdracht tot het schrijven van een
liefdesgedicht.

Jeronimus Puschinger (ook: Putzinger, Poischinger, Boschinger):
Deze koopman trouwde met een Antwerps meisje, namelijk met Cornelia Ysebout,
dochter van de rijke lakenkoopman Cornelis Ysebout en van Petronella vander Beke.
Puschinger was vermoedelijk een telg uit het bekende Leipzigse koopmansgeslacht.68.
Misschien was hij een zoon van Wolf Puschinger, die in de periode 1549-1555 vaak
wordt genoemd als financieel agent van het hof te Brussel en als iemand die ten
voordele van de Duitse handelshuizen te Antwerpen de beleggingen verzorgde. Wolf
Puschinger overleed in 1558.69.

20. Titel: Au mesme. Veu à Cupidon. (fol. 41v).
Genre: acrostichon (Hieronymus Pvschinger).
Aantal strofen: 2
Aantal regels: 20 versregels (10 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Bedoeld als liefdesbrief. Het is een liefdesverklaring die door Puschinger aan zijn
vriendin kon worden overhandigd. Is vermoedelijk door Poetou in opdracht van
Puschinger geschreven.

Jeronimus Puschinger:
zie bij nr. 19.

21. Titel: Au seigneur Charles de l'Escluse, Guillaume Poetou, béthunois,
Paix & santé d'amour incluse, Donne d'esprit, humble et courtois. Ode (fol.
42r-v).
Genre: de eerste strofe is een acrostichon (Charles de I Esclvse).
Aantal strofen: 2
Aantal regels: 34 (17 per strofe).
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.
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Toelichting:
Lofdicht voor de koopman Charles de l'Escluse, waarmee hem het lijkdicht voor zijn
vader Guillaume wordt aangeboden. Het is niet duidelijk of dit lijkdicht op bestelling
is vervaardigd.

Charles Delescluse (De l'Escluse; ook: de la Cluyse):
Men mag hem niet verwarren met de beroemde botanicus Carolus Clusius.
Volgens de dichter heeft Charles Delescluse zich in zijn jeugd met dichten
beziggehouden. Charles Delescluse is geboren te Brugge, maar hij was als koopman
te Antwerpen gevestigd. Hij was een vennoot van Jean de Haz (ook: Dehaz) die in
Rijsel woonde.70.
Al in 1553 was hij te Antwerpen gevestigd. We vinden zijn naam op een lijst van
103 Antwerpse kooplieden die zich bereid verklaren om een rekwest aan de Antwerpse
overheid te ondertekenen. Dit rekwest, dat in juli 1553 werd ingediend, was onder
leiding van Gaspar Schetz en diens broers tot stand gekomen. Hierin keerden de
Antwerpse kooplieden zich tegen de privileges die hun stad aan de Noord-Duitse
hanzesteden schonk, zonder in ruil daarvoor vergelijkbare tegenprestaties te
verlangen.71.
In een stuk van 6 maart 1564 (= 1565. n.s.) wordt de naam van Delescluses firma
meegedeeld, namelijk ‘Jehan Dehaz Charles Delescluze ende geselschap’.72. Hij was
actief in de wijnhandel op Ierland. Uit een stuk van 10 april 1564 blijkt dat hij 120
vaten wijn door de Amsterdamse schipper Clais Pieterssoon liet verschepen vanuit
La Rochelle naar Dublin of Drogheda.73. Aan het eind van dezelfde maand laat hij
80,5 vaten wijn verschepen van La Rochelle naar Cork en Waterford.74. Nog in
dezelfde maand zorgt hij voor de verscheping van een niet gespecificeerde lading
naar ‘Oostland’.75. In de secundaire literatuur kent men onze Charles Delescluse als
een graanhandelaar die zeer actief was in het Oostzeegebied van 1566 tot 1586. In
1566 had hij een bijhuis of in elk geval een permanente vertegenwoordiger te
Amsterdam. In 1562 was er een Engelsman die zijn handelshuis te Rouen
vertegenwoordigde.76. Zijn firma groeide kennelijk sterk en zij nam ook steeds meer
risico's, zodat tegenslagen niet uitbleven. Uit een rekwest dat op 27 juni 1566 aan
Filips II werd gestuurd, blijkt dat Delescluse een schip, bevracht met wijn, laken,
peper en brazielhout, naar de Sont had gestuurd. Op 26 april 1566 was het vertrokken,
waarna het werd gekaapt door een Deens oorlogsschip dat de Rijselse factors van
Delescluse, namelijk Adrien Boirmeure en Jehan le Moisne, en bovendien al het
scheepsvolk gevangen nam. Slechts de schipper, die ziek was, mocht aan boord
blijven. Ook werd een deel van de goederen geroofd. Het stuurloze schip kwam op
een zandbank terecht, waarna de commandant van de West-Zweedse haven Varberg
de rest van de lading aansloeg en die liet verkopen. Vandaar dat Delescluse een
beroep deed op de Spaanse vorst om zijn collega's in Denemarken en Zweden hierover
te benaderen. De Spaanse koning werd nog de raad gegeven niet aan de Deense en
Zweedse Kroon te melden dat de desbetreffende handelswaar bestemd was voor de
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Sont. De indiener van het verzoekschrift zei op een spoedig antwoord te hopen, zodat
de brief van Filips II nog op de 23e of 25e ‘van deze maand’ kon worden meegegeven
met een van de schepen die op Varberg voeren.77.
Een andere tegenslag blijkt uit een verzoekschrift aan de landvoogdes van 14 oktober
1567. Samen met een aantal andere Antwerpse kooplieden en kooplieden uit Holland
en Zeeland verzoekt Charles Delescluse nu om bij de Poolse Kroon tussenbeide te
komen. Hij beschrijft het gebeurde als volgt: in maart 1567 hadden ze verscheidene
schepen met Nederlandse textielfabricaten naar het Estlandse Narva gestuurd (dat
sinds 1558 in handen was van Moskovië). De Polen verdachten de Nederlanders
echter van wapenhandel. Op 15 augustus werden zij met hun retourlading, die bestond
uit vlas, was en pelzen, overvallen door Poolse kapers met kaperbrieven van de
Poolse koning en dat terwijl de Nederlanders vertrouwden op de vrede tussen Spanje
en Polen. Vandaar dat zij eerst dachten met zeerovers te doen te hebben en dat zij
zich verdedigden, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. Tenslotte werden zes
schepen door de Polen opgebracht, waarvan alle schepelingen, ondanks hun
verwondingen, in strenge gevangenschap werden vastgehouden. Omdat de indieners
van het verzoekschrift van mening zijn dat de Poolse koning aan de Nederlanders
slechts de wapenhandel met de Moskovieten heeft verboden en niet de normale
handel met het Baltische-Zeegebied, verzoeken zij om tussenkomst bij de Poolse
Kroon om de vrijlating van hun mensen en om teruggave van de handelswaar.78.
Hoewel Charles Delescluse in 1566 te Antwerpen bekend stond als calvinist,79. belette
hem dit kennelijk niet om in zakelijke aangelegenheden een meer dan dringend
beroep te doen op de tussenkomst van de Spaanse vorst en van de landvoogdes.

22. Titel: Epitaphe du feu honnorable et magnifique Guillaume de l'Escluse.
(fol. 42r-44v).
Genre: lijkdicht.
Aantal strofen 13
Aantal regels: 104 versregels (8 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Gedicht ter nagedachtenis van de vader van Charles Delescluse. Wellicht is dit gedicht
- in strofe 6 een ‘triste chanson’ genoemd - eerst voorgedragen en daarna verspreid
in het milieu van vrienden en zakenrelaties van de familie Delescluse?

Guillaume Delescluse:
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Blijkens Poetou's epitaaf heeft deze koopman zijn jeugd te Brugge gesleten. In 1565
(?) overleed hij op 46-jarige leeftijd te Waterford in Ierland, waar hij ook werd
begraven.

23. Titel: A monsieur le barron d'Aubigni. En vers héroïques. Sonnet. (fol.
44v-45r).
Toelichting:
Gedicht ter verwelkoming van Gilles de Lens te Antwerpen.

Baron d'Aubigny:
Uit het gedicht leren we dat Gilles de Lens pas twintig jaar is. Voor verdere gegevens
over hem, zie bij nr. 7.

24. Titel: A Phébus Nomien. En faveur de cestuy, duquel les lettres capitalles
dénotent le nom et surnom, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 45r-v).
Genre: acrostichon (Pierre dv Hot).

Toelichting:
De dichter doet een beroep op Apollo om samen met andere mythologische figuren
de musicus Pierre du Hot in de bloemen te zetten. Vermoedelijk wilde de dichter
met dit gedicht een feest ter ere van Pierre du Hot opluisteren.

Pierre du Hot:
zie bij nr. 8.

25. Titel: Au seigneur Artus Kellen. En vers héroïques. Sonnet. (fol. 45v).
Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor de rijke Kellen. Uit Poetou's sonnet valt op te maken dat Kellen
een zanger is die ook instrumenten bespeelt. Deze musicus is, volgens Poetou, een
lieveling van de familie Schetz. Dus vermoedelijk was hij een beschermeling van
deze familie. Dit was een begerenswaardige status, want de firma Schetz was een
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eersterangshandelshuis.80. Wellicht had Kellen de leiding van de privé-muziekkapel
van deze familie. Uit de boekhouding van Melchior Schetz die ons voor 1568 is
overgeleverd, leren we dat hij een kostenpost opvoerde ten bedrage van 123
karolusgulden en 9 stuivers voor ‘Musicque allerlay’.81.

Artus Kellen (ook: Kwellinck, Quellinck?):
Over hem is mij niets meer bekend dan wat uit dit sonnet op valt te maken. Wellicht
was Kellen afkomstig uit Kelen (Kellen) in Noordrijn-Westfalen? Mogelijk ook
behoort hij tot het voorgeslacht van de beroemde zeventiende-eeuwse beeldhouwer
Artus Quellin (1609-1668).
In een stuk van 29 mei 1550 wordt een Gheeraert Kellen genoemd. Deze is poorter
van Maastricht en kennelijk koopman van beroep.82.

26. Titel: Au seigneur Michiel Baudelet, pour ses estreines, en vers héroïques.
Sonnet. (fol. 45v-46r).
Toelichting:
Nieuwjaarsdicht met wensen voor een vriend, voor diens echtgenote en kinderen.
De dichter haalt als grappige anekdote aan hoe hij zich bij Joos de Peert Cheval door
Baudelet de handen op de rug liet binden. In het eerste terzet neemt de dichter zich
voor om het Offer van Christus te gedenken. Kennelijk was Baudelet een religieus
man.

Michiel Baudelet:
Over hem heb ik nauwelijks iets kunnen vinden. De naam Baudelet is niet onbekend
in het Béthune ten tijde van Guillaume de Poetou. In 1551 wordt een Pierre Baudelet
genoemd.83 In 1559 wordt in een lijst van kooplui uit Rijsel die te Antwerpen (of:
met Antwerpenaren) handel drijven, een François Baudele [c.q. Baudelet] genoemd.84.
Vandaar dat ik vermoed dat Michiel Baudelet een streekgenoot van de dichter was.

27. Titel: Aux enfans de Lion Raparille. Précation à Dieu. (fol. 46r).
Genre: Een mislukte poging tot het schrijven van een sonnet? (zelfde verslengte als
nr. 14 dat door de dichter als ‘Sonnet’ wordt betiteld; de volta ontbreekt evenwel,
ook het rijmschema van het sextet wijkt af van de Marotiaanse vorm die bij Poetou
gangbaar is, en de rijmen zijn grotendeels vrouwelijk).
Aantal regels: 14
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Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen (rijmschema: ABBA ABBA
BAC dCe).

Toelichting:
Technisch zwak gedicht, vermoedelijk uit Poetou's begintijd als dichter. Gebed
bestemd voor de kinderen van Raparille. Omwille van de religieuze inhoud acht ik
een verband met het sonnet voor Baudelet mogelijk. Daar werd immers al een
religieuze wending aangekondigd.

Lion Raparille:
Deze man heb ik niet kunnen traceren. Wellicht was hij familie van Baudelet?

28. Titel: A tous gentils marchants lillois. En vers héroïques. Sonnet. (fol
46v).
Toelichting:
Vermoedelijk vormt dit sonnet (net als gedicht nr. 10) een structurerend element in
de bundel. Het kondigt de gedichten aan die worden opgedragen aan kooplieden die
uit Rijsel afkomstig zijn. In het gedicht vestigt de dichter de aandacht op de
spectaculaire handelsgeest van de Rijselse zakenlieden. Zij varen op Italië, Spanje
en Frankrijk; mogelijk daarom roept hij hen ook op om naar de kusten (‘les doux
flancs’) van Mangy (dit is de benaming die Marco Polo gaf aan het China ten Zuiden
van de Yangtze) te reizen om daar ‘esmail’ (geëmailleerd porcelein?) te gaan halen.
Of de Rijselse kooplieden in 1565 aan Poetou's oproep gehoor hebben gegeven, heb
ik in de secundaire literatuur niet kunnen vinden. Vermoedelijk bestond bij hen wel
het plan om naar China te trekken, maar talmden zij nog vanwege de risico's. Poetou,
die ondernemingszin immers zeer hoog in het vaandel draagt, poogt hen hier te
prikkelen tot actie.85.

29. Titel: Epitaphe de Hubert Délio, dirigé aux vertueux et débonaires
seigneurs Guillaume Délio, Gérard du Bosquiel, Jan le Vasseur et
compaignie, Interloquuteurs Lille et le Passant. (fol. 46v-50r).
Genre: lijkdicht.
Aantal strofen: 57
Aantal regels: 342 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk vier en vijf lettergrepen.
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Toelichting:
Geschreven naar aanleiding van het overlijden van het hoofd van de Antwerpse firma
Déliot. De heren Guillaume Déliot, Gérard du Bosquiel en Jan le Vasseur c.s. vormden
kennelijk de nieuwe leiding van deze firma. In een dialoog tussen de stad Rijsel en
de Voorbijganger (een geliefkoosde figuur in het klassieke, funeraire epigram) wordt
de overledene vooral om zijn caritas geprezen: armen, weduwen, wezen en dichters
werden door de overledene financieel gesteund. Vermoedelijk heeft Poetou dit
epitafium ter nagedachtenis van Hubert Déliot geschreven in opdracht van de nieuwe
directie van de firma. Misschien werd het gedicht wel voorgedragen tijdens de maaltijd
na de begrafenis.

Hubert Déliot:
Deze Rijselse koopman was in 1559 actief in de graanhandel met het Oostzeegebied.86.
Hubert Déliot was vermoedelijk reeds vóór 18 augustus 1564 overleden, aangezien
uit een stuk van die datum blijkt dat zijn zoon Guillaume de firma ‘Hubert Deliot
ende geselschap’ leidt.87. Naast een zoon Guillaume had Hubert nog een dochter,
Marie geheten.88. Marie Déliot was reeds vóór 6 oktober 1565 weduwe geworden,
blijkt uit een stuk van deze datum. Haar overleden man heet hierin ‘Guillaume
Castelein le Josne’.89. Uit een ander stuk van 11 juni 1573 blijkt dat zij vóór die datum
al is overleden.90. Haar schoonzoon heet Nicolas Parmentier.91. Het hoofdkantoor van
de firma stond aan de Grote Markt te Rijsel. Samen met zijn broer Pierre stichtte
Hubert Déliot te Rijsel de ‘école Déliot, dite des Grisons [= grauwe zusters]’ waar
de kinderen der armen konden leren lezen, schrijven en rekenen en waar ze werden
opgevoed ‘en bonnes moeurs’.92.

Guillaume Déliot:
Zoon van Hubert Déliot. Guillaume Déliot schijnt verschillende malen lid van de
magistraat te Rijsel te zijn geweest. Hij was getrouwd met Antoinette du Hot. Hun
kinderen waren: Marie (getrouwd met Jean Drayon of Dragon in 1592), Jeanne
(getrouwd met André de Fourmestraux le jeusne in 1597) en Antoinette (getrouwd
met Jean le Vasseur in 1594). Guillaume Déliot stond in 1566 te Antwerpen bekend
om zijn calvinistische sympathieën.93. Beroemd was te Antwerpen de Stichting-Déliot
die kinderen uit behoeftige gezinnen van schoolgeld voorzag of hun een ambacht
liet leren. Deze stichting was ook bekend om haar mecenaat en om haar toewijding
aan het nut van 't algemeen.94. Het is op de activiteiten van de fundatie-Déliot dat
Poetou voornamelijk lijkt te doelen.

Gérard du Bosquiel:
Hij was een vennoot van Guillaume Déliot. In 1566 staat hij bekend als calvinist.95.
De families Déliot en Du Bosquiel waren aan elkaar geparenteerd: in een stuk van
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6 augustus 1566 wordt Marie Déliot genoemd. Zij is - zoals gezegd - de zuster96. van
Guillaume en de weduwe van Guillaume ‘Capellain’. Haar zwager is Gérard du
Bosquiel. In een ongedateerd stuk (vermoedelijk uit november 1562) legt Pierre du
Bosquiel in naam van de firma Guillaume Déliot, Gérard du Bosquiel ‘et compaignie’
een erfeniskwestie voor aan de Antwerpse overheid. In dit stuk is er sprake van
‘wijlen hun vader’. Het is mij niet duidelijk of dit laatste op Hubert Déliot betrekking
heeft.97.

Jan le Vasseur:
Deze naam geeft de nodige problemen. Gezien de Rijselse context meen ik dat het
hier gaat om een telg van de Rijselse Le Vasseurs, die bekend stonden als handelaren
in sajet. Het betreft hier vermoedelijk Jan le Vasseur († 2 juni 1583), bijgenaamd ‘le
jeune’, die ook bekend is als stichter van het kartuizerklooster O.L. Vrouw van
Smarten in La Boutillerie. Jan le Vasseur le Jeune was de zoon van de gelijknamige
Rijselse poorter Jan le Vasseur († 1566). Zijn broer heette Jacques. De eerste
echtgenote van Jean le Vasseur (le jeune) was Jeanne Déliot (vermoedelijk een zuster
van Marie en Guillaume Déliot). Zij overleed in september 1558. Dit eerste huwelijk
eindigde kinderloos. Zijn tweede vrouw was Marie de Fourmestraux (huwelijk
gesloten op 15 december 1562). Ze kregen vier kinderen, namelijk Marguerite, Marie,
Antoinette en Jean (1571-1644). Toen laatstgenoemde in 1571 te Rijsel werd gedoopt,
had hij als peter Robert de Fourmestraux en als meter Anthoinette du Hot. In 1594
trouwde hij met Antoinette Déliot, een dochter van Guillaume Déliot en Anthoinette
du Hot, zijn meter.
De Jan le Vasseur die hier samen met Hubert Déliot en Gérard du Bosquiel door
Poetou wordt toegesproken in het epitafium voor Hubert Déliot, is geparenteerd aan
de aanzienlijkste Rijselse handelsgeslachten.98.
In een Antwerps archiefstuk van 7 december 1564 wordt Jan le Vasseur genoemd
als firmant van de firma ‘Guillaume Deliot ende Gérard du Bosquiel ende
geselschap’.99. Het is ook in zijn functie van firmant dat hij wordt genoemd in de titel
van Poetou's epitafium.
Is hij dezelfde als de gelijknamige wijnkoper die in een stuk van 5 november 1565
wordt genoemd?100. In een Italiaans stuk van 21 juni 1571 legt een Jehan Vasseur een
verklaring van goed gedrag af ten gunste van de Venetiaanse koopman Jacomo
Sandro. Bij die gelegenheid wordt als zijn leeftijd opgegeven: 50 jaar,101. wat niet in
overeenstemming is met de opgave in een stuk van 6 februari 1561 (= 1562 n.s.).
Daar wordt als zijn leeftijd opgegeven 48 jaar.102. Nog in ditzelfde jaar had hij contact
met de Genuese koopman Laurencio Sauli Saquerio die, toen hij een lading rozijnen
uit Malaga aankreeg met waterschade, aan de Antwerpse overheid verzocht om Juan
Vasseur en Alvaro Bras de schade ten behoeve van de verzekering te laten schatten.103.
Door Coornaert wordt een Jehan Levasseur genoemd in de lijst die hij samenstelde
van kooplieden uit Rijsel die werkten in Antwerpen of met Antwerpenaren handel
dreven. Hij wordt genoemd voor de jaren 1542 en 1568; in 1554 is er sprake van een
Jehan Ie jeune Levasseur.104.
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30. Titel: Au seigneur Pierre du Bosquiel. Ode. (fol. 50v-51v).
Aantal strofen: 6
Aantal regels: 72 versregels (2 triaden bestaande uit 14 versregels per strofe, c.q.
antistrofe, en uit 8 versregels per epode).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor de twintigjarige Pierre du Bosquiel, een telg uit de beroemde Rijselse
koopmansfamilie, liefhebber van liederen en van vrolijke conversatie. Met dit gedicht
wil de dichter zich onder Du Bosquiels bescherming stellen. Poetou wil graag nog
enkele mooie sonnetten voor de koopman schrijven, mits deze daar prijs op stelt.

Pierre du Bosquiel:
In 1566 stond hij te Antwerpen bekend om zijn sympathie voor het calvinisme.105.
Zie ook nr. 29, s.v.: Gérard du Bosquiel.

31. Titel: Aux seigneurs Jaques et Jehan le Pé, frères, en vers héroïques.
Sonnet. (fol. 52r).
Toelichting:
Nieuwjaarsdicht waarin Guillaume de Poetou beide kooplieden belooft dat hij God
zal bidden om nageslacht voor hen.

Jacques en Jehan le Pé (ook: Lepé):
Stammen beide broers, gezien de Rijselse context waarin zich dit sonnet bevindt, uit
Rijsel? Dit lijkt te worden bevestigd door een stuk uit 1562 waarin staat dat zij aan
de stad Rijsel elk 50 gulden leenden.106. De broers Jacques en Jean zaten waarschijnlijk
in de handel op Afrika, wat blijkt uit vs. 1-4:
Je ne veux seulement, l'Olimpien orer
[...] qu'il vous doint pour Estreine
Les plus riches thrésors, qu'en Afrique on butine,
Pour vous faire amplement de chascun admirer:

Jean le Pé ben ik in de Certificatieboeken niet tegengekomen, wel zijn broer Jacques.
In een stuk van 6 oktober 1565 wordt hij genoemd als koopman in verband met de
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aankoop van vijftig viertelen tarwe. Uit een stuk van 11 juni 1573 blijkt dat hij
getrouwd is met Antoinette de le Chambre, dochter en erfgename van wijlen François
en Anne de Bailleul, genaamd Anne de Bapalmes.107. In het reeds genoemde Rijselse
stuk uit 1562 komt Anne de Bailleul voor als: ‘La vesve Franchois de le Cambre’.
Deze weduwe wil om te beginnen 50 gulden lenen... ‘et plus se [= si] elle peult’.108.

32. Titel: En faveur de Claude Ripet, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 52v).
Genre: Het sonnet wordt niet alleen door een kwatrijn voorafgegaan, maar het heeft
ook op zich een merkwaardige vorm: het bestaat namelijk uit één acrostichon en drie
mesosticha. Het gedicht is afgedrukt in drie kolommen; de beginletters van elke
kolom vormen het kwatrijn dat aan het sonnet voorafgaat en dat luidt als volgt:
Venus oi Ie lapet
Le deul et pasion
De ton aimé Ripet
Par ta compasion.

Toelichting:
Liefdesgedicht, vermoedelijk door de dichter in opdracht van Ripet geschreven en
bestemd voor diens geliefde.

Claude Ripet:
De Poortersboeken vermelden een Claude Ripat of Ripet, zoon van Hannibal Ripat,
die uit Brussel afkomstig is. Van beroep was deze Claude ‘specier’ (handelaar in
specerijen). Op 17 februari 1576 verwierf hij het poorterschap.109.

33. Titel: Au seigneur Gilles Hazebart, lieutenant des maîtres des Postes de
la ville d'Anvers, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 53r).
Toelichting:
In dit gedicht kondigt de dichter aan binnenkort een ‘Escripture’ te zullen vervaardigen
waarin hij Hazebarts lofwaardige daden zal behandelen. Wellicht functioneert dit
sonnet als een voorproefje om de ongeduldige opdrachtgever gerust te stellen?

Gilles Hazebart:
Vermoedelijk is hij de Gilles N. die in een rapport van een spion van Filips II als
schoonzoon van de oude Jean du Bois wordt genoemd. Van deze Gilles N. wordt in
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het rapport gezegd dat hij ‘clercq du maistre des postes’ en calvinist is.110. De ‘N’ in
Gilles N. interpreteer ik als ‘Nomen’ (Latijn voor: naam). Kennelijk vond de spion
van Filips II het om onnaspeurbare redenen niet nodig om Hazebarts naam expliciet
te vermelden. Uit een andere bron valt op te maken dat jonker Gilles Hazebart
getrouwd was met Magdalene du Bois en dat hij leefde van ca. 1530 tot ca. 1600. In
deze bron wordt hij ‘schildknaap’ genoemd. Er wordt hierin niets gezegd over
Hazebarts ambtsbezigheden als plaatsvervangend postmeester. Wel wordt gesteld
dat hij tresorier was van het garnizoen te Gravelines en burgemeester van Bourbourg
(Broekburg); beide plaatsen liggen in het arrondissement Duinkerke. Zijn wapenschild
wordt beschreven als: ‘d'or à 3 cors de sable liés et virolés de gueules, brisure: une
billette de sable en abîme’, wat in mijn bron wordt vertaald als ‘drie posthoorns op
een lichte achtergrond’. Dit wapenschild kan er op wijzen dat we hier inderdaad met
de plaatsvervangende postmeester te maken hebben.111. Gilles Hazebart lijkt nooit
vervolgd te zijn geweest om godsdienstige redenen. In een dergelijk verband althans
ben ik zijn naam verder niet tegengekomen. Wel vond ik dat hij in 1574 in staat was
om een aanzienlijk bedrag te lenen aan Jean de la Faille.112.

34. Titel: Aux muses, en faveur de celuy duquel les lettres capitalles dénotent
le nom et surnom, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 53v).
Genre: acrostichon (Pierre Senechal).

Toelichting:
Gedicht voor Pierre Senechal wiens belangstelling voor de poëzie wordt geroemd.

Pierre Senechal:
In 1538 staat hij op een lijst met namen van kooplieden uit Armentières die het
initiatief steunen om een eigen lakenhal te Antwerpen op te richten.113. Hij komt ook
voor op de lijst uit 1565 met de namen van welgestelde inwoners van Arrnentières
die bereid zijn geld te lenen aan de stad, zodat deze koren kan aankopen ten behoeve
van de armen. Het bedrag dat Senechal belooft te lenen, is zeer aanzienlijk, namelijk
55 pond Vlaams (= 330 karolusgulden).114. We hebben een aanwijzing dat hij in elk
geval vóór 1592 moet zijn overleden. In de rekeningen van de broederschap van O.L.
Vrouw van Barmhartigheid te Armentières komt de gift voor die de weduwe van
Pierre Senechal bij testament aan de broederschap heeft geschonken. Ook hier komen
we een aanzienlijk bedrag tegen, namelijk 40 pond Vlaams (= 240 karolusgulden).115.

35. Titel: Du feu Gérard de Poetou, père de l'aucteur. Epitaphe. (fol.
53v-54r).
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Aantal regels: 8
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lijkdicht naar aanleiding van het overlijden van Poetou's vader. Het gedicht is
overwegend biografisch van aard. In het geheel van de bundel kan dit gedicht ook
de functie van structurerend element hebben gehad. Met dit epitafium begint namelijk
een reeks gedichten die bestemd is voor familieleden, vrienden en streekgenoten,
kortom voor de intimi van de dichter. Zoals reeds in hoofdstuk 2, noot 6 werd
opgemerkt, volgt Poetou in dit gedicht het Epitaphe de Clément Marot na van Etienne
Jodelle.

Gérard de Poetou:
Voor gegevens over de vader van de dichter, zie hoofdstuk 2.

36. Titel: De Jenne Warrive, espouse du feu Gérard de Poetou, mère de
l'aucteur. En vers héroïques. Epitaphe. L'Esprit de la défuncte parle à ses
enfans. (fol. 54r).
Genre: lijkdicht.
Aantal regels: 14

Toelichting:
Volgens de ondertitel spreekt in dit epitaaf de overleden moeder haar kinderen toe.
De nadruk valt hier op de consolatio, het troosten van de nabestaanden. Wellicht
was het epitaaf bedoeld om te worden voorgedragen tijdens de maaltijd na de
begrafenis?

Jeanne Warrive:
Voor de weinige gegevens over haar, zie hoofdstuk 2.

37. Titel: A celuy duquel les lettres capitalles dénotent le nom et surnom,
en vers héroïques. Sonnet. (fol. 54v).
Genre: acrostichon (Alart de la Crois).
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Toelichting:
Bij zijn aankomst te Antwerpen (in 1565?) wordt Allard de la Croix met dit sonnet
verwelkomd. Blijkens de inhoud van dit gedicht heeft de dichter willen laten zien
dat hij De la Croix beter kent en eert dan menig ander die hem heeft verwelkomd.

Allard de la Croix:
Vermoedelijk was hij uit Armentières afkomstig. In de rekeningen uit 1550-1551
die de lakenhal van Armentières te Antwerpen betreffen, komen we zijn naam drie
maal tegen. Uit die stukken blijkt dat hij regelmatig tussen Armentières en Antwerpen
heen en weer reisde met brieven en officiële stukken met betrekking tot de lakenhal.
Hij wordt hierin genoemd als ‘messagier’ [= koerier].116. Het lijkt me niet onmogelijk
dat hij familie was van Pierre de la Croix, Poetou's geldschieter aan het begin van
diens Antwerpse periode. In de Antwerpse Certificatieboeken treffen we twee stukken
aan, daterend uit 1560, waarin Allard de la Croix een machtiging krijgt om zaken
voor anderen te behartigen. In het eerste stuk, van 30 januari 1560, wordt hij samen
met Nicolas Lernoult aangesteld als zaakwaarnemer van Clara Adriaens, weduwe
van Thirry Demoeleneere. In het volgende stuk, van 18 december 1560 worden hij
en Seger de la Croix door de Antwerpse koopman Julien le Febure gemachtigd om
diens zaken elders te behartigen.117.

38. Titel: Au seigneur Charles de Labarre, en vers héroïques. (fol 54v-55r).
Genre: sonnet.

Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor De la Barre, aan wie Poetou zich als een bevlogen dichter
voorstelt.

Charles de la Barre:
In het sonnet van Poetou wordt een vergelijking gemaakt waarbij juwelen een
belangrijke rol spelen. Dit kan erop wijzen dat Charles de la Barre in de juwelenhandel
zat of juwelier van beroep was. De Antwerpse Certefficatieboeken bevatten twee
stukken uit 1559 waarin De la Barre wordt genoemd. Het ene is een stuk waarin Gille
Senechal, Jean du Bois en Charles de la Barre worden gemachtigd door François de
Pennin, curator van de goederen nagelaten door diens broer George, om voor Pennin
de zaken te behartigen in Artesië. Het andere stuk, van 16 november 1559, betreft
opnieuw een machtiging door Pennin van een aantal mensen, onder wie Charles de
la Barre en Jehan du Bois.118.
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39. Titel: A maistre François le Petit en vers héroïques. Sonnet. (fol. 55r).
Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor een stadgenoot van de dichter. Kennelijk was François le Petit
zeer geïnteresseerd in de nieuwe poëzie, gezien de nadruk die de dichter legt op de
navolging van Ronsard.

François le Petit:
Hij was arts te Béthune. Zijn vrouw was Cathérine d'Illiès († 1578). Dit blijkt uit het
opschrift van haar graf in de kloosterkerk van de Zusters Annunciaten te Béthune.119.
Misschien was François de vader van de beroemde historicus Jean François le Petit
(1546-† na 1614), die griffier was te Béthune rond 1577. Na zijn overgang tot het
calvinisme leerde deze laatste te Antwerpen de Prins kennen, in wiens dienst hij
trad.120.

40. Titel: A maistre Pierre de Warlencourt en vers héroïques. Sonnet (fol.
55v).
Toelichting:
Met dit sonnet wendt de dichter zich tot de vader van Guillaume, zijn oude
schoolmakker. Met deze laatste wenst Poetou vriendschapsbanden aan te knopen
van dezelfde stevigheid als ooit de banden tussen zijn eigen vader en Pierre de
Warlencourt waren. Van vader Pierre verwachtte Poetou kennelijk enige voorspraak
bij diens zoon Guillaume.

Pierre de Warlencourt:
Zie hoofdstuk 2.

41. Titel: A maistre Guillaume de Warlencourt, en vers héroïques. Sonnet.
(fol. 55v-56r).
Toelichting:
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Nieuwjaarsdicht waarin de dichter zijn oude schoolmakker eraan herinnert dat ze
elkaar ‘vanaf de moederborst’ hebben gekend. Moeten we dan niet nu onze
vriendschapsbanden verstevigen? vraagt hij zich af.

Guillaume de Warlencourt (ook: Gulielmus Warlincurius):
Over het dichterschap van Warlencourt is maar weinig bekend. Wat over hem wordt
vermeld in de oudere biografische woordenboeken zoals Andreas Valerius en J.F.
Foppens, berust vermoedelijk op de Athenae Belgicae van F. Sweertius (1628). Als
werken van hem worden hierin genoemd: Poëmata sacra et profana en Veteris et
novi Testamenti Cantica et Iobeae Propheticae pars waarin een ‘Carmen eruditum’
van hem te vinden zou zijn.121. Vermoedelijk heeft hij niet in de volkstaal gepubliceerd,
maar was hij een Neolatijns dichter. Een bijdrage van hem vonden we in A. Hoius
(ook: Hoyus): Ezechiel propheta, paraphrasi poetica illustratus, et in VI. libros
tributos [...]. Duaci, Apud Ioannem Bogardum, 1598, fol. ):( ):(3v (ex. KB B: II
26.042). Bij dit werk van Hoius hoort een drietal ‘Orationes’; één ervan is een lofrede,
namelijk De gentis urbisque Atrebatium laudibus, Panegyrica. Item Duacum, Et
Betunea. Pro B. Gregorio Magno, adversus quendam Gallum: et pro criticis:
Apologiae. Deze lofrede op de beroemde mannen van - onder meer - Béthune heb
ik niet kunnen raadplegen. In het Brusselse exemplaar van de Ezechiel propheta
ontbrak dit werk.

42. Titel: A Guillaume de Taillis, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 56r).
Toelichting:
Lofdicht voor Guillaume de Taillich die, blijkens een toespeling in het sonnet, onlangs
zakelijke of persoonlijke tegenslagen in zijn leven te verwerken kreeg. Vermoedelijk
was deze Bethuunse koopman een goede kennis van de dichter uit de tijd toen deze
zelf nog graanhandelaar te Béthune was.

Guillaume de Taillis (ook: Taillich):
Gezien de hoge graanbelastingen die hij in 1558 aan de stad Béthune moet betalen,
was hij toen waarschijnlijk aldaar als welgestelde graanhandelaar gevestigd.122. In
1577 wordt een Guillaume de Tailliez genoemd als een van de kooplieden uit Béthune
die te Antwerpen zaken doet.123.

43. Titel: A François l'Héritier, en vers héroïques. Sonnet. (fol. 56v).
Toelichting:
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Nieuwjaarsdicht voor de Bethuunse koopman Lhéritier om hem te bedanken voor
de kazen die hij de dichter heeft geschonken. Poetou toont zich zeer ingenomen met
dit cadeau. Er is alle kans dat deze kazen uit de geboortestad van de dichter stamden,
immers een stad ‘in de welcke groote menichte van seer goeden ende vermaerden
kase [wordt] gemaeckt’.124.

François Lhéritier:
In een lijst van kooplieden uit Béthune die te Antwerpen zaken deden, wordt hij
genoemd voor de jaren 1552, 1553 en '1579.125. Hij was kennelijk een vriend van of
geparenteerd aan de familie La Boue. Wanneer Philippe de la Boue in 1563 overlijdt,
wordt hij door de weduwe La Boue,
Magdalena Spronckmans, gemachtigd om al haar zaken te Béthune te behartigen. In
dit stuk wordt als Lhéritiers woonplaats Béthune vermeld. Uit het huwelijk van
Philippe de la Boue en Magdalena Spronckmans zijn negen kinderen voortgekomen.
Slechts één van die kinderen, een dochter, is getrouwd, namelijk met Cornelis
Bosschart. Voogden van de overige kinderen zijn de broers Gillis en Vincent de Smit
(van wie sprake is in Vander Noots Poeticsche Werken)126. en Paul Danneels.127.

44. Titel: Au gentil et vertueux seigneur Philippes Palme. Sonnet. (fol.
56v-57r).
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.

Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor een weldoener, tevens verwelkoming van een vriend.

Philipp Palm:
Gezien de inhoud van het sonnet was hij een welgesteld iemand die de dichter
financiële steun verleende. Uit een stuk van 11 juli 1559 blijkt dat hij te Keulen
woonachtig was.128. In 1562 liet hij oorlogsmunitie, bestemd voor de Prins van Condé,
naar Dieppe verschepen. Condé was samen met Gaspard de Coligny de militaire en
politieke aanvoerder van de hugenoten in Frankrijk. Het munitiecontract tussen Condé
en Palm dateerde van 28 juli 1562, en daarin was gestipuleerd dat alle risico's voor
rekening van Condé waren. De specificatie met de termen van het contract bevond
zich in 1564 te Hamburg. Het munitieschip voor Condé is echter nooit ter bestemming
aangekomen: onderweg naar Dieppe werd het in oktober 1562 gekaapt. In het stuk
van 12 mei 1564 wordt nog eens bevestigd dat de koopman Philippe Palm afkomstig
is uit Keulen.129. Nog in 1565 leggen een aantal kooplieden uit Caen ten behoeve van
Palm een gunstig getuigenis af.130.
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45. Titel: Au seigneur Jan du Pon, marchant lillois, en vers héroïques.
Sonnet. (fol. 57r).
Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor de Rijselse koopman en dichter Jan Dupont.

Jan Dupont:
Uit een stuk van 2 mei 1561 blijkt dat Jan Dupont te Rijsel woont,131. maar nauwelijks
een jaar later (volgens een document van eind april 1562) lijkt hij zich als koopman
in Antwerpen te hebben gevestigd. De naam van zijn firma luidt ‘Jacques Coene et
Compaignons’.132. Uit een ander stuk, van 9 december 1564, dat handelt over de
verkoop van vele saaien (‘plusieurs sayes’), komen we nog meer details over hem
aan de weet: hij is een zoon van Guillaume Dupont en circa 43 jaar oud; zijn vennoot
Jaspar Coens is eveneens uit Rijsel afkomstig.133.
De Rijselse Duponts hadden vanaf 1560 bijkantoren aan de Oostzeekust.134. In het
najaar van 1565 liet de schout van Enkhuizen twee schepen van Jan Dupont, bevracht
met koren, die onderweg waren van Emden naar Rouen, aan de ketting leggen.135.
Dupont was vermoedelijk een oude bekende van de dichter. Uit het gedicht valt op
te maken dat deze Rijselse graanhandelaar al vanaf zijn vroege jeugd een voedsterkind
was van de Parnas (‘nourisson de Permesse’): hij schreef kennelijk gedichten! Aan
deze liefhebber van de dichtkunst biedt Poetou dit sonnet aan, onder de uitdrukkelijke
vermelding dat het gemaakt is naar het voorbeeld van Ronsard:
[...] ce Sonnet trescommode
Basti à la façon du Cygne Vandomois.

Of Jan Dupont ook op godsdienstig gebied actief is geweest, is mij niet bekend. Wel
stonden Antoon, Peter en Gérard Dupont in 1566 te Antwerpen bekend als
calvinisten.136.

46. Titel: Au seigneur Pierre de la Croix, compère de l'aucteur, en vers
héroïques. Sonnet. (fol. 57v).
Toelichting:
Gedicht om De la Croix te troosten nu het hem slecht gaat. De dichter memoreert
hoe De la Croix met zijn goederen en krediet anderen vele malen heeft bijgestaan.
Hiervoor brengt de dichter hem hulde en dank.
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Pierre de la Croix:
Zie over hem: hoofdstuk 2.

47. Titel: A Pierre des Planques. En vers héroïques. Sonnet. (fol. 58r).
Toelichting:
Deze welgestelde man uit een bekend Rijsels koopliedengeslacht wordt door de
dichter een aantal christelijke geboden onder ogen gebracht, namelijk: God vrezen;
Zijn geboden onderhouden; de naaste beminnen; geen oordeel vellen over anderen;
zichzelf kennen en iemand die beter is, navolgen; slechte plaatsen mijden en de zonde
verafschuwen; oude mensen hoffelijk behandelen en zoals zijn ouders in wijsheid
groeien.

Pierre Desplancques:
In 1557 en 1561 wordt hij vermeld als koopman uit Rijsel die te Antwerpen woont.137.
Uit een stuk van 2 oktober 1561 blijkt dat hij in dienst was van de firma Jacques
Delobel, Hélie des Plancques en co.138. Mogelijk is Pierre Desplancques in 1562
overleden? In de Rijselse lijst van november 1562 waarin de welgestelde inwoners
van deze stad vermeld staan die zich bereid hebben verklaard geld te lenen ten behoeve
van de aankoop van graan voor de behoeftige bevolking, is sprake van de weduwe
van Pierre Desplancques die 50 gulden wil lenen.139. Indien Pierre Desplancques in
1562 is overleden, dateert het sonnet wellicht van datzelfde jaar. Misschien was
Desplancques ernstig ziek toen de dichter hem tot troost dit gedicht aanbood?
De compagnons van de Desplancques, namelijk de Delobels (onder wie Jacques)
stonden in 1566 te Antwerpen bekend140. als calvinisten.

48. Titel: A Guillaume Coppin, en vers héroïques. Sonnet. (fol 58r).
Toelichting:
Lofdicht voor de vrome Colpin, waarin de dichter meedeelt dat hij God zal bidden
om nageslacht voor hem.

Guillaume Colpin (ook: Coppin, Colpijn):
In de Antwerpse Poortersboeken wordt een Guillaume Colpijn genoemd die afkomstig
is uit Kamerijk (Cambrai). Zijn vader heet Peter van zijn voornaam. Guillaume was
koopman van beroep. Hij verwierf het poorterschap op 21 mei 1557. Zijn vader zat
in de internationale handel: op 17 november 1540 leverde Petrus Colpijn Kamerijks
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linnen aan de Antwerpse koopman Andreas Luchtmaker (afkomstig uit Hamburg)
en aan Martin Oeyen, koopman uit Danzig.141. Guillaume Colpijn komt in een stuk
van 7 juli 1564 ter sprake. Hij staat hierin vermeld als ‘bonetvercoopere alhier’. De
naam van zijn vrouw luidt: Katelijne Vrancken.142. In een ander stuk van 12 november
1565 verklaart de koopman Guillaume Colpijn dat hij borg staat voor het voldoen
van de zoutbelasting aan de rentmeester van de stad door Hansen Verclocken.143.
Moeten we hieruit besluiten dat Colpijn het zoutmonopolie van Antwerpen geheel
of gedeeltelijk in handen had en dat hij dit voor de periode 1565-1566 aan Verclocken
verpachtte?
Documenten in verband met de godsdienstige achtergrond van Guillaume Colpijn
leveren een identificatieprobleem op. Na 1563 werden aan de kerkenraad van
Valenciennes zes personen toegevoegd, omdat de acht zittende leden waren ‘gens
de petite qualité et aussy que les affaires de la nouvelle religion augmentoyent de
jour en jour’. Eén van degenen die werden toegevoegd na de komst van predikant
Guy de Bray te Valenciennes, was ‘Guillaume Coppin, marchand’.144. Op 1 maart
1568 werden 34 poorters van Valenciennes aangehouden; vijf dagen later werden
21 van hen verbannen. De goederen van een aantal ‘notables et riches bourgeois’
werden geconfisqueerd. Tot deze laatsten hoort Guillaume Colpin.145. Is hij dezelfde
als degene die, samen met Pierre en Matthieu Colpijn, door de Raad van Beroerten
te Brussel werd veroordeeld?146.
Volgens Van der Essen werden Pierre Colpijn en zijn broers Guillaume en Matthieu,
allen afkomstig uit Kamerijk, op 5 mei 1570 verbannen omdat ze calvinistische
bijeenkomsten hadden bezocht.147. Het rapport van de spion van Filips II, Philippe
Dauxy, opent met een opgave van de namen van Antwerpse calvinisten die afkomstig
zijn uit Kamerijk. Hierin komen ook de Colpins nader ter sprake. Er staat: ‘Pierre
Collepin (avant esté bon catolicque, demourant près la Couperstrate [= Koepoortstraat,
K.B.] tevant Jan Descarnes, sans oublier deux de ces frères’.148.
Bij de Pacificatie van Gent in 1576 vielen de Colpins vermoedelijk onder het algemeen
pardon van Filips II. We treffen althans Pierre en zijn vrouw in 1577 aan in de
Antwerpse handel. In een document uit dit jaar worden zij vermeld als afkomstig uit
Kamerijk en zij participeren voor één derde in de vennootschap die zij te Antwerpen
samen met hun twee zonen vormen.149.
Volledige duidelijkheid krijgen we niet: voorlopig houd ik het erop dat degene aan
wie Poetou hier twee gedichten opdraagt, afkomstig is uit Kamerijk en poorter is van
Antwerpen. Een naamgenoot zou in dezelfde periode poorter zijn geweest van
Valenciennes. Wel is duidelijk - naamgenoot of geen naamgenoot - dat Guillaume
Colpin in 1566 te Antwerpen bekend moet hebben gestaan als calvinist.

49. Titel: Chant dirigé à celuy duquel les lettres capitalles dénotent le nom
et surnom. (fol. 58v).
Genre: acrostichon (Gvillavme Coppin).
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Aantal regels: 14 versregels (rijmschema: AbbA AbbA ccD eeD).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Lied, door de dichter uit vriendschap voor en tevens tot lof van Guillaume Colpin
geschreven. De tekstdichter blijkt verrukt te zijn over de muzikale kwaliteiten van
Colpin, en hij spreekt aan het eind van het gedicht de hoop uit dat Colpin zijn verzen
op muziek zal zetten.

Guillaume Colpin:
Zie bij gedicht nr. 48.

50. Titel: Au seigneur Alexandre Marin, en vers héroïques. Sonnet. (fol.
58v-59r).
Toelichting:
Uit dit gedicht valt op te maken dat Alexandre de Marines een maand eerder had
beloofd om Poetou's werk financieel te steunen. De dichter wil Marines kennelijk
aan zijn woord houden, want met dit sonnet nodigt hij hem uit om kennis te komen
nemen van een nieuw werk. Op die manier kan Marines zijn belofte van financiële
steun gestand doen. Het lijkt erop dat Poetou in de periode waarvan hij spreekt,
geldschieters zocht om de drukkosten van een nieuw werk te bekostigen.
Omtrent de titel van het ‘nieuwe werk’ bevat het gedicht helaas geen aanwijzing.

Alexandre de Marines:
Hij was juwelier van beroep en te Antwerpen woonachtig. Blijkens zijn verklaring,
afgelegd op 26 juni 1561, werd hij in juli 1560 opgelicht door de abt van ‘Merlopen’
en door Jehan Baduwaries. Deze personen blijken er met een kostbare ring vandoor
te zijn gegaan die de juwelier hun op zicht had meegegeven. In dit stuk wordt als
leeftijd van Alexandre de Marines opgegeven: circa 35 jaar.150.
De juwelier moet zeer kapitaalkrachtig zijn geweest, want in een stuk van 15 december
1565 staat een verwijzing naar zijn optreden als makelaar drie of vier jaar eerder
waarbij hij robijnen aankocht ten bedrage van circa 200 pond Brabants (= circa 800
karolusgulden). Als zijn leeftijd wordt hier opgegeven: circa 40 jaar.151. In stukken
uit 1563 komt men hem tegen in verband met een proces dat tegen hem was
aangespannen door een zekere Ogre de Tersade bij wie hij voor een bedrag van 36
dukaten (= circa 108 karolusgulden) in het krijt stond.152.
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Van Guillaume de Poetou weten we dat hij zelf nogal wat juwelen in huis had, volgens
het in de bijlage bij hoofdstuk 2 als nr. 2 gepubliceerde stuk van 10 februari 1563 (=
1564, n.s.). De connectie met de Antwerpse juwelenhandelaar Alexandre de Marines
past dan ook in het beeld dat we van de dichter hebben gekregen.

51. Titel: Au mesme. (fol. 59r).
Genre: sonnet.

Toelichting:
De dichter bezweert Alexandre de Marines om niet naar een kwaadspreker te luisteren.
De ‘babillard’ in kwestie heeft kennelijk geprobeerd om Poetou en diens werk bij
Marines in een kwaad daglicht te stellen. Wanneer Poetou heel graag Marines, zijn
beschermer, wou spreken, dan was dat slechts om hem te laten weten dat er nieuwe
geschriften op komst waren.

Alexandre de Marines:
Zie bij gedicht nr. 50.

52. Titel: Prière à Jésus-Christ pour renforcement de bon esprit, dirigée à
Jacques et Jan, enfans de Guillaume de la Haye. (fol. 59r-v).
Aantal regels: 16 versregels.
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.

Toelichting:
Het lijkt erop dat de dichter met dit gedicht beide zonen van Guillaume de la Haye
kwam steunen in een op handen zijnde geestelijke ommekeer. Tot God wordt gebeden
om de volledige overgave aan Hem mogelijk te maken.

Guillaume de la Haye:
Niet getraceerd. In de secundaire literatuur is een Guillaume de la Haye bekend als
koopman uit Rouen, die te Antwerpen zaken doet in de jaren 1544, 1545 en 1547.153.
Vermoedelijk moeten we beide zonen te Armentières zoeken. In 1565 tekent een
Jehan de la Haye in op de graanlening die de stad Armentières uitschrijft om de
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honger onder de armen te lenigen. Het bedrag is 24 pond Vlaams (= 144
karolusgulden).154.
Door de Raad van Beroerten wordt de kleermaker Jehan de la Haye verbannen.155.
Te Armentières is de chirurgijn Jacques de le Haye samen met Jean de Harduïn
in 1568 bestuurder van de broederschap van het H. Sacrament. In dit jaar treedt hij
ook op als voogd van Jennin de Harduïn, zoon van wijlen Jehan de Harduïn.156.

53. Titel: A Jan du Bois, compère de l'aucteur. (fol. 59v-60r).
Genre: sonnet? (zie ook nr. 14 en 27).
Aantal regels: 14 versregels (rijmschema: AbbA AbbA ccD eeD).
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.

Toelichting:
Nieuwjaarsdicht waarin de dichter belooft de voorbeeldige vlijt van Du Bois te zullen
navolgen. Belofte ook om voor hem een Horatiaanse (‘à la Venusienne’) ode te zullen
schrijven. Vermoedelijk was dit sonnet ook bedoeld als een blijk van zijn kunnen en
tevens als een bedekt verzoek om financiële steun bij toekomstig dichtwerk.

Jan du Bois:
Het is geen eenvoudige opgave om iemand met een zo veelvuldig voorkomende
naam op te sporen. De Jan du Bois, zoon van Jakob du Bois, die wordt genoemd in
de Antwerpse Poortersboeken en die in 1549 het poorterschap verwerft, is afkomstig
uit Armentières.157.
Ook is er een Rijselse gelijknamige koopman te Antwerpen werkzaam in 1557 en
1570.158. Deze laatste is geparenteerd aan de Rijselse koopman Matthieu Déliot, zoon
van Jehan Déliot en neef van Hubert Déliot (zie bij gedicht nr. 29). Deze Du Bois is
namelijk de tweede echtgenoot van Matthieu Déliot's tante. Dit blijkt uit een stuk uit
1609 (naar een origineel van 1 juli 1558), waarin hij als ‘beloncle’ van Matthieu
Déliot wordt genoemd.159.
Een Jan du Boys ‘viel homme’ wordt als calvinist verbannen. Hij is koopman van
beroep. Zijn schoonzoon heet Gilles N. [= Hazebart, zie nr. 33]. Deze laatste was
‘clercq du maistre des postes’.160. In het vonnis van Alva, gewezen tegen 52
Antwerpenaren op 14 mei 1568, hebben twee van hen de naam Jehan du Bois,
namelijk ‘Grand Jehan du bois’ en ‘petit Jehan du bois’. Ze waren leidende figuren
tijdens de Beeldenstorm te Antwerpen en tijdens de calvinistische opstand van maart
1567.161. Gelukkig kunnen we deze laatsten alvast uitsluiten: deze broers (!) zaten
beiden in de wapenhandel. In een stuk van 18 september 1557 worden ze genoemd
als ‘forbisseur d'espées’; dit betekent: zwaardveger of wapensmid.
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‘Jehan du Bois, l'aisné’ was toen 30 jaar en ‘Jehan du Bois, le Jeusne’ was 26 jaar.
Uit hetzelfde stuk blijkt dat beide broers vijf jaar eerder aan Isidore de la Vallée de
loop van een pistool hadden verkocht.162.
Een uiterste wilsbeschikking van 13 juni 1562 levert nog een Jehan du Bois op: hij
is de zoon van Andreu du Bois; zijn vrouw heet Philippa Poullain en zijn kinderen
heten: Nicolas, Marye, Georgette en Royne.163. Andere gegevens ter identificatie
ontbreken helaas in dit stuk.
Een Jehan du Bois die vermoedelijk dezelfde persoon is als de eerdergenoemde
Rijselse koopman, die geparenteerd is aan de Déliots, wordt in een stuk van 4 augustus
1557 genoemd als koopman en poorter van Antwerpen. Hij is getrouwd met Margriete
de Hane. In dit stuk machtigt hij een aantal mensen in Doornik, Rijsel en Wervik om
zijn zaken aldaar voor hem te behartigen.164. Waarschijnlijk is het dezelfde persoon
als degene die in een stuk van 22 januari 1560 wordt genoemd als koopman en poorter
van Antwerpen. Hij heeft een zoon Steven die eveneens koopman en poorter van
Antwerpen is.165.
Wie ook mag bedoeld zijn in Poetou's gedicht: het is vrijwel zeker dat degene aan
wie de dichter de twee gedichten opdraagt, dezelfde persoon is als degene die hem
op 10 februari 1563 (= 1564, n.s.) 700 karolusgulden leent, waarbij het contract dat
op het punt stond om gesloten te worden tussen Poetou enerzijds en Pierre de la Croix
anderzijds, kwam te vervallen.166.

54. Titel: Epigramme dirigé à celuy duquel les lettres capitalles dénotent le
nom, & surnom, en vers héroïques. (fol. 60r).
Genre: epigram, tevens: acrostichon (Iehan dv Bois).
Aantal regels: 22 versregels in twee kolommen van elk 11 regels naast elkaar
geplaatst, maar het epigram kan ook gelezen worden als een gedicht van 11 versregels
met binnenrijm. Deze structuur heeft iets rederijkersachtigs.
Verslengte: respectievelijk zes en zes à zeven lettergrepen of respectievelijk twaalf
en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Nieuwjaarsdicht voor Jehan du Bois waarin de dichter hem nog een hymne en een
ode belooft.

Jehan du Bois:
Uit het gedicht blijkt dat twee zonen bij Du Bois in huis zijn. Zie verder over hem
bij gedicht nr. 53.
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55. Titel: En faveur de la damoiselle Marie. Ode. (fol. 60r-61v).
Aantal strofen: 15
Aantal regels: 60 versregels (4 per strofe).
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.

Toelichting:
In de laatste strofe van deze ode heeft de auteur zijn devies Riens sans peine verwerkt.
Dit gedicht en de twee daaropvolgende gedichten vormen het laatste onderdeel van
de bundel. Deze afdeling is volledig gevuld met liefdespoëzie.
Thematiek en woordgebruik in deze ode lijken ontleend te zijn aan het sonnet van
Ronsard uit Les Amours (1552-1553) dat begint met:
Dame, depuis que la première flèche
De ton bel oeil m'avança la douleur, (etc.).

56. Titel: En faveur de la vertueuse discrète damoiselle Marie, en vers
héroïques et lyriques. Ode. (fol. 61v-64v).
Aantal strofen: 24
Aantal regels: 168 versregels. De ode bestaat uit strofen van 6 versregels die telkens
worden gevolgd door een strofe van 8 versregels.
Verslengte: de strofen van zes regels bestaan uit respectievelijk twaalf en dertien
lettergrepen; de strofen van acht regels bestaan uit resectievelijk vijf en zes
lettergrepen.

Toelichting:
Liefdesgedicht, waarin de dichter zijn liefde voor Marie betuigt. Was de geliefde
Marie voor de dichter niet veeleer een geliefde van vlees en bloed dan een ‘idee’ of
navolging van Ronsard?

57. Titel: A la requeste et faveur d'un gentil et vertueux marchant Anglois.
Ode dirigée à la damoiselle I.Y. (fol. 65r-79r).
Aantal strofen: 227
Aantal regels: 1362 versregels (6 per strofe).
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Verslengte: de verzen 1 en 4 van elke strofe hebben telkens negen lettergrepen;
de verzen 2 en 5 tellen vijf lettergrepen en de verzen 3 en 6 tellen acht lettergrepen.

Toelichting:
Liefdesbrief, bestemd voor een Antwerps meisje en geschreven in opdracht van een
Engelse koopman. Deze koopman, die anoniem ten tonele wordt gevoerd, moet de
dichter allerlei details hebben meegedeeld over zijn verhouding en over het karakter
van zijn geliefde. Uit de liefdesbrief blijkt ook dat de Engelsman enige gunsten van
juffrouw I.Y. heeft mogen genieten, die hem daarna om onnaspeurbare redenen zijn
geweigerd. Hij betuigt haar zijn trouw, maar beseft tevens dat hij veel rivalen heeft
die haar met geschenken overladen.
Guillaume de Poetou laat in dit gedicht zien dat hij het petrarkistische arsenaal van
liefdesthema's, concetti en oxymora goed beheerst. De larmoyante toon, de
doorzichtige argumentatie en de dwaze anekdotes culmineren vooral in de laatste
vijf strofen, waarin de wanhopige minnaar een hommage brengt aan het schoothondje
van zijn geliefde. Het geheel werkt de moderne lezer op de lachspieren; het is de
vraag of dit ook niet het geval is geweest bij de Antwerpse, zestiende-eeuwse lezer
van de bundel die kon gissen naar de anonieme Engelse minnaar, naar de geliefde
en ook naar de rivalen van de Engelsman.

Titelpagina van G. de Poetou: A Iesv-Christ Cantiqve. Ex. Bibliothèque Nationale, Parijs, Rothschild
721.

4. A Jésu-Christ. Cantique (1566)
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Gehanteerd exemplaar: UB L, Bijz. Gedr. Werken.

Titel: A Jésu-Christ, Cantique pour la mémorable et insigne Victoire des
Chrestiens contre les Turcs devant l'Ile de Malte, en l'An M.D.LXV. En vers
Lyriques.
Aantal bijdragen 5
Beschrijving van de bijdragen afzonderlijk:

1. Titel: ontbreekt. (fol. A1 v). Aantal regels: 4
Volledige tekst:
Celuy qui n'a la cognoissance
Combien la Muse a de pouvoir
Eut-il des Indes la chevance,
Ne peut que languissant se voir.

Toelichting:
Motto van de bundel waarin de nadruk wordt gelegd op de macht van de dichtkunst.

2. Titel: Aux magnifiques magistratz et eschevins de la célèbre ville d'Anvers,
fruition de ses sainctz désirs pour félice et trèsheureux s[alut]. (fol. A2r).
Toelichting:
Opdracht in proza, bestemd voor de Antwerpse overheid, waarin de dichter zijn
kantiek aanbiedt. Het ‘accordant ce Cantique à voz voix’ in r. 15-16 houdt wellicht
een aanwijzing in, wat betreft de functie van het kantiek. Hoopte de dichter op een
herdenkingsdienst in een Antwerpse kerk en op een uitvoering van zijn kantiek bij
die gelegenheid?

Antwerpse overheid:
In de periode 27 mei 1565 tot 5 mei 1566 was deze overheid als volgt samengesteld:
Burgemeesters:

Anthonis van Straelen, Lancelot van
Urssele.

Schepenen:

Lancelot van Urssele, Hendrick van
Berchem, Claus Roecoux, Jan vande
Werve, Jacob vander Heijden, Coenraet
Delvaillie, Jan van Schoonhoven,
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Hendrick van Daeldonck, Jan van Haelen,
Pauwels Schuermans, Jan de Herde, Jan
de Paepe, Jan vander Noot, Jan Rubens,
Gillis Haspaert, Anthonis van Mansdael,
Rogier van Leefdael, Jasper Sanders, die
in de loop van dit dienstjaar griffier op
de ‘Peijs-camer’ werd en in wiens plaats
Jan van Straelen werd aangesteld.
Tresoriers:

Reijnier van Urssele, Christoffel Pruijnen.

Rentmeester:

Lambrecht van Kessel.167.

3. Titel: A monsieur Antoine de Tassis, maistre des postes de sa majesté en
Anvers. Sonnet. (fol. A2v).
Toelichting:
Met dit openingsgedicht bedankt onze dichter de Antwerpse postmeester voor zijn
informatie over de nederlaag van de Turken. Zonder zelf ooit een voet op Malta te
hebben gezet of ooggetuige te zijn geweest van de Turkse ineenstorting hoopt hij
toch een levendig tafereel te schilderen van het beleg en van de strijd.

Antonio de Taxis (ook: Tassis):
De familie Taxis - een Italiaanse familie, afkomstig uit Bergamo - beheerste het
postwezen in het Habsburgse rijk. In de Nederlanden was Leonardo de Taxis, die
zetelde te Brussel, het hoofd van het Postwezen.168. Van deze Leonardo en van Rogier,
deken van de O.L. Vrouwkerk te Antwerpen, was de Antwerpse postmeester Antonio
de Taxis een onechte broer, net zoals zijn broer Giovanni Antonio, die postmeester
was te Rome.169.
Antonio de Taxis (1510-1574) was gesproten uit een buitenechtelijke verbintenis
tussen Jan Baptist de Taxis en Barbara [de] Sumerin. Hij studeerde aan de
universiteiten van Padua en Bologna, werd in 1539 in de adelstand opgenomen en
was sinds 1541 postmeester te Antwerpen. In 1542 trouwde hij met Anna van
Waalskappel en had bij haar twee zonen die hem in de functie van postmeester te
Antwerpen zouden opvolgen.170. Uit een stuk van 14 april 1564 blijkt dat Antonio
herhaaldelijk renteloze voorschotten heeft verstrekt aan zijn halfbroer Leonardo, wat
opliep tot een bedrag van 12.000 karolusgulden. In hetzelfde stuk worden ook de
namen van Antonio's zonen genoemd, namelijk Baptista en Charles.171.
Antonio de Taxis woonde in het ‘Postmeestershuis’ (nu: Lange Gasthuisstraat 9)
dat hij in 1544 had gekocht van Gaspar Ducci.172. Uit een stuk van 29 juli 1567 leren
we dat Antonio de Taxis zijn Antwerpse woonhuis, geheten ‘les trois coings’, in
onderpand gaf voor een lening door de Augsburgse postmeester Séraphin de Tassis.173.
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Antonio speelde ook een belangrijke rol in de handel op (en van) Duitsland en Italië.
In een stuk van 24 maart 1564 [= 1565, n.s.] betoogt hij aan de Antwerpse overheid
dat de afgelopen 28 jaren bij hem steeds goederen aankwamen (‘ordinaires et
extraordinaires’) van kooplieden die heen en weer reizen naar Duitsland en Italië,
en dat hij in zijn functie van postmeester van Antwerpen voor de distributie van deze
goederen heeft zorg gedragen. Uit hetzelfde stuk blijkt dat hij ruzie heeft met zijn
halfbroer Leonardo, de Brusselse postmeester-generaal. Ook is er sprake van Gilles
Hazebart die vroeger bij Antonio in dienst was.174.
Niet slechts met Duitsland en Italië waren de verbindingen uitstekend: onder het
Antwerpse kantoor van Antonio de Taxis viel ook het monopolie van de postdienst
met Engeland.175.
Amonio de Taxis moet een man van groot gewicht zijn geweest te Antwerpen. Binnen
de zakenwereld was het van vitaal belang om met deze man op goede voet te staan.
Uit de kring rond Vander Noot is Poetou niet de enige die met Antonio de Taxis
bijzondere contacten onderhoudt. Vanuit Padua stuurt Melchior Barlaeus op 31
augustus 1565 een in het Italiaans gestelde brief aan Antonio de Tassis.176. Het is
dezelfde Melchior Barlaeus uit wiens pen het antikatholieke Latijnse gedicht stamt
dat door Vander Noot in Het Theatre werd opgenomen.177.
In 1566 was Antonio de Taxis lid van ‘Le consistoire des catholiques’. De hele familie
stond als rooms-katholiek bekend.178.

Opmerking:
Poetou laat de Turkse vloot op 13 september 1565 afdruipen bij het bericht dat de
Spaanse vloot onder leiding van Garcia de Toledo in aantocht is.179. Het was echter
al op 12 september dat het laatste Turkse schip verdween.180. Het nieuws van de zege
bereikte Napels op 13 september en Rome op 19 september. Zelfs op 22 september
verkeerde men in Madrid nog in onzekerheid over de goede afloop.
Opvallend is dat in Poetou's gedicht dankbaarheid ten aanzien van de Spanjaarden
ontbreekt, hoewel de dichter de Spaanse interventie wel kort memoreert. Op het
eerste gezicht gaat Poetou dus minder ver dan paus Sixtus V, die razend was over
de traagheid waarmee Spanje de ridders van Malta te hulp kwam. De paus slaagde
erin om in een openbare audiëntie over de overwinning te spreken zonder de koning
van Spanje, diens admiraal of wie dan ook van Spaanse kant te noemen, terwijl hij
tegelijk de overwinning uitsluitend toeschreef aan God en aan de Maltezer ridders.181.

4. Titel: A Jésu-Christ, Cantique pour le mémorable & insign. victoire des
Chrestiens contre les Turcs devant l'Ile de Malte, l'An M.D.LXV. (fol.
A3r-B4v).
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Aantal strofen: 33
Aantal regels: 330 versregels (10 per strofe).
Verslengte: de eerste zes regels van elke strofe bestaan uit respectievelijk acht en
negen lettergrepen; de laatste vier regels bestaan uit respectievelijk zes en zeven
lettergrepen.

Toelichting:
De dichter wijst bijstand van Apollo en de muzen af, maar verkiest daarentegen
Christus' hulp bij het schrijven van dit kantiek. Onze dichter meent ook dat uitsluitend
aan God eer en dank toekomt bij deze overwinning op de Turken. Daarna legt hij de
nadruk op het overwicht aan manschappen, bewapening en schepen aan Turkse zijde
en stelt daar tegenover dat God Malta had voorbeschikt om de overwinning te behalen.
De bevolking kwam gelouterd uit de strijd, want waren de Turken niet Christus'
instrument geweest om Malta's zondigheid te straffen?
Vervolgens roept de dichter Malta op om de zielen van de gesneuvelde Turken te
bewenen, hoewel zij zich aan de katholieke kerk niets gelegen laten liggen: Christus
is immers ook voor hen de kruisdood gestorven! Moge Christus de Turken ertoe
brengen om in Hem en in Zijn geboden te geloven! Schijnt ook de zon immers niet
voor iedereen: voor goeden én kwaden? Het kantiek eindigt met een oproep tot gebed
voor de bekering der Turken en in de laatste strofe benadert de dichter met name de
jeugd (zelfs de zuigelingen worden in deze aanspraak niet vergeten) om vol
dankbaarheid God te prijzen. Hij heeft immers het gebed verhoord om de Turkse
macht te breken.
Dit kantiek van Poetou maakt ontegenzeggelijk een orthodox-katholieke indruk,
hoewel het opvalt dat noch Maria, noch de paus een rol spelen bij de totstandkoming
van de overwinning op de Turken. Met het oog op de opdracht van dit gedicht aan
de Antwerpse overheid en op de functie die het kantiek kon krijgen in een
herdenkingsdienst, is het rooms-katholieke karakter van dit geschrift niet zo
verwonderlijk.

5. Titel: In abitum Turcae, soluta obsidione Melitensi Carmen (fol. B4v).
Auteur: Hadrianus Junius.
Genre: chronogram (één chronostichon en twee chronodisticha).
Aantal regels: 5 versregels.

Toelichting:
Vereeuwiging van de Turkse aftocht bij Malta. Wellicht heeft Junius dit chronogram
geschreven tegen een vergoeding van Guillaume de Poetou of van diens
uitgever/drukker Egidius Coppens van Diest. Deze laatste was zeker in de
Malta-materie geïnteresseerd, gezien zijn uitgave van Francisco de Juvara: Corte
beschrijvinghe vande belegheringhe [...] ende victorieuse verlossinghe van Malta
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uuten handen der Turcken [...],182. een werk, dat uit hetzelfde jaar dateert als Poetou's
JCC.
Van rechtstreekse, mogelijke contacten tussen Poetou of Egidius Coppens van Diest
enerzijds en Hadrianus Junius anderzijds is mij niets gebleken in de geraadpleegde
secundaire literatuur. Wel mogelijk is een direct contact via de zoon van Egidius
(Gillis) Coppens van Diest. Deze zoon - Marcus Antonius Gillis - vertaalde Junius'
Emblemata in het Nederlands.183. De voorrede van dit in 1567 bij Plantijn uitgegeven
werk is gedateerd: 1 september 1567.184.
Van Gillis' hand is ook de eerste theoretische bijdrage in het Nederlands over het
genre der emblemata. Zij verscheen in 1566.185.

Hadrianus Junius:
Junius (1511-1575) was een zoon van de Hoornse burgemeester Pieter de Jonge.
Justus Lipsius noemde hem de geleerdste Nederlander na Erasmus. Vooral als
Neolatijns dichter geniet hij bekendheid. Hij studeerde filosofie en medicijnen
(promotie Bologna in 1540) en was in de periode 1543-1550 werkzaam in Engeland
als lijfarts van Thomas Howard, derde hertog van Norfolk. Na zijn terugkeer naar
de Nederlanden was hij gedurende ongeveer anderhalf jaar rector van de Latijnse
School te Haarlem en daarna stadsgeneesheer in dezelfde stad. In april 1564 was hij
van plan om voor een jaar als lijfarts zijn diensten te verlenen aan de Deense koning
Frederik II, maar toen de aan hem gedane financiële toezeggingen niet werden
gehonoreerd, verliet hij Kopenhagen en was hij vóór 9 juni van hetzelfde jaar weer
in ons land terug. In 1565 werd hij door de Staten van Holland benoemd tot hun
officiële geschiedschrijver. In 1573 was hij Oranje's lijfarts te Delft, maar toen in
hetzelfde jaar de Spanjaarden Haarlem innamen, waarbij zijn huis werd geplunderd
en zijn kostbare bibliotheek verloren ging, nam hij in 1574 de wijk naar Middelburg
waar hij in 1575 overleed.186.
Bekende werken van hem zijn: de Emblemata (1565), de Nomenclator (1567) en het
geschiedkundige werk Batavia (1588). Een moderne biografie van Junius ontbreekt.187.
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Titelpagina van G. de Poetou: Suite dv Labevr en Liesse. Ex. BN, Parijs, Rothschild 720.

5. Suite du labeur en liesse (1566)
Gehanteerd exemplaar: UB L, Bijz. Gedr. Werken.

Titel: Suite du labeur en liesse, de Guillaume de Poetou, bétunois. Dédié à
monsieur Jan Vander Noot, Eschevin de la flourissante Anvers, non moins
noble & généreux, que docte & vertueus.
Aantal gedichten: 39
Beschrijving van de gedichten afzonderlijk:

1. Titel: A mon seigneur Jan Vander Noot, mon mécène & vray fauteur de
tous bons esprits. Sonnet. (fol. 1v).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
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Met dit gedicht draagt Poetou zijn bundel op aan Vander Noot als een voorschot op
ander werk waarin hij van plan is het edele karakter van zijn mecenas levendig te
schilderen.

Jan vander Noot:
Behoeft hier geen nadere toelichting.

2. Titel: Au mesme seigneur. Ode. (fol. 2r-7r).
Aantal strofen: 21 strofen bestaande uit 7 triaden.
Aantal regels: 280 versregels; elke triade telt 40 versregels: strofe en antistrofe
tellen er beide 15; de epode telt er 10.
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Gedateerd in PW Dl. 2 (1975), 230: 3 januari 1565 (= 1566, n.s.). Uit dit lofdicht
voor Vander Noot blijkt dat Guillaume de Poetou zijn mecenas nog niet persoonlijk
kent. Het is Vander Noots reputatie als dichter die Poetou ertoe heeft gebracht contact
met hem te zoeken. Vander Noot, die pas 26 jaar oud is, bekleedt de functie van
schepen van Antwerpen. De combinatie van edelman, dichter en overheidspersoon
in de figuur van Vander Noot moet Poetou bijzonder hebben aangesproken.
In de slotverzen van deze ode verzoekt Poetou zijn toekomstige beschermer om de
gedichten die zullen volgen (‘De mes labeurs la suyte / Dans liesse confite’), te
accepteren. Kennelijk zijn deze slotverzen, speciaal met het oog op de bundel, later
aan de ode toegevoegd.

3. Titel: Par mon seigneur Jan vander Noot à Guillaume de Poetou, pour
responce. Sonnet. (fol. 7v).
Auteur: Jan vander Noot.
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor Poetou om hem te bedanken voor zijn sonnet.
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4. Titel: Par le susdit mon seigneur Vander Noot au mesme Poetou. Ode.
(fol. 7v-11v).
Auteur: Jan vander Noot.
Aantal strofen: 24
Aantal regels: 192 versregels (8 per strofe).
Verslengte: respectievelijk tien en elf lettergrepen.

Toelichting:
In deze ode bedankt Vander Noot de Bethuunse dichter voor diens gedichten. Hij
wekt Poetou op om niet te versagen, maar door te gaan op het pad van het
dichterschap. Vander Noot zegt hem ook uitdrukkelijk zijn steun toe.
Door deze ode op te nemen in zijn bundel laat Poetou aan zijn lezers weten dat hij
onder de bescherming van een Antwerpse overheidsfiguur staat. Deze overheidsfiguur
is bovendien zelf een literator die de nieuwe renaissancevormen goed weet te hanteren
en die dus Poetou's kunst ten volle begrijpt en waardeert.

5. Titel: Au puissant et illustre sénat de la triumphante Anvers. Ode. (fol.
11v-14v).
Aantal strofen: 17
Aantal regels: 170 versregels (10 per strofe).
Verslengte: de eerste vier versregels van elke strofe bestaan uit respectievelijk tien
en elf lettergrepen; de laatste zes versregels bestaan uit respectievelijk vijf en zes
lettergrepen.

Toelichting:
Gedicht waarmee de Antwerpse overheid wordt geprezen voor haar mecenaat.
Kennelijk hoopte de dichter ook op een financiële tegemoetkoming uit die hoek.

Antwerpse overheid:
Voor de samenstelling van de Antwerpse overheid in de periode 27 mei 1565 tot 5
mei 1566, zie JCC nr. 2.
Aan een deel van deze overheidspersonen draagt Guillaume de Poetou in zijn SLL
een of meer afzonderlijke gedichten op, met name aan Jan vander Noot, Niclaes
Rockox, Reinier van Urssel en aan Gillis Happaert. Ook aan Jan vander Meeren, die
pas vanaf 5 mei 1566 weer schepen zou worden (hij had deze functie reeds eerder
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in de periode 2 mei 1564 tot 27 mei 1565 bekleed) draagt hij in de SLL een gedicht
op.

6. Titel: Au noble et vertueus chevalier Nicolas Rocox, jadis bourgemaistre
et à présent eschevin d'Anvers. Epigramme. (fol. 14v-15r).
Aantal regels: 16
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor deze geleerde wethouder van Antwerpen, waarbij de dichter zich er
van bewust is dat hij voor Rockox een onbekende is.

Niclaes Rockox:
Hij mag niet worden verward met Niclaes Rockox de Jongere, de bekende Antwerpse
burgemeester uit de zeventiende eeuw.
Niclaes Rockox de Oudere (1514-1577) was een zoon van Adriaen en Catherina
Overhof, alias Van Liedekercken. Hij was licentiaat in de rechten en bekleedde
talrijke overheidsfuncties te Antwerpen in de periode 1543-1576.188. In het jaar dat
de SLL verscheen, stond Rockox bekend als luthersgezind en als zeer welgesteld.189.
Hij was niet alleen een zwager van Lancelot van Urssel, getrouwd met Rockox zuster
Adriana († 9 september 1568), maar tevens een zwager van ridder Jan vande Werve,
getrouwd met Clara Rockox († 8 maart 1569).190. In november 1566 zou hij zich, ten
gevolge van een debat tussen katholieke theologen enerzijds en predikanten van de
protestantse groeperingen anderzijds weer tot het katholicisme bekeren.191. Hij stierf,
63 jaar oud, op 9 december 1577 en werd te Roosendaal begraven.192.
Hij had ook nog een broer Adriaen. Zijn zusters heten Adriana, Clara, Katlijne,
Margriete en Ysabelle. De laatste twee waren in 1555 nog minderjarig.193.
Guicciardini noemt hem ‘een seer gheleert ende deuchdelijck Ridder, die dickwils
Borghemeester is gheweest, met eere en authoriteyt, den koninck ende noch meer
den volcke aenghenaem’.194. Poetou geeft hem in dit gedicht de bijnaam van
‘muzenzoon’; we nemen aan dat hij thuis was in allerlei kunsten en wetenschappen.

7. Titel: Au mesme seigneur. Ode. (fol. 15r-18r).
Aantal strofen: 30
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Aantal regels: 150 versregels (5 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor Rockox vanwege zijn sympathieke houding tegenover de geleerden
en vanwege zijn onbaatzuchtig optreden als bestuurder. De dichter belooft in deze
ode dat hij ook in de toekomst Rockox' daden zal vereeuwigen.

Niclaes Rockox:
In deze ode spreekt Poetou de wens uit dat Rockox een echtgenote en kinderen mag
krijgen. Hieruit blijkt dat de Antwerpse schepen niet getrouwd was. Voor verdere
biografische gegevens over Rockox, zie SLL bij nr. 6.

8. Titel: En faveur du noble et généreux Seigneur Reinier van Urssel,
thrésorier de la célèbre Anvers, et de la gentile, trèshoneste et prudente
damoiselle Janne Sterx. Epithalame. (fol. 18r-19r).
Aantal strofen: 8
Aantal regels: 40 versregels (5 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Huwelijksdicht dat waarschijnlijk bestemd was om te worden voorgedragen op het
bruiloftsfeest van Reinier van Urssel en Johanna Sterckx. Opvallend is de lof die in
de vierde strofe aan de ouders van de bruid wordt toegezwaaid, terwijl de ouders van
de bruidegom helemaal niet aan bod komen. Had de dichter soms meer te verwachten
van de Stercken dan van de Van Urssels?

Reinier van Urssel:
Hij was de zoon van burgemeester Lancelot van Urssel. Guicciardini zegt over
Reinier: ‘wel gheleert, sterck van memorie, ende scherp van verstande, de welcke
noch jonck wesende, menichmael Schepen der stadt is geweest ende Ambassadeur
voor 't Vaderlandt by den Catholijcken koninck: ende nu ter tijdt is hy Thresorier
van der stadt’.195.
De Van Urssels staan bekend om hun sympathie voor het humanisme. Lancelot
verklaarde zich in 1562 tegenstander van de bouw van een gotisch stadhuis te
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Antwerpen; op zijn instigatie werd het nieuwe stadhuis uiteindelijk een
renaissance-bouwwerk.196.
De spionnen van Filips II spraken in 1566 hun twijfels uit over de rooms-katholieke
gezindheid van vader en zoon Van Urssel.197.

Johanna Sterckx:
Zij was de dochter van de Antwerpse amman (= schout) Godevaert Sterck.198. Samen
met Reinier van Urssel en pensionaris Jacob van Wesembeke reisde Godevaert Sterck
naar Madrid in verband met de oprichting van het Antwerpse bisdom, een zaak waar
de stad zeer tegen gekant was. In augustus 1563 vertrok de delegatie uit Madrid met
de belofte van de koning dat het bisdom niet zou worden opgericht alvorens hij zelf
naar de Nederlanden was gekomen om de toestand persoonlijk in ogenschouw te
nemen. Aan deze belofte heeft Filips II zich niet gehouden.199.
Prims heeft erop gewezen dat de door Poetou uitgesproken heilwens aan het echtpaar
voor een talrijk nageslacht - een traditioneel onderdeel in de bruiloftslyriek - niet in
vervulling is gegaan: ‘Reinier stierf reeds vroeg kinderloos’.200. Dit was in elk geval
vóór 13 februari 1571 (= n.s.).201.
Een grafschrift in de Antwerpse karmelietenkerk vermeldt een Johanna Sterckx,
echtgenote van Ludovicus de Biglia.202. Deze Ludovicus de Biglia was vermoedelijk
haar tweede echtgenoot.

9. Titel: A tous nobles damoiseaus et gentilles Damoiselles assistentes au
sumptueus festin nuptial de monsieur Reinier van Urssel et madamoiselle
Janne Sterx. Sonnet. (fol. 19r.).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Bruiloftsdicht, opgedragen aan de bruidsjonkers en bruidsjuffers en vermoedelijk
voorgedragen op de bruiloft van Reinier van Urssel en Johanna Sterckx.

10. Titel: A mon seigneur Gilles Happart, eschevin d'Anvers. Sonnet. (fol.
19v).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.
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Toelichting:
Lofdicht voor de Antwerpse wethouder Happart. De stof van het sonnet bestaat
uitsluitend uit gemeenplaatsen. Daardoor bevat het geen noemenswaardige informatie
over de betrokken persoon. Toch hoopte de dichter op de steun van een man, die
hem vanuit literair oogpunt nauwelijks vermocht te inspireren.

Gillis Happaert:
Deze Antwerpse edelman was een zoon van ridder Jan Happaert en van Ursula van
Leugenhage. Hij was gehuwd met Jacoba van Royen, vrouwe van Paddeschot. Hij
stierf in 1594.203. Hij had te Leuven gestudeerd, want we hebben een vermelding van
inschrijving uit 1557.204. In de lijst uit 1566, die werd gepubliceerd door Van der
Essen, is hij opvallend afwezig (ook bij de katholieken), terwijl Prims schrijft dat hij
werd gerekend tot de meest betrouwbare katholieken van Antwerpen.205.
In een stuk van 9 juli 1562 vinden we nog meer gegevens over zijn directe
familieleden. Zijn vader lijkt uit Maaseik afkomstig te zijn geweest, aangezien hij
aldaar het grootste deel van zijn bezittingen heeft liggen. Gillis Happaert had ook
een broer Jakob en twee zusters, namelijk Katelijne en Clara. Deze laatste was gehuwd
met jonker Willem Bornewaker (ook: Borrewater).206.

11. Titel: A mon seigneur Jan vander Meren, eschevin d'Anvers. Sonnet.
(fol. 20r).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor de Antwerpse wethouder Vander Meeren. Evenals Happaert wordt hij
tot de betrouwbare Antwerpse katholieken gerekend. Het is mogelijk dat de lofdichten
voor Happaert en Vander Meeren moesten dienen als tegenwicht tegen soortgelijke
gedichten, bestemd voor sympathisanten van de protestantse zaak. Op deze manier
kon Poetou zich openlijk indekken tegen mogelijke beschuldigingen vanuit het
katholieke kamp.

Jan vander Meeren:
Guicciardini noemt hem: ‘gheleert ende deuchdelyck’.207. Uit Poetou's sonnet blijkt
dat Vander Meeren in zijn jeugd poëzie heeft geschreven.
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Volgens een stuk van 3 augustus 1563 was hij een zoon van ‘wijlen ridder Claes
vander Meere’. Zijn broer Dierick was in 1563 weesmeester van Antwerpen en - nog
steeds volgens hetzelfde stuk - zijn zuster Barbara blijkt getrouwd te zijn met jonker
Marten van Mechelen.208.
In 1566 staat hij bekend als behorend tot de betrouwbare katholieken.209. Het heeft
hem niet behoed voor een levenseinde door Spaanse hand: als burgemeester van
Antwerpen werd hij ten tijde van de Spaanse Furie (1576) bij zijn arrestatie door een
muitende Spaanse militair doodgestoken.210.

12. Titel: A mon seigneur Joachim Polites, greffier d'Anvers. Epigramme.
(fol. 20v).
Aantal regels: 12 versregels.
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor de Antwerpse stadsgriffier, waarin Poetou nadrukkelijk zijn
bewondering voor de dichter Polites tot uiting brengt.

Joachim Polites:
(Goes, circa 1510-Antwerpen 1569). Neolatijns dichter, musicus en medicus die van
1541 tot 1565 griffier van Antwerpen was.211. Hij studeerde aan verschillende
universiteiten: Leuven, Parijs (1530), Bourges (1532), Bordeaux (1533-1535), Poitiers
(1536) waar hij rechten studeerde, en te Padua (1539). In maart 1533 heeft hij te
Parijs Janus Secundus leren kennen. Dankzij de bescherming van Antoine Perrenot
de Granvelle (toen nog bisschop van Atrecht) werd hij in 1541 griffier van Antwerpen.
Op 21 juli 1542 heeft hij het poorterschap van Antwerpen verkregen.212. In 1566 stond
hij bekend om zijn lutherse gezindheid.213. Hij was bevriend met de Brabantse
humanist, arabist en islam-deskundige Nicolaus Clenardus (Cleynaerts, 1493/95-1542)
die de tolerantie-gedachte propageerde.214.

13. Titel: Aux généreux seigneurs Michiel et Ian Loupez, frères. Ode. (fol.
21r-22r).
Aantal strofen: 11
Aantal regels: 66 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.
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Toelichting:
Lofdicht voor de gebroeders Lopez, die als dichters van liefdespoëzie zoveel succes
kennen bij het vrouwelijk publiek. Vooral de oudste broer Michiel schrijft, volgens
Poetou, mooie liefdesgedichten.

Michiel en Jan Lopez:
Zij waren zonen uit het eerste huwelijk van Jeronimus Lopez en Clara Draecx. Uit
een stuk van 23 maart 1565 (= 1566, n.s.) blijkt dat hun zuster Eugratia getrouwd
was met Diego Dosina. Een broer van hen was de - in december 1565 - nog
minderjarige Joris. Uit een stuk van 16 december 1565 blijkt dat zowel Jeronimus
Lopez als zijn eerste echtgenote overleden zijn. De tweede vrouw van Jeronimus,
Maria vander Ee, is dan nog in leven. Uit dit huwelijk met Maria vander Ee kwamen
de volgende kinderen voort, die in 1565 nog allen minderjarig waren: Louys, Maria
en Barbara.215.
Jan Lopez was koopman van beroep. Een indruk van de handel die hij dreef en van
de problemen die daarmee gepaard gingen, krijgen we uit een stuk van 8 mei 1561.
Daaruit blijkt dat Adriaen Bouwenszoon hem in rechte had aangesproken voor de
betaling van 4 pond Vlaams (= 24 karolusgulden) voor een kist suiker, die samen
met een andere kist suiker bij vergissing bij Lopez was bezorgd. Lopez beweerde
dat hij, toen hem de vergissing bleek, die kist meteen had laten bezorgen aan Jeronimo
Lindo, met wiens handelsmerk de kist was gemerkt. Lindo had ook nog aan de knecht
van Lopez het bedrag vergoed dat deze als tolrecht al had betaald. Toch bleef
Bouwenszoon betaling van Lopez verlangen, waarop deze laatste van rechtswege
werd veroordeeld. Uit hetzelfde stuk blijkt tevens dat Lopez toen al verschillende
processen had aangespannen tegen Lindo omdat deze hem 243 karolusgulden schuldig
was.216. Jan Lopez wordt ook zijdelings genoemd in een stuk van 4 april 1565 (=
1566, n.s.). Hieruit blijkt dat hij in het krijt stond bij de Antwerpse koopman Lieven
de Mare voor een bedrag van 43 pond Vlaams en 26 stuivers [= 259 karolusgulden
en 6 stuivers].217.
Michiel Lopez is voor ons in zekere zin interessanter dan zijn broer Jan. We zagen
dat Poetou van beide broers hem de meest begaafde dichter vond. Werk van zijn
hand heb ik evenwel niet teruggevonden. Daarnaast beschikken we over het bewijs
dat Michiel Lopez tot de intimi van Vander Noot behoorde. Toen Vander Noot in
1567 de wijk moest nemen en naar Londen overstak, heeft Michiel Lopez enige tijd
diens zakelijke belangen behartigd. Hij was Vander Noots ‘factor’ of rentmeester.
Zo blijkt ook uit een stuk van 5 februari 1578 (vermoedelijk nieuwe tijdrekening)
dat Lopez in 1567 voor 400 karolusgulden in het krijt stond bij Vander Noot. Lopez
had namelijk een schuld bij Vincente Michiel van 400 karolusgulden, volgens een
akte die op 23 november 1566 voor de schepenen van Antwerpen was opgemaakt.
Kennelijk had Vander Noot toen Lopez willen helpen en die schuld voor hem gelost,
zodat Lopez daarna voor dit bedrag bij hem in het krijt stond. De schuldbekentenis
had Vander Noot nog steeds in zijn bezit bij zijn terugkomst uit het buitenland. Meer
dan tien jaar na het lossen van de schuld aan Vincente Michiel, wilde Vander Noot
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deze schuld vereffend zien met onkosten en verschuldigde rente. Michiel Lopez had
toen echter Antwerpen verlaten en er tevens voor gezorgd dat zijn eigen bezit in
veiligheid was gebracht. De dienaren van het gerecht deden bij die gelegenheid
navraag bij twee mensen met wie Michiel Lopez steeds nauw contact had gehad,
namelijk Peter Doriens en Michiel Onbegrepen. Doriens, die vroeger Lopez'
rentmeester was geweest, verklaarde dat Lopez niets meer hier bezat, met uitzondering
van enkele leengoederen, zoals aandelen in de riddertol en in de nieuwe waag. Michiel
Onbegrepen, bijgenaamd ‘het troosterken’, die in de Keizerstraat woonde en die de
hospes van Michiel Lopez was geweest, verklaarde eveneens dat Lopez hier geen
bezit meer had, behalve een geweer (‘een roer’) waarvoor Lopez hem nog minstens
30 karolusgulden moest betalen.218.

14. Titel: Au docte jeune homme George Strijt. Ode. (fol. 22v-24r).
Aantal strofen: 19
Aantal regels: 76 versregels (4 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Hoewel de dichter uitdrukkelijk vermeldt dat hij Joris Strijt niet persoonlijk kent,
beschouwt hij zich toch als diens beschermeling. In deze ode wordt Streyt geroemd
als iemand die thuis is op het gebied van de filosofie, de astronomie en de astrologie.
Vermoedelijk wilde de dichter hem reeds bij voorbaat bedanken voor te verwachten
steun en protectie.

Joris Streyt (ook: Strijt):
In 1554 liet hij zich inschrijven aan de Leuvense universiteit.219. Hij was de zoon van
de Antwerpse notaris Willem Streyt220. een van de drie Antwerpse notarissen die
bekend stonden om hun clientèle uit het Middellandse Zeegebied: ‘Dans leurs
protocolles, nous avons rencontré la trace de bien des opérations que les échevins
auraient refusé d'enregistrer’, een veelzeggend teken volgens Goris.221.

15. Titel: Au docte et généreus seigneur Bernardin Succa. Ode. (fol. 24r-26r).
Aantal strofen: 18
Aantal regels: 108 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
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Lofdicht voor Bernardino de Succa, wiens indrukwekkende geleerdheid de dichter
prijst. Aangezien Clio wordt opgevoerd als de grote inspiratrice van Bernardino de
Succa, mogen we hier denken aan een man die zelf aan geschiedschrijving deed of
die daar bijzonder veel belangstelling voor had. Uit de elfde strofe valt op te maken
dat Bernardino de Succa een redelijke kennis had van de Griekse Oudheid en in de
twaalfde strofe wordt uitdrukkelijk gezegd dat het Vander Noot was, die Poetou met
Bernardino de Succa in contact bracht.
Het gedicht is, behoudens enkele kleine wijzigingen, in zijn geheel overgenomen uit
eerder gepubliceerd werk, namelijk uit de LGL, fol. 5v-7v. Dit is namelijk de ode
die Poetou als nieuwjaarscadeau gaf aan Joan Jacobo Fiesco Moron. Uit de slotverzen
van het gedicht voor Bemardino de Succa blijkt dat de dichter hoopt op voordracht
van het gedicht onder de begeleiding van een snaarinstument. Dat laatste gold ook
mogelijk de ode voor Fiesco Moron.

Bernardino de Succa:
Hij was de zoon van Antonio de Succa, afkomstig uit een oud, adellijk, Italiaans
geslacht uit Castelnuovo in Piëmont. Deze Antonio was secretaris van keizer Karel
en woonde te Brussel. Uit zijn huwelijk met Catharina van Praet had Antonio vier
zonen. Eén van hen was Bernardino die zich liet inschrijven aan de Leuvense
universiteit op 6 maart 1544.222.
Waarschijnlijk heeft hij zich na zijn studie in Leuven te Pavia (Ernalsteen leest
‘Paine’, wat kennelijk een verbastering of verkeerde lezing is van ‘Pauie’) gevestigd,
waar hij allerlei overheidsfuncties bekleedde. Door de doge van Venetië werd hij
geridderd.223. Sporen van financiële transacties waarbij hij betrokken is, vinden we
vanaf 1561 in het Antwerpse Stadsarchief. In een document uit 9 mei 1565 wordt
hij ‘koopman’ genoemd.224. In 1561 woonde hij aan de Meir te Antwerpen in een huis
in renaissancestijl.225.
Niet alleen Bernardino, maar ook diens broer Willem was vermoedelijk aan de Vander
Noots goed bekend. Uit een stuk uit 1562 blijkt dat Willem de Succa al vóór die tijd
een boerderij bezat te Brecht, het dorp van Vander Noots jeugd. In 1565 en 1566
kocht hij nog meer onroerend goed te Brecht, waaronder de Latijnse School die in
1515 door Joannes Custos was opgericht en die door hem als buitenplaats werd
ingericht. De verkoop van die beroemde Latijnse School werd op 6 november 1566
gesloten in het bijzijn van Jan vander Noots broer Adriaen. Deze laatste was bij die
verkoop betrokken als leenman van Jan van Immerseel, heer van Beaudries.226.
Ten tijde van de Spaanse Furie (1576) woonde Bernardino de Succa nog steeds in
Antwerpen; hij werd daar toen althans gedwongen om een losgeld te betalen.227.
Van de familie Succa is de tekenaar en kunsthandelaar Antonio (ca. 1567-1620) het
best bekend gebleven. Hij was een neef van Bernardino en de zoon van diens broer
Willem. In zijn archeologisch album, getiteld: Memoriën, verzamelde hij allerlei
oude, authentieke afbeeldingen van vorsten en andere regeerders uit de Middeleeuwen,
waarmee niemand minder dan P.P. Rubens zijn voordeel wist te doen.228.
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16. Titel: Au gentil et vertueus seigneur Melchior Botmer. Sonnet. (fol. 26v).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor de nog jonge Botmer. Botmer had - blijkens de beginregel: ‘Si tu
t'enquiers de moy (de toy certe incognu)’ - navraag gedaan naar de hem onbekende
Poetou. Vandaar dat de dichter hem dit staaltje van zijn kunnen voorlegt.

Melchior Botmer (ook: Bothmaer):
De oudste archiefvermelding dateert van 11 oktober 1565. In dit stuk is er sprake
van Melchior Bothmaer ‘coopman uyt Oistlant’ die zijn vertrouwensman te Ieper,
Dominicus van Ackeren, de opdracht geeft om beslag te leggen op 112 pond Vlaams
en 5 schellingen [= ca. 674 karolusgulden]. Dit geld was door Jan vanden Berghe,
poorter van Ieper, bij de stadsgriffier van Ieper gedeponeerd.229. Op 13 april 1577 legt
de ‘cramer’ en Antwerpse poorter Eduart van Ghistele een verklaring af over de
plundering door de Spanjaarden op 4 november 1576 ten tijde van de Spaanse Furie.
Die verklaring wordt afgelegd ‘in stede van eede’ op verzoek van ‘Melchiore Botman,
coopman’.230.
Op 9 juni 1579 wordt een contract opgemaakt tussen de stad Antwerpen en de
afgevaardigden van de Noord-Duitse Hanzesteden. Dit contract beslaat 52 artikelen
waarin rechten en plichten van de hanzeaten te Antwerpen worden gespecificeerd.
Na artikel 8 volgt een lijst met de namen van de hanzeaten die vrijgesteld worden
van accijnzen op bier en wijn. De achtste op die lijst is ‘Melcior Bothmar’.231.
Ook de echtgenote van Melchior Botmer, Margriete Paris, was afkomstig uit de
omgeving van de Baltische Zee. In 1593-'94 zal Vander Noot aan dit echtpaar een
Nederlandstalige ode met een kort prozacommentaar in het Frans aanbieden.232.

17. Titel: Au docte et vertueus jeune homme Guillaume Joilier. Ode. (fol.
27r-v).
Aantal strofen: 7
Aantal regels: 42 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zeven en acht lettergrepen.

Toelichting:
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Met deze ode wil Poetou de geleerde jongeman Joilier bedanken voor de weldaden
(‘tes bien-faits’) die hij van hem mocht ontvangen.

Guillaume Joilier:
Niet gevonden.

18. Titel: Au vertueus seigneur Christophle Schweicher. Sonnet. (fol. 28r).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Gedicht waarin deze onbaatzuchtige ‘benefacteur’ wordt bedankt en geprezen om
de steun die hij aan de dichter heeft verleend.

Christoffel Schweicher (ook: Swicker, Tzwycker, Zwycker):
Hij was waarschijnlijk een zoon van de Neurenbergse koopman Michael Schweicher,
die in een stuk van 13 maart 1532 wordt genoemd als ‘Michael Tzwycker und
Gebrüder - Nürnberg’.233. Uit een document van 30 april 1547 blijkt dat de firma
Michael Swicker een handelsvestiging te Antwerpen bezat. Daarvandaan werden
goederen verscheept naar Amsterdam, Hamburg en Bremen.234. Het oudste gevonden
stuk waarin sprake is van Christofalo Zwycker (Christoffel Schweicher) dateert uit
1578. Hij wordt dan genoemd in verband met zijn financiële transacties met de
Antwerpse koopman Jean de la Faille.
In het werk van Brulez vindt men ook dat hij een zakenrelatie was van de Londense
koopman Andrea de Loo.235.

19. Titel: En faveur du seigneur Nicolas Francisque, du jour natal de sa
fille Isabel. Ode consacrée aux seigneurs Charles Benvenout, Josse van
Steene, Jan Windebroec, Marie Preun, Barbe Moniars, d'Isabel Francisque
parins et marines. (fol. 28v-30v).
Genre: genethliacon (geboortedicht).
Aantal strofen: 18
Aantal regels: 108 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.
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Toelichting:
Vermoedelijk werd deze ode in opdracht van Francischi of van de peters en meters
geschreven. Uit Poetou's ode leren we dat Isabel Francischi op donderdag 13 oktober
1565 om 6 uur 's ochtends werd geboren. Ook vernemen we dat zij een broertje had
en (minstens) twee zusjes. Een geschikte gelegenheid om het gedicht - al dan niet
zingend - voor te dragen, lijkt mij het doopfeest te zijn geweest.

Nicolas Francischi (ook: de Francisci, Francisque, Francesco):
Uit een document van 30 april 1557 blijkt dat hij getrouwd was met Isabelle du Pré.236.
Op 11 september 1565 treedt hij op als ‘tusschensprekere en makelaer’ bij een
transactie tussen twee lakenhandelaren, namelijk de Antwerpenaar Peter van
Achterhout en de Engelsman Alexander Schoffelt (ook: Schoffer). Als zijn leeftijd
wordt vermeld: 43 jaar. Men noemt hem een Italiaan die woonachtig is te
Antwerpen.237. Mogelijk is hij uit Florence afkomstig, maar daar staat tegenover dat
Prims meent dat deze familie uit Lucca afkomstig is.238. Twijfel aan de Luccese
afkomst is bij mij opgekomen na lezing van een interessant document van 25 augustus
1565. Hierin is sprake van Carlo Benevenuti, consul van de Florentijnse Natie te
Antwerpen, en van andere Florentijnse kooplui, namelijk Mess. Jan Antonio Bertholi,
Mess. Antonio de Francisci degli Abbici, Mess. Vincentio Poggini en de boekbinder
Antonio Bovinii die allemaal in Antwerpen wonen. Bij die gelegenheid zweren zij
op verzoek van de Antwerpse koopman Joris de Favre dat zij Mess. Albertatio de
Albertis, die in Antwerpen op bezoek is, goed kennen als consul (‘balio of Consul’)
van de Florentijnse Natie te Constantinopel. Het blijkt dat speciaal Antonio de
Francisci de consul uit Constantinopel goed kent, aangezien ze familie van elkaar
zijn.239. Dat Nicolas (de) Francisci tot hetzelfde Florentijnse milieu te Antwerpen
behoort, lijkt mij waarschijnlijk, vooral gezien het feit van Poetou's opdracht aan
Benevenuti. Toen de kleine Isabel werd geboren, was Benevenuti immers consul
van de Florentijnse Natie te Antwerpen.
Het jongste archiefstuk waarin ik de naam van Nicolas Francischi ben tegengekomen,
dateert van 3 april 1566 en hieruit blijkt dat op 28 juni 1565 tegen hem een proces
was aangespannen door ‘eenen Frederick van Soest’.240.

Carlo Benevenuti:
Uit een stuk van 26 mei 1559 blijkt dat Carlo Benevenuti toen factor van Francesco
Pescioni was.241. In een document van 18 augustus 1563 is er sprake van een transactie
met balen zijde die uit Venetië zijn aangekomen en die waterschade hebben geleden.
Kennelijk zat Benevenuti in de zijdehandel.242. In 1565 loopt er een proces tussen
Ipolito Affaitadi enerzijds en Roulant Estoppe anderzijds. Deze laatste voelde zich
sterk staan, omdat zijn risico in Engeland werd gedekt door Pascual Spinola en diens
relaties. In verband met die kwestie komt Benevenuti herhaaldelijk voor in de
beschikbare stukken. Er blijkt onder andere uit dat hij aan de kant stond van Affaitadi,
dat hij zakelijk gelieerd was aan de Italiaanse koopman Francisco Cambi (oud 28
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jaar), dat zijn kassier een niet-Italiaan was die Thomas du Rez heette en ook dat hij
Engels kerseydoek inkocht op de Antwerpse markt om dit na bewerking (het moest
nog worden geschoren) te exporteren naar Venetië, met name naar de firma van
Jehan Baptista Michelozzi.243.
Toen Benevenuti in 1566 consul was van de Florentijnen te Antwerpen, werd hij
door de spionnen van Filips II gerekend tot de betrouwbare katholieken.244. Zonder
aan het al gememoreerde bezoek (zie: Francischi) van zijn collega uit Constantinopel
een overdreven betekenis te willen hechten, meen ik dat een dergelijk bezoek uit de
traditioneel Griekse wereld, maar nu onder Turkse bezetting, door Benevenuti en
zijn Florentijnse stadgenoten om allerlei redenen als bijzonder interessant zal zijn
ervaren.

Joos van Steene:
Hij was de oudste zoon van de zijdekoopman en Antwerpse poorter Joost van Steene
(† vóór juli 1554) en van Marie van der Venne. Zijn moeder had de leiding over de
firma in de jaren onmiddellijk na het overlijden van haar echtgenoot; trouwens uit
een stuk van 27 juli 1554 blijkt dat ‘Joosken’ nog minderjarig is.245. In 1566 werd
Joost jr. - inmiddels meerderjarig geworden - door de spionnen van Filips II gerekend
tot de betrouwbare katholieken.246.
Joost sr. had een grote naam in de zijdehandel: in 1549 leverde hij een aanzienlijke
hoeveelheid kostbare zijden stoffen aan hertog Erik van Lüneburg Brunswijk.247. Na
in de periode 1574-1578 actief te zijn geweest in de Antwerpse zijdehandel vinden
we Joost jr. in de jaren 1582-1583 te Londen terug als correspondent van de
Antwerpse koopman Desmarez.248.

Jan Windebroec:
Geen gegevens gevonden, maar vermoedelijk moet hij in hetzelfde handeismilieu
worden gezocht als de eerder genoemden.

Marie Pruynen:
Zij was waarschijnlijk een dochter van Cornelis Pruynen en een zuster van Christoffel
Pruynen. De kinderen van Cornelis Pruynen stonden bekend als zeer rijk, zeker
Christoffel, die geassocieerd was met de gebroeders Schetz en die in de jaren
1553-1566 vaak wordt genoemd als geldschieter van de Engelse Kroon.249. De
‘kinderen Pruynen’ woonden op de ‘Lombaerdeveste’. In 1566 meenden de spionnen
van Filips II dat zij calvinist of luthers waren; in geen geval behoorden zij tot de
betrouwbare katholieken.250.
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Barbara Moniars (ook: Monnier, Lemonnier):
Zij wordt in een stuk van 15 december 1559 vermeld als ‘Barbere Monnier’. Haar
vader ‘Henrycke Monnier’ was toen al overleden; als haar leeftijd wordt opgegeven:
achttien jaar. Haar (oudere?) zuster Marie le Monnier was de vrouw van Nicolas
Colpijn.251.

20. Titel: A Jan de Froit-Mont. Ode. (fol. 30v-31v).
Aantal strofen: 12
Aantal regels: 60 versregels (5 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor een welgestelde handelaar in fournituren. Uit de slotstrofe blijkt dat
de ode niet door Froitmont is besteld, maar eerder moet worden gezien als een attentie
van Poetou voor een goede kennis.

Jan de Froitmont (ook: Fromont):
Deze man is lastig te identificeren. Wellicht moeten we hier denken aan de Jan de
Fromont, zoon van Adriaan, die op 5 maart 1557 het poorterschap van Antwerpen
verwerft. Deze Fromont was afkomstig uit Lessen (Lessines) in Henegouwen en was
messenmaker van beroep.252.
Uit Poetou's ode blijkt dat Froitmont allerlei luxegoederen vervaardigde. Bezigheden
als het parfumeren van handschoenen, het opsieren van gordels met zijde en
borduurwerk en het maken van linten van zwarte crêpe, zijde, goud- en zilverdraad
schijnen tot zijn specialiteiten te hebben behoord. De dichter memoreert ook vol
sympathie de favoriete vrijetijdsbesteding van Froitmont, namelijk het jagen met de
haakbus op hazen en vogels. Het lijkt erop dat onze Antwerpse handelaar een ‘nouveau
riche’ was. Vermoedelijk is hij het, die wordt bedoeld in een document van 24 oktober
1565. Daarin wordt hij genoemd als ‘Jan de Froimont, coopman’, borg van de
stedelijke afgevaardigden ‘van den stede van Cines’ in Henegouwen, die bij Janne
de la Vallée te Antwerpen 1200 viertelen rogge komen kopen.253. Deze transactie
vond kennelijk plaats in het kader van de algemene schaarste aan graan in de
Nederlanden. De naam van de stad kon ik niet goed thuis brengen. Wordt met ‘Cines’
bedoeld: Lessines, Soignies (= Zinnik), Chimay, of nog een andere plaats? Niet
Ciney, want dat ligt in de Provincie Namen.
Een ander stuk van 14 december 1571 bevat nog andere belangwekkende gegevens.
Van Jan de Froitmont worden de leeftijd en het beroep vermeld: hij is ‘creemer’ (dit
betekent: handelaar in galanterie-artikelen) en 39 jaar oud. Samen met de bekende
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schilder Maarten de Vos (leeftijd: eveneens 39 jaar) en de koopman Willem Smit
(leeftijd: 65 jaar) legt hij een verklaring af op verzoek van Marie van Haer. Deze
laatste was de weduwe van Maarten Peeters, poorter van Antwerpen. De verklaring
betreft haar zoon, wijlen Artus Peeters, die als schilder in Mexico werkzaam was en
aldaar is gestorven.254.

21. Titel: Au vertueus et honneste jeune homme Jan de Losson. Ode. (fol.
32r-33r).
Aantal strofen: 9
Aantal regels: 72 versregels (8 per strofe).
Verslengte: respectievelijk acht en negen lettergrepen.

Toelichting:
Gedicht waarmee Poetou zijn weldoener bedankt. Blijkens de zesde strofe is de
beoefening van de zangkunst een geliefkoosde ontspanning voor Jan de Losson:
Pour quelque fois mettre en arriere,
De ton trafiqu' Ie soing mordant,
Fredonneras d'art singuliere
Quelque doux cromatique Chant.

Dit houdt in dat Jan de Lossons voorkeur vermoedelijk uitging naar de tedere
liefdeslyriek die chromatisch (dit betekent: in halve tonen) gezongen werd.
Prims vermoedt dat deze ode mede is ontstaan naar aanleiding van een geschilderd
portret van Jan de Losson, maar geeft geen bronvermelding.255.

Jan de Losson:
Hij was de oudste zoon van de Antwerpse koopman Anthoni de Losson en woonde
in de Venusstraat. Uit een stuk van 29 november 1560 blijkt dat hij samen met de
Florentijn Francisco Cambi in dienst was van de Italiaanse kooplieden Jacomo Fornari
en Jehan Baptista Gondi.256.
Over Jan de Losson wordt hierin gezegd dat hij afkomstig is uit Ath in Henegouwen
en dat hij te Antwerpen woont. Cambi en Losson leggen bij die gelegenheid een
verklaring af aangaande een baal Engels laken.257. Omdat op 30 mei 1565 het testament
van Jans vader in de officiële stukken ter sprake komt, vernemen we ook iets over
de overige leden van de familie. Lossons moeder, die dan weduwe is, heet Jacqueline
Benoit. Jans zuster Katherine is getrouwd met Gilles Notte, die in Antwerpen woont.
Jan de Losson heeft ook nog twee zusjes die minderjarig zijn, namelijk Marie en
Jehanne.258. In 1567 maakte Jan carrière, toen twee Italiaanse kooplieden uit
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Antwerpen, namelijk Pietro Francesco Spinola en Raffaele de Barbarino, hem als
hun factor naar Amsterdam stuurden.259.
In 1588 wordt hij in een Antwerps archiefstuk genoemd; kennelijk is hij niet in
Amsterdam gebleven. Wellicht is hij te Antwerpen overleden? Op 9 maart 1592
wordt te Antwerpen door notaris Fabri zijn testament opgemaakt.260.

22. Titel: A maistre Nouel Fagnient, non moins gentil musicien, qu'excellent
compositeur de musique. Sonnet. Sainct Matthieu Cap. 18. (fol. 33v).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Gedicht over de broederlijke vermaning volgens Matth. 18:15-17. Wanneer de broeder
niet wil luisteren, moet ‘la Catholique Eglise’ op de hoogte worden gebracht, die de
halsstarrige dan mag beschouwen als een zondaar en een heiden.

Noé Faignient:
Hij was afkomstig uit Kamerijk. In 1561 verwierf hij het poorterschap van Antwerpen
waarbij hij als zijn beroep dat van ‘speelman’ opgaf. Hij slaagde erin een kleine
boekhandel onder de kathedraal op te zetten, waar hij onder andere een aantal van
zijn eigen uitgaven (muziekboeken) verhandelde. Hij stierf tussen 1595 en 1598.261.
Zoals andere Antwerpse componisten uit die tijd maakte ook Faignient gebruik van
de psalmen van Clément Marot en Théodore de Bèze als bron voor teksten en
melodieën. Zoals bekend werden deze psalmen in de protestantse kerken eenstemmig
gezongen. Voor huiselijk gebruik en voor orgelstukken maakten Faignient en anderen
meerstemmige zettingen.262. Calvinistische tijdgenoten in Antwerpen zullen zeker op
de hoogte zijn geweest van Faignients bedrijvigheid als componist van gezangen
voor hun huiselijke kring. Voor Poetou geldt dit ongetwijfeld ook. Uit de secundaire
literatuur is mij gebleken dat Faignient, zoals zovele andere componisten uit die tijd,
ook lascieve of dartele liederen heeft gemaakt. Een anonieme tekstbezorger stelt in
1577 in een voorrede dat hij de schande van deze componisten heeft willen bedekken
door geestelijke teksten uit te geven op hun melodieën.263. Zou Poetou's gedicht
misschien moeten worden geïnterpreteerd als een bedekte waarschuwing aan het
adres van de componist, als een aanmaning om het pad van de onkuisheid te
verlaten?264.

23. Titel: A mon seigneur Jan vander Noot, eschevin de la flourissante
Anvers. Sonnet. (fol. 34r).
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Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Met dit sonnet bedankt Poetou zijn beschermer Vander Noot voor het sonnet (SLL,
nr. 3) dat deze aan hem heeft opgedragen.265.

24. Titel: Le seigneur Artus Mirmod german à un pré. Odelette. (fol. 34v).
Aantal strofen: 2
Aantal regels: 16 versregels (8 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Dit allegorische liefdesliedje wordt Artus Mirmod in de mond gelegd. We moeten
erop verdacht zijn dat ‘pré’ hier een dubbele bodem heeft. Naar mag worden verwacht,
is hier sprake van een toespeling op een meisje uit de familie De Prez of De Prets.
In beide strofen van het gedicht is de kenspreuk van Poetou verwerkt, namelijk SANS
PEINE RIENS.

Artus Mirmod German:
Niet gevonden. Betekent het ‘German’ uit de titel hier: Duitser? Het hieropvolgende
gedicht is immers gericht tot de heren van de ‘Nation Germanique’ te Antwerpen,
zodat het gedicht voor Mirmod past in zo'n context.
De naam Mirmod of Mermoot was in de Nederlanden niet onbekend. In 1553 liet
zich de Luikenaar Godefr. Mermoot aan de Leuvense universiteit inschrijven.266.

25. Titel: Aux nobles seigneurs et trèsrenommés marchans, mes seigneurs
les Fuggers, Welsers, Relingers & tous autres de la puissante nation
germanique, résidens en la flourissante Anvers. (fol. 35r).
Genre: sonnet.
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
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Met dit lofdicht voor de Duitse handelsnatie te Antwerpen laat Poetou zien dat hij
zijn talent in dienst stelt (‘Moy de vos grandeurs serf’) van deze leidende, Duitse
koopmansgeslachten. Hierop verwerkt hij in vs. 9-14 een parafrase van de titel van
de SLL:
Ce faisant, vos renoms triumphament aillés
De ma IOIE EN LABEUR, sous les cieus estoillés
Volleront tesmoigner par supreme excellence,
Que Anvers et ses manans reverent les pourtraits
De vos immortels noms et negotians faits,
Et moy de vos grandeurs la bonté et clemence.

Fuggers:
De Fuggers (‘Fockers’ zoals ze onder anderen door Vondel werden genoemd) waren
de zakenlieden met het meeste kapitaal te Antwerpen. Hun rijkdom was
spreekwoordelijk. Zij waren actief in de handel in ertsen en mineralen, ze beheersten
de mijnbouw in Midden-Europa en ze speelden een voorname rol in de
specerijenhandel met Portugal. Vanaf 1545 traden ze te Antwerpen op de voorgrond
in de rol van bankiers. De jaren 1557-1562 waren echter slecht voor hen, want Filips
II kon niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Anton Fugger, het hoofd van
de firma, had de Antwerpse bui al zien aankomen; immers al in 1557 ontsloeg hij
Mattheus Ortel, de in zijn dienst welvarend geworden Antwerpse factor.
Sinds 1557 stond Hans Fugger aan het hoofd van de Antwerpse vestiging. Anton
had deze zoon naar Antwerpen gestuurd om er samen met de nieuwe factor Sebastian
Kurz te redden wat er te redden viel van de enorme geldbedragen die hij aan keizer
Karel had geleend. Het waren juist deze leningen, die Filips II aan het begin van zijn
regeringsperiode financieel in het nauw brachten.267.
Toen Poetou zijn gedicht schreef, was Hans Fugger vermoedelijk nog in leven. In
een stuk van 16 september 1564 wordt hij genoemd als ‘Hans Focker’. Hij is 48 jaar
en woont te Antwerpen.268. Vóór 27 juni 1565 moet hij zijn overleden, want op die
datum wordt van stadswege bepaald dat de stadssecretaris Alexander Grapheus alle
goederen, nagelaten door Hans Fugger, zal inventariseren.269.

Welsers:
De Welsers waren, evenals de Fuggers, kooplieden uit Augsburg. Twee takken van
de familie waren te Antwerpen vertegenwoordigd, namelijk de Neurenbergse tak,
die in 1566 nog door de lutherse Sebastian Welser werd geleid, en de katholieke,
Augsburgse tak die tot in 1561 werd geleid door Bartholomeus Welser. In 1549
hadden de Augsburgse Welsers een nieuwe factor naar Antwerpen gestuurd, namelijk
Conrad Bayr, van wie bekend is dat hij op de Antwerpse Beurs niet met ‘Duitsers’
omging, tenzij met de Schetzen, Jakob Welser en Mattheus Ortel. Rond 1562, toen
Bartholomeus was opgevolgd door Christof Welser & Co., had de firma een en ander
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te verduren vanwege de financiële crisis, maar toch bleef ze goed overeind.270. Vóór
1565 werd Bayr als factor te Antwerpen opgevolgd door Hans Henrick Moncprot
(ook: Mondtbrot, Momprot).271. Uit de studie van Ehrenberg blijkt dat de firma in
1566 vanuit Antwerpen aanzienlijke bedragen leende aan de Engelse Kroon.
Het is mogelijk dat Poetou met zijn gedicht uitsluitend de Augsburgse tak op het oog
had.

Rehlingers:
Ook de Rehlingers waren een bekend Augsburgs koopliedengeslacht. Zij waren
geparenteerd aan de Fuggers: Anton Fugger was met een Rehlinger getrouwd.272. Zij
waren luthers. In 1560 trad Hiëronymus Rehlinger te Antwerpen op in de rol van
bankier.273. Volgens Strieder duiken de namen van Anthoni, Bernhart, Jakob en Konrad
Rehlinger geregeld op in het Antwerpse notarieel archief.274. In een conceptbrief van
Joachim Ortel van 10 september 1579 heeft deze het over zijn ‘Cousyn [= neef]
Phillip Drommet’, die te Antwerpen factor van de Rehlingers is.275. Mij is niet bekend
wanneer Drommet factor is geworden.

26. Titel: Au docte et vertueus jeune homme François Stelsius. Ode. (fol.
35v-40r).
Aantal strofen: 28
Aantal regels: 252 versregels (9 per strofe).
Verslengte: De regels 1, 3, 5, 6, en 8 van elke strofe bestaan uit acht lettergrepen;
de regels 2, 4, 7 en 9 bestaan uit vijf lettergrepen.

Toelichting:
Aansporing aan Frans Steels om te volharden in zijn dichterschap, wanneer hij straks
zijn tijd zal besteden aan het koopmanschap. Kennelijk was Steels nog ongetrouwd,
want in de laatste strofe wenst Poetou hem een kuise, jonge vrouw toe en kinderen
met dezelfde kwaliteiten als hun ouders.

Frans Steels:
Geboren in of rond 1541 als zoon uit het eerste huwelijk van de drukker Jan Steels
en Margriete Hillen.276. Na de dood van zijn vader in maart 1562 sloot hij een contract
met zijn stiefmoeder, Anna van Eertborne, om samen met haar gedurende drie jaar
de drukkerij en de boekhandel van zijn vader voort te zetten. Het contract hield niet
in dat hij de leiding kreeg, want de leiding van de drukkerij werd toevertrouwd aan
zijn zwager Pieter Beelaert (ook: Bellerus), die getrouwd was met Johanna Steels,
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de halfzuster van Frans Steels.277. Op 18 februari 1566 [= 1567, n.s.] legt Frans Steels
een verklaring af over een nachtelijke brand in het klooster van de franciscanen.
Aangezien hij pas om één uur 's nachts arriveerde, toen de toren van de kerk al naar
beneden was gestort, kan hij zijn ondervragers weinig meedelen. Hij is slechts op de
ziekenzaal geweest om de minderbroeders te helpen. Hij wordt aangeduid als
‘Franchoys Stelsius, boeckvercoopere’; zijn leeftijd is ongeveer 25 jaar en zijn adres
luidt ‘inden Schilt van Bourgoegnien’.278.
Uit de ode van Poetou valt op te maken dat Frans Steels reeds op dertienjarige leeftijd
begon te dichten. Poetou noemt hem ‘docte’ en in de laatste strofe zegt hij te hopen
dat Steels' kinderen even ‘morigenés’ (welopgevoed) en ‘sçavans’ als hun vader
zullen zijn. Die nadruk op geleerdheid doet vermoeden dat Steels' poëzie in het Latijn
was gesteld.

27. Titel: Au gentil jeune homme Jan de Losson. Ode. (fol. 40v-41r).
Aantal strofen: 6
Aantal regels: 36 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk vier en vijf lettergrepen.

Toelichting:
Samen met dit gedicht stuurde de dichter een exemplaar van zijn Hymne de la
Marchandise aan Jan de Losson; dit blijkt uit de strofen 1, 3 en 4.279. In de vijfde
strofe echter heeft de dichter het over de vergankelijkheid van de liefde, zoals die
wordt beschreven aan het slot van het aan Jan de Losson toegestuurde boek.280. Met
dit slot lijkt mij het slotgedicht van La grande liesse te zijn bedoeld. Vandaar dat ik
meen dat het aan Jan de Losson toegestuurde boek een convoluut was waarin de HM
voorafging aan de LGL.
In de eerste strofe wordt ook nog vermeld dat het boek op 31 januari als
nieuwjaarscadeau aan Jan de Losson is geschonken. Aangezien zowel de HM als de
LGL in 1565 zijn verschenen, acht ik 31 januari 1566 waarschijnlijker dan 31 januari
1565.

Jan de Losson:
Zie: SLL nr. 21.

28. Titel: Le noble seigneur, mon seigneur Josue de Alveringhen, seigneur
de Hoffegen, à sa charite. Epigramme. (fol. 41v).
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Genre: acrostichon (Anna van Laten) gevormd door de beginletter van elke versregel.
Aantal regels: 12 versregels.
Verslengte: respectievelijk negen en tien lettergrepen.

Toelichting:
Liefdesverklaring van een Hollandse edelman, waarmee het hierop volgende,
uitgebreide liefdeslied (nr. 29) wordt ingeleid. Met dit epigram wordt tevens een
nieuwe afdeling in de bundel begonnen. Deze afdeling bestaat - met uitzondering
van de drie laatste gedichten - volledig uit liefdesgedichten die door Poetou op
bestelling zijn geschreven. De nadruk valt hier op de zangkunst, zodat men gaat
vermoeden dat Anna van Laten wellicht een zangeres was. De slotregels van dit
liefdeslied luiden vrij vertaald: ‘Mocht Anna dit lied zingen, dan zouden die klanken
als nieuwe kusjes voor Van Alferingens smachtende hart zijn’.

Anna van Laten:
Ze was mogelijk een Antwerpse zangeres, maar over haar heb ik nergens nadere
gegevens gevonden.280a.

Josua van Alferingen:
Deze militair was een zoon van ridder Zeger van Alferingen en van Margaretha van
Roon. Josua, die heer was van Hofwegen, maakte deel uit van Oranjes ruiterij. Hij
had persoonlijk veel aan de Prins te danken. Tijdens een twist in Den Haag in 1558
had hij namelijk manslag gepleegd, waarop Oranje ervoor zorgde dat hem genade
werd verleend.281.
Samen met zijn broer Samuel was Josua van Alferingen één van de ondertekenaars
van het Verbond der Edelen in november 1565. Hij zette zich ook in voor de
ondertekening van het beruchte drie-miljoen-guldenrekwest uit september/oktober
1565, waarop hijzelf wilde intekenen voor een bedrag van 500 kronen [= 1050
karolusgulden]. In Den Haag, waar hij was gevestigd, belegde hij bijeenkomsten van
de geuzen. Bij vonnis van 18 mei 1568 werden zijn goederen in de Alblasserwaard
en elders door de Bloedraad verbeurd verklaard. Hij was toen ongehuwd. Ook later
diende hij de zaak van de Opstand. Toen Medemblik zich in juni 1572 voor de Prins
verklaarde, stond Josua van Alferingen aldaar aan het hoofd van de prinsgezinden;
ook wist hij in de loop van dezelfde maand Alkmaar, Edam en Purmerend aan de
kant van de Prins te krijgen.282. Hij overleed in 1575 als gouverneur en kapitein van
Hoorn in West-Friesland.283.
Poetou was in 1565-1566 ongetwijfeld op de hoogte van de radicale politieke en
godsdienstige opvattingen van zijn ‘patronus’.
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29. Titel: A la mesme charite, par le susdit seigneur de Hoffegem. Chant.
(fol. 42r-44v).
Genre: acrostichon (in feite twee acrosticha: ‘Anna van Laten’ en ‘Ioachin Ortel’).
Aantal strofen: 24
Aantal regels: 144 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zeven en acht lettergrepen.

Toelichting:
De beginletter van de eerste twaalf strofen van dit liefdeslied levert de naam ‘Anna
van Laten’ op; die van de volgende twaalf strofen geeft: Ioachin Ortel. De eerste
helft van dit lied wordt in de mond gelegd van Van Alferingen. Bij zijn beschrijving
van Anna's aantrekkelijkheden wordt het petrarkistische procédé toegepast. Op basis
van dergelijke algemeenheden is het natuurlijk onmogelijk haar identiteit te
achterhalen; juist vanwege dit procédé bestaat bovendien de mogelijkheid dat het
lied aan verschillende schonen ten gehore werd gebracht. Het wordt in dit gedicht
niet duidelijk wat de persoonlijke relatie tussen beide minnaars Van Alferingen en
Ortel was. Als die twee al liefdesrivalen zijn, dan bestrijden ze elkaar in elk geval
niet. Is de liefde die ze voor Anna koesteren, soms een platonische liefde, dus een
geestelijke liefde zonder lichamelijke wensen? Gezien de nadruk die in de
daaropvolgende ode (nr. 30) valt op de kuisheid van Anna van Laten, lijkt me die
vraag terecht. In de tweede helft van het lied (nu in de mond van Ortel), komen in
strofe 15 de favoriete kleuren van Anna van Laten aan de orde: groen en wit. Het
groen symboliseert hier de blijdschap en het wit de kuisheid. Deze kleuren komen
terug in de hieropvolgende ode (nr. 30, strofe 33).
Elk van de 24 strofen van dit liefdeslied eindigt met een tweeregelig refrein, gezet
in romein. Daardoor onderscheidt zich het refrein ook typografisch van de overige,
cursieve, tekst. Het luidt: ‘Tant que viure ie pouray, / Vostre, o Charite, seray’ en is
door Poetou ontleend aan een bekend lied van Clément Marot: ‘Tant que viuray en
age flourissant / le seruiray le Seigneur tout puissant’.
Strofe 22 en 24 bevatten Poetou's devies ‘riens sans peine’. Vreesde de dichter soms
dat een onoplettende lezer deze liedtekst aan een andere auteur dan hemzelf zou
toeschrijven?

Josua van Alferingen:
Zie bij SLL nr. 28.

Joachim Ortel:
Zie bij SLL nr. 30.
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30. Titel: Par le généreus et courtois seigneur Joachim Ortel, A sa Diane
A.V.L. Ode. (fol. 45r-49v).
Genre: acrostichon (Riens sans peine Ortel Riens sans peine Van Laten).
Aantal strofen: 41
Aantal regels: 246 versregels (6 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zeven en acht lettergrepen.

Toelichting:
In deze ode, een liefdesgedicht, Ortel in de mond gelegd, vereenzelvigt Poetou Ortels
geliefde Anna van Laten met de kuise godin Diana door middel van woordspelingen
met haar achternaam: bijvoorbeeld in strofe 1 ‘Lateene ardeur’ (Latense vurigheid).
De moeder van de godin Diana was namelijk Latona (Leto), een geliefde van Jupiter.
Diana is daarom een ‘Lateenne’ of ‘Latoonse’, alias een nakomeling van Latona
(Leto). Van de godin Diana is bekend dat ze altijd maagd wilde blijven en een
beschermster van de kuisheid is. Dit is een reden te meer om te menen dat de liefde
waarvan hier sprake is, platonisch van aard is.
Het eerste woord van strofe 2 luidt ‘Diane’. In plaats van de beginletter D heeft
Poetou stilzwijgend de tweede letter gekozen voor zijn acrostichon.
In strofe 33 komen Anna's kleuren weer ter sprake: als teken van trouw zal Ortel
voortaan een groen-wit sjaaltje dragen.
Uit de twee slotstrofen blijkt dat Ortel tegelijk met de ode een roodgevlekte, witte
hond (een teef) aan zijn vriendin heeft geschonken.

Joachim Ortel:
Hij werd in 1542 te Augsburg geboren als zoon van Hans Ortel. Zijn ooms aan
vaderskant waren: Christoffel († vóór 1564), Melchior, Mattheus († 1564) en Joris
Ortel. Deze laatste was een halfbroer van Mattheus. Een tante van Joachim was
Regina Pfoffenhausen-Ortel.
Overgeleverd zijn de vele schuldbekentenissen die Joachim Ortel uitschreef in de
jaren zestig te Antwerpen. Bewaard bleef bijvoorbeeld een schuldbekentenis ten
bedrage van 60 pond Vlaams, 11 schellingen en 8 groten [= ca. 363 karolusgulden].
Deze som was hij verschuldigd aan de Spaanse herbergier Luis da Costa en diens
vrouw Maiken voor eten en drinken over de periode 15 december 1565 tot 2 juni
1567.284. Uit al die schuldbekentenissen valt in elk geval op te maken dat Ortel in die
jaren op grote voet leefde. Dit laatste wordt min of meer bevestigd in het testament
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van zijn oom Mattheus, de Antwerpse factor van de Fuggers, die op 12 december
1564 stierf. Over Joachim staat hierin het volgende te lezen:
Item wairt zaicke dat Joachim Ortel hem eerlyck eerbaerlyck stille ende
in dier vuegen houdt datmen hem syns beloeft [= indien hij zich zo gedraagt
dat men over hem tevreden is] Soo sal hem wanneer hy met wete ende
wille van synen ouders eerlycken ten houwelycken staete compt Twee
duysent carolus guldenen gegeven worden.
Na het overlijden van oom Mattheus zou Joachim nog eens 300 karolusgulden
ontvangen.285.
Uit het testament van Joachim van 22 februari 1586 blijkt dat zijn oom bij zijn
overlijden in 1564 hem zes jaar loon schuldig was.286. Het verwondert ons daarom
niet dat Joachim wel eens wat uit de kassa nam, wat dan door zijn oom nauwkeurig
werd opgetekend en wat een aanzienlijk totaalbedrag opleverde. Dit blijkt uit het
overzicht van de schulden van en aan Mattheus Ortel dat op 1 april 1569 werd
opgemaakt door de executeurs-testamentair Joris Stecher en Hans Hendrick
Mondtbrot.287.
Oom Mattheus stierf kinderloos, zijn zeven broers en zusters zouden elk 3000
karolusgulden erven. Ook neef Joachim werd goed bedacht, en het resterende bedrag
was nog groot genoeg om tegen rente te worden uitgezet, zodat neven en nichten en
de kinderen van hen bij hun huwelijk elk 1000 karolusgulden uitgekeerd zouden
krijgen. Het heeft echter niet zo mogen zijn. De executeurs-testamentair bleken
onbetrouwbaar te zijn. Een langdurig proces volgde, maar zonder bevredigend
resultaat voor de benadeelde partij. In een vlammend rekwest van acht bladzijden
aan de Antwerpse overheid (uit, naar schatting, 1580) stelt Joachim Ortel de
boevenstreken van de malversanten Stecher en Mondtbrot aan de kaak. Met recht en
reden voelde Joachim Ortel zich ernstig gedupeerd: uit een stuk van 22 november
1580, waarin wordt verwezen naar een Acte van Evictie van 16 september 1580,
blijkt onder meer dat Joachim en zijn vader Hans samen aanspraak maakten op 50.000
karolusgulden.288.
In de achtste strofe van Poetou's ode wordt uitdrukkelijk gezegd dat Joachim Ortel
in mei 1552 verliefd werd op Anna van Laten.289. Het is goed hierbij te bedenken dat
Joachim toen tien was! Heeft Joachim zijn Anna in Augsburg leren kennen en hebben
de ouders van deze Augsburgse schone zich daarna pas te Antwerpen gevestigd? Het
blijft hier bij een gissing.
Ieder die zich voor het humanisme te Antwerpen interesseert, spitst bij de naam Ortel
de oren: Ortelius, Van Meteren en Plantijn - aan deze kring wordt dan meteen gedacht.
Vandaar dat ik op de familierelatie wat nader in wil gaan. Eerst dit: ik heb geen spoor
gevonden van een familierelatie tussen Joachim Ortel en Abraham Ortelius. De
beroemde cartograaf Abraham Ortelius was de zoon van Leonard Ortels en Anna
Herwayers, en de kleinzoon van Willem Ortels. Bekend is natuurlijk de verwantschap
tussen Van Meteren en Ortelius. Van Meteren was de zoon uit het tweede huwelijk
van Odille Ortels, zuster van de vader van Abraham Ortelius, met Jacob van Meteren.
In de stamboom, ‘A refugee genealogy’, gepubliceerd door Van Dorsten,290. komen
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zowel Abraham Ortelius, als Emanuel van Meteren, Daniel Rogers en Joachim Ortel
voor. Volgens deze stamboom zou Joachim Ortel getrouwd zijn met een dochter van
de Bredase stadssecretaris Nicolaas van de Corput en Josyne Moors. De voornaam
van de vrouw van Joachim is niet overgeleverd: zij wordt vermeld als een zuster van
Hester van de Corput, de tweede vrouw van Emanuel van Meteren. Het feit dat
Joachim Ortel met een dochter van Nicolaas van de Corput getrouwd was, wat ook
in het NNBW is terecht gekomen,291. gaat vermoedelijk terug op eenzelfde
zeventiende-eeuwse gedrukte bron, namelijk de stadsgeschiedenis van Dordrecht
van M. Balen waarin het volgende vermeld staat: ‘N... van den Corput, Nikolaas
dochter, Troude Ioachim Ortel, Agent van de Staten Generaal’.292.
Dit komt niet overeen met mijn eigen bevindingen op grond van archiefstukken in
Breda en Den Haag. Blijkens een document uit Breda van 11 mei 1571 was Marie
vanden Corput in circa 1552 geboren als dochter van Niclaes vanden Corput, die in
1560 stadssecretaris van Breda werd. Haar zuster Hester was in circa 1564 getrouwd
met Emanuel van Meteren. In het stuk gaat het erom dat Cornelie vanden Corput
(leeftijd: circa 21 jaar) en Marie vanden Corput (leeftijd: 18 à 19 jaar), beiden
poorteres van Breda, bekend maken dat ze met toestemming van hun vader naar
Londen willen, naar hun zwager Emanuel van Meteren, om hun zuster Hester een
bezoek te brengen. Noch bij Cornelie, noch bij Marie is er in het stuk sprake van een
echtgenoot.293. Uit een ander stuk van 3 juli 1593 blijkt dat drie dochters van wijlen
Niclaes Janszoon vanden Corput en Marie Houtgens hun recht op de erfcijns van
een huis in de Gasthuisstraat willen verkopen. Aanwezig zijn Beatrix vanden Corput
en haar echtgenoot Abraham van Delden en ook Marie vanden Corput. Afwezig zijn
de echtgenoot van Marie, namelijk Jan Baptist Orellio, haar zuster Hester en haar
zwager Emanuel van Meteren. Van de drie vrouwen wordt gezegd dat zij in Londen
wonen.294. Twee afwijkingen van de door Van Dorsten gepubliceerde stamboom
vallen hier op: de echtgenoot van Marie vanden Corput heet blijkens het
archiefmateriaal niet Joachim Ortel, maar Jan Baptist Orellio. De moeder van Marie
vanden Corput heet niet Josyne Moors, maar Marie Houtgens.
Gegevens ontleend aan de papieren uit de Collectie Ortel, maken de door Van Dorsten
geschetste familierelatie nog meer aanvechtbaar. In deze papieren is te vinden dat
Joachim Ortel in de periode 1573-1578 monstercommissaris was in dienst van Oranje
en van de Staten-Generaal. Als zodanig woonde hij afwisselend in Delft en in Hoorn,
totdat hij op 13 oktober 1581 door de Staten van Holland als hun agent te Londen
werd benoemd. Ortel vertrok naar Londen in 1582, waar hij op 10 april 1584 ook
nog werd benoemd tot agent van de Staten-Generaal. Vóór zijn Londense tijd echter,
vóór of in 1578, huwde hij de weduwe van Jan Baptista van Triere.295. Zij heette
Elisabeth van Dalem en was afkomstig uit Mechelen. Zij zou haar tweede echtgenoot,
Joachim Ortel, nog vele jaren overleven tot ze in Den Haag zelf overleed. In de
stukken die Elisabeth van Dalem onder haar hoede had, die uiteindelijk in het ARA
H als de Collectie Ortel zijn terechtgekomen, is geen enkele toespeling te vinden op
Marie vanden Corput en evenmin op haar familie, terwijl daarin toch veel stukken
aanwezig zijn die dateren uit de periode van vóór Ortels huwelijk met Elisabeth van
Dalem.
De Amerikaanse historicus J.L. Motley (1814-1877) karakteriseerde Ortel als: ‘a
most experienced and intelligent man, speaking and writing English like a native,
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and thoroughly conversant with English habits and character’.296. Joachim Ortel
overleed te Londen op 3 oktober 1590.

31. Titel: Le noble seigneur Charles de Trello, chevalier & seigneur de
Scullenberch, à sa cruelle. Ode. (fol. 50r-54r).
Aantal strofen: 23
Aantal regels: 207 versregels (9 per strofe).
Verslengte: respectievelijk zes en zeven lettergrepen.

Toelichting:
Liefdesbrief in verzen, in opdracht van Karel van Trello geschreven voor diens
vriendin, die - zo leren we uit het gedicht - hem nu afwijst, ondanks het feit dat Van
Trello haar drie jaar lang heeft bemind en gedurende 200 nachten haar gunsten heeft
genoten.

Karel van Trello (ook: Van Trillo):
Hij was een edelman van Italiaanse afkomst, maar een geboren en getogen
Antwerpenaar. Van beroep was hij militair. Over de Van Trello uit de tijd van Poetou's
ode weten we niets. Pas zijn latere activiteiten zouden deze man bekend maken.
In 1572 diende hij als legerkapitein onder de Prins bij het beleg en de verovering
van Geertruidenberg. In de periode 1573-1578 was hij bevelhebber, eerst van
Loevestein, daarna van Herentals. Hij nam in 1583 ontslag uit militaire dienst. Na
een verzoek daartoe zijnerzijds, kreeg hij bij besluit van de Raad van State d.d. 19
oktober 1585 maandelijks een wachtgeld van ‘veertich ponden van veertich groten
tpondt’.297.
Nadat Leicester op 30 maart 1586 residentie had gekozen te Utrecht, werd Van Trello
aldaar schout waarop hij iedereen vervolgde die tegenstander was van Leicesters
politiek. Op 7 juni van hetzelfde jaar werd hij ook aangesteld tot superintendent en
kapitein van Culemborg, wat in combinatie met het Utrechtse schoutambt lucratief
moet zijn geweest. Na de ontslagname van Leicester in maart 1588, werd hij echter
wegens onkunde uit zijn ambt ontzet. Na die tijd ging het hem financieel gezien niet
erg voor de wind, maar gelukkig was Prins Maurits hem gunstig gezind. Hij mocht
dan ook aan het hof te Den Haag verblijven, waar hij - wegens zijn excentriek gedrag
- doorging voor de zot van Maurits en van het hele hof.
Van Trello zou in later tijd Poetou's hulp niet meer nodig hebben gehad om een ode
te schrijven. Van zijn hand is een Franse ode overgeleverd uit 1585 in acht strofen
op De la vérité de la religion Chrétienne van Philippe de Mornay. Deze laatste had
als bijnaam: ‘le Pape des Huguenots’. Van Karel van Trello is ook nog bekend Een
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Historiael Ghesangh, bestaande uit maar liefst zestig strofen en vervaardigd in 1593
naar aanleiding van de herovering van Geertruidenberg op de Spanjaarden door Prins
Maurits. Uit die periode stammen ook nog wat kleinere gedichten. Uit de periode
1572-1583 zijn de 169 originele brieven die aan hem werden geschreven door Willem
van Oranje, Aartshertog Matthias, Bo(u)ssu, Batenburg, Montigny en anderen, met
daarnaast nog brieven van Karel van Trello aan de genoemde personen. ‘De Brieven
betroffen zijne krijgsverrigtingen, en waren voor de Geschiedenis van gewigt [...]’,
aldus J.C. de jonge.298.
Karel van Trello was getrouwd met Clara van Persijn; hun dochter Lucretia was een
goede vriendin van Constantijn Huygens die voor haar zijn Oogentroost schreef.299.

32. Titel: Au noble seigneur Don Francisque Soria. Sonnet. (fol. 54r).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor een Spaanse koopman en vrijgezel. Kennelijk vond de dichter het
moeilijk om inspiratie te vinden, want hij plagieert hierin zijn eigen werk: stof,
rijmwoorden en enkele versregels zijn ontleend aan het sonnet voor schepen Gillis
Happaert (SLL, nr. 10), waarin de dichter trouwens al evenmin blijk gaf van
geïnspireerdheid.

Francisco Soria:
We beschikken over het bewijs dat hij reeds in 1558 te Antwerpen woonde.300. Goris
vond zijn naam op een lijst van ‘Espagnols célibataires résidant ou habitant seul à
Anvers et faisant partie de la nation en 1560’.301. In een stuk van 7 september 1564
wordt hij genoemd, samen met mr. Jeronimo Regnaet, mr. Ambroise Govaert en Jan
vander Avont, als zaakwaarnemer van de weduwe van mr. Bernardo Carducci:
Leonarda de Diaceto.302.

33. Titel: Le vertueus et trèscourtois jeune homme Ferdinand Oyens à sa
charite. Sonnet. (fol. 54v).
Genre: acrostichon (Cornele Aertsen)
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
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Het sonnet dient ter inleiding op een liefdesbrief. Deze liefdesbrief is in de vorm van
een ode geschreven en volgt meteen op het sonnet. Sonnet en ode zijn beide in
opdracht van Oyens geschreven; ze zijn ook beide bedoeld voor Oyens' vriendin
Cornele Aertsen.

Cornele Aertsen:
Geen gegevens over haar.

Ferdinand Oyens:
Uit de tiende en elfde strofe van de ode blijkt dat Oyens koopman van beroep is:
En Bourse, Eglise, ou Rue,
Ie n'ay, las! pensement,
Que de veoir instamment
Vostre oeil, qui m'esvertue.

(Str. 10, vs. 8-11)
Si ie suis en Contoir,
Pour lire ou pour escrire,
Vostre oeil venant s'assoir
Pres de moy d'haut vouloir.

(Str. 11, vs. 1-4)
In een stuk van begin april 1564 wordt ‘Fernando Oyens Joossone out bat dan
vyffentwintich Jaren’ genoemd. Het is mij niet duidelijk of hier sprake is van oude
of nieuwe tijdrekening, maar in elk geval blijkt hieruit dat hij in ca. 1538 moet zijn
geboren. In dit stuk worden ook enkele overige kinderen van wijlen zijn vader Joos
Oyens genoemd. Het zijn Clara, die in 1564 getrouwd blijkt te zijn met Nicolas
Marcys [= Marqui?], en verder de dan minderjarige kinderen, Beatris, Wencela en
Baptist.303. Mogelijk vinden we deze laatste terug als ‘Battista Oyens, of Antwerpe’
op een lijst van de Italiaanse Gemeente te Londen in 1568.304.
Een document in het Rijksarchief Zeeland werpt nog wat nader licht op de familie
Oyens. Vader Joost († 1546) is een Antwerpenaar. Zijn echtgenote is Geertruyd
Frederiksdochter van der Molen. Hun kinderen zijn: Clara, Baptista (trouwde Anna
Wakens), Frederik, Ferdinand, Beatrix, Wendela (trouwde Elias Boudaen). Over
Ferdinand vermeldt het stuk dat hij in 1573 de Canarische Eilanden heeft verlaten,
dat hij in 1578 te Hambrug woonde, in 1579 te Haarlem en in 1580 te Amsterdam.
Hij is ongehuwd overleden.304a.

34. Titel: A la mesme charite, par le susdit Oyens. Ode. (fol. 55r-63r).
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Adres:
Ode sans plus tarder
Va toy au sein darder
De cell' Charite Vierge,
Dont ie me dits Vassal,
Vermeille que coral,
Blanche que lis, ou neige.

Aantal strofen: 38
Aantal regels: 418 versregels (11 per strofe).
Verslengte: zes à zeven lettergrepen.

Toelichting:
Liefdesbrief in de vorm van een ode, bestemd voor Oyens' geliefde (Cornele
Aertsen?). Hierin verklaart Oyens zijn liefde. In strofe 22 wordt de suggestie gewekt
dat Oyens zijn vriendin zal toezingen, terwijl hij zichzelf op de luit begeleidt:
Car mes esprits vitaux,
Qui vous sont vrais Vassaux,
Tousiours ils m'eguillonnent
A vostre adveu chanter,
Et sur mon Lut noter
Chansons qui vous couronnent.

(Str. 22, vs. 6-11)

Ferdinand Oyens:
Zie bij SLL nr. 33.

35. Titel: A la mesme charite par le desusnommé Oyens. Sonnet. (fol. 63v).
Genre: acrostichon (Ferdinand Oyens)
Verslengte: twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Met deze liefdesverklaring bestookt Oyens opnieuw zijn geliefde: zo te zien was hij
Poetou's beste klant.

Ferdinand Oyens:
Zie bij SLL nr. 33.
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36. Titel: Le vertueus et courtois jeune homme Pierre Gérard de Ghemonde
à sa nymphe Adrianne. Sonnet. (fol. 64r).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Liefdesverklaring door Poetou in opdracht van P. Gérard geschreven in de vorm van
een sonnet voor diens geliefde Adrianne. Het lijkt erop dat Gérard (de Ghemonde)
op Adrianne verliefd is geraakt door het zien van haar gelaat (tenzij hier met ‘portrait’
een geschilderd portret is bedoeld), vgl. vs. 1-8:
Vos bruns cler-voyans yeus et angelique face,
Et de vostre beau corps Ie dous-grave entregent,
Orné d'Esprit gentil, divin, veillant, et gent,
Nymphe d'haute beauté, d'honneur, de gloire et grace:
Commandent à ma bouche en la presente place
Reciter, que serf suis de vostre oei! refulgent,
Ardant, Nymphe, ó helasl sous Ie flambeau vigent,
De vostre beau portrait, qui dans ses retz m'enlace.

Pierre Gérard (ook: Pieter Geerards?):
Over deze ‘patronus’ van Poetou heb ik geen nadere bijzonderheden gevonden.
Wellicht was hij afkomstig uit het Noord-Brabantse Gemonde (gelegen tussen
St.-Michielsgestel en Boxtel)?

37. Titel: A maistre André Cuyret, dit: le Mercier, gentil escrivain. Sonnet.
(fol. 64v).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Lofdicht voor een bevriend schrijver die zowel met het penseel als met de pen werkt.
Uit het antwoord van Cuyret zal blijken dat hij in elk geval in staat is om een redelijk
epigram te schrijven. Als we Poetou's woorden in vs. 9-11 mogen geloven had Cuyret
veel succes met zijn kunst in Antwerpen:
Anvers, des bons esprits et nourrice et rivage,
N'eut onques Escrivain (fors toy) que son ouvraige
Sçeut mieus perlucider, pindre, et faire parler,.

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

André Cuyret, genaamd Le Mercier:
Deze man, wiens vaardigheden met penseel en pen door Poetou zozeer worden
geroemd heb ik niet kunnen terugvinden. Uit de secundaire literatuur is een Jacques
Quyret bekend, een koopman uit Armentières, die in 1559 te Antwerpen handel dreef
of handelde met Antwerpse kooplui.305.
Uit een stuk van 10 februari 1563 (= 1564, n.s.) is bekend dat een zekere Andrieu le
Mercier bij Guillaume de Poetou in het krijt stond voor een bedrag van 4 pond Vlaams
4 schellingen en 8 groten [= ca. 25,5 karolusgulden].306. Wellicht is dit onze Cuyret,
genaamd Le Mercier? Mij is niet duidelijk wat voor soort werk Cuyret produceerde:
het lijkt erop dat hij het verluchtte met geschilderde of getekende portretjes, gezien
vs. 1-3 van zijn antwoord aan Poetou:
Volut Dieu, ó Poetou, que mon pinceau, et plume,
Au vif pourtraire il peut l'honneur, qu'as merité,
Et le haut Divin don, dont Dieu t'a herité.

Het poëtische antwoord van Cuyret is ook wat vromer dan Poetou's lofdicht: niet
alleen is het dichterschap een gave Gods, maar Christus voorziet kennelijk ook in
de toewijzing van beschermheren (‘Patrons, di-ie, Poetou, que Christ t'a es mains
mis’).

38. Titel: Par André Cuyret, dit le Mercier, à Guillaume de Poetou pour
responce, Epigramme. (fol. 65r).
Auteur: André Cuyret, genaamd: Le Mercier.
Aantal regels: 12
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Met dit epigram bedankt Cuyret onze dichter voor zijn sonnet en prijst hij op zijn
beurt Poetou's werk.

André Cuyret:
Zie bij SLL nr. 37.
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39. Titel: Au noble seigneur, mon seigneur Jan Vander Noot, eschevin
d'Anvers, mon mécène, & fauteur de tous bons esprits, Sonnet. (fol. 65v).
Verslengte: respectievelijk twaalf en dertien lettergrepen.

Toelichting:
Slotgedicht waarmee Poetou zijn bundel nog eens uitdrukkelijk onder de hoede plaatst
van zijn voornaamste ‘patronus’ van dit ogenblik, Jan vander Noot.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Zoals ze voorkomen in: SA A, Pk. 1353, fol. 78r.
Goris 1925, 617, 619.
SA A, Cert. 22, fol. 67r-68r.
SA A, Cert. 20, 145v. 5; Voet Dl. 2 (1972), 479.
Zie de opdracht aan Francesco Gentili in: Horatius: Ars Poetica [...], et in eam paraphrasis et
parekbolai sive commentariolum Ioannis Sambuci Tirnaviensis Pannonii. Antverpiae, Chr.
Plantinus, 1564 (ex. UB L: 187 E 3). Hieruit blijkt dat de uit Nagyszombat (nu: Trnava in
Tsjecho-Slowakije) afkomstige edelman Sambucus gedurende de maand juni van 1562 te Genua
verbleef bij zijn vrienden Stephanus Saulius, Senarega en Odericus Medicus (Zie zijn brief aan
Paulus Manutius in Gerstinger en Vantuch 1968, pp. 58-60 en p. 16).
De opdracht van Rechnicz die aan deze Horatius-commentaar voorafgaat, was gedateerd: ‘Idibus
Ianuariis’ of 13 januari 1564. Wellicht was dit Rechnicz' nieuwjaarsgeschenk voor de jonge
Leuvense student Francesco Gentili? (Ingeschreven op 4 oktober 1563 volgens Matricule Dl.
4 (1961), 666 nr. 40). Francesco's broer, Stefano Gentili, wordt door Rechnicz in die opdracht
geprezen als groot liefhebber en beschermer van de letteren en de filosofie (‘[...] Stephanum
Gentilem fratrem tuum litterarum, et omnis philosophiae eiusque sectatorium amantissimum’).
Volgens Rechnicz was de studieuze Stefano vooral in de Griekse en Latijnse letteren
geïnteresseerd.
Voor een opgave van andere exemplaren in openbaar bezit, zie Voet Dl. 3 (1981), nr. 1377.
7. Voor de eerste uitgave, zie Voet 5 (1982), nr. 2168. Door mij werd een exemplaar van de tweede
uitgave gehanteerd, namelijk: J. Sambucus: Emblemata, et aliquot nummi antiqui [...], Altera
editio, Cum emendatione et auctario copioso ipsius auctoris. Antverpiae, Chr. Plantinus, 1566
(ex. UB L: Th. 1197). Hierin op p. 83 het embleem dat aan Stefano Gentili werd opgedragen
onder het motto: ‘Nullus dolus contra casum’ (tegen het ongelukkig toeval helpt de list niet).
De pictura laat een vos zien op een ijsschots in het midden van een rivier, met een stad op de
achtergrond en allerlei verwonderde lieden op de voorgrond. In de subscriptio worden motto
en pictura toegelicht. Het blijkt om een vos te gaan die op de bevroren Donau bij Regensburg
terecht was gekomen, toen plots de dooi intrad. Hij liet zich afdrijven omdat hij niet durfde te
zwemmen. Tenslotte kwam hij helemaal uitgeput in de buurt van Wenen aan land. Zeg mij wat
waakzaamheid tegen het ongelukkig toeval vermag? luidt de les, en welke list waarborgen biedt
tegen dergelijke gebeurtenissen in de toekomst?
8. Admirari satis non possum te Virum nobilem, tam opulentem, tot tantisque negotiis obrutum,
tam ardenter literarum studia Inter omnes sane Italos, quorum sum vel notitiam vel familiaritatem,
postquam aedes Alberti Pinellae frequentare occepi, inter omnes nactus, te libris & studiis
deditissimum comperi. Sunt quidem omnes illi suis quisque dotibus suscipiendi. Quid enim
Alberto Pinella magnificentius? Quid Ioanne, Petro, Iulio aut magis humanum, aut in domestica
disciplina magis compositum? Quid Iosephi Auriae pectore candidius, benevolentiusque? Quid
Petro Francisco Spinulae viro plane principe fidum magis? Quid Ioannis Baptistae Spinulae
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ingenio syncerius, ac ab omni fuco alienius? Et tamen, ut id, quod verum est, libere eloquar,
cum omnium has peculiares dotes aeques, tamen eo nomine omnes superas ac longo intervallo
post te relinquis, quod literarum studia, quibus illi destituuntur, tibi adiunxeris. Unde fit ut hi,
ubi ingenia sua mole, quibus premuntur, negotiorum, senserint fatigata, varia quaerant, quibus
ingenii vires reparent, solatia. Tu vero, vir clarissime, spretis fortiter vulgaribus hisce solatiis,
ut ingenium acuas, studiis & veterum potissimum lectione te oblectas. Perge (quaeso) quo
cepisti pede, usui & ornamento aliquando futurus toti Liguriae: & felicem sane turn iudicaverim
Genuensium Rempublicam, ubi tu & tui similes ad eius clavum sederitis, quia iuxta Platonem,
tum demum cum Republica bene agitur, si aut Reges philosophentur, aut Philosophi regnum
obtineant. Hieronymo Gentili, tuo Germano fratri, ac Vincentio Spinulae contubernali tuo, me
commendatum cupio. Bene igitur ac feliciter valebis, Vir clarissime. Ex nostra iuxta Antverpiam
Mishaga, 28 Mart. (J. Garetius: Mortuos vivorum precibus adiuvari ex sanctis patribus assertio.
Antverpia, C. Plantinus, 1565, pp. 24-26. Gehanteerd exemplaar KB H: 1702 G 79).
Verdere details over deze uitgave in Voet Dl. 3 (1981), nr. 1237.
9. Hierbij volgt het sonnet in kwestie:
E gli è pur ver (Gentil) che la corona
Ch'al nome (pur ch'altri vi chiame) havete,
V'ornan Ie Muse gratiose, e liete
Di gioie colte al fonte d'Helicona;
E fatto siete tal, che non risuona
Questo aer piu, se non di quel, che siete,
E de fiori, e de pomi, che godete
Nell'almo sen di Flora, e di Pomona;
E gli è pur ver, che di virtu v'alzate
Al sommo grado, et ascendete ogn'hora,
Qual suole Apollo al suo Solstitio estivo
O voi felice, ò voi beato ancora;
O voi di lui piu bello, ò voi piu vivo;
Se giunto alto lassu, non ritornate.
(Vergilius, ed. Schiappalaria 1568, 227).
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 345.
SA A, Cert. 22, fol. 39r-40r.
Denucé 1934, 129, 131.
SA A, 22. fol. 186r-187r.
Fugger-Zeitungen 1923, 12-13, nr. 10.
Van de toonzetting van Ronsards sonnetten door de Mechelse componist vindt men een uitvoerige
titelbeschrijving met opgave van de bewaarplaats der exemplaren bij Van Doorslaer 1921, pp.
161-162; voor een dergelijke beschrijving van de Madrigali (edities 1576 en 1585), zie Ibidem,
pp. 98-99.
16. De ongedateerde prozaopdracht is in zijn geheel uitgegeven in Van Doorslaer 1921, pp. 221-222.
De naam ‘Aversa’ brengt Van Doorslaer ertoe om hierbij aan de gelijknamige kleine stad te
denken die op 12 km ten noorden van Napels ligt. In het geval het hier om een zetfout gaat en
de naam ‘Anversa’ (Antwerpen) moet luiden, denkt Van Doorslaer dat de bijstand die Giovanni
Grimaldi hem bood, moet dateren uit de tijd van Filippo de Monte's verblijf te Antwerpen in
1554-1555, voorafgaand of na diens verblijf aan het Engelse hof van Mary Tudor (Ibidem, 45).
Dat lijkt me niet onmogelijk: Giovanni Grimaldi was toen circa 20 jaar.
Filippo de Monte's devies is letterlijk praktisch hetzelfde als dat van Guillaume de Poetou. Het
luidt: ‘Rien sans peine’ of ‘Nihil absque Labore’ (Ibidem, 66, 70). Dit lijkt me een opmerkelijk
feit, waarvoor ik echter geen verklaring kan geven.
17. Hierbij de tekst van dit sonnet:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Non voler saper alto, e piu di quanto
A spirito mortal saper conviene,
Suona colui, che tra gli eletti tiene
Nome di tromba dello Spirto santo.
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E perciò voi, che da quel caro canto
Delle dolci, celesti, alme Sirene
Vi sentite rapir, pensate bene
Grimaldo, al volo, onde v'alzate tanto.
E se Venere havete in ascendente,
E Giove in mezzo il ciel, contento al quia,
Deh fermate qua giu sotto la Luna.
Non si dee tutto cio, che vuol Fortuna;
E philosopho piu, che sapiente
Baciar devete, et abbracdar Sophia.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

33a.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

(Vergilius, ed. Schiappalaria 1568, 224). In dit sonnet is het ‘contento al quia’ uit vs. 10 ontleend
aan Dante's Purgatorio, Canto 111, vs. 37: ‘State contenti, umana gente, al quia;’. (Met dank
aan Prof. Crespo die mijn aandacht vestigde op deze ontlening).
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 335, 346, 247.
SA A, Cert. 17, fol. 42v.
SA A, Cert. 23, fol. 9v-10r. Zie ook Ibidem, fol. 155v.
Lapeyre 1955, 16 noot 26.
AAB 11 (1879), 3.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 340, 346.
Met dank aan prof. Zaalberg die mij opmerkzaam maakte op Schillers treurspel.
Fugger-Zeitungen 1923, pp. 12-13 nr. 10.
SA A, Pk. 626, fol. 19r.
Goris 1925, pp. 410-411.
Denucé 1934, 131.
Hirschauer 1 (1923), 298 noot 5.
Relations politiques Dl. 4 (1885), 445, 454.
SA A, Pk. 638, fol. 11v-12v, 154v-155r.
SA A, Cert. 23, fol. 277v-278v, zie ook Cert. 24, fol. 308v-309r. Volgens Cert. 20, fol. 133r
machtigt hij op 20 maart 1564 de heren Lucas en Dionisius Spinola, beiden woonachtig te
Napels, om aldaar zijn zaken te behartigen.
ARA B, Diverse handschriften (Manuscrits divers) 193 bis, pp. 445-446: ‘Mes Cousins, Mario
Cardovino, porteur de ceste, m'a bien amplement référé ce qu'est advenu en la ville d'Anvers,
et me déplaist grandement que l'on s'y soit tant desbordé...[etc.]’.
Corr. Gr. Dl. 5, 238, 250.
Guicciardini 1968, 360 (met afbeeldingen van onder meer Philippeville en Mariembourg).
BNB 2 (1868), kol. 205-207: hierin wordt ten onrechte vermeld dat Jeanne de Bailleul de moeder
van Adrien de Berghes was. Zie over Olhain ook: NNBW Dl. 6 (1924), kol. 102-104 en De
Coussemaker Dl. 2 (1876), 224-226.
Gepubliceerd door Vogels (Vogels 1939, pp. 948-950); een obligatie, uitgegeven door Olhain
om Silvius toe te laten 60 gulden op te nemen, is gedateerd: 10 februari 1570 (Ibidem, p. 950).
Uitvoerig over deze actie en haar nasleep is De Meij 1972, pp. 19-38.
Vogels 1939, 945, 946.
Epigraphie Dl. 7 (1925-1931), 673, 862, 933.
Hirschauer Dl. 1 (1923), 37 noot 3; 330 noot 2.
Matricule Dl. 4 (1961), 402, nr. 87.
Voet 1975, 250 nr. 210. Rouzet 1975, 201, laat Silvius in 1558 beginnen als drukker. De gegevens
over de lening en het onderpand zijn ontleend aan Van den Branden 1983-1985, 173.
Briels 1974, 445.
SA A, Cert. 23, fol. 102r.
Van Vaernewijck Dl. 3 (1874), 134. Over Van Thielt, zie: NNBW Dl. 2 (1912) kol. 1433-1436
en de uitvoerige literatuurverwijzingen in Reitsma 1916, pp. 279-280 (die verdwenen zijn in
latere heruitgaven van dit standaardwerk). Zie ook Prims Dl. 8-1 (1941), 152, 172 en 175.
Van der Essen 1914, 212. Over Silvius' verdere activiteiten als drukker van Guicciardini's
Descrittione en als eerste academiedrukker van Leiden, zie De la Fontaine Verwey 1976 (II),
11-15. Voor de Engelse vertaling van dit geschrift zie De la Fontaine Verwey 1982, pp. 24-29.
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47. Vogels 1939, 950.
48. Guicciardini 1968, 28 kol. 2.
49. Vander Straeten Dl. 5 (1880), 127: vanaf Pierre du Hotz in de zestiende eeuw tot en met
Henri-Jacques de Croes in de achttiende eeuw gold de positie van zangmeester aan de hofkapel
te Brussel als het hoogst bereikbare in de Nederlandse (c.q.: Zuid-Nederlandse) muziekwereld.
50. Vander Straeten Dl. 1 (1867), 245. Vander Straetens bron is A. Pinchart: Archives des Arts [...].
Dl. 2, p. 234.
51. Vander Straeten 6 (1882), pp. 303, 461.
52. Peulmeule 1935, pp. 17-19.
53. Lottin 1978, 71 en 72, volgens een stuk uit de Archives Municipales te Rijsel: Régistre aux
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.

mémoires no 15.923, fol. 24 en volgende.
SA A, Cert. 23, fol. 108v.
AAB 9 (1874), 41 noot 5.
Matricule Dl. 4 (1961), 386 nr. 34.
Hirschauer Dl. 2 (1923), 164.
AC A, HH 1 [niet gefolieerd].
Kuttner 1949, hfdst. 2, pp. 58-63; hfdst. 25, pp. 218-227 en hfdst. 26 pp. 228-237.
Van Vaernewijck I (1872), 96.
Ibidem.
SA A, Cert. 16, fol. 456r-457r.
SA A, Cert. 18, fol. 17v-18r. Ook in de jaren 1565-1566 was Van Deel actief in de Antwerpse
graanhandel. Zijn schepen worden te Amsterdam geladen, volgens SA A, Cert. 24, 265v, 270v
en 326v.
AAB 9 (1874), 218.
SA A, Cert. 12, fol. 208r, 230v en 316v; SA A, Cert. 13, fol. 78v; Cert. 16, fol. 411v; Cert. 20,
fol. 72r-72v en Cert. 23, fol. 352v.
SA A, Cert. 24, 362r. De vader van Pauwlyne Huenens heette ook Peter evenals haar broer (zie:
SA A, Cert. 15, fol. 96r; mij medegedeeld door mevrouw G. Degueldre van het Stadsarchief
Antwerpen).
De meeste levensbeschrijvingen van Jacques Bernoulli van vóór 1922 zijn terug te voeren op
een passage in de ‘Vita celeberrimi mathematici Jacobi Bernoullii’ uit 1705 van de hand van
J. Jacobus Battierius, opgenomen in J. Bernoulli: Opera. Genevae, Haeredes Cramer & fratres
Philibert, 1744. 2 dln. (ex. UB L: 536 E 6-7). De bewuste passage die ik hier in extenso citeer,
vindt men in Dl. 1 op p. 8:

Natus est JACOBUS BERNOULLIUS iis majoribus, quos ob constantem
purioris Religionis professionem ALBANI Ducis credulitas [lees:
crudelitas) patria sua Antverpia pulsos, in exteris regionibus fortunarum
suarum sedem quaerere coegit, postquam in illa civitate
BERNOULLIORUM gens, METERANO [noot: Edit. Germ. L.XI, p. 225
& XVI, p. 343) quoque celebri rerum Belgicarum scriptori memorata,
diutissime floruerat, & Consulatum quoque gesserat. Accidit ea calamitas
JACOBO, qui cum octo liberis utriusque sexus domo profugus Francofurti
domicilium posuit, ibique A. MDLXXXIII denatus est.
Toen de lutherse predikant Matthias Flacius Illyricus, die zo actief is geweest in de Antwerpse
gemeente, op 11 maart 1575 te Frankfurt overleed, stond Jacques Bernoulli aan zijn sterfbed,
samen met de predikant Hartmann Beyer en de arts Lonicer (Steitz 1885, 40; Dechent Dl. 1
(1913), 240). In 1570 verwierf Bernoulli het poorterrecht van Frankfurt; als zijn beroep wordt
‘wapensmid’ vermeld. Hij fungeerde als een bemiddelaar tussen de Antwerpse en Frankfurter
gemeente, maar vermoedelijk kon hij pas na de Pacificatie van Gent (1576) tussen beide steden
heen en weer reizen (Steitz 1885, 42). In 1587 verwierf ook een Pierre of Peter Bernoulli het
poorterrecht van Frankfurt; deze was juwelier van beroep (Steitz 1885, 62).
Aan het begin van de jaren twintig heeft een lid van de familie Bernoulli het Antwerpse
Stadsarchief verzocht om nadere gegevens omtrent zijn stamvader. Met het onderzoek werd de
archiefambtenaar Jan Cools belast, wiens gegevens terechtkwamen in het Gedenkbuch der
Familie Bernoulli. Basel, 1922, pp. 138-142. Het onderzoek van Cools leverde de volgende
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68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

biografische gegevens op: Jacques Bernoulli was een zoon uit het eerste huwelijk van de
chirurgijn Lion Bernoulli († 1561) en Pauline Bode († vóór 1552). Uit hetzelfde huwelijk
stamden ook Pierre en Nicolas, de broers van Jacques. Het tweede huwelijk van Lion Bernoulli
(volgens de opgaven van Cools: met Marie Hoevens, weduwe van Damaes van den Beende)
was kinderloos.
Jacques Bernoulli is eveneens tweemaal in het huwelijk getreden. De eerste maal op 4 oktober
1551 met Mayken Sterckx, weduwe van Jan Haecx, die twee kinderen meebracht in haar
huwelijk, namelijk Franchis en Jehanna. Uit dit eerste huwelijk had Jacques Bernoulli een zoon
Lion († vóór 1583), die trouwde met zijn stiefzuster Jehanna Haecx. Het huwelijk van Jacques
Bernoulli met Francine Cocx vond plaats in juli 1559. Bij haar zou hij 17 kinderen krijgen,
onder wie Nicolas, Abraham, Matteus, Remigius, Pierre, Leon en Isaac. Van zijn dochters is
er slechts één bij name bekend: zij heette Pauline.
Pierre, de oudere broer van Jacques Bernoulli, trouwde in 1554 met Anna Loop. Hij zou vóór
1568 zijn overleden. De jongere broer Nicolas was van beroep wasfabrikant. Deze trouwde
Margarethe de Prieur en overleed in 1581. Tot zover de gegevens van Cools zoals die in het
Gedenkbuch worden vermeld.
Hierbij enkele kanttekeningen. Op grond van het door mij geraadpleegde archiefstuk (SA A,
Cert. 24, fol. 362r) meen ik dat de tweede echtgenote van Jacques Bernoulli's vader niet Marie
Hoevens is geweest, maar Pauwelyne Huenens. Dit werd mij bevestigd door mevrouw G.
Degueldre op grond van een aantal andere archiefstukken waarin Pauwelyne Huenens voorkomt,
onder andere SA A, SR 225, fol. 256r; SR 226, fol. 211r, 288r, 304r; SR 257, fol. 84r. Een
andere mogelijke tegenstrijdigheid betreft het overlijdensjaar van Jacques' broer Pierre. Volgens
opgaven uit Frankfurt (Steitz 1885, 62) was Pierre juwelier van beroep en verwierf hij in 1587
het poorterrecht, maar het is goed mogelijk dat deze Pierre niet de broer maar een zoon was
van Jacques Bernoulli.
Al met al lijkt de ode van Guillaume de Poetou aan dit archiefmateriaal interessante gegevens
toe te voegen. Indien de Jacques Bernoulli over wie we het hier voortdurend hebben, dezelfde
is als de neef (‘son cousin’) aan wie Poetou zijn ode opdraagt, dan is er alle kans dat Jacques
Bernoulli en zijn vader Lion uit Poetou's geboortestreek afkomstig zijn. Hoe de familierelatie
precies in elkaar zit, is mij tot nu toe niet duidelijk. Mevrouw Degueldre was zo vriendelijk mij
een argument te geven voor de Artesische afkomst van Lion Bernoulli. Op 5 maart 1556 (=
1557, n.s.) machtigde de gezworen chirurgijn Lion Bernoul een zekere Leurens Herle, woonachtig
te Beuvry in Artesië (gelegen onder de rook van Béthune). Deze machtiging diende om Herle's
broer te begiftigen met een erf met huizen, stallen enzovoort. Deze goederen waren afkomstig
uit de nalatenschap van Jehan Bernoulli, Lions broer (SA A, Cert. 11, fol. 179r). Misschien
heeft het zin hierbij te bedenken dat Gérard de Poetou, de vader van onze Bethuunse dichter,
van beroep chirurgijn is geweest en deken van het barbiersgilde te Béthune. Lion Bernoulli
Niclaessone, de vader van Jacques Bernoulli, was eveneens barbier en chirurgijn. Was hij soms
ook lid van het Bethuunse chirurgijnsgilde waarvan Gérard in 1531-1532 hoofdman was? Zie
verder over de beroemde familie Bernoulli: ADB Dl. 2 (1875) 470,; NDB Dl. 2 (1955) 128; De
Boer 1896 en Möbius 1900, pp. 96-102.
Spiessens Dl. 1 (1974), 16, 268, 368 en 369. Volgens de Antwerpse Poortersboeken verkrijgt
de koopman en buitenpoorter Jeronimus Poischinger niet alleen op 31 januari 1583, maar ook
op 2 februari 1584 het poorterschap.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 258 noot 84. In de Antwerpse Schepenregisters wordt, volgens
Ehrenberg, Leipzig als Wolf Puschingers plaats van herkomst genoemd.
SA A, Cert. 20, fol. 1r.
Häpke Dl. 1 (1913), pp. 548-550 nr. 684. Chaerle de la Cluyse komt onder nr. 64 in de lijst
voor.
SA A, Cert. 23, fol. 283v.
SA A, Cert. 23, fol. 1r.
SA A, Cert. 20, fol. 90r.
SA A, Cert. 20, fol. 250v.
Coornaert Dl. 1 (1961), 165 noot 5; 168 noot 16 en p. 359. Dl. 2 (1961), 73.
Häpke Dl. 2 (1923), pp. 173-174 nr. 436.
Häpke Dl. 2 (1923), pp. 217-218 nr. 543.
Van der Essen 1914, 217.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 363.
De Groote 1972, 259.
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SA A, Cert. 15, fol. 11r.
AC B, BB 8, 191v, 194r.
Coornaert Dl. 1 (1961), 358.
Zowel in het relaas van de militair Galeote Pereira als in dat van de dominicaan Gaspar da Cruz
is er sprake van de porseleinhandel die de Portugezen dreven met China. Het voornaamste
centrum voor de porseleinfabricage was toen de stad Qing de zhen (ligging: 29.17 N, 117.12
0). Onbekend als zij waren met de binnenlanden van China, meenden de Portugezen evenwel
dat het Chinese porselein werd gefabriceerd in de belangrijke havenstad Ningbo (gelegen aan
de Golf van Hangzhou) omdat daar het porselein in grote hoeveelheden zeer goedkoop werd
verhandeld (Boxer 1953, 5, 91). Uit de omschrijving ‘les doux flancs’ van Poetou maak ik op
dat de Rijselse zakenlui Ningbo op het oog hadden. Dat deze handel niet zonder risico's was,
mag blijken uit het feit dat de Portugezen, die in 1520 in deze stad waren aangekomen, 25 jaar
later door de Chinezen weer werden verdreven. De belemmeringen die de Chinezen daarna
opwierpen voor de buitenlandse handel, maakten het zakendoen met Ningbo praktisch onmogelijk
(Encyclopaedia Brittanica Dl. 16 (1962), 459 s.v.: Ningpo).
Coornaert Dl. 1 (1961), 168 noot 17. Meer gegevens over deze Rijselse familie in de jaren
1565-1568 zijn volgens Coornaert (Dl. 2, 51 noot 1) te vinden in de Archives du Dép. du Nord
te Rijsel.
SA A, Cert. 20, fol. 281v.
SA A, Cert. 23, fol. 99. a.r.-99. b.r.
SA A, Cert. 22, fol. 319v-320r.
SA A, Cert. 23, fol. 99. a.r.-99. b.r.
AAB 9 (1874), 41; Van der Essen 1914, 226 noot 11.
Peulmeule 1935, 18.
Coornaert 1947, 251.
Van der Essen 1914, 226 noot 11.
SA A, Cert. 25, fol. 298v-299r.
SA A, Cert. 18, fol. 416v.
SA A, Cert. 5, 135r.
Peulmeule 1935, 17-18.
SA A, Cert. 20, fol. 300r.
SA A, Cert. 23, fol. 109v. Zie ook Craeybeckx 1958, 247, die het heeft over een Jean le Vasseur
die afkomstig was uit Normandië. Deze man woonde in 1542 (het jaar waarin hij poorterrecht
verkreeg) al 25 jaar te Antwerpen. Als zijn beroep wordt vermeld: importeur van wijn uit
Bourgondië.
SA A, Cert. 22, fol. 254r.
SA A, Cert. 17, fol. 144r.
SA A, Cert. 17, fol. 145r-v.
Coornaert I (1961), 361.
Van der Essen 1914, 226 noot 11.
Lottin 1978, 68, 69.
SA A, Cert. 23, fol. 182v-183r; Cert. 22, fol. 318r-323v en 326r-326v.
Lottin 1978, 68.
SA A, Antwerpse Poortersboeken. 2, s.v.: Ripat.
Van der Essen 1914, 224.
Over Gilles Hazebart is weinig bekend. De enige bron die mij bekend is, berust in de KB Brussel,
namelijk het HS. Ghys. Mijn gegevens heb ik ontleend aan de correspondentie over het geslacht
Haesbaert tussen de lutherse pastor Martin Bauer en de genealoog W.Ph. Veeren. Deze
correspondentie berust in het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, s.v. Collectie
Veeren. Hierin bevindt zich ook de volgende aantekening van Veerens assistent, de heer H.L.
Kruimel, namelijk ‘25 October 1567 te Gent Gillis Haesbaert, verkoper van een rentbrief’.
Brulez 1959, 58.
Dion-Knockaert 1955, Bijlage X.
AC A, HH 1, niet gefolieerd.
AC A, GG 47, fol. 3v.
AC A, HH 17, niet gefolieerd.
SA A, Cert. 16, 60r-61r; 145v.
SA A, Cert. 14, fol. 85r en v; 143v-144r.
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119. Rodière 1932, 358: ‘Ci gist damoiselle Catherine d'Illies, femme de Maistre Franchois Petit,
docteur en médecine de ceste ville, laquelle trespassa le dix huictième jour de mars au quinze
cens et septante huict [...]’. In de minderbroederskerk te Béthune ligt ook nog een Guillaume
le Petit begraven († 1574), die bij leven novicenmeester en gardiaan van de franciscanen is
geweest (Rodière 1932, 384).
120. NNBW 7 (1927), kol. 954-955.
121. Sweertius 1628, 319.
122. AC B, CC 128, 9r en 10v.
123. Coornaert Dl. 1 (1961), 371.
124. Guicciardini 1968, 339, kol. 1.
125. Coornaert Dl. 1 (1961), 371, Dl. 2 (1961), 159.
126. PW Dl. 3 (1975), 50.
127. SA A, Cert. 18, fol. 473v-474r. Het stuk dateert van 19 maart 1563 (= n.s.).
128. SA A, Cert. 14, fol. 83v.
129. SA A, Cert. 21, fol. 149v-150r; Cert. 23, fol. 77r.
130. SA A, Cert. 24, 200r. Zie ook Ibidem, fol. 203r-204r en 252r.
131. SA A, Cert. 17, fol. 28r-29v.
132. SA A, Cert. 18, fol. 309v.
133. SA A, Cert. 21, fol. 128r.
134. Coornaert Dl. 1 (1961), 165 noot 5.
135. Häpke Dl. 2 (1923), pp. 143-144, nr. 369. Ook aangehaald door Kuttner 1949, 62 en Sneller &
Unger Dl. 1 (1930), 528 noot 5.
136. Van der Essen 1914, 217.
137. Coornaert Dl. 1 (1961), 359.
138. SA A, Cert. 17, fol. 123r.
139. Lottin 1978, 69.
140. Van der Essen 1914, 217, 226 noot 13.
141. Strieder 1930, 121 nr. 160.
142. SA A, Cert. 21. fol. 266r-266v.
143. SA A, Cert. 24, fol. 280r.
144. Beuzart 1930, 119.
145. Beuzart 1930, 79.
146. Verheyden 1961, Zijn bron is: ARA B, Rekenkamer 18.312, fol. 24.
147. Van der Essen 1914, 209.
148. Van der Essen 1914, 215.
149. Coornaert 2 (1961), 43. Zijn bron is: SA A, SR 348 (1577 MK1) fol. 235.
150. SA A, Cert. 17, fol. 223r. Zie ook Ibidem, fol. 228v met het bericht d.d. januari 1561 over de
verdwijning van ‘Johannes Baduwari et fratres et abbas Marlopini’.
151. SA A, Cert. 23, fol. 271v-272r. Zie ook Cert. 14, fol. 160v, stuk d.d. 23 juni 1559 over een
saffier die vroeger in het bezit van Marines was geweest en die nu in handen is van Henrick
van Liefvelt.
152. SA A, Pk 630, I 12r.
153. Coornaert Dl. 1 (1961), 376.
154. AC A, HH 1, niet gefolieerd.
155. Verheyden 1972, 227.
156. AC A, GG 52, fol. 1r van de Comptes de Jehan de Harduin et maître Jacques de le Haye comme
menistres de la confrérie du sainct sacrement en l'église d'Armentières [...].
157. SA A, Antwerpse Poortersboeken Dl. 1 (3 okt. 1533-24 maart 1559), p. 10. Hij verwerft het
poorterschap op 31 mei 1549.
158. Coornaert Dl. 1 (1961), 359.
159. RA G, nr. 33.424: Successie van François Fasse, 1588-1609. In het tweede stuk van deze bundel
wordt Jehan du Bois genoemd als poorter en koopman van Rijsel.
160. Van der Essen 1914, 213, 224.
161. Bostoen 1975, 42, 44.
162. SA A, Cert. 12, fol. 389r.
163. SA A, Cert. 18, 231r en v. Zie ook Ibidem, fol. 456r-v.
164. SA A, Cert. 12, 301v.
165. SA A, Cert. 16, fol. 447r.
166. SA A, Cert. 22, fol. 92r-93r. Gepubliceerd als Archiefstuk 2 in de bijlage bij hfdst. 2.
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195.
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197.
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199.
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201.

202.
203.
204.
205.
206.

SA A, Pk. 1353, fol. 78v.
Lapeyre 1955, 163, 165 noot 127.
In 1565 voert hij een proces tegen zijn halfbroer Rogier, zie: SA A, Pk. 636, fol. 71v-72r.
Corr. Gr. Dl. 2 (1880), 458 noot 1; Le Maire 1931, pp. 287-288. Zijn echtgenote Anna van
Waalskappel († 1584) was de dochter van Joris van Waalskappel, die de functie van burgemeester
van Veere heeft bekleed. Via zijn schoonfamilie was Antonio de Taxis wellicht verwant aan
Gillis Hazebart. Jan van Waalskappel, de grootvader van zijn vrouw, die te Kassel in
Zuid-Vlaanderen woonde, was getrouwd met Jeanne Hazebaert. Het blazoen van Jeanne
Hazebaert wordt door Le Maire als volgt beschreven: ‘d'or à trois huchets de sable, liés de
gueules’ (Le Maire 1931, pp. 293-294).
SA A, Cert. 21, fol. 101v-104r.
Denucé 1934, 30. Zie ook Devos 1938, 210.
SA A, Cert. 22, fol. 171r.
SA A, Pk. 634, fol. 232v-233r. Hazebart wordt slechts terloops genoemd in dit stuk: ‘gilles
hazebart qui avoit autrefois servy audict remonstrant’. Zie over Hazebart LGL, nr. 33.
Devos 1938, 223.
MPM A, M 279, fol. 155r-156v.
BT pp. 185-186.
Van der Essen 1914, 231: ‘Le maistre des postes et toute sa famille’. In noot 6 identificeert Van
der Essen de postmeester bij vergissing als ‘Messire Leonardo de Taxis’.
JCC fol. B3r.
Ook de landing op Malta van de Turkse vloot laat Poetou een dag te laat plaatsvinden, namelijk
op 19 mei 1565 (Braudel 2 (1976), 321).
Braudel Dl. 2 (1976), pp. 324-325.
Belg. Typ. Dl. 1 (1968), 132 nr. 1679 (ex. KB B: LP 758 A).
Voet Dl. 3 (1981), 1281 nr. 1482. Het werk is opgedragen aan Charlotte van Weissenborch.
Het exemplaar in MPM A, A 479, 2 lijkt een unicum te zijn.
Zie ook de opgegeven secundaire literatuur over M.A. Gillis en zijn vertalingen in Van den
Branden 1967, 51 noot 103.
Porteman 1977, 166, pp. 54-55, 78-80.
NNBW Dl. 7 (1927), kol. 692-694; over het rectoraat van Junius en over diens korte Deense
periode, zie Veltman 1974, 382 en pp. 379-381.
In Abbing 1 (1841), pp. 106-107, vindt men verdere verwijzingen naar de oudere biografische
literatuur over Junius. Zie ook Ibidem, Dl. 2 (1842), pp. 29-39. Een korte, kritische aanduiding
van de oudere secundaire literatuur en een overzicht van de belangrijkste, moderne secundaire
literatuur tot 1970 vindt men bij Veltman 1974, pp. 375-376.
AAB 9 (1874), 47 noot 4. Op zijn vijftiende jaar (in 1529) liet hij zich aan de Leuvense
universiteit inschrijven, in 1535 aan die van Orléans (verwijzingen in H. de Ridder-Symoens
1978, 75).
Van der Essen 1914, 227.
Verz. Gr. Dl. 2 (1863), 267: beide zusters liggen begraven in de St.-Jakobskerk te Antwerpen.
Corr. Gr. Dl. 2 (1880), 95 noot 2.
Verz. Gr. Dl. 2 (1863), 275.
SA A, Cert. 15, fol. 304r: stuk d.d. 7 januari 1554 (= 1555, n.s.).
Guicciardini 1968, 90 kol. 1.
Ibidem.
Prims 1935, 175.
Van der Essen 1914, 230.
Prims 1935, 175.
Wegg 1924, 32. Zie ook Dierickx 1950, pp. 175-176.
Prims 1935, 175.
In een stuk van die datum wordt Johanna genoemd als weduwe van Reynier van Urssele. Daarin
doet zij afstand van alle bezittingen die haar door haar echtgenoot werden nagelaten, dit na
ruggespraak met haar vader, de amman Godevaert Sterck. Zie: SA A, Cert. 22, fol. 226r-v.
Sweertius 1613, pp. 170-171.
Sweertius 1613, pp. 119-120.
Matricule Dl. 4 (1961), 558 nr. 81.
Van der Essen 1914, pp. 230-234. Prims 1935, 175.
SA A, Cert. 18, fol. 45r.
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234.
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236.
237.
238.

239.
240.

Guicciardini 1968, 90 kol. 1.
SA A, Cert. 18, fol. 448r.
AAB 9 (1874), 31; Van der Essen 1914, 230.
Génard 1876, 20, 468, 555 en 564.
Corr. Gr. Dl. 1 (1877), 353 noot 1.
SA A, Antwerpse Poortersboeken Dl. 1.
AAB 9 (1874), 47; Van der Essen 1914, 227.
Zie verder over Polites: BNB 17 (1903), kol. 909-911; NNBW Dl. 6 (1924), kol. 1143-1144;
archiefverwijzingen in De Ridder-Syrnoens 1978, 102; Clénard 1940-'41, Tome II: Notes et
commentaire, pp. 32-33.
SA A, Pk. 638, fol. 87r-88r; Pk. 637, fol. 98v. Uit deze stukken blijkt dat Jeronimus Lopez zijn
dochter Eugratia en zijn tweede echtgenote Maria vander Ee bij testament ‘onmaetelyck’ had
bevoordeeld; dit ten nadele van zijn overige kinderen. In een rekwest aan de Antwerpse overheid
verzoekt de benadeelde partij erop toe te zien dat zij alsnog haar wettelijk erfdeel toegewezen
krijgt. Zij wil geen proces aanspannen tegen een zuster en een moeder omdat dit ongepast is.
Daarom verzoekt zij de overheid gecommitteerden aan te stellen die bevoegd zijn dit geschil
op te lossen. Naar aanleiding van dit rekwest besluit de Antwerpse overheid om de schepenen
mr. Jakob Houtappel en mr. Jan vander Meeren als gecommitteerden af te vaardigen. Uit het
tweede archiefstuk blijkt dat de benadeelde partij een proces heeft ingespannen tegen haar
zwager Diego Dosina die daarop gedwongen wordt tot inwilliging van de eisen van de familie
Lopez.
SA A, Pk. 628, fol. 48r.
SA A, Cert. 24, fol. 328r.
SA A, Cert. 38, fol. 432v-433r. (De verwijzing naar dit stuk dank ik aan wijlen dr. L. van den
Branden).
Matricule Dl. 4 (1961), 503 nr. 47.
Prims 1935, 176.
Goris 1925, ix-x, 90-91.
Matricule Dl. 4 (1961), 278 nr. 5.
Ernalsteen 1936, 45: ‘[...] Bernardin de Succa faict Chevalier par la main d'Illustrissime et tres
magnifique Sr Francisco Donato Ducq de Venize, apres aultres dignitez et estatz deserviz en la
ville de Paine, a faict sa residence en ceste ville [= Antwerpen] en qualite de gentilhomme’.
Het origineel bevindt zich volgens Ernalsteen in SA A, s.v.: Antwerpen. - Collectanea.
1589-1616, fol. 155-156.
SA A, Cert. 24, fol. 336r. Hierin stelt de koopman B. de Succa zich borg voor hetgeen Henrick
van Gendt aan Jacques Valckenborch schuldig is. Zie ook: SA A, Cert. 17, fol. 272-273, d.d.
29 januari 1561 (n.s.) waaruit blijkt dat De Succa 110 pond Vlaams heeft geleend aan de Rijselse
koopman Jan Le Martin. Ook later schijnt De Succa vooral als geldschieter te zijn opgetreden:
uit een stuk van 11 februari 1565 (= 1566, n.s.) blijkt dat de Antwerpse poorter Steven van
Vissenaken een aanzienlijke som gelds van B. de Succa heeft geleend, namelijk 40 pond, 3
schellingen en 7 groten Vlaams ‘eens’ [= ca. 241 karolusgulden, die ineens werden betaald].
De Barsee 1975, 376 en 387 noot 106.
Ernalsteen 1936, pp. 13-14, pp. 33-35.
Génard 1876, 567.
De Succa 1977.
SA A, Cert. 24, 229v.
AAB 23 [z.j.], 336. Dit berust op de protocollen van notaris P. Fabri 1573-1579, fol. 197.
Häpke Dl. 2 (1923), 337 nr. 863.
PW Dl. 2 (1975), 442; Ibidem Dl. 3 (1975), 315 ad r. 157.
Strieder 1930, 409 nr. 63 a.
Strieder 1939, 219 nr. 377.
Brulez 1959, 59, 539.
SA A, Cert. 15, fol. 457r-458r.
SA A, Cert. 23, fol. 94r-v.
Prims 1935, 176: ‘de familie Francisque was van Lucca naar hier gekomen, waar ze zich
bemoeide met het maken van mecanieken voor havens, krijgswerken, enz.’ Zie ook Goris 1925,
440.
SA A, Cert. 24, 236v.
SA A, Pk. 633, fol. 38v-39r.
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SA A, Cert. 14, fol. 146v-147r.
SA A, Pk. 633, fol. 38v-39r.
SA A, Cert. 24, fol. 227r, 234r en 253r.
Van der Essen 1914, 233.
SA A, Cert. 15, fol. 337r; Cert. 16, fol. 322r; SA A, SR 296, fol. 302v-303r. Wat dit laatste stuk
betreft: op 9 september 1564 is er sprake van Joost vanden Steene, zoon van wijlen Joost vanden
Steene, die optreedt in naam van zijn moeder Marie vanden Venne, weduwe van wijlen Joost
vanden Steene. Joost jr. was dus in 1564 reeds meerderjarig.
Van der Essen 1914, 231.
Strieder 1930, 227 nr. 399.
Brulez 1959, 524, 540.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 372. Deze stadstresorier van Antwerpen wilde in 1565 deel nemen aan
de speculatieve graanhandel. Zijn schip, de St.-Christoffel, dat in de zomer van 1565, bevracht
met koren en meel, van Danzig op weg was naar Amsterdam, werd eerst door de Zweden
gekaapt en nadat het 's nachts was ontsnapt nog eens in de Sont door de Denen (zie: Häpke Dl.
2 (1923), 146-147 nr. 373-374).
Toen de tresorier in 1570 een groot tekort in zijn kas had, werd hij gearresteerd, maar hij maakte
zich uit de voeten en is nooit meer teruggezien (Fugger-Zeitungen 1923, 11 nr. 8). Nog in mei
1572 schreef Morillon aan Granvelle dat Pruynens arrestatie op til was, waaraan hij
handenwrijvend toevoegde dat dit een serieuze klap voor Schetz kon betekenen (‘J'entendz
qu'on est après pour faire venir icy avec seurté de corps Christoffre Pruym et que cela polroit
bien donner ung colp de batton à Schetz’, zie: Corr. Gr. Dl. 4 (1884), 223).
Van der Essen 1914, 224.
SA A, Cert. 14, fol. 287v-288v.
SA A, Poortersboeken Dl. 3.
SA A, Cert. 23, fol. 189v.
SA A, Cert. 22, fol. 255r en v.
Prims 1935, 177.
SA A, Pk. 633, fol. 38v-39r.
SA A, Cert. 16, fol. 189r.
SA A, Cert. 23, fol. 14v.
Häpke Dl. 2 (1923), pp. 213-214 nr. 523. Dit blijkt uit een rekwest van deze twee Italiaanse
kooplieden aan Margaretha van Parma d.d. 19 juni 1567. Omdat hun Amsterdamse factor is
gevlucht zonder rekenschap over zijn boekhouding af te leggen, hebben zij van de landvoogdes
een introductiebrief aan de Amsterdamse overheid nodig voor Jan de Losson. In de brief dient
te staan dat aan Losson, die zij als hun vertegenwoordiger daarheen sturen, alle goederen,
obligaties en andere eigendommen overhandigd kunnen worden. Hun oude factor heette Jan
Brouck; hij was om godsdienstige redenen voortvluchtig.
In een document van 21 juli 1588 wordt hij genoemd in verband met een financiële transactie
(Strieder 1930, 405 nr. 803). De verwijzing naar het testament is te vinden bij Prims (Prims
1935, 177).
Spiessens 1 (1974) pp. 3-4, pp. 180-181. Liederen van Faignient in allerlei bundels werden
uitgegeven door goed katholieke uitgevers zoals Jan Bellerus (1572) en P. Phalesius (1574).
Misschien geeft dit een aanwijzing omtrent de godsdienstige opvattingen van Faignient.
Beginregels van liederen van Faignient in het Premier livre du meslange des Psaumes et
cantiques à trois parties recueillies de la musique d'Orlande de Lassus et autres excellens
musiciens de nostre temps (opgedragen aan Jean Goulart), 1577, en in het Livre second [...],
worden vermeld door Becker 1885, 359.
Slenk 1975, 519.
Oebel 1928, De titel van deze uitgave luidt: Premier livre du Meslange Des Pseaumes Et
Cantique A Trois Parties, recueillis de la musique d'Orlando de Lassus et autres excellens
musiciens de nostre temps. (1577). De componisten van wie werk op die manier wordt
‘gezuiverd’, zijn: Arcadelt, Crecquillon, Orlando de Lassus, Castro en Faignient.
Over Noé Faignient, zie ook BNB Dl. 6 (1878) kol. 847-851. In verzamelbundels die in de KB
Brussel berusten, treft men zowel Franse als Nederlandse en Italiaanse liederen van Noë Faignient
aan, zoals ‘Suzanne un jour d'amour sollicitée’ en ‘Musica alderzoetste kunst’. Zie hiervoor
Huys Dl. 1 (1965), 238 nr. 265 bis; 239 nr. 265 ter; 241 nr. 266; 299 nr. 336 en p. 302 nr. 338.
Vergelijk: nr. 3, r. 4-8:
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Que le doct' Coriphée, et Cigne Vandomois,
(Des fortunés esprits Delphienne couronne)
N'a en tous ces pays qui mieux esmerillonne,
Et anime ses traits, fors toy, l'honneur d'Artois
nr. 23, r. 5-8:
Volut DIEV, qui fut tel, comme de hautain dire
Tu soustiens, que RONSART des neuf Soeurs conducteur,
N'a en tous ces pays semblable à moy pour l'heur
Qui mieus sçait son archet adapter à sa Lire:
Ibidem, r. 12-14:
Luy comme Pere il est des Poëtes François,
Tout ainsi VAN-DER NOOT, des bien-chantans d'Artois,
De Flandre et de Brabant tu es le Prince et l'ente.
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267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

279.

280.

Matricule Dl. 4 (1961), 479 nr. 338.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), pp. 158-177.
SA A, Cert. 20, fol. 216v.
SA A, Cert. 22, fol. 259v.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), pp. 193-209.
SA A, Cert. 23, fol. 254r.
Postma 1983, 19.
Ehrenberg Dl. 1 (1922), 244.
Strieder 1930, 147 nr. 199.
ARA H, 1. 10. 63, Collectie Ortel No 58 [niet gefolieerd].
AAB 11 [z.j.], pp. 244-245; Rouzet 1975, pp. 207-208.
Verheyden 1910, 128; Van den Branden 1975, 473.
AAB 11 [z.j.], 244-245. Het betreft hier een zogenaamde ‘informatie ex officio’, deel uitmakend
van een gerechtelijk vooronderzoek, geleid door de schepenen mr. Geleyn de Lessini, Cornelis
de Wyse en de stadssecretaris Hendrick de Moy.
Volgens: strofe 1, vs. 3: ‘Receus mon Hymne’; strofe 3, vs. 1-6: ‘Si tu as veu / Et bien cognu
/ Lisant mon Hymne / Que le Seigneur / Vend au Labeur / Chevanche insigne:’; strofe 4, 1-4:
‘Plus si as leu, / Et bien releu, / Que Marchandise / Porte le lis’.
Volgens: strofe 5, vs. 1-6: ‘Aussi voiras, / Quant tu liras / La fin du livre: / Comme amour vend,
/ Peines pour vent, / Souspirs pour rire. /’
Over de acrosticha die de naam ‘Anna van Laten’ vormen, zie Dibbets 1987, pp. 152-154.
Corr. Gr. Dl. 3 (1881), 624 noot 4; Corr. GT. Dl. 1 (1850), 399.
Smit 1922, pp. 22-23, 74, 77, 100, 103 en 163.
Ten Raa, De Bas en Wijn Dl. 1 (1911), 220 noot 4.

280a.
281.
282.
283.
284. ARA H, 1. 10. 63, Collectie Ortel, No 55 [ongefolieerd]: ‘y estos [= 60 pond 11 sch. 8 gr. Vl.]
son por resta dello que los deve por la despesa de comer y beber de 15. di dezembro ao. 1565

hasta dos de Junio ao. 1567’. Ortel belooft hierbij dit resterende bedrag tegen 16 augustus 1567
te voldoen.
285. ARA H, 1. 10. 63, Collectie Ortel No 60 [niet gefolieerd].
286. Ibidem, ‘zyns Constituants oom hem Joachim voer zynen dienstloon van sesse iaeren of daer
omtrent schuldich gebleven is (voer welcken dienstloon des voers. Joachims vrienden hem
comparant toegeseijt hebben [...] te willen tracteren mette voers. executeurs)’.
287. Ibidem, ‘Joachim Ortel so hy zelve binnen den leven van zyn oom mathis ortell S. uyt der Cassa
genomen heeft - 96 pond 16 sch. 5 gr. [= circa 581 karolusgulden]’.
288. Ibidem, over met name Mondtbrots beheer schrijft Joachim dat deze dit op zich heeft genomen
‘alleenlijck omme, gelijck hy altyts geduerende sijne administratie gedaan heeft, den goeden
ende penningen vanden voers. sterfhuys tot syn proffyt te converteren’.
289.
N'est il vray, mon bien et soulas,
Qu'en May ce fut, May plein d'esbas,
L'an de pais, d'amour, et grace,
Mille cinc cens cinquante deux,
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Qu'Amour me fit serf gratieux,
De vostre reluisante face?
290.
291.
292.
293.

Van Dorsten 1962, 21.
NNBW Dl. 5 (1921), kol. 406.
Balen 1677, 1018.
GA B, R 812, fol. 43r-v; een kritische versie van dit stuk werd uitgegeven in Taxandria 36
(1929), 300. Met dank aan de heer J.M.F. IJsseling, die zo vriendelijk was mij fotokopieën van
de Bredase stukken te bezorgen.
294. GA B, R 494, fol. 109r-v.
295. Dit leid ik af uit een brief van zijn zwager Claude Ritz, getrouwd met Emmerancia van Dalem,
die op 18 oktober 1578 een brief stuurt naar Ortel in Hoorn. Deze brief berust in het ARA H,
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300.
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303.
304.
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305.
306.

1. 10. 63, Collectie Ortel No 58. In een latere brief van Ritz vanuit Antwerpen, geschreven op
1 januari 1584 aan Ortel in Londen, komen we een beschermer van Poetou tegen: van ‘Charle
de Lacluse’ had Ritz begrepen dat zijn vorige brief aan Ortel van 3 december 1583 nooit was
aangekomen. Kennelijk was Charles Delescluse kort tevoren thuisgekomen van een reis naar
Londen (waar hij Ortel had gesproken). Over de eerste echtgenoot van Elisabeth van Dalem
weten we het volgende: Jan Baptista van Triere was in leven stadhouder van de
rentmeester-generaal van Zeeland bewesten de Schelde geweest en ook kapitein in het leger
van de Prins. Zijn vader was de Antwerpse lakenkoopman Willem van Triere die oorspronkelijk
uit Mechelen afkomstig was (Lasonder 1918, 182 [284]).
Geciteerd volgens ELBA Dl. 2 (1889), 785 nr. 216, noot 2; zie ook Motley 1872, 170.
ARA H, Aanwinsten: 1942, I-1, [niet gefolieerd].
De Jonge 1827, pp. 15-16 nr. 9. De brieven aan en van Karel van Trello berusten in het
Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage.
Zie over Van Trello NNBW Dl. 1 (1911), kol. 1503-1504; De Kruyter 1971, 58 noot 4; Ten
Raa, De Bas en Wijn Dl. 1 (1911), 87, 194 aantek. No 96; Sterck 1887, pp. 276-281.
In een stuk van 8 juni 1558 verleent hij een machtiging aan Wynant van Heylwegen (SA A,
Cert. 13, fol. 110r).
Goris 1925, 613.
SA A, Cert. 22, fol. 102r-103v.
SA A, Cert. 21, fol. 114v. Schepen Gerard Despomeraux wordt aangesteld tot voogd over de
minderjarige kinderen. Hetzelfde stuk wordt nog eens herhaald op fol. 187v.
Kirk en Kirk 1900-1902, 388.
Dibbets 1987, 155 noot.
Coomaert Dl. 1 (1961), 363.
SA A, Cert. 22, fol. 92v (het document is gepubliceerd als bijlage 2 bij hfdst. 2).

Hoofdstuk 5. Commentaar naar aanleiding van het geïnventariseerde
materiaal
1. Silva
De vier hier geïnventariseerde werken van Poetou leren ons dat zijn dichterschap
beperkt is gebleven tot gelegenheidslyriek. Daaruit valt niet op te maken of hij ooit
heeft overwogen andersoortig werk te schrijven. Uitgaande van het
gelegenheidskarakter zullen we nu proberen om Poetou's werk een plaats te geven
binnen de literaire traditie.
In de poëtica van de zestiende eeuw bestaat een begrip of een term waarmee dit soort
dichtbundels onder één noemer kan worden gebracht, namelijk ‘Silvae’ (= ruw
materiaal, bouwmateriaal)1.. Deze literaire term dankt zijn ontstaan aan de Silvarum
libri van de Napolitaan Publius Papinius Statius (45-96), een dichter uit de Zilveren
Eeuw van de Romeinse letterkunde. Zijn Silvae waren in de Middeleeuwen onbekend
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tot de humanist F. Poggio Bracciolini (1380-1459), een pauselijke secretaris, die uit
hoofde van zijn functie in de periode 1414-1418 het Concilie van Konstanz bijwoonde,
in zijn vrije tijd het enig bekende afschrift ervan ontdekte. Toen de paus tijdens het
Concilie overleed, kreeg Poggio namelijk gedurende twee en een half jaar de tijd om
vanuit Konstanz naar handschriften te gaan speuren in kloosters (Zwitserland,
Frankrijk en Duitsland). Van zijn vierde speurtocht in 1417 in Frankrijk en Duitsland
bracht hij onder meer de Silvae mee.2.
Een pasklare, werkbare definitie van het begrip ‘silva’ is niet te vinden. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld de tragedie en het epos is de ‘silva’ niet populair geweest
bij de poëtica-auteurs. Ook de moderne secundaire literatuur geeft nauwelijks enige
steun.3. Vandaar dat ik mij verplicht voelde om terug te grijpen op contemporaine
bronnen. Dit hield in: speuren naar uitlatingen van literatuurtheoretische aard van
de hand van humanisten-commentatoren die een uitgave van de Silvae van Statius
hebben bezorgd. De commentaar van Domizio Calderini bleek de enige te zijn geweest
die tot stand kwam in de periode vóór het optreden van Poetou. Een andere
contemporaine bron vormen de poëtica's waarin definities te vinden zijn van de
‘silva’. Opnieuw was het resultaat schraal: slechts de poëtica van Scaliger (uit 1561)
bleek iets over de ‘silva’ te bevatten. Maar eerst nu iets over Calderini en zijn
Statius-commentaar.
Domizio Calderini was pauselijk secretaris onder Sixtus IV tot en met Leo X. Hij
liet als eerste in 1475 de Silvae van Statius in druk verschijnen, samen met een
uitvoerige commentaar, waarna herdruk op herdruk volgde.4. Het is in deze
commentaar van Calderini dat we de eerste theoretische uitspraken vinden over het
genre van de gelegenheidslyriek. Deze uitspraken zouden in grote trekken door
Scaliger in zijn poëtica worden overgenomen.
Calderini ziet een tegenstelling tussen de gebruikelijke genres van de Griekse en
Romeinse poëzie enerzijds en de ‘Sylva’ anderzijds. Anders dan het gedegen en
voltooide gedicht (‘poëma iustum & perfectum’) is de ‘Sylva’ een geschrift waarvoor
een kortstondige, opflakkerende bezieling kenmerkend is, met andere woorden: de
kortstondige, dichterlijke bevlogenheid veroorzaakt het vluchtige, onafgemaakte
karakter van de ‘Sylva’.5.
Wie op de hoogte is van de hechte band tussen retorica en literatuur, zal het niet
verbazen dat Calderini voor zijn definitie vervolgens steun zoekt bij een theoreticus
op het vlak van de retorica. ‘Sylva’ is de grondstof voor de argumenten, zegt Calderini
op grond van Quintilianus. Gehanteerd om er een manier van schrijven mee aan te
duiden (‘Denique Sylva est hoc quod dicimus scriptionis genus’) betekent ‘Sylva’
vervolgens: ‘wat voor de vuist weg is gemaakt’.6. Het gebruik van ‘Sylva’ in de
betekenis van ‘grondstof’ krijgt evenwel ook nog gewicht doordat Calderini de
uitspraak van een andere auteur aanhaalt, die eveneens ‘Sylva’ in die betekenis
hanteert. Hij citeert namelijk Cornelius Suetonius Tranquillus die in zijn biografie
van de grammaticus Marcus Valerius Probus zegt: ‘Toch liet hij [= Probus] een
interessante verzameling opmerkingen over ouder taalgebruik na’ (‘Probus reliquit
non mediocrem Sylvam observationum sermonis antiqui’).7.
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Daarna keert Calderini, steunend weer op Quintilianus, terug naar de betekenis die
hij hanteerde om er een manier van schrijven mee aan te duiden. ‘Sylva’ is ‘iets, wat
voor de vuist weg is geschreven onder invloed van een kortstondige bevlogenheid’
(‘quod subito calore quodam ingenii et velocitate decurritur’).8. Het lijkt erop dat,
volgens Calderini, de harde kern van het literaire ‘sylva’-begrip wordt gevormd door
zijn ‘kniedicht’-karakter.9. Daarmee gaat het inzicht gepaard dat het niet aan iedere
dichter gegeven is om zichzelf zo op te zwepen dat hij impulsief aan het dichten
slaat. Met andere woorden: dichten is een zaak van aanleg of ‘natura’. Op de ‘natura’,
die de uitzonderlijke10. Statius bij het schrijven van zijn Silvae zo gul te hulp is
gekomen, legt Calderini vervolgens de nadruk. In tegenstelling tot de Achilleïs en
Thebaïs die te danken zijn aan Statius' kunstvaardigheid, zijn de korte gedichten uit
de Silvae vóór alles het werk van de ‘natura’.11. Het zijn ook deze korte gedichten
die de oorzaak zijn van Statius' roem bij het nageslacht.
Uit het vervolg van Calderini's commentaar valt af te leiden dat de term ‘Sylva’ van
toepassing kan zijn op één gedicht, maar ook op een aantal gedichten. Ieder van de
vijf onderdelen (‘libelli’) van Statius' bundel is een ‘sylva’, maar ook afzonderlijke
gedichten worden met de term ‘sylva’ betiteld. Het epithalamium dat Statius ter
gelegenheid van de bruiloft van Stella dichtte, wordt bijvoorbeeld een ‘sylva’
genoemd.12. Calderini meende voorts dat Statius in zijn Silvarum libri gedichten had
verzameld, geschreven in verschillende periodes en onderling verschillend qua stof.13.
Dat het om een bundeling van gedichten gaat, is ook voor ons interessant omdat dit
aspect van de ‘silva’ in renaissancepoëzie prominent is. Op de verscheidenheid in
de bundeling komt Calderini niet terug. Voor hem althans lijkt die verscheidenheid
nauwelijks een rol te spelen bij zijn typering van het genre.
Samenvattend kunnen we stellen dat Calderini's typering van het genre uitsluitend
bestaat uit de vluchtigheid of het kniedichtkarakter ervan. Dit karakter wordt tevens
verklaard uit de kortstondige bevlogenheid van de dichter. De term ‘sylva’ is
bovendien, wat Calderini betreft, zowel toepasbaar op één gedicht, als op een bundel
gedichten.
Vergeleken met Calderini legt Scaliger in zijn poëtica de nadruk op andere kenmerken
van de ‘sylva’. Het uitgangspunt van beiden is weliswaar hetzelfde: ‘De “sylvae”
kwamen - volgens de Ouden - tot stand in de hitte van het moment’, meende Scaliger,
die - zoals Calderini - deze wijsheid eveneens ontleende aan Quintilianus,14. maar
volgens Scaliger kwam deze uitspraak van de Ouden tot stand op grond van: ‘hetzij
de verscheidenheid van stof, hetzij de vele herhalingen, hetzij het vluchtige en
onafgewerkte karakter’ van de ‘Sylva’. Dit alles maakte dat deze poëzie achteraf
duchtig moest worden bijgeschaafd, zonder dat daardoor het efemere karakter
helemaal kon worden weggewerkt.15. In tegenstelling tot Calderini legde Scaliger niet
de nadruk op de al te snelle geboorte van dit soort poëzie, op het kniedichtkarakter,
maar eerder op de verscheidenheid van stof. De ‘silva’ varieerde namelijk sterk naar
thema en genre: Scaliger heeft het over religieuze lyriek, huwelijksdichten,
geboortedichten, lofdichten, lijkdichten, gedichten ter verwelkoming van iemand,
heilwensen voor de reiziger die op het punt van vertrek staat, enzovoort16.
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Doordat Scaliger vluchtigheid, herhaling en verscheidenheid op zich als kenmerkend
voor de ‘silva’ beschouwt, is zijn typering van het genre beter bruikbaar dan die van
Calderini. Voor de juistheid van Scaligers ‘silva’-begrip is namelijk voldoende steun
te vinden in de literaire praktijk. Hebben we niet gezien dat ook reeds Calderini de
verscheidenheid in de gelegenheidslyriek van Statius was opgevallen? Voor de
renaissancepoëzie, die onder de benaming ‘silva’ het licht zag, is Scaligers typering
in principe bruikbaar. Men denke hier bijvoorbeeld aan de Sylvae van de
Statius-kenner Angelo Poliziano (1454-1494), waarin de vier gedichten functioneren
als voorspel op serieuzer werk. Wellicht was Poliziano die opvatting toegedaan,
omdat ook Statius de publicatie van zijn gelegenheidsgedichten beschouwde als een
lichtvoetige voorproef van de uitgave van belangrijker werk.17. Manto, de eerste van
Poliziano's vier ‘silvae’, was bedoeld als een lofdicht op Vergilius, tevens als
voorproef van een tekstverklaring van de Bucolica voor de Florentijnse academie;
de tweede, Rusticus, was een voorproef van een studie over de Georgica; van de
derde, een lofdicht voor Homerus, getiteld Ambra, vermoedt men dat zij voorafging
aan een tekstverklaring van Homerus' werk en de vierde ‘silva’, Nutricia, is in feite
een geschiedenis van de dichtkunst vanaf haar begin tot in de veertiende eeuw.18. Met
uitzondering wellicht van Nutricia, waarin zowel de dichtkunst als zeer vele dichters
aan de orde komen, lijken Poliziano's Sylvae hun betiteling te danken te hebben aan
hun gelegenheidskarakter. Ook een vijfde ‘silva’ van deze dichter, namelijk Sylva
in scabiem, dat pas in de twintigste eeuw is ontdekt door P.O. Kristeller, is een
gelegenheidsgedicht.19. Er zouden meer voorbeelden te geven zijn van Neolatijnse
Silvae, maar ik wil slechts aantonen dat Scaligers typering in principe bruikbaar is;
een kritische bespreking van nog meer neolatijnse werken zou hier waarschijnlijk
niet veel meer aan toevoegen.20.
De term ‘Silva’ werd ook in vertaling in de volkstalen geïntroduceerd. Men denke
hierbij aan Le selve d'Amore van Poliziano's beschermer, Lorenzo de' Medici
(1449-1492); aan Le Bocage uit 1554 van Pierre de Ronsard; aan Ben Jonsons The
Forrest, Under-Woods en Timber en ook aan de ‘Wälder’ van de zeventiende-eeuwse
dichter Martin Opitz. Scaligers typering is bruikbaar voor de Nederlandse poëzie,
met name voor Vander Noots Het Bosken, een bundel die rond 1570 te Londen werd
gedrukt. Vander Noot wedijverde met zijn voorbeeld Ronsard. Dit geldt niet alleen
voor de titel van Het Bosken, maar ook voor diverse gedichten die hij geheel of
gedeeltelijk ontleende aan het werk van zijn Franse voorbeeld. Zo is ook het eerste
Nederlandstalige gedicht in deze bundel ten dele ontleend aan een gedicht van
Ronsard. Vander Noots bron is een gedicht dat door Ronsard werd opgedragen aan
Jean de Morel, een beschermer van de Franse dichter aan het koninklijke hof. Het is
te vinden in de Nouvelle Continuation des Amours (1556). In Het Bosken vertaalde
en bewerkte Vander Noot de verzen 79-89 en 97-104 die we terugvinden als vs. 1-6
en 12-22 in zijn ‘De Poët, tot den Leser’.21. Voor ons interessant zijn Vander Noots
uitspraken in de tussenliggende verzen 7-11, die waarschijnlijk helemaal eigen vinding
zijn. Hierin ziet Vander Noot de verscheidenheid van stof als hét kenmerk van zijn
‘silva’. Deze opvatting komt goed overeen met die van Scaliger. Vander Noot voegt
evenwel hier een nieuw element aan toe: de planten in zijn ‘scoon ionck bos’ zijn
gegroeid ‘op verscheyden tyt’, met andere woorden: in de bundel staan gedichten
bijeen die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan. We hebben reeds gezien dat
Calderini iets dergelijks was opgevallen in Statius' Silvae. We zullen zien dat dit ook
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voor werk van Poetou geldt. Maar men oordele eerst zelf over Vander Noots typering
van zijn bundel:
Ghelyck een scoon ionck bos besaeyt is en beplant
Met boomen, bloemen, cruyt en gras aen elcken cant
Seer verscheyden van reuck van verwen en van crachte
Soo heb ick ooc dit boeck beplant deur Phebus drachte
Met planten die ghegroeyt syn op verscheyden tyt.22.

Guillaume de Poetou typeert zijn ‘silvae’ nergens als ‘bocage’, hoewel hij als kenner
van Ronsards werk met deze term bekend moet zijn geweest. Toch verdient zijn werk
zo'n benaming, want het beantwoordt helemaal aan Scaligers criteria van vluchtigheid,
herhaling en verscheidenheid van stof. Dit laatste gaat in de praktijk gepaard met
verscheidenheid in literaire genres; we vinden bij Poetou een keur van
renaissancegenres, namelijk het epigram, epithalamium, epitaphium, genethliacon,
de hymne, kantiek,23. het lied, de kleine ode, de ode en het sonnet.
Bij het vluchtige en onafgewerkte karakter van de ‘silvae’ moet in verband met
Poetou's werk de volgende kanttekening worden gemaakt. We hebben gezien dat het
kniedichtkarakter van de ‘silva’ aanleiding werd tot het achteraf duchtig bijschaven
van dit soort poëzie. Met andere woorden: een ‘silva’ kan wel de indruk wekken dat
de daarin verzamelde gedichten onder de onmiddellijke drang van de gelegenheid
en inderhaast tot stand zijn gekomen, maar dit wil daarom niet zeggen dat ze
onafgewerkt worden gepubliceerd. Ook dit lijkt van toepassing te zijn op Poetou's
werk. Dat de dichter zich ervan bewust was dat zijn werk diende te worden
bijgeschaafd, blijkt reeds uit de titels van de twee bundels, waarin men de grootste
verscheidenheid aan thema's en genres aantreft. Dit zijn: La grande Liesse en plus
grande Labeur (letterlijk: Het grote plezier in nog meer gezwoeg) en Suite du Labeur
en Liesse (Vervolg van het grote gezwoeg met plezier). Nog meer gezwoeg blijkt
ook uit de lectuur van de afzonderlijke gedichten, bijvoorbeeld uit de zestiende strofe
van de ode voor Giovanni Giacomo Fiesco Morono (LGL, fol. 7r), die ook in de ode
aan Bernardino de Succa is terechtgekomen (SLL, fol. 26r):
De vers n'ay indigence
I'en lime, i'en agence
D'un asses furent train:
Ma Muse les moissonne,
Et à qui luy plaît, donne
Le germe de son grain.

(Vertaling: Aan verzen heb ik geen gebrek, ik vijl aan ze, ik schaaf aan ze | met de
nodige geestdrift en vaart. | Mijn muze oogst ze | en schenkt aan haar lievelingen |
de kiem van haar graan.)
De inspanning die de dichter zich heeft getroost, blijkt ook nog uit het feit dat we
(op een totaal van 97 gedichten) maar liefst 47 sonnetten van zijn hand aantreffen.
Zoals bekend is het sonnet een genre waarbij de ‘vijl’ niet wordt gespaard. Vormen
de sonnetten de grootste groep, het aantal oden is eveneens aanzienlijk, namelijk 28
en 3 ‘odelettes’ of kleine oden. Ook de ode is een genre waar nogal wat
ambachtelijkheid voor nodig is. Verder vinden we 4 epigrammen, 4 epitaphia, 2
epithalamia, 1 genethliacon, 1 hymne, 1 kantiek, 2 liederen en 2 gebeden
(respectievelijk: ‘précation’ en ‘prière’ genaamd). Treffend is voorts de
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verscheidenheid in omvang, metriek en thematiek van de gedichten, ook wanneer
ze behoren tot hetzelfde genre. Uitzonderlijk omvangrijke gedichten zijn bijvoorbeeld
de Hymne de la Marchandise (1169 versregels), de ode voor de vriendin van een
Engelse koopman (LGL nr. 57), die 1362 versregels telt en het epithalamium voor
Pietro Marqui (LGL nr. 3) met maar liefst 1944 versregels. Zo verschillen ook de
epitaphia onderling (Vgl.: LGL nrs. 22, 29, 35, 36), zowel wat hun omvang en
verslengte, als wat de alternantie van vrouwelijk en mannelijk eindrijm betreft (het
epitaphium nr. 36 in LGL heeft zelfs als enige van dit genre een structuur die in niets
verschilt van die van een sonnet!). In het algemeen kan men zeggen dat dit soort
verscheidenheid binnen alle genres geldt, met dien verstande dat de graad van
verscheidenheid varieert (de sonnetten bijvoorbeeld vertonen natuurlijk betrekkelijk
weinig onderlinge verschillen).
Naast de vluchtigheid en verscheidenheid hanteert Scaliger ook nog de herhaling
(de ‘frequentia rerum inculcatarum’). Helaas maakt de Italiaanse literatuurtheoreticus
niet duidelijk wat hij precies hieronder verstaat. Men zou hierbij kunnen denken aan
bepaalde thema's die steeds terugkeren, maar Scaligers criterium blijft moeilijk te
achterhalen. De secundaire literatuur biedt hier evenmin soelaas. Een van de jongste
Statiuskenners wijst op reminiscenties aan werk van voorgangers die door
contemporaine, ervaren poëzieliefhebbers konden worden herkend.24. Maar
vermoedelijk had Scaliger dit niet op het oog. Evenmin zal het Napels zijn of de
Napolitaanse contacten die in elk boek van de Silvae een rol spelen,25. een rol die in
Poetou's werken gespeeld wordt door Antwerpen of Antwerpse contacten.
Waarschijnlijk kwam Scaliger tot het criterium van de herhaling op grond van de
prozaopdracht aan Statius' vriend Marcellus in het vierde boek van de Silvae. Hierin
schrijft Statius dat al zijn werken onder auspiciën van de keizer worden geschreven.
Het eerste boek van de Silvae opent met een gedicht op het ruiterstandbeeld van
keizer Domitianus,26. zoals ook het vierde boek opent met drie gedichten waarin
Statius eer bewijst aan de keizer. De dichter was afhankelijk van de liberalitas van
de keizer. Het is dan ook Domitianus die de Silvae domineert, doordat Statius zich
regelmatig tot hem richt, direct of via carrièremakers die alles aan de keizerlijke
gunst te danken, of alles van die gunst te verwachten hebben. De Silvae zijn nieuw
voor wat betreft de ijzeren consequentie waarmee Statius het optreden van het Gezag
prijst in al zijn aspecten. Aanstellingen en bevorderingen van vrienden staan in het
centrum van de belangstelling, en daarnaar kan niet worden verwezen zonder tevens
te verwijzen naar de goedheid van de keizer. Deze mentaliteit (die wij nu als
‘kruiperig’ zouden kenschetsen) gaat zo ver dat ook de geringste bevordering wordt
toegeschreven aan een persoonlijke voorkeur van keizer Domitianus.27. Het enige
thema dat nadrukkelijk en bij herhaling aan de orde komt, is de lof van de weldaden
van het Gezag en van allen die daaraan hun steun verlenen en er hun carrière aan te
danken hebben. Iets dergelijks treffen we ook aan bij Poetou. De plaats van het Gezag
wordt hier ingenomen door de Antwerpse overheid, die vóór alles de koophandel
steunt. Omdat de dichter deze overheid beschouwt als het bevoegd gezag waarvan
hij alles te verwachten heeft, laat hij niet af haar handelspolitiek met verve te bezingen.
In een prozaopdracht en in afzonderlijke gedichten houdt hij de poëzieliefhebbers
vooral het positieve van de ondernemingszin voor: de op aarde aanwezige
rijkdommen, die door de kooplieden worden vergaard, zijn immers bestemd voor de
bijstand en hulp aan de zwakkeren!28. Zoals Statius afhankelijk was van de liberalitas
van keizer Domitianus rekent Poetou op de ‘accoustumée bonté’29. (gewone
goedgunstigheid) van de Antwerpse overheid, en is hij serieus van plan deze overheid
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uit te roepen tot patroon en mecenas van de dichters.30. De manier waarop hij de
warme relatie tussen de gebroeders Schetz en Antwerpen beschrijft, geeft tevens aan
wat hij in zijn begintijd als een ideale relatie zag. Antwerpen is even trots op de
Schetzen als een kloek op haar kuikens; Gaspar, Melchior, Balthazar en Koenraad
Schetz zijn de vier pijlers waarop het vierhoekige Antwerpen rust; mocht zelfs de
Antwerpse haven verloren gaan, dan nog kan Antwerpen op deze combinatie van
overheidspersonen-kooplieden-bankiers rekenen.31. De trouw van de Schetzen staat
immers borg voor de eer en roem van Antwerpen. Zoals de Romeinse keizer - die
immers zelf gedichten schreef - en zijn adviseurs een goed oog hadden voor het
literaire talent van Statius, zo mag Poetou van overheidsfiguren met literair talent
als Balthazar Schetz, Nicolaas Rockox en Jan vander Noot verwachten dat zij hem
in zijn literaire carrière zullen steunen en dat zij ook anderen in de stadsregering
zover zullen krijgen dat zij zijn talent erkennen.

2. Nieuwjaarsgeschenken en nieuwjaarsdichten
Een opvallend verschijnsel in Poetou's werken vormen de vele nieuwjaarsdichten
die hij aan allerlei mensen opdraagt: aan vrienden, aan zakenrelaties, maar ook aan
onbekenden. Dit houdt in dat Nieuwjaar de gelegenheid bij uitstek moet zijn geweest
om met dit soort poëzie voor de dag te komen. Het betreft hier 17 gedichten waarvan
duidelijk wordt gezegd dat zij bedoeld zijn als nieuwjaarsgeschenk (F: étrenne), en
7 gedichten waarvan dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld, maar die vermoedelijk
toch als een dergelijk geschenk waren bedoeld.32. Gelet op het genre, vormen deze
gedichten een tamelijk bont geheel. Sommige genres zijn natuurlijk ongeschikt voor
nieuwjaarsdichten, zoals het epithalamium en het epitaphium, maar de genres die
zich kennelijk wel verdragen met het begrip nieuwjaarsdicht zijn: het sonnet, de ode,
de hymne, het epigram en ook het gebed. Daarbij moet men bedenken dat twee
werken in hun geheel als nieuwjaarsgeschenk zijn bedoeld. De Hymne de la
Marchandise wordt geschonken aan alle (Antwerpse) overheidspersonen en aan ‘alle
edele personen die het nobele beroep van zakenman uitoefenen’ en La grande Liesse
wordt aan de Genuese zakenlieden, de edele heren Stefano Gentili en Giovanni
Grimaldi geschonken. Merkwaardig hierbij is dat de uitdrukkelijk als
nieuwjaarsgeschenken betitelde gedichten uitsluitend te vinden zijn in de werken uit
1565 waarin voornamelijk personen voorkomen die uit Italië of uit de Franstalige
Nederlandse provincies afkomstig zijn.
Nieuwjaarsdichten en nieuwjaarsliederen zijn ook in de Nederlandse literatuur niet
onbekend, maar bij mijn weten heeft dit type lyriek tot nu toe nog nauwelijks aandacht
gekregen. Voorbeelden van nieuwjaarsdichten vinden we in het werk van de
schilder-dichter Lucas d'Heere. Hij stuurde er een in de vorm van een ‘refrein in 't
vroede’ aan zijn kunstbroeder Hubert Goltzius.33. In zijn bundel Den Hof en
Boomgaard der Poësien vinden we zelfs een aparte afdeling waarin zijn ‘Epigrammen,
en Nieu-iaren’ zijn ondergebracht.34. Ook Vander Noot heeft een aantal
nieuwjaarsdichten geschreven,35. en verder trof ik enige nieuwjaarsdichten aan uit
1600-'01 van de schilder Cornelis Ketel in Den Nederduytschen Helicon.36. Kennelijk
was dit genre bij ons geliefd onder schilders. Daarnaast treffen we in de Helicon een
doorwrocht ‘Nieu-jaer-Liedt’ aan uit 1604 van de Vlissingse geleerde, Abraham van
der Mijle.37. Al deze gedichten en liederen zijn aan afzonderlijke personen opgedragen.
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In de bundel Nieuw-Jaar-Lieden: Wt-gegheven by de Nederduytsche ACADEMI uit
1618 (ex. UB L: 1497 F 102) is dit laatste daarentegen niet het geval. De nadruk op
het geschenk ontbreekt daar. De ethische strekking, namelijk het maken van goede
voornemens vanwege het nieuwe begin, komt daarvoor in de plaats.
Secundaire literatuur, gewijd aan de nieuwjaarsgeschenken, is schaars voorhanden
en dat geldt a fortiori voor de nieuwjaarsdichten.38. De ontwikkeling van
nieuwjaarsgeschenk tot nieuwjaarsdicht schijnt als volgt te zijn gegaan. Het geven
van nieuwjaarsgeschenken was in oorsprong een klassiek-Romeins gebruik. In het
oude Rome was 1 januari immers de dag waarop de nieuwe consuls plechtig werden
geïnstalleerd. Vandaar dat dit nieuwe begin aan de Romeinen niet ongemerkt voorbij
ging. Men versierde zijn huis en de eerste woorden die men op die dag sprak, hoorden
heilwensen te zijn. Men wisselde ook geschenken uit. Aanvankelijk bestonden de
geschenken (L: strenae) uit vijgen, dadels en honing; daarmee wenste men zijn
vrienden een aangenaam en zoet jaar toe. Later, in de Romeinse keizertijd, begon
men met Nieuwjaar kostbare geschenken te sturen aan de personen van wie men
bescherming verwachtte. Weer veel later in Italië waren de ‘strènne’ liederen met
heilwensen, ook ‘mattinate’ (aubades) en ‘cantate’ genoemd. De naam was kennelijk
van de materiële voorwerpen overgegaan op een literair genre. In het middeleeuwse
Frankrijk verstond men onder ‘estreines’ (étrennes): de nieuwjaarsgeschenken. Een
direct verband met de letterkunde is eveneens voor het Frankrijk van de zestiende
en zeventiende eeuw aantoonbaar, met name in het werk van de dichter Jean Passerat
(1534-1602). Deze hoogleraar in de welsprekendheid en koninklijk vertaler droeg
vanaf 1570 ieder jaar een in het Latijn gesteld nieuwjaarsdicht op aan zijn mecenas
Henricus Memmius.39. Ook kan men denken aan de in 1574 verschenen Etrénes de
poézie fransoeze an vers mezurés (Etrennes de poésie française en vers mesurés) van
de Pléiadedichter Jean-Antoine de Baïf. In deze bundel treft men nieuwjaarsdichten
aan voor respectievelijk Karel IX, voor de staatssecretarissen Villeroy, Brulart en
Pinart, voor de koningin-moeder Catharina de Medici, voor Frans van Anjou, voor
grootprior Henri, voor Hendrik III en voor nog anderen.40.
Zoals gezegd is het ‘étrennes’-karakter van Poetou's poëzie het duidelijkst zichtbaar
in de Hymne de la Marchandise en in La grande Liesse, beide in 1565 gepubliceerd.
Wanneer men de titelbladzijden van beide werken wat nauwlettender bekijkt, dan
blijkt niet alleen dat die werken bedoeld zijn als nieuwjaarsgeschenk, maar ook dat
ze een eenheid vormen. Op de titelbladzijde van HM wordt immers meteen na de
eigen titel die van de LGL aangekondigd met de woorden: ‘PLVS: SA GRANDE
LIESSE, EN plus grand Labeur [etc.]’. Hetzelfde gebeurt op de titelbladzijde van de
LGL, waarop vermeld staat dat hetzelfde boek voorts (= ‘plus’) de HM bevat.
Kennelijk werden beide werken tegelijk gepubliceerd, maar werd de keuze aangaande
hun volgorde in een convoluut aan de gebruiker overgelaten.
Gezien hetgeen hier eerder over het genre ter sprake is gekomen, kunnen we beide
werken dus typeren als één ‘silva’ of een verzameling ‘silvae’ die functioneerden
als een nieuwjaarsgeschenk van de dichter aan zijn beschermers. In het geval dat dit
geschenk werd aangeboden aan Antwerpse overheidsfiguren of aan autochtone
Nederlandse zakenlieden, vormde de HM vermoedelijk het eerste deel van deze
‘silva’. Werd daarentegen het convoluut aangeboden aan een Italiaanse zakenman
te Antwerpen of aan een cliënt van hem, dan zal de LGL de HM vooraf zijn gegaan.
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Kenners van het werk van Vander Noot zal deze handelwijze, die typerend is voor
een dichter met oog voor de gebruiksmogelijkheden van zijn werk door zijn publiek,
niet vreemd voorkomen.41. Niet de persoon van de dichter en zijn werk staan in deze
visie voorop, maar de gebruiker.
Poetou's nieuwjaarsdichten binnen de LGL hebben een tamelijk doorzichtige structuur;
dit geldt zeker voor zijn sonnetten. In het algemeen bestaat het octaaf uit lofprijzingen
aan het adres van de bestemmeling en het sextet uit heilwensen, die vaak zeer vroom
zijn van toonzetting. Zoals ook thans nog gebeurt in verzen die een geschenk
vergezellen, overweegt de dichter soms aan het begin van zijn sonnet welk cadeau
hij zal schenken, zoals in LGL nr. 12 en 25. Het bewuste cadeau bestaat dan meestal
uit roem of onsterfelijkheid, of uit goede wensen die zich tevens uitstrekken tot de
familie van de betrokkene. Mijn indruk is dat deze nieuwjaarsdichten een goede
mogelijkheid bieden om vast te stellen wie de dichter als zijn intimi beschouwde.
Deze kennis moet men meestal vergaren op grond van bepaalde details van
intiem-anekdotische aard. Zo wordt Michiel Baudelet met een nieuwjaarsdicht bedacht
waarin de dichter hem herinnert aan een kennelijk geslaagde grap (LGL nr. 26) en
François Lhéritier wordt meegedeeld dat de Romeinse nieuwjaarsgod Janus de dichter
in een droom is verschenen. Janus vertelde dat een ‘sainct Paulois’ de dichter had
overstelpt met lekkere kazen, waarop de dichter Janus toevoegde dat dit vast en zeker
het werk was van ‘gentil Lhéritier’ (LGL nr. 43). De overige intimi, die op deze wijze
met nieuwjaarsdichten worden bedacht, zijn: Gauvin Penel en Michiel Brakelman
(beiden reeds zakenrelaties van Poetou's vader), de zanger en componist Artus Kellen,
Pierre de Warlencourt (een vriend van Poetou's vader) en diens geleerde zoon
Guillaume; verder Pierre de la Croix en Jehan du Bois die beiden aantoonbaar
financiële steun hebben verleend aan de dichter en die als enigen door hem met de
term ‘compère’ (vriendje, maatje) worden bedacht.

3. Publiek
De ambitie van een renaissancedichter verschilde niet wezenlijk van die van een
Romeinse dichter uit de Klassieke Oudheid. Dichters uit beide periodes wilden werk
tot stand brengen waaruit hun kennis en kunde duidelijk bleken. Meestal was dit een
werk van lange adem, waarvoor een grote vaardigheid werd vereist, een werk ook
dat tot een van de grote genres behoorde: een epos of een tragedie. Tenzij de dichter
zelf welgesteld was, moest hij voor de financiering van zijn toekomstige roem een
beroep doen op een opdrachtgever of beschermer. Helaas werd die opdrachtgever
vaak ongeduldig over het uitblijven van het toegezegde werk. Daardoor kon de
verhouding tussen hem en de dichter vervelend worden, vooral als de opdrachtgever
wat wispelturig en humeurig van aard was. Een auteur die de bestelling niet vlot
uitvoerde, moest er rekening mee houden dat de interesse van de opdrachtgever voor
de stof van zijn gedicht op de duur ernstig ging tanen, ook al omdat de literaire mode
veranderde. Een schrijnende paradox was het gevolg, die hierin bestond dat juist
gedegen werkzaamheden werden bestraft met een inhouding of vermindering van
eerder toegezegd honorarium.
Bovendien kon die gedegen manier van werken ertoe leiden dat een concurrent
met minder scrupules die sneller met resultaten kwam, meer succes had bij de
opdrachtgever of beschermer met zijn - oppervlakkig gezien - hooguit redelijk te
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noemen product. Zoals bekend zijn dit soort ontwikkelingen niet typerend voor wat
men achteraf een Gouden Eeuw noemt, maar voor een Zilveren Eeuw, de tijd na een
bepaalde bloeitijd. De dichter Statius, een dichter uit de Zilveren Eeuw van de
Romeinse letterkunde, kwam althans aan de zojuist geschetste mentaliteit van zijn
opdrachtgevers en beschermers tegemoet door hun tamelijk korte gedichten ter hand
te stellen. Deze gedichten hadden vóór alles als gemeenschappelijk kenmerk dat ze
snel tot stand waren gekomen, en voorts stonden ze bol van ingewikkelde vleierijen
waarmee de verbazingwekkende deugden, de buitengewone verdiensten of het aardige
karakter van de bezongen personen in het zonnetje werden gezet.42.
‘Elke renaissancedichter zorgde ervoor dat hij een royale beschermer had, maar als
dichter verbonden te zijn aan het koninklijk hof was het hoogste dat hij kon
bereiken’.43. Deze woorden van de eminente Baïf-kenner Augé-Chiquet slaan natuurlijk
op de Franse zestiende-eeuwse situatie, maar deze situatie geldt mutatis mutandis
ook voor de Nederlanden. De Franse dichter die vooruit wilde komen in de wereld,
ging te Parijs wonen, dicht bij het hof. Hij liet zich geen enkele gelegenheid ontglippen
om de koning in vleiende bewoordingen te bezingen, maar niet slechts de koning,
ook hooggeplaatste leden van de adel, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en
hoge ambtenaren werden vereeuwigd, kortom al degenen die de dichter naast een
zekere beroemdheid, ook nog een jaargeld en een goedbetaalde opdracht konden
bieden. Zoals de meeste intellectuelen, verkeerden de dichters over het algemeen in
tamelijk behoeftige omstandigheden, vandaar dat zij zeer aasden op opdrachten.
Verzen die in opdracht worden geschreven, geven de poëet immers een zeker uitzicht
op rendement. Maar soms wilde het helemaal niet vlotten met de beroemdheid van
de dichter of met de opdrachten. De enige mogelijkheid was dan gebruik te maken
van een directe en schaamteloze, maar wel zeer doeltreffende methode, namelijk bij
geschrifte de loftrompet steken over de toekomstige beschermer. Het middel werkte
vrijwel altijd. Alle Pléiade-dichters hebben er dan ook met volle overgave gebruik
van gemaakt. Voor we hier de staf breken over die brooddichters, dienen we te
bedenken dat de bezongen mecenen vrijwel nooit hebben laten blijken dat zij deze
broodschrijverij onaangenaam vonden of dat hun eenvoud des harten geweld was
aangedaan.44.
Ook Poetou liet zich in de jaren zestig van de zestiende eeuw te Antwerpen geen
gelegenheid ontglippen om beschermers en opdrachtgevers met vleiende
bewoordingen tegemoet te treden. Onbekenden worden op deze wijze aangeklampt,
want het is de snelste weg naar beroemdheid. Deze beschermers (c.q.: opdrachtgevers)
vormden vermoedelijk zijn voornaamste - zo niet enige - publiek; het is althans het
enige publiek waarop wij nu nog zicht hebben. We kennen voor de rest slechts de
naam van één lezer, en over deze lezer weten we niet veel meer dan dat hij
vermoedelijk monnik was in de St.-Vaastabdij te Atrecht. Deze frater Natalis Boullin
schreef in het Parijse exemplaar van de HM zijn naam met daarbij een bijbelcitaat
dat volgens de Statenvertaling luidt: ‘De Heere weet de gedachten des menschen,
dat zij ijdelheid zijn’ (Ps. 94:11). Het zal wel niemand ontgaan dat het citaat van de
broeder eerder het karakter heeft van een hoofdschuddende verzuchting naar
aanleiding van de inhoud van Poetou's werk, dan dat van een vroom motto. Zouden
de vele vleierijen de Artesische monnik te machtig zijn geworden?
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Wat de beschermers betreft, vestig ik in de eerste plaats de aandacht op het grote
aantal dichters of gewezen dichters aan wie Poetou gedichten opdraagt. Het zijn er
zestien. De meesten moeten we waarschijnlijk als dilettanten beschouwen, want van
dit aantal zijn er slechts drie als dichter bekend gebleven, namelijk de Neolatijnse
dichters Polites en Warlincurius en de Nederlandstalige dichter Vander Noot. De
overige dichters zijn de Italianen Stefano Gentili, Giovanni Giacomo Fiesco Morono
en Antonio Grimaldi; de Franstalige dichters Pierre Senechal, Jehan Dupont, en
André Cuyret; de (vermoedelijk) Nederlandstalige dichters Charles Delescluse, Jan
vander Meeren, de gebroeders Michiel en Jan Lopez en Karel van Trello. Frans Steels
(Steelsius) en Niclaes Rockox dichtten waarschijnlijk in het Latijn.
Als we letten op het beroep dat de beschermers en opdrachtgevers van Poetou
uitoefenen, dan valt op dat de zakenlieden veruit in de meerderheid zijn. In de LGL
worden 42 gedichten van de 57 aan zakenlieden opgedragen; in de SLL is de
verhouding: 23 van de 39. Wanneer men bedenkt dat ook de HM aan kooplieden en
overheidspersonen gezamenlijk is opgedragen, wordt duidelijk van welke
maatschappelijke laag Poetou belangstelling verwachtte.
De tweede groepering, die goed is vertegenwoordigd onder de beschermers van onze
dichter, is die van de overheidsfiguren, met dien verstande dat Poetou de naam van
individuele overheidspersonen pas in zijn latere werk vermeldt. De HM draagt hij
ten dele aan hen als anoniem collectief op en de JCC helemaal, zonder dat
afzonderlijke leden worden genoemd. Het is pas in de SLL dat we elf
overheidspersonen met naam en toenaam aantreffen. Dit is misschien niet zo
verwonderlijk, tenslotte werd deze bundel door een overheidsfiguur-dichter, namelijk
Jan vander Noot, gefinancierd.
Verder treffen we militairen aan: 6 in de LGL en 3 in de SLL en voorts enkele
componisten, zoals Pierre du Hot (LGL) en Noë Faignient (SLL) en de musicus Artus
Kellen (LGL). Ook functionarissen van het postwezen als Antonio de Taxis, Gilles
Hazebart en Allard de la Croix zijn aanwezig. Gezien de dankbetuigingen van de
dichter aan Antonio de Taxis voor diens informatie over de nederlaag van de Turken
bij Malta, hechtte hij nogal aan goede verbindingen en informatie. Dit laatste had hij
als koopman trouwens gemeen met de meeste zakenlieden.
De medische stand is ook vertegenwoordigd in Poetou's werken, en wel in de personen
van Pierre de Warlencourt en François Ie Petit, wat wellicht niet verwonderlijk is
voor een dichter die zelf geneeskunde wilde studeren.

4. Structuur
Zoals we hebben gezien, beantwoorden in het bijzonder de LGL en de SLL van Poetou
aan de criteria van vluchtigheid, herhaling en verscheidenheid die Scaliger in zijn
poëtica typerend acht voor de ‘silvae’. Deze criteria houden niet zonder meer in dat
deze bundels ongeordend of ongestructureerd zouden zijn. Het is daarom zaak na te
gaan of de dichter al dan niet bepaalde ordeningsprincipes heeft toegepast. Immers,
de grondlegger van het genre, de klassieke dichter Statius, heeft zijn Silvae wel
gestructureerd, zoals blijkt uit een tamelijk recente studie van S.T. Newmyer. Mogelijk

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

heeft Poetou dit eveneens gedaan. Uitgaande van de studie van Newmyer heb ik
gepoogd de overeenkomsten en verschillen tussen de ordeningsprincipes van Statius
en van Poetou vast te stellen. Hierbij volgt een verslag van mijn bevindingen.
Wat betreft de dichtbundels uit de Klassieke Oudheid maakt Newmyer een
onderscheid tussen externe en interne structureringstechnieken.45. Externe technieken
zijn te achterhalen zonder de inhoud van de bundels aan een nauwkeurig onderzoek
te onderwerpen: de dichter structureert met behulp van chronologie, variatie in het
metrum en afwisseling in de lengte van de gedichten. Bij interne technieken denke
men aan ordeningsprincipes op grond van ideeën of thema's.
Daarvoor is een analyse nodig van de afzonderlijke gedichten, waarbij men nagaat
hoe de dichter zijn ideeën heeft geordend en ontwikkeld in één of meer onderdelen
van de bundel. Volgens Newmyer vindt de opvatting dat Griekse en Romeinse dichters
hun bundels zorgvuldig ordenen, nu algemene erkenning bij filologen. Ordening van
het materiaal was een van de voornaamste zorgen van de klassieke retorica, en
aangezien zowel de dichters als hun publiek in de retorica waren geschoold, waren
critici in de Oudheid zeer gevoelig voor de structuur van literaire werken.46.
Renaissancedichters, die immers veel aan klassiek erfgoed ontleenden, betoonden
zich meestal eveneens gevoelig voor retorische compositie.47. Vandaar dat het zinvol
is Poetou's ‘silvae’ op dit punt te bekijken.
Gelet op de externe structureringstechnieken in Poetou's LGL en SLL, valt het op
dat de dichter zijn gedichten niet in chronologische volgorde heeft geplaatst. Voor
het gedicht nr. 47 uit LGL, het sonnet voor Pierre Desplancques, is het mogelijk een
terminus ante quem te geven. Deze Rijselse koopman is namelijk in 1562 overleden.
Dit gedicht wordt evenwel veel later in de bundel geplaatst dan het nieuwjaarsgedicht
voor Antonio Grimaldi (nr. 4 in LGL), van wie uitdrukkelijk in de titel wordt gezegd
dat hij ‘dit jaar’ (= 1565) consul is van de Genuese Natie te Antwerpen. In een bundel
uit 1565 heeft een dergelijke toevoeging alleen maar zin, indien Grimaldi in 1565
ook werkelijk de functie van consul bekleedt. Uit de secundaire literatuur weten we
dat dit laatste inderdaad het geval is. Er zouden meer voorbeelden te geven zijn (men
denke aan de epitaphia die hij voor zijn ouders schreef) waaruit blijkt dat de dichter
zijn gedichten niet naar hun tijdstip van ontstaan heeft geordend, maar het lijkt me
niet zinvol die richting in te slaan. Het voornaamste probleem is dat de gegevens
waarmee men het ontstaan van die gedichten zou kunnen dateren, vrijwel niet
voorhanden zijn. Een dergelijke moeilijkheid ondervond ook Newmyer, toen hij dit
structureringsprincipe in het werk van Statius probeerde te achterhalen.48.
Een tweede extern structureringsprincipe is de metrische variatie. Het klassieke
metrum speelt evenwel in de Franstalige poëzie uit Poetou's tijd nog geen rol. Wat
Franse renaissancedichters wel belangrijk vinden, is het isosyllabisme (het getelde
lettergrepenvers). Binnen een bepaald gedicht moeten alle regels eenzelfde aantal
lettergrepen tellen. Een metrum in de klassieke betekenis van het woord kende de
Franse poëzie nog niet. De enige variatie, vergelijkbaar met de metrische, die Franse
dichters kunnen aanbrengen is variatie wat de verslengte betreft. Men laat bijvoorbeeld
een gedicht met verzen van respectievelijk 12 en 13 lettergrepen volgen op een
gedicht van respectievelijk 8 en 9 lettergrepen. Van een dergelijke variatie is zeker
sprake bij Poetou, zoals iedereen kan vaststellen die de verslengte in zijn bundels
nagaat.
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Voorts kan binnen een langer gedicht, zoals een ode, de verslengte binnen de strofe
verschillen, maar dan vindt men wel steeds op dezelfde plaats, strofe voor strofe,
dezelfde variatie toegepast.
Het derde externe structureringsprincipe is de afwisseling van korte en lange
gedichten. Ook daarvan kan men zeggen, dat Poetou deze afwisseling met succes
heeft toegepast. Wat dit betreft, is er geen sprake van monotonie in zijn bundels. In
die zin komt Poetou's werk overeen met de Silvae van Statius.49.
Deze externe structureringstechnieken zullen Poetou's publiek zijn opgevallen, zelfs
bij oppervlakkige kennismaking met zijn bundels. Zoals een uitgever de aspirant-koper
verleidt tot aanschaf van zijn boeken door te zorgen voor een aantrekkelijk uiterlijk,
een prettig leesbare letter en voor allerlei illustraties of versieringen (mooie initialen,
vignetten, sluitstukken en dergelijke), zo ook doet de dichter zijn best om zijn bundels
een op het eerste gezicht aantrekkelijke structuur mee te geven. Specifiek literair
belang hoeven we aan deze technieken niet te hechten.
Met de interne structureringstechnieken ligt het ingewikkelder. Een goede thematische
structuur geeft een idee van de literaire kundigheid van de dichter. Wie dus zijn werk
thematisch structureert, heeft een lezer in gedachten die zijn literaire vakmanschap
kan waarderen.
Newmyer heeft Statius' Silvae geanalyseerd met behulp van de zogenaamde ‘recessed
panel pattern’-methode, die ervan uitgaat dat een literair kunstwerk concentrisch is
opgebouwd. Corresponderende onderdelen van zo'n kunstwerk komen, wat aantal
verzen en stof betreft, praktisch met elkaar overeen. Het patroon van dit inlegwerk
wijkt terug, met dien verstande dat het kernthema van het geheel ook in het
geometrische midden te vinden is. ABCBA is het grondplan van zo'n patroon, maar
Newmyer kent ook een parallelle of alternerende structuur, waarvan het grondplan
is: ABABAB. Toepassing van deze patronen op Poetou's bundels levert, voor zover
ik dit ben nagegaan, niets op. Wel meen ik dat een uitspraak van Poetou in de SLL
aanleiding geeft om te letten op een geometrisch midden. Maar dit komt straks aan
de orde.
Newmyer beschreef nog een ander intern structureringsprincipe dat vermoedelijk in
de bundels van Poetou kan worden teruggevonden. Dit principe gaat terug op een
waarneming van Wilhelm Port, die de structuur van gedichtenbundels van Vergilius,
Horatius, Tibullus, Propertius en Ovidius bestudeerde.50. Port zag bij deze dichters
de tendens om programmatische gedichten, die ze kort vóór de publicatie van hun
verzamelbundel hadden gemaakt, aan het begin en aan het eind te plaatsen. Met
behulp van dit soort gedichten kan de hele bundel aan een beschermer worden
opgedragen. De gedichten zijn programmatisch in die zin, dat ze een programma
bevatten waarmee de lezer op de rest van de bundel wordt voorbereid. Soms ook
bevatten ze een rechtvaardiging of verdediging van het gehanteerde genre. Dit
ordeningsprincipe heeft Newmyer in de Silvae van Statius teruggevonden. Bij Statius
is gewoonlijk het eerste gedicht van elk van de vijf ‘libelli’ of onderdelen een gedicht
met opdracht aan zijn beschermer of opdrachtgever. In het geval echter dat keizer
Domitianus wordt bewierookt, verhuist het gedicht voor de beschermer of
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opdrachtgever naar de tweede plaats in het betreffende onderdeel, dus na het gedicht
voor de keizer.51.
Wat Port aan programmatische gedichten in de bundels van een aantal Romeinse
dichters vaststelde en Newmyer in de Silvae van Statius, treffen we ook bij Poetou
aan. Programmatisch is een aantal van Poetou's gedichten omdat ze de lezer
voorbereiden op de gedichten die erna komen. Het zijn de Hymne de la Marchandise,
die de lezer voorbereidt op de rest van het convoluut, namelijk La grande Liesse, en
in dit laatste werk zijn het de gedichten nr. 1 (de ode voor Gentili en Grimaldi), nr.
10 (het sonnet voor de Antwerpse kooplieden), nr. 28 (het sonnet voor de Rijselse
kooplieden) en nr. 55 (het liefdesgedicht voor Marie). In de Suite du Labeur en Liesse
zijn het de drie sonnetten voor Vander Noot, de nrs. 1, 23 en 39.
Verder zijn de hier genoemde gedichten programmatisch door de aandacht die aan
beschermers of opdrachtgevers wordt geschonken. De aandacht die Statius in zijn
Silvae geheel volgens het decorum aan de keizer schenkt, reserveert Poetou voor de
Antwerpse overheid. De HM wordt namelijk in de eerste plaats aan deze overheid
als nieuwjaarsgeschenk aangeboden en pas in de tweede plaats aan de kooplieden.
Het eerste gedicht in de LGL draagt de dichter weliswaar op aan zijn rijke Italiaanse
beschermers Stefano Gentili en Giovanni Grimaldi, maar men moet hierbij bedenken
dat deze bundel altijd een convoluut vormde met de HM, wat op het titelblad werd
aangekondigd. In de drie bewaard gebleven convoluten komt eerst de HM en daarna
de LGL. De aandacht van de lezer zal dus in eerste instantie naar de HM zijn uitgegaan
en dus ook naar de Antwerpse overheid als beschermer. In de JCC heeft de
prozaopdracht aan de Antwerpse overheid meer gewicht dan het daaraan voorafgaande
kwatrijn. In dit kwatrijn zingt de dichter de lof van het dichterschap zonder aandacht
te vragen voor een beschermer. In de SLL wordt na de naam van de opdrachtgever
onmiddellijk diens overheidsfunctie vermeld; daarna pas volgenkwaliteiten als
geleerdheid en deugd.
We besluiten dat de dichter door middel van de interne structurering van zijn bundels
aan het lokale Gezag letterlijk en figuurlijk de meest vooraanstaande plaats heeft
gegeven.
Bekijken we de LGL nog iets nader, dan zien we dat nog een intern ordeningsprincipe
een rol speelde, namelijk het principe van de gemeenschappelijke, geografische
herkomst: een aantal bestemmelingen of adressaten is uit dezelfde stad of streek
afkomstig. Vooral in de LGL worden op die manier gedichten in groepen bij elkaar
geplaatst. Volledig consequent echter past de dichter dit principe niet toe. Soms krijgt
men ook de indruk dat hij groepen vormde op grond van voor ons onduidelijke ad
hoc-overwegingen. Een overzicht kan dit verduidelijken. Gedichten nrs. 1 t/m 5 uit
de LGL zijn bestemd voor Italianen te Antwerpen; daarna komt een groepje van vier
gedichten bestaande uit een sonnet en een ode voor respectievelijk twee adellijke
militairen die connecties hebben met Béthune, én uit een sonnet en een ode voor
twee personen die qua geografische herkomst niet bijzonder sporen met de
eerdergenoemde militairen Olhain en Aubigny. Het zijn de drukker Willem Silvius
en de componist Pierre du Hot. In de ode voor Pierre du Hot ligt vermoedelijk de
oplossing voor de formering van dit groepje van vier: Du Hot wordt geroemd als een
beschermer van kunstenaars, als iemand die voor hen tussenbeide komt tot bij de
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regentes te Brussel toe. Ook Silvius wordt geroemd als beschermer. Ofschoon dit
niet wordt vermeld, vermoed ik dat Silvius voor Poetou in dit groepje van vier paste
als opvoeder van de kinderen van Oranje, en dus als iemand via wie de dichter toegang
kon krijgen tot de hoge Nederlandse adel. Een mogelijke ad hoc-overweging om dit
groepje te vormen is wellicht het uitzicht geweest dat de vier genoemde personen
boden op adellijke bescherming.
Op deze vier gedichten volgt het reeds vermelde gedicht nr. 10 voor de Antwerpse
kooplieden, waarmee de dichter hoopt hun ondernemingszin te prikkelen. Dit gedicht
leidt een reeks gedichten in van nr. 11 t/m nr. 22 die allemaal bedoeld zijn voor
kooplieden die geen van allen autochtone Antwerpenaren zijn, maar van wie de
ondernemingszin te Antwerpen was gebleken of van wie een staaltje van
ondernemingszin op korte termijn werd verwacht. Het gaat hier om de gedichten
voor S. Hersin, G. Penel, M. Brakelman en zijn echtgenote, Joos van Deel, J.
Bernoulli, de Duitser H. Puschinger en Ch. Delescluse. Daarna komt een groepje
van vijf gedichten (nrs. 23 t/m 27) voor beschermers die voor een deel de lezer van
de bundel reeds bekend zijn: Aubigny, P. du Hot, A. Kellen (via wie de dichter
vermoedelijk hoopte toegang te krijgen tot de Schetzen), M. Baudelet en L. Raparille.
Door het ontbreken van achtergrondgegevens is in dit geval niet na te gaan of hier
het principe van de gemeenschappelijke, geografische herkomst niet toch een rol
speelt. Bij de volgende reeks gedichten, de nrs. 28 t/m 31, geldt het principe van de
gemeenschappelijke, geografische herkomst in elk geval: de Rijselse kooplieden
staan hierin centraal en met name de firma Déliot. In gedicht nr. 28 worden de
Rijselaars gezamenlijk in hun ondernemingszin geprikkeld, om daarna met name te
worden genoemd: Hubert Déliot, Guillaume Déliot, Gérard du Bosquiel, Jean le
Vasseur, Pierre du Bosquiel en de gebroeders Jacques en Jean le Pé.
Men zal zich herinneren dat Newmyer sprak van een ‘recessed panel
pattern’-structuur, waarbij de kern van de bundel ongeveer op de helft van de bundel
kwam. Zou er iets dergelijks met de LGL aan de hand zijn? Deze bundel bevat
namelijk 57 gedichten: de gedichten nrs. 28 en 29, die precies op de helft van de
bundel te vinden zijn, zijn gedichten waarin Rijsel en de firma Déliot centraal staan.
Zou dit toeval zijn? Indien het geen toeval is, dan zou het de LGL tot een bundel
maken die structureel gezien voornamelijk in het teken staat van een lofprijzing van
het Rijselse koopmanschap te Antwerpen! Men kan evenwel de helft ook nog op een
andere manier berekenen. Steun voor deze tweede manier geeft ons de SLL, waarover
de dichter zelf zegt dat Vander Noot niet alleen aan het begin en het slot, maar ook
in het midden van de bundel zijn bescherming verleent. Onder het midden blijkt de
dichter hier te verstaan: op de helft van het aantal bladzijden en niet op de helft van
het aantal gedichten. Dit veronderstelt dat Poetou voorafgaande aan het drukken een
berekening had gemaakt van het totale aantal pagina's, en dat hij met die kennis
gewapend de structuur ging aanbrengen. Wanneer we het middelpunt van de bundel
LGL op deze manier berekenen, komen we terecht in de ode voor Poetou's neef,
Jacques Bernoulli. Men herinnere zich dat in deze ode sprake was van een duister
voorval in Poetou's leven, met name: van een misdaad waarvoor nauwelijks vergeving
mogelijk was. Met de hulp van Bernoulli echter had Poetou zich kunnen rehabiliteren.
Bernoulli had zijn reputatie gered. Zou het Poetou's bedoeling zijn geweest om zijn
rehabilitatie centraal te stellen in de bundel? Of heeft de plaats die de ode voor
Bernoulli in de bundel heeft gekregen, iets te maken met gevoelens van dankbaarheid
jegens een neef die de dichter mogelijk ook nog op andere manieren heeft geholpen?
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Na de ‘Rijselse’ gedichten komen twee sonnetten, waarvan ik slechts kan vaststellen
dat ze in opdracht zijn geschreven van respectievelijk de heren Ripet en Hazebart.
De reeks gedichten, nrs. 34 t/m 43, die daarop volgt, heeft als gemeenschappelijk
kenmerk dat alle gedichten voor stadgenoten van de dichter of voor stadgenoten van
zijn vrouw zijn geschreven. Opnieuw geldt dan het principe van de
gemeenschappelijke, geografische herkomst. De reeks wordt aangevoerd door een
sonnet ter vereeuwiging van de kunstbroeder P. Senechal uit Armentières. Dit sonnet
wordt gevolgd door lijkdichten voor de ouders van de dichter en daarna komen de
sonnetten voor respectievelijk Allard de la Croix, Ch. de la Barre, de Bethuunse
heelmeesters F. le Petit en Pierre de Warlencourt en voorts Guillaume de Warlencourt,
G. de Taillis en F. Lhéritier.
Daarna komen gedichten waarin het principe van de gemeenschappelijke, geografische
herkomst van de beschermers vermoedelijk niet geldt. Welk principe er dan wel
geldt, is mij niet duidelijk: nr. 44 is een sonnet voor de Duitse wapenhandelaar Philipp
Palm en nr. 45 een sonnet voor de Rijselse koopman Jan Dupont. De gedichten nrs.
46 t/m 54 zouden opnieuw een groep kunnen vormen, die wordt aangevoerd en
besloten door gedichten voor respectievelijk Pierre de la Croix en Jehan du Bois, de
enigen die Poetou zijn ‘compère’ noemt. Misschien pasten naar het gevoelen van de
dichter bij die twee trouwe vrienden ook Pierre des Plancques (uit Rijsel), Guillaume
Colpin (uit Kamerijk), Alexandre de Marines (die naar zijn naam te oordelen vast
geen autochtone Antwerpenaar is) en de gebroeders Jacques en Jean de la Haye (uit
Armentières). Voor ons is echter bij gebrek aan gegevens niet meer te achterhalen
of de reeks gedichten nrs. 44 t/m 54 een groep vormt.
Volgens een ander criterium zou een nog veel grotere groep kunnen worden
geformeerd: de grote meerderheid van de gedichten nrs. 38 t/m 54 bestaat uit sonnetten
die tevens functioneren als nieuwjaarsgeschenken. Het zou die gemeenschappelijke
functie van die gedichten kunnen zijn geweest, die de aanleiding vormde om ze bijeen
te plaatsen. Dat de functie van de gedichten eveneens door Poetou als een
structureringsprincipe kan zijn gehanteerd, leert ons het laatste groepje van de bundel
(nrs. 55 t/m 57), dat uitsluitend bestaat uit liefdesgedichten, waarvan het laatste
duidelijk in opdracht is geschreven. De eerste twee oden van dit groepje kunnen dan
worden beschouwd als staaltjes van kunnen, waarmee Poetou een bepaald type
opdrachtgever werft. Er was zeker een markt voor dit soort gedichten. Uit de SLL
weten we dat diverse mensen Poetou opdracht hebben verleend om in hun naam
liefdesgedichten (in feite: elegante liefdesbrieven) te schrijven.
Wanneer we nu de SLL nader bekijken, dan treft het ons dat het principe van de
gemeenschappelijke, geografische herkomst praktisch ontbreekt. In de SLL krijgt de
positie van de beschermer veel meer gewicht dan in de LGL. De gedichten voor
Vander Noot maken zelfs dat men aan een ‘recessed panel pattern’ gaat denken. Het
is de allerlaatste versregel van de bundel waarmee de dichter in de volgende militaire
bewoordingen de aandacht op dit patroon vestigt:
Ie croy, o VAN-DER NOOT, fauteur de bons Esprits,
Qu'à mes Labeurs seras dans LIESSE confits
Advangarde, Bataille, et preuse Ariergarde.
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(Vertaling: Vander Noot, weldoener van de goede geesten, ik ben ervan overtuigd
dat u voor mijn werken, die ik met plezier heb geschreven, zult zijn: voorhoede,
hoofdmacht52. en dappere achterhoede).
***
Het eerste groepje in de SLL wordt gevormd door de gedichten nrs. 1 t/m 4. Hierin
speelt Vander Noot de hoofdrol. Poetou draagt een sonnet en een ode aan hem op,
wat hij beantwoordt met een sonnet en een ode voor Poetou. Vander Noot
vertegenwoordigt voor Poetou alles wat hij naar voor wil schuiven: overheid, mecenaat
en dichterschap. De volgende groep wordt gevormd door de gedichten nrs. 5 t/m 12
die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze zijn opgedragen aan afzonderlijke
leden van de Antwerpse overheid. Kwaliteiten als geleerdheid (c.q.: dichterschap)
en/of mecenaat spreken uit die gedichten voor Rockox, Happaert, Van der Meeren
en Polites. Wanneer dan de volgende groep komt (nrs. 13 t/m 22), die bestaat uit
gedichten voor zakenlieden, is het niet zo verwonderlijk dat deze groep wordt
aangevoerd door de gebroeders Lopez, zakenlieden die zelf gedichten schrijven.
Geleerdheid en/ of mecenaat vinden we vervolgens in de gedichten voor Strijt, Succa,
Botmer, Joilier, Schweicher, Francisque, Froitmont en Losson. Een uitzondering
hierop vormt het slotgedicht van deze groep. In de titel van dit gedicht komt vooral
de muzikale begaafdheid van Faignient tot uitdrukking. Het gedicht zelf is religieus
van strekking.
Zoals gezegd, wordt het middelpunt van de SLL gevormd door een sonnet voor
Vander Noot, een sonnet waarin het dichterschap centraal staat. Niemand in de
Nederlanden kan zich op het punt van de Ronsardeske lyriek meten met Poetou en
Vander Noot, leren we hieruit. Dit sonnet voert twee gedichten aan (nrs. 24 en 25)
voor respectievelijk de Duitser (?) Mirmod en de Duitse kooplieden van de firma's
Fugger, Welser en Rehlinger. Dit lijkt de enige keer te zijn dat in deze bundel twee
gedichten volgens het principe van de gemeenschappelijke geografische herkomst
bijeen zijn geplaatst, maar zekerheid hierover hebben we niet. Geleerdheid en
mecenaat komen opnieuw aan de orde in de gedichten voor Steelsius en Losson,
maar een intern structureringsprincipe, op grond waarvan deze laatste gedichten
samen met de twee vorige één groep kunnen vormen, zie ik niet. Dit geldt wel voor
de gedichten nrs. 28 t/m 36. Het betreft hier gedichten die in opdracht zijn geschreven.
In meerderheid zijn het liefdesbrieven. Als laatste groepje zou ik de gedichten nrs.
37 t/m 39 willen beschouwen. Qua structuur komt dit laatste groepje in de bundel
het best overeen met het begingroepje: ook hier wordt een gedicht van Poetou
beantwoord met een gedicht van de hand van een kunstbroeder. Ook qua techniek
komen de gedichten in beide groepjes overeen: gezien het slotgedicht speelt Vander
Noot de hoofdrol zoals hij dit ook aan het begin deed, daarnaast komen mecenaat en
dichterschap opnieuw aan de orde.

5. Dichterschap
Het is ‘la docte Françoise Troupe’ van de Pléiade geweest, die Guillaume de Poetou
de weg heeft gewezen naar het nieuwe, geleerde dichterschap.53. Met de pléiadisten
wil hij wedijveren, maar tegelijk is hij zich bewust van de enorme kloof die gaapt
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tussen zijn eigen werk en dat van Pierre de Ronsard en Etienne Jodelle of dat van de
geringste van deze Fransen.54. De Franse poëzie slaat hij zeer hoog aan: Frankrijk is
de vruchtbare bron van de blankste dichterzwanen.55.
Zijn belangrijkste voorbeeld is de Pindarus uit Vendôme, Pierre de Ronsard. Wanneer
Poetou voor de Bethuunse arts François Ie Petit als nieuwjaarscadeau een Horatiaanse
ode (‘un chant Venusien’)56. wil schrijven, lukt hem dat niet, en in plaats daarvan
maakt hij een sonnet naar het voorbeeld van de sonnetten van Ronsard. Men kan
rustig stellen dat de navolging van Ronsard en de zijnen ongeveer op elke bladzijde
van Poetou's werk aantoonbaar is. Zoals zijn Franse leermeesters schrijft Poetou
Pindarische oden; hij wisselt ook een mannelijk eindrijm af met een vrouwelijk en
in zijn Hymne de la Marchandise strooit hij met epitheta zoals Ronsard dit deed in
zijn Hymne de Bacchus.57.
Nog op een andere manier betoont Poetou zich een propagandist voor de nieuwe
poëzie. Zo blijkt hij aan de Brusselse kapelmeester Pierre du Hot boeken van Ronsard
te hebben beloofd. Deze boeken zijn meer waard dan alle schatten die in Afrika of
Indië te vinden zijn, weet de dichter.58. Met deze woorden schenkt hij die boeken aan
de kapelmeester. Zou hij bij gelegenheid ook voor andere belangstellenden
Pléiade-literatuur hebben meegenomen? Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk. Vander
Noot heeft zijn vriend vermoedelijk geen groter plezier gedaan dan door hem in een
sonnet te prijzen ‘als de beste volgeling en propagandist van Ronsard in deze
streken’.59. Poetou's ode die deze reactie aan Vander Noot had ontlokt, was overigens
door de Bethuunse dichter geschreven naar model van de Carmina van Horatius,
waaraan ook Ronsard het60. nodige heeft ontleend.
Over de grote inspanning die hem het dichterschap kost, zwijgt Poetou niet. Misschien
is dit een middeleeuws trekje van hem, want vooral in de middeleeuwen werd ‘das
Dichten als schweisstreibende Mühsal’ ervaren.61. Slechts met veel gezwoeg, veel
schaven en vijlen aan zijn verzen kon Poetou tot een aanvaardbaar resultaat komen.
De titels van zijn bundels, zoals ‘La grande liesse en plus grande labeur’ en ‘Suite
du labeur en liesse’ spreken in dit opzicht boekdelen: het dichten bestaat uit meer
lasten dan lusten. Ook zijn motto, ‘Rien(s) sans peine’, dat op vele plaatsen in zijn
gedichten verwerkt zit, wijst in deze richting. Dergelijke uitlatingen over dichterlijk
gezwoeg ben ik in Vander Noots poëzie overigens niet tegengekomen.
Wat heeft Vander Noot aan Poetou te danken? In de eerste plaats de nadrukkelijke
navolging van Ronsard. Uit de secundaire literatuur is bekend dat Vander Noot het
werk van Ronsard op de voet heeft gevolgd.62. Dit leidde niet altijd tot epigonisme,
zeker niet waar Vander Noot verzen van Ronsard in het Nederlands bewerkt. Het is
aan Vermeylen en anderen opgevallen dat Vander Noots Nederlandse bewerkingen
hun Franse origineel vaak overtreffen door hun frisheid en argeloosheid.63.
Merkwaardig is het om reeds in 1566 in Vander Noots ode voor Guillaume de Poetou
te lezen hoe de Nederlandstalige dichter zijn eigen positie ten opzichte van de Franse
poëzie zag. Indien we zijn uitspraken letterlijk nemen, staat er het volgende: ‘Hoewel
mijn lier niet gewoon is om in het Frans te klinken, doet ze toch haar best. Mijn
Brabantse lier, of ze nu in het Italiaans klinkt of in het Spaans, weet zich immers aan
te passen aan mijn stemmingen’.64. Hieruit blijkt dat hij zich toen nog onzeker voelde
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over de kwaliteit van zijn Franse poëzie. Bovendien suggereert hij dat hij beter
overweg kon met het schrijven van gedichten in het Italiaans en het Spaans. Achttien
strofen verderop in hetzelfde gedicht doet hij opnieuw een belangwekkende uitspraak
over zijn verhouding tot de Franse poëzie: ‘Op de duur zal men hopelijk erkennen
hoe mijn Nederlandse verzen zijn gemaakt en met welke techniek mijn Brabantse
vijl het Franse gezwoeg (“les labeurs Gallicains”, dit wil zeggen: de Franse gedichten)
mooi maakt en slijpt. Die Franse gedichten bewerk ik; ik span ze en wek ze tot leven
op mijn luit, met mijn stem, in mijn zangen en in mijn hooggestemde zegging’.65.
Kennelijk was Vander Noot toen al van plan om door middel van Nederlandse
bewerkingen van Franse poëzie literaire erkenning te verwerven.
Uit een sonnet van Poetou voor Vander Noot wordt nog eens duidelijk dat de
Bethuunse dichter vooral het werk van Ronsard op het oog heeft als het navolging
betreft: ‘Het is makkelijker de sterren aan de hemel te tellen’, stelt deze dichter, ‘dan
in de buitengewone en heilige voetsporen van Ronsard te treden’. De regel die daarop
volgt, is eveneens interessant voor ons: ‘Ne fut que comme toy i'euse trouué la sente’
(‘Indien ik niet zoals jij de weg had gevonden’).66. Kennelijk hadden Poetou en Vander
Noot onafhankelijk van elkaar ontdekt op welke wijze ze Ronsard konden navolgen.
Helaas doet Poetou hier geen nadere mededeling over dit geheim van de smid, maar
wellicht moeten we hier denken aan een combinatie van inventio en imitatio?
Uitspraken van pléiadisten als Guillaume des Autelz en Joachim du Bellay leren ons
dat inventio als de eigen inbreng van de dichter moet worden beschouwd, terwijl
imitatio slaat op de ontleningen aan andere auteurs. Volgens Castor betekent die
eigen inbreng dat de dichter als eerste nieuwe wegen inslaat op literair gebied.67. Dit
hadden Poetou en Vander Noot in de Nederlanden als eersten gedaan, zoals Ronsard
in Frankrijk, en daarvoor wilden ze erkenning en lof. Vander Noot erkent Poetou als
‘inventor’ van de nieuwe poëzie in Artesië wanneer hij hem ‘l'honneur d'Artois’
noemt (SLL fol. 7v), en op zijn beurt prijst Poetou vooral de ‘inventor’ wanneer hij
Vander Noot noemt: de vorst der dichters in Artesië, Vlaanderen en Brabant en de
entrijs van de goede dichters in die gewesten (SLL fol. 34r).
Bij imitatio denken we in het geval van Poetou en Vander Noot aan het overnemen
van mythologische termen, woorden in rijmpositie, zinsdelen en hele versregels.
Ronsard-kenners nodig ik hierbij uit om het werk van de Franse Pléiade-vorst naast
dit van Poetou te leggen en de overeenkomsten te bestuderen. Dat Vander Noot heel
veel aan het werk van Ronsard heeft ontleend, is algemeen bekend. Minder algemeen
bekend zijn Vander Noots ontleningen aan het werk van Guillaume de Poetou. Door
Smit/Vermeer werden zeven regels uit de openingsode voor de markies van
Northampton gesignaleerd, die zijn ontleend aan de slotstrofe van een ode die Poetou
voor Vander Noot heeft geschreven.68. Er is echter meer: zo ontleent Vander Noot
aan JCC het kwatrijn op fol. A1v en plaatst het zonder bronvermelding als bladvulling
in zijn Poeticsche Werken.69. Uit de aantekeningen van Waterschoot blijkt evenwel
dat Poetou's verzen op hun beurt reeds een zeer vrije navolging zijn van Ronsard's
verzen voor Joachim du Bellay.70.
Het meest frappante voorbeeld van ontlening door Vander Noot aan werk van
Guillaume de Poetou is eveneens in de Poeticsche Werken te vinden. Deze ontlening
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gaat terug op Poetou's sonnet voor Gilles de Lens, baron van Aubigny (LGL fol.
44v-45r), dat hier volgt:
De Memoire & Iupin l'alme & diuine race,
Nourrice des esprits, doués de dons diuers,
Et Phebus Cynthien, aucteur du carme & vers
Les filles de Venus, & le Veillart de Trache
Imperent qu'à ma voix gentillement ie tasche
(Pour bien-veigner BARRON, ta personne en Anuers)
D'accorder ce Sonnet chantant de tes ans verds
L'honneur, la grauité, Ie maintien, & la grace.
La donc: que la valeur de tes premiers vingt ans
Et les rares vertus de tes sens flourissans
Puissent legers couler l'vne, en l'autre bouche:
D'vn flagrable desir, au iuste mandement
D'Apollon, de ses soeurs iusqu'au grand firmament
Je les veux entonner d'Hemonienne touche.

Ongeveer dertig jaar later, in de jaren 1593-1594, schreef Vander Noot voor de
militair Joseph de Deckere het volgende sonnet,71. waarin ik de passages die letterlijk
aan Poetou's sonnet zijn ontleend, heb gecursiveerd:
DV tonant Iupiter l'alme & diuine race,
M'enjoignent de chanter tes vertus en beaus vers,
Ce pendant que tu es encores en Anvers
Digne subiect, de vray pour le Sonneur de Trache.
C'est doncques bien raison, De Decker', que ie tache
De resonner le los (mesme en ce temps peruers)
De tes rares vertus, pour mieus mettre à l'enuers
Ce que veut perdre en Stix, de bons, noms, faicts & grace.
Sus donq! que la valeur de tes faicts triumphans
A l'honneur des enfans de tes heureus enfans,
Puissent ligers couler l'vne en l'autre bouche.
Ie veus d'vn zele ardant, (au iuste mandement
D'Apollon & ses Seurs) iusqu'au haut firmament
Les chanter viuement d'Horacienne touche.

Vander Noot heeft hier alle rijmwoorden aan Poetou's sonnet ontleend. Verder worden
ook bepaalde gedachtegangen en hier en daar een zinsdeel of een hele zin
overgenomen. Volgens moderne opvattingen is hier onmiskenbaar sprake van plagiaat.
Anderzijds was ‘imitatio’ de praktijk bij de Pléiadedichters, met name bij Ronsard.
Wie een moderne uitgave van hun werk raadpleegt, komt geregeld ontleningen aan
de Italiaanse en klassieke poëzie tegen,72. en wellicht ook aan de poëzie van Franse
voorgangers en tijdgenoten. Die praktijk zal in veel gevallen de tijdgenoot niet zijn
ontgaan. De vraag dringt zich op of de waardering van de tijdgenoot niet juist bepaald
werd door de mate van geleerdheid en belezenheid die hij aantrof in de nieuwe
poëzie? Daaraan kon hij immers tevens zijn eigen eruditie toetsen. Vander Noot was
in elk geval goed bekend met deze Pléiadepraktijken. Een willekeurig gekozen
voorbeeld moge dit aantonen. Vander Noots ode ‘De Vrueghtijdt’ is een bewerking
van Ronsards ‘Quand ce beau Printemps je vois’, wat door Vander Noot in zijn
prozacommentaar aan het eind van het gedicht trouwens wordt vermeld. Vander
Noot weet evenwel ook aan te geven dat Ronsard in dit gedicht Petrarca's Canzone
‘In quella parte dove Amor mi sprona’ heeft bewerkt, wat de Franse dichter niet
vermeldt. Dat Vander Noot deze bewerking kon thuisbrengen, vormt een aanwijzing
voor zijn belezenheid in het werk van Petrarca.73.
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Thema's in Poetou's werken waarin zijn visie op het dichterschap aan de orde komt,
stammen eveneens uit de Franse sfeer. Het thema van de onsterfelijkheid van de
poëzie en van de dichter werd immers nergens zo veelvuldig en nadrukkelijk aan de
orde gesteld als in de Pléiade-poëzie. Ook volgens Poetou houdt een dichter zoveel
mogelijk de herinnering levend van degenen die door hem worden bezongen.74. De
deugd van Mario Cardovino, met name zijn wijsheid, ‘Sçait convaincre les temps
presents’, luidt het slot van de ode voor deze Napolitaanse edelman.75. In de ode voor
kapelmeester Pierre du Hot vertelt Poetou dat het vermogen om onsterfelijkheid te
verlenen via de poëzie een gave is van God en de Natuur. Het is het dichterschap dat
ervoor zorgt dat sommigen niet uit ons collectieve geheugen verdwijnen.76. Maar die
eeuwige roem is niet voor iedereen bestemd. Slechts ‘de goeden’, dit wil zeggen
degenen die de roem vanwege hun kwaliteiten verdienen, verkrijgen haar.
De onsterfelijke roem die de dichter zelf zal verkrijgen, is eveneens een geliefkoosd
Pléiade-thema, maar Poetou is daar nogal zuinig mee. Slechts éénmaal heb ik dit
thema aangetroffen in zijn werk, als volgt verwoord: ‘Hoewel er aan mijn stijl van
alles schort, toch zal ik mij door mijn poging om een lofzang op het koopmanschap
te schrijven voor altijd naam verwerven.77. Dit thema van de dichtersroem heeft
Vander Noot daarentegen onmiddellijk aangesproken, want in zijn ode voor Poetou
komt het eveneens aan de orde en veel uitgebreider dan bij Poetou; ook in zijn latere
werken is het ongeveer op elke bladzijde aanwezig.78.
Poetou en Vander Noot beschouwen zichzelf als middelaars tussen het Opperwezen
en ‘de goeden’ bij het verlenen van de onsterfelijkheid. Beide dichters vertolken een
goddelijke boodschap en stellen zich graag als profeet of ziener voor.
Goddelijke bezieling, het door de goden geïnspireerd zijn, is een topos uit de
Oudheid die men ook in de middeleeuwse letterkunde tegenkomt. Het is niet
verwonderlijk dat deze gedachte en de daarmee verbonden ‘furor divinus’-topos
eveneens voorkomt in de werken van deze dichters.79.
Zowel Poetou als Vander Noot staan een geleerde poëzie voor. De HM bevat naast
een lofzang op het zakenleven ook een erudiet betoog waarin de positieve effecten
van het handeldrijven naar voren worden gebracht. Poetou hanteert hiervoor
historische argumenten met vele voorbeelden, ontleend aan de bijbelse en klassieke
Oudheid. Daarbij strooit hij allerlei geleerde termen in het rond als ‘Mars Quirin’
(fol. 3r), ‘L'oeil Ethereen’ (fol. 9r), ‘Idaspeennes Marguerites’ (fol. 13v), waarbij
zelfs de redelijk geschoolde lezer enige uitleg kon gebruiken. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat zoveel geleerdheid de nodige afkeer en zelfs regelrechte
vijandigheid ontmoet. Gelukkig is daar Clio, die deze ‘vijanden van de geleerde
poëzie’ (‘...ennemis/ D'alme science,’ of ‘vijanden der voedende wetenschap’)80. met
de zwartste vergetelheid bestraft. Ook Vander Noot behoort tot de erudiete dichters,
maar hij vertoont veel meer de neiging om tegemoet te komen aan het onbegrip van
zijn lezers met toelichtingen - zoals in Het Theatre, Das Buch Extasis en in zijn
Poeticsche Werken - of met vertalingen. Dat de dichter desalniettemin toch nog
onbegrip en vijandigheid oogstte, leert ons de verdediging (de ‘Apologie voor alle
de Poeticsche Werken’) die de humanist Henricus Agricola (Hendrick Ackermans),
ten tijde van het calvinistische bewind als docent aan de Latijnse school te Antwerpen
verbonden,81. voor Vander Noots werken schreef:
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Soo hebben wy nochtans gesien dat d'onwetende goetdunckentheyt ende
opgeblasentheyt, sommiger verwaender afgunstigher, grover, ende
cleynhertigher menschen heur soo verhief ende opstack t'seghens [= tegen]
d'eerste gheluyt synder schriften, dat het schene dat syn ontstervelijcke
glorie (die tyt noch beginnende te groeyen) gantschelijck wtgeblust soude
hebben gheweest, deur heur eeselslijck gheroep, ende Midialisch oordeelen:
d'een (ontdeckende syn eygen onwetentheydt ende ongeleerdtheydt)
beschuldigde hem dat hy te diepsinnigh, ende te misterialyck schreve.
D'ander seyde dat hy te vrymoedigh ende te stoudt was in nieu-woorden
te maken [...]. Andere hem benydende om syn schoone, goede, ende
suet-vloeyende veerschen, seyden dat sy niet en waren als de heure ende
daerom niet en dochten [...]. Andere te seer cleynhertigh, seyden dat men
niet en can noch ooc niet en behoorde kunstighlyck oft gheleerdighlyc te
schryven, dan in Griex oft in Latyn, en dat sy wel over-weghen [= te ver
gaan] ende verdoeldt syn, die heur onderwinden [= die pogen] in
d'Nederlandts anders oft beter te schryven, dan sy-lie ghewendt syn te
doene [...].82.
Deze ‘Apologie’ van Ackermans verscheen in de periode 1584-1585, maar de
vijandigheid tegen Vander Noots nieuwe, geleerde poëzie bleef bestaan, getuige de
ode die Vander Noot in 1591 opdroeg aan Marcus van Wonsel, een Antwerpse
koopman in goudleder, onder de titel ‘Teghen d'onwetende vyanden der Poëteryen’.83.
Maar juist Vander Noots geleerdheid leidt tot zelfbewuste uitlatingen als de volgende:
En Ick/ singh oock/ nu/ medt verblijden/
In ons Brabantsche sprake soet
(Bat dan men hier songh in veurtijden)
Verscheyden veerschen schoon en goedt:
En dat niet in ghemeynen sanck
On-sacht/ Versmacht/
Maer vry medt gheleerder gheclanck
Deur der neghen hemelen cracht.84.

Hoe nam het publiek kennis van het werk van de Nederlandse pléiadisten Poetou en
Vander Noot? Tot ver in de zeventiende eeuw zag men in rederijkerskringen de
functie van de poëzie als lering en vermaak door gezamenlijke oefening en
voordracht.85. Voor Poetou en Vander Noot golden eveneens lering en vermaak als
de functie van de poëzie. Over ‘lering’ bij Poetou hebben we het reeds eerder gehad.
Een uitspraak van hem over het ‘vermaak’ luidt dat de poëzie de woede van mensen
en goden bedaart.86. Bij Vander Noot heet het in navolging van Johannes Aventinus:
de dichters ‘leren de menschen seer aerdighlijck ende gheleerdighlijck goede seden
ende manieren van leven. [...] sy beschryven alderhande dinghen, naturen, wesen en
eyghentschappen: maer dat al soo godlijck, soo meesterlijck ende kunstighlijck, dat
gheender meesters oft kunstenaers werken, by de werken der Godlijker Poëten te
ghelijken en syn’.87. Het feit dat Poetou en Vander Noot het Horatiaanse ‘utile
dulci’-principe toepassen, is op zich niet nieuw. Nieuw is dat dit principe nu door
individuele dichters wordt gehanteerd, buiten het veilige kader van een
rederiikerskamer. Die vernieuwing gaat tevens gepaard met het hanteren van de
renaissancegenres, de syllabentelling en de toepassing van de cesuur. Gezamenlijke
oefening in kamerverband zoals de rederijkers van hun tijd deden, daaraan doen deze
nieuwe dichters niet. Waar ze nog wel aan deden, was voordracht.
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De poëzie van Poetou en Vander Noot mocht dan al geleerd zijn, ze was niet bestemd
voor het stillezen.88. Het was luisterpoëzie. Waarschijnlijk was een deel ervan zelfs
voor zang bestemd. Bij de Pléiade was de gezongen voordracht van verzen onder
instrumentale begeleiding de normale praktijk.89. De melodieën waren veelal uit Italië
afkomstig, want sinds lang zongen de Italianen hun ‘ballate, canzoni, madrigali, ode,
frottole, sonnetti’ in vier, vijf, zes en acht stemmen. Het staat vast dat Franse
tienlettergrepige verzen met vrouwelijk rijm op Italiaanse melodieën werden
gezongen.90. Aangezien veel Nederlandse componisten reeds in de vijftiende eeuw
hun muzikale bijdragen leverden aan de Italiaanse poëzie, mag men er van uitgaan
dat het verschijnsel van de gezongen voordracht in bepaalde Nederlandse kringen
niet onopgemerkt is gebleven, maar in de door mij geraadpleegde secundaire literatuur
ben ik daar niets over tegengekomen. Van de sonnetten van Ronsard bestaan uitgaven
waarin de muziek mee wordt afgedrukt. In het Cinquième livre des Odes staan 32
bladzijden met melodieën. Niet alleen de kleine genres, ook de genres met een hogere
literaire status, zoals hymnen, kantieken en epithalamia, werden gezongen. Van een
epithalamium van Baïf is bekend dat het diende te worden uitgevoerd ‘au son des
tronbons et hautboys’.91. Het effect van de muziek op de poëzie was, volgens Jodelle,
dat aan de verzen vaart en kracht werden verleend; de muziek is ‘comme en un beau
corps une belle âme infuse’.92. De extra-dimensie die aan de tekst werd verleend, was
zelfs zodanig dat een dichter zijn eigen verzen niet meer herkende. Een toepasselijke
anekdote is te vinden in het voorwoord van de Amalthée, een werk van de Franse
tweederangsdichter Louis de Richevaux. Richevaux vertelt hierin hoe tijdens een
wandeling enkele meisjes begonnen te zingen, terwijl ze zichzelf op instrumenten
begeleidden. De verzen leken hem zo prachtig dat hij hun vroeg of de tekst soms van
Ronsard of Du Bellay was? De meisjes moesten hem uitleggen dat ze zojuist verzen
uit zijn eigen Amalthée hadden gezongen.93.
In de werken van Poetou komen we allerlei gedichten tegen die voor zang waren
bestemd. In de ode voor Jacques Bernoulli kondigt hij bijvoorbeeld aan een lofzang
op de goden te zullen schrijven, waarvan hij meent dat ze die gezeten aan tafel zullen
zingen onder de godenmaaltijd.
Je dediray aux Dieux une Hymne
Tant saincte & digne
Qu'à ma voix leurs chefz flechiront:
Voyre & l'accordant à ma Lyre,
J'ose bien dire
Qu'à table assis la chanteront.

Daarna citeert hij de bewuste strofe die voor zang bestemd is:
‘Tout homme qui la force espreuve
‘Cherchant il treuve,
‘Et arrive à bon but & port:
‘To[u]t homme cognoissant sa faute
‘La bonté haute
‘Luy est debonnaire support.

(LGL fol. 38v).
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De lezer kan gemakkelijk zelf vaststellen dat de strofe die zogenaamd voor godenzang
is bestemd, dezelfde bouw heeft als elke andere strofe uit de ode voor Jacques
Bernoulli.
Van het nieuwjaarsdicht, een sonnet, dat Poetou voor de musicus en zanger Artus
Kellen schrijft, zal hij ongetwijfeld hebben gehoopt op een gezongen uitvoering. In
het lied voor de koopman Guillaume Colpin spreekt hij de hoop op een uitvoering
zelfs onomwonden uit: ‘Noz vers confiras en Musique’.94. Voor de Antwerpse
stadsregering wil hij ‘Odes & Chansons’ schrijven.95. En hij schrijft een genethliacon
(geboortedicht) dat gezongen dient te worden onder begeleiding van instrumenten:
Or sus donc, qu'on embouche
La fleute à sept trous douce,
Corne-Muses, flageos,
Afin que chascun chante
D'ISABEL alaictante
La naissance & le los.

(SLL fol. 29r).
De omgang met componisten als Pierre du Hot (aan wie hij boeken van Ronsard
toestuurt) en Noë Faignient wijzen eveneens op een muzikale belangstelling bij de
dichter. Poetou maakt ook melding van een dergelijke belangstelling bij anderen,
bijvoorbeeld wanneer hij Vander Noots huiselijke bezigheden als volgt beschrijft:
dichten, zingen onder het eigenhandig bespelen van een snaarinstrument en het
genoegen scheppen in het kijken naar plastisch geschilderde portretten.96.
Ook in Vander Noots werken kan men de nodige sporen aantreffen van het feit dat
zijn gedichten bestemd waren voor een gezongen voordracht. Zo geeft hij in
Poeticsche Werken een korte toelichting ‘om de Veerschen deser Boecken/ medt de
Commentarien in verscheyden spraken/ Commedies ghewyse te lesen [= declameren]/
te singhen oft te spelen’.97. In een samenspraak die daarop volgt tussen Hendrick
Ackermans en Vander Noots vriendin Olympia, verzoekt Olympia de ‘leraer’ om
haar de verzen van Vander Noot te verklaren, want de stof is voor haar te moeilijk.
Ackermans willigt haar verzoek in met de woorden:
Seer gaerne/ alder schoonste Heldinne/ wy sullen gaen sitten in ons Salette.
Poesis sal ons de schoone veerschen lesen [= voordragen]/ soo dat
behoordt/ U Eerweerdicheyt sal my vraghen/ ende ick salt U
Eerweerdicheyt verclaren/ ende Dan sullen wy: di suet-vloedende veerschen
singhende/ livelyc [= lieflijk] melodieren.98.
Vermoedelijk in de week vóór de triomftocht die Alexander Farnese op 27 augustus
1585 te Antwerpen zou houden, liet Vander Noot zich - naar eigen zeggen - in diens
hoofdkwartier te Beveren aandienen om hem een aantal lofdichten aan te bieden,
waaronder een ‘Ode, chantée deuant son Alteze’.99. Dat Vander Noot inderdaad zijn
eigen verzen moet hebben gezongen, wordt door hemzelf in prozacommentaren in
het Spaans, Italiaans en het Frans uitdrukkelijk bevestigd met de volgende woorden:
‘In het verleden heeft men Vander Noot zijn eigen verzen horen voordragen en
zingen, maar men heeft hem daarvoor onvoldoende beloond’.100.
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Van een ode van Vander Noot voor de Antwerpse stadsregering heeft de bekende
componist Andries Pevernage (1543-1591) drie strofen meerstemmig op muziek
gezet,101. en in de ode voor Van Wonsel klinkt het:
Vrancrijck/ en de Neerlanden schoon
Medt lust Jn rust/
Sullen mijn verschen suet van toon
Singhen verstandighlijck/ niet wust [= onbeschaafd].102.

In de periode 1583-1584 schrijft Vander Noots intimus Jan (de) Maes103. een sonnet
dat kennelijk was bestemd voor de liminaria van een liedbundel met composities van
Hubert Waelrant, Grégoire Treschault (ook: Trehou, Trechoven), Cornelis Verdonck
en Andries Pevernage. Deze vier Antwerpse componisten hebben voor hun bundel
de teksten ontleend aan Vander Noots ‘boeken der Liefden’ (waarvan tot nu toe geen
exemplaar is getraceerd). Hun keuze wordt door Jan de Maes in zijn inleiding op het
sonnet in PW toegelicht:
sommige Sonetten oft Madrigalien nemende, animerende ende trouwende
de alderschoonste woorden, eerlijckste redenen ende beste Brabantsche
versschen, sijnder godlijker Poëteryen: medt den bequamen sangh, goeden
thoon ende schoonste harmonye heurder hemelscher musijcken, maken
de schoonste, beste ende suetste melodye, diemen tot noch toe in dese
Nederlanden oyt ghewendt was te hooren.104.
Op het sonnet van Jan de Maes volgt een sonnet van Vander Noot voor de
dichter-musicus Jan van Gheesdale, waarin hij een toespeling maakt op de concerten
die bij Pevernage thuis plaatsvonden en die Vander Noot bijwoonde. Daarna komt
een sonnet voor de organist Gillis van Ellecom, wiens schitterend optreden al het
andere in de schaduw stelt, zoals de morgenster doet met de andere sterren. Daarop
volgt het mooie sonnet voor Steven van Walcourt waarin Vander Noot op de
technische kant van zijn kunst ingaat, omdat Walcourt duidelijk belangstelling heeft
voor de nieuwe versmaten. Deze Steven van (ook: Estienne de) Walcourt was, behalve
een intimus van Vander Noot, ook een goede vriend van de Normandische - te
Antwerpen werkzame - componist Jean de Castro, en hij betoonde zich zeer
enthousiast over de liederen die door Castro werden getoonzet.105.
Tot nu toe hebben we het uitsluitend gehad over teksten die door componisten werden
getoonzet. De meeste liederen van die tijd waren evenwel contrafacten, liederen
waarvan de tekst werd gedicht op de melodie van bestaande liederen. Zo kon Matter
vaststellen dat 62 melodieën uit het liedboek van Bredero bruikbaar zijn voor 151
van diens liederen.106. Op grond van zijn ervaringen met deze en andere contrafacten
kreeg Matter ook de stellige indruk dat van de melodieën die in de zeventiende eeuw
in de Noordelijke Nederlanden werden gehanteerd, er meer uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstig waren dan tot nu toe werd aangenomen.107.
Met de contrafactenpraktijk was de Pléiade zeer vertrouwd. De uit Italië afkomstige
techniek vormde een belangrijke steun bij lettergrepentelling en bij het schrijven van
congruente en regelmatige strofen. Onregelmatige verzen werden met behulp van
een melodie vooraf gecorrigeerd en achteraf genivelleerd.108. Zes melodieën waren
voldoende om alle sonnetten uit Ronsard's Les Amours (1552) te kunnen uitvoeren.
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Op de melodie van het sonnet ‘Qui vouldra voyr dedans une jeunesse’ konden 92
sonnetten worden gezongen, waarvan de beginregels aan het slot van de bundel voor
dit doel nog eens apart werden vermeld. De Italiaan Fabrice Marin (Fabrizio Marino?)
componeerde zelfs een melodie waarop volgens hem alle sonnetten konden worden
gezongen.109. Het behoeft geen betoog dat bestaande melodieën een enorme steun
betekenden voor beginnende renaissancedichters. Iemand als Bredero werkte met
bestaande melodieën en Matter is vol bewondering voor P.C. Hoofts ‘formidabele
techniek’ in dezen.110. Poetou en Vander Noot - met hun grote muzikale belangstelling
- moeten bekend zijn geweest met die Pléiadetechniek en die ook hebben toegepast.
Het is onwaarschijnlijk dat ze slechts literaire opvattingen, genres, metriek,
rijmwoorden en hele versregels aan de Pléiadelyriek zouden hebben ontleend, en
geen melodieën. De Franse dichters hadden zelf gebruik gemaakt van Italiaanse
melodieën; zo ook zouden de Nederlandse dichters melodieën gebruiken zowel van
Italiaanse als Franse herkomst. Dit was handig bij de syllabentelling en bij het streven
naar regelmaat in metrum en ritme. Het is daarom merkwaardig bij Forster te lezen
dat Vander Noot in de tijd van zijn Theatre ‘eine gesprochene, reflektierende Dichting’
nastreeft.111. Forster, die meent dat Vander Noots lyriek zonder de steun van melodieën
tot stand is gekomen, draagt daarvoor geen bewijzen aan, terwijl de bewijzen van
het tegendeel voorhanden zijn. Vander Noot was met de contrafactentechniek goed
bekend. In Het Bosken vindt men zijn vertalingen van de Psalmen 1 t/m 8, 100, 117
en 118, 123 t/m 126, en van Psalm 128 ‘te singhen nae de Fransoyse wyse’.112. In
dezelfde bundel staan ook twee ‘Liedekens’.113. Bij het eerste worden twee melodieën
opgegeven: die van de ‘Galiarde Carocolle’ voor de strofen en die van een andere
‘Galiarde’. Die laatste ‘Galiarde’ was bestemd voor ‘den weersanck’ (refrein). Dit
refrein begint met de woorden ‘O Muse comt nu voort’; de melodie ervan was de
tijdgenoot bekend onder de beginregel van het lied ‘botert de coexkens wel’.114. Bij
het tweede liedeken (‘Cvpidos schichte’) heeft de dichter het aan de gebruiker
overgelaten om zelf een keuze te maken uit bestaande melodieën, dan wel om een
nieuwe melodie te componeren. De in 1568 verschenen Franse versie van Vander
Noots Theatre opent met zes epigrammen van Petrarca in de Franse bewerking van
Clément Marot. Van deze epigrammen bestaat er een meerstemmige zetting, gemaakt
door de Franse componist Claude Le Jeune (1530-1600),115. maar wellicht was dit
niet de enige zetting die in omloop was: zowel het werk van Marot als dat van Petrarca
was aantrekkelijk voor Franse componisten. Aan een van deze zettingen kan Vander
Noot steun hebben gehad bij het schrijven van de knappe Nederlandse bewerkingen
van Marot-Petrarca.
Over de populariteit van Vander Noot als tekstdichter van liederen rept de secundaire
literatuur niet. Toch beschikken we over een aanwijzing dat die populariteit in zekere
mate bestond. Van de rederijker Hendrik Aerts van Bocstel116. werden de Refereynen
met Liekens in 1576 te Antwerpen uitgegeven bij de drukker Antonius Thielens. Van
deze eerste druk, die in het winkelboek van Plantijn voorkomt, is helaas tot nu toe
geen exemplaar getraceerd, wel een exemplaar van de Delftse druk uit 1597 en een
exemplaar van een ongedateerde Rotterdamse druk.117. Het merkwaardige nu is dat
aan de twee bekende exemplaren vier sonnetten en een ode van Vander Noot als
bladvulling zijn toegevoegd. Kossmann meent dat deze bladvulling reeds in de
Thielens-druk uit 1576 voorkwam, en dat Thielens voor de toevoeging
verantwoordelijk was. Van een relatie tussen de rederijker Hendrick Aerts en Vander
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Noot blijkt niets, wel van een relatie tussen de boekverkoper Thielens en Vander
Noot.118. Volgens Kossmann meende Thielens dat de gedichten van Hendrick Aerts
en die van Vander Noot bij elkaar pasten, en heeft hij om de overeenkomst met de
gedichten van Aerts te versterken Vander Noots ode verknipt en gelardeerd met vier
sonnetten.119. Die ode en sonnetten heeft Vander Noot zelf niet opgenomen in zijn in
druk overgeleverde werk. Zonder tussenvoegingen luidt de tekst van de ode als volgt:
Ode oft Liedeken op die wyse: Alst begint.
Segt my Godt en natuere
Hoe mach dit comen by,
Dat mijns liefs aensicht puere,
So wit is, en dat sy
Twee lipkens heeft al noch,
Schoon root sonder bedroch.
En draecht oock int ghesichte,
Bruyn oochskens schoon en claer,
Wijnbraukens swert en dichte,
Een reyn swert bloedich hayr,
Waerom is sy verciert,
En so wel ghemaniert.
Waerom is heur ghegeven,
Een Godlick wesen goet,
Daer toe een gheschickt leven,
En een eerlick ghemoet,
Die my tot alder tijdt
Aendoen dus swaren lijdt.
Nochtan tot allen tyden,
Sal ick haer dienaer zijn:
Al moet ick om haer lyden,
Verdriet en bitter pijn:
Want mijn liefde is voorwaer.
Ghestadich en eerbaer.
Tempora te tempori.120.

Indien Kossmann gelijk heeft met zijn stelling dat Thielens deze ode in 1576 heeft
gepubliceerd, gebeurde dat op een moment dat Vander Noot reeds negen jaar in het
buitenland vertoefde. We mogen daarom aannemen dat de ode dus vóór 1567 is
geschreven. De opgegeven melodie ‘Alst begint’ geeft aanleiding tot verdere
speculatie. Allereerst: deze wijsaanduiding is, anders dan men vaak meent, geen
aanhef van een lied.121. Wat de interpretatie betreft, zijn er drie mogelijkheden:
1. het lied is een contrafact naar model van een ander, met behoud van de
oorspronkelijke beginregel(s) bij wijze van geheugensteun.
2. tekst en melodie zijn gloednieuw en worden als één geheel gepresenteerd; maar
in zo'n geval wordt in de regel de melodie mee afgedrukt.
3. het lied is onder een bepaalde wijsaanduiding eerder gepubliceerd, heeft althans
enige tijd gecirculeerd, is goed ontvangen en wordt met zijn ‘eigen’ melodie
(die nog steeds dezelfde is) gepubliceerd.122.
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De eerste twee mogelijkheden zijn hier vermoedelijk niet van toepassing, wel de
derde die, volgens Matter, tevens de meest voorkomende is. Bij deze derde
mogelijkheid geldt de wijsaanduiding ‘Alst begint’ ook als kwaliteitsgarantie. In ons
geval vormt zij een aanwijzing, zowel voor de populariteit van Vander Noots
(ongepubliceerde) poëzie vóór 1567 als voor de verspreidings- en gebruiksvorm van
deze poëzie.
Wat voor Vander Noots poëzie geldt, gaat waarschijnlijk ook op voor de poëzie van
zijn vroege medestander Guillaume de Poetou. Musicologen kunnen wellicht voortaan
bij wijsaanduidingen van Franstalige - in de Nederlanden gepubliceerde - liederen
ook de poëzie van Poetou in hun onderzoek te betrekken.
Hoewel ik besef met het voorafgaande geenszins een volledig beeld te hebben gegeven
van het dichterschap van Poetou en Vander Noot, dringen de onderlinge
overeenkomsten zich op. Beiden bewonderen en wedijveren met de Franse
Pléiade-poëzie. Aan het Franse voorbeeld ontlenen beiden dichterlijke geleerdheid,
genres, verstechnieken enzovoort, zodat men in de jaren zestig bezwaarlijk meer
dichters vindt die zozeer één lijn trekken als Guillaume de Poetou en Jan vander
Noot. Bij het schrijven, de presentatie en het functioneren van hun poëzie speelt
bovendien in beider werk de muziek een rol, zo niet een zeer belangrijke rol.
In de voorrede op zijn bekende bloemlezing uit 1895 stelde Albert Verwey aan het
Nederlandse publiek Vander Noot voor met de woorden: ‘hier is de Pléiade-dichter
van Nederland’.123. Uit het voorafgaande blijkt niet alleen dat dit een juiste visie is
geweest, maar ook dat een andere Nederlandse - maar in het Frans publicerende pléiadist Vander Noot is voorafgegaan, namelijk Guillaume de Poetou. Zoals Vander
Noot niet alleen door zijn relaties in het hogere milieu, maar ook door de financiering
van Poetou's werk voor de Bethuunse dichter een steun en toeverlaat moet zijn
geweest, vormde Poetou voor Vander Noot eveneens een steun als gelijkgestemde
op het gebied van de lyriek. Maar het optreden van Poetou betekende voor Vander
Noot vermoedelijk nog iets meer dan de morele steun van een gelijkgestemde en
innoverende dichter in zijn onmiddellijke omgeving. We mogen aannemen dat de
Bethuunse dichter Vander Noot met raad en daad heeft bijgestaan toen deze zijn
Franse poëzie aan het papier toevertrouwde.
Op grond van Poetou's autobiografische mededelingen in de Hymne de la Marchandise
weten we dat hij door zijn verblijf in Italië met het Italiaanse, en speciaal het Genuese
milieu, goed vertrouwd was. In Antwerpen vond Poetou zijn Genuezen terug, om
hen als zijn eerste mecenassen te benaderen. Vander Noot raakte in de periode vóór
1566 waarschijnlijk eveneens thuis in dit Italiaans-Antwerpse milieu. Aan Vander
Noots opmerking tegenover Poetou dat hij Nederlandse, Italiaanse en Spaanse verzen
schrijft en dat Franse verzen voor hem nog ongewoon zijn, dient men dan ook enig
geloof te hechten.
In de zojuist genoemde Hymne (HM) stelt Poetou zich voor als een talenwonder.
Zijn kennis van vreemde talen behelsde waarschijnlijk ook de kennis van het
Nederlands, zoals we aannemelijk hebben gemaakt in zijn biografie. Welnu, indien
Poetou zijn Nederlandstalige vriend heeft geholpen met het schrijven van Franse
verzen, zou hij Vander Noot dan in die beginperiode ook niet met raad en daad -
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daarmee bedoel ik: als een kritisch meelezer - terzijde hebben gestaan toen deze zijn
Nederlandstalige verzen schreef waarin de Franse Pléiade-voorbeelden werden
bewerkt? Dit veronderstelt evenwel dat Poetou's poëtische techniek minstens zo goed
ontwikkeld was als die van Vander Noot. Het is daarom zaak om bij beider techniek
even stil te staan.
Met betrekking tot het sonnet werden onlangs door W. Vermeer verschillende stadia
in Vander Noots ontwikkeling vastgesteld.124. Vermeer onderzocht de 18 sonnetten
in Het Bosken. Het staat vast dat het merendeel van de gedichten in deze bundel tot
het vroegste werk van Vander Noot behoren, hoewel de bundel chronologisch gezien
niet Vander Noots eerste publicatie is. Op grond van de verhouding tussen zins- en
strofebouw onderscheidt Vermeer vier hoofdtypen binnen die 18 sonnetten:
1. Sonnetten waarin de zinsbouw zich niet voegt naar de verdeling in een octaaf
en een sextet.
2. Sonnetten waarin de verdeling in een octaaf en een sextet in de zinsbouw
doorwerkt en het octaaf syntactisch in twee of meer ongelijke delen uiteenvalt.
3. Sonnetten naar de zinsbouw verdeeld in een octaaf en een sextet, waarvan het
octaaf syntactisch bestaat uit een evenwichtig gebouwd geheel van acht regels
of uit tweemaal vier bijeen behorende regels (kwatrijnen) + een sextet,
syntactisch bestaande uit een eenheid van zes regels of uit twee ongelijke delen.
4. Sonnetten verdeeld in een octaaf van tweemaal vier syntactisch bijeen behorende
regels (kwatrijnen) + een sextet van tweemaal drie syntactisch bijeen behorende
regels (terzetten).

Vermeer stelde vast dat 2 van de 18 sonnetten tot het eerste type behoren, 6 tot het
tweede, 4 tot het derde en 4 tot het vierde, terwijl er 2 twijfelgevallen overblijven.
De vier hoofdtypen weerspiegelen tevens de ontwikkeling van Vander Noots techniek
vanaf een nogal primitief stadium in het eerste type tot een hoog ontwikkeld stadium
in het vierde type. Deze ontwikkeling loopt parallel met Vander Noots toenemende
voorkeur voor het gebruik van de alexandrijn. Zo bestaat type 1 uitsluitend, en bestaan
type 2 en 3 overwegend uit tienlettergrepige verzen, terwijl in type 4 uitsluitend
verzen in alexandrijnen voorkomen.
In Het Bosken treffen we ook religieuze sonnetten aan. Dit vond Vermeer
merkwaardig, omdat hij geen Frans, Engels of Italiaans sonnet kon ontdekken dat
teruggaat op een psalmtekst, met andere woorden Vander Noots model in dezen is
onvindbaar. Dat Vander Noot te Londen bovendien deel leek te hebben aan de toen
betrekkelijk recente ontwikkeling in Frankrijk van een calvinistische lyriek van
boetedoening en gebed, was voor Vermeer eveneens een grote verrassing.
Naar aanleiding van Vermeers waarnemingen heb ik op mijn beurt Poetou's
sonnettechniek onderzocht. Daarbij ben ik tot de volgende bevindingen gekomen.
In het vroegst gepubliceerde werk van Poetou, namelijk de LGL (1565), kan men 32
sonnetten aantreffen. Geen enkel sonnet behoort tot de hoofdtypen 1 en 2, 13 sonnetten
behoren tot type 3, 18 tot type 4 en 1 sonnet (nr. 32) is - vanwege het daarin
tentoongespreide maniërisme - een duidelijk twijfelgeval. Slechts 3 van de 32
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sonnetten zijn tienlettergrepig (nrs. 14, 44 en 53); de rest is in alexandrijnen
geschreven. In deze bundel treffen we ook 2 religieuze sonnetten aan (nrs. 14 en 17),
waarvan er één decasyllabisch is (nr. 14).
In Poetou's volgende bundel, namelijk de SLL (1566), treffen we in totaal 16 sonnetten
aan, waarvan er één tot type 3 (nr. 18) behoort en 14 tot type 4. Een merkwaardige
uitzondering vormt nr. 22, het sonnet voor Faignient, waar het octaaf syntactisch
gezien overloopt in het sextet. In alle sonnetten van deze bundel hanteert de dichter
de alexandrijn. Eén sonnet is een religieus gedicht (nr. 22, fol. 33v).
Uit dit overzicht blijkt dat Poetou - anders dan Vander Noot - zich technisch gezien
reeds aan de meer primitieve stadia ontworsteld had toen hij zijn vroegste werk
publiceerde. Misschien dat Vander Noot pas na zijn kennismaking met Poetou (januari
1566!) zijn betere sonnetten (typen 3 en 4) heeft geschreven? Vanaf die tijd dateert
wellicht ook zijn vaardigheid in het gebruik van de alexandrijn?
Eveneens blijkt dat - anders dan Vermeer suggereert - Vander Noot niet te Londen
hoeft te hebben geleerd dat religieuze stof ook in een sonnet kon worden behandeld.
Reeds in 1566 te Antwerpen kon hij in Poetou's werken zijn voorbeelden vinden.
Maakte Poetou in zijn religieuze oden als LGL nrs. 15 en 16 gebruik van modieuze
beelden en stijlfiguren die aan de eruditie van de Pléiade waren ontleend, in zijn
religieuze sonnetten is dat anders. Vooral de toon in LGL nr. 17, waarvan de stof en
bepaalde wendingen zijn ontleend aan Spreuken 30 en Psalm 23, doet sterk denken
aan Vander Noots bewerking van Psalm 16 in Het Bosken.125.
Hoewel het niet mogelijk is om te bewijzen dat Vander Noots voorsprong op zijn
dichtende Nederlandstalige tijdgenoten te danken was aan zijn kennismaking met
Guillaume de Poetou, dan is dit toch aannemelijk. Persoonlijke kennismaking met
een dichtende kunstbroeder, gevolgd door een mentorschap van deze in de nieuwe
technieken onderlegde kunstbroeder met propagandistische neigingen, verklaart
Vander Noots voorsprong beter dan louter zelfstandige lectuur van Pléiadelyriek.
Zowel op het inhoudelijke als op het literatuurtechnische vlak moet Vander Noot in
het beginstadium van zijn dichterschap veel van de Bethuunse dichter hebben geleerd.
Zeker, hij zal ook het nodige te danken hebben gehad aan zelfstandige lectuur van
Italiaanse, Spaanse en Franse poëzie, maar dat voordeel hadden andere Nederlandse
dichters uit zijn tijd min of meer ook. Slechts Vander Noot had een Poetou in de
buurt. Hoewel Vander Noot nergens melding maakt van Poetou's mentorschap,
kunnen we er beter van uitgaan dat dit mentorschap wel degelijk bestond. Van de
praktijk valt nu eenmaal meer te leren dan van de beste boeken.

6. Koopmanschap
De belangrijkste contemporaine bron over de handelssituatie te Antwerpen aan het
begin van de jaren zestig in de zestiende eeuw is ongetwijfeld Guicciardini's
Beschryvinghe. Antwerpen is ‘meestendeels op de coopmanschap ghefondeert ende
ghesticht/ ende voorts door de vreemdelinghen dus groot ende heerlijck gheworden’,126.
zo luidt Guicciardini's uitgangspunt dat door niemand ooit is tegengesproken.
Guicciardini schat het aantal buitenlandse kooplieden op meer dan duizend ‘mede
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begrypende heur voornaemste dienaers’. Dit gezelschap bestaat uit Hoogduitsers,
Denen en Oosterlingen (Oosterlingen zijn zakenlieden uit het Hanzegebied); verder
uit Italianen, Spanjaarden, Engelsen en Portugezen. Volgens Guicciardini vormen
de Spanjaarden de grootste groep. Die Spaanse kooplieden onderscheiden zich ook
van de andere buitenlanders doordat ze meestal met hun gezin te Antwerpen zijn
gevestigd. De rijkste kooplieden zijn de Fuggers uit Augsburg. Twee koningen en
een koningin hebben te Antwerpen hun eigen handelsagenten. Voor de Spaanse
koning zijn dit Gaspar Schetz en Jan Lopez Gallo, voor de Portugese koning is dit
Francesco Pesoa en voor de Engelse koningin Thomas Gresham. Die factors of
handelsagenten drijven handel met de overige kooplieden ten voordele van hun
vorsten, en ze zijn tegelijk hun bankiers te Antwerpen. Guicciardini beschrijft hoe
de kooplieden dagelijks naar de beurs gaan en hij legt het wissel- en depositosysteem
uit, wat hem de gelegenheid geeft om de Nederlandse adel een veeg uit de pan te
geven. De Nederlandse edellieden zetten immers hun geld tegen woekerrente uit in
plaats van het te investeren in hun landerijen ‘alsoo dat hier door/ van weghen der
Edellieden veel landts ongebouwt ende sonder vee oft beesten blijft ligghen: welck
dierte ende armoede onder het ghemeyn volck dickwils veroorsaeckt’.127. Vervolgens
betreurt Guicciardini het dat ook een deel van de rijke kooplieden er dergelijke
financiële praktijken op nahoudt; daardoor ‘wordt het land niet overvloedichlijck
versien van coopgoedt ende ware/ waer door/ boven veel ander ongheriefs/ 'tgene
datter noch voor handen is/ dierder/ ja somtijdts seer dier boven maten verkocht
wordt: grootelijck tot schade der gemeynten ende besonder der armer menschen/ die
in veelderley manieren van de rijcke opghegheten worden’.128. Na de negatieve kant
van het optreden van veel kooplieden te hebben geschetst, wil Guicciardini ‘oock
vertellen hoe dat ontallijcke veel Cooplieden tot des wereldts profijt met rechtveerdich
gewin handelen: ende dit gheschiedt alleenlijck door middel der koopgoeden ende
waren die zy overvloedichlijck ende getrouwelijck koopen ende verkoopen/ ende
t'alle kanten ontbieden ende senden.’129. Geld op woeker uitzetten wordt dus door
Guicciardini veroordeeld; handel drijven in goederen is ‘rechtveerdich gewin’, en
dat prijst hij dus. Van deze koophandel geeft hij een uitvoerig overzicht, te beginnen
met de handel van en met Italië.
In een artikel heeft Brulez de plaats van Italië in de Antwerpse handel opnieuw belicht
en daardoor Guicciardini's beeld bevestigd en nader gespecificeerd.130. Volgens eerdere
opvattingen was de bloei van Antwerpen vooral te danken aan drie andere groepen
buitenlandse kooplui, namelijk de Engelsen (laken), Portugezen (specerijen) en
Hoogduitsers (metaal). Op de handel in hun producten zouden de overige buitenlandse
kooplieden af zijn gekomen. Met deze voorstelling van de gang van zaken is Brulez
het niet eens. Na een hernieuwd kwantitatief onderzoek kwam hij tot de conclusie
dat, weliswaar naast het Engelse laken, voor een deel andere producten de Antwerpse
markt domineerden. Deze producten zijn: zijde uit Italië en graan uit het Duitse
Hanzegebied.131. Naast kwantitatieve gegevens dient men echter ook de kwaliteit van
de buitenlandse kooplieden erbij te betrekken. Wat de kwaliteit betreft, spelen
namelijk de Italiaanse kooplieden de belangrijkste rol te Antwerpen, aldus Brulez.
Het zijn immers de Italianen geweest die nieuwe handelstechnieken te Antwerpen
invoerden, zoals zeeverzekering, commissiehandel, factorstelsel, wisselbrief, dubbele
boekhouding, transportondernemingen en associatievormen.132. Als enigen van de
buitenlandse kooplieden hadden de Spanjaarden, reeds voordat ze naar Antwerpen
kwamen, de nieuwe handelstechnieken van de Italianen overgenomen. De
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ondernemingszin van Spanjaarden en Italianen beperkte zich niet tot de handel, maar
strekte zich ook uit tot het opzetten van nieuwe industrieën. Vooral de Italianen zetten
bij ons industrieën op, zoals glasblazerijen, diamantbewerking, zijdenijverheid en
majolicavervaardiging. Deze industrieën verschaften, in tegenstelling tot de handel,
aan zeer velen te Antwerpen werk en bleven dit ook na 1585 verschaffen. Niet slechts
de technieken, maar ook hun mentaliteit van durf en ondernemingszin, speculatieve
oogmerken en afwezigheid van religieuze scrupules voerden de Italiaanse kooplieden
te Antwerpen in. Wat betreft die mentaliteit is er duidelijk onderscheid tussen Spaanse
en Italiaanse kooplui. Tegen geldhandel en woekerrente hadden de Spanjaarden
namelijk gewetensbezwaren. Aan dergelijke scrupules gingen de Italianen voorbij.
De Duitse kooplieden hadden ook al een en ander van de Italianen geleerd op het
gebied van deposito en boekhouding, maar ze bleven ver achter in de toepassing van
de nieuwe wisseltechnieken en van de kortlopende en soepele associatievormen.
Degenen die echter het snelst en het meest van de Italianen hebben geleerd, waren
onze eigen kooplieden, die in de tweede helft van de zestiende eeuw een steeds
grotere rol gingen spelen naast de buitenlandse zakenlieden. Het waren vaak geen
geboren Antwerpenaars, maar kooplieden die van elders in de Nederlanden kwamen.
Antwerpen werd een leerschool voor kooplieden uit eigen land en uit andere landen
die de nieuwe technieken leerden om een handelscarrière op te bouwen. Het
onderlinge contact tussen al die verschillende groeperingen was te Antwerpen ook
veel groter dan bijvoorbeeld in het vijftiende-eeuwse Brugge. Terwijl te Brugge de
verschillende groeperingen niet bepaald naar een nauw onderling contact streefden,
volgens het motto ‘apart en fijn’, had de situatie te Antwerpen in de zestiende eeuw
met zijn veel talrijker buitenlandse groeperingen veel meer weg van een smeltkroes.
Het is in die smeltkroes dat zich de nieuwe handelstechnieken snel verbreidden.
Daarnaast maakten de autochtone kooplui, die geen hinder ondervonden van
gewetensbezwaren zoals de Spanjaarden, zich ook in korte tijd de Italiaanse
handelsmentaliteit eigen. Indien die ontwikkeling zich ongestoord had kunnen
doorzetten, was in de zeventiende eeuw te Antwerpen eveneens de machtige
regentenstand ontstaan die we thans kennen van de Hollandse steden. Het heeft niet
zo mogen zijn: vooraleer de koopliedenstand kon uitgroeien tot een volwaardig
regentenpatriciaat, vond de Val van Antwerpen plaats. Het meest ondernemende deel
van de Antwerpse kooplieden ging zijn activiteiten in de Noordelijke Provinciën
uitoefenen. Ze namen kapitaal, technieken en een mentaliteit met zich mee die aldaar
uitstekend zouden gedijen.
Nog een ander Italiaans verschijnsel heeft mogelijk de mentaliteit van de Antwerpse
elite beïnvloed. De bij Poetou genoemde Italianen, zoals Gentili, Grimaldi en Fiesco,
zijn zowel koopman als edelman. Dit is een merkwaardig verschijnsel, dat reeds door
Burckhardt (5. Abschnitt, 1 Kapitel) werd gesignaleerd. Daar worden de activiteiten
van de Italiaanse adel als volgt per landstreek geschetst: te Napels bestaat de enige
activiteit van de adel uit paardrijden. De Romeinse adel kijkt op de handel neer en
houdt zich met zijn landgoederen bezig. Ook in Lombardije leeft de adel van zijn
geërfd landbezit: ‘Der mailändische Nobile als Kaufmann ist eine Ausnahme’.133.
Daarentegen zijn te Venetië de edellieden, die er tevens de regering in handen hebben,
kooplieden. Te Genua werken edelen en niet-edelen samen in de handel en
scheepvaart, en te Florence heeft het grootste deel van de adel zich vol overgave op
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de handel gestort, terwijl slechts een klein gedeelte van die adel zich alleen met de
jacht bezighoudt.
Hoe was de situatie in de rest van Europa? In Spanje, Frankrijk, de Nederlanden,
Engeland en Duitsland zijn adel en koopmanschap onverenigbaar. ‘De Spanjaarden
[lees: de Spaanse edellieden] houden zich niet met de handel bezig, want zij
beschouwen die als schandelijk’, schreef de Florentijnse gezant Francesco Guicciardini
in 1512-1513.134. Een moderne Spaanse kenner van de Spaanse economie in de
zestiende eeuw, Ramón Carande, meent dat koopmansactiviteiten in Spanje als
laagstaand werden beschouwd en dat sommige Spaanse deugden, met name de
soberheid, niet bepaald de arbeidsproductiviteit hebben aangemoedigd. Volgens de
Franse historicus Lapeyre, aan wie ik deze opmerking over de Spaanse mentaliteit
heb ontleend, was de kale jonker uit de Lazarillo de Tormes eerder een symbool, dan
een literair verzinsel. Dit type kent de Nederlandse lezer als Bredero's Spaanschen
Brabander Jerolimo met zijn ‘De minagie passeert!’ [= De soberheid gaat boven
alles].135.
In het Antwerpen van Guicciardini ‘woont gheen groote menichte Edeldoms’. Dit
komt omdat de edellieden ten noorden van de Alpen meestal buiten de stad op hun
bezittingen verblijven. Toch is er te Antwerpen genoeg adel aanwezig om
bestuurstaken te vervullen: vrijwel alle hogere bestuursposten worden te Antwerpen
door de adel vervuld. Daarna wijst Guicciardini uitdrukkelijk op het verschil met de
Italiaanse situatie:
Maer dese Edellieden/ ghelijck oock alle d'andere herwaerts 'tgheberghte/
en moghen gheen coopmanschap doen/ ghelijck ontallijcke veel
Italiaensche/ besonder Veneetsche/ Florentsche/ Genevoysche ende
Lukesche Edellieden/ overmidts verscheydene ende rechtveerdighe
oorsaecken / pleghen.136.
Het is jammer dat Guicciardini niet uiteenzet wat de oorzaken zijn geweest die ertoe
hebben geleid dat adel en koopmanschap wel verenigbaar werden geacht in Venetië.
Florence, Genua en Lucca, terwijl dit elders in Europa niet het geval was. Indien hij
gelijk heeft met zijn schildering van de Antwerpse situatie (een zekere relativering
van zijn voorstelling van zaken komt verderop nog ter sprake), dan moet de status
van het koopmansberoep in Italië hoger zijn geweest dan bij ons. Die lagere status
bij ons in adellijke kringen zal de Italiaanse adellijke kooplieden ongetwijfeld hebben
verbaasd en soms hebben geërgerd. Er bestaat daarom een goede kans dat de
waardering van het koopmansberoep in de Italiaanse literatuur van het Cinquecento
anders is geweest dan in onze literatuur van de zestiende eeuw tot uiting komt, maar
bewijzen kan ik dat niet bij gebrek aan vooronderzoek. Bekend is wel dat onder
Italiaanse humanisten een zeker wantrouwen bestond tegen grote rijkdom. Inzicht
dienaangaande kunnen we ontlenen aan het vijftiende-eeuwse gesprek over de
armoede (De Paupertate) van Francesco Filelfo.137. Hierin stelt Leonardo Bruni dat
rijkdom op zich goed of slecht kan zijn, het hangt er maar van af hoe die wordt
gebruikt. Dit maakt hij duidelijk aan de hand van het optreden van grote bankiers
(in de terminologie van die tijd zijn dat kooplieden) als Cosimo de' Medici en
Vitaliano Borromeo. Cosimo's hebzucht stelt hij aan de kaak, terwijl hij Vitaliano's
vrijgevigheid tegenover de goeden prijst.138. De rijkdom, betoogt Bruni verder,
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bezwaart en verscheurt het gemoed van de rijke en geeft hem nooit rust. Vandaar
dat grote filosofen altijd hebben verkozen om arm te zijn in plaats van rijk.139.
In de kringen van de Noordelijke christelijke humanisten uit men zich wel specifiek
over het koopmansberoep. Het beroep stond bij hen niet goed aangeschreven. In zijn
satire De Lof der Zotheid noemt Erasmus dit beroep een ‘rem omnium sordissimam’
(het smerigste beroep van allemaal) en zakenlieden worden er omschreven als het
‘omnium stultissimum ac sordissimum negotiatorum genus’ (het allerzotste en
allersmerigste mensensoort) omdat zij bij elke voorkomende gelegenheid liegen en
bedriegen, stelen en zwendelen, en zichzelf voornaam vinden omdat ze aan elke
vinger een gouden ring dragen.140. Hoewel we deze uitspraak vooral in het kader van
de satire moeten plaatsen, vraag ik mij af of een dergelijke ongezouten uitlating haar
equivalent kent in bijvoorbeeld de Florentijnse literatuur van die tijd. De Duitse
humanist Henricus Cornelis Agrippa van Nettesheym, die in 1530 bij Joannes
Grapheus te Antwerpen zijn De incertitudine & vanitate scientiarum (Over de
onzekerheid en ijdelheid der wetenschappen) publiceert, is al evenmin lovend over
het koopmanschap. Van dit werk bestaat een zeventiende-eeuwse Nederlandse
vertaling van Joachim Oudaan, waarvan ik mij hier bij het citeren zal bedienen. In
zijn opdracht aan Agostino Fornari, een adellijke Antwerpse bankier uit Genua,141.
karakteriseerde Agrippa zijn werk als een ‘Cyniksche Reedevoeringh’,142. een genre
dat tegen de satire aanleunt. In dit geschrift, zo stelt hij in zijn opdracht aan Fornari,
heb ‘ik zoo op dien gheheelen Reuzenkrijgh der Weetenschappen en Konsten ghebast
[= geblaft], en alle die onbeschofste Jaaghers der Weetenschappen en Konsten zoo
met inghezette beeten en hauwen ghetornt [...], dat zoo meenighmaal ik het zelve
werk weeder bezie, ik zelf my verwonder' dat ik zulk een hond in een mensch ben,
en dien [= aan wie] niets hondaghtighs ontbreekt, behalven alleen het quispelstartigh
vleyen’.143. Die aangekondigde bijterigheid is zeker in volle kracht aanwezig in
hoofdstuk 72, getiteld Van den Koop-handel. Vooraleer hierin aan zijn
scheldkanonnade tegen de koophandel te beginnen, stelt Agrippa aan de hand van
Plinius en Plutarchus vast dat de algemene stemming welwillend is tegenover dit
beroep. Naar het oordeel van velen is de koophandel voordelig voor het land, hij
bevordert de vrede tussen vorsten en volkeren en is in het dagelijks leven zeer nuttig,
‘ja oock Plinius meent dat ze ter zaake des leeffelykheyds ghevonden zy: weshalven
ook veele doorlughtighen en te ghelijckelijk wijze mannen, de zelve ter hand te slaan
niet veronwaardight hebben’ waarbij Agrippa de Griekse wijsgeren Thales, Solon
en Hippocrates als voorbeelden uit Plutarchus aanhaalt. Na dit schijnbaar positieve
begin pakt Agrippa flink uit tegen de handel en zijn gevolgen. Kooplieden zijn
bedriegers, zwendelaars die hun hele leven inrichten op het maken van winst en het
vergaren van bezit. Ze importeren schadelijke en onnodige producten, die ‘alleen tot
overdaad, tot praal, tot blanketsel, tot spel, tot verweentheyd [= verwatenheid], tot
wellust’ [...strekken].144. Ze doen aan monopolievorming en speculatie, verwekken
kunstmatige schaarste en drijven dan de prijzen op; hun contracten zijn vol bedrog,
ze tasten de geldwaarde aan en ze zijn verantwoordelijk voor inflatie en deflatie in
het land (‘maar geduurigh brengen ze, op en af, na dat hen dunkt best te voordeel te
strekken, de waardy van de munt’). Zijn voorbeelden en argumenten haalt Agrippa,
naar eigen zeggen, uit de Klassieke Oudheid (Aristoteles, Cicero, Plato en Plinius)
en uit de geschriften van de kerkvaders (Augustinus, Cassiodorus, Chrysostomus en
voorts de pausen Gregorius I en Leo I). Zo haalt hij aan het slot van zijn betoog Plato
aan, die zegt dat de kooplieden de zeden bederven en dat kwade uitheemse zeden uit
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de ideale staat dienen te worden gebannen. Buitenlandse reizen worden daarom
verboden aan iemand onder de veertig, en buitenlanders moeten naar hun eigen land
worden teruggestuurd. Immers, zo voorspelt hij, door de omgang met buitenlanders
zullen ‘de borgers haare oude vaaderlijke zuynigheyd, en averoude zeeden verleeren,
en beginnen te haaten’. Deze zedenverwildering is het, die de meeste steden in het
verderf stort, en Agrippa heeft hierbij uitdrukkelijk de steden Lyon en Antwerpen
op het oog: ‘heeden alder-rught-baarste handel-beurzen der Koop-luyden’.145. Nadat
hij ook nog Aristoteles in stelling heeft gebracht tegen het smeltkroes-idee
(buitenlanders deugen niet, kooplieden mogen nooit overheidsposities bekleden),
komt hij tenslotte op de proppen met de christelijke boodschap, ontleend aan
Chrysostomus: ‘een Koopman kan Goode niet behaaghen’ luidt het, ‘gheen Christen
zy dan een Koopman, of zoo hy 't zijn wil, dat hy uyt de Ghemeynte geworpen
worde!’ En het echte slotwoord is voor Augustinus: ‘Augustijn ook zeyt, dat eeve-zeer
de Koop-luyden als de Soldaaten gheen waare boet' doen kunnen’.146. Daar kan het
koopmansberoep het dan mee doen. Men dient evenwel te bedenken dat andere
groeperingen in de samenleving er in Agrippa's boek niet veel beter afkomen - dit
is trouwens ook in de Lof der Zotheid het geval - of het nu om edelen, hovelingen
of soldaten gaat. De contemporaine lezer zal daarom Agrippa's snerpende invectieven
tegen de koopman wel hebben gerelativeerd. Niettemin, de stelling dat een christelijke
levenswandel en het koopmansberoep onverenigbaar zijn, zal de zestiende-eeuwse
zakenman zeker onaangenaam hebben getroffen! Het is verder opmerkelijk dat
Agrippa reeds in 1530 Lyon en Antwerpen kenschetst als voorbeelden van steden
met een kosmopolitische bevolking, ten gevolge waarvan de oorspronkelijke bevolking
aan de voorvaderlijke deugd van soberheid verzaakt en zich integendeel overgeeft
aan ‘alle slagh van smuykerijen, boelaadjen, geylheyd, en wellustigheyd’. Naar het
effect van Agrippa's waarschuwingen kunnen we slechts raden. Vermoedelijk werd
de belangstelling voor Lyon en Antwerpen bij menige internationale zakenman juist
door dergelijke waarschuwingen versterkt. Maar het is wel duidelijk dat zowel
Erasmus als Agrippa hun twijfels hadden over het koopmanschap dat door
Guicciardini als ‘rechtveerdich gewin’ werd omschreven.
Deze twijfels zouden nog sterker tot uiting komen in een dialoog van een der
voornaamste vertegenwoordigers van het Nederlandstalige humanisme, namelijk
Dirk Volckertsz. Coornhert. Deze christelijke humanist, die afkomstig was uit een
rijke Amsterdamse koopmansfamilie, schreef in 1580 zijn De Coopman, Aanwysende
d'oprechte conste om Christelyck ende met eenen gelycken moede in 't winnen ende
verliesen coophandel te dryven.147. Het is een opmerkelijk wereldvreemd geschrift.
In het gesprek dat Coornhert voert met de fictieve Gerard Mercator, wordt de koopman
voorgesteld als iemand die wordt gedreven door slechte neigingen als eigenbaat,
wellust, statuszoekerij en materialisme. Tenslotte stelt de iets meer positief ingestelde
Gerard aan Coornhert de vraag: ‘Wat is het goede dat onse coopman doet?’ Coornherts
antwoord hierop luidt: ‘Hy haelt nodighe ende nutte waren uyt vreemde landen, ofte
hy bestelt den arbeytsluyden stof ende gelt om nodige ende nutte dinghen te maken,
die hy dan vervoert, of doet vervoeren, of vercopen in vreemde landen. Ist niet een
groot ghemack, nut ende dienste voor den menschen, dat zy uyt des coopmans
winckels met ghemack om cleyn ghewin mogen halen heure behoeften, die anders
elck voor sich self met groote costen, oock moeyelyck ende sorghelyck reysen souden
moeten halen uyt vreemde landen? Ist oock een kleyn orbaer [= nut] dat hy door 't
werck geven die schadelycke ledicheydt uyt weert? Den arbeytsman met wyf ende
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kindt eerlyc geneert? ende des Landes rycdommen met neerstich ghewin ende
nootdruftighe manufacturen vermeert?’148.
***
Voor Coornhert dient de handel het gemak van de mensen; hij weert de leegloperij
en vergroot de welvaart van het land. Verder blijkt uit het vervolg van de dialoog
dat de christelijke koopman vooral 's lands welvaart steeds op het oog diende te
hebben, zelfs al ging dat ten koste van zijn eigen voordeel. Zijn naaste moest de
koopman behandelen als zichzelf, geheel volgens het principe van de ‘caritas’. Waar
het tenslotte om draait in Coornherts betoog, is dat de christelijke koopman geen
munt mag slaan uit schaarste. Geen wonder dat een geleerde, hedendaagse uitgever
van die tekst verzuchtte: ‘De 17e eeuw zou arm gebleven zijn, als Coornhert's
koopman de “gewone” was geworden’.149. Voor zover we weten, vonden Coornherts
opvattingen geen ingang in het koopmansmilieu.
***
Niet alleen in humanistenkringen genoot het koopmanschap belangstelling. Dit thema
is ook uitgebreid aan de orde gekomen op de belangrijkste publieke manifestatie van
de Nederlandse letterkunde in de zestiende eeuw. Ik doel hier op ‘de apotheose van
meer dan 150 jaren rederijkersactiviteiten’,150. namelijk het Antwerps landjuweel van
1561. Over de term landjuweel en de opzet ervan bestonden lange tijd vele
misverstanden, die de historicus Van Autenboer nu hopelijk definitief uit de weg
heeft geruimd.151. Een landjuweel is een cyclus van zeven - in principe driejaarlijkse
- wedstrijden die uitsluitend per gewest werden betwist. Zo vormde de Antwerpse
rederijkerswedstrijd van 1561 het sluitstuk van een Brabantse cyclus die in 1515 te
Mechelen was ingezet. In de zestiende eeuw heeft slechts één landjuweel
plaatsgevonden. Bij de eerste wedstrijd werd de winnende kamer beloond met één
zilveren schaal, en deze winnaar had de verplichting om de volgende wedstrijd in te
richten en daarvoor twee zilveren schalen als prijzen beschikbaar te stellen. De
volgende winnaar moest dan drie schalen inzetten, de daaropvolgende vier enzovoort,
zodat bij de zevende wedstrijd te Antwerpen de prijs bestond uit zeven zilveren
schalen. Deze prijs ging niet naar de winnaar in het genre ‘Spel van Sinne’, een
hardnekkige misvatting volgens Van Autenboer,152. maar naar de winnaar in het genre
‘esbattement’, een genre dat in de zestiende eeuw ook comedie (blijspel) wordt
genoemd.153. 154. De zesde winnaar in de cyclus was de Antwerpse kamer der Violieren
geweest. Aan haar viel dus de eer - en vooral de last - te beurt om de kroon op het
landjuweel te zetten. Normaal gesproken had dit al in 1544 moeten gebeuren (na de
overwinning van de Antwerpse Violieren te Diest in 1541), maar ten gevolge van
de vele oorlogen in de laatste regeringsperiode van Karel V, die een grote financiële
belasting voor de steden met zich meebrachten, moest de zevende wedstrijd steeds
worden uitgesteld. Ook de argwaan die de landelijke overheid koesterde tegenover
de rederijkerskamers, speelde een rol in dit uitstel. Veel rederijkers hadden immers
sympathie voor de ideeën van Luther, Calvijn en andere hervormers. Een groots
opgezet en langdurig volksfeest te Antwerpen waarop dat soort ideeën tijdens een
kleine vijftig toneelopvoeringen op de Grote Markt zouden worden gespuid, was
niet iets waar de overheid verlangend naar uitkeek. Uiteindelijk verleende Filips II
toch zijn toestemming, op voorwaarde dat de godsdienst niet ter sprake zou komen
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op het landjuweel en dat er niets naar voren zou worden gebracht dat tegen specifieke
personen was gericht.155.
Bij de voorbereiding van de wedstrijd werkten de Violieren en het stadsbestuur
eendrachtig samen. Als schakels tussen beide organen fungeerden Melchior Schetz
en Antoon van Straelen. Schetz verenigde in zijn persoon de functies van schepen
(wethouder) en Prins van de inrichtende kamer, en Van Straelen was
buitenburgemeester en tevens hoofdman van de Violieren. Aan de andere Brabantse
kamers werd een uitnodiging verstuurd, samen met een program, de zogenaamde
‘Caerte’. In dit program - naar goed rederijkersgebruik in verzen en op rijm - werden
de verplichte thema's van de verschillende onderdelen vermeld. Hierbij was één
thema dat ons hier bijzonder interesseert. Men zal zich herinneren dat het belangrijkste
onderdeel het esbattement was. Welnu, dit esbattement diende te worden voorafgegaan
door een proloog, een spel van 200 verzen, waarvoor twee prijzen beschikbaar werden
gesteld. Als thema van de proloog werd opgegeven:
Hoe oirboirlijck [= nuttig] ons sijn die cloecke Engienen [= vernuften]
Cooplieden, die rechtveerdich handelen eenpaer,156.
Het is leerzaam om na te gaan hoe dit thema door de vijftien deelnemende kamers
werd behandeld. Het merendeel van de deelnemers behandelde niet zozeer het nut
van de koopman, maar stortte zich op het aspect van de rechtvaardigheid. De strekking
van die prologen was dat de rechtvaardige koopman een toonbeeld van christelijke
deugden was en daardoor zijn nut had. Maar in sommige prologen klonk een ander
geluid. Men leze bijvoorbeeld de bijdrage van het Cauwoerdeken uit Herentals. Bij
mijn weten is dit de enige proloog die in een moderne geannoteerde uitgave
toegankelijk is.157. Het is ook de levendigste van de vijftien prologen. Drie allegorische
figuren, de Steden (‘ghecleet als een Borgher’), de Dorpen (‘ghecleet als een
Lantman’) en de Landen (‘ghecleet als een Joncker’) voeren een gesprek over het
nut van het koopmanschap. Het hoeft geen betoog dat de figuur van de Dorpen, die
niet van de slimsten is, zorgt voor de boertige noot. Zo verwondert de ‘landman’
zich erover dat het in de stad zo glad is, terwijl het toch niet vriest. De verklaring
van de ‘burger’ luidt: ‘Dats want hier een Stat is, / Tisser al gesteenweecht.’ De
reactie hierop van de ‘boer’: ‘Dit lant is vol van keyen,/ Twaer hier quaet ploeghen.’158.
De ‘Dorpen’ is op zoek naar de koopman, want hij heeft vernomen dat die hem zal
kopen en hij is ervoor beducht dat het een kwade, onrechtvaardige koopman zal zijn.
Onder anderen vreest hij zeer voor de koopman Blanckevoet [= een komisch bedoelde
verhaspeling van bank(e)roet]. De ‘Steden’ weet hem echter gerust te stellen: ‘[...]
dat en zijnse niet die u coopen zullen! Maer [...] De goey rechtverdige, die hier noch
ter tijt zijn.’159. Daarna gaat de gedachtenwisseling steeds meer over het nut van het
koopmanschap. Zo merkt de ‘jonker’ [= de landen of gewesten] op dat men het meest
van dit nut overtuigd raakt op plaatsen waar het koopmanschap ontbreekt. Daar kan
namelijk de kunst niet bloeien, omdat de steun van de kooplieden ontbreekt:
Al mach hem sulck Constenaer daer vercloecken iet
Om synen gheest tot wat abels [= kunstigs] tontbindene [= voort te brengen],
Als hem faelgeert [= indien het hem niet lukt] eenen Coopman te vindene
En blijft de Conste dan niet onder de voeten?160.
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Langzaam, maar zeker loopt het stuk uit op een verheerlijking van het kosmopolitische
Antwerpen dat de plaats van Brugge heeft ingenomen. De ‘burger’ is aan het woord:
In sulcker vueghen als ick Antwerpen noeme,
Denckt dat ghy hoort Venegien, Florentien,
Geneuen [= Genua], Napels, Lissebonen, Valentien,
Neurenborch, Ausborch, Cuelen, Lyons en Parijs,
Mits dat Antwerpen is al tghemeyn logijs [= algemene verblijfplaats]
Daer alle Comenschappe treyn en ganck heeft.161.

De proloog van Herentals waardeerde de jury niet als het beste stuk. Deze eer was
weggelegd voor de proloog van de Lelikens uit den Dale van Zoutleeuw. Die kamer
bracht een kunstig, doch traditioneel stuk, waarin de optredende figuren in vergelijking
met die in de Herentalse proloog bloedeloos zijn. Een lofzang op het kosmopolitische
Antwerpen en het nut van de internationale handel bevat deze proloog niet, maar een
klaagzang van de mensheid (‘Behoeflijcke nature’ genaamd) die in nood verkeert.
Haar levensbenodigdheden kan zij immers niet zelf uit alle windstreken vandaan
slepen. De koopman, die slechts ‘rechtveerdighe liefde’ op het oog heeft, komt haar
daarom te hulp met ‘neering en wasdom’. Tekenend voor deze bijdrage is de mooie
houtsnede die als illustratie in de Silvius-uitgave van 1562 is opgenomen.162. De
afbeelding stelt het allegorische schip van de rechtvaardige koopman voor, dat vervuld
is van deugden, met als onderschrift: ‘Siet hier Tschip/ daarmede ick labeure’. Op
de afbeelding ziet men een galei die de baren, genaamd ‘sweerelts onruste’, doorklieft
met een roer, ‘Rechtveerdicheyt’ geheten. Het anker heet ‘vast vertrouwen’; het
voorschip ‘goede intencie’; de riemen waarmee geroeid wordt, heten respectievelijk
‘verdueren, neersticheyt, arbeyt’; de mast heet ‘Volstandicheyt’; de mars
‘Contemplacie’; het zeil ‘Liefde’ en de voornaamste touwen heten ‘Voorzienicheyt,
Redene, Wijsheyt’. De naam van de galei luidt ‘Gods gheleyde’ en erboven zweeft
‘Gheests inspiracie’ onder de gedaante van een zeemeeuw.163. Deze allegorieën zijn
tekenend voor het stuk dat alle ondernemingszin in feite schuwt. De gunstige
waardering door de jury biedt stof tot overweging, vooral als men bedenkt dat
Zoutleeuw niet over een eigen, voldoende getalenteerde dichter beschikte om aan
het landjuweel deel te nemen. Uit een archiefstuk is gebleken dat de kamer haar
dichter elders heeft gezocht en dat ze die wellicht in Aalst heeft gevonden.164. Is deze
proloog niet vooral beloond vanwege zijn politiek correcte inhoud, vraag ik me af?
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Houtsnede met het allegorische schip van de rechtvaardige koopman, uit de proloog van de Zoutleeuwse
kamer. Bron: Spelen van Sinne vol scoone moralisacien. Antwerpen, 1562. Ex. UB L 1496 E 22, fol.
Oo1r.

De tweede prijs voor de beste proloog ging naar de Peoene van Mechelen. Het
stuk toont evenmin een vooruitstrevende gedachtengang, met uitzondering van één
uitspraak die een vrouwelijke allegorische figuur in de mond wordt gelegd.
‘Stichtinghe, een vrouwe met een truwel [= troffel] en een boeck inde handt’ wijst
op een verband tussen de koophandel en de bloei van dichtkunst en wetenschappen:
De Cooplien zijn oock der clerkgyen nootelijck/
Voortbringhende/ wt allen contreyen int licht/
Wat daer oyt loflijcken is gheschreven ghedicht/
En voorts alle speculatijve consten/165.

De kamer die in de categorie esbattementen de derde prijs behaalde, was de
Goudbloem. De factor of dichter van deze Antwerpse kamer was Cornelis van
Ghistele. In de proloog die dezelfde kamer produceerde, valt eveneens het accent op
de Rechtvaardigheid en de christelijke caritas:
Rechtveerdicheyt/ de suyver comenschappe eest [= is het]
En aldermeest/ sa! een Coopman prospereren
Die sijnen naesten rechtelijck wilt tracteren
Wel hem die met sulck practiseren/ gheriefde
Oyt sijnen naesten [...].166.

Rechtvaardigheid wordt nog nader gespecificeerd in deze proloog:
Die rechtveerdich wilt handelen/ tsy van wat state
Sal niet sijn eyghen bate/ alleene soecken
Maer ghemeynen oorboir/ met stout vercloecken
In alle hoecken/ moet laten blijcken
En gheen eerlijcker ghewin en mach den rijcken
Beter ghelijck/ en [lees: ghelijcken/] tot sijnder commoditeyt
Dan daer niemant duere (metten cortsten gheseyt)
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Schade/ oft hinderlijckheyt/ is nakende
Maer altoos wt liefden neerstich wakende
En oock hakende/ om sijnen naesten bruerlijck
Te voorderen voorspoedich/.167.

Een bijdrage waarin men op positieve toon vooral de effecten van de handel aan de
orde stelt, is afkomstig van de Lelie uit Diest. Deze kamer beschikte over een tamelijk
getalenteerde factor (dichter), want in het hoofdgenre, het esbattement, behaalde de
Lelie de vierde prijs. In de proloog van de Diestse kamer wordt aan het aspect van
rechtvaardigheid in de handel niet meer dan lippendienst bewezen, daarentegen zijn
hierin de loftuitingen op Antwerpen als internationale handelsstad niet van de lucht.
Hiervan nu een voorbeeld (‘Inventivich gheest’ is aan het woord):
O gheluckich Hantwerpen die hier hebt sterck
Den rechtveerdighen Coopman prijswerdich
Portugiesers/ en Spaenjaerts volherdich
Genevoysers [= Genuezen]/ Castilianen/ Franchoysen
Scotten/ Inghelsche/ Oostersche/ Lucoysen
Italianen [= Florentijnen?]/ Duytsche/ Venetianen
En meer natien/ die hier comen ter banen
Elck/ met haer coopmanschap en ombevreest [sic]
Om dese Stadt te favoriserene meest

Men lette in deze passage op het inhoudsloze van het epitheton ‘rechtveerdighen’
bij ‘Coopman’! De loftuiting wordt door ‘Cloeck avontueren’ als volgt beaamd:
Dies Hantwerpen heeft een goede fame
Over al de werelt.168.

Vervolgens worden de deugden van de koopman opgesomd: hij is geduldig (dit
geduld leert hij in tegenspoed ook aan zijn gezin); hij beoefent de christelijke werken
van barmhartigheid ten aanzien van armen, vondelingen, weduwen en gevangenen.
Verder neemt hij de scholing van armen en wezen voor zijn rekening door hen een
ambacht te laten leren. Hij betaalt zijn personeel goed. Maar de zorg voor zijn trouwe
knechten gaat nog verder: hij brengt hen het investeren bij en laat hen delen in de
winst, waardoor ze de smaak te pakken krijgen en zelf een eigen handelsbedrijf
opzetten:
Boven desen werdt liefde in hem [= de koopman] begrepen
Want hen [= hun] verdient ghelt stelt hy ter coopmanschepen
En laetse met hem wasdom ghenieten
Na quantiteyt. [...]
Dit en laet hy hem [= zich] niet verdrieten
Want liefde doet hem sijn dienaers beminnen [...]
Dies de sulcke selve coopmanschap beghinnen
En haer broot winnen// door cloeck avontueren.169.

Het lijkt alsof hier niet een realistische, maar een geïdealiseerde verhouding wordt
geschetst tussen meester en knechts. Of hebben we hier te maken met de door Brulez
vermelde leerschool, waar het Nederlandse personeel de nieuwe handelstechnieken
van zijn buitenlandse meesters afkeek?
Nadat in de proloog haast ten overvloede nog eens is opgemerkt dat de koopman in
de dagelijkse omgang ‘niet inciviel oft onwarachtich / Maer heel charitatijf’ is, prijst
hij het koopmansberoep als volgt:
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O rechtveerdich Coopman ghy sijt seer nootelijck
Dese nederlanden/ door u werdt grootelijck
Hantwerpen van allen menschen gheexalteert
Seer ghemeerdert en ghefortificeert
Ja gherenoveert/ is by na de stadt
In corte Jaren.

Het gunstige effect op het verenigingsleven blijft niet uit:
Scutters/ Schermers/ en Rhetorizienen
Vigeren [= bloeien] hier door den Coopman voorwaer

De auteur laat ook zien dat de voorbeelden uit de Klassieke Oudheid hem niet zijn
ontgaan:
Hier vigeert de duecht van Solon en Thales
Van Hypocrates/ en Plato verheven
Die oprechte Cooplieden waren beseven [= die duidelijk echte kooplieden zijn geweest]

Dit alles mondt uit in een verwijzing naar de bijbelse parabel van de talenten (Matth.
25:14-30), waar immers de knecht die vijf talenten (in deze proloog wordt gesproken
van ‘ponden’) had gekregen en die er vijf had bijgewonnen, het meest wordt beloond.
De verteller van de parabel wordt zelfs gekarakteriseerd als ‘Christum den rijxsten
coopman’. Het moge duidelijk zijn dat we in deze proloog wel heel ver afstaan van
Agrippa's ‘cynische redevoering’ over de koophandel.
De andere Diestse kamer, de Christusoogen, die in de categorie esbattementen de
vijfde prijs behaalde, schermt eveneens met klassieke en bijbelse argumenten in haar
proloog:
Oock seer nut/ orboorlijck in alle Provincen
Die Coopmanschap is vonden met grooten arbeyt
Tot smenschen behulp/ nootdruft/ als Plinius seyt
Oock veel vermaerde heeren wijselijck bedacht
Hebben de Coopmanschap vol trouwen groot gheacht
Als Plutarchus schrijft ghelijck Thales/ Solon/
En Hippocrates. [...]
En oock Salomon
Coopmanschapte/ als hy jaerlijcks sont sijn schepen
In Tharso/ en bracht gout wijselijck begrepen
Soo dat gout en tsilver was in Jerusalem
In abundancie [...].170.

Een loftuiting die men in de overige prologen niet vindt, is dat de handel heeft geleid
tot de ontdekking van landen, waar de Grieken nog nooit van hadden gehoord. Daarna
wordt Antwerpen geprezen als een stad die alle steden ter wereld overtreft, waarop
de lof van het koopmanschap volgt met als voornaamste argument dat de handel een
voorwaarde is voor de bloei van kunsten en wetenschappen. De kooplieden ‘sijn ons
nootsakelijck ghelijck den broode/ Sy sijn behulpers van alle Componisten [=
dichters]’ meent deze Diestse dichter. Verder bewijzen de kooplieden ook hun nut
door scholen op te richten waar kinderen en vrouwen onderwijs kunnen genieten.
Net zoals in de proloog van de andere Diestse kamer ontbreekt opnieuw het aspect
van de rechtvaardigheid van de handel.
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De kamers die in de categorie esbattementen de hoofdprijzen wonnen, behandelen
in hun proloog wel dit aspect. De eindwinnaar van het landjuweel, de Bossche kamer
Moyses Doorn die met de zeven zilveren schalen naar huis ging, geeft een tamelijk
uitvoerige beschrijving van hetgeen zowel een onrechtvaardige als een rechtvaardige
koopman kenmerkt. Onrechtvaardige kooplieden zijn baatzuchtig, trouweloos en
bedrieglijk. Kortom zij zijn ‘met ghiericheyt besmet’.
Rechtvaardige kooplieden daarentegen zijn eerlijk en oprecht. Ze staan hun
medemensen bij in de nood, bezoeken de thuiszittende armen, twisten niet met hun
schuldeisers en gaan ‘niet metten baetsoeckers te raeye/ Met de groote/ die de cleyn
op willen eten/ Door cracht van ghelde’.171. Rechtvaardige kooplieden zijn te
Antwerpen niet dik gezaaid, klinkt het:
Voorwaer sulcke cooplieden sijn weert ghe-eert
Hadder Antwerpen soo thienduysent inne
Dat ghondic haer van herten vry onverseert
En is oock mijn wenschen door rechte minne.172.

De Lisbloem van Mechelen, die de tweede prijs in het esbattement behaalde, laat
Mercurius (‘als God van allen Consten/ Welsprekentheyt/ ende van
Coopmanschappen’) redeneren met Antwerpia en Neptunus. Als thema in hun
discussie staat de vergroting van Antwerpen centraal ten gevolge van vier
stadsuitbreidingen. Dit thema maakt deze bijdrage tot een ietwat vreemde eend in
de bijt. Nog merkwaardiger evenwel zijn de bedekte uitlatingen in religieuze zin. Zo
merkt Antwerpia op over de tweede stadsuitbreiding (‘vande nieu vliet/ tot sint Jans
poorte’) dat in die tijd ‘dbedroch wies crachtich’. ‘Hoe soo?’ vraagt Mercurius. Volgt
Antwerpia's slecht te duiden toelichting:
Deur afgodische opinie
Was de linie [= het richtsnoer?]// te lanck [= lankmoedig, slap] in u saken/
Deur donrechtveerdicheyt/ die elcken de [= deed] waken/
Woudijt wel smaken [= wil je het goed begrijpen]// merckt de beroovinghe/
D onnoosele leefden in verdoovinghe.
Die goey gheloovinghe// scheen eerst ter spatie [= verscheen pas ten tijde]/
Corts voor mijn derde Ampliatie [= stadsuitbreiding]/
Als zijn statie den Coopman herwaerts nam.173.

Vroeger was er inderdaad sprake van zwendelarij, repliceert Mercurius, maar
Antwerpen nam de ‘Waerheyt’ aan. Daarop gedijden ‘Waerheyt’, ‘Consten’ en ‘alle
Rechtveerdicheyt’. Ik ben geneigd in die tegenstelling tussen ‘afgodische opinie’ die
gepaard gaat met bedrieglijke handelspraktijken enerzijds en de bloei van waarheid,
kunsten en rechtvaardigheid anderzijds, een bedekte allusie te zien op de doorbraak
van het protestantisme in het handelsmilieu. Kennelijk was de toespeling zo duister
dat ze ook de censuur is ontgaan, maar de lezer oordele zelf op grond van het citaat:
Die rechtveerdicheyt lach meest in al u straten
Onbekent/ verwaten// heel cruepel verminckt /
Tot dat ghy die Waerheyt eerst met lust ontfinckt.
Eest als my ghedinkt [= Is het zoals ik mij herinner]// heb ickt so sien pleghen/
Ghy saecht genoech/ haddijt verstaen te deghen.
Maer als ghy vercreghen// hadt Neptunum so by/
Met allen u welvaert/ deur hem en deur my/
En die Waerheyt vry// wies [= groeide] metter Consten feyt/
Metten Consten wies alle Rechtveerdicheyt
Dit seg ick/ om dat Coopmanschap prijsselijck
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Een schoon Conste is/ [...]174.

In het vervolg van de discussie wordt steeds meer de aandacht gericht op bedrieglijke
handelspraktijken en op de noodzaak van een handelsethiek. Het zijn niet de
zwendelaars die Antwerpen tot bloei zullen brengen, meent Mercurius, maar zij:
Die allen haer goeden/ tsy groot oft cleene/
Al int ghemeene// hoe dat sij zijn belaecht/
Soo vercoopen/ dat niemant van bedroch en claecht.175.

Tussendoor echter wees Neptunus op de betere havenfaciliteiten van Antwerpen in
vergelijking met die van Venetië. Al klinkt het wat overdreven, aldus de zeegod,
maar in Antwerpen kan men wel zes grote galeien tegelijk ‘met haestighen spoede’
lossen, wat te Venetië nauwelijks mogelijk is:
Certeyn ick vermoede// al luyet wat swaer
Dat [= dat het te) Venegien nauwelijcx doenlijck en waer/
Men seghet openbaer// elck houdt u in weerde.176.

De Olijftak van Antwerpen behaalde in de categorie ‘esbattementen’ de derde prijs.
In haar proloog, geschreven door een dichter die als enige van de proloog-auteurs
zijn kenspreuk (‘D belieft den Heere’) hanteert, treedt de allegorische figuur
‘Rechtveerdicheyt’ op. Als bestaansgrond van de kooplieden noemt deze figuur de
bevordering van 's lands welvaart en niet het najagen van woekerwinsten, wat
gebruikelijk is. Die welvaart wordt volgens haar bevorderd wanneer de kooplieden
arme, kinderrijke gezinnen uit de nood helpen:
[...] die cooplieden sijn gheordineert [= in het leven geroepen]
Tot het welvaren vanden lande/ maer
Niet om woecker/ waer op veel sijn gheuseert [= die velen najagen]
(Waer door dat groot goet wert gheconcquesteert)
Maer om dat sy souden sustineren ter noot
Die noodeloos sitten seer gheperturbeert
Met thuys vol kinderen in benautheyt groot.177.

Aan de hand van voorbeelden uit de bijbelse en klassieke Oudheid stelt dezelfde
allegorische figuur een vijftigtal verzen verderop vast dat voor een blijvende welvaart
in de handelssteden rechtvaardig koopmanschap een eerste vereiste is:
Den Coopman is nut tot alle saken/
Soomen aen die coopstadt Tyrus heeft sien blijcken
Soo langhe als ick [= Rechtvaardigheid] daer hebbe gheresideert
Sachmen Athenen en Amphissa [= Salona bij Split in Joegoslavië] rijcken [= rijk worden]
Door die Cooplieden hebben sy ghetriumpheert/
Alle landen steden hebben oock ghefloreert
Door die Cooplieden alsmer [= indien men er] wel op let
Daer die Cooplieden afwijcken voorspoet mineert [= vermindert]/
Triumphe en vreucht daer gheheel verplet
Dus ben ick een die mate en reghel sedt/
Waer door Corinthen quam ter grooter eeren
In Thebe sachmen vreucht oock vermeeren
Soo langhe als Rechtveerdighen handel daer bloeyde
En groote triumphe onder die heeren
Door twelvaren dat doen over al vloeyde.178.
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Zowel de twee kamers die in de categorie ‘prologen’ wonnen als twee van de drie
kamers die de hoofdprijzen in de categorie ‘esbattementen’ wegkaapten (de
uitzondering is de Mechelse Lisbloem), laten in hun prologen vooral het aspect van
rechtvaardigheid in de koophandel naar voren komen. Deze rechtvaardigheid is
onverenigbaar met woekerpraktijken en zelfverrijking, maar komt overeen met de
christelijke ‘caritas’. Een rechtvaardige handel komt niet in de eerste plaats ten goede
aan de individuele koopman, maar aan de stedelijke gemeenschap en het gewest. Het
is opvallend dat de kamers die op christelijke gemeenschapszin de nadruk leggen,
geen goede woorden hebben voor de koopmansstad Antwerpen. Ze hebben ook geen
of weinig oog voor de wezenlijke rol die de buitenlandse kooplieden te Antwerpen
spelen. Noch opgetogenheid over de gunstige positie van Antwerpen in de
wereldranglijst van handelssteden, noch nationale trots ontlenen zij hieraan. Hun
norm gaat terug op de christelijke ethiek. Het koopmanschap wordt door hen
aanbevolen op grond van dezelfde ethische norm die christelijke humanisten als
Erasmus en Agrippa hanteren, wanneer ze het koopmanschap afwijzen.
In vergelijking daarmee vormen de prologen van de twee Diestse kamers een
uitzondering. In de Diestse bijdragen gaat de belangstelling niet uit naar
rechtvaardigheid in de handel, maar naar macht, ondernemingszin, eigen initiatief,
bloei op het gebied van kunsten en wetenschappen, sociale vooruitgang (onderwijs,
voorzieningen voor de zwakken in de samenleving). Deze kwaliteiten worden zozeer
benadrukt, dat christelijk-ethische principes niet of nauwelijks aan bod komen.
De bijdrage van de Mechelse Lisbloem is een speciaal geval. Opgetogenheid over
de Antwerpse handelspositie blijkt eruit. Die sterke positie heeft Antwerpen namelijk
te danken aan de kwaliteit van zijn handelspraktijken en aan de tevredenheid van
zijn klanten. De ‘caritas’ komt hierin niet ter sprake, wel wordt een direct verband
gesuggereerd tussen het nieuwe geloof en de bloei van kunsten en koophandel.
De jury die de esbattementen beoordeelde, was samengesteld uit één afgevaardigde
per kamer, terwijl de jury die de prologen beoordeelde, bestond uit meerdere leden
van de Violieren en uit vijf afgevaardigden van het Antwerpse stadsbestuur. Van
deze stadsbestuurders hebben we er drie leren kennen als poëzieliefhebbers die vier
jaar later door Poetou met gedichten zouden worden bedacht, namelijk Nicolaas
Rockox, Reinier van Urssel en Joachim Polites.179. De Violieren deden niet mee aan
de wedstrijd in de categorie ‘prologen’, maar ze voerden in plaats daarvan een ander
stuk op ‘tot lof der Overheyt/ des Eersamen Raedts/ ende der goeder Ghemeynten’.180.
Omdat de Violieren niet deelnamen, kregen ze een zwaarwegende stem in het kapittel
bij het bepalen van de uitslag. Vermoedelijk had deze inrichtende kamer ook het
onderwerp voorgesteld dat in de prologen moest worden behandeld. Ik stel vast dat
deze jury niet koos voor een stuk waarin de nieuwe mentaliteit op handelsgebied tot
uiting kwam. In de plaats daarvan gaf zij de voorkeur aan de traditioneel christelijke
ethiek der rechtvaardigheid, en dit voor een groot publiek.
De Violieren stonden onder de leiding van Melchior Schetz en van Antoon van
Straelen. Deze mannen, die zwagers van elkaar waren, maakten beiden deel uit van
de Antwerpse stadsregering. Beiden behoorden als kooplieden tot de bovenlaag die
zich met het financiewezen bezig hield. Beiden waren ook van adel. Schetz was heer
van Rumst, Willebroek, Ruisbroek, Boom en Schoten; Van Straelen was heer van
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Merksem en Dambrugge.181. Aan Guicciardini, die hun kwaliteiten en adeldom
roemt,182. is het kennelijk ontgaan dat we bij deze mannen de combinatie van overheid
- koopmanschap - adel aantreffen. Men zal zich herinneren dat Guicciardini deze
combinatie typerend achtte voor de steden Venetië, Florence, Genua en Lucca, waarbij
hij opmerkte dat voor edelen buiten Italië adeldom en koopmanschap onverenigbaar
waren.183. Naar de reden van die tegenspraak kan ik slechts gissen. Had Guicciardini
er geen erg in dat hij zichzelf hier tegensprak of maakte hij stilzwijgend een
onderscheid tussen lage en hoge adel? Zelf zou ik geen handeldrijvend lid van de
hoge adel kunnen noemen. Melchior Schetz was zeer actief bij de voorbereiding van
het landjuweel. Hij ontwierp eigenhandig de kleding die de leden van zijn kamer
moesten dragen bij het inhalen van de deelnemende kamers. Hij was het ook, die
voorstelde om bij de organisatie van het landjuweel deskundigen als de schilder
Pieter Balten en de oude getrouwe Violier Jan van Schille te betrekken.184. Uiteindelijk
haalde hij er nog andere deskundigen bij. Zo nam de Antwerpse bouwmeester Cornelis
Floris het ontwerp voor het theater op de Grote Markt voor zijn rekening, en men
meent ook dat zijn broer, de schilder Frans Floris, mee heeft gewerkt aan het
ontwerpen van de kostuums.185. Of Schetz ook verantwoordelijk was voor het
aantrekken van de beide gebroeders Floris, is helaas niet bekend. De buitenwacht
moet Schetz zo ongeveer voor de ‘Prins’ van het landjuweel hebben gehouden. Toen
in de middag van zondag 3 augustus 1561 de deelnemende kamers aan de Keizerspoort
werden opgewacht door hun gastheren - 65 man te paard - konden de vele
belangstellenden zien hoe de Violieren werden aangevoerd door een schitterend
uitgedoste Melchior Schetz, die werd begeleid door zijn nar.186.
De teksten van het landjuweel werden in 1562 uitgegeven door Willem Silvius. Reeds
tijdens of vóór de wedstrijd had de Antwerpse drukker de kanselier van Brabant
benaderd voor een octrooi op de uitgave van de spelen. De kanselier had dit octrooi
vóór 20 augustus 1561 aan Silvius toegezegd. Dit was een streep door de rekening
van de Violieren, die eveneens het plan hadden opgevat om een uitgave van de spelen
op de markt te brengen. Naar aanleiding van de irritatie die daarop ontstond,
suggereerde de kanselier dat de Violieren in samenwerking met Silvius de uitgave
zouden verzorgen, maar het is de vraag of die raad ooit is opgevolgd. In de uitgave
van Silvius ontbreken namelijk de esbattementen, zodat bij Van Autenboer het
vermoeden rees dat de Violieren op een of andere manier de uitgave van het kernstuk
van het landjuweel hebben weten te dwarsbomen. Dat de Violieren de esbattementen
onbelangrijk vonden - wat een andere mogelijkheid is waaraan Van Autenboer denkt
- acht ik onwaarschijnlijk, gezien het belang dat in het algemeen juist aan dit genre
werd gehecht. Ook om de overige kopij in handen te krijgen heeft de drukker zich
nogal moeten inspannen. Zoals hijzelf uitlegde, konden enkele bijdragen niet op de
juiste plaats in de bundel worden opgenomen: ‘want wy de copye daer af niet in tyts
ghenoech ontfinghen’.187. Dat het drukkersprivilege pas op 20 augustus 1562 (één
jaar na Silvius' aanvraag) werd verleend,188. kan erop wijzen dat het getouwtrek rond
de uitgave tamelijk hardnekkig is geweest. De onderneming moet voor iemand als
Silvius, die zijn drukkerscarrière pas in 1559 was begonnen, nogal wat financiële
risico's met zich mee hebben gebracht. Zo zien we dat hij in 1562 bij zijn concurrent
Plantijn typografisch materiaal moest kopen, wellicht omdat een flink deel van zijn
eigen voorraad langdurig in beslag werd genomen door de uitgave van de Spelen
van Sinne. De steun die de stad hem op 6 mei 1563 verleende met een lening ten
bedrage van 1600 gulden, zal zeer welkom zijn geweest.189.
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In 1565, drie jaar na de Spelen van Sinne, verschenen bij dezelfde Willem Silvius
de Hymne de la Marchandise en La grande Liesse van Guillaume de Poetou. In een
sonnet voor zijn drukker roemde de dichter diens ‘doulce humanité’ en ‘honnesteté’.
Silvius stond immers de goeden bij in hun noden.190. Waarschijnlijk beschouwde
Poetou zichzelf als één van die ‘goeden’. Verder getuigt de toon die al in de eerste
regels van dit gedicht wordt aangeslagen, van gemeenzaamheid en vertrouwelijkheid
(‘Zou jij Silvius dit sonnet aan jezelf kunnen geven?’). Vandaar dat we er vanuit
mogen gaan dat Silvius enige bijstand heeft verleend aan Poetou bij de uitgave van
diens eerstelingen. Het is vooral de Hymne de la Marchandise, Poetou's lofzang op
het koopmanschap, die hier aandacht verdient. Lange tijd ben ik ervan uitgegaan dat
Poetou vermoedelijk een Latijnse of Italiaanse bron had gehanteerd en heb ik gehoopt
een Laus mercaturae of een Himna de la mercatura als zijn voorbeeld te kunnen
traceren. Dit laatste is mij niet gelukt. Er vielen mij echter zoveel overeenkomsten
op tussen de argumenten die in prologen van het landjuweel worden gehanteerd en
Poetou's argumenten in de HM, dat ik vermoed dat de dichter een aantal gegevens
aan deze Nederlandse bron heeft ontleend. Bijbelse en klassieke voorbeelden en
verder loftuitingen die Antwerpen en het koopmanschap worden toegezwaaid, kon
Poetou grotendeels in deze bron vinden. Alleen heeft de Bethuunse dichter deze
elementen flink geamplificeerd.
Het feit dat Poetou de drukker van de Spelen van Sinne in de arm heeft genomen
voor zijn uitgave, wijst in dezelfde richting. Van deze drukker kon hij niet alleen de
nodige sympathie voor het onderwerp, maar zelfs financiële steun voor zo'n uitgave
verwachten. De openingszin van Poetou's sonnet voor zijn drukker (‘Scais tu ô
Silvien, qui meut ma rage, & flamme / Te donner ce Sonnet comblé d'amenité?’) is
in deze context veelzeggend. Silvius wist onze dichter kennelijk te stimuleren (‘qui
meut ma rage & flamme’ [= die mijn dichtersvuur aanwakkert]) en hij droeg minstens
een deel van de kosten van de uitgave. Dit laatste leid ik af uit de mededeling dat de
drukker zichzelf een sonnet schenkt.
De Hymne de la Marchandise is opgebouwd uit 26 triaden (= groepen van drie strofen
met respectievelijk de benaming: strophe, antistrophe en épode). Deze lofzang op
het koopmanschap draagt Poetou, blijkens de titelpagina, op aan alle
overheidspersonen en aan alle adellijke personen die het mooie beroep van koopman
uitoefenen. Met ‘overheidspersonen’ wordt vermoedelijk de Antwerpse stadsregering
bedoeld. Bij ‘adellijke kooplieden’ zouden we geneigd zijn om, zoals Guicciardini,
uitsluitend te denken aan Italiaanse kooplieden zoals de heren Stefano Gentili en
Giovanni Grimaldi aan wie La grande Liesse is opgedragen, maar dit is waarschijnlijk
niet terecht. Na de eerste twee triaden waarin de dichter ons inlicht over zijn eigen
persoon en levensloop, wijdt hij de hele derde en een gedeelte van de vierde triade
aan de familie Schetz. Antwerpen heeft alles aan deze familie van adellijke kooplieden
te danken; de vier gebroeders Schetz zijn de vier pijlers waarop Antwerpens welvaart
rust, schalt de lof van de dichter. Al zou de Antwerpse haven verzanden (het voorbeeld
van de catastrofale verzanding van de Brugse haven was maar al te bekend), en al
zouden alle buitenlandse kooplieden vertrekken, dan nog zouden de Schetzen
Antwerpen niet in de steek laten. Dit geschetter voor de gebroeders Schetz heeft
Poetou in een later stadium nooit meer herhaald. De vier gebroeders zijn in de vele
gedichten die nog zullen volgen, niet aanwezig.191.
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Dit brengt mij tot de volgende veronderstelling. De naam van Melchior Schetz zal
juist vanwege zijn positie tijdens het landjuweel te Antwerpen in ieders mond zijn
geweest. Iemand als Poetou, die in of vóór 1562 te Antwerpen was aangekomen, kan
Schetz' reputatie niet zijn ontgaan. In diens persoon herkende hij ongetwijfeld de
combinatie van adel, overheid, koopmanschap en liefde voor de letteren die hij in
Italië, vooral door zijn omgang met Genuese kooplieden, had leren kennen. Toch
kon hij de Prins van de Violieren niet te veel naar voren halen. De recente wrijvingen
tussen zijn drukker Willem Silvius en de Violieren maakten dat niet erg wenselijk,
vandaar dat Poetou dit netelige punt omzeilde door, in plaats van uitsluitend Melchior
Schetz, de vier gebroeders Schetz de Antwerpse hemel in te prijzen. Maar het zij
hier herhaald, meer dan een veronderstelling is dit niet.
In Poetou's HM heeft het koopmanschap louter positieve effecten. Die nadruk. op
het positieve is echter inherent aan het literaire genre van de lofzang, dat niet toestaat
dat het voorwerp van lof negatief wordt benaderd of zelfs maar wordt gerelativeerd.
De algemene welvaart die de koophandel met zich meebrengt, zorgt voor de bloei
van wetenschappen, kunsten en ambachten (fol. 5v). De adel speelt in die situatie
zijn leidende rol in het bestuur en de kooplieden investeren hun geld in grote
bouwwerken en onroerende goederen (fol. 5v-6r). Christenslaven worden vrijgekocht
uit Turkse gevangenschap. Bedelaars, wezen en arme studenten worden onderhouden;
de historicus, de arts, de dichter, de filosoof, de musicus, de jurist, de chirurgijn, de
theoloog, de genealoog en zij die zich hun leven lang aan de wetenschap hebben
gewijd, danken hun levensonderhoud aan die financiële steun. Het koopmanschap
is de kroon op het werk in de landbouw (fol. 6v-7r). Het schraagt de vorstelijke macht
en het bewerkstelligt dat steden worden aangelegd en uitgebreid met militaire
verdedigingswerken (fol. 7r-v).
Het beeld van de ideale koopman dat Poetou ten behoeve van de aankomende
generatie schildert, komt in het kort op het volgende neer. Een echte koopman werkt
hard, ontwikkelt daardoor zijn deugden, wat vervolgens door de goden met rijkdom
wordt beloond (fol. 9v-10r). Daarna volgt de eigenlijke lofzang op het zakenleven.
De handel brengt haar adepten vooruit, maakt hen vindingrijk en ondernemend. Door
zijn activiteiten voert de koopman ook Gods wil uit, want het was Zijn bedoeling
dat de mens alles wat de aarde aan waardevols voortbrengt, zou ontginnen en
verzamelen en daarvan zou genieten en leren (fol. 11r-v). De handel is ongetwijfeld
op goddelijk bevel meteen na de zondvloed ontstaan, meent de dichter, opdat de
luiheid het nog ongevormde nieuwe mensengeslacht niet in haar greep kreeg. Daarna
ontvouwt zich het weidse panorama van de bijbelse historie met de plaats van de
handel erin, waarbij de dichter zozeer wordt verblind door zijn ijveren voor
ondernemingszin, dat hij de schriftuurlijke waarheid enig geweld aandoet, wanneer
hij zich afvraagt: was het niet om de rijkdommen van het Beloofde Land, om de
edelstenen, het zilver en het goud, de nectar, het ambrozijn en het manna, dat Abram
en Lot het rijke Egypte verlieten? (fol. 12v). Jacob en zelfs de Ismaëlieten, die zijn
zoon (‘le bon Joseph’) kochten, brengt hij op grond van hun grote handelsgeest
goedkeurend ter sprake (fol. 13r). Ruim twee triaden nemen de handelspraktijken
van Salomo in beslag, met name zijn verhouding tot Hiram, de koning van Tyrus.
Deze laatste zette namelijk Salomo ertoe aan om handel te drijven met Tharsis (fol.
13r-14v). Na de Feniciërs en andere oude Middellandse Zeevolkeren, komt ook
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Babylon, dat door de koophandel zo machtig is geworden, in positieve zin aan de
orde.
Na deze oudste geschiedenis van de handel voert de auteur argumenten aan die
spreken voor een voorname status van het koopmanschap in Griekenland en Rome.
De beroemde Grieken Solon, Hippocrates, Thales en Plato beoefenden namelijk die
edele kunst (fol. 17r-18r), en te Rome spoorde de dichter Horatius zijn medeburgers
aan om eerst een materiële basis te leggen en zich daarna toe te leggen op de deugd.192.
Het is immers materieel bezit dat van een man een deugdzaam koning maakt, wiens
deugden bestaan uit sterkte, rechtvaardigheid en wijsheid (ongenoemd blijft de deugd
van matigheid, fol. 18v). De Romeinse keizers verleenden het koopmansberoep een
hoge status, want ze waren van mening dat hun macht op het koopmanschap was
gebouwd en dat de kooplieden de stevigste wortels van het Romeinse Rijk waren.
Bij de historicus ‘Valerien’ [= Valerius Maximus?] lees ik, schrijft Poetou, dat eertijds
80.000 Romeinen - Kooplieden - Ridders (‘Romains Marchans Chevaliers’, fol. 19r)
het sieraad waren van Azië. Vandaar dat de Romeinse keizers alles in het werk stelden
om de veiligheid van lijf en goederen en tevens de eer en de voorname status van
deze zakenlieden te waarborgen. Na de Val van Rome begon de handel langzamerhand
opnieuw te floreren in Ligurië, Venetië, Spanje, Frankrijk, Lombardije, Toscane,
Oostland, Duitsland en Antwerpen.
De volgende triaden wijdt Poetou aan de wonderlijke bloei van de handel in de
Nederlanden. De meeste aandacht schenkt hij hierbij aan de internationale handel
van Rijsel en aan de Gentse graanhandel. ‘O Koopmanschap’, roept Poetou in
navolging van Horatius en Ronsard uit, ‘je naam is onvergankelijker dan brons,
duurzamer dan ijzer, metaal of koper!’193. Het koopmanschap kan zich verheugen in
zijn Antwerpse tempel [= kathedraal] die, wat pracht betreft, vrijwel niet onderdoet
voor de tempel aan de Adriatische Zee [= San Marco te Venetië). In de laatste triade
worden de kooplieden opgeroepen om hun kinderen in het koopmansvak wegwijs
te maken. Degene die dit beroep uitoefent, ontwikkelt immers de volgende gunstige
karaktereigenschappen: hij wordt beschaafd, slim, omzichtig, alert, wijs en voorzichtig
van aard.
Laten de koopmanskinderen de ouderlijke ‘talenten’ uitzetten op de bank en in de
wisselhandel, en die beleggen in ondernemingen, zodat zij niet in de slavernij van
het ellendige nietsdoen en van de schandelijke nietsnutterij worden gedompeld. De
handel is het alfa en het omega; zij is de sleutel tot de vriendschap met vreemde
volkeren en tot de sympathie van koningen; zij is ingesteld door God en omdat zij
de bron is van alle rijkdom, opent zij ook de weg tot de gaven van de muzen. Vandaar,
kooplieden, mijn oproep om jullie kinderen met het heilige koopmansvak te laten
‘trouwen’, indien jullie onsterfelijke roem willen verwerven! Tot zover onze dichter
in zijn Hymne de la Marchandise.
In vergelijking met de prologen van het Antwerpse landjuweel besteedt Poetou geen
woord aan minder rechtvaardige aspecten van het koopmanschap. Zoals de Diestse
kamers, verleent hij aan dit beroep een oude en aanzienlijke status door een hele
reeks voorbeelden te geven uit de bijbelse en klassieke Oudheid (met dien verstande
dat in de proloog van De Lelie de bijbelse voorbeelden ontbreken). Poetou's
belangrijke argument ten voordele van de koophandel, namelijk dat de overige
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bevolkingsgroepen hun levenskracht ontlenen aan de handel, brachten ook de Diestse
Kamers naar voren.
Vergelijk:
De Lelie
Scutters/ Schermers/ en Rhetorizienen
Vigeren hier door den Coopman voorwaer
(SvS, fol. Jj2v).
Christusoogen
Sy [= de kooplieden] sijn behulpers van alle Componisten
Van Mercurialisten / en Poetisten
Astrologijns/ Historischrijvers vol vromen [...]
Sy hebben alle goede Consten doen comen
Ten voorschijne/ door haer is dese stadt vermaert
(SvS, fol. Zz4r).

Nieuw bij Poetou is zijn aandacht voor het effect van het koopmanschap op de
innerlijke kwaliteiten van de beoefenaars van dit beroep. Koopmanschap voert zijn
beoefenaren niet tot hebzuchtig egoïsme, maar tot sociaal gedrag en tot een individuele
ethiek. De basis van deze ethiek is niet de christelijke caritas die we in de prologen
van het landjuweel tegenkwamen, maar een hoog ontwikkeld arbeidsethos. Het
gezwoeg is de tegenpool van het ellendige nietsdoen en de nietsnutterij. Deze ethiek
is door God na de zondvloed ingesteld, en daarom zullen de ijverige mensen op aarde
en in het hiernamaals voor hun inspanningen worden beloond.
Ook in zijn overige werk roemt Poetou de gunstige effecten van het koopmanschap
op iemands karakter. Aan de Rijselse koopman Pierre du Bosquiel laat Poetou weten
dat het koopmanschap iemand wijs, voorzichtig en een liefhebber van de rede kan
maken (LGL, fol. 51r). Interessant zijn ook Poetou's uitlatingen aangaande de
combinatie dichterschap en koopmanschap in de zeer uitgebreide ode voor Frans
Steelsius. Omdat voor de dichter Steelsius op den duur een koopmanscarrière in het
drukkersbedrijf van zijn vader was weggelegd, voelde Poetou zich kennelijk
gedrongen om alvast enige waarschuwende woorden te spreken: ‘Slechts de vrienden
en niet de vijanden van de poëzie worden vereeuwigd. Vandaar Steelsius, dat jij als
vriend van de muzen op bevel van Clio wordt vereeuwigd. Je schreef vanaf je
dertiende gedichten en je had sinds die tijd slechts belangstelling voor de dichtkunst.
Daarom verzoek ik je, als je ooit koopman wordt, laat dan het dichterschap niet in
de steek. Het bezit van de muzen is onvergankelijk, in tegenstelling tot het
vergankelijke materiële bezit. Het is zijn poëzie die aan een dichter de onsterfelijkheid
schenkt. Ik ontken niet dat de koophandel aan een goed koopman grote roem verleent,
maar dan wel indien die koopman zich in zijn vrije tijd actief met de muzen
bezighoudt. De koopman wordt overal geroemd, maar bij zijn dood wordt hij vergeten,
indien hij niet zelf de poëzie beoefent of op dichters is gesteld. Nu vertel je mij dat
niet iedereen dezelfde talenten heeft. Het is mij bekend dat niet iedereen dichterstalent
bezit. Maar je weet ook dat iemand die materieel bezit heeft verworven, zich ethisch
dient te gedragen, anders verwordt het koopmanschap tot een onzuivere
aangelegenheid.194. Volg het voorbeeld van wijzen en wetgevers als Solon, Thales en
Plato, die deugd en koopmanschap wisten te combineren. Gelukkig is immers de
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koopman die de deugd der Voorzichtigheid beoefent. Het is de eer en de roem die
dergelijke kooplieden verwerven, die men moet bezingen. Zij beminnen de deugd
en ze houden de dichters in ere. Zij zijn het die, zoals jij, het pad der onsterfelijkheid
kunnen bewandelen. Volg dit mooie pad en stel je wapenfeiten in het licht. Het schort
jou geenszins aan de nodige kwaliteiten, namelijk scherpzinnigheid, verstand, jeugd
en alertheid, om nu eens de wetenschap, dan weer het koopmansberoep te omhelzen
of om je te voorzien van Midas' goederen’.
Poetou's ode voor Steelsius besluit met de vrome wens dat de Allerhoogste Steelsius'
voornemen gunstig gezind moge zijn en dat Steelsius een kuise en jonge vrouw moge
krijgen. ‘Mogen je kinderen dan in die kwaliteiten van hun moeder delen en tevens
even welopgevoed en geleerd zijn als hun vader!’
Uit Poetou's ode blijkt dat dichterschap en koopmanschap de nodige raakvlakken
hebben en dat dichters en kooplieden hetzelfde einddoel kunnen bereiken. Het streven
van beide groepen is gericht op vereeuwiging, dit wil zeggen op een onvergankelijke
positieve reputatie. Dichters bereiken de onsterfelijke roem door hun vak goed uit
te oefenen als ware vrienden van de muzen. Kooplieden kunnen ditzelfde doel
bereiken door zelf als dichters op te treden of - indien ze daartoe de aanleg missen door als mecenassen aan dichters opdrachten te verlenen. Het koopmanschap alleen
leidt niet tot het einddoel; het moet zich laten vergezellen door de Deugd. Deze
Deugd is niet de Rechtvaardigheid zoals menig toeschouwer bij het landjuweel moet
hebben gedacht, maar ‘Prudence’ (letterlijk: Voorzichtigheid, maar hier liever
‘vooruitziendheid’). Deze wending van rechtvaardigheid naar ‘voorzichtigheid’ lijkt
mij een opmerkelijk blijk van een nieuwe mentaliteit.
In vergelijking met de Hymne de la Marchandise hebben Poetou's opvattingen over
het koopmanschap zich in de SLL verder ontwikkeld. In plaats van een koopmanschap
dat leidt tot sociaal gedrag en tot een hoog ontwikkeld arbeidsethos, verschijnt hier
een koopmanschap dat aan de Deugd, en in het bijzonder aan de Voorzichtigheid,
een wezenlijke plaats toekent. Dergelijke deugdzame kooplieden behoren tot de
goeden. Het zijn de goeden die op een onvergankelijke positieve reputatie recht
hebben.
***
In zijn eerste werken laat Vander Noot, anders dan Poetou, zich niet uit over het
koopmanschap. Vóór 1581 schrijft hij niet voor kooplieden; althans hij draagt geen
gedichten op aan individuele kooplieden. Het koopmanschap is voor hem geen thema
van belang. Wanneer hij in 1580 ‘den lof van ons saligh Brabant’ aanheft, stelt hij
dat met Brabant ‘noch Indien, noch d'Arabische ryken,/ In vreemde coopmanschap,
niet en sijn te ghelijken’,195. maar daar komt hij in de rest van zijn lofzang niet meer
op terug. Het is pas in zijn Poeticsche Werken, die in twee reeksen verschenen in
1580-1585 en 1588-1595, dat de kooplieden aan bod komen. In Poeticsche Werken
nam Vander Noot de gedichten op die hij vereerde aan vorstelijke personen,
overheidsfiguren, kooplieden, intellectuelen, familieleden en kunstenaars.196. Nu eens
had hij die gedichten op verzoek geschreven, dan weer had hij zijn patroons zelf
benaderd. Onder die gedichten bevonden zich ook de lofdichten op Vander Noot
zelf. Deze lofdichten waren meestal door anderen geschreven, maar soms door
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hemzelf onder pseudoniem. Aan zijn beschermer(s) bood de dichter één vel (= 2
folia = 4 bladzijden) of meer vellen aan. De koper kon bij de dichter dan nog andere
vellen aanschaffen die hem interesseerden en die in voorraad waren, zoals een titelvel,
een slotvel en vellen waarin anderen dan hijzelf, de koper, werden bezongen, waarna
het geheel tot een boek werd ingebonden. Vander Noot investeerde zelf in zijn werk
door de drukopdracht uit te besteden en door kunstenaars illustraties te laten
vervaardigen naar zijn eigen inventie. Vervolgens vereerde hij aan zijn beschermer(s)
naar hun wens een of meer vellen, waarop een vergoeding voor hemzelf zal zijn
gevolgd. De beschermer liet dan het geheel meestal inbinden tot een fraai boek. Door
het folio-formaat, de rijke typografie, de illustraties en de polyglotte teksten waren
de Poeticsche Werken echte kijkboeken. Het kijkboek-effect werd door bepaalde
kopers nog versterkt als ze - wellicht in overleg met de dichter - voor een nog mooier
resultaat de illustraties door gespecialiseerde kunstenaars lieten ‘afzetten’ [=
inkleuren]. Vander Noots rol in dit geheel was dus die van producent en verkoper.
Zijn productie was tamelijk wisselvallig: over de hele periode van vijftien jaar waarin
de Poeticsche Werken verschenen, traceerde Waterschoot in totaal 89 vellen of 356
bladzijden, maar ruim één derde: 36 vellen of 132 bladzijden, heeft de dichter in drie
jaar tijd geproduceerd, namelijk in 1591-1593.197.
***
Het grootste deel van het publiek waarop Vander Noot in zijn Poeticsche Werken
mikte, bestond uit kooplieden.198. De eerste koopman aan wie Vander Noot een sonnet
opdroeg was de parfumeur Paolo Bolognino. Deze koopman, die hetzelfde beroep
uitoefende als Jan de Froitmont aan wie Poetou een ode opdroeg (SLL, fol. 30v-31v),
verschijnt in een vel van Poeticsche Werken dat in 1581-1582 werd geproduceerd.
Er zouden nog veel meer kooplieden volgen. Joost de Smidt bijvoorbeeld, die tot de
machtigste koopmansgeslachten van Antwerpen behoorde. In het sonnet voor hem
treffen we de combinatie van materieel bezit en deugd aan, die ook reeds in Poetou's
werken werd aangeprezen:
De Deught, hoe groot sy is, en can niet claer wt-schynen
De Smidt, wanneer sy wordt sonder het gheldt gevonden.199.

Dankzij de annotaties van Waterschoot kunnen we vaststellen dat deze ‘rijke’ gedachte
is ontleend aan Ronsards Hymne de l'Or, en dat de Franse dichter die op zijn beurt
heeft ontleend aan de Rhetorica van Aristoteles.200. De thema's die Vander Noot in
zijn gedichten voor de kooplieden behandelt, zijn stichtelijk. Men kan ze samenvatten
als waarschuwingen tegen de ondeugd der hebzucht en als lofprijzingen ter ere van
de liefde. De waarschuwingen tegen de hebzucht gaan meestal gepaard met
opwekkingen om de dichters mild te belonen, aangezien de dichters de enigen zijn
die hun beschermers voor vergankelijkheid kunnen behoeden. De liefde die door
Vander Noot wordt geprezen, is niet de wellustige liefde, maar de liefde die tot de
deugd en dus tot God voert. Stichtelijkheid, onvergankelijkheid, steun aan de goeden
en de taak van de dichters in dit alles: wat deze elementen betreft, springen de
overeenkomsten met het werk van Guillaume de Poetou in het oog.
In Poeticsche Werken zingt Vander Noot ook nogal wat buitenlandse kooplieden
toe. Waterschoot die de buitenlandse kooplieden in het werk van Vander Noot
indeelde naar hun nationaliteit, kwam tot de vaststelling dat de Italianen veruit in de
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meerderheid waren. Binnen het Italiaanse kamp leverden de Genuezen ‘het meest
imposante getal aanwezigen in de PW’. Als verklaring hiervoor noemt Waterschoot
de belangrijke rol die de Genuezen sinds 1550 te Antwerpen speelden.201. De toegang
die Vander Noot - via zijn vriendschap met Poetou - tot dit Genuese milieu had
verkregen, zou ik hieraan willen toevoegen.
In 1582 bezingt Vander Noot de eerste buitenlandse koopman van gewicht, de
Genuese edelman Antonio Spinola, wiens stoïcijnse deugd hij in een Franstalig sonnet
vereeuwigt.202.
Vander Noot nam kennelijk ook opdrachten aan tot het vervaardigen van
huwelijkszangen voor kooplieden. Zo bezong hij de uit Brugge afkomstige adellijke
koopman Antonio Gallo, die handel op Sevilla dreef, bij gelegenheid van diens
huwelijk in 1589 met de rijke Johanna Coucke uit Roeselare, vermoedelijk een
koopmansdochter.203. Bij dit Nederlandstalige epithalamium voegde hij een zeer
uitgebreide prozacommentaar in het Spaans, Italiaans en Frans. Nergens uit deze
bijdragen blijkt dat de dichter met het bruidspaar bevriend of persoonlijk goed bekend
was. Men moet er integendeel toe besluiten dat de dichter dit werk in opdracht en
tegen gerede betaling zal hebben geleverd. In 1592 schrijft hij eveneens een
epithalamium ter gelegenheid van het huwelijk van de in Mexico rijk geworden
koopman Aerdt Crabbe en de Antwerpse Catharina Aernoudts.204. In de jaren
1592-1594 lijkt hij vooral aandacht en opdrachten te hebben gekregen dankzij
Italiaanse kooplieden (onder anderen kooplieden uit Milaan, Lucca, Siëna en Genua)
en door Portugese kooplieden.205. Onder de vaderlandse kooplieden die Vander Noot
hebben begunstigd, zal een modern lezer met belangstelling voor onze
literatuurgeschiedenis sommige bekende namen aantreffen, bijvoorbeeld die van de
aanzienlijke Antwerpse koopman Pauwels van Fockenburch. Hij wordt door Vander
Noot bedacht met een korte, doch zeer stichtelijke ode.206. Deze Pauwels van
Fockenburch was de overgrootvader van Willem Godschalck van Focquenbroch
(1640-1670), bekend als burlesk dichter en toneelauteur in Amsterdam.207. Verdere
bekenden zijn Anna (slechts indirect genoemd als het ‘lief’ van Fernando Hellemans),
Carel en Peter Helmans. Deze laatste noemt Vander Noot in zijn sonnet ‘Vrint en
Heer’. Anna, Fernando, Carel en Peter Helmans zijn respectievelijk de tante en ooms
van Leonora Helmans of Hellemans, die in 1627 de tweede echtgenote van P.C.
Hooft zou worden.208.
Het gedicht waarin het koopmanschap het meest op de voorgrond treedt, is de elegie
die Vander Noot in 1582 schreef naar aanleiding van het overlijden van Gillis
Hooftman.209. Het is de gunstige reputatie die Hooftman geniet onder de goeden (in
r. 12 aangeduid als ‘De vroome’), die Vander Noot ertoe aanzet om deze calvinistische
koopman te prijzen. Daarbij komt dat Hooftmans kinderen, die hun vaders deugden
navolgen, eveneens begiftigd zijn met de kardinale deugden:
Soo syt ghyliden noch oock begaefdt al ghelyck
Medt cloeckeydt, medt verstandt, en veursichtigheydt mede,
Levende wyschelyck, ghelyck u vader dede,210.

Zij hebben Gods wet voortdurend voor ogen en weten daardoor de ‘ghirigheyt’ te
vermijden, de ondeugd die voor een koopman steeds op de loer ligt ‘soo nà het aes
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de meese/ heur dick [= zich dikwijls] veldt in den slagh [= vogelknip, val]’. Over de
vierde kardinale deugd, de Rechtvaardigheid, beschikken Hooftmans kinderen ook.
Anders dan bij Poetou meet Vander Noot deze deugd nu breed uit met Gillis Hooftman
als een exemplarische rechtvaardige koopman. Het valt op dat hierin allerlei
ontleningen aan de proloog van De Goudbloem voorkomen:211.
Soo hy [= Gillis Hooftman] ooyt heeft ghedaen, dies hy groot wordt gheacht,
Die meer om t'slandts profyt, en om den ermen dacht,
Dan om sijn eyghen nut, comende alle staten [= iedereen]
Deur synen handel vroom, veursichtighlyk te baten
Synen handel was recht, vry-moedigh, mildt en claer,
Sonder te leuteren [= talmen], oft oock te suken haer: [= vitten]
Ghevende dit om dat, al-tydt bly van aenschyne,
Vry-moedigh en beleefdt, siet dats u, en dats myne.212.

Gillis Hooftman was niet alleen rechtvaardig, maar ook geduldig bij rampspoed en
om zijn deugd wereldwijd bekend. Deze rechtvaardige koopman was zeer nuttig
(ook dit is ontleend aan de proloog van de Goudbloem):
Van hem werden gespyst, die aen hem haer broodt wonnen,
Dies hy heur nutter was schier dan de schyn der Sonnen,
Oft dan den bloemkens is den coelen Meyschen dau:
Want sonder sijnen troost werden heur herten flau.213.

Hooftman werd om zijn deugd door God mild beloond en zijn kinderen kon hij een
aanzienlijk materieel bezit nalaten. Door zijn verzen wil de dichter Hooftmans
reputatie verbreiden en tevens de deugden van diens kinderen. In de laatste vier regels
tenslotte verzoekt de dichter aan de kinderen Hooftman om zijn geschenk goedgunstig
te willen aannemen, ‘Al en segh ickx niet al [= alles], dat ghy wel weerdigh sijdt’.
Deze lofprijzingen zijn kennelijk slechts een begin: ‘Ulider lof sal steeds toe-nemen
medt der tydt.’214.
***
Guicciardini's uitgangspunt was dat Antwerpen zijn eersterangs positie op
handelsgebied te danken had aan de buitenlandse kooplieden. Onder deze kooplieden
speelden met name de Italianen een belangrijke rol. Deze Italiaanse kooplieden
bekleedden een aanzienlijke plaats op de maatschappelijke ladder, alleen al omdat
velen van hen van adel waren. De historicus Brulez beschouwt de Italiaanse
kooplieden als de zakenlieden die het meest tot de modernisering van handel en
industrie te Antwerpen hebben bijgedragen. Zij waren het ook die Antwerpen tot een
leerschool maakten voor de internationale zakenman. Dit type zakenman zou na 1585
de nieuw verworven technieken in de Noordelijke Nederlanden invoeren. In de
werken van Poetou en Vander Noot vindt men de weerspiegeling van deze
ontwikkeling, zij het met enige nuances. De Italiaanse kooplieden die optreden in
de poëzie van beide dichters, zijn hoofdzakelijk Genuezen. Was deze groepering
soms gevoeliger dan andere voor de argumenten van dichters als Poetou en Vander
Noot? Het feit dat Poetou speciaal met de Genuezen goed bekend was, geeft wellicht
een betere verklaring. Naar eigen zeggen had Poetou twintig maanden gevaren voor
kooplieden uit Genua en was hij tijdens zijn ziekte driekwart jaar te Genua verpleegd.
Er bestaat een kans dat hij te Genua het soort poëzie heeft leren kennen dat hij later
zelf zou schrijven. In dit verband zij erop gewezen dat de Genuese dichter
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Schiappalaria in dezelfde periode soortgelijke poëzie schreef. Dank zij zijn
vriendschap met Poetou zal ook Vander Noot tot speciaal de Genuese kooplieden
toegang hebben gekregen.
Poetou en Vander Noot beloven de kooplieden een onvergankelijke gunstige reputatie
door middel van hun poëzie, die onvergankelijker is dan andere mogelijkheden tot
vereeuwiging. Het zijn natuurlijk slechts de deugdzamen onder de kooplieden die
recht hebben op een dergelijke onvergankelijkheid. Poetou beschouwt de
Voorzichtigheid als de voornaamste deugd van een koopman; bij Vander Noot bestaat
de deugd meestal uit het ontbreken van hebzucht (egoïsme). Een christelijk humanist
als Agrippa was voorstander van een rechtvaardig koopmanschap. Poetou zwijgt
over de Rechtvaardigheid in de handel wanneer hij voor kooplieden schrijft, Vander
Noot meestal ook. Slechts in de elegie voor Gillis Hooftman brengt hij de
Rechtvaardigheid nadrukkelijk naar voren. Deze passages heeft Vander Noot dan
ook ontleend aan de proloog van de Antwerpse kamer De Goudbloem. Poetou heeft
eveneens passages ontleend aan de prologen van het landjuweel, voornamelijk aan
de bijdragen van de twee Diestse kamers die nauwelijks reppen over Rechtvaardigheid
in de handel. Hij benadrukte tevens de rol van de Schetzen in de Antwerpse handel,
vooral omdat hij hoopte op hun steun en literaire belangstelling. Gezien de activiteiten
die Melchior Schetz ontplooide bij de organisatie van het landjuweel, was Poetou's
hoop op een doorbraak van zijn poëzie in het Antwerpse handelsmilieu alleszins
begrijpelijk.
Deze doorbraak viel echter niet mee. De kooplieden die Poetou in 1565-1566
benaderde, waren meestal van Artesische of Vlaamse afkomst. Die doorbraak zou
in de jaren 1581-1594 Vander Noot wel lukken. Zijn publiek bestond in die periode
voor een groot deel uit autochtoon Antwerpse kooplieden. De belangstelling voor
dit soort poëzie verschoof kennelijk naarmate de tijd verstreek. Het is nog de vraag,
of de Antwerpse kooplieden die na 1585 naar de Noordelijke Nederlanden uitweken,
ook iets van deze belangstelling hebben meegenomen. Of hielden ze soms dit soort
poëzie voor een modegril uit een voorbijgestreefd tijdperk?

Eindnoten:
1. Statius 1 (1967), xi noot a. Andere betekenissen: brandhout, takken met loof, timmerhout,
kreupelhout, (hoog)staand hout, bos. Voor de betekenis van ‘silva’ bij Isidorus van Sevilla,
Cicero, Statius, Quintilianus, Aulus Gellius en Suetonius, zie Newmyer 1979, pp. 3-9.
2. Pfeiffer 1976, 33, zie verder over Poggio, Ibidem, pp. 31-34.
3. Von Wilpert 1979, pp. 301-302 s.v.: ‘Gelegenheitsdichtung’ en pp. 753-754 s.v. ‘Silvae’.
Segebrecht 1977, pp. 90-92.
4. Over Domizio Calderini (1446-1478) en zijn werken, zie DB/ 16 (1973), pp. 597-605. Het
drukken van de editio princeps van de Silvae door A. Pannartz te Rome werd beëindigd op 13
augustus 1475 (Ibidem, 603).
5. Statius Calderini, 1600, [achterin] fol. A1r: (in de citaten worden de afkortingen stilzwijgend
opgelost; woorden in het Grieks worden in translitteratie en onderstreept weergegeven; u/
v-spelling wordt aangepast aan het moderne gebruik)
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Illud certe plane videmus, postquam hoc vaticinii genus in numeros sese
collegit, tam apud graecos quam apud nos varias poëmatum et formas et
appellationes extitisse. Hinc Heroici, Elegi, Lyrici, Epici, Comici, Tragici,
Mimi, Satyri. qui omnes ita demum sunt nuncupati, cum poëma iustum et
perfectum complexi sunt. Quum vero furoris vis nonnihil aliquando sibi
indulgeret, et subito cuidam calori inserviret (quem tamen ad exitum
alicuius operis non producebat: sed multis versibus effusis vela illa tumida
ingenii, suo vento destituta flaccescebant) excogitatum est huius scriptionis
nomen, ut Sylva appelaretur.
(N.B.: De UB L beschikt over een vroege Statius-editie van Calderini, namelijk de uitgave
Venetiis, Ottav. Scotus, 1483, signatuur: 1367 C 14. Gezien de vele afkortingen in deze vroege
uitgave heb ik omwille van de leesbaarheid gekozen voor een latere editie. Bij onderlinge
vergelijking van de relevante passages in de uitgaven uit 1483 en 1600, stelde ik geen wezenlijke
tekstverschillen vast).
6. Vergelijk de uitspraak van Calderini: ‘Sylva quidem materia est unde argumenta deducuntur
graecis hilè dicta: quam alii hupothesin nominarunt, ut Fabius refert.’ met die van Quintilianus
5, 10, 33: ‘Ducuntur igitur argumenta ex causis factorum vel futurorum; quarum materiam,
quam quidam hulèn, alii dunamin nominaverunt, [...]’.
Vergelijk ook: ‘item res multas temere congestas significat’ (Calderini) met Quintilianus 10,
3, 17: ‘Repetunt deinde et componunt quae effuderant; sed verba emendantur et numeri, manet
in rebus temere congestis quae fuit levitas.’ Ook hetgeen hier onmiddellijk aan voorafgaat bij
Quintilianus citeert Calderini.
7. Suetonius 24, 10.
8. Statius ed. Calderini, 1600, [achterin] fol. A1r:

Denique Sylva est hoc quod dicimus scriptionis genus: quod subito calore
quodam ingenii et velocitate decurritur: de quo Fabius ita scribit. Diversum
est huic eorum vitium, qui primum decurrere per materiam stilo quam
velocissimo volunt: et sequentes calorem atque impetum ex tempore
scribunt qui Sylvam vocant: repetunt deinde et componunt quae effuderant.
Sed verba emendantur, et numeri manent rebus temere congestis.
9. Dat alle gedichten van Statius in zijn Silvae ‘in de hitte van het moment’ zouden tot stand zijn
gekomen, wordt op goede gronden betwijfeld door Newmyer, die bij funeraire gedichten als
Silvae 5, 1; 5, 3 en 5, 5 uit de tekst zelf kon opmaken dat er sprake was van een aanzienlijk
tijdsverloop tussen het overlijden van een bepaalde persoon en het schrijven van het gedicht
naar aanleiding van dit overlijden (Newmyer 1979, pp. 14-15).
10. Statius ed. Calderini, 1600, [achterin] fol. A1r: ‘In hoc [= rebus temere congestis) Papinius
solus e nostris poetis versatus est [...]’.
11. Ibidem ‘ut quae breviter caneret: suppeditaret natura: quae tentaret longiora, concioneret ars,
et naturae deficienti opem ferret’.
12. Ibidem, fol. A1v: ‘nam Sylvas quas ipse [= Statius) libellos appellat, [...]’ en ‘Primum volumen
Stellae poëtae familiarissimo, in cuius nuptiis Sylvam cecinerat [...]’.
13. Ibidem, ‘Sylvas quas ipse libellos apellat, diversis & temporibus & argumentis emissas in
volumina redigit’.
14. Quintilianus 10, 3, 17: ‘Diversum est huic eorum vitium, qui primo decurrere per materiam
stilo quam velocissimo volunt et sequentes calorem atque impetum ex tempore scribunt; hanc
silvam vocant. Repetunt deinde et componunt quae effuderant; sed verba emendantur et numeri,
manet in rebus temere congestis quae fuit levitas’.
15. ‘Poematia ergo quaedam, ut docet Quintilianus, subito excussa calore sylvas nominarunt veteres,
vel à multiplici materia, vel à frequentia rerum inculcatarum, vel ab ipsis rudimentis: rudia
nánque Poemata, & sanè effusa, postea castigabant’ (Scaliger 1964, 150, Lib. III, cap. 100).
16. ‘Quum igitur cuiuscumque rei argumento accepto afflari possis ad meditandam atque illico
pronunciandam sylvam: operae precium erit nos hîc ponere sua cuiusque loci praecepta: quorum
delineationibus tot tamque diversae facies figuras proprias adipiscantur’ (Ibidem).
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17. In zijn voorwoord bij het eerste boek van de Silvae verantwoordt hij zich tegenover zijn vriend
Lucius Arruntius Stella over de publicatie van de Silvae, terwijl hij nog vreest voor de kritiek
op de Thebaïs die net is verschenen, met de volgende woorden ‘nec quisquam est inlustrium
poetarum qui non aliquid operibus suis stilo remissiore praeluserit’ (Statius Dl. 1 (1967), 2).
Zie ook Newmyer 1979, 11, die voorbijgaat aan de voorproef-gedachte, uitgedrukt in ‘praeluserit’
en die slechts op het lichtvoetige de nadruk legt.
18. Poliziano 1925, pp. 3-4.
19. Poliziano 1954, 7: in 1952 had Kristeller na een bezoek aan de Biblioteca Palatina te Parma het
bestaan van dit handschrift meegedeeld aan A. Perossa.
Zoals uit de titel blijkt, gaat het gedicht over de schurft, een aandoening waaraan de dichter zelf
leed (Ibidem, 21 aantek.: 1 sgg.)
20. Bekend zijn bijvoorbeeld Erasmus: Sylva carminum antehac nunquam impressorum. Gouda,
1513 (KB B II 14.967 A Pk.) en de uitgave die Erasmus bezorgde van Willem Hermansz. van
Gouda: Sylva Odarum. Parijs, G. Marchand, 1497 (Erasmus en zijn tijd. Dl. 1 (1969), nr. 61).
Uit dezelfde sfeer stamt het werk van Bartholomeus Coloniensis, Hegius' collega aan de Latijnse
School te Deventer, namelijk de Silva Carminum uit 1491 (IJsewijn 1975, 271).
21. PW Dl. 3 (1975), 9. Verkuyl 1982, pp. 102-104. Voor het gedicht van Ronsard, zie STFM Dl.
3 (1921), 157; Dl. 7 (1934), pp. 229-230. Waterschoot in zijn editie van de PW biedt echter
meer gegevens over de bronnen waarop dit gedicht teruggaat, dan Verkuyl.
22. BT 55, vs. 7-11.
23. Het is de vraag of dit genre als een renaissancegenre mag worden beschouwd. De kantiek is
immers gedicht naar het voorbeeld van de psalmen, volgens ‘le Cantique François n'est autre
chose que le Pséaume Hébreu ou Latin. Aussy trouveras tu lés Cantiques de Marot pleins
d'invocations et priéres dressées aus Dieus a fin de destourner le mal, ou continuer le bien.’
(Sêbillet 1910, 143).
24. Hardie 1983, pp. 153-156.
25. Ibidem, 67.
26. Ibidem, pp. 63-64, 131.
27. Ibidem, pp. 183-184.
28.
Les Dieux ont procreés la puissante cheuance [...]
Pour l'aide & secours des caduques mortels: [...]
(Bron: LGL, fol. 27r).
29. JCC, fol. A2r.
30. SLL, p. 14.
31. HM, fol. 4r-v; het vierhoekige Antwerpen kan men terugvinden op het wapen van de stad, zie
b.v. Guicciardini 1968, fol. *6v.
32. Tot de eerste categorie behoren HM, LGL nrs. 1, 2, 5, 12, 13, 25, 26, 31, 38, 39, 41, 43, 44, 45,
53 en 54. Tot de tweede categorie reken ik LGL nrs. 27, 40, 46, 47, 48, 52 en SLL nr. 2. Bij de
nrs. 40, 46, 47 en 48 geven thematiek en structuur die overeenkomen met die van de andere
nieuwjaarsdichten daartoe aanleiding. Bij de nrs. 27 en 52, die beide gebeden zijn, wordt de
nadruk gelegd op de Naam van Jezus. Zoals bekend werd het kerkelijk feest van de Naam van
Jezus gevierd op 2 januari of op de zondag tussen Nieuwjaar en Driekoningen. Wat SLL nr. 2
betreft, de ode voor Vander Noot: in diens PW wordt deze ode gedateerd op 3 januari 1565 [=
1566, n.s.]. Gezien haar thematiek en structuur kan deze ode als een nieuwjaarsdicht worden
beschouwd.
33. D'Heere 1969, pp. 92-95: ‘Refereyn ghesonden voor een Nieu-jaer, an M. Hubrecht Goltz,
Schilder.’ Anders dan de ‘étrennes’ van Poetou is dit ‘schriftuurlijk’ refrein niet speciaal op de
persoon van de bestemmeling gericht. Het ‘envoi’ bevat de enige toespeling in die zin:
Princelic schilder u gheve ic dit iuweel
Van schilderien gheen so constich: maer
Niet gheschildert met verwe ofte pinceel
Dan in dees woorden en dit is u deel:
Christus Jesus voor een zaligh nieu iaer.
Uit een oudere periode dateren de vijf uitgebreide nieuwjaarsdichten van de vijftiende-eeuwse
Brugse rederijker Anthonis de Roovere (De Roovere 1955, pp. 269-286; pp. 360-365). Mak
plaatste echter vier van deze gedichten in de categorie ‘emblematische gedichten’ (Ibidem 72).
Nog ouder zijn de zes nieuwjaarsliederen die zich in het Gruuthuse-handschrift bevinden
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34.
35.
36.

37.

38.

(Liederen en gedichten 1966, nrs. 59, 60, 75, 76. 137 en 141). Het betreft hier evenwel
‘amoureuze’ liederen. Het enige wat ze gemeen hebben met de latere nieuwjaarsdichten is dat
ze naar Nieuwjaar verwijzen.
Voor deze ‘Nieu-jaren’, zie D'Heere 1969, pp. 37-40, nrs. XIV, XV, XVI, XXI en XXIII.
Zie PW Dl. 2 (1975). pp. 170-174 (volgens r. 235-238); p. 200 (r. 1-21); p. 201 (r. 39-57) en p.
214 (volgens r. 248).
Den Nederduytschen Helicon [...]. Alckmaer, Jacob de Meester [dr. ], Voor Passchier van
Westbusch [verk.], tot Haerlem, 1610 (ex. UB L: 1196 E 37). De nieuwjaarsdichten die Ketel
onder zijn devies ‘Deucht verwint’ aan de bundel bijdraagt, worden ‘Nieu Jaer groetingen’
genoemd. Qua opzet en genre (het zijn allemaal sonnetten) komen Ketels gedichten goed overeen
met de ‘étrennes’ van Guillaume de Poetou. Op pp. 209-210 staan drie sonnetten die dateren
uit 1600. Het eerste is geschreven voor Gedeon Fallet, het tweede voor Jacques Razet en het
derde is voor ‘Ansiet persoon’, een onbekende, die we wellicht - net zoals de twee vorigen en
Ketel zelf - moeten zoeken onder de leden van de Amsterdamse kamer In Liefd' Bloeyende.
Ketels ‘Klinck-dicht’ op p. 211 dateert uit 1601 en is bestemd voor Hendrick Goltzius en Karel
van Mander. In dit sonnet komt Ketel met een bedekt verzoek aan ‘Na dit een beter’ (= Jacques
Razet) om deze ‘nieu Jaer groetinghe’ aan ‘eenigh een is Noodigh’ (= Van Mander) te
overhandigen. Voorts vinden we op p. 214 opnieuw een nieuwjaarsdicht uit 1600, een
‘Sieck-troostich klinck-dicht’ voor de schilder ‘Blomaert’ [= Abraham Bloemaert, 1564-1651].
Den Nederduytschen Helicon (1610), 212-214: ‘Een Nieu-Jaer-Liedt/ aen den achtbaren/
Erentvesten/ ende konst beminnenden Heere/ Melchior Wijntgis’; de datering 1604 is ontleend
aan een toespeling in de tekst.
In Dl. 209 (1970) kol. 75 van de gedrukte catalogus van de BN te Parijs wordt de uitgave
vermeld van een werk uit 1674 van Jacques Vigier: De l'origine et de l'observation des étrennes.
Ook latere edities (maar nu van Jean Vigier) worden aldaar genoemd. Geen van deze werken
wordt vermeld in de Nederlandse Centrale Catalogus. Mijn korte historische schets is
hoofdzakelijk gebaseerd op Muller [1880]. pp. 82-88. Verder heb ik mijn toevlucht genomen
tot Franse en Italiaanse encyclopedieën, respectievelijk s.v. ‘étrenne’ en ‘strènna’.
Verwijzingen naar Nederlandse nieuwjaarsliederen vindt men bij Te Winkel Dl. 3 (1923), 98,
240, 241, 256, 282, 283. Zoals zijn oom H.L. Spiegel beijverde ook Theodoor Rodenburgh zich
in het maken van nieuwjaarsdichten. Men denke hierbij aan zijn lange dialoog tussen
‘Sterre-kenner’ en ‘Leergierigert’, vol zwaarwichtige redeneringen over wat er voor het jaar
1619 zoal in de sterren stond geschreven. Uit de titel van dit ‘dicht’, namelijk Eglentiers
Nieuwe-Jaers-Gift/ In Liefde Bloeyende op 't iaer M.DC.XIX. blijkt, dat deze ‘Nieuwe-Jaers-Gift’
bestemd was voor de Amsterdamse kamer (geraadpleegd ex. UB L: 1090 B 46). Verder bestaat
er nog een bundel, getiteld Nieu Jaar Liedekens uytgegheven by de Retorijck kamer
t'Aemstelredam, Amsterdam, Harman Janszoon, [1608-1609], waarvan een exemplaar in de
KB H berust (Bouman en Vriesema 1978, p. 256 nr. 71; pp. 239-240).
Muller [1880], pp. 241-242 vermeldt iets over het succes van de nieuwjaarsrijmen in Nederland.
Hierbij geeft hij een afbeelding van een titelbladzijde van Nederlandse nieuwjaarswensen uit
1766. Wat de nieuwjaarsdichten betreft: voor de zestiende eeuw wijst Muller op de gedichten
die de Franse dichter Jean Passerat (1534-1602) aan zijn mecenas aanbood, en voor de
zeventiende eeuw op het werk van de Duitser Martinus Lipenius die een standaardwerk wijdde
aan de nieuwjaarsgeschenken en een bloemlezing aan de nieuwjaarsdichten. Deze gedichten
waren - als we Muller mogen geloven - in het Duits, Grieks, Nederlands, Engels, en vooral in
het Latijn gesteld (Ibidem, pp. 470-471).
Vermoedelijk bedoelt Muller hier de Integra strenarum civilium historia. A prima Origine, per
diversas Regum, Consulum et Imperatorum Romanorum, necnon Episcoporum aetates, ad
nostra usque tempora diducta, et quoad Nomen, Autorem, Materiam seu Munera, Tempus &
Vota illustrata. [...] Carolo a Friesen sub Felix Calendarum Januariarum auspicium Anno
M.DC.LXX [...] Strenae loco oblata a M. Martino Lipenio Gymn. Hall. Con-Rectore [...].
Lipsiae et Hallis Sax., apud Johan. Simon. Fickium, Literis Christiani Fickii [1670] (ex. KB H:
366 F 322). In tegenstelling tot de verwachtingen die Muller wekte, vindt men hierin geen
Nederlandstalige ‘strenae’; wel op pp. 261-262 een gedicht in het Duits van Schottelius: ‘Es
folget Frühlings-Lust nach rauhen Winters-Tagen [...]’. Voorbeelden van nieuwjaarsdichten
vindt men op pp. 276-284; ook op pp. 256-259 (van Sannazaro: ‘Exoritur lux alma, caput sol
detegit aureum [...]’). De enige verwijzingen naar de Nederlanden betreffen de ‘Chartaceam
strenam’ (p. 168, par. 84) die Erasmus (blijkens het voorwoord bij de Toxaris-dialoog van
Lucianus) vanuit Londen op 1 januari 1506 stuurde aan Richard Foxe, bisschop van Winchester,
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en de ‘Strena Poëtica’ uit 1564 van Lambertus Ludolphus Pithopoeus uit Deventer, die begint
met ‘Hunc etiam tuti (quis credat) viximus annum [...]’ (p. 168, par. 86).
Gegevens over Lipenius (1630-1692) vindt men in Jöcher Dl. 2 (1961), kolom 2460-2461;
verwijzingen naar zeventiende-eeuwse secundaire literatuur over de ‘strenae’ vindt men in
Ibidem, Dl. 7 (1961), kolom 1920-1922, s.v. nr. 28.
39. Geraadpleegd is van I. Passeratius, Eloquentiae professor et interpres regius: Kalendae Ianuariae,
& Varia quaedam Poëmatia. Quibus accesserunt eiusdem Authoris Miscellanea numquam

40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.

antehac typis mandata. Parisiis, Claudius Morellus, 1606 (ex. UB L: 693 C 91. Het boek,
waarvan de opdracht is gedagtekend: Parijs, 1 januari 1597, droeg Passerat op aan Joannes
Jacobus Memmius, de zoon van zijn mecenas. In deze bundel vindt men ook Passerats
beroemdste nieuwjaarsdicht, getiteld Nihil. Van dit gedicht verscheen in de achttiende eeuw
een Nederlandse bewerking in een bundel, getiteld Lof van Niet, opgedragen dan Niemant.
Verrykt met eene Nareeden, weynig overzien, geensints verbeeterd en met verscheyde ‘Nieten’
vermeerdert. Uyt het Frans Vertaelt. [Vignet] 's-Gravenhage, Bernardus vander Cloese, 1736
(ex. UB L: 1211 A 13). In zijn geestig nawoord op pp. 33-37 wijst de anonieme tekstbezorger
op zijn bronnen, namelijk twee redevoeringen waarvan hij nauwelijks gebruik heeft gemaakt
(een van Antoine du Verdier en een Italiaanse die door een Venetiaanse edelman was vertaald);
veel meer heeft hij gehad, betoogt hij, aan Passerats Nihil, dat hij daarom in zijn bundel opneemt
na de Lof van let, opgedragen aan Imant. Met een zingende Voorreeden.
Geraadpleegd is een exemplaar uit 1574, namelijk UB L: 1366 F 13. In het koninklijk privilege,
gedagtekend Fontainebleau, 26 juli 1571, wordt dit boekje omschreven als ‘un livre intitulé les
Besognes et Jours d'Hésiode, et quelques Odes’. Kennelijk zijn de (meeste?) nieuwjaarsdichten
door Baïf pas na 1571 geschreven en aan zijn Hesiodusvertaling toegevoegd.
PW Dl. 3 (1975), pp. 99-114.
Statius 1898, 23; Rose 1967, 394.
‘S'assurer un protecteur généreux et puissant est pour tout rimeur une nécessité, devenir “poète
du roi” l'ambition suprême’ (Augé-Chiquet 1909, pp. 130-131).
Volgens Augé-Chiquet 1909, 148 ‘Le dernier moyen, le plus direct et le plus effronté, mais
aussi le plus efficace, de la poésie courtisane est l'éloge du protecteur. La Pléiade entière a usé
de celui-ci sans retenue et sans mesure: elle a brûlé l'encens à poignées; au demeurant la modestie
des Mécènes n'en a point paru offensée.’
Mij is slechts één geval bekend waarin een overheidsfiguur weigert om Vander Noot te betalen
voor zijn ‘Zotte Metten, schoon hinnen ende fray hoden’; [= sonnetten, schone hymnen en fraaie
oden], namelijk de Antwerpse stadssecretaris Hendrick de Moy. Deze humanistische geleerde
gaf er de voorkeur aan ‘tgroot proffyt van sulcken loff eer ende prys zonder zynen cost te
genyeten’ en stuurde Vander Noot door naar de overheid. Naar aanleiding van een rekwest
hierover van de dichter adviseerden tresoriers en rentmeester de stadsregering - aangezien het
merendeel van de gedichten aan De Moy was opgedragen - om haar secretaris te dwingen ‘met
expressen last ende bevel van hem [= Vander Noot] naer de meriten van zyne zotte Metten,
hinnen ende hoden te loonen ende recompenseren’ (het advies berust in SA A, Charters,
Chronologisch supplement, 1581, juli 30). Zie ook Prims 1929, pp. 615-616, 627, waar Prims
‘hoden’ stilzwijgend en ten onrechte als ‘goden’ heeft getranscribeerd.
Newmyer 1979, 45.
Ibidem, 49.
Een beknopt overzicht van de invloed die de retorica op de dichtkunst uitoefende vanaf de
Romeinse keizertijd tot en met de zestiende eeuw vindt men in Witstein 1969, pp. 30-53.
Structurering kent men in de retorica onder de term ‘dispositio’.
Newmyer 1979, pp. 50-51, 56.
Ibidem, pp. 56-58.
Ibidem, 52 noot 11; Port 1926, 457.
Ibidem, 123.
‘Bataille’ was een term voor de infanterie die voor- en achteraan door ruiterij werd beschermd.
Vander Noot krijgt hier in zijn eentje de functies van drie veldmaarschalken toebedeeld, volgens:
‘Des quatre maréchaux de camp, un était attaché à l'arrièregarde, un à la bataille, un à
l'avant-garde,’ (Dict. 208, s.v. ‘bataille’. Voor het citaat wordt verwezen naar D'Aub. Disc.
milit.).
Mais quoy? encor' que des noeuf Soeurs,
Je n'aye gousté, les doulceurs,
Comme la docte Françoise Troupe,
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Qui nous a les secrets ouvert,
Pour vif entrer à descouvert,
Dedans le mont à double croupe:
(HM fol. 8v).
54. Pleut au Roy du ciel chasse-esmois
D'avoir savouré l'Ambrosie,
Dont fust dés les allaictans mois,
Du Coriphée Vandomois [= Ronsard]
L'ame enyvree, & rassaisie,
Ou si j'estois autant heureux,
Tant viollent & furieux
Que Jodelle en sa Poesie,
Ou le moindre de ces François
(HM fol. 7v en 8r).
55. HM fol. 3r.
56. ‘Venusien’ slaat op de geboorteplaats van de Romeinse dichter Horatius die uit Venusia (het
huidige Venosa) afkomstig was. Het sonnet voor Petit is te vinden in LGL, fol. 55r. Zie ook
LGL fol. 57r, de slotverzen van het sonnet voor de dichter Jan Dupont:
Ce premier jour de l'an ce Sonnet trescommode
Basti à la façon, du Cygne Vandomois.
57. O Marchandise, oste-changrin
Aime-labeur, ordonne-soing,
Preste-secours, chasse-paresse,
(HM, fol. 4r en v).
Dit soort epitheta stamt uit de Anthologia Palatina. Ronsard hanteerde er 23 in zijn Hymne de
Bacchus en Heinsius 38 in zijn Hymnus oft Lof-Sanck van Bacchus (Heinsius 1965, 179 noot
70). In zijn Hymne de l'Or noemde Ronsard het goud ‘chasse-peine; Donne-vie; ouste-soing’
(STFM Dl. 8 (1935), 194 r. 324-325). Vergelijk met Poetou's epitheta in de HM ‘chasse-esmois’
(fol. 7v); ‘donne-honneur’ (fol. 10v) en ‘chasse-paresse, ordonne-soing’ (fol. 14v). Ook op
andere plaatsen in zijn werken maakt Poetou van dit type epitheta gretig gebruik. Vermeylen
merkte op dat Vander Noot die ‘vreemde woordkoppelingen’ niet hanteerde, terwijl Spiegel en
Van Mander dit wel deden (Vermeylen 1951, 803).
58. Le thresor que possede
L'Affrican & l'Indois,
A ces livres ne cede
N'à Pactole une nois.
(LGL fol. 25v).
59. SLL fol. 7v.
60. Que les traits de mon Ode,
Façonnée à la mode
Du Poëte Romein,
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

(SLL fol. 6r).
Curtius 1969, 468; voorbeelden uit de middeleeuwse poëzie, Ibidem, pp. 462-464.
PW Dl. 2 (1975), pp. 61-66.
Vermeylen 1951, pp. 804-806.
SLL fol. 8r.
Ibidem, fol. 11r.
Ibidem, fol. 34r.
Castor 1964, 115.
BT p. 54 r. 65-72.
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69. PW Dl. 2 (1975), p. 302, r. 314-317.
70. PW Dl. 3 (1975), 166, 170 r. 314-317. De tekst bij Ronsard luidt:
La vertu qui n'a connoissance
Combien la Muse a de puissance
Languist en tenebreus sejour.
(STFM Dl. 2 (1914), 36 r. 13-15).
bij Poetou:
Celuy qui n'a la cognoissance,
Combien la Muse a de pouvoir:
Eut il des Indes la chevance,
Ne peut que languissant se voir.
71. PW Dl. 2 (1975), 408.
72. Ook Ypes herkende in vele sonnetten van Ronsard ‘de stem van Petrarca’. Bij nadere
beschouwing bleek het ontleende dikwijls te zijn opgebouwd ‘uit fragmenten van verschillende
gedichten uit het Canzoniere’. Haar verklaring was dat het om passages ging die Ronsard in
het oor waren blijven hangen en om reminiscenties die werden gecombineerd tot een nieuw
geheel. Omdat zo'n gedicht dan meestal voldoende originele elementen bevat, mag het toch als
‘een oorspronkelijk vers’ worden beschouwd (Ypes 1934, 103).
We zullen hier toch eerder aan een bewuste ontlening moeten denken. Trouwens wordt Ypes'
verdediging van de literaire oorspronkelijkheid hier niet al te zeer bepaald door de literaire
smaak van haar eigen tijd?
73. PW Dl. 3 (1975), 217 ad r. 246. Voor de plaats die Petrarca inneemt in Vander Noots werken,
zie Ypes 1934, pp. 57-69 en Van Nuffel 1950, pp. 183-196. PW Dl. 2 (1975), 68.
74. Dit thema van de poëzie die aan de bezongenen eeuwige roem verleent, vinden we al bij
Homerus. Een korte schets over de verbreiding van dit thema in de literatuur van de Oudheid
en de Middeleeuwen vinden we in ‘Exkurs IX. Dichtung als Verewigung’ bij Curtius (Curtius
1969, pp. 469-470).
75. LGL fol. 21v.
76. Ce que Dieu, & Nature
D'immortel m'ont faict part,
Par vivante escripture
Fruiras de mon Art:
De mon Art qui en garde
Les bons de n'aller pas,
Sans gloire faire garde
Avec Charon là-bas.
(LGL fol. 25v).
Eeuwigheid wordt verder ook beloofd aan Jacques Bernoulli (Ibidem, fol. 40v) en aan Pierre
Senechal (Ibidem, fol. 53v).
77. Si mon chant n'est variement
Lambrissé d'antonomasies,
Et de phrases elegamment,
D'epithetes figurement,
Et de celebres energies:
II me suffit d'avoir volu
De sens vital, & resolu
Tirer au hut de chose grande,
M'acquerant immortel honneur
D'estre des Marchans le sonneur:
Marchans haymeurs d'acte nefande.
(HM fol. 8v).
78. SLL fol. 9r-10r.
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79. Curtius 1969, pp. 467-468. Voor de ‘furor divinus’ in het werk van Guillaume de Poetou, zie
HM fol. 9v, LGL fol. l7r, JCC fol. A2r en SLL fol. 2v, waarin Poetou bij Vander Noot een
‘Enthousiasme haut’ bespeurt wanneer deze zijn hand aan het dichtwerk slaat. Het
bezielingsproces wordt door Vander Noot tamelijk gedetailleerd beschreven in PW Dl. 2 (1975),
170.
80. SLL fol. 35v.
81. Ackermans was zoals Vander Noot uit Brecht afkomstig. Hij had te Leuven gestudeerd (PW
Dl. 3 (1975), pp. 14-15). In de jaren 1579-1580 grepen de calvinisten de macht te Antwerpen,
waarmee tevens de calvinistische humanist in de Scheldestad zijn intrede deed. Bedoeld is de
militante calvinist die de studie van de Klassieke Oudheid beschouwde als een wapen in dienst
van de godsdienst. Te Antwerpen bestonden twee groeperingen humanistische calvinisten:
enerzijds een Nederlandstalige rond Marnix van St.-Aldegonde en Hendrick Ackermans en
anderzijds een Franstalige rond Pierre Loiseleur de Villiers, de ‘calvinistische paus’ en
hofprediker van Oranje, en rond Jean Taffin, die fungeerde als een soort calvinistische ‘librorum
censor’. Deze calvinisten stichtten in 1580 een ‘schola publica’, een gymnasium waaraan de
vakken Latijn, Grieks en Hebreeuws werden gedoceerd. De eerste rector van de school was de
latere Leidse hoogleraar Bonaventura Vulcanius en als eerste leerling werd Marnix' zoon Jacob
ingeschreven. De school werd in 1585 opgeheven (Voet Dl. 1 (1969), pp. 386-387).
82. PW Dl. 2 (1975), 162 (de u/ v-spelling in dit citaat is aangepast aan het moderne gebruik).
83. Ibidem, pp. 367-370.
84. Ibidem, 368.
85. Een goed voorbeeld hiervan vormt de poëzie van de zeventiende-eeuwse Bredase rederijker
Dingman Beens, die onder zijn gedichten wel eens vermeldt dat hij de prijs won voor het ‘Beste
Prononcieren’ (Bostoen 1981, 153).
86. ‘Les beaux Vers, qui appaisent/ L'ire des homs & Dieux,’ (SLL fol. 26r).
87. PW Dl. 2 (1975), 167.
88. Over de verschuiving van luisteren naar lezen in de zeventiende eeuw, zie Tuynman 1977, pp.
14-15.
89. Augé-Chiquet 1909, pp. 302-303.
90. Ibidem, 304.
91. Ibidem, 305.
92. Ibidem, 318.
93. Ibidem, 308.
94. LGL fol. 45v (Keilen); fol. 58v (Colpin).
95. SLL fol. 12r.
96. Ibidem, fol. 7r.
97. PW Dl. 2 (1975), 281.
98. Ibidem, 282 (de u/ v-spelling in dit citaat is aangepast aan het moderne gebruik).
99. Ibidem, 300.
100. Ibidem, 302. Waterschoot wijst hierbij op de parallellen met Ronsard (Ibidem, Dl. 3, 169 ad
276).
101. Ibidem, Dl. 2, 310 en Dl. 3, pp. 178-179 ad 305.
102. Ibidem, 2, 369.
103. Over deze intimus, secretaris van de Schotse kolonel Stewart, is helaas weinig bekend, zie PW
Dl. 3 (1975), 12 ad r. 103. Wellicht kan hij worden geïdentificeerd als de Jean de Maes die
getrouwd was met Marie de l'Escluse, een zuster van de beroemde botanicus Carolus Clusius,
of met hun zoon Jean de Maes jr. over wiens zoontje Charles Carolus Clusius in 1596 peet stond
(Hunger Dl. 1 (1927), 6, 249, 272, 277). Nauwelaers noemt een Jan-Baptist Maes die de
schoonzoon was van J.-B. de Boischot en die op 2 maart 1574 tot lid van de Raad van Brabant
werd benoemd, een benoeming die werd hernieuwd op 5 oktober 1600 (Nauwelaers Dl. 2 (1947),
10).
Details over het optreden van Sir William Stewart van Houston (ca. 1555-ca. 1604) vindt men
in een stuk uit de verzameling handschriften van de Markies van Salisbury. In 1575 trad kapitein
Stewart in Nederlandse dienst.
Vanwege zijn dappere gedrag in de strijd tegen de Spanjaarden aan de overzijde van de Maas
werd Stewart rond 1576 tot luitenant-kolonel van de Schotse troepen benoemd. Daarna nam
hij deel aan de krijgshandelingen rond Danzig om in mei 1578 met zijn regiment terug te keren
naar de Nederlanden (Calendar of the Manuscripts of the [...] Marquis of Salisbury. Part XIII
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104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.

112.
113.
114.

115.
116.

117.

118.

(Addenda). [z. pl.], 1915, p. 284). Men dient hierbij te bedenken dat rond 1576 ongeveer 2000
Schotten aan de zijde van de Prins en de Staten vochten (Parker 1977, 148).
Toen Stewart in 1579-1580 met zijn troepen te Brussel in kwartier lag, trad hij in het huwelijk
met een Nederlandse, de weduwe van de graaf van Manderscheidt. Hij diende het Staatse leger
tot hij in 1582 naar Schotland terugkeerde.
Daartoe was hij aangemaand door de katholieke Schotse koningin Maria Stuart, die hem in ruil
daarvoor een aanzienlijke beloning in het vooruitzicht had gesteld. Eenmaal terug in Schotland,
koos hij echter de zijde van Engeland en van de anti-katholieke partij. Hij werd in 1582 tot
‘Captain of the King's Guard’ benoemd; in 1583 volgden zijn benoemingen tot ambassadeur
in Engeland en tot ‘Commendator’ (commandant) van Pittenweem (DNB Dl. 54 (1898), pp.
362-364; Donaldson en Morpeth 1977, 268). Zie over hem ook PW Dl. 3, pp. 97-98.
PW Dl. 2, p. 204.
Sonnetten van Walcourt uit 1574 en 1575 voor Jean de Castro vindt men bij Oebel 1928, 11.
Jean de Castro schreef muziek op tekst van Pléiadedichters, maar ook veel kerkmuziek. In 1571
droeg Castro een verzamelbundel kerkmuziek op aan Filips van Marnix van St.-Aldegonde,
met wiens muzikale belangstelling Antwerpse componisten blijkbaar bekend waren (Oebel
1928, 8).
Walcourt werkte in de periode 1563-1567 als tekstbezorger bij Plantijn (over zijn contacten
met Plantijn, zie Voet Dl. 2 (1972), 175, 286 noot 4; 290 noot 1; 481). Zie ook PW Dl. 3, 11
ad r. 87.
Bredero 1979, 22.
Ibidem, 32.
Augé-Chiquet 1909, pp. 302-303; Bredero 1979, 37.
Augé-Chiquet 1909, pp. 324-326; STFM Dl. 7 (1934), pp. XXIV-XXVIII; voor de melodieën,
zie Ibidem, Dl. 4 (1957), pp. 190-249.
Bredero 1979, pp. 37-38.
Forster 1967, pp. 4-5; zie ook Forster 1968, 83: ‘Die grosse Neuerung der deutschen Schriften
Van der Noots besteht darin, dass dort zum ersten Mal romanische Verse ausgewendet werden,
die ohne Hilfe der Musik entstehen’.
BT pp. 130-181.
Ibidem, pp. 78-79 en pp. 85-86.
Het musicologische onderzoek naar de melodieën van contrafacten is nog niet zo ver dat deze
melodieën konden worden thuisgebracht. De zogenaamde ‘Voetenbank’-methode zal het in de
toekomst wellicht mogelijk maken deze en andere melodieën te achterhalen (over deze methode,
zie Grijp 1984, pp. 26-48).
Hiervan bestaat een uitvoering op plaat door het ensemble ‘Per sonar e cantar’ onder de leiding
van Stéphane Caillat, getiteld Clément Marot et ses musiciens (Erato, STU 71218).
Kossmann vermoedde dat hij in Antwerpen werkzaam was, maar vond geen gegevens over
hem in het Stadsarchief (Kossmann 1930, 345). Zijn tweetalige kenspreuk luidde ‘Pas à pas.
Voet voor Voet’ (Lustighe Amoreuse Refereynen (1597), ex. KB H: 1703 F 54, fol. G3v).
Lustighe Amoreuse Refereynen/ elck met een Liedeken daer op accorderende/ seer gheneuchlick
ende recreatijf. Nu eerst ghemaeckt ende gecomponeert deur Henrick Aerts van Boxtel/ ende
van nieus verbetert. Delf, Bruyn Harmansz. Schinckel, 1597 (ex. KB H: 1703 F 54).
Lustighe Amoreuse Liedekens/ elck met een Refereyn daer op accorderende/ seer gheneuchlijck
ende recreatijf. Rotterdam, Dierck Mulm, [z.j.] (ex. Gemeentebibliotheek Rotterdam: 24 F 10).
Zie ook de beschrijving in Kossmann 1930, p. 346, pp. 348-349.
Thielens (ca. 1528-1596) was zoals Vander Noot uit Brecht afkomstig en vermoedelijk daardoor
bekend met de dichter. Uit de elegie die Vander Noot in 1583-1584 aan de Neolatijnse dichter
Gabriel Roelandts opdraagt, blijkt dat Thielens een neef van Roelandts was. Thielens zelf wordt
door Vander Noot in die elegie als volgt geschetst:
Anthoni Tilens noch, mijn goet Vrindt, en u Neve,
Is weerdt om sijnder deughdt, dat ick hem hier een plaets gheve,
(PW Dl. 2 (1975), 176).
Thielens werd in 1569 van ketterij verdacht en in het Steen te Antwerpen opgesloten, maar een
jaar later werd hij gerehabiliteerd. Hij schijnt eerder boekhandelaar en uitgever te zijn geweest
dan drukker. In 1569 gaf hij een muziekboek uit van de Hongaar Valentinus Greffus Enger,
getiteld Harmonia musicarum [...] pars prima. Over Thielens zie ook PW, Dl. 3, 35 ad 28;
Rouzet 1975, 220.
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119. Kossmann 1930, 184.
120. Geciteerd volgens de versie van het Rotterdamse exemplaar (signatuur: 24 F 10), fol. 49v- 50r.
Zie ook Kossmann 1930, 187 voor enkele annotaties.
Vander Noot heeft dit lied later (in 1590-1591) amplificerend bewerkt in een ‘Ode aen Olympia’,
die eveneens op de melodie van ‘Segt my Godt’ kan worden gezongen. Strofen 3 en 4 van het
lied verschijnen als strofen 6 en 8 in de Ode (voor de tekst hiervan, zie Vander Noot 1895, pp.
105-107 en PW, Dl. 2, 339).
121. Volgens Matter ‘een moeilijk uitroeibaar misverstand’ (Bredero 1979, 53).
122. Ibidem, 54.
123. Van der Noot 1895, V.
124. W. Vermeer: ‘De sonnetten van Jan van der Noot in Het Bosken’. Met hartelijke dank aan de
auteur die mij liet kennisnemen van zijn artikel in typoscript. In 1986 is het in De Nieuwe
Taalgids verschenen. (De titelbeschrijving is opgenomen in mijn Bibliografie).
De grondslag van de huidige kennis van Vander Noots poëtische techniek is te vinden in de
belangrijke studies van F. de Schutter (De Schutter 1967 en 1968). Dat Vander Noot, zoals De
Schutter in 1967 meende aan te tonen, geen jambische verzen zou hebben geschreven, mag als
omstreden gelden sinds de recensie van Wenseleers in Revue des langues vivantes, Tijdschrift
voor levende talen 35 (1969), pp. 221-222 en vooral de stevige recensie van Braakhuis in
Indogermanische Forschungen 73 (1968), pp. 268-272.
125. BT 130.
126. Guicciardini 1968, 93 kol. 1.
127. Ibidem, 94 kol. 2.
128. Deze laatste zin is Guicciardini wellicht bijgebleven uit zijn lectuur van Vespasiano's Lamento
d'Italia (1480), waar men de volgende klacht kan lezen over de woekerpraktijken te Florence:
‘ritorno a te o città di Firenze piena di tante usure e di ingiusti guadagni, che vi siete condotti
a consumare l'uno a l'altro’. (Geciteerd naar Pöhlmann 1878, 80). Of was dit een staande
uitdrukking in verschillende Europese talen? In de proloog van de eindwinnaar van het
landjuweel, de Bossche kamer Moyses Doorn, komen we namelijk eveneens deze zin tegen:
‘de groote/ die de cleyn op willen eten/ Door cracht van ghelde’ (SvS fol. X2r).
129. Guicciardini 1968, 95 kol. 1.
130. Antwerpen in de XVIde eeuw, pp. 109-142. Mede vanwege zijn uitvoerige notenapparaat vormt
dit artikel een uitstekende toegang tot de omvangrijke secundaire literatuur over de Antwerpse
handel in de zestiende eeuw.
131. Ibidem, pp. 123-125.
132. Ibidem, 129.
133. Burckhardt 1976, 338 noot 4. Burckhardt komt tot deze uitspraak op grond van Matteo Bandello's
Novelle, Parte III, Novella 37.
134. Lapeyre 1955, 118.
135.
Daar en is geen dingen so goet als datmen spaarlaijck minageert.
De minagie (Monseur) passeert: 'tis beestich dat-men veel eet en drinckt.
(Bredero 1974, 170 vs. 242-243).
136. Guicciardini 1968, 89 kol. 2.
137. In het derde boek van zijn Commentationes Florentinae de Exilio. Voor een moderne tweetalige
uitgave van dit gesprek tussen Leonardo Bruni, Rinaldo degli Abbizi, Palla Strozzi, Poggio
Bracciolini, Francesco Soderini en Rodolfo Peruzzi, zie Prosatori 1952, pp. 493-517.
138. Grandis est pecunia Cosmi Medicis. Grandis Vitaliani Borrhomaei. Hic omne vivum, omne
lucrum habet in fenore. At Vitalianus quicquid habet, bonis omnibus habet. [...] Itaque nihil in
divitiis boni est, nihil mali, sed instrumenta quaedam esse possint et bonae actionis et malae
pro ingeniis moribusque utentium. (Ibidem, 510).
Over Vitaliano Borromeo (1387/1391-1449), zie DBI Dl. 13 (1971), pp. 72-75.
139. Ea est enim natura divitiarum ut, quo sunt grandiores cumulatioresque, eo magis animum
sollicitent ac torqueant, neque consistere usquam sinent. Quare summi philisophi pauperes
vivere quam divites maluerunt. (Ibidem, 516).
140. Laus Stultitiae cap. 48.
141. Agostino Fornari behoorde samen met zijn broer Benedetto tot de bankiers die in 1518 de
verkiezing van de latere keizer Karel tot Rooms-Koning financierde (Goris 1925, 393; Denucé
1934, 14). Vanaf 1525 waren hij en Benedetto de privé-bankiers van Karel V (Goris 1925, 395).
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142. Afgeleid van de ‘cynici’, een filosofische school uit de Oudheid. Zij beschouwden zichzelf als
de waakhonden van de moraal.
143. Agrippa 1651, fol. *2v.
144. Ibidem, 381.
145. Ibidem, 384.
146. Ibidem.
147. Coornhert 1969. Naast deze moderne tekstuitgave heb ik ook een exemplaar geraadpleegd van
de druk die in 1620 verscheen te Norden, bij Pieter Arentsz. (ex. UB L: 1498 G 32).
148. Coornhert 1969, pp. 14-15; editie 1620 pp. 53-54.
149. Ibidem, Zie verder over dit geschrift, Bonger 1978, pp. 307-308.
150. Van Autenboer 1981, 48.
151. Een eerste stap in de goede richting werd gezet door Lodewijk van Boeckel (Ibidem, 24, 110
noot 14). Daarna was het vooral J. Steenbergen die het licht in de duisternis liet schijnen. Zie
de publicaties van Steenbergen, die in Van Autenboers bibliografie zijn opgenomen (Ibidem,
16).
152. Ibidem, 25.
153. Over de term esbattement, zie Ibidem, 111 noot 24.
154. Ibidem, pp. 48-49.
155. Over het tegenstribbelen van kardinaal Granvelle en de landvoogdes, tevens over de voorwaarden
die in dit verband werden gesteld, zie Ibidem, pp. 50-55.
156. De volledige tekst van de Caerte is afgedrukt in AL, pp. viii-xiii. Prims interpreteerde deze
opdracht terecht als: ‘Maak den lof onzer kooplieden’ (Prims 1941, 21; in dit artikel geeft Prims
trouwens aan de hand van citaten een overzicht van de verschillende proloog-bijdragen der
deelnemende kamers).
157. AL pp. 85-97.
158. AL 86.
159. AL pp. 90-91.
160. AL 94.
161. AL 96.
162. SvS fol. Oo1r.
163. Deze benamingen komen nog eens terug op fol. Oo1v met nadere uitleg. De aldaar gehanteerde
spelling werd ook hier gebruikt, dus niet die van de houtsnede.
164. Van Autenboer 1981, 75.
165. SvS fol. L111r.
166. SvS fol. R1v.
167. SvS fol. R2r.
168. SvS fol. Gg4v.
169. SvS fol. Jj1r en v.
170. SvS fol. Zz3v.
171. SvS fol. X2r.
172. SvS fol. X2v.
173. SvS fol. 14r.
174. SvS fol. 14v.
175. SvS fol. m1r.
176. SvS fol. l4v.
177. SvS fol. M4r.
178. SvS fol. M4v-N1r.
179. Van Autenboer, 1981, 122 noot 7 en 8.
180. SvS fol. G2r.
181. Van Autenboer 1981, 122 noot 7 en 8.
Antoon van Straelen (1521-1568) was de zoon van ridder Goswin van Straelen en van Anna
Draeckx. Hij maakte geregeld deel uit van de Antwerpse stadsregering. Hoewel hij de Antwerpse
calvinisten in maart 1567 belette om hulp te bieden aan het geuzenlegertje onder leiding van
Jan van Marnix (de broer van Filips van Marnix), had hij toch de naam hervormingsgezind te
zijn. Door Alva's Bloedraad werd hij ter dood veroordeeld en te Vilvoorde terechtgesteld (BNB
Dl. 24 (1926-1929), kol. 131-143; NBW Dl. 2 (1966), kol. 834-835).
182. Guicciardini 1968, 90 kolom 2.
183. Ibidem, 89 kolom 2.
184. Van Autenboer 1981, 59.
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Ibidem, 61.
Ibidem.
Van Autenboer 1981, 108 noot 13.
Ibidem, pp. 20-21.
De Groote 1970, 109.
‘Puis que suffrage aux bons, en leur besoing tu donnes.’ (LGL fol. 25r).
Behalve in het sonnet voor de musicus Artus Keilen, van wie wordt gezegd dat hij een lieveling
is van de Schetzen (LGL fol. 45v).
192.
A bon droict Ie Venusien
Nourisson Heliconien
Hortoit la Romaine vaillance,
Des biens en premier amasser
Et puis courageux recercher,
De Vertu, les armes et lance.
(fol. 18r-v).
Over Horatius' aansporingen tot de Romeinen om in de eerste plaats bezit te vergaren, kon ik
niets vinden, terwijl de opwekkingen om eerder het tegendeel te verrichten legio voorhanden
zijn in het oeuvre van de Romeinse dichter.
193.
O Marchandise doulce-amere [...]
Ton nom est plus dur sigillé
Qu'en erain, fer, metal, ou cuivre.
Tes Facendes [= activiteiten], qui font revivre
Cil qui est en ton art bien né
D'un coeur au proufit espronné
Et qui dans loyauté pullule [= krioelt]
(Exempt de l'avare macule [= de vlek der hebzucht]).
(fol. 22r).
Vergelijk Hor. Carm. 3, 30: ‘Exegi monumentum aere perennius J [...] quod non imber edax,
non Aquilo impotens/ possit diruere [...]. Ronsard: ‘Plus dur que fer i'ay finy cest ouvrage/ [...]
Que l'eau rongearde, ou des freres la rage,/ Qui rompent tout, ne ru'ront point à bas’ (BT 122).
Vander Noot: ‘Veel herder dan in stael, in coper of pourphier,/ Heb ick dit werck volbrocht so
dat de loop der laeren,/ Den reghen noch den wint, noch oock Mulsibers scharen,/ Dat selfde
nymmermeer en sullen schenden fier:’ (BT 122).
194. Tu sçais, Stelsien, toutefois,
Qu'on doibt contendre,
Apres avoir des biens au chois
Vertu apprendre.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

(fol. 39r).
LvB 1.
PW Dl. 3, 102.
Bostoen 1977, 574.
Over het koopliedenpubliek van Vander Noot, vooral na 1588, zie PW Dl. 2, pp. 106-112.
PW Dl. 2, 190.
PW Dl. 3, 51 ad r. 73.
PW Dl. 2, 109.
PW Dl. 2, 195.
PW Dl. 2, 375.
PW Dl. 2, 355.
PW Dl. 2, pp. 335-338, pp. 343-350, p. 359, p. 362.
PW Dl. 2, 406.
Mededeling van Jan Helwig.
PW Dl. 2, 353, 423, 426. Voor de familierelatie, zie Hooft Dl. 1 (1976), pp. 880-883.
PW Dl. 2, pp. 184-185. Bij de regelnummering zal ik Waterschoots telling aanhouden.
Ibidem, r. 20-22.
Een overzicht hiervan in Ibidem, Dl. 3, 42.
Ibidem, Dl. 2, pp. 184-185, r. 33-40.
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213. Ibidem, 185, r. 55-58.
214. Ibidem, r. 79-80.

Besluit
Vander Noot heeft zijn voorsprong ‘in poeticis’ te danken aan de persoonlijke omgang
met Guillaume de Poetou, zo luidde mijn uitgangspunt. De waarheid daarvan
aantonen, of ten minste aannemelijk maken, was hetgeen ik mij in deze studie ten
doel stelde. Daarvoor was het ook nodig om de poëzie van beide dichters te plaatsen
in het bredere kader van de wording van de Nederlandse renaissanceliteratuur.
Gelet nu op dit kader, zien we hoe de Nederlanden in de zestiende eeuw tamelijk
goed waren voorbereid op de intocht van de Renaissancecultuur. De geesteshouding
die de broeders des gemenen levens hadden gekweekt onder het beste deel van de
Nederlandse jeugd, en de humanistische mentaliteit die door Italiëgangers als Agricola
bij ons werd verbreid, vormden gezamenlijk de voedingsbodem waarop de nieuwe
cultuur kon gedijen.
Wat de verbreiding van de renaissancecultuur betreft, speelden de Italiaanse
kooplieden een belangrijke rol. In de tweede helft van de vijftiende eeuw fungeerden
deze kooplieden te Brugge als doorgeefluik van de Italiaanse renaissance, met name
op het gebied van de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de boekdrukkunst. Toen
Antwerpen in de zestiende eeuw Brugge als internationaal handelscentrum ging
vervangen, begonnen ook de nieuwe literaire vormgevingsprincipes tot de
Nederlanden door te dringen.
Twee Italiaanse zakenlieden hebben op het literaire vlak te Antwerpen een belangrijke
rol gespeeld. Lodovico Guicciardini en Stefano Ambrosio Schiappalaria maakten
vermoedelijk deel uit van de academie van de Gioiosi, een Italiaanse literaire kring
te Antwerpen, die reeds halverwege de zestiende eeuw bestond. Vooral het optreden
van Schiappalaria is voor ons interessant, omdat we in zijn werk de schakels vinden
die hem verbinden zowel met Guillaume de Poetou als met Jan vander Noot.
Met Guillaume de Poetou deelt Schiappalaria zijn aandacht voor de familie Schetz.
In 1547 schrijft Schiappalaria een zeer uitgebreid Italiaans epithalamium ter
gelegenheid van het huwelijk van Jan Vleminck met Isabelle Schetz, de zuster van
Gaspar, Melchior, Balthazar en Koenraad Schetz. Wanneer Guillaume de Poetou in
januari 1565 zijn Hymne de la Marchandise publiceert, wordt ook in dit geschrift
naar verhouding veel aandacht aan de gebroeders Schetz geschonken.
Schiappalaria en Poetou hebben ten dele dezelfde ‘patroni’. In Schiappalaria's
verzamelbundel uit 1568, waarin ook het eerdergenoemde epithalamium uit 1547 is
opgenomen, vinden we sonnetten die zijn opgedragen aan Stefano Gentili en Giovanni
Grimaldi. Aan deze twee adellijke, Genuese zakenlieden zou Guillaume de Poetou
in 1565 La grande Liesse en plus grand Labeur opdragen. De aan beide Genuese
zakenlieden door Poetou opgedragen oden bevatten trouwens loftuitingen die wellicht
aan de sonnetten van Schiappalaria zijn ontleend.
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Schiappalaria, die uit Ligurië afkomstig was, functioneerde vooral binnen het Genuese
milieu te Antwerpen. In 1549 was hij de ‘inventor’ van de triomfboog die de Genuezen
ter gelegenheid van de intocht van prins Filips - de latere Filips II - oprichtten. Na
Schiappalaria's dood (1581), toen voor de intocht van Alexander Farnese in 1585
opnieuw een tijdelijk monument moest worden opgericht door de Genuezen, deden
ze een beroep op Jan vander Noot om dit eerbewijs te bedenken. Binnen het Genuese
milieu functioneerde Vander Noot in zekere zin als Schiappalaria's opvolger. Dat
Vander Noot reeds vroegtijdig contacten had in het Italiaanse koopmansmilieu te
Antwerpen, leert het feit dat hij het was, die Poetou in contact bracht met de adellijke
koopman Bernardino de Succa. Verder dient er enig gewicht te worden gehecht aan
Vander Noots uitspraak uit 1566, dat hij niet gewend is om Franse poëzie te schrijven,
terwijl hij in één adem te kennen geeft dat hij wel reeds gedichten in het Nederlands,
Italiaans en Spaans heeft geschreven.
Wie leerde Guillaume de Poetou de nieuwe renaissancevormen en wie bracht hem
in contact met de Pléiadepoëzie? We weten dat Poetou koopman van beroep was en
dat hij door Italië heeft gereisd. Zo heeft hij - naar eigen zeggen - 20 maanden voor
Genuese kooplieden gevaren. Daarna verbleef hij 9 maanden te Genua, waar hij
tijdens een zware ziekte werd verpleegd. Zijn Italiaanse vrienden en kennissen zullen
dus voornamelijk uit Genuezen hebben bestaan. Misschien was het ook in dit milieu,
dat hij de Italiaanse renaissancepoëzie heeft leren kennen en waarderen. Gegevens
hierover ontbreken evenwel.
We weten evenmin iets over Poetou 's kennismaking met de Pléiadepoëzie. Volgens
zijn autobiografie in de Hymne de la Marchandise moet de kennismaking na zijn
Italiaanse periode hebben plaats gevonden. In dienst van Spaanse kooplieden liet
Poetou zich als militair inschepen voor Latijns-Amerika en kwam hij na enige
omzwervingen terecht in Frankrijk, dat door hem ‘de bron van Apollo's blankste
zwanen’ wordt genoemd. Details over zijn Franse verblijf vernemen we echter niet.
Maar het is aannemelijk dat hij zich vanaf die tijd heeft verdiept in de Pléiadepoëzie.
Toen hij in 1565 zijn eerste werken publiceerde, bleek hij reeds over een behoorlijke
technische vaardigheid te beschikken. Niet alleen beheerste hij de voornaamste genres
van de renaissancelyriek, maar ook staat de technische kwaliteit van zijn sonnetten
op een hoog peil. Ongeveer een jaar later, in januari 1566, volgt de ontmoeting met
Vander Noot. In dat jaar ook neemt Vander Noot zich voor om niet alleen Poetou's
Suite du Labeur en Liesse te financieren, maar ook de vervulling van diens
academische dromen mogelijk te maken. De verhouding Vander Noot - Poetou wordt
door de Artesische dichter zelf geschetst als een klassiek aandoende
‘patronus’-‘cliens’-relatie.
Bewijzen kan ik het niet, maar ik kan het wel aannemelijk maken dat de onderlinge
relatie van beide dichters ook kan worden gekenschetst als een mentor-pupil-relatie.
Met andere woorden: Vander Noot heeft ‘als dichter’ een en ander van Poetou geleerd.
Wie Vander Noots primitieve Franse sonnet voor Willem van Oranje uit Het Bosken
(BT 103) legt naast Vander Noots perfecte sonnet voor Poetou uit de Suite du Labeur,
beseft dat de Brabantse dichter in korte tijd veel moet hebben geleerd. Nadere
vergelijking van Poetou's sonnetten met die van Vander Noot in Het Bosken maakt
duidelijk dat de Artesische dichter rond 1565 op het technische vlak Vander Noots
meerdere was. De verheerlijking van Ronsard als zijn ‘gewijde’ voorbeeld en het
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feit dat hij minstens in één geval werk van Ronsard aan iemand cadeau doet, wijst
op de aanwezigheid van enige zendingsdrang bij Guillaume de Poetou. Rond 1565
had Vander Noot nog van alles te leren en Poetou was, gezien zijn zendingsijver,
maar al te bereid om als Vander Noots literaire mentor te fungeren. Waarlijk, er is
geen tweede Pléiadedichter uit Vander Noots onmiddellijke omgeving te noemen,
laat staan een mentor, bij wie de combinatie van literaire kundigheid en zendingsdrang
zo duidelijk voorhanden is als bij Guillaume de Poetou.
Poetou was geen Fransman. Uit zijn poëzie blijkt niet dat hij Franse vrienden of
beschermers heeft gehad. Zijn ongeveinsde bewondering voor de nieuwe Franse
poëzie zegt iets over het ontbreken van chauvinisme bij hem. Frankrijk, de
belangrijkste erfvijand van de Nederlanden, was zeker in het Nederlandse grensgebied
niet bijzonder geliefd. Hoewel Poetou's moedertaal Frans was, zal hij ongetwijfeld
ook het Nederlands hebben beheerst. Zijn geboortestad Béthune lag slechts op luttele
kilometers van de toenmalige taalgrens. Als koopman handelde hij ook met kooplieden
uit het Nederlandstalige deel van Vlaanderen, en juist zijn kennis van het Nederlands
moet het hem mogelijk hebben gemaakt om voor Franse kooplieden te tolken in het
Nederduitse taalgebied van Hamburg en Lübeck. Voor zover we weten, heeft Poetou
niet in het Nederlands gedicht, maar zijn kennis van die taal zal voldoende zijn
geweest om de technische kwaliteit van Vander Noots Nederlandse gedichten te
beoordelen en om hem aanwijzingen te verstrekken ter verbetering. Vander Noots
vermogen om - anders dan hijzelf - de technische verworvenheden van de Pléiade
toe te passen in Nederlandstalige lyriek, zal Poetou's oprechte bewondering hebben
weggedragen.
De werken van Guillaume de Poetou maken het mogelijk om inzicht te krijgen in de
samenstelling van zijn Antwerpse publiek. Een prosopografie van dit publiek is van
belang, omdat we hier voor het eerst bij ons een grote concentratie van gebruikers
van de nieuwe literatuur aantreffen. Het merendeel van dit Antwerpse publiek behoort
tot de koopliedenstand, maar ook de overheidsfiguren vormen een belangrijke groep.
Te Antwerpen zocht Poetou in eerste instantie aansluiting bij een publiek waarvan
hij een vanzelfsprekende sympathie verwachtte. Bij de Italiaanse kooplieden kon de
renaissancedichter vanwege zijn Genuese achtergrond voldoende herkenning en
erkenning verwachten en de Franstalige kooplieden zullen in hem een collega en
streekgenoot gezien hebben, aan wiens vleierijen en ‘zoete’ chantage zij geen
weerstand konden bieden. Jonge adellijke kooplieden uit Genua als Stefano Gentili
en Giovanni Grimaldi zijn Poetou 's ‘patroni’ in die begintijd, terwijl de dichter
tevens probeerde tot het autochtoon Nederlandse milieu door te dringen via de familie
Schetz. De rol van de Genuese patroni wordt in Poetou 's volgende bundel
overgenomen door Vander Noot. Tevens blijkt uit de prosopografie dat het merendeel
van Poetou's publiek het protestantisme was toegedaan. Voor zover dit viel na te
gaan, was het opleidingsniveau van Poetou's beschermers en opdrachtgevers
behoorlijk hoog. Heel wat academisch gevormden maakten er deel van uit. We hebben
duidelijk te maken met een Antwerpse elite die zich presenteert als een smeltkroes
van adel, overheid, internationale zakenlieden, geleerden en kunstenaars.
Over Poetou's publiek buiten die kring van beschermers en opdrachtgevers weten
we zo goed als niets. We mogen aannemen dat vooral kennissen van die beschermers
en opdrachtgevers in Poetou's werk geïnteresseerd zullen zijn geweest. Aan opdrachten
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lijkt het de dichter niet te hebben ontbroken. Bij gelegenheid van society-huwelijken,
begrafenissen van aanzienlijken en intimi, doopplechtigheden enzovoort luisterde
onze dichter het gebeuren op met zijn fraaie, moderne verzen in Pléiade-stijl. De
Antwerpse ‘jeunesse dorée’ kon bij hem liefdesverklaringen in ode-vorm bestellen;
met de informatie die hij van zijn cliënten kreeg en met zijn eigen petrarkistische
arsenaal plaveide Poetou voor hen de weg naar het hart van hun geliefde.
De betere Antwerpse kringen in 1565-1566 moeten het als een bijzonder genoegen
hebben ervaren om Poetou's bundels vluchtig door te bladeren. Nieuwe poëzie, de
nieuwe renaissancegenres, de vele namen van bekenden, de intrigerende namen van
onbekenden, de talrijke verwijzingen naar Ronsard en Horatius, de mooie vormgeving,
die het werk was van de elegantste Antwerpse drukkers: dit alles zal bij menigeen
het hart sneller hebben doen kloppen. Voor mensen met verstand van poëzie was er
ook een en ander te beleven. Zij konden ervan leren wie er allemaal in Antwerpen
belangstelling hadden voor de nieuwe poëzie, of die nu in het Latijn, Italiaans, Spaans,
Frans of in het Nederlands was geschreven. Sterker nog: uit de bundels leerde men
de namen van de nieuwe dichters en geleerde dilettanten kennen. Ook de namen van
componisten, musici en liefhebbers van de zangkunst die dit soort gedichten op een
geheel nieuwe wijze tot leven konden wekken, kwam de geïnteresseerde lezer hier
aan de weet.
Deze bundels waren niet bestemd voor Antwerpenaren van de oude stempel die zoals
de ‘ghemeyne man’ uit noodzaak zuinig waren of als ‘vroede lieden’ uit verstandelijke
overwegingen de zuinigheid betrachtten, maar zij pasten in een Antwerpse sfeer die
door Guicciardini in 1564-1565 voortreffelijk is weergegeven. Zij pasten in een
Antwerpen waar ‘groote oncosten worden ghedaen, mogelijck meerdere dan wel
betaemt’. Want, zo vervolgde deze Italiaanse, geleerde zakenman:
Mans ende vrouwen van alle ouderdom cleeden hen seer wel nae staet
ende macht, altijdt op 't nieuw ende fraey maecksel, maer sommighe veel
costelijcker dan sedicheydt ende eerbaerheydt eysschen. Oock siet men
t'alle tijden bruydloften, maeltyden, danssen; allenthenen hoortmen lustich
ghesanck ende gheclanck: in het cort ghesegt, t'alle canten ende weghen
blijckt deser stadt rijckdom, macht, pomperye ende heerlijckheydt.
(Guicciardini 1968, 92 kolom 2).
Guillaume de Poetou had zich met zijn literaire werk een plaats veroverd in dit
Antwerpse milieu. Het was een milieu waarin de rijkdom niet was verkregen door
‘eerlijk gewin’ volgens traditioneel christelijke normen, maar door innovatie,
speculatie en het nemen van grote risico's volgens een eigentijds Italiaans recept.
Van deze tegenstrijdige opvattingen op het materiële vlak vindt men de weerspiegeling
in de prologen van het landjuweel van 1561. Slechts een kleine minderheid van de
deelnemers huldigt in die prologen de Italiaanse opvattingen. Guillaume de Poetou
zou in zijn bundels uit 1565 en 1566 uitsluitend de Italiaanse opvattingen huldigen
door zijn propaganda voor het ongebreidelde ondernemerschap. Het waren deze
laatste opvattingen, die aanvankelijk in Antwerpen en later in het zeventiende-eeuwse
Amsterdam de overhand zouden krijgen.

Summary
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Poets and Merchants in the Sixteenth Century. The beginnings of Dutch
Renaissance poetry
General outline.
This doctoral thesis discusses the ways in which the connection between the
Netherlandish Renaissance poetry of Jan vander Noot and French Pléiade poetry was
established in the 1560s. In the process special attention is paid to the Italian
merchant-adventurers in the Low Countries, especially to those belonging to the
Antwerp elite. Members of Italian mercantile colonies living in Antwerp should be
regarded as major agents of the Renaissance in the Low Countries.
Jan vander Noot (c. 1538-c. 1596) is generally regarded as the first outstanding poet
in Netherlandish early Renaissance literature. His mastery of the Netherlandish
language and the new literary forms makes him preeminent among all his
contemporaries. From the very start of the Vander Noot studies in the nineteenth
century, scholars tended to regard the poet as a disciple of Pierre de Ronsard. ‘Here
you have the Pléiade poet of the Low Countries’, thus wrote Albert Verwey when
he presented Vander Noot to the readers of his well-known selection of Vander Noot's
poetry. Research since has in many ways confirmed Verwey's original statement.
But whilst the connection between the art of the Pléiade and Vander Noot's poetry
was clear, one was still left with the following question: since Vander Noot never
formed part of the famous Paris circle, what or who taught him to write like those
Pléiade poets? How did Vander Noot come to master their thought and idiom?
Vander Noot had a great poetic talent. A devoted reader of the new French poetry,
he could have perfected his natural ability on his own by simply reading Pléiade
lyrics. On the other hand, there is a poet in Vander Noot's entourage who could have
played the role of intermediary between the Pléiade and Vander Noot. This is the
Artesian poet Guillaume de Poetou (c. 1528-1568?). Poetou, Vander Noot's elder by
some ten years, in 1566 published his Suite du Labeur en Liesse. In this we find the
first poems Vander Noot ever published. Like the poems by Poetou, his are written
in French, in the same Pléiade style. They are composed in answer to Poetou's
dedicatory poetry for Vander Noot. From these poems, we learn that these two poets
maintained a special relationship to each other, Vander Noot appearing as Poetou's
Maecenas and Vander Noot figuring as a patron who shows himself willing to support
his friend's literary and academic pursuits.
The new poetry by Poetou and Vander Noot did not appear out of the blue. They met
in Antwerp, then the cultural as well as economic centre of the Low Countries. In
this melting pot literary ingredients were blended. The outcome was a new poetry
in which we can still easily detect the traditional, the humanist and the Italo-French
components.

Chapter 1. The genesis of Netherlandish Renaissance literature.
As the Middle Ages were ‘waning’, two vernaculars were current in the Low
Countries. In the northern provinces Netherlandish dialects were spoken, whilst in
southern provinces, such as Flanders, Brabant, Hainaut and Artois some inhabitants
spoke Netherlandish, others French dialects. There was still no standard language.
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However, from the fifteenth century on, the chances of a standard French in the Low
Countries were much better than those of a standard Netherlandish, due to French
predominance in the country's administration. For, the ruling dukes of Burgundy,
being of French extraction themselves, introduced the Paris court language (i.e. future
standard French) as early as the fifteenth century, whereas standard Netherlandish
did not develop before the seventeenth century.
Bilingualism was still rare. In those days most of the people never crossed the borders
of their villages or towns, let alone of their provinces. For their needs the familiar
dialect - whether Netherlandish or French - was sufficient. Only the few people who
did move around, such as civil servants, clerics and merchants, were bound to have
a working knowledge of both vernaculars.
In the course of the sixteenth century a Netherlandish national feeling was arising.
Before 1548 the Low Countries belonged partly to Germany, partly to France. It took
a Flemish-born emperor like Charles V to weld this territory into a formal unity through the Augsburg Transaction of 1548. But there existed as yet no national
feeling. That feeling came first to be found with the ruling nobility: they frequently
crossed provincial borders, followed their emperor into Spain, Italy and Germany
and therefore tended to regard the whole of the Low Countries as a nation. In
merchants, scholars and artists - all those who had worked in foreign parts - we
recognize the same tendency. One might even state that the further from home a
Netherlander, the greater the part of the Low Countries that he was inclined to regard
as his country. During the aftermath of the 1566 iconoclasm, when many thousands
of Netherlanders had to leave the Low Countries and went to England or Germany,
the newly originating national feeling was very much encouraged.
Humanism coming to the Low Countries in the second half of the fifteenth century
met with an indigenous tradition favouring classical scholarship. From this sprung
the special blend of so-called Dutch or northern Humanism, nowadays better known
as Christian Humanism. Long before the Brethren of Common Life, who belonged
to a fourteenth century religious movement founded by Geert Groote and known as
the ‘Devotio moderna’, had fostered textual criticism avoiding medieval Latin in
abhorrence when copying texts of the Scriptures and the Church Fathers. The Brethren
also established student homes where they gave shelter, spiritual guidance and tutorial
classes to young students of the Latin Schools, rich and poor. Through their textual
criticism and their educational efforts the Brethren of Common Life paved the way
to Humanism unawares. This movement - Italian in its origin - came to the Low
Countries via many channels, the most important being students of the Low Countries
coming home after having completed their studies at Italian universities.
Italian merchants, dealing with the Burgundian Court of Charles the Bold, formed
another effective channel for introducing both Italian Humanism as the Italian
Renaissance.
In the Netherlandish literature of the fifteenth and sixteenth centuries a major part
was played by literary organizations known as Chambers of Rhetoric. The origin of
these Chambers was probably neither Netherlandish nor French, but ‘Burgundian’.
The art of the Rederijkers (‘Rhetoricians’) has been rightly characterized as technical
mannerism. As such, this art is an international literary phenomenon which can for
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instance be traced in Spanish, Portuguese and English literature. In the Low Countries
it has been extremely important as a movement in creating a general climate that
favoured writing poetry in the vernacular. Poets not only rivalled each other within
their own Chamber or even town, but they defended the honour of their hometown
through official competitions with poets of rival towns. In about 1480 Humanistic
ideas began to enter Netherlandish vernacular poetry. And the more this vernacular
poetry came under the influence of Humanistic ideas and ideals, the more it became
respectable.
In the Low Countries of the fifteenth century, Italian merchants such as Tommaso
Portinari, the manager of the Bruges branch of the Medici bank, can be regarded as
prime agents of the Italian Renaissance. People like Portinari had their portraits
painted by Flemish artists. Subsequently, those portraits were shipped to Italy to
adorn the walls of family chapels in Florence and elsewhere. But the mediation of
the Italian merchants worked also in reverse: as early as 1469 the first Renaissance
high-relief sculptures were brought into Bruges to decorate the court-yard of the
Medici bank. These sculptures were the busts of Lorenzo il Magnifico and his wife
Clara Orsini.
Something similar happened in booktrade: a few copies of a Plinius in Italian and of
histories of Florence in Latin, all printed in Venice in commission of the merchant
Girolamo Strozzi, were sent to the Bruges Medici bank in 1476 to be distributed
from there.
During the first decades of the sixteenth century, when Antwerp took over Bruges's
position as the economic centre of the Low Countries, Italian merchants also moved
to this town on the Scheldt. We know that an Italian literary society operated in
Antwerp perhaps as early as 1555. For the 1560s and 1570s two such ‘academies’,
the all Italian ‘Gioiosi’ and the Genovese ‘Confusi’, are mentioned by the Antwerp
poet of Genovese extraction Stefano Ambrosia Schiappalaria. From the collections
of poems Schiappalaria himself published in Antwerp we learn that already in the
1550s he must have dedicated his poems in Italian to members of the Netherlandish
nobility and patriciate, but also to Italian merchants established in Antwerp, such as
the Genovese Stefano Gentili and Giovanni Grimaldi. Here we spot a direct link
between him and Vander Noot's client, Guillaume de Poetou. For the same Genovese
merchants Gentili and Grimaldi are the dedicatees of Poetou's first publication of
poems, entitled La grande Labeur (1565).
In a broader sense we can even signalize a connection between Vander Noot and
Schiappalaria, the ‘auctor intellectualis’ of monuments on behalf of the Genovese
in Antwerp. For after Schiappalaria had died in 1581, on the first occasion the
Genovese merchant colony needed a monument, it was to Vander Noot the Genovese
turned for ‘inventing’ their monument to honour Alexander Farnese in 1585.
On the Antwerp cultural scene more Italians played an important part. The best
known of them is undoubtedly the Florentine merchant and historian Lodovico
Guicciardini, a staunch admirer of his famous uncle the historian Francesco
Guicciardini. On the eve of the Dutch Revolt, the author of the Descrittione di tutti
i Paesi Bassi (1567) gave a full and richly illustrated account in Italian not only of
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the Netherlandish history and geography but also of contemporary economic and
cultural life in the Low Countries. It was a remarkable feat. Here for the first time,
the Low Countries were presented to the international public as a nation on its own
with Antwerp as its very heart.
It is in this Mediterranean flavoured cultural context that we must place Vander Noot
in the days he wrote his first poems. In a dedicatory sonnet for Guillaume de Poetou
of the beginning of 1566, he states that writing French poetry is something he is not
used to. However, he mentions in the same breath writing poems in Dutch, Italian
and Spanish as something his Muse is well accustomed to. So we have the poet's
word for it that writing French poems in the Pléiade style was a skill not easily
acquired by him.
***
The sixteenth century was the Age of the Reformation. In that age, like most people,
poets changed their religion and some changed it even more than once. Therefore,
literary historians have always tried to assess the religious allegiance of Netherlandish
Renaissance poets. Their works were searched for Roman Catholic, Protestant or
even sectarian traces. The question is if such assessments are at all possible,
considering for instance the zigzag line followed by Jan vander Noot in the field of
religion. Religious convictions expressed by these authors in their literary works tell
us probably more about the convictions of their intended public than about their own
religious views. If we want to know more about their beliefs, we should not turn to
literary, but to historical sources: letters, diaries and such like material. The case of
Vander Noot is typical in this respect, for he became a Calvinist Protestant about
1566, but about 1583 he seems to have returned to the old Roman-Catholic faith.
According to Jan van Dorsten and other scholars, there might be a chance that he
actually belonged to Hendrik Niclaes' sect of the Family of Love. Van Dorsten
considered it likely that Vander Noot's fellow Renaissance authors in London in
1568 were also niclaïtes. The painter-poet Lucas d'Heere and the learned merchant
Johan Radermacher were close friends in 1568; so were in the same year D'Heere
and Vander Noot. As for D'Heere's Family membership, there is plenty of room for
scepticism, but less so with respect to Radermacher. On the other hand, we are certain
that Vander Noot was a Calvinist for some time at least. In 1566-1567 he carne to
the fore as one of the leading Antwerp Calvinists and as such was heading an abortive
rebellion. He fled to England and was sentenced in his absence by Alba's Blood
Council on the 14th of May 1568 with banishment and loss of all his goods. From
that day he must have regarded a clear position in religious matters as unnecessary
fool- hardiness: never again was his case to be brought to trial. As far as we know,
Vander Noot bartered away his sympathies with the Calvinist party for moderate
sympathies with the Roman Catholics, without apparently hurting the feelings of
contemporaries such as Paulus de Kempenaer. A passionate hater of Roman
Catholicism, this secretary of the Protestant Council of Brabant at The Hague did
not accuse Vander Noot of betrayal of the Protestant cause. On the contrary, in his
diary he mused over memories of the poet in sympathetic terms, even some twenty
years after Vander Noot had died.
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Chapter 2. Guillaume de Poetou, a biography
Guillaume de Poetou was the son of Gérard Poitou (c. 1497-c. 1557) from
Labeuvrière, a village near Béthune in Artois. His mother, Jeanne Warrive, originated
from Béthune. Before marrying, his father appears to have been a military man who
served in Scotland and France. Apparently he enlisted in the French army, since he
was held captive by the Imperial troops after the Battle of Pavia in 1525. When he
married in 1527 or 1528, he had probably left the French army. It is therefore unlikely
that his son, the poet, was born before 1528. Gérard Poitou settled in Béthune, at
first as a surgeon, but in the end he became a corn merchant.
Guillaume de Poetou probably attended the Latin School in Béthune, where he
befriended the later Neolatin poet Gulielmus Warlincurius. After his father's death,
he apparently took over the family trade and almost immediately met with a financial
set-back, condemned as he was to pay an unexpected tax on his corn exports. This
event may have prompted his decision to move to Italy. We have his own word for
it that he served Genovese merchants on the Mediterranean Sea for twenty months
and that after having fallen seriously ill he had been taken to Genoa. So he lived
amongst the Genovese for another nine months. Afterwards he worked for merchants
from Lombardy and Tuscany and visited Rome. He got into the service of Spanish
merchants and sailed to ‘five islands in the Atlantic’. He returned to Europe,
discovered and admired the French Pléiade poetry of Ronsard and Jodelle, and served
French merchants as their interpreter in Denmark and the North-German towns. Later
on he was employed in the same capacity by merchants from Hamburg and Lubeck.
He also paid a visit to England, but, finally, in or before 1562 settled in Antwerp. As
an interpreter he must have been conversant with several languages, such as Italian,
Spanish, German and Netherlandish, in addition to his native French.
In Antwerp Guillaume de Poetou renewed his friendship with friends from the old
days in Béthune, when he used to be a corn merchant. They were people like Hugues
and François Fasse, the Lille woad merchants. At that time he gathered all sorts of
information about the activities of the Italian merchants in Antwerp and started to
visit the Antwerp Stock Exchange in order to get personally acquainted with these
Italians. Besides Italian merchants, his most sought-after patrons were merchants
from Artois and from the French-speaking part of Flanders. In February 1564 Poetou
borrowed 700 carolus guilders from the Lille merchant Jehan du Bois on security of
the in all 1000 guilders he had formerly lent to some twenty people. This financial
transaction might have been instigated by the printing cost of his first poems which
came out at the beginning of the following year. Amongst all sorts of occasional
poetry this collection contains a poem in a rare personal tone. It was dedicated to his
cousin Jacques Bernoulli (who was to become a leading Lutheran in Frankfurt and
is further known as the ancestor of several eminent mathematicians). In this poem
he effusively thanks his cousin for having saved his reputation, unfortunately without
leaving us any clue of his wrongdoing at that time. From a poem Vander Noot wrote
for him, we gather that at the beginning of 1566 he intended to take up the study of
medicine at Leuven University, hardly a surprising choice with his father being an
ex-surgeon. In the light of what was going to happen it is odd that Vander Noot
should support his friend's ambition of studying at a Roman-Catholic university,
whilst before long both friends became staunch Calvinists. Poetou seems to have

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

forgotten about his academie ambitions in the process. Instead, he proceeded with
his literary work and dedicated a collection of poems to the Prince of Orange and
Count Hendrik of Brederode, the latter becoming the uncrowned head of the
opposition in January 1567, when he was elected leader of the Gueux by twelve
delegates, half of the Calvinist consistories and half of the Calvinist merchants.
Poetou's new collection never appeared in print, but remained in manuscript in
Brederode's library at Vianen. On 3 May 1567 Vianen feil. Brederode admitted defeat
and fled to Emden. His library was confiscated by the Government and according to
a marginal note in the Vianen inventory, the Count of Meghen took his pick, Poetou's
poems apparently being the only item in that library he cared to possess.
Like so many other Calvinists, Guillaume de Poetou probably had to leave the country
in 1567, but since his condemnation by Alba's Council has not been traced, we must
assume that he died before the Council was able to sentence him. As to this dates we
therefore propose: c. 1528-c. 1568.

Chapter 3. A bibliography of Poetou's works
Since 1585 references to Poetou's published works often differ in names of printers
and in dates of impressions. However, we are certain about the following titles:
Hymne de la Marchandise, Antwerp, Willem Silvius, 1565. (Copy in
Bibliothèque Municipale, Versailles).
La grande Liesse, Antwerp, Willem Silvius, 1565. (Copies in BM Versailles;
Centrale Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ghent and Bibliothèque Nationale,
Paris).
A Iesv-Christ Cantiqve, Antwerp, AEg. Diest, 1566. (Copies in
Universiteitsbibliotheek, Leiden and BN, Paris).
Svite dv Labevr en Liesse, Antwerp, AEg. Diest, 1566. (Copies in UL, Leiden
and BN, Paris).
Hymne de la Marchandise, Antwerp, Willem Silvius, 1569. (Copies in UL,
Ghent and BN, Paris).

Poetou's collection of poems dedicated to the Prince of Orange and to the leader of
the Gueux, Hendrik van Brederode, probably remained in manuscript. This collection
is lost since May 1567, when it was confiscated by Karel van Brimeu, Count of
Meghen, but perhaps the manuscript is not altogether lost and might be traced one
day in some public or private collection.
Several of Poetou's laudatory poems were reissued in Jan vander Noot's works.
Notwithstanding Vander Noot's obvious care over correct texts, a lot of new printing
errors can be proven to occur in them.

Chapter 4. Poetou 's works, an inventory
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In this inventory the full title is given of each poem in Poetou 's works, followed by
the number of stanzas, lines and line-length. Next comes a short note about content
and function of the poem and a prosopography of the addressee. These descriptions
of the lives of the 83 people concerned are based on unpublished archival material,
as well as on published documents and historical monographs. Here we catch a
glimpse of the 1560s Antwerp elite, united in their sympathy for and interest in
Renaissance poetry. At the same time we come close to the milieu in which Vander
Noot's poetry was going to flourish.

Chapter 5. Interpretation and comment
To which literary genre does Poetou's occasional poetry belong? In Classica! Antiquity
occasional poems were often called silvae. Definitions of this literary genre, however,
are rather scarce. In 1475 the Statius-editor Domizio Calderini used the term ‘silva’
to denote a single poem as well as a collection of occasional poetry and stressed its
extempore character, whilst in 1561 J.C. Scaliger regarded also diversity and repetition
as characteristics of the silva. Scaliger's definition is useful when used to test Neolatin
silva poetry as well as vernacular poetry, called ‘selva’, ‘bocage’, ‘bosken’, ‘timber’
and ‘Wälder’. Poetou's poems and collections of poetry also fit in with the
characteristics given in Scaliger's definition, the only somewhat obscure characteristic
being repetition. When we look for repetition in Statius' Silvae we mainly meet it in
the poems dedicated to the emperor. The frequent praise of the emperor's authority
and his beneficence is the only theme that figures repeatedly in Statius' work of
occasional poetry. Something similar is to be seen in Poetou's work, Antwerp's
municipal government and its beneficence to the merchant class being therein the
parallel theme.
Amongst Poetou's occasional poetry we find many so-called new year verses
(‘étrennes’). This genre, an ancestor of our modern seasonal greeting cards, can be
traced back to the times of Classica! Rome. Characteristic of the genre is that those
verses are new year presents, accompanied by praise of the addressee and by wishes
of seasonal good will. We find them in a considerable quantity in Poetou's La grande
Liesse en plus grand Labeur. Moreover, to judge from their full titles, both La grande
Liesse and the Hymne de la Marchandise as a whole belong to the genre of new year
poetry.
Not unlike the ancient Roman poet, who had to be sponsored by his patron to write
an epic or a tragedy, the sixteenth century poet used to be equally keen on a Maecenas
sponsoring a lengthy and costly work. To arouse interest in his abilities, such a poet
presented his prospective patron wich laudatory poems, a means that seems to have
but rarely failed in eliciting a literary assignment. Although Poetou never gave vent
to such an intention, writing an epic may have occurred to him as it occurred to his
contemporaries. If we do not know much about his literary ambitions, we know more
about his addressees. They were mainly merchants and members of the municipal
government.
***
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In his monograph on Statius' Silvae Newmyer provides the theoretical background
that can be used to find the structural principles in Poetou's ‘silvae’. Newmyer
distinguishes between external and internal structural principles; external structure
being based on a formal principle like chronology, variation of metre and line-length,
whilst the internal structure is based on ideas and themes. In Statius' Silvae, as well
as in Poetou's poetry, the internal structural principle yields the more interesting
results. Poetou's silvae prove to be structured by making use of programmatic poems
which prepare the public for a series of poems of similar content, like the love-poem
in La grande Liesse that heralds more love-poetry. Another internal structural principle
is the reverence for the Antwerp municipal government as it can also be read in the
full title of the Hymne de la Marchandise and in the prose dedication of A Jesu-Christ,
Cantique. The same principle figures in the naming of government offices directly
after mentioning the name of the dedicatee in the Suite du Labeur.
Quite differently La grande Liesse turns out to be structured according to the principle
of common geographical origin of patrons: Italians come first, they even precede
Netherlandish nobility. Poems for fellow townsmen of the poet and for those of his
wife are - like the poems for merchants from Lille - obviously put together according
to that same principle of common geographical origin.
Equally interesting is the ‘recessed panel pattern’ structure in the Suite du Labeur,
as it is identified by the poet himself in the closing poem (‘Je croy, ó VAN-DER
NOOT, fauteur de bons Esprits,/ Qu'a mes Labeurs seras dans LIESSE confits/
Advangarde, Bataille, & preuse Ariergarde’). In this way we may trace the core of
the book (called ‘la Bataille’ by the poet): a sonnet dedicated to Vander Noot,
proclaiming him to be the Netherlandish Ronsard. If we apply the same recessed
panel pattern to La grande Liesse, we come halfway the collection upon Poetou's
ode for his cousin Jacques Bernoulli, the main theme of it being the rehabilitation of
Poetou himself.
In Poetou's perception a poet was a man of learning. To achieve scholarly heights
demanded a life of strenuous effort, of dedication and austerity. His Hymne de la
Marchandise is full of biblical and classical argument proving that the poet had taken
part in the Pléiade revival of learning. The ‘labeur’ mentioned on the title-pages in
half of Poetou's publications, hinted at the constant correcting and polishing of poetry
as advised by the leader of the Pléiade. Apparently, Vander Noot learnt a lot from
Poetou. Before he met the poet from Artois, Vander Noot used to write poems in
Dutch, Italian and Spanish. When answering Poetou's dedicatory ode, he felt obliged
therefore to apologize for his Muse's not being accustomed to singing in French.
Once under the influence of the propagandist of Pléiade-poetry in the Low Countries,
Vander Noot was turning rapidly into a disciple of Ronsard. Both poets expanded
on common themes (also favourite Pléiade-themes), such as divine inspiration, the
poet's immortal fame and immortality acquired on behalf of the meritorious.
Poetou and Vander Noot did not belong to a Chamber of Rhetoric. They trained
themselves in the use of the isosyllabic verse, the caesura and the new literary genres.
What they had in common though with the traditional art of the ‘rederijkers’
(‘rhetoricians’) was that their poetry was still performance poetry. From their works
we gather that several poems were written on existing melodies, whilst other poems
functioned as lyrics for musical composers. Of all things existing melodies helped
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a beginning Renaissance poet most to achieve the intended regularity in his verse,
both in metre and rhythm.
Poetou's technical skill matured at an earlier stage than Vander Noot's, as can be
judged from the sonnets both poets wrote in those early days. It is therefore plausible
that the bilingual poet from Artois was tutoring Vander Noot in becoming a perfect
Pléiade-poet, well versed in writing both French and Dutch Pléiade-poetry.
***
Of all foreign merchants in Antwerp the Italians gave the most valuable contribution
to the modernization of trade and industry. Their mentality of audacity,
entrepreneurship and speculation, unhampered by religious scruples, stimulated
Netherlandish merchants to adopt new business techniques. Those techniques
sixteenth-century Antwerp accepted the more readily for being something of a melting
pot of Netherlanders and foreign nationals. In medieval Bruges Italian merchants
formed a community of their own, living practically apart from the rest of the
population and employing exclusively their kinfolk and countrymen. In Antwerp,
however, Italian merchants employed a number of Netherlandish servants and taught
them the mentality and techniques befitting their trade, but this new mentality clashed
with the principles of Christian Humanism.
To be a true Christian and a merchant at the same time was virtually impossible,
taught both Erasmus and Agrippa of Nettesheym. Although issued from a family of
merchants himself, a Christian Humanist like Coornhert was not prepared to have
merchants make capital out of scarcity. It is in the same vein that the majority of the
short plays on the usefulness of just merchants were written, which were performed
on the occasion of the Antwerp ‘landjuweel’ (i.e. a cycle of seven competitions
between Chambers of Rhetoric). This particular cycle had started in Mechelen in
1515. The final competition in Antwerp - and a magnificent climax it was indeed took place during the whole month of August 1561, when fifteen Brabantine Chambers
competed in performing plays on set themes. Sadly enough this ‘landjuweel’
concluded one-and-a-half century of this sort of literary activity. No one was then
to know that the political conditions, permitting such events, were changing for the
worse.
The plays were published in 1562 by Willem Silvius in one volume. But the
‘esbattementen’ (comedies) were wanting, for the organizing Chamber had planned
its own edition. It is therefore interesting to see that Guillaume de Poetou, who had
Silvius publish his first two books, made use of the plays on the just merchant,
published three years before. In his Hymne de la Marchandise he dwells on the social
and individual advantages of trading and gives a full account of its history, beginning
in biblical times, moving to Greece, Rome and to the days after the decline of the
Roman Empire, ending with the miraculous flourishing of trade in the Low Countries.
A great deal of this subject-matter he took from several plays, especially from those
of the Diest Chambers. In those plays the positive effects of trading and the essential
role played by foreign merchants in Antwerp were prominent, whilst in the majority
of plays by their competitors the Christian virtue of caritas was prescribed to
merchants in explicit terms.
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In his Hymne there is also a new element when compared to the plays of the
‘landjuweel’: Poetou puts the stress on the intrinsic worth of the merchant. A true
merchant is not greedy, hut has a high moral standard. The basis of his ethics is not
caritas but industria. Industry is the major virtue and the industrious are blessed by
God with fortune here and hereafter. In Poetou's later works, however, the ethos of
industry gives way to the virtue of prudentia (being provident). The merchant is now
represented as a ‘prudent’ man - as a man, providing for his future when he turns to
literature for an everlasting good reputation, either as a poet or as a Maecenas. In
this respect, Vander Noot may have learnt something from his tutor in Pléiade-poetry.
It took until the 1580s before Vander Noot considered the time ripe for following
Poetou's example and decided to dedicate most of the poems of his Poeticsche Werken
(Poetical Works) to individual merchants. Maybe the Netherlandish public was not
too eager for that kind of poetry, for as in the days of Poetou he dedicated most of
the poems in this category to Italian merchants, especially to Genovese merchants.
As to their content, Vander Noot's poems differ subtly from those written by Poetou.
It is not so much the virtues of industry and ‘prudence’ that are stressed by Vander
Noot as the absence of greed. But in their ultimate beliefs both poets hardly differ,
since to both a merchant's generosity is an absolute condition for gaining an
everlasting reputation.
***
At the end of the book the complete text of Poetou's Suite du Labeur is published in
a critical transcription.
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Tekstbijlage: Suite du Labeur en Liesse
Verantwoording
Van de vier werken die door de dichter Guillaume de Poetou in de zestiende eeuw
werden gepubliceerd, is de Suite du Labeur en Liesse het meest van belang voor de
Vander Noot-studie. Vandaar dat ik heb gemeend juist dit werk hier te moeten
opnemen als bewijsmateriaal. Het wordt trouwens voor het eerst sinds de zestiende
eeuw opnieuw uitgegeven.
Gekozen werd voor een kritische transcriptie omwille van de leesbaarheid. In deze
transcriptie werd slechts één lettertype gehanteerd om de cursief en de romein van
het origineel weer te geven, met uitzondering van de romein die binnen de gedichten
werd gebruikt. Deze werd cursief gedrukt. Er is voorts geen onderscheid gemaakt
tussen verschillende corpora kapitaal.
De door de dichter gehanteerde accenten en leestekens werden overgenomen.
De grafemen u/v, j/i, werden getranscribeerd volgens de nu vigerende Franse
spelling. Wanneer accenten ontbraken, werden deze toegevoegd op de wijze zoals
in het moderne Frans gebruikelijk is.
Spellingen als: ‘dautant, au parauant, ce pendant, cest, l'endemain’ werden volgens
het huidige gebruik weergegeven, namelijk als: d'autant, auparavant, cependant, c'est,
lendemain.
In de transcriptie zijn niet opgenomen de custoden en de sprekende hoofdregels.
Abbreviaturen werden stilzwijgend opgelost. Initialen, vignetten, sluitstukken en
dergelijke werden niet weergegeven. Toegevoegd werd een regelnummering. De
inhoudsopgave uit het origineel is op p. 400 in facsimile afgedrukt.
Getranscribeerd werd de tekst van SLL naar het exemplaar UB Leiden, Bijz. Gedr.
Werken.
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Fol. 65v en 66r van G. de Poetou: Suite dv Labevr en Liesse. Ex. BN Parijs, Rothschild 720.
+

Suite
du Labeur en Liesse,
De Guillaume de Poetou
Betunois.

+

A1r = fol. 1r

5 Dédié à Monsieur JAN VAN-DER NOOT
Eschevin de la flourisante Anvers,
non moins noble & généreus,
que docte & vertueus.
EN ANVERS.
10 De l'Imprimerie AEg. Diest.
CUM PRIVILEGIO.
M.D.LXVI.
+

A Mon seigneur
Jan van-der Noot,
mon Mécène, & vray fauteur
de tous bons esprits.
Sonnet.

+

A1v = fol. 1v

5 TES vertus, VAN-DER NOOT, & Poétique fureur,
Qui scintille dans toy, & qui honneur t'apporte,
Et le béning vouloir qu'aux bons esprits tu porte,
Joint à ta probité, & bramée valeur,
10 Te promettre me point de sincère & vray coeur,
Que (tant que la mienne âme imbécille & peu forte
Sera de mes cinc sens la nourissière acorte,
Par le vouloir de cil qui en est Rédemteur)
Libre, j'animeray d'habile main & preste
15
Le gentil naturel, qui ferme en toy s'arreste,
A mes Chants immortels, & Lut Bétunien.
Dont pour te faire voir, quant ma promesse est bonne,
Généreus Van-der Noot, pour erres je te donne
Ce livre ourdy desous le ciel Antverpien.
20

EN LABEUR
LIESSE
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+

Au mesme seigneur.
Ode.

5
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20
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STROPHE.
VAN-DER NOOT pacifique
Digne je ne serois
Le verd rameau Delphique
D'avoir flairé cent-fois,
Assis, je le déclare,
Dans le Phane de Clare
Sous Phébus Délien,
Nourry par la Neuvaine
Qui gouverne la plaine
Du Mont Parnassien:
Si d'esprit, coeur, & âme
Franc, je n'éternisois
Le saint Enthousiasme,
Qui hautement enflamme,
Tes sens, lut, dits; & vois.
ANTISTROPHE.
Si par cas tu scrutine,
D'ou je sçay qu'une ardeur
Ravit, brûle, & mutine
Les sens de ta valeur:
FAME porte-nouvelle,
De Titan fille belle,
M'acertène à tout' heur',
Qu'aux Vertus tu t'applique,
Et que l'Art Poétique
+
Scintille dans ton coeur.
Ce oiant, je peus dire,
Qu' un Enthousiasme haut
Illumine ton dire,
Quand fervent tu aspire
Faire aux Vers preus assaut.
EPODE.
Tu sçais que du Poète
L'esprit est haut ravy,
Par la flamme secrète
Que DIEU distile en luy.
Donc une rage hauteine
Afferre ta poictrine,
Lors qu'avec les neuf Soeurs
A cueiller tu trafique
(Quand seul tu fantastique)
De leur vergiers les fleurs.
STROPHE.
Je croy, que quand Lucine
(Des enceinctes le but)
Mit ta Mere en gésine,
De toy libre à salut,
Que l'Empyréen Père
Commanda d'heur prospère
Le tien esprit ravir
Par ses neuf chastes filles
Et Charites humiles,
Pour te faire fruir

+

A2r = fol. 2r

+

A2v = fol. 2v
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De leur hautes merveilles,
Et Paradis bénits,
Remplisant tes oreilles
D'harmonies pareilles
Aux Mnémosiens dits.
ANTISTROPHE.
Là, ouïs à grand' cure
Des ruisseaus Pégasins
La grondante murmure,
Jours, soirs, nuits, & matins:
Et donner maintes touches
D'habiles mains & pouces
Aux cavés instrumens,
Et sous les voix divines
Retentir les collines,
Et les quatre Elémens:
Or voiant des campaignes,
Or des arbres & bois,
Or des eaux, prés, montaignes,
Les Nymphettes compaignes
S'égueier sous leur toicts.
EPODE.
Quand tu fis ton approche
Du Prophétique rocher,
Là, augmenta ta force,
Venant, doux, approcher
D'humble face & naïve
L'Attique porte-Olive,
+
Et ce bon DIEU, qui coy
Paissa d'herbette vive
Sur la Thessale rive
L'harras d'Admète Roy.
STROPHE.
Ce DIEU dont j'araisonne,
De la Lyre inventeur,
De Jupin & Latone
Filz, & du Vers auteur:
A ton humble abordée,
Des siennes Soeurs guidée
Asses prodiguement.
Espardit sur ta face
De sa sacrée grâce
Les dons divinement.
Par le vouloir sublime
De ce DIEU Grynéen,
De gays traits tu anime
Tes Poèmes & Rithme
Et Lut Antverpien.
ANTISTROPHE.
O que tu es félice,
(Toy en biens plantureux,
D'ans jeune, & d'honneur riche,
Prudent, doct, vertueux)
D'avoir eu d'Ambrosie
Ton âme rassasie
Dès l'engemmé berceau,
+
Et beu l'eau Cabaline
Dedans la Couppe orine
Du Pégasin troupeau:

+

A3r = fol. 3r

+

A3v = fol. 3v

+

A4r = fol. 4r
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Et du Dieu de Patare
Avoir eu & receut
A l'immortelle gloire
De son nom & mémoire
D'ivoire blanc le Lut.
EPODE.
Tu fais bien, je t'afferme,
Apparoir manifest,
Quelz fruits issent du germe
Qui dans toy semé est:
Et desous quels & quelles
Tes grâces douces, belles,
Et meurs pareillement,
Ta sagesse & prudence,
Ta bonté & clémence,
Prindrent leur fondement.
STROPHE.
VAN-DER NOOT amiable,
Sans cause ce n'est pas,
Qu' ANVERS ville admirable
Tes ans révère & pas,
Conduits sous la gaillarde
Frontonienne garde
Continuelement:
Et sous la trèsinsigne
+
DERNOOTSIENNE enseigne,
Qui magnanimement
De ta noble descente
Esclarcit la grandeur,
Laquell' croist & augmente
Sous ANVERS opulente,
Comme un Pin en hauteur.
ANTISTROPHE.
Or s'ANVERS magnifique
Tes pas chérit & ans,
C'est d'autant qu'en publique
Ton verdoiant Printans
Fait vivement cognoistre,
Et par oeuvre apparoistre,
Que les vigoreux fruits,
Qui fertils en procèdent,
Méritent qu'ils possèdent,
Gloire, honeur, & haut bruit:
Et condignes encore,
D'estre, tant ils sont verds,
Jusques au sable More
Espars, & dardés ore
Empennés de mes Vers.
EPODE.
Ces fruits beaux & fragrables,
Que la ferme Vertu
Fait issir mémorables
De toy, d'honeur vestu:
+
A l'envy te louengent,
Jeune & brusque t'arengent
Au rang des SENATEURS,
Qui d'ANVERS autentique
Et saincte République
Sont chiefs & protecteurs.

+

A4v = fol. 4v

+

B1r = fol. 5r
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STROPHE.
N'es-tu pas des fois mile
Béat' entre vivans,
A ton âge gentile,
O de vingte six ans,
Veoir fleurir ta Jeunesse
(Qu'honesteté caresse,
Paix, douceur, piété,
Amour, bénévolence,
Courtoisie, & constance,
Branches d'humilité)
Sous un SENAT tant grave,
Renfrongné & puissant,
Tant doux-sévère & brave,
Que DIEU maintienne & salve
Sous son oeil tout voiant?
ANTISTROPHE.
De grâce, sans contendre,
Dis-moy d'un doux parler,
Que nous vois-tu prétendre,
Attendre & espérer,
En ce transitoire estre
+
De ton flourissant estre,
Et du suave nom
De la tienne personne,
A qui le poil frisonne
Blondement le menton:
Quand ce poil voudra prendre
De neige ou lis couleur?
Si tu me veux entendre,
Et à mes dits attendre,
Tu le seras à l'heur.
EPODE.
Comme voions haut croistre
Peu à peu le Sapin:
Ainssy voirons accroistre
A l'exemple du Pin,
Tes ans, sous la hautesse
De Gloire, & de Noblesse,
De Mémoire, & Renom:
Moiennant que la Parque
Hâtive ne t'embarque
Dans le Schif de Charon.
STROPHE.
Celuy juge à son aise,
Et se devine droit,
Quand vif du personnage
Les fruits gouste, & reçoit.
Les fruits qui de toy issent,
Et qui dans toy fleurissent,
+
Tant vigoreusement,
Servent de grand indice,
Convenable & propice
A mon présagement.
Tel fruit, tell' est la plante:
Tell' vigne, tel ragin:
Tel pré, telle est la rente:
Tel arbre, telle est l'ente:
Tel princip', telle fin.

+

B1v = fol. 5v

+

B2r = fol. 6r
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ANTISTROPHE.
D'autant, telle espérance
Fait fleurir ma vigeur,
Dont j'ay de veoir fiance,
Que des hauts cieux l'Auteur,
Tout bon, seul juste, & sage,
Permettra mon présage
Venir à telle fin
Que les traits de mon Ode,
Façonnée à la mode
Du Poète Romein,
Seront par mers & sables
Espars, & collaudés,
Pour les veoir honnorables,
Et de traits louengeables
Par vérité bardés.
EPODE.
Or VAN-DER NOOT affable,
Afin que nostre DIEU
+
A tousjours favourable
Te soit, & en tout lieu,
Et que grâce il t'octroye,
D'effectuer en joye,
Tes doux sacrés désirs:
J'exore que sa dextre
De grâce daigne paistre
Tes ans sous ses plaisirs.
STROPHE.
Vis heureus, & en joye,
Chérissant mistement
La Vertu, qui ondoye
Sur ton chief proprement,
Et qui tes pas & face
Poursuyt viste à la trache,
Comme ensuys d'esprit bon
Des chastes Piérides,
Et des trois Soeurs splendides,
De Pallas, d'Apollon,
L'alme sçavoir, les grâces,
Et la facondité,
Et les Lyriques traches,
Enflamme-coeurs & faces,
Et preste-aménité.
ANTISTROPHE.
VAN-DER NOOT je m'asseure,
Séant dans ta maison,
Qu'or ourdis, qu'or tu oeuvre,
+
Sur l'outill' de Cléion:
Or à ta vois t'accorde
Des instrumens la chorde,
Qui gueiment t'esjouit:
Or de quelque peinture
La vive pourtraicture
Tes aigus sens ravit:
Or allant par la rue,
Pour ta guide or tu as
Des Dieux la crainte en veuë,
Or Vertu ta cognue,
Or des Neuf le soulas.

+

B2v = fol. 6v

+

B3r = fol. 7r
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EPODE.
Vis donc, & te récrée
15
Te cognoistre enfançon
De la troupe sacrée,
Et du Dieu de Délon.
Cependant je t'exore
Recevoir de moy ore
20
D'allègre coeur & yeux,
De mes labeurs la suyte
Dans liesse confite,
Si tu veux de moy mieux.
EN LABEUR
LIESSE.

25
+

Par mon seigneur Jan
van-der Noot à Guillaume de
Poetou, pour responce:
Sonnet.

+

B3v = fol. 7v

5 TON stil mellifluent, ò gentil Bétunois,
Marié doctement au Lut, que doux tu sonne,
Ourdissant ce Sonnet, franchement m'éguillonne,
Et me pouse, & me point proférer d'haute vois:
Que le doct' Coriphée, & Cigne Vandomois,
10
(Des fortunés esprits Delphienne couronne)
N'a en tous ces pays qui mieux esmerillonne,
Et anime ses traits, fors toy, l'honneur d'Artois.
Ta LIESSE EN LABEUR me sert de tesmoignage
Labeur que me prégonne & nomme d'haut courage
15
Des Pégasins esprits Mécène & vray fauteur.
Or par ce Sonnet mien je te rens le samblable,
Comme du Clarien Chantre & ministre stable,
Et de ses chastes Soeurs vassal & serviteur.

Par le susdit mon seigneur
Van-der Noot au mesme Poetou,
Ode.
DEs que mon oeil aperceut ton ouvrage,
Tant doctement tissu & composé,
Meu & ravy de ta Poétiqu'rage,
25
Je fus soudain Vers tissir disposé:
Voir' & d'ouvrir de mes sens la custode,
Pour te respondre, & grâces te donner,
+
Du beau Sonnet, & douce-coulante Ode,
Qu' à mon honneur il t'a pleu façonner.

+

B4r = fol. 8r

D'autant j'ai pris ma Lyre Antverpienne,
O qui souloit à mon command vanter
5 L'insigne honneur d'une noblesse ancienne,
Et biensouvent souloit aussy chanter
De ma Maîtresse & la beauté & gloire,
Dignes subjets de mes suëfs labeurs;
Car ceux, pour vray m'ont fait des fois mil boire
10
Es saints ruisseaus des neuf pudiques Soeurs.
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Soit, ó POETOU, que ma cavée Lyre,
Coustumier' n'est de chanter en François,
Veu toutefois qu'elle tasche à bien dire,
J'accommodray à sa touche ma vois.
15 Mon Lut d'ivoire, & Lyre Brabançonne,
De mes labeurs l'unique consoler,
Soit qu'en Tuscan, ou Espagnol je sonne,
Se sçait au gré de mes sens moduler.
Si j'ay receu des Muses gratieuses
Quelque faveur, ou Poétique don:
Ou si ès Vers, & actes vertueuses,
Je me délecte en tout temps & saison:
Ou si Phébus divin fils de Latone
M'a enflammé l'esprit & le cerveau,
25 Et si m'a fait, comme ton Lut résonne,
De vert Laurier un flourissant chappeau:
20

+

Voir', ò POETOU, si l'Olympien Père,
Père tout bon, & DIEU de purité,
En me donnant vie heureuse & prospère,
Par son immense, & haute autorité,
5 Grâce m'a fait en cest' célèbre ville
Me mettre au rang des Nobles Sénateurs,
Comme jadis du SENAT immobile
Furent mes vrais & bons antécesseurs:

+

B4v = fol. 8v

Certainement entre tout' adventure,
Que j'ay receu en ce terrestre lieu,
Aucune heureuse, autre aspre, & l'autre dure,
Je n'ay receu plus-grand bien de mon DIEU,
Que d'avoir eu de toy la cognoissance,
Que j'ayme plus, je le dis clèrement,
15 Que l'avoir grand de Mide, & la chevance,
Qui se périt en un bien brief moument.
10

A juste droit, POETOU, je le peux dire,
Car plus-grand heur je ne pourois avoir,
Que ta faveur, & grâces, que j'admire,
20
Par les hauts traits, qu'immortels tu faits voir.
Pour vray, POETOU, la grâce, & faveur tienne,
Vaut plus pour moy, que la faveur des Roys,
Ou que d'avoir la mine Arabienne,
Ou les thrésors des plus riches Indois:
25 Car quand ce vient que la bourelle Parque
Trenche, & dérumpt nostre destiné fil,
+
Nous enbarquant dedans le schif & barque
De ce Charon d'Enfer passager vil,
Que proufit-il alors la Signorie,
Et d'or un nombre, & d'argent amas grand?
5 Qui n'a servy, ó triste facerie,
Las, que de cure, & de soing trèsmordant.

+

C1r = fol. 9r

C'est autre chose, ó POETOU, des Poètes,
Qui ont tousjours chanté divinement,
Et du haut DIEU, comme sages Prophètes,
10
Interprétés les lois soigneusement.
Ceux-là, POETOU, par un mérite juste
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Ont acqueru perpétuel renom,
Maugré la Parque, & Porte-faux robuste
De Stix, & Lèthe, & du fleuve Achéron.
15 D'iceux, POETOU, les immortelles âmes
Logées sont en joye & en déduit
Es champs heureus d'Elyse, & Royaumes
De poindant soing élongés & de bruit.
Là, en ces lieux, Nuict, n'Hyver ne domine,
20
Ains un clair jour, & amène Printans:
Ne l'avarice, ó qui ronge & anime
Coeur, corps, & sens des caduques vivans.
Là, ó, ils vont parmy la douce plaine
Heureusement libres se pourmener,
25 Et aucuns d'eux près de quelque fontaine
Vont reposer, dormir, & sommeiller:
+
Les autres vont sous les verdes ramées,
Portans en teste & girlande & chappeaus
De l'hierre & mirthe, & sur harpes dorées
Haut fredonnant Hymnes & Chants nouveaus.

+

C1v = fol. 9v

5 Pendant, POETOU, que cest' félice bande
Contemple, & voit, par le vouloir des Dieux,
Les saintz secrés, plaisirs, & gloire grande
Du Paradis des hautz sydérés cieux:
Leur beau Escris, vrais tesmoings de leur gloire,
10
Par l'univers voltigent noblement,
Et pour Trophée au Temple de Mémoire
Les divins Noms appendus hautement.
Maugré du Temps & sa faux & l'audace,
Les noms de ceux, ó, qu'ils ont publiés,
15 Par leur Escris luisent en toute place.
Sans, ó POETOU, jamais estre oubliés.
Sy l'aveuglé & bien-disant Homère
N'eût de vifs traits peinct la force d'Hector,
Mis en oubly seroit, avec son père,
20
Et les beaus ans du sage & viel Nestor.
Par ce Doriqu', le furieus Achille
Est renommé en ce grand univers:
Sans luy seroit la gloire, ó, inutille
D'Agamemnon, pourtrait dedans ses vers:
25 Par luy on voit le bon viellart Anchise
Sur le fort dos d'Ené son fils ploier:
+
Par luy on voit en cendre Troie mise,
Et aus Grégeois victoire pour loier.

+

C2r = fol. 10r

Ainsi feras de ceus les noms revivre,
Qui engravés seront dans tes escris.
5 Moy donc heureus, qui suis peinct dans se livre,
Puis que cognu seray de père en fils.
Samblablement, des Chevalliers de Malte
Les excellens & héroÿques faits,
Vivront par toy, Poetou, qui les exalte
10
Par un Cantique à CHRIST Chief des parfaits.
En vérité, ce leur est (à brief dire)
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Gloire immortelle, & triumphant honneur:
Car du tombeau, ó Poetou, tu les tire,
Par tes Escris & Nomienne ardeur.
15 Deux & trois-fois heureus tu es, qui tasche
Eternisant ton renom & bon heur,
Des vertueus pourtraire au vif la face,
Et les beaus noms dans ta JOIE EN LABEUR.
Quant est de moy, il n'y a chose au monde,
Qui plus, POETOU, récrée mes clers yeux,
Que des noeuf Soeurs & troupe vagabonde
Les pas ensuyvre à l'envy & au mieux:
Soit, ó POETOU, que je veille ou repose,
Ou qu'ès beaus champs je me pourmeine & bois
25 Fantastiquant, or un Chant je compose,
Or un Sonnet, or une Ode à mon chois.
20

+

Dès que ma main sur l'outill' des Neuf oeuvre,
Un demy-Dieu je m'estime, & me dis:
Dont m'est advis, tout ce que le Ciel coeuvre,
Soit fait pour moy, & pour orner mes dits.
5 Ce doux labeur tant enflamme & récrée
Les miens cinc sens, & âme, & coeur encor',
Qu'il m'est à veoir, ó, que la vierge Astrée
Soit revenue avec le Siècle d'or.

+

C2v = fol. 10v

Toute tristesse & affligeante paine,
Regret, soucy, mélancolie, & soing,
Noise, débat, discord, ennvy, & haine,
Est déchassée en arrière, & bien loing
De mon esprit, qui paix, àmour embrace,
Humilité, vertu, joye & plaisirs,
15 Et des noeuf Soeurs & Charites la grâce,
Contentement de mes faits & désirs.
10

A juste droit me convient rendre grâce
Au Délien, & au troupeau Divin,
Qui rengé m'a, plongeant la mienne face
20
Dans le grondant ruisselet Cabalin,
Au rang sacré des immortels Poètes,
Et de Musique & Peincture amy fait,
Lanceant dans moy de leur flammes secrètes
Le ravissant & Prophétique trait.
25 Gentil POETOU, dans qui vertu opère,
Et dont le nom volle par l'univers:
+
Avec le temps on cognoistra, j'espère,
De quels traits sont mes Teutoniques Vers,
Et de quelle art ma Brabançonne lime
Dore & polit les labeurs Gallicains,
5 Que je façonne, & ourdis, & anime,
Or a mon Lut, vois, Chants, & dits hautains.

+

C3r = fol. 11r

Or cependant que Cléion me calcitre
De vert Laurier un chappeau façonner,
Pour, ó, de toy, qui des Neuf es Ministre,
10
La teste & chief triumphant couronner:
Efforce toy par tes labeurs d'attaindre
Le but heureus, auquel veus parvenir.
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Moy & les miens j'emploiray sans riens faindre,
Pour au besoing t'ayder & survenir.
15 Parquoy, POETOU, si de LOUVAIN fameuse
De tous nerfs veus l'Académie hanter,
Pour d'Apollon (chief de la troupe heureuse)
Et d'Esculape, ó, les doux fruits gouster:
Tiens-toy certain, aidant la bonté haute
20
Du tonant Père, & de mes bons amis,
Que tu n'auras de mes suffrages faute
Des Letterés, si veus estre au rang mis.
Traveille donc, ó POETOU, & ne chôme,
De ton destin veoir le couronnement.
25 Poursuys ta proye en brusqu' & gaillard homme,
Le Temps s'en va irrévocablement.
+
Pendant donques que le clair Ciel te pousse
De Vertu ferme ascendre l'aspre mont,
Tasche, POETOU, l'encommencée course
Parachever d'esprit urgent & pront.

+

C3v = fol. 11v

Au puissant et illustre
senat de la triumphante
anvers,
Ode.
10

15

20

25

5

10

ARdant désir, Noble SENAT, de paistre
Tes sens d'un Chant condigne de ton nom,
A fait dans moy une estincelle naistre,
Apte à chanter ta grandeur & renom.
O Divines Muses,
De science infuses,
Que doy honorer:
Arousés ma face
De Thebainne grâce
Pour mon Chant heurer.
Ingrat ne suis, du tonnant Père ó race,
Hautainement l'humain paranniser,
Qui à l'envy va imitant la trache
De tes saints pas pour s'immortaliser.
Voy comment ma plume,
O SENAT, s'allume,
Tacheant accorder
Ta noble puissance,
+
Prudence, & constance,
A mon doux chanter.
Bien que la voie, ó Saint SENAT, j'ignore,
Pour le torrent de tes grandeurs trouver,
Car l'abondance, & affluence encore,
Me rend vaincu, m'y veuillant abbreuver.
Toutefois ma lime,
Qui t'honnore, & aime
Comme mon salut
Veut, ó, que j'anime
Ta gloire sublime
A ma vois & Lut
Sus donc, ó Soeurs, qui de main liberalle
Dans ce SENAT voz dons avés espart,

+

C4r = fol. 12r
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15 Permettes-moy, de grâce, à luy égalle,
Vanter l'honneur d'immortels traits & art.
Ma trème & navette
Sur l'outil est prette,
Or sus ourdissons
20
En faveur louable
Du SENAT notable
Odes & Chansons.
J'oy ma Cléion, qui me dit, que j'ataigne
Prudent SENAT, ta grandeur de stil beau,
25 Et qu'à l'instant vivement je les paigne
Sur ce papier, qui me sert de tableau.
Ma Cléion me prette
Les traits que j'apprette,
+
Dont tu seras painct:
Les couleurs m'apporte
D'une & d'autre sorte
Du cabinet sainct.
5 Sy affluence avoy dans ma boutique
De beaux tableaux, faictz & labourés d'or,
Tu serois mis en sculpture autentique,
Et engravé dans le meileur thrésor:
Telle n'est ma force,
10
Au fort je m'esforce,
Que besoing n'en as:
Puis ta souffisance
Et haulte puissance,
Ne le voudroit pas.
15 Le Vers, j'ay foy, que déduict il te donne,
T'offrir mes Vers, aux Muses je faictz veus
L'outil des Soeurs tous Mécènes couronne
De gloire & heur: la raison voir tu peus:
Pointes élevées,
20
Et lettres dorées,
Marbres imprimés,
Ne font qu'hommes vivent,
Comme ceus qui suyvent
Les Vers animés.
25 De millons auroit mis le silence
Jusqu'au tombeau & l'honneur abbatu,
Sy l'escrivain, n'eût par sa diligence,
Armé le Nom d'immortelle Vertu.
+
C'est la Muse belle
Qui les bons rapelle
De ne mourir pas:
La Parque ell' défie,
5
Elle létifie
Nos ans, jours, & pas.
Je dis, pour vray, que la plume excellente
Du bon Poète, & grave Hystorien,
Rend immortel, & en gloire apparente,
10
Les faits & nom du labil terrien.
Sans l'art du Poète,
La Vertu muete
Seroit, & sans nom:
Des bons la mémoire
15
Sans honneur & gloire
Seroit & renom.
Raison veut donc, que je fredonne & vante,

+

C4v = fol. 12v

+

D1r = fol. 13r
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Prendant ès mains mon Lut Bétunien,
De ta Noblesse & grandeur flourissante
L'honneur insigne & la grâce & le bien.
Je maintiens à l'heure,
Que de tes faits l'oeuvre
Te déclare, & dit,
Dous-sévère, affable,
Clément, honnorable,
Et de grand crédit.
Tu es félice, & fait à l'advantage,
Veinqueur des ans ton nom se poura voir:
+
Car d'Equité & Justice es ostage,
Et de douceur serf & de haut sçavoir.
Par cela j'appreuve,
Que l'humble esprit treuve
Suffrage & secours,
Qui ta face aborde,
Face aime-concorde,
Plus que les beaus jours.
Voi-là, comment je guinderay ta gloire
Jusques au mast & antenne d'honneur,
Afin qu'au Temple excellent de Mémoire
Puist ton Renom vivre sous sa grandeur.
Aus dits d'excellence
Tu donne audience
D'entier & droit coeur:
Corrigeant le vice
Par peine & suplice
Du vil malfaiteur.
Certainement, SENAT, grave, & splendide,
D'ANVERS insigne ó l'immobil' poteau,
Triumphament tu conduis, & se guide
Dame Justice en estat sainct & beau.
Qui sous toy milite
Point ne périclite,
Ains vit glorieus:
Le Saint Paraclite,
Rend ta vie inclite
Et tes faits heureus.
+
Car printanner tu faits en ceste marche,
Qui est la voûte & arche des hauts DIEUX,
Toute équité, homme vivant n'y marche
Qui ne soit net & cler comme les yeux.
Peine savoureuse,
Ce m'est, & heureuse,
Disant d'Esprit gent,
Quant bien sçait ta dextre
Gouverner adextre
Ton poeuple & ta gent.
Plein de Vertu, ennemy de tout vice,
Courtois, pieux, charitable & humain,
Stable & constant, courageus, grand & riche,
Tel je te dits par devant tout humain.
Béning, pitoiable,
Franc & véritable,
Et des bons Esprits
Patron & Mécène,
Ces dits, j'acertène
Qu'en toy sont escrits.

+

D1v = fol. 13v

+

D2r = fol. 14r
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Ce me seroit une prolixe ouvrage,
Si contendoy d'esplucher tes Vertus:
Plus m'est décent refréner mon langage,
Car de hauts dons & divins es vestus:
25
Plus tost mon doigt tendre
Penseroy estendre
D'icy bas aux cieux,
O SENAT, qu' escrire
+
Ce qu'on voit haut luire
Dans tes aigus yeux.
Les Dieux te doint de Nestor l'âge suyvre,
Te conduisant aux saints & heureus bords,
5 Que Jupiter, pour faire les siens vivre,
A réservé, loing de soing & remords.
Or, SENAT, je t'ore,
Suplie, & exore,
Joieus recevoir
10
De mes Chants une ente,
Qu'humble je présente
Sous ton haut povoir.

+

D2v = fol. 14v

Au noble et vertueus
chevalier Nicolas Rocox,
jadis Bourge-Maistre, & à présent
Eschevin d'Anvers,
Epigramme.
O Généreus ROCOX, de moy ton incognu,
Si sçavoir il te plaît, qui l'audace me donne,
20
Humble & dévot sacrer aux pieds de ta personne
Ce Poétiqu' Sonnet d'Apollins traits vestu?
Le gentil naturel, & splendide Vertu,
Qui végétante en toy divinement fleuronne,
Et la noble valeur, qui tes sens advironne,
+
En est cause, ó ROCOX, de bonté avestu.
Ne t'esmerveille donc, si hardiment je tâche
(O ROCOX, nourrisson du Pégasin troupeau)
Graver, peindre, & appendre au sublime coupeau
5
Du Phane de Mémoire & tes Vertus & grâces,
Pour aux puis-nés, ROCOX, vray mignon des trois Grâces,
Faire entendre & sçavoir, que les estoillés cieux
De hauts immortels dons, toy naissant en ces lieux,
Douërent à qui mieux ta douce-grave face.

+

D3r = fol. 15r

Au mesme seigneur.
Ode
NE sois esmerveillé,
ROCOX, stable que roche,
Si de coeur esveillé,
15 D'honnesteté mouillé,
Par ces Vers je t'approche.
Si tu veux toutefois
De moy sçavoir à l'heure,
Qui me point ceste fois,
20 Devant tes yeux courtois
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Sacrer cest Ode & oeuvre?
L'amour & saint vouloir
Qu'aux bons Esprits tu porte,
ROCOX, dont le sçavoir
25 Immortel se fait veoir,
En est la cause accorte.
+

Puis ton triumphant bruit
Qui çà & là vollette,
Pour certain m'a conduit,
Te donner pour déduit,
5 Ceste Ode nouvellette.

+

D3v = fol. 15v

Voilà le juste point,
O ROCOX, plein de grâce,
Qui d'acoster m'a point,
De gaillart en bon-point,
10 Par ceste oeuvre ta face.
Car plus grand bien & heur
Ne souhaitte ma Muse,
Que d'avoir en honneur
Celuy, dans qui l'ardeur
15 Des Vertus est infuse.
Moy, qui sous les neufs Soeurs
Promut je suis d'escrire,
J'orne mes Vers des fleurs,
D'immortelles valleurs,
20 Qu'ès hommes je voy luire.
Peu serviroit certain
A la Troupe vivante
Descouvrir tout à plain
Ce qu'elle a de hautain
25 Dans elle végétante,
+

Si le Nom de celuy
Par qui Vertu flouronne,
N'estoit peinct à l'envy
Sous l'excellent appuy
5 Que Mémoire aux siens donne.

+

D4r = fol. 16r

Le bien-disant cerveau,
O ROCOX, s'esvertue,
Peindre d'art & styl beau,
Cil qui d'oeil cler comme eau,
10 Ses vertus met en veuë.
Aus puisnés les Escris
Donnent trèshaut courage,
D'ensuyvre comme hardis,
Tant en faits, meurs & dits,
15 Leur maieurs & lignage.
Raison veut donc & droit,
O ROCOX honnorable,
Que j'anime orendroit
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De ton Esprit adroit
20 La grandeur mémorable.
Si de fortuit cas
Tu me dits d'affable homme,
Viençà toy, qui onc n'as
Savouré les appas,
25 De ceste poire ou pomme,
+

Peus-tu, dis-moy, juger
D'un fruit, tant soit il tendre,
Sans premier en manger,
Mangé le digérer,
5 Pour du goust raison rendre?

+

D4v = fol. 16v

Je respons, comme expert,
Bien que ta renommée
De vray tesmoing me sert
Pour escrire à l'ouvert
10 De ta Vertu bramée:
Beaucoup plus le miroir
De ta face splendide
Me sert, pour au vif veoir
L'immortel haut avoir
15 Qui tes faits perlucide.
Par-ainsi ton pourtrait
M'asseure & me déclare,
Que vas suyvant à trait
Le magnanime trait
20 De grandeur d'oeuvre rare.
Tes yeux clers que crystal
Me donnent tesmoignage,
Que ton Esprit, Vassal
Du Jumeau mont & val,
25 Aux Vertus fait homage.
+

Hardiment qui voudra
Dedans tes yeux se mire,
S'y mirant, il dira
Tant qu' halener poura,
5 Qu'à grands faits tu aspire.

+

E1r = fol. 17r

Tu monstre appertement,
D'oeuvre d'honneur remplie,
Que naits n'es nullement
Pour toy seul, mais vraiement
10 Pour ton Roy & Patrie.
Car trèsbien tu faits veoir,
O ROCOX, en publique,
Que ton divin sçavoir,
Ta chevance & avoir,
15 Est pour la République.
Tellement qu'aujourd'huy
Affaires tu manie
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De grand poix & soucy
D'Esprit noble & rassy
20 Et d'art à gloire unie.
Pour cela, ó quel heur
A gouster tu ne lesse
Des Vertus la saveur,
Et des lettres l'ardeur,
25 De parfaite allégresse.
+

Heureus sçaits moduler
De ta charge l'affaire
Selon que vois couller
Le temps & s'envoller,
5 O ROCOX débonaire.

+

E1v = fol. 17v

Or ROCOX, à ces fins
Que DIEU soit favourable
Jours, nuits, soirs, & matins,
Aux faits, dits, & dessins,
10 De ta Personne affable:
Humble & dévotement
Je prie que la dextre
De nostre DIEU clément
Veuille éternellement
15 De ses grâces te paistre:
Saintement aornant
Ta engemmée couche
D'un coeur chaste & constant
Qui soit tes yeus ornant
20 D'Enfançons à ta touche:
A fin, ó, que les ans,
ROCOX, de ta vielesse,
Soint par les verds printams
De tes gentils enfans
25 Soustenus en liesse.
+

Au bon DIEU plaise encor
Te donner bonne envie
Recevoir de moy or
Ce Poétiqu' thrésor,
5 Qu'humble je te dédie.

+

E2r = fol. 18r

Ce faisant, voeu je faits
Au Roy & Dieu de Dèle
D'éterniser tes faits
(S'en mes vers tu te plaits)
10 De magnanime zèle.

En faveur du noble et genereus
Seigneur Reinier van Urssel, Thrésorier
de la célèbre Anvers, & de la gentile, trèshoneste,
& prudente Damoiselle Janne Sterx.
Epithalame.
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D'Avoir but je n'estimerois,
VAN URSSEL, que gloire accompaigne,
Des eaux ès Pégasins estrois,
Sous le Grynéen, à mon chois,
20 Et sa sainte troupe compaigne:
Si, ó, dévot je n'extolloy
Le moys, le jour, l'heure & sepmaine,
Que STERX, Vierge clère qu'aloy,
Espousas sous la sainte loy
25 D'Hymen, Junon, & d'Erycinne.
+

O sepmaine heureuse, heure & mois,
Dont Cupidon de main habille
Navra ton coeur, noble & courtois,
Pour l'emprisonner sous les tois
5 De STERCX, Nymphe belle entre mille.

+

E2v = fol. 18v

O heureux Père, qui porta
Dans ses rains telle Damoiselle:
Mère heureuse, qui enfanta
Telle Vierge, ó qui tost sera
10 Par toy VAN URSSEL, femme belle.
Certainnement les hautains cieux
Aspirent à te faire grâce,
Puis qu'aorné ils ont tes yeux
De JANNE STERX, digne des Dieux,
15 Que Prudence & Vertu embrasce.
Mais qui est cil qui n'aspiroit
A bien-heurer ta clère face,
Veu que ton Esprit franc & droit,
Nous monstre & déclare orendroit
20 Que Noblesse ensuys à la trache.
A bon droit le ciel estoillé
De STERX Vierge orner veut ta couche,
Par qui ton coeur, d'amour voillé,
Sera ceste nuict consolé,
25 D'un doux baiser pris de sa bouche.
+

Plaise à DIEU accroistre vos ans
Sous ses divins plaisirs & gloire,
Et d'un thrésor de tels Enfans
Qui puissent sacrer triumphans
5 Vos nobles Noms à la Mémoire.

+

E3r = fol. 19r

A tous nobles damoiseaus
et gentilles damoiselles
assistantes au sumptueus festin Nuptial de Monsieur
Reinier van Urssel, & Madamoiselle
Janne Sterx,
Sonnet.
GEntils Cupidonneaus, qui d'amoureuse rage
Avés les coeurs comblés continuelement,
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Si à vos maus voulés donner soulagement,
Sous la loy d'Hymenée & sacré mariage?
Choisissés à l'envy un Virginal visage,
Qui puist à vos martirs donner appaisement,
Comme la Nimphe STERX à VAN URSSEL clément
Donnera les doux fruits de son virginal âge.
20 Par-ainsy alliés, sentirés sous les draps,
Géhennés doucement entre les doullies bras
De voz belles amours, pasmer voz sens & âme.
Sus donc gentils Amans, joindés voz brusques ans
A ces coeurs Virginaus, leur suscitant enfans
25
Dignes de voz Maieurs, & de voz noms & fame.
15

+

A mon seigneur Gilles
Happart, Eschevin d'Anvers,
Sonnet.

+

E3v = fol. 19v

QUI est celuy, dis-moy, qui ne louengeroit,
O Généreus HAPPART, de ta splendide face
La douce-gravité, d'honneur comblé & grâce,
Et la bonté qui naist dans ton vray coeur & droit?
Par augustes raisons maintiendray orendroit,
Que les tapissés feus & la céleste race,
10
Toy naissant, à qui mieus vindrent en ceste place
Pour te rendre immortel, & ès Vertus adroit.
Or, puis que de hauts dons aornée est ton âme,
Faits, ó gentil HAPPART, estinceller la flamme
De ton insigne Esprit çà-bas entre mortels.
15 Ce faisant, tu voiras tes faits comme un Pin croistre,
Tes ans comme un Laurier verdoier & acroistre,
Et au temple appendu des heureus immortels.
5

+

A mon seigneur Jan van-der
Meren, eschevin d'Anvers,
Sonnet.

+

E4r = fol. 20r

CEluy qui a gousté dans un hanap joly
Des ruisseaus Pégasins la liqueur doucereuse,
VAN-DER MEREN gentil, la face il a joyeuse,
Et l'esprit vertueus dans Prudence envielly.
Ce mystère se monstre en toy estre poly,
Pour avoir enfançon, par la lignée heureuse
10
De Mémoire & Jupin, esté d'eau précieuse
D'Ambrosie & Nectar repeu, pais, & remply.
C'est cela qui te fait à la trace poursuyvre
De tes gentils Maieurs les pas, pour, comme eux, vivre
Eslongnés de soucis & de cuisans remords.
15 Or VAN-DER MEREN doux, que Prudence accompaigne,
Vis avec ta famille & gentille Compaigne
Jusqu'au jour qu'on voyra resusciter les morts.
5

+

A mon seigneur
Joachim Polites
Greffier d'Anvers,
Epigramme.

+

E4v = fol. 20v
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5 JOieus d'entendre, & veoir, que les Neuf, des Dieux race,
Dans toy ont leur saints dons ferme voulu ancrer:
Nourry de hauts appas, enflammé s'est ma face,
Ces Vers, ó POLITES, qu' honneur caresse & grâce,
Humble & dévotement à tes veux consacrer.
10 Ne rejettant le don que mon Enthousiasme
A limé & basty, désirant de ton âme
Honnorer purement l'alme immortalité:
Esclave des neuf Soeurs, je jure que la flamme
De ton nom, serf de paix & cordialité,
15 Végétant dans l'ardeur de mon habilité,
Lucide apparoistra sous honneur, gloire, & fame.
EN LABEUR LIESSE.
+

Aux genereus seigneurs
Michiel & Jan Loupez, Frères.
Ode.

+

F1r = fol. 21r

CEpendant que Cléion,
5 Et le DIEU de Délon,
Avec ses Soeurs & Grâces,
Impèrent à ma voix
Animer ceste-fois
Les secrets de vos faces:
10 Sans fléchir je diray,
Tant qu'entonner pouray,
Que la brusque jeunesse,
Qui orne voz deux fronts,
Peut d'Amour les esprons
15 Vaincre d'haute liesse.
Vos Poétiques Chants
Et Vers resjouissans,
Que donnés aux plus belles,
Ravissent à qui mieux
20 Les estincellans yeux
Des Nymphes damoiselles.
Vos coeurs empourprinés,
D'Amour éguillonnés,
+
Pleins d'amoureuses flammes,
Descoeuvrent la splendeur,
La bonté, & douceur,
De vos Esprits & âmes.

+

F1v = fol. 21v

5 De toy aisné gentil,
Pour enrichir mon stil,
Maintiendray en la place,
Que tu as l'entregent
De ravir du coeur gent
10 Par tes Vers l'alme grâce.
Par ton doux raisonner
Tu peus emprisonner
Desous toy celle Dame,
Qui te fait consumer,
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15 Mourir, vivre, & pasmer,
Sous son ardente flamme.
Et puis toy ó puis-né,
Mystiquement orné
De gloire & gentilesse,
20 De jouir as moien
Du coeur qui tient le tien,
En luy faisant caresse.
Tu peus, sans aduler,
Par ton suëf parler,
+
Et élégante face,
D'Amour rompre les darts,
Et cell' par qui tu ards,
Tastonner, sans disgrâce.

+

F2r = fol. 22r

5 Vivés donc, Amoureaux,
En vrays Cupidonneaux,
Trèsheureus en ce monde,
Tant qu'aies suscités
De vos rains encostés
10 Une race féconde.
Vivés vous aquérant
Un renom fleurissant,
Dontant chose mortelle:
L'avoir, comme il appert,
15 En brief moument se pert,
Vertu est immortelle.
L'ailé Dieu Cupidon,
Et la grave Junon,
Vénus & Hymenée,
20 Soint de vos gentils coeurs
Guides & conducteurs,
Sous gloire fortunée,
+

Au docte jeune homme
George Strijt,
Ode.
5

+

F2v = fol. 22v

O Thalia sainte pucelle,
Fille du Père fulminant,
Esclave, nourrice & ancelle
De gloire & honneur flourissant:

Parte toy tost à ma prière
Des hauts inaccessibles cieux,
10 Et çà-bas d'isnelle carrière
Viens-toy présenter à mes yeux.
Tu sçais qu'on doibt l'âme bien née
Saluer d'esveillé cerveau,
Or d'une Ode de gloire ornée,
15
Or d'un Chant gentil & nouveau.
Parquoy si onc te print envie
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D'impartir un tien nourisson
D'immortelle & prospère vie
Escoute de ma voix le son.
20 Tu t'en iras Mignardelette,
Avec Philosophie à l'heur
Porter ceste sainte Odelette
A STRIJT de tes traits zélateur.
+

Arivées devant sa face,
Philosophi' s'avancera
Le louenger de bonne grâce,
Et par ces mots commencera:

+

F3r = fol. 23r

5 O STRIJT, ó ma douce accolée,
Mon insigne & gentil mignon,
Par terre & par l'onde sallée,
Estendre me plaît ton renom.

10

Je suis sainte Philosophie,
Qui les hauts secrets traicter sçait:
Du ciel les secrets j'amplifie
Et ce qui est dans luy pourtrait:

D'Uranie qui les pratiques
Des feus mondains sçait & discours,
15 Et des estoilles erratiques,
Le doux, véloce, & le lent cours:
Voir' & qui sçait du Signiphère,
Les demeures & les maisons,
Qui embrassent toute la Sphère
20
En tous temps & toutes saisons:
O mon STRIJT, dedans qui se baigne
De mes traits cognoistre l'ardeur,
D'Uranie je suis compaigne,
Et la Philosophante Soeur.
+

Et pour autant que tu t'applique
Aux arcanes des puissans DIEUX,
Et que le cours Philosophique
Donne nourriture à tes ieux:

+

F3v = fol. 23v

5 Voire, & voiant que tu te pique,
A contempler de plus en mieus
Le feu, l'eau, le passage unique
De la terre jusques aus cieus:

10

Pour tes mérites je te cède
Un don irrévocable, & tel,
Qu'avant que d'icy tu décède
De mortel seras immortel.

POETOU, qui nos hauts faits perlustre,
(Bien qu'incognu il soit de toy)
15 Ta bonté & sçavoir illustre
Célèbrera d'insigne foy.
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Vy donc, réanimant la gloire
De nos Esprits philosophans:
Vy insérant dans ta mémoire
20
Nos saints dits & faits astréans.
Amour & paix, grâce & concorde
Puissent dans toy faire séjours,
Et le Dieu qui des bons s'accorde
Accroisse en grandeur les tiens jours.
+

Souvienne-toy, je prie & ore,
STRIJT, de mes faits studieus,
D'avoir mon POETOU, qui t'honnore,
Pour ton client doux gracieus.

+

F4r = fol. 24r

5 O vy heureus, puis que nature
T'a doué de ses beaus présens,
Et que ta prudence mature
Sçait convaincre les temps présens.

Au docte et genereus
seigneur Bernardin Succa,
Ode
Ma sainte Calliope,
Afin que je ne chope
En imitant tes pas,
15 Guide moy, ma nourrice,
Me paissant de main riche
De tes frians appas.
Ne vois-tu que je tâche
Animer en la place
20
De SUCCA, serf d'honneur,
La sagesse & prudence,
Les Vertus, la constance,
A ma JOIE EN LABEUR?
+

Ma Cléion, sans ta grâce,
Pour néant je pourchasse
Ourdir quelque labeur
Qui de SUCCA soit digne,
5 Tant je cognois insigne
Son Esprit & grandeur.

+

F4v = fol. 24v

Son coeur as de ta harpe
(Pendue à ton escharpe)
Dans Hélicon repeu,
10 L'yvrant d'eau de Pégase,
Luy monstrant de Parnasse
Les secrets peu à peu.
Tu luy as des Nayades,
Tritons & Oréades,
15
Des Faunes & Sylvains,
Et des Grâces mignardes
Et Nymphes montaignardes
Monstré les thrésors saints.
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D'autant je n'ose emprendre,
20 Et tant d'audace prendre,
Ton SUCCA approcher,
Qu'Apollon mène & guide
Sous la flamme fervide
Du Prophétiqu' Rocher:
25 N'est, ó ma Calliope,
Qu'à ma faveur ta trope
+
Tu laisse en son commun,
Pour aller par-ensamble
L'honnorer, s'il te samble
Avoir lieu opportun.

+

G1r = fol. 25r

5 Toy, comme ma lumière,
Tu seras la première,
Entrant dans son séjour,
Qui en tout révérence
Et humblesse & clémence
10
Luy donneras bon jour.
Ton harengue achevée,
D'une brusque levée,
Et d'un gay en-bon-point,
Luy présentant mon Mètre,
15 Soingneux de riens omettre
L'abord'ray en ce point:
Vray est que j'ay grand zèle,
Mignon du Dieu de Dèle,
Mes Vers te présenter:
20 Mais voiant ta poictrine,
Pleine d'haute doctrine,
Je ne t'ose accoster.
Je confesse, & si cède,
Que l'ardeur qui procède
25
De ton gentil Cerveau,
Sent, de la porte-olive
+
Et de l'Attique rive
Le sçavoir noble & beau

+

G1v = fol. 25v

VAN-DER NOOT qui fleuronne
Sous le Myrthe & couronne
5
De Phébus rarement,
M'a donné de sa grâce
Notice, que ta face
Et ton entendement,
Manie une trompette,
10 Qui ce monstre à cent teste
Donté par sa hauteur,
Laquelle d'âge en âge
Rendra vray tesmoignage
De ta gloire & bon-heur.
15 Parquoy, ó toy felice,
D'avoir choisy le riche
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Don d'immortalité:
Don, qui matit le vice,
Et l'ignorance nice,
20
Clef d'instabilité.
Comme prudent tu t'arme
Contre l'essort & charme
Du temps oblivieus,
D'Aracynthienne arme,
25 Et du Lut & du Carme
D'Apollon glorieus.
+

De Vers n'ay indigence,
J'en lime, j'en agence
D'un assés furent train:
Ma Muse les moisonne,
5 Et à qui luy plaît, donne
Le germe de son grain.

+

G2r = fol. 26r

A toy donc, auquel plaisent
Les beaux Vers, qui appaisent
L'ire des homs & Dieux,
10 De mes Carmes je t'offre,
Espérant que mon offre
Récréera tes yeux.
Vis, & si te récrée,
D'avoir but l'eau succrée
15
Au saint choeur Ligien:
Vis heureus, & t'accorde
D'entonner sur ta chorde
Mon Vers Bétunien.
+

Au gentil et vertueus
seigneur Melchior Botmer.
Sonnet.

+

G2v = fol. 26v

Si tu t'enquiers de moy (de toy certe incognu)
Qui me meut, ó BOTMER, & me donne hardiesse.
Poser devant les yeux de ta brusque jeunesse
Ce Phébéen Sonnet de ton nom avestu?
Ta Physionomie (ó de ferme Vertu
Le naturel mirouer) en est la cause expresse.
10
Dans lequel me mirant, je voy que douce humblesse
Orne ton jeune front, de probité vestu:
Voir' d'un coeur généreus & gaillardise optable,
D'entière fermeté & vouloir amiable,
D'amène courtoisie jointe à syncérité.
15 Parquoy, ó franc BOTMER, trache hardy le vestige,
Qui engrave les noms dans le sydéré tige,
Pour te faire cognoistre à la posterité.
5

+

Au docte et vertueus
jeune homme Guillaume Joilier.
Ode.

+

G3r = fol. 27r

C'Est de toy, JOILIER gentil,
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5 Qu'honnorer je veux la grâce,
Sacrant de vouloir humil
Ces Vers aus yeux de ta face,
Esclave d'alme Vertu,
Dont tu es ce jour vestu.
10 Puis béniray le saint jour,
Jour auquel tu prins naissance,
Pour dans ce labil' séjour
Monstrer la ferme constance
De ton débonaire coeur
15 Des Vertus vray amateur.
De tes Vertus j'ay cognus
Et la force & la racine,
De tes biens-faits but le jus
Par ta courtoisie insigne:
20 Dieu aidant, tant que vivray
Celle bonté vanteray.
Je dis, que pour escuçon
Choisy as bonté naïve
+
Encor' estant enfançon
De Prudence sur la rive,
Accompaigné des noeuf Soeurs
Et des Grâces leur consoeurs.

+

G3v = fol. 27v

5 Le vray Dieu, qui fut auteur
De celle bonté sacrée,
Qui au creus de ton franc coeur
Divinement est ancrée,
La veulle vivifier,
10 Accroistre & sanctifier:
La grâce m'élargissant
D'immortaliser par oeuvre
Ta bonté de stil plaisant,
Qui haut tes biens-faits descoeuvre,
15 Et que chantant soit mon Lut
L'heureus jour qu'il te cognut.
Cependant le Dieu des Dieux
Tes pas en sa voie endresse,
Te préservant en ces lieux
20 D'envie & langue perverse,
Te donnant fervent désir,
Pour un tien serf me choisir.
+

Au vertueus seigneur
Christophle Schveicher.
Sonnet.
5

+

G4r = fol. 28r

SCHVEICHER, puis que le Dieu des Elémens auteur
De grâce m'a donné trèsparfaite notice,
Que celuy qui reçoit suffrage & bénéfice
De quelque généreus & débonaire coeur:
Doibt gueyment honnorer son gentil bienfacteur,
Or par faits, or par dits, or d'honneste service,
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10

Qui ne veut impudent estre noté du vice
D'infecte ingratitude, esclave de malheur:
C'est bien droit & raison, que celle courtoisie
Qui scintille dans toy, soit dans ma Poésie,
O SCHVEICHER généreus, peinté & au vif pourtrait'.
15 Or pour faire aux puisnés d'icelle le jus boire,
Ruminant ce Sonnet, ils pouront dire & croire,
Que des bien-nés Esprits estois fauteur parfait.
+

En faveur du seigneur
Nicolas Francisque, du
jour Natal de sa fille Isabel,
Ode

+

G4v = fol. 28v

5 Consacrée aux Seigneurs Charles Benvenout, Josse
van Steene, Jan Windebroec, Marie Preun,
Barbe Moniars, d'Isabel Francisque
Parins & Marines.

10

15

20

25

DES bois & montaignettes
O divines Nymphettes,
Et des champs, prés, & eaus,
Qui à vos voix trèssaintes
Doux accordés les faintes
De vos creux chalumeaus:
O Chièvres-pieds sylvestres,
Vous Satyres champestres,
Et Faunes & Sylvains,
Fredonnans Chansonnettes
Dans vos creuses gorgettes
Dignes des DIEUX hautains,
Avecque vos séquelles,
Venés, ó troupes belles,
A l'envy m'approcher,
Apportant dans vos dextres,
Les instrumens qu'adextres
Vous sçavés retoucher.
+

5

10

15

J'accorderay ma Lyre
De tel art, au doux dire
De vos Chants chasse-esmoy,
Que quitterés en l'heure
La champestre demeure,
Pour vous joindre avec moy.

+

H1r = fol. 29r

Or animons habilles
A nos voix trèssutiles,
A troupe aime-déduit,
La félice journée,
Le mois, l'heure, & l'année,
Que Francisque nasquit.
Gravant dedans ceste Ode,
Lambrisée à ma mode
De Venusiens traits,
De ses Parins notables,
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Et Marines louables,
Les noms & les pourtraits.

20

25

5

10

15

20

25

5

Or sus donc, qu'on embouche
La fleute à sept trous douce,
Corn-Muses, flageos,
Afin que chascun chante
D'ISABEL alaictante
La naissance & le los.
L'an quinse-cens sublime
Soixante-cinc, trezième,
+
Jour d'Octobre Autonnal
Du matin à six heure,
ISABEL, des Dieux oeuvre,
Nasquit dans ce bas val.

+

H1v = fol. 29v

Jupiter qui domine
Le monde & illumine,
L'Horizon ascendoit,
Lors que nasquit Francisque,
Qui (sans faire réplique)
Par un Joeudy estoit.
Ce DIEU par sa puissance
Volut, qu'à la naissance
D'ISABEL nette qu'or,
Comparussent ses filles,
Déesses & Sibylles,
Et tous les Dieux encor:
Pour de dextre Royalle
Respandre libéralle
Dans Francisque à qui mieux
La Vertu immortelle,
Bonté, & grâce telle
Qu'emperlés sont les cieux.
De ceste née, ó Père,
Parens, affins, ó Mère,
Vous son frère, & ses soeurs,
Prendés liesse & joie,
+
Puis qu'ISABEL ondoie
Es eaux d'hautes valleurs.

+

H2r = fol. 30r

BENVENOUT magnifique,
Qui as tenus Francisque
De Baptesme aux saints fons,
Avec VAN STEENE affable,
Et WINDEBROUC optable,
Et deux Nymphes de noms

Si la vostre filieulle
10 (Que DIEU conserver veulle
Sous ses plaisirs divins)
Heureuse se réclame
D'avoir de haute fame
Marines & Parins:
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15 Pareillement vos faces,
Et probités & grâces,
Heureuses je les tiens,
Pour vrais Sucepteurs estre
D'ISABEL, qui cognoistre
20
Fera vos noms aux siens.
Jupin DIEU de hautesse,
Vous fait ferme promesse
Par la nativité
De ceste amette sainte,
25 Qu'en elle voirés painte
Haut bruit, gloire, & bonté.
+

Piété & humblesse,
Seront de sa jeunesse,
Le chappeau verdoiant:
Ses Parins & Marines,
5 Et Père & Mère insignes,
En auront plaisir grand.

+

H2v = fol. 30v

Plaise au foudroiant Père
(Donnant vie prospère
A ses prochains amis)
10 Les dons faire apparoistre,
Et les grâces accroistre
Qu'il a dans elle mis.

A Jan de Froit-Mont
Ode
15

O FROIT-MONT de tel coeur
Qu'à te monstrer je tâche
Le vouloir & l'ardeur
Que j'ay d'ourdir à l'heur
Vers dignes de ta face:

20

De tel zèl & ferveur
Je t'advertis sans fainte,
Que j'honnor' la valeur,
Qui à ton trèsgrand heur
Dans ton clair front est painte.
+

D'autant en cest Escrit
Peindray d'art immortelle,
Que ton veillant Esprit
D'ardant coeur & esprit
5 Aus Vertus franc s'attelle.

+

H3r = fol. 31r

Maugré tous envieus,
Ton gentil opifice
Tu tâche en studieus,
Le rendre plus heureus
10 Par oeuvre rare & riche.
Oisiveté n'assaut
Estant dans ta boutique
Ton coeur qui aus bons vaut:
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Car d'entendement caut
15 A ton art tu l'applique.
Or à gants perfumer,
Et enrichir cintures,
Le temps sçais consumer,
Or à chappeaus armer,
20 De soies & brodures.
Cordons tu façonne or,
De noire crespe & soie,
Et de trèsfin fil d'or,
D'argent sutil encor,
25 Qui sur le feutre ondoie.
+

Parlant en brief, je dis,
Que gentil tu exerce
Ton art, digne de pris,
Et que bien es instruis
5 Aux traits de ta Commerce.

+

H3v = fol. 31v

Tu as incessament
La damasquine ouvrage
Chés toy pour ornement,
Et pour courtoisement
10 La conduire au gaignage.
Quelque fois, si tu as
Loisir & temps propice,
Tu te délecteras,
Et te plaisanteras
15 Pour user d'exercice
En tes mains d'empoigner
L'harquebuse gentille:
Or pour lièvres tirer,
Or pour le but toucher,
20 Et ore la vollile.
Concluant, ó FROIT-MONT,
Recoy ce don, je t'ore,
(Don basty sur le mont
Au double jumeau front)
25 Comme tes faits j'honnore.
+

Au vertueus et honeste
jeune homme Jan de Losson.
Ode.

+

H4r = fol. 32r

Vers toy, LOSSON, je serois digne
D'ingratitude estre acusé,
Vers toy, dy-je, qui d'homme insigne
De tes biens-faits m'as arousé:
Si sur mon doré Lut d'ivoire
Je ne réanimois de fait
10 La valleur & bonté notoire,
Qui scintille dans ton pourtrait.
5
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Ton cler pourtrait, face & figure,
A l'image du bon DIEU fait,
De quels dons t'a doué Nature,
15
Le nous déclare d'oeil parfait:
Hardiment qui voudra se mire
Dans ta face & doux-bénings yeux,
Dira, ó LOSSON, qu'il s'admire
Des dons qu' élargy t'ont les Cieux.
20 Ta face rend vray tesmoignage
De ta gentille honnesteté:
Tes faits monstrent de ton linage
La bien-famée probité.
En premier lieu la Marchandise,
25
Qui agaillardit tes cinc sens,
+
De grave prudence & requise
De donner les hautains présens.

+

H4v = fol. 32v

O bienheureuse la journée,
Auquelle addonas ton Esprit,
5 Sous Commerce d'honneur bornée,
De vouloir ardant & esprit.
Commerce est de telle efficace,
Qu'elle rend son sujet gentil,
Courtois, & de constante face,
10
Caut & prudent, sage & sutil.
Qui ne maintiendroit en publique,
Que le franc Négociateur,
Exerceant l'honnoré trafique
De tout art est sustentateur?
15 Je dis que la Commerce amène,
O LOSSON, te récrée autant,
Que le Ver fait la Philomène,
Et Cérès le Soleil ardant.
Pour quelque fois mettre en arrière,
De ton trafiqu' le soing mordant,
Fredonneras d'art singulière
Quelque doux cromatique Chant.
Nud de facendes, si paresse
Avec oisiveté t'assaut,
25 De brusque exercice & vitesse
Donter tu la sçais d'Esprit haut.
20

+

Pour vray, ó LOSSON, amiable,
Tu te peus dire fortuné,
Veillant sous Commerce honorable,
Te veoir desous les Vertus né.
5 Nature apertement desceuvre,
O LOSSON exempt de tout fard,
Par extérieure & ample euvre,
Les dons qu'elle a dans toy espard.

10

+

I1r = fol. 33r

Vis donc, LOSSON humble & affable,
Sous les Marchants traits aigre-dous:
Celuy est comme roche stable,
Qui du temps réverbe les coups.
L'estoillé Ciel soit favourable,
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Aux entreprises & dessins
15 De tes faits, ó LOSSON louable,
Tant que vignes portront raisins:
Bornant d'une Vierge ta couche,
Chaste & aimant pudicité,
Qui de beaus enfans à ta touche
20
Puist orner ta sénilité.
Plaise au ciel te donner encore
De m'enregistrer volunté
Au cathalogue ou tu mets ore
Les moindres serfs de ta bonté.
+

A maistre Nouel
Fagnient, non moins gentil Musicien,
qu' excellent compositeur de Musique,
Sonnet.
5

+

I1v = fol. 33v

Sainct Matthieu Cap. 18.

QUant on veut, mon FAGNIENT, faire & user l'office
(Office que povons divine publier)
D'approcher son prochein pour le réconcilier,
De son commis défaut, péché, mésus, & vice:
10 Seul le faut accoster, & en place propice,
Qui aisément le veut sous ses saints dits lier.
Autrement s'il ne veut le col au joug plier,
(Afin que les précepts soint en fermeté riche)
Avoir faut quant & luy des tesmoings deux ou trois:
15
Lors, si d'iceus n'escoute & les commans & vois,
Advertir il en faut la Catholique Eglise.
Refusant d'elle ouïr & son salut & bien,
Tenu soit Publicain, & estimé Payen.
L'obstiné digne n'est de la fidelle hantise.
+

A mon seigneur Jan van-der
Noot, Eschevin de la Flourissante
Anvers,
Sonnet.

+

I2r = fol. 34r

5 DEus, trois, & quatre fois heureus je me veus dire,
VAN-DER NOOT, que j'honnore, & tiens pour mon Seigneur,
D'entendre, oyant les tons de ta Lyrique ardeur,
Que mon Lut Bétunois tu chéris & admire.
Volut DIEU, qui fut tel, comme de hautain dire
10
Tu soustiens, que RONSART des neuf Soeurs conducteur,
N'a en tous ces pays semblable à moy pour l'heur
Qui mieus sçait son archet adapter à sa Lire:
Plustôt certes pouroy du ciel les feus conter,
Qu'ès rares & saints pas de RONSART insister,
15
Ne fut que comme toy j'euse trouvé la sente:
Luy comme Père il est des Poètes François,
Tout ainssi VAN-DER NOOT, des bien-chantans d'Artois,
De Flandre & de Brabant tu es le Prince & l'ente.
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+

Le seigneur Artus
Mirmod German, a un pre,
Odelette.

+

I2v = fol. 34v

UN Pré verd je cognois,
5 Que Musique avironne,
Et dans lequel la vois
D'instrumens dous résonne:
Aimer, qui la fleuronne,
Au millieu des fruits siens
10 Incessamment fredonne
Que SANS PEINE on n'a RIENS.
O Pré, un jour, j'ay foy,
Que nous feras cognoistre,
Sous quel povoir & loy
15 Ta beauté faits accroistre,
Et les rares fleurs croistre
Dans les limites tiens:
Fleurs qui font apparoistre
Que SANS PEINE on n'a RIENS.
+

Aux nobles seigneurs et
tresrenommes marchans, mes
Seigneurs les Fuggers, Welsers,
Relingers, & tous autres de la
puissante Nation Germanique
résidens en la flourissante
Anvers.

+

I3r = fol. 35r

PUIS qu'ANVERS & sa gent admire, aime, & honnore
Les grâces et vertus et magnanimités
10
De vos célèbres Noms, de haut bruit limités,
De constance, d'honneur, d'amour, & pais encore:
Moy de vos grandeurs serf, droit veut que j'emperle ore
Ce Sonnet de vos noms & générosités:
Emperlé, l'envoier ès Villes & Cités
15
Qu'on voit au ciel voûté desous luy ferme enclore.
Ce faisant, vos renoms triumphament aillés
De ma JOIE EN LABEUR, sous les cieus estoillés
Volleront tesmoigner par suprême excellence,
Qu'Anvers & ses manans révèrent les pourtraits
20
De vos immortels noms & négotians faits,
Et moy de vos grandeurs la bonté & clémence.
+

Au docte et vertueus
Jeune homme Francois Stelsius.
Ode.
5

+

I3v = fol. 35v

MA Cléion par icy devant,
D'allègre face,
Se resjouissoit, s'abbrevant
Es eaux de grâce
De mes débonnaires amis:
Or les cognoissant ennemis
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10

D'alme science,
Au profond centre les a mis
D'obscur' silence.

Soit STELSIEN, qui soint ornés
De hautes fammes,
15 Et de richesses couronnés,
Voir' & des rames
De Mide & Crèse, & hommes tels:
Peu sert d'avoir thrésors mortels,
Qui ne font vivre
20 L'humain, si les Vers immortels
Ne veut ensuyvre.
Bien peu sert d'Amaltée avoir
La corne & lance,
D'Attale & Crasse en son povoir
25
L'haute chevance:
+
A celuy qui Vertu ne sert,
Et à qui l'ignorance appert
L'âme a ravie:
En l'art des noeuf Soeurs n'estre expert
5
Vivre est sans vie.

+

I4r = fol. 36r

Brief, d'éterniser les vivans
Cléion s'oppose,
Si ne sont des Muses suyvans
Le Carme & prose.
10 L'alme science en tous ses faits,
Science en laquell' tu te plaits
Comm' débonaire,
N'a que l'ignorant comme sçaits
Pour adversaire.
15 A bon droit ma sainte Cléion
De Jupin fille,
Et du Délien Apollon
Soeur trèshumile,
Me commande de louenger,
20 Et avec les heureus renger
D'ardeur fervide,
Cil qu'on voit dévot héberger
Dans Piéride.
A ce coup faut mon STELSIEN
Que j'effectue
Ce que Cléion & frère sien
+
M'ont mis en veuë:
Or son commandement j'entens,
Ell'veut que de tous nerfs & sens
Je manifeste
5 Quels immortels & saints présens
Ornent ta teste.

25

+

I4v = fol. 36v

Mon STELSIEN, escoute donc
D'art singulière,
L'oreille aiant droite qu'un jonc
10
A ma prière,
Diray, qu' à l'âge de treize ans,
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Lors que hantois les doux Enfans
Des neuf Soeurs stables,
Qu'ès Vertus allois repaissans
15
Tes sens notables.
La Neuveine prendoit plaisir
De sa main propre
D'appas aigres-doux rassaisir
Ton Esprit propre.
20 De ton haleine aloit coulant
Le miel plus que Nectar flairant,
Ne qu'Ambrosie,
De gloire avois & honneur grand
L'âme saisie.
25 Mon STELSIEN, lors tu beuvois
Dedans la Couppe.
+
De Cléion, qui ornoit ta voix,
Avec sa troupe:
Plaisamment dans les prés des Soeurs,
Thésaurisois le miel des fleurs,
5
Comme l'avette,
Qui melliflue des liqueurs
Du mont d'Hymette.

+

K1r = fol. 37r

En ce temps il ne te chaloit
Que de conquerre
10 Le fort d'Hélicon haut & droit,
Pour mieux t'enquerre
Des Esprits Orchoméniens,
Où estoit des bas terriens
L'heureus rivage,
15 Qui immortel prestoit des biens
Sans pleige & gage.
Si quelque jour vas embrasceant
La Mercature,
Tard & tempre te régissant
20
Sous soing & cure,
Je prie que tu ne sois lassé
D'amplecter d'Esprit disposé
Celle couronne
Qui sur les chiefs d'hommes posé
25
Tousjours fleuronne.
Que te serviroit d'avoir but
+
L'eau Cabaline,
Et avoir apris ton salut
De la Neuveine:
Si tu la viens à délaisser
5 Pour les négoces avancer
De Marchandise,
Qui sus & sous sçait renverser
L'humaine emprise?

10

+

K1v = fol. 37v

Des filles du DIEU tout-puissant,
Et de Mémoire,
L'avoir, n'est jamais périssant,
Ains vit en gloire:
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Tous autres biens, comme les ans,
Par guerre, ou eau, & feu, & tans,
15
Soudain s'atterrent.
Tout meurt ce que les Cieux luisans
Sous eux enserrent.
La Muse donte de bras fort
Les trois Fatalles,
20 Et du viellart Charon le sort
Et rames salles.
Elle défie de l'enfer
Pluton, Rhadamante, & le fer
Du chien Cerbère:
25 D'hautains dits Minos, Lucifer,
Elle verbère.
+

Elle donte pour fin final
Styx, Lèthe, & l'Orque,
Du monstre testu animal
Rit & se moque:
5 Elle encor' combat corps à corps
Du chauve porte-faux les forts
D'haute gouverne:
Victrice elle navige aux ports
De vie éterne.

+

K2r = fol. 38r

10 O heureus trois, quatre, & cinc-fois,
Qui à sa Lyre
Accorde excellemment sa vois
Et son beau dire:
Heureus encor' cent-fois, qui tend
15 Parvenir au thronne potent
Du jumeau tertre:
Tertre, qui son vassal aprend
Immortel estre.
STELSIEN, je n'ignore point,
Que la Commerce
Soit de gloire un suprême point,
Qui bien l'exerce:
Ouy bien, si le trafiquant,
Quant aux négoces n'est vaquant,
25
Joieus approche
Des noeuf, qui nous sont provocant
+
Suyvre leur force.
20

+

K2v = fol. 38v

Je sçay, que que le nom du Marchant
Par terre & onde
Soigneusement négotiant,
5
Hautain redonde:
Il est trèsriche renommé,
Du petit & du grand aimé
Par son trafique,
On l'honnore, tant est famé,
10
Et magnifique.
Mais quand coupé le fil fatal
Luy a la Parque,
Et qu'enmené l'a dans le val
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Du vil Nauarque:
15 S'il n'a des Neuf les dons bramé,
Ou pour le moins les serfs aimé,
Je dits sans trance,
Qu'oubly le tiendra enfermé
Sous sa puissance.
20 Mon STELSIEN, si tu me dits,
Que toutes choses
Ne sont point (escoute ces dits)
En tous encloses.
Pour approuver le dire tien,
25 Je t'advertis, que je sçay bien,
Qu'alme Nature
+
Douë diverse de son bien
La créature.

+

K3r = fol. 39r

Tant de chiefs, tant d'entendemens:
Tant de présences,
5 Autant d'hommes: tant d'argumens,
Et de sentences:
Je sçay que du fumant rocher
Tout homme ne peut approcher
L'ardeur trèssainte.
10 Qui vent ne boit, ne peut toucher
Eaux de Corinthe.
Tu sçais, Stelsien, toutefois,
Qu'on doibt contendre,
Après avoir des biens au chois
15
Vertu apprendre.
Le temps toute chose a dans soy,
D'exercer donques de pied coy
La Mercature,
Sans aimer des vertus la loy
20
C'est chose impure.
Faits d'autant ès pas de Solon,
Que tu insiste,
Et de Thalète, & de Platon,
De grâce miste:
25 Qui Sages & Législateurs
S'aquérurent biens & honneurs
+
Sous la Commerce,
Heureus qui goustant ses liqueurs
La Vertu cerche.

+

K3v = fol. 39v

O félice & heureus Marchant,
Qui s'accompaigne
De Prudence, or négociant
Par mer & plaine:
C'est d'iceus qu'on doibt raisonner,
Et sur les instrumens sonner
10
D'art animée
L'honneur, qu'on leur voit moissonner
Et renommée.
5

C'est d'iceus Marchants, sois asseur,
Qu'on doibt sans crainte
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15 Chanter le nom, gloire, & l'honneur
D'amène attainte.
Ils aiment de Vertu les fins,
Comme d'icelle vrais affins,
Et de Prudence:
20 Ils ont les Esprits Pégasins
En révérence.
Ceux la peuvent, ó comme toy,
Tracher la sente
Qui d'Elisée aux champs convoy'
25
L'âme vigente:
Continuant ce beau chemin
+
Vivant, tes faits d'Esprit béning
Monstre & desceuvre:
Tu sçais STELSIEN que la fin
Couronne l'oeuvre.

+

K4r = fol. 40r

5 Il ne te manque acuité
D'Esprit, ne d'âge,
Ne solerte vivacité,
De tes sens gage:
Pour amplecter, or le sçavoir,
10 Or Marchandise, or se prouvoir
Des biens de Mide,
Pour aux tiens & á toy povoir
Donner ayde.
A tes dessins l'Altitonnant
Soit favourable,
Ton corps, tes yeux, & couche ornant
De vigeur stable,
De chaste femme & jeune d'ans,
Et d'un thrésor de telz enfans
20
Comme la Mère,
Et morigénés & sçavans
Comme le Père.
15

EN LABEUR LIESSE.
+

Au gentil jeune homme
Jan de Losson,
Ode.
5

+

K4v = fol. 40v

SI, ó LOSSON,
Courtois, dous, bon,
Receus mon Hymne
Le jour dernier
Du froit Janvier
Pour saincte estrène:

10

Dévotement
Et humblement
Je te supplie,
Lire ces vers
D'amour couvers
15 De chière lie.
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Si tu as veu
Et bien cognu
Lisant mon Hymne
Que le Seigneur
20
Vend au Labeur
Chevanche insigne:
Plus si as leu,
Et bien releu,
Que Marchandise
+
Porte le lis
La rose & pris
De gloire exquise:

5

+

L1r = fol. 41r

Aussi voiras,
Qant tu liras
La fin du livre:
Comme amour vend,
Peines pour vent,
Souspirs pour rire.

10

Brief, entend'ras,
Quant tu voudras,
Qu'Amour ensuyvre,
C'est or morir,
Chanter, périr,
15 Languir & vivre.
+

Le noble seigneur, mon
seigneur Josue de Alveringhen,
Seigneur de Hoffegen, à sa charite.
Epigramme.

+

L1v = fol. 41v

5 AIANT les flancs de ma langoureuse âme,
(Nymphe & Charite, ó digne des hauts Dieux)
Navrés des darts, dont sont vos bruns clers yeux
Advironnés, & pleins d'ardante flamme:
Vouloir m'est pris, ó ma Charite & Dame,
10
Afin ma force & sens corroborer,
Naïvement par un Chant vous narrer
Le mal, par qui mon coeur sous vous se pasme.
Animés donc à vostre voix doucette,
Tendre beauté, ce mien amoureus Chant:
15 Et l'animant, donnés de la bouchette
Nouveaus baisiers à mon coeur languissant.
+

A la mesme charite, par
le susdit Seigneur de Hoffegen.
Chant.

+

L2r = fol. 42r

ARdant desous la beauté
5 De vostre face luisante,
Oiés de ma loiauté,
La devise triumphante,
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
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10

Nuicts & jours suys contemplant,
O Vierge, qui tant m'aggrée,
Vos yeux que voy adorant
De fermeté trèssacrée
Tant que vivre je pouray,
15
Vostre, ô Charite, seray.
Nourrissière de mes sens,
En publiqu' je vous appelle,
Et des martirs, que je sens,
Causés par vous Nymphe belle.
20
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
+

Amour qui dans vos bruns yeux
Invisiblement se loge,
A vostre command au mieux
Pour me férir, d'arts il forge.
5
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.

+

L2v = fol. 42v

Voiés, las! de quel martir
Vos sagettes me tourmentent,
Dans moy vous faictes sentir
10 Leur force, qui me géhennent.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Advienne ce qu'il voudra,
Au mien coeur, qui est tout vostre,
15
Trèsconstament chantera,
L'amour de vous et le nostre:
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Nuls tourmens tant soint ils griefs,
20 Par l'amour que je vous porte,
Ne m'apporteront meschefs,
Ne deuil à mon âme forte,
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
+

La plaie qui est dans moy,
Beuvant le sang de mes veines,
Je la porte sans esmoy,
Pour vous qui causés mes peines.
5
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.

+

L3r = fol. 43r

Arousés donc d'amité,
Et de l'eau de vostre grâce,
Et d'amoureuse pité,
10 Mes yeus, mes sens, & ma face.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Toute beauté de soy doibt
Estre aux Amans gratieuse,
15
C'est de vray' Vierge le droict

K.J. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot

D'estre bénigne & joieuse.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Entendés que la blancheur
20 Qui sur vostre front se pose,
Tombe & périt en peu d'heur,
Comme du rosier la rose.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, je seray.
25

Ne perdés le beau Printans,
De vos jours Charite insigne,
+
Sans en donner passetans,
A celuy qui en est digne.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.

+

L3v = fol. 43v

5

Je conçoy en regardant
Vostre maintien dous, sur, grave,
Qu'il est du tout précellant,
Celuy d'Hélène la brave.
Tant que vivre je pouray,
10
Vostre, ô Charite, seray.
Or je diray promptement,
Que vostre face a puissance.
D'enchaînner cil fermement
Qui à l'oeillader s'advance.
15
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
A droit avés pour couleurs
Choisi blanc & verd louable:
D'allégresse sont les fleurs,
20 Et de chasteté notable.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Ce blanc que je voy nager
Sur vostre clair front, ó Vierge,
25
N'est point à comparager,
+
A l'yvoir' albastre, ou neige.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, o Charite, seray.

+

L4r = fol. 44r

Ha, qui pourroit de ce corps
5 Tastonner la chair mollette,
La diroit de sens accorts,
Blanche que lis & doulliette.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, o Charite, seray.
10

J'oy Cupidon, qui me dit,
Que la coulleur vermellette,
Qui vos jouës embellit,
De mes maux est la sagette.
Tant que vivre je pouray,
15
Vostre, o Charite, seray.
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N'aurés-vous doncques mercy
De moy vostre amy fidelle?
Qui se voit, las! en soucy
Pour vous & peine cruelle.
20
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Ordonnés-moy à présent,
Tétin puceau au bout rouge,
Grâce, qu'éternellement
25 Mon coeur de vostre ne bouge.
+
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.

+

L4v = fol. 44v

Record je suis maintenant:
Belle mignarde & divine,
5
Que vous estes présumant,
Qu'on ne gaingne riens sans peine.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
Telle raison me pouroit
10 Donner quelque intelligence,
Autrement me défaudroit
A vous servir patience.
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
15

Espérant que loiaument,
Me guerdonnerés Charite,
Je chanteray hautement
Riens sans peine on ne mérite.
Tant que vivre je pouray,
20
Vostre, ô Charite, seray.
Lors me voyant guerdonné
De mon languissant service,
Tout coeur rendray estonné
Que par peine je suis riche.
25
Tant que vivre je pouray,
Vostre, ô Charite, seray.
+

Par le genereus et courtois
seigneur Joachim Ortel,
A sa Diane A.V.L.
Ode

+

M1r = fol. 45r

5

REsveille-toy mon libre Esprit,
De Latéenne ardeur esprit,
Sentant qu'approche la journée,
Auquel Amour de Vénus fils
T'enlacea dans les rets & fils
10 D'une Diane fortunée.
Diane dont l'haute beauté
Fait verdoier ma loiauté
Et Ortélienne constance:
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15

Constance, que le pervers tans,
Ne de mes jours le nombre & ans,
Peur mettre desous sa puissance.

Entre tous les loiaus amans,
D'aimer désireus & bramans,
Trois-fois heureus me dits & clame,
20
Pour me veoir persévérament
Brûler, ó quel contentement,
Sous ceste Latéenne flamme.
Nature, les Astres, & l'Art,
Les Grâces au maintien mignart,
+
Avec la céleste alliance,
Pour de leur hauts dons sainctement
La douër & prodiguement
Assistèrent à sa naissance.

+

M1v = fol. 45v

5

Sans aduler, elle a les yeux
Des noeuf Muses, filles des DIEUX,
Et gravité Junonienne,
Les dorés cheveux d'Appollon,
De Thétis le pied, & talon,
10 Col & bras de la Cyprienne.
Son parler est de tel aloy,
Qu'il attire desous sa loy,
Celuy qui à l'ouïr s'applique:
Ainsy est de son entregent
15
Ravy-coeur, affolle-gent,
Et de son visage Angélique.
Approcher certes il me plaît,
Ce doux cler Latéen pourtrait,
Pourtrait de mes sens la lumière,
20
Qui ó depuis quatre ans enceà
D'aigu regard qui m'élancea,
Me tient captif d'art singulière.
N'est-il vray, mon bien & soulas,
Qu'en May ce fut, May plein d'esbas,
25 L'an de pais, d'amour, & grâce,
Mille cinc cens cinquante deux,
+
Qu'Amour me fit serf gratieux,
De vostre reluisante face?

+

M2r = fol. 46r

Souvenir trèsbien il m'en doit,
Quant d'un parler syncère & droit
5 Je vous présentay mon service:
Vous déclarant d'affection,
Qu'avoy mis, & intention,
A vous servir d'amité riche.

10

Proposé du tout je n'avoy
L'amour, que dans moy concevoy
(De ma vie maistresse & dame)
Quant me promités librement
De m'aymer cordiallement
A tousjours-mais d'esprit & d'âme.
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15

Encore m'asseuraté vous,
D'un parler bénévole & doux,
Monstrant de m'aimer bonne envie,
D'autre amy à moy n'égaller,
Ne d'autre que moy accoller
20 En purité, pour nulle vie.
Incontinent, & dès alors,
Que senty les flancs de mon corps
Pénétrés de telle promesse,
Je fis sur le fumant autel
25
De Cupidon voeu immortel,
Diane, vous servir sans cesse.
+

Niucts & jours, hélas bien souvent
Habandonné me suis au vent,
Et à la pluie, orage, & neige,
Pour mes passions vous narrer,
5
Et divinement me mirer
Dans vos scintillans yeux, ó Vierge.

+

M2v = fol. 46v

En toute humble syncérité,
Et trèsdévote purité,
De vostre coraline bouche
10
Prendoy le baiser au partir,
Qui me faisoit le miel sentir
De la cueille-fleurette mouche.
O quante-fois avec honneur
Ay-je tastonné la douceur
15 De vos mains blanches & doulliettes,
Bien-heurant l'heure, & l'an, & jour,
Que nous avoit le Dieu d'amour
Navrés de pareilles sagettes.

20

25

Risées pleines de plaisir,
Vous me donnis à mon choisir,
Avec un maintien honnorable,
M'amadouant tant doucement,
Las! que quasi l'entendement
Perdoy, & le parler affable.
Tousjours estoit vostre parler,
Amy, ou voulés-vous aller?
+
Devisons, je vous prie, encore:
Allégeance de moy aurés
Des travaux que pour moy souffrés.
Vostre coeur j'embrasse & honore.

+

M3r = fol. 47r

5

Excellence & civilité,
Courtoisie & humilité,
Douceur, bonté, bénévolence,
Grâce, amour, & urbanité,
Compassion, suavité,
10 Faisoit lors dans vous résidence.
Las! maintenant las! ó hélas!
Moy qui captif suis dans vos laqs:
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Je perçoy, que rigeur félonne,
Ingratitude, & cruauté,
15
Orgueil, fieresse & aspreté,
Vostre gentil coeur advironne.
Regarder, hélas! me souliés,
D'yeux dans syncérité moulliés,
Las! & de face trèsjoieuse:
20
Mais à présent je voy, hélas!
Que de vos regards mes appas
Vous m'estes avaricieuse.
Ignorer, hélas! ne pouriés
O ma Charite, quant voudriés,
25 Que sans vous je ne peux plus vivre
Moins, ó hélas, sans aborder
+
Vos yeux, qui d'un seul regarder
Ont pouvoir me faire revivre.

+

M3v = fol. 47v

Ennvy, perplexité, langeur
Tristesse, changrin, & douleur,
5 Angoise, passion, & trance,
Me livrent l'assaut à tous coups,
Qu'approcher je ne puis de vous,
De vous, de mes maux l'allégeance.

10

Notoire il vous est, je le sçay,
Quant à vous aimer fis assay,
Que vous estiés ó la première:
Et serés, tant que je vivray,
Et qu'halener, las! je pouray,
Maugré envie, la dernière.

15

Soyés d'autant meute à pité,
Octroiant d'entière amité,
A mes griefs langeurs récompense,
Afin, hélas! que reproché
Ne vous soit, hélas! qu'avanché
20 La mort vous m'auriés sans offense.
Soit, las! que la commodité
De s'entre-parler, ma santé,
A vous & à moy soit ostée:
Je sçay, que s'y voulés pourvoir,
25
Que l'occasion de nous veoir
Vous sera, quant voudrés, prestée.
+

Amour est de telle vertu,
Que celuy qui en est vestu
Purement & de grâce vive,
Permet que le fidel amant
5
En loiauté persévérant
A son but tousjours il arrive.

+

M4r = fol. 48r

Nymphe, je voy que si Amour
Faisoit dans vous gentil séjour,
Comme vous le faites entendre,
10
Qu'envieus & langars pervers
Ne seroint à nos amours verds
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Par faus raports faire fin prendre.
Sur mesdisans tombe malheur,
Qui entre le vray serviteur
15 Et la maistresse bien-aimée
Taschent mettre par raports faus
Dissention, noise, & assauts,
Et amité envenimée.

20

25

Présente soy devant mes yeus
Tel malheur qui voudra au mieus,
O ma Diane, je vous jure,
Que constament vous serviray
Et fidellement aymeray,
Au despit d'envie, & mort sure.
Edifiés donc du passé,
D'âme & de coeur bien disposé,
+
Les promesses inviolables
Que cent & cent-fois m'avés fait,
Commandant à vostre oeil parfait
Raionner mes sens délectables.

+

M4v = fol. 48v

5

Joindons je vous pry' saintement,
Mes amours, mon esbatement,
Nos coeurs en une mesme haleine,
Ainsy dirons allaigrement,
D'un coeur, d'un veuil, d'un pensement,
10 Qu'on acquiert çà-bas Riens sans peine.
Nos irrévocables advis
Seroient maintenus & produis,
Magnanimes & véritables,
Veu que par un égal traveil
15
Aurions conquis sous ce Soleil,
Le Fort de nos amours flagrables.
Escharpe verte porteroy,
Joincte au blanc condigne d'un Roy,
Mais ce seroit, ó ma Déesse,
20
Pour perillustrer vos colleurs,
Et maintenir par dits asseurs
Que ma vie estes & liesse.
Vous avés choisi purement
Le vermeil, qui est clèrement
25 De vos jouës riche émaillure,
Et de vos lèvres corail fin:
+
De vostre pomelé tétin
La ravissante aornature.

+

N1r = fol. 49r

Après cela, ce blanc poly,
Que pour couleur avés choisy,
5 Au long de vous, cler, il ondoie,
La vostre beauté descouvrant,
Que loyaument suis révérant,
Or veillant, or allant en voye.
Ne reste autre chose, ó ma fleur,
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10

Qui douée estes de bon heur,
De beauté, de grâce, & de gloire,
De moy vostre humble serviteur,
Consumant sous la vostre ardeur,
Avoir de luy quelque mémoire.

15

Les DIEUX punissent à l'envy
Le coeur de la Vierge saisy
De détestable ingratitude,
Qui de son vray serf n'aiant soing,
Rejette sa prière au loing,
20 De face orgueilleuse, aspre, & sure.
Advisés or, mon seul espoir,
En tel accident ne cheoir,
Accident, hélas! effroyable,
Vous priant pour conclusion
25
Prendre en recommandation,
M'amie, la Chienne amiable.
+

Trois & quatre & cinc mille fois
Heureux le diray d'haute vois,
Vostre le voiant, ó Charite,
Qui le flattés tant doucement,
5
Tant à plaisir & mistement,
Plus que chose digne d'élite.

+

N1v = fol. 49v

Ensuis la Chienne, je te supply,
De pied en vitesse accomply,
Et de gaillardise avérée:
10
Aimer, servir, & la garder,
Il te convient & l'applauder,
D'oeillade aigue & révérée,
Nourry seras d'appas trèsgloux,
Trèsfrians, délicatz, & doux,
15 Faits qu'auprès d'elle tu ne bouge
Mourant iras te mettre aux Cieux
Comme Orion, ou beaucoup mieux,
Gentil blanc Chien marqué de rouge.
EN LABEUR LIESSE.
+

Le noble seigneur
Charles de Trello chevalier,
& Seigneur de Scullenberch,
a sa cruelle.
Ode.

10

+

N2r = fol. 50r

DE Cupidon les flèches
Maudiray & carquois,
Estincellantes mèches
De mes sens, coeur, & vois:
Puis je maudiray l'heure,
La minute, & le jour,
L'an, & mois, qui desceuvre;
Cruelle, des Dieux l'euvre,
Qu'en toy mit mon amour.
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15

20

25

5

Ton amour m'a fait guerre
Trois ans entièrement,
Sans, las! de moy t'enquerre
S'il me donnoit tourment.
Ton amour, Cruell' Dame,
Continuellement
Martirise man âme
Tellement que sa flamme
Me brûle entièrement.
N'es-tu pas, ó Cruelle,
(Dits le moy hardiment)
+
Ingrate Damoiselle,
D'aigre & sûr jugement,
De faire endurer peines
A un tien serf d'honneur,
Qui sept vingts dix sepmaines
En choses trèshautaines
Monstré t'a sa valleur?

+

N2v = fol. 50v

Ignore-tu, Cruelle,
Le service parfait,
10 (Muny de fervent zelle)
Qu'a ton adveu j'ay fait?
Ignore-tu, Cruelle,
En quels frais me suis mis,
Pour de toy, Dame felle,
15 Avoir l'oeillade isnelle,
Maugré tous ennemis?
Ne sçais-tu, Dame fière,
Qu'ay passé deux cent nuitz
Sous la claire lumière
20
De tes yeux, mes déduitz?
Ces mots sont sans reproche,
Je le dis clairement:
De ton parler l'amorce
M'en a donné la force,
25
Et éguillonnement.
Ta devise trop veine,
+
Jamais autre aimeray,
M'a puny, mais sans peine
Sans varier seray.
Je pensois par service
5
Généreux & loial,
Parvenir à l'office
D'estre, ó Cruelle ciche,
Ton magnifiqu' Vassal.

+

N3r = fol. 51r

J'avoy bonne espérance,
Pensant à ton advis,
Avoir la jouissance
De ton rutilant vis.
La tienne, hélas! devise,
Jusqu' a l'heur' m'a trompé:
15 Toutefois je t'advise,
Qu'ell' m'a, dont je la prise,
10
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Dans constance trempé.
Riens sans peine aspre & dure,
Eût esté pour mourir,
20 Cruelle créature,
N'estimoy acquérir.
Mon but & noble adresse
Estoit las! d'endurer
Peine, angoisse, & détresse,
25 Pour, las! de ta jeunesse
Le doux miel savourer.
+

J'avoy mis mon entente,
Et pure affection,
Souffrir peine fervente,
A ton intention.
5 Ha, langoureuse attente,
O advis langoureux,
O Peine véhémente,
Ta devise tourmente,
Mon esprit généreus.

+

N3v = fol. 51v

10 De zelle débonnaire
J'ay ton dire adoré
Riens est le mien salaire,
Dont j'en suis honoré.
Hélas! si ta devise
15
Syncère elle eût esté,
Tu n'aurois veu ne prise
Par cauteleuse emprise,
Des fruits de mon Esté.
Je voy à l'apparence
Qu'ay fait peine pour riens,
En cela, la constance
Se monstre des sens miens,
Pour riens, peine impatible,
Trois Ans, comme il appert,
25 En un feu invisible,
Par eau inextinguible,
+
Pour toy, las! j'ay souffert.
20

+

N4r = fol. 52r

Cruelle, tu me paie,
D'un riens bien lachement:
La peine, c'est ma paie,
5
Et mon guerdonnement.
Je crains te voir punie
D'aigres maux en ces lieus,
A cruauté unie,
Je te voy, & munye
10
D'ingratitude au mieus.
Ce grand Dieu qui abhorre
Le cruel ingrat coeur,
Juste le fait enclorre,
Au centre de terreur.
15 Cruelle, pour conclure,
Tu as encor en main
Ma peine ardante & sûre
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De ton eau sainte & pure
Guérir, y mettant main.
20 Ne soeuffre que je tombe
En pérennel gémir,
Et en l'obscure tombe
D'ennuy & long dormir.
A grant péché & vice
25
Te seroit imputé,
De faire, comme nice,
+
Desous le tien service,
Mourir ma loyauté.

+

N4v = fol. 52v

Il est digne de grâce,
Qui bien la cerche & quiert,
5 Et qui de stable face
Assistence requiert.
Tu m'as dits des fois mille
Jamais autre aimeray,
Sois-moy doncques gentille:
10 Ce faisant d'homme habille
Sans varier seray.
Puis diray d'art louable,
Que grâce ay obtenu,
D'une Cruelle instable,
15
Et sa bonté cognu.
Je diray d'avantage,
Que pour peine ay trouvé
Douceur dans le visage,
D'un haut cruel courage,
20
Ou ma peine ay lavé.
Voir', je diray sans fainte,
Que pour peine ay gousté
Ton Ambrosie sainte,
Au lieu de cruauté.
25 Autrement par l'Europe
J'élanceray un dart,
+
Qui comme vent en poupe,
Portera haut en croupe
Ta cruauté & fart.

+

O1r = fol. 53r

Et pour mieux faire entendre
Quelle est ta cruauté,
Je la feray apprendre
A toute humanité.
Le Ciel prendra vengeance,
(De mes maux estonné)
10 De ton outrecuidance,
Qui m'a à grande outrance,
Peine, & travaux donné.
5

Oiselets en boscage,
Marris de ma langeur,
15 Chanteront d'haut courage,
Que cruel est ton coeur.
L'air, le feu, terre, & l'onde,
Diront incessament,
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Que ta beauté féconde
20 De ténèbre profonde
Digne est certainement.
D'animaux la cohorte
Bruiront, qu'avoir tu dois
De cruauté la forte
25
Prison, & les destrois,
Les Tritons & Naiades,
+
Diront d'égalle vois,
Avec les Oréades,
Hymnides & Dryades,
Que digne es d'aspre crois.

+

O1v = fol. 53v

5 Vénus & sa séquelle,
Oiant ce piteux ton,
Te transform'ra, Cruelle,
En Cygne, arbre, ou Luiton.
Le tout pour Cruelle estre,
10
Ingrate & felle aussi,
A cil qui en cest Estre
Servi t'a comme adextre,
Sans regret & soucy.
Comme un second Pirance
T'aiant servi, mouray:
Et sous ton inconstance
Mes jours je fineray.
A toy felle Chrestienne,
(N'aiant de moy pité)
20 Subitement t'advienne
Comme à Méridienne
Serve de cruauté.
15

Or à fin que toute âme
Sache la verité,
25 Qui m'a mis sous la lame,
Et en terre bouté:
+
Desus ma sépulture
Ferme feray graver,
Que ta beauté mature
Sa cruauté trèssûre
5
Vif, m'a fait esprouver.

+

O2r = fol. 54r

Au noble seigneur
don Francisque Soria,
Sonnet.
Qui est, dis-moy, celuy qui ne louengeroit,
Magnifique SORIA, de ta gentille face
La douce gravité d'amour comblée & grâce,
Et la bonté qui naist dans ton vray coeur & droit?
Par augustes raisons maintiendray orendroi,
Que les tapissés feus & la céleste race
15
Vindrent, quant tu naquis en ceste basse place,
Pour te faire en grandeur trèsheureus & adroit.
Or puis que de hauts dons aornée est ton âme,
Fais magnaniment scintiller haut la flame
10
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De ta noble grandeur çà-bas entre mortels:
20 Ce faisant, tu voiras ton Renom en Pin croistre,
Tes ans comme un Laurier verdoier & accroistre,
Et par mes Vers fiché au but des immortels.
+

Le vertueus et trescourtois
jeune homme Ferdinand
Oyens, a sa charite,
Sonnet.

+

O2v = fol. 54v

5 COgnoissant qui vaut mieus pour accroistre la vie,
Ouvrir appertement les secrets de son coeur,
Rejettant loing de luy crainte, deuil, & langeur,
Notifiant le mal, duquel l'âme est saisie:
Eprits suis d'une ardeur dans vos bruns yeux choisie,
10
Loiallement vous dire avec grâce & honneur,
En quel aspre martir, & géhenne, & douleur,
A présent mon âme est par vostre amour ravie.
Espoir me dit, pour vray, que la vostre douceur
Recevera de moy, vostre entier serviteur,
15
Tout ce qu'escrit voirés dans ceste Ode ensuyvante.
Splendide la dirés comme l'or, la lisant,
Et comme un verd Laurier en Amour flourissant,
N'abjettés donc le don qu'humble à vos pieds je plante.
+

A la mesme charite,
par le susdit Oyens,
Ode.

+

O3r = fol. 55r

Ode sans plus tarder
5 Va-toy au sein darder
De cell' Charite Vierge,
Dont je me dits Vassal,
Vermeille que coral,
Blanche que lis, ou neige.
10

CE triumphant archer
Qui loge en vos yeux, Dame,
Trèsexpert en percher,
D'un sutil décocher,
Des vrais Amoureus l'âme,
15
Me fait vous approcher,
Afin vous déboucher
Les langeurs que je porte,
Causés, hélas, par vous,
Qui tenés mon coeur dous
20
Captif dans prison forte.
C'est Cupidon, hélas,
Ma divine Charite,
Qui envers vous mes pas
Sans mesure & compas
25 Conduit, hardi & vite.
+
Ha, c'est luy qui contraint
Mon coeur, hélas, attaint
De vostre amour flagrable,
Ses maux vous révéler:

+

O3v = fol. 55v
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5

A vous qui consoler
Le pouvés d'art notable.

Sans ce grand Dieu d'amour
Je n'auroy l'hardiesse
D'approcher le beau jour
10
De vos yeux, le séjour
De ma vie & liesse.
Or estant de luy point,
Las, qui n'oseroit point
Par honneste accointance
15
Sa Maistresse aborder,
Las, pour luy demander
De ses maux allégeance?
Cil qui d'affection
Purement aime Vierge,
20
D'humble allégation
Prendra l'invention,
Et à bien parler cherge.
Telle est ma loiauté
Et juste volunté
25 Faire de vous approche.
Qui ne veut guérison
+
Cercher en sa saison,
Digne il est de reproche.

+

O4r = fol. 56r

Craindant donc empirer
Le mal, qui me tourmente,
5
Dans vous me veux mirer,
Qui faites respirer
Ma peine véhémente.
Soit vray que de vos yeus
Qui m'enflamment au mieus,
10
D'avoir je ne mérite
Ung moindre raionnet:
Si est ce qu'en coeur net
Compation milite.
Hélas, compation,
15 En foeulletant ceste oeuvre,
De mon affliction
Et perturbation
Prendre debvriés à l'heure.
Long temps yà, voiés,
20
Que mes sens sont plongiés
Dans la noire prunelle
(Des yeux estincelants,
Comme Astres flamboiants)
De vous Charite belle.
25

Des jours, las, j'ay passé
En tristesse poindante
+
Pour n'avoir confessé
Non mal, par vous causé,
A personne vivante.
Mais, hélas! prévoiant
5
Mon mal estre augmentant,
Vostre Angélique face

+

O4v = fol. 56v
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Dit, qu'elle recepv'ra
Mes dits, & qu'elle aura
De moy pité, par grâce.
10

Prendés donques pité
De la verte jeunesse
De cil, qui amité
Vous a tousjours porté,
Souffrant pour vous détresse.
15
Quant quelqu'un me disoit,
Que mon oeil se plaisoit,
A vous oeillader belle:
En loial amoureux
Je devenoy joieux,
20
Vous aimant de haute zelle.
Charite, le seul bien,
Où mon Ame est plantée,
Par vostre beau maintien,
Avés, & entretien,
25 O ma vie héritée.
J'ay bien voulu d'autant,
+
Nymphe que j'ayme-tant
Vous donner à entendre,
Par dits pleins de douceur,
Que suis vray serviteur,
5
De vostre beauté tendre.

+

P1r = fol. 57r

Par ces bénings Escripts,
Voirés Charite belle,
Que mes Sens & Esprits,
Sont ardans & espris
10 Sous vous comme estincelle:
Soit beuvant ou veillant,
Allant & sommeillant,
En Bourse, Eglise, ou Rue,
Je n'ay, las! pensement,
15
Que de veoir instamment
Vostre oeil, qui m'esvertue.
Si je suis en Contoir,
Pour lire ou pour escrire,
Vostre oeil venant s'assoir
20
Près de moy d'haut vouloir
Je lamente & souspire,
Non que suis contristé,
O de veoir aresté
Devant moy vostre Idée,
25
Mais je suis rougissant,
Qu'elle ne m'est disant,
+
Que d'elle suis aimée.
+

P1v = fol. 57v

Plus vostre que mien, las!
Je me dis, & réclame,
Vous estes le soulas
5
De mon coeur, qui n'est las
Vous honorer sans blame.
O si par oraison
Me tiriés de prison,
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Où vostre oeil cler m'enserre,
En trèshautainne voix
Je me dirois mil' fois
Plus heureux de la terre.

S'adjouster j'osoy foy
Aux visions nocturnes,
15
Je dirois en motz coy,
Qu' à vous suis, vous à moy.
Maugré toute adventure
De vostre amour remply
Je voiroy accomply
20 Mon songe & ma pensée,
De vostre divine eau
Mon coeur, âme, & cerveau
Seroit, las, arousée.
Par ainsi fortuné
25 Me diroy en ce monde,
Pour me veoir guerdonné
+
D'ung coeur, & beauté né,
Et en purité munde.Je dirois, qu'un songer
M'auroit volu renger
5 En trèsconstante place:
Voir' que seroy poursuis,
Moy qui tout vostre suis,
De vostre sainte grâce.

+

P2r = fol. 58r

Charite, j'ay espoir,
10 Que vostre doux courage
Me fera ung jour veoir
Le béning concevoir
De vostre clair visage.
En gentille beauté
Aucune cruauté
15 Ne demeure ou réside:
Gentille je vous dits,
Pour autant vos beaus dits,
Me serviront d'aide.
Je n'engendre aucun doeul
20 Vous aimant, ó Charite,
Car d'amoureux accoeul
Vostre clair-voiant oeul
Paist mon coeur d'haut mérite.
Si vous m'aimes ou non,
25
A tousjours vostre nom
+
Auray en ma mémoire.
Et si ne cesseray,
Tant que vivant seray,
D'extoller vostre gloire.

+

P2v = fol. 58v

5

Ma vie je mettray,
Charite en beauté riche,
Et biens tant qu'en auray
Les habandonneray,
Pour vous faire service.
10
Les périls & dangers
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Plus petis & légers
J'estim'roy que la plume,
Si vouliés appaiser
D'un amoureux baiser
15
L'amour qui me consume.
Car quel confort doré
Me donneroit la Rose,
Que j'auroy odoré,
Chérit & honoré,
20 Plus que royalle chose:
Si quelqu'un lendemain
Venoit d'habille main
Cueiller ma Rose, & prendre
Son Printans & Esté:
25
Peu m'auroit profité,
Aimer sa beauté tendre.
+

Hélas, mon seul thrésor,
Si amour de sa flèche,
Acérée & plein d'or,
Avoit dedans vous or,
5 Comme dans moy fait brèche:
Il n'y auroit mortel,
Qui par nul coup mortel,
Pouroit l'amour desjondre,
Qui seroit entre nous,
10
Que Christ, par desus tous,
Qui deslie & fait jondre.

+

P3r = fol. 59r

Ce m'est un grand travail,
Me mirant, ó Divine,
Dans vos yeux, mon Soleil,
15
Quant ne sens le pareil
Pour adoucir ma peine.
Las! sans party aimer,
C'est un mal doux-amer,
Et cruelle torture:
20
C'est un mal, qui conduit
Cil qui aime au conduit
De mort fière, aspre, & sûre.
Bien qu'en vray Amateur
Je monstray ó Charite,
25
Qu'Espoir est le bras seur
Du loial serviteur,
+
Désireus d'haut mérite.
De vostre oeil mon regard,
Qui mes sens brûle & ard,
Je ne sçaurois distraire
5
Mon oeil d'auprès de luy,
Vostre oeil peut aujourd'huy
Tous amants à soy traire.

+

P3v = fol. 59v

Je fais au Dieux serment,
Que des lieux la distance
10
Ne serra mouvement,
Que mon entendement
Vous ait en oubliance:
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Car mes esprits vitaux,
Qui vous sont vrais Vassaux,
15 Tousjours ils m'éguillonnent
A vostre adveu chanter,
Et sur mon Lut noter
Chansons qui vous couronnent.
Vous aimer m'est plaisant,
20 Puis qu'aimer est racine
De l'esprit flourissant,
S'il estoit guérissant,
L'amant per médecine:
Mais, las! on ne sçauroit,
25
Quant de l'or on voudroit
Donner une mesure,
+
Médicine trouver,
Pour guérir & saner
L'amoureuse blessure.

+

P4r = fol. 60r

Bienheureux est l'Amant,
5 Auquel la grâce est faite,
Hélas, auparavant
Qu'on le voit, las, mourant
Pour sa Dame parfaite:
Certe il faut procurer,
10
Pour nettement curer
Toute amoureuse plaie,
Que l'Amant à tout heur
De sa Dame d'honneur,
D'impétrer grâce assaie.
15

Car grâce pourchassant,
Possible ma prière
Ira se consolant
Et son mal confortant
En grâce singulière.
20
Qui confesse humblement
Et amoureusement
Sa passion trèsgriève,
Cupidon n'est tant fier,
Qui ne donne au prier
25
Allégeance bien briève.
Je choisiray tel but,
Vous servant, ó Charite,
En beauté gist salut,
Et gratieus tribut,
Pour cil qui le mérite.
5
Si vostre m'acceptés,
Et dedans vous m'entés,
Par tous les Dieux je jure,
Que pour bien vous servir,
Aimer, & obéir,
10
Nuicts & jours prendray cure.
+

+

P4v = fol. 60v

Cela exécutant,
Grâce pouray acquerre
De vous, en me rendant
Vostre fidel servant:
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15 Et prest à vous complaire.
J'ay mis un tel amour
Dans vous, que nuict ne jour
Je ne dors ne repose:
Charite, cela vient,
20
Et sainctement provient,
Qu'en vous ma vie est close.
D'autant suis conseillié
Pour vous mourir & vivre,
Et bien appareillié
25
(N'en soiés merveillié)
Vostre amour par tout suyvre,
+
Aux grans Dieux je faits voeus,
Que tout ce que je veus
Vostre amour me le cède:
Si quelque fois joyeus
5
Je suis, ou langoureus,
De vostre amour procède.

+

Q1r = fol. 61r

Or pour conclusion,
Sachiés qu'en vous consiste
La salubre onction
10
De la salvation
Qu'en aimer je persiste.
Sus donc d'esprit courtois,
Recevés sous les toicts
De vos yeux, ma lumière,
15
Cil qui s'est dédié
De coeur humilié
A vous toute première.
Ces miens vers serviront
De tesmoings à mon dire,
20
Tesmoings qui dureront
Tant que navigeront
Mariniers en navire.
Tesmoings seront ces vers
De mes dits, tant qu'Anvers
25 Sera droicte & entière:
Voir' jusques à tant
+
Qu'y sera reflotant
De Schelde la rivière.

+

Q1v = fol. 61v

Vous pouvés par ces vers
A vostre aise cognoistre,
5
Qu'Amour veut mes ans verds
De loyauté couvers
Vostres faire apparoistre:
En somme, cognoistrés
Par ces Vers de bien près
10 Le zèl' qu'ay à vostre estre:
Ces Vers vous récit'ront,
Que mes sens vous aim'ront
Constament en cest Estre.
Ruminés cependant
15 Charite ma Maistresse,
D'esprit & oeil veillant
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Ces Vers, en pardonnant
Ma trop grande hardiesse.
Laquelle (ó à mon gré)
20
Sur d'Amour le degré,
Et de vostre jeune âge,
M'a fait ces Vers graver,
Que nés suis, sans braver,
Pour vous porter homage.
25

C'est donc d'Amour le Dieu,
Qui m'a baillé la lime,
+
Pour du profond meillieu
De mon coeur, en ce lieu
D'art gentille & sublime
Polir & agenser,
5
Orner & lambriser,
Ceste ODE sainte & pure,
Qui vous fera sentir
L'impatible martir
Que pour vous, las! j'endure.

+

Q2r = fol. 62r

10

Voilà l'occasion,
Et cause trèscertaine,
De ma rescription,
Et déclaration,
De mon angoise & peine:
15
Voilà de ce total
Des points le principal,
Qu'Amour, de mon coeur guide,
Pour me souffrager né,
Par ces Vers m'a donné,
20
De vous accoster bride.
Veu donc ceste raison,
Charite je vous prie,
D'amour loial, doux, bon,
Recevoir ce haut don
25 D'esprit, & chière lie:
Il vous est présenté.
+
D'un coeur plein de bonté
Et face obéissante,
O il vous est offert
D'esprit & coeur, couvert
5
D'amité flourissante.

+

Q2v = fol. 62v

Ce présent immortel,
Qu'Amour divin vous mande,
Vous est fait de coeur tel
Comm' moy, povre mortel,
10 Aux Dieux je faitz offrande.
Ce présent causera
Qu'à tousjours-mais sera
Vostre Renom & gloire
Au sommet appendu,
15
Gravé & estendu
Au Temple de Mémoire.
Faisant fin, derechief
Je vous prie & exore,
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Vouloir (parlant en brief,)
Au creux de vostre chief
Nostre amité enclore.
Faites que les vivans
N'aillent pas s'abbreuvans
Dans cest ODE trèsclère.
5
Faites qu'Ame çà-bas
La fleur n'odore pas
+
De nostre amour syncère.

20

+

Q3r = fol. 63r

Faites, las! tellement,
Charite, des Dieus race,
Que du haut firmament
5
L'amoureus parlement
De nostre amour ne sache.
Faites que nous vivions
Par-ensemble & mourions
Sous la félice enseigne
10
D'amour divin & saint,
Qui soit de nos coeurs ceint,
Comm' l'arbre est de la vigne.
EN LABEUR LIESSE.
+

A la mesme charite,
par le desusnomme Oyens,
Sonnet.

+

Q3v = fol. 63v

Fleurissant en honneur, parangon de beauté,
5 Esclave de Vertu, & de bonté ancelle,
Recevés, je vous pri', ma sainte Tourterelle,
De moy, vostre humble serf, ce don d'aménité:
Je l'ay de mes douleurs & passions enté,
Nourris du DIEU, qui est dedans vostre prunelle:
10 Amour est son saint nom, qui jours & nuits, Pucelle,
Navre & point de ses dards ma vraye loyauté:
Daignés prendre d'autant de moy compassion,
O Charit', le seul bien de ma salvation,
Yeus, coeur, & sens, j'ay mis sous vostre douce humblesse.
15 En prendant, ó hélas, de moy quelque pité,
Narreray en tous lieus, que la vostre amité
Soustient mes jours, & pas, ma vie, & ma jeunesse.
+

Le vertueus et courtois
jeune homme Pierre Gérard de Ghemonde
a sa nymphe Adrianne,
Sonnet.

+

Q4r = fol. 64r

5 VOS bruns cler-voyans yeus & angélique face,
Et de vostre beau corps le dous-grave entregent,
Orné d'Esprit gentil, divin, veillant, & gent,
Nymphe d'haute beauté, d'honneur, de gloire & grâce:
Commandent à ma bouche en la présente place
10
Réciter, que serf suis de vostre oeil refulgent,
Ardant, Nymphe, ó hélas! sous le flambeau vigent,
De vostre beau pourtrait, qui dans ses retz m'enlace.
Recevés, je vous prie, affectueusement,
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15

Tendre Nymphe, celuy qui veut syncèrement
Servir vostre beauté d'esprit, de coeur, & d'âme:
Et en lisant ces Vers bastis à vostre honneur,
Nuicts & jours faites-moy tant de grâce & faveur,
Que servir je vous puis, & appeller ma Dame.
+

A maistre Andre Cuyret,
dit le Mercier, gentil Escrivain,
Sonnet.

+

Q4v = fol. 64v

PUIS que l'alme Nature au vouloir des hauts Cieus,
T'a mis dedans la main un tel pinceau & plume,
Qui conduits de tes doigts, du regardant allume,
Ravit, & esblouït & les sens, coeur, & yeux:
Tu doibs faire cognoistre ès Antverpiens lieus
De ton art les vifs traits à l'exemple & coustume
10
De ceux qui le bon Dieu de ses présens parfume,
Pour te faire admirer des Roys & demy-Dieux.
ANVERS, des bons esprits & nourrice & rivage,
N'eut onques Escrivain (fors toy) qui son ouvraige
Sçeut mieus perlucider, pindre, & faire parler,
15 Parquoy desceuvre hardy les saints dons que Nature
Prodigue elle a enté dans toy, comme aiant cure
Ta plume & ton nom voir par terre & cieux voler.
5

+

Par Andre Cuyret, dit le
mercier, a Guillaume de Poetou,
pour responce,
Epigramme.
5

+

R1r = fol. 65r

VOlut DIEU, ó Poetou, que mon pinceau, & plume,
Au vif pourtraire il peut l'honneur, qu'as mérité,
Et le haut Divin don, dont Dieu t'a hérité,
Don, qui des vertueus les Esprits haut allume.
Joieus suis, que tu prens soulas, & soing, & cure,
Vivant, d'éterniser tes Patrons & Amis:
Patrons, di-je, Poetou, que Christ t'a ès mains mis,
Pour célébrer leur noms par la tienne escriture.
Plaise à l'Olympien, Poetou, te donner grâce,
D'ensuivre le chemin par toy encommencé.
Ce faisant des Héros te voiras advancé,
Par les grâces dont Dieu aorné a ta face.

10

15

+

Au noble seigneur
mon seigneur Jan van-der Noot,
Eschevin d'Anvers, mon mecene,
& fauteur de tous bons Esprits,
Sonnet.

+

R1v = fol. 65v

PUIS que ce mien Labeur, qu'humble & dévot je livre
(VAN-DER NOOT, serf des Noeuf) aus pieds de ton Renom,
Triumphant porte en teste & au meillieu ton Nom,
Ne convient-il aussy, qu'il soit au fin du Livre?
10 Vraiment il y sera: car si quelqu'un luy livre
Parolles sans saveur, sans sel, huyle, & raison,
Aiant dans trois hauts Forts hardie guernison,
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Magnanime voudra son adversaire ensuyvre.
Si lors forché il est, quelque argument dresser,
15
Pour courageusement son ennemi presser,
Le vaincre, & confuter d'acuité gaillarde:
Je croy, ó VAN-DER NOOT, fauteur de bons Esprits,
Qu' à mes Labeurs seras dans LIESSE confits
Advangarde, Bataille, & preuse Arièrgarde.
20

DE TA NOBLESSE
Le trèshumble, trèsobeissant, & trèsdévot
Guillaume de Poetou
Bétunois.
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