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INLEIDING

De Graaf heeft in een artikel getracht de oorzaken aan te tonen van
de „systematische verwaarlozing" van de studie van het vroeg 16eeeuwse Nederlandse Humanisme 1 . Hij geeft hiervoor allereerst een
historisch-psychologische oorzaak: het Noord-Nederlandse Humanisme
van de eerste decennia der 16e eeuw was bij uitstek een katholieke
aangelegenheid. De meeste Humanisten waren katholiek en hebben niet
nagelaten scherp stelling te kiezen tegen de Reformatie. Toen echter het
pleit ten gunste van deze was beslecht, bekommerde het protestantse
nageslacht zich uiteraard niet al te zeer om de literaire nalatenschap van
haar felste bestrijders. Het klimaat voor de erkenning van hun verdiensten ontbrak. Toch meen ik, dat de Graaf, die dit als de voornaamste
oorzaak ziet, de schuld te eenzijdig op de protestanten schuift. Van
katholieke zijde zijn er ook nog maar weinig studies over het Humanisme, speciaal in zijn verhouding tot de godsdienst, verschenen. Daarbij
doet zich bovendien het merkwaardige geval voor, dat ook van verschillende Humanisten, die tot de Reformatie overgingen, nog weinig
bekend is zoals bijv. van Joannes Sartorius of Wouter Deelen, die we
beiden in deze studie nog zullen ontmoeten.
Ook de twee andere oorzaken, die de Graaf aangeeft lijken me niet
doorslaggevend nl. dat men naast historicus ook theoloog, filosoof en
classicus moet zijn en dat het materiaal vaak moeilijk te vinden is. Ik
meen, dat de oorzaken elders gezocht moeten worden.
Van katholieke zijde werden de Humanisten vaak als verdacht of niet
geheel rechtzinnig beschouwd en het concilie van Trente formuleerde
de geloofsleer zodanig, dat men zich niet meer bekommerde om de kleine
figuren, die vóór dit concilie de katholieke opvattingen in hun geschriften uitdroegen.
Maar vooral is de allesoverheersende figuur van Erasmus de oorzaak
geweest, dat men, sprekend over het Nederlandse Humanisme, alles

1

B. de Graaf: Vergeten Glorie. Over de studie van het vroeg l í e eeuwse Nederlandse Humanisme. Folium, ΠΙ (1954), 81w.
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rondom hem zag. Heel de beweging en de belangstelling ervoor hing
met zijn figuur samen.
Van protestantse zijde viel vooral de nadruk op de grote mannen van
de Reformatie: Luther, Melanchton en Oecolampadius. Juist de belangstelling voor de hoofdfiguren deed die voor de kleinere bijna te niet.
Dit alles is, meen ik, de oorzaak, dat van de theologische opvattingen
van de Nederlandse Humanisten nog steeds geen verantwoord en afgerond beeld bestaat. Men zou zelfs kunnen beweren, dat een meer dan
globale indruk hiervan momenteel nog niet te geven is, omdat er nog
teveel figuren zijn, die eerst een nauwkeurig onderzoek vragen.
Dit geldt nog meer voor het Humanisme als geheel. Wanneer van Gelder
in zijn studie over de religieuse aspecten van het Humanisme zegt, dat
het probleem niet is opgelost met een antwoord op de vraag of deze
periode religieus of a-religieus was, christelijk of heidens, maar dat men
moet nagaan wat ieder van die Humanisten hield m.b.t. openbaring,
geloof, genade, verlossing, heiliging, etc. en welke waarde zij hechten
aan biecht, eucharistie, doop en andere sacramenten 1 , dan doet het
vreemd aan, wanneer hij, wat betreft de Nederlandse Humanisten, in
het geheel niet of nauwelijks spreekt over figuren als Agricola, Hegius,
Dorpius, Duncanus, Musius, Barlandus, Clenardus, Martien Lipsius,
Geldenhauer, Goclenius, Snoy, Sartorius, Listrius, Cornelius Aurelius,
Willem Hermansz. van Gouda, Alardus van Amsterdam, Cornelius
Crocus en vele anderen.
Een poging om enigzins een totaalbeeld te geven, heeft Lindeboom reeds
jaren geleden verricht in zijn studie over het Bijbels Humanisme in
Nederland. Schrijver zelf was er reeds van overtuigd „dat de teekening
vaak niet meer dan schetsmatig is . . . , dat aan de eischen van een doorwrocht schilderij vaak niet is voldaan" 2 . Dit blijkt reeds duidelijk uit
het feit, dat hij van de twee Amsterdamse Humanisten: Alardus van
Amsterdam en Cornelius Crocus, deze laatste in het geheel niet schijnt
te kennen, hem althans nergens noemt en door gebrek aan gegevens
de theologische ideeën van Alardus m.i. verkeerd interpreteert.
Deze studie over het leven, het werk en de theologische opvattingen van
beide genoemde Humanisten, wil trachten een bijdrage te leveren voor
een eventueel later te voltooien totaalbeeld.
Het wil tevens een gedeeltelijk antwoord zijn op een prijsvraag reeds
in 1917 door het Nuyens Fonds uitgeschreven: „Een geschiedkundig
overzicht van de denkbeelden omtrent godsdienst en Kerk bij de NoordHollandsche, 16e eeuwse Humanisten met name Murmellius, Cornelius
Crocus, Alardus Amstelredamus en Martinus Duncanus" 8 , een prijs1

H. A. Enno van Gelder: The two Reformations in the 16th century. A study of
the religious aspects and consequences of Renaissance and Humanism. Den Haag
1961, 2.
1
Lindeboom, 37.
1
Prijsvraag 20 Dec. 1917. Arch. Aartsbisdom Utrecht, 43 (1917), 359.

2

vraag, waarop tot op heden nog geen antwoord is gekomen. Dit feit
onderstreept het bovenstaande nog eens temeer.
Sterck heeft in zijn verschillende publicaties Alardus' leven en werk
1
behandeld, doch onsystematisch en weinig kritisch . Een uitgebreidere
studie, beter van opzet en wetenschappelijker bewerkt heeft de Graaf
2
ons geschonken .
Toch lijkt het mij nuttig om het leven van Alardus opnieuw aan een
onderzoek te onderwerpen en te behandelen en wel om verschillende
redenen. Allereerst zijn ook de studies van de Graaf verre van volledig,
speciaal doordat hij bijna geen gebruik maakt van de vele biografische
mededelingen in de 70 brieven van of aan Alardus. Zodoende zijn ver
schillende van zijn conclusies minder waarschijnlijk, zelfs onjuist. Bo
vendien is het voor een goed begrip van Alardus' theologische werk
zaamheid nodig, zijn leven te kennen. Tenslotte is er bij de Graaf hoe
genaamd geen sprake van de contacten tussen Alardus en Crocus.
Dit wil echter geenzins het belang van de Graafs studie over het leven
van de Amsterdamse Humanist ontkennen. In de loop van het verhaal
maken we er dan ook een dankbaar gebruik van.
Omtrent het leven van de Amsterdamse Humanist Cornelius Crocus
bestaan er nog meer vraagtekens. Het is tot op heden praktisch niet
bestudeerd. Het meest recente artikel is een korte biografie van de
Vocht a . Daarnaast hebben we een uitgebreidere studie van de hand
van H. J. Allard 4 . Doch dit artikel is te weinig kritisch en bovendien
zeer onvolledig, daar naderhand vele bronnen over het Humanisme zijn
gepubliceerd. Tenslotte heeft ook Sterck in zijn reeds vermelde studie
over Amsterdamse Humanisten enige aandacht aan Crocus besteed.
Een eigentijdse biografie van deze twee Humanisten hebben we niet.
Wel schijnt de vriend en collega van Crocus: Nicolaas Cannius het
leven van Cornelius beschreven te hebben, „maar", zo getuigde Pieter
Opmeer reeds, „ik heb met hertseer vernomen dat selve door agteloosheid
sijner erfgenamen verloren is" 5 .
Er heeft nog een andere biografie van Crocus bestaan. In de kataloog
van de boekverkoping van Isaak Le Long dato 17 Aug. 1744 is nl.
sprake van een schriftelijke verklaring van Crocus tegen Meester
Wouter, waarop we nog terugkomen, en „waarbij gevoegd is eene door
e
Jacobus Koning vervaardigde biographie des schrijvers" . Doch ook
deze is niet terug te vinden.
1

OAH. en H. Stede.
* De Graaf: Folium, IV, en De Graaf: Alardus.
» History, II, 202-208.
* Allard.
* P. Opmeer: Martelaarsboek ofte Historie der Hollandse Martelaren... 2e dl., Ant
werpen 1700, 285.
* B. J. M. de Bont: Sprokkek, in: Bijdragen v. Gesch. ν. Bisd. Haarlem, XXVII
(1903), 317.
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Omdat Crocus een leerling van Alardus was, omdat zij met elkaar in
correspondentie stonden, omdat Alardus Crocus vaak tot een bepaald
werk stimuleerde en verschillende van diens werkjes liet verschijnen,
omdat Crocus anderzijds Alardus' Katechismus-uitgave bij Steelsius
heeft aanbevolen, is het onmogelijk de levensgeschiedenis van beide H u 
manisten geheel afzonderlijk te behandelen. Om echter niet in herhaling
te vervallen, heb ik de contactpunten zoveel mogelijk reeds in de bio
grafie van Alardus uitgewerkt en verwijs bij het leven van Crocus
hierna terug.
Wat betreft de theologische opvattingen van beiden: noch Alardus,
noch Crocus heeft een afgerond systeem gegeven. H u n werkjes con
centreren zich hoofdzakelijk om enige problemen uit de controverstheologie. Het leek mij daarom beter, wat dit betreft, beiden tesamen
te behandelen door enige van de hoofdproblemen te analyseren. Tevens
heb ik echter de gedachtengang van een bepaald werk zoveel mogelijk
willen sauveren, ook wanneer ze over een nevenprobleem uitweiden.
Tenslotte meende ik er goed aan te doen een zo volledig mogelijke lijst
van boeken, brieven en gedichten in te voegen en tevens een lijst van
portretten van Alardus. (Van Crocus is mij geen afbeelding bekend.)
Met opzet zeg ik: een zo volledig mogelijke lijst. De moeilijkheid om
deze werkjes te vinden is, dat ze vaak uiterst zeldzaam zijn. Boven
dien zijn ze meestal erg gecompliceerd. Brieven, opdrachten, graf
dichten etc. vindt men in vele werken verspreid. Een brief van A aan
В in een werk van С uitgegeven door D is geen zeldzaamheid. Een
volledige inventarisatie van alle humanistendrukken is eigenlijk hard
nodig ! En dit nog temeer, omdat de oudere bibliografische lexica uit
de 17e en 18e eeuw vaak onnauwkeurig zijn of dikwijls boekentitels
geven, die niet meer terug te vinden zijn. Uiterste voorzichtigheid is
hier dan geboden. De lijst van werken van Alardus en Crocus wil niet
de pretentie hebben van volledigheid. Veel zal nog in particuliere verza
melingen te vinden zijn. Vindplaatsen heb ik alleen opgegeven, wanneer
ik het exemplaar zelf of een fotocopie daarvan in handen heb gehad.

ALARDUS* LEVEN EN
WERKZAAMHEDEN

^ anriqnís, qusiït vía bona ,& ambulatcin ca,&

1

Apud facrofancflum, relígiofumcp AmiWre»
damum,nobile totíus Hollandieempo
rium,ad Chríftíanarpíctatís Οζ dec9,
fit augmento D O D O Petrus
Typographus adcaftrum
angelicum pndiepa.
rafceucs Chrifìianc
cxcudcbatAmio'
•••-:-

Nr. 1

I: ALARDUS' JEUGD, FAMILIE EN EERSTE OPLEIDING

1: Geboorte- en sterfjaar

H

oe moeilijk het is, het leven van Alardus van Amsterdam 1 uit
de nog bestaande bronnen op te diepen, blijkt reeds meteen,
wanneer we zijn geboorte- en sterfjaar nader willen preciseren. Beide
jaartallen zijn slechts met waarschijnlijkheid aan te geven.
Een uitdrukkelijk rechtstreeks noemen van de geboortedatum vinden
we bij mijn weten nergens in Alardus' werken. De vraag wordt ook
niet opgeworpen door degenen, die het eerst over zijn leven schrijven.
Als Jan Wagenaar, „historieschrijver der stad Amsterdam" veel later
iets over Alardus vertelt, drukt hij zich zeer vaag uit: „Alardus van
Amsterdam, die wij de eerste plaats geeven, moet voor 't einde der vyftiende eeuwe ter weereld gekomen zyn, zo hy, in 't jaar 1Î44 te Leuven
overleeden is, en gelyk, in zeker Lofdigt op zijn afbeeldsel, te kennen
gegeven wordt, vyftig jaaren bereikt heeft" 2 .
Sommige schrijvers nemen zonder meer als geboortejaar 1490 3 , de Vocht
schrijft „rond 1490" 4 , van Gelder laat in het midden of het 1490 of
1491 is 5 , terwijl Sterck het meent te moeten stellen op 1494 of 149f.
Hij tracht zijn mening aldus te funderen: „Toen Alardus in И42 bij
het bezoek van Karel V aan Amsterdam een gedicht maakte, bracht
1

De meest voorkomende schrijfwijze in Alardus geschriften is: Alardus Aemstelredamus, maar ook vinden we Adelardus (A.E. 1), Allard (A.E. 67) en bij verschillende
schrijvers: Alaerd (bijv. L. Guicciardini: Beschryvinge van alle de Nederlanden . . .
Amsterdam 1612, 211), Allardt (Le Long, 498), Alaard, Adelaard (J. Kok: Vader
lands Woordenboek, II, 420, Amsterdam 178$) en natuurlijk vele variaties van
Amstelredamus, Aemstelredamus, Amsierodamus etc. De voornamen als Ambrosius,
Johannes, Henricus, die sommige schrijvers hem geven, vinden geen steun in Alardus'
eigen werken en de namen Conradus en Petrus hangen, zoals we zullen zien, samen
met die van zijn vader. (Over deze voornamen: de Graaf: Folium, IV, 4 5 ) .
* Wagenaar, 196-197. Hij zinspeelt hier kennelijk op een van de drie gedichten in
de bijlage Ы. 346.
» Paquot, XI, 404-416. In folio-uitgave: II, 5 4 9 - Ш .
4
History, I, 316.

' van Gelder, 88.
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hij in de voorrede in herinnering, dat, toen de vorst nog een jongeling
zijnde, zijn intrede in Leuven hield, hij ook daarbij tegenwoordig was
als ongeveer twintigjarige jongeman. Dit was op 24 Januari Н И , zodat
kan worden aangenomen, dat Alardus in 1494 of 1495 geboren is" '.
Omdat Alardus de nog te behandelen brief aan Nicolaas Heynius, sche
pen van Amsterdam, jaren later schreef, laat het „annos natus plus
minus vinginti" een ruimere speling toe, dan Sterck meende 2 .
Steunend op de vondst van Lindeboom 3 schrijft de Graaf: „Het geboor
tejaar valt te bepalen uit het onderschrift bij de houtsnede op blad D 5
recto van de Dissertatiunculae tres: „Anno aetatis 50", in zijn vijftigste
levensjaar. Het geschrift in kwestie is van 1541. Alardus moet dus in
1491 zijn geboren" 4 .
Doch is dit „moet" wel zo absoluut als de Graaf meent ? Allereerst
zou zijn vertaling: „in zijn vijftigste levensjaar" betekenen, dat Alardus
49 jaar was en bijgevolg in 1492 geboren is. Doch onder de woorden
„Anno aetatis 50" treffen we een vierregelig gedichtje a a n 5 , dat aldus
begint: „Lustra decern numerans". Hieruit zou men kunnen besluiten,
dat hij op het moment van het verschijnen, dus in de loop van 1541,
vijftig jaar was en dat dit gedicht door hem vervaardigd is bij zijn
vijftigste verjaardag. Doch ook dan blijft de mogelijkheid, dat hij
eerder geboren is, omdat het gedicht een of zelfs meerdere jaren later
kan zijn gepubliceerd. Dat dit niet louter hypothese is mag blijken uit
het feit, dat er in de Oratio van Alardus op het huwelijk van Jacobus
Valeolaetus, uitgegeven in Juli 1542, een gedicht voorkomt „Petrus
Transimundus in effigiem D. Alardi Aemstelredami", het welk een uit
breiding is van het vierregelig gedichtje uit 1541, maar dat toch weer
met dezelfde woorden begint e .
Aangezien het gedichtje echter tweemaal in 1541 voorkomt, lijkt mij
het meest waarschijnlijke, dat het ter gelegenheid van zijn 50ste verjaar
dag is geplaatst en dat dus 1491 als geboortejaar het meest voor de
hand ligt.

1

OAH. 8. Op de kwestie van het bezoek van Karel V in Π 42, zoals Sterck be
weert, komen we nog terug. Allen, OEE: II, 269 neemt ook 1494 als het waar
schijnlijke geboortejaar en wel met dezelfde argumentatie als Sterck, maar drukt
zich toch iets voorzichtiger uit: „Alard of Amsterdam ( t l 544) a kinsman of
Meynard Man, was perhaps born 1494". Zijn argumentatie: „For in the preface to
a Panegyric on Charles V. printed in his Parasceve ad Sacrosanctam Synaxim, Cologne
P. Quentell, 15 32, he seems to mean to describe himself as aged about 20 at the
time of Charles inaugeration it Louvain on 24 Jan. ISIS".
9
Olim cum primum ditioni suae Carolus admodum adolescens, inauguraretur, idque
Louanij, sub id temporis ibidem agens, annos natus plus minus vinginti. A.E. 37.
' Lindeboom, 219.
4
D 5 recto is een foutieve citatie voor D 4 recto, welke de Graaf letterlijk overneemt;
de Graaf: Folium, IV, 68 en de Graaf: Alardus, 9. Voor de Dissertatiunculae tres
zie A.L. 31, portret nr. 6. Staat ook onder portret nr. 7 in A.L. 32.
5
bijlage 346.
' bijlage 346.
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Ook Alardus' sterfdatum is met zeer grote waarschijnlijkheid vast te
stellen. De meningen over dit jaar lopen echter nog meer uiteen.
Cornelius Loos is de eerste van Alardus' biografen, die een sterfjaar
aangeeft, nl. Π 3 9 1 . Vele schrijvers geven H 4 1 2 , terwijl Pontanus als
eerste H 4 4 vermeldt 3 . Dat de sterfdatum al meer bediscussieerd werd,
mogen we misschien uit het werk van Valerius Andreas concluderen.
In zijn Bibliotheca Belgica van 1623 vinden we H 4 1 vermeld, maar in
een herdruk van 20 jaar later staat Π 4 4 4 . Tenslotte worden nog H 4 3
en zelfs H Я opgegeven B .
Hoewel allen het er over eens zijn, dat Alardus in Leuven is gestorven,
variëren de opgaven van zijn sterfjaar dus tussen H 3 9 en 1 И 1 . De
Graaf heeft de kwestie waarschijnlijk wel opgelost, als hij schrijft: „Het
sterfjaar blijkt uit het onderschrift van de houtsnede op het 16e blad
van de Paranaesis de Eleemosyna: „D. Alardus Amstelredamus, obiit
28 die mensis Augusti, anno Jesu Christi П 4 4 " . Dit laat aan duidelijk
heid niets te wensen over" e .
Toch zit hier nog een kleine moeilijkheid. In hetzelfde boekje komt
nl. een brief voor van Alardus van uit Keulen gedateerd: 1 Dec. 1 H 4 7 ,
een brief, welke de Graaf waarschijnlijk ontgaan is, althans hij spreekt
er niet over. N u kan deze datering een drukfout zijn, doch de datum
onder de afbeelding eveneens. Aangezien we alleen weten, dat deze
posthume uitgave in 1545 van de pers kwam, zonder verdere datering,
kan dit ook na 28 Augustus 1545 zijn geweest. Wel lijkt de datum
onder het portret meer waarschijnlijk, aangezien het jaartal daar met
meer zorg gecontroleerd zal zijn, dan die van de brief, waar de datering
in romeinse cijfers staat en men dus gemakkelijk IIII in plaats van III
gedrukt kan hebben.

1

Corn. Loos: Illustrium Germanae scriptorum catalogus. Moguntiae 15 82, В 4v-Jr.
bijv. A. Miraeus: Elogia Belgica sive illustrium Belgi scriptores. Antverpiae 1609,
110.
' Rerum et Urbis Amstelodamensium. Historia autore J. I. Fontano. Amsterodami
1611, 110, of: Historische beschryvinghe der seer wijt beroemde coopstadt Amster
dam. Overgheset door P. Montanum. Amsterdam 1614, 278-279.
4
Lovanii 1623, 127. Idem Lovanii 1643, 34.
* Fr. Halma en M. Brouërius van Nidek: Toneel der Vereenigde Nederlanden . . .
Leeuwarden 172$, 36: „In het jaar H 4 3 storf hy te Leuven, volgens Marcus Zuerius
Boxhornii, of zoo anderen willen И 4 4 " . In: Marci Zueri Boxhornii Theatrum sive
Hollandiae comitatus et Urbium nova Descriptio. Amstelodami 1632, 2ff: Vivere
desüt Lovanii anno 1J41. Wagenaar, 197: „daar hy, 't zy in 't jaar П 4 4 gelyk de
meesten willen, of, gelyk boven zyn afbeeldsel, in prent gelezen wordt, in het jaar
1 1 Я . . . " Mogelijk doelt Wagenaar hier op portret nr. 11.
' De Graaf: Folium, IV, 68-69, en De Graaf: Alardus, 9. De houtsnede staat echter
niet op het 16e blad van A.L. 45, maar Α ν.
7
A.E. 70.
1
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2 : Alar dus' familie
„Over zijn familie is weinig of niets bekend, behalve dat zijn vader
Conrad heette" aldus schrijft de Graaf 1 . Hij verwijst hiervoor naar de
inschrijvingslijsten van de universiteit van Keulen, waar een „Alard.
Amsterdammis Conradi fil." op 12 Sept. H I S in de faculteit van de
Artes gematriculeerd is 2 . De Graaf blijft zich echter niet gelijk, want
in hetzelfde artikel schrijft hij: „Uit een aantekening in de matrikel
der universiteit Keulen zou men tot een kortstondig verblijf van Alardus in Keulen kunnen concluderen. Het is echter twijfelachtig of deze
aantekening op onze Alardus slaat" s . Ook hier verwijst hij naar dezelfde
plaats. Gezien de gegevens over Alardus' levensloop, voor zo ver we
die uit zijn brieven kennen, gezien ook het feit, dat er geen enkele
aanwijzing is voor een verblijf in Keulen vóór 1529 én omdat deze
matriculatie niet past met zijn activiteit in Leuven, zoals we die nog
zullen zien, zou ik deze plaats niet op hem willen laten slaan. Maar
daarmee valt dan ook de stelling, dat zijn vader Conrad heette.
Twee andere aantekeningen kunnen deze redenering onderstrepen. Op
de lijst van neomisten: „Intitulado presbiterorum Sabbato Pascali anno
XVII", dus 11 April 1 Я 7 , komt een „Magister Alardus de Amster
dammis" voor. Sterck citeert aldus: „magister Alardus Petri de Amsterdamis". Hij verwijst hier naar twee gebeurtenissen, die hij terecht met
elkaar verbindt: de subdiakenwijding van „magister Alerdus Petri de
Amsterdammis" op 7 Maart H 1 7 , en de priesterwijding van „magister
Alardus de Amsterdammis" op 11 April 1 Я 7 .
Zeer waarschijnlijk hebben beide aantekeningen betrekking op dezelfde
persoon en Brom identificeert ze dan ook 4 . Het is alleen de vraag of het
hier nu onze Humanist betreft. Dit kan, geloof ik, waar gemaakt wor
den, doordat Alardus in een brief aan Erasmus van 11 November 1 Я 6
zegt, dat hij begin Januari 1 H 7 naar Amsterdam zal gaan voor „heilige
handelingen" B. Zo kunnen we de conclusie van Sterck aanhouden, dat
de vader van Alardus Petrus heette e .
Is er nog iets meer bekend over Alardus' familie ? Hij had minstens één
1

De Graaf: Folium, IV, 69 en De Graaf: Alardus, 9.
Die Matrikel der Universität Köln. Beab. ν. H. Keussen, deel II (Bonn 1919), nr.
507 onder 54: „Alard. Amsterdammis Conradi fil.; art.; i., s.; 12."
3
De Graaf : Folium, IV, 78. In zijn boek vermeldt hij alleen de naam Conrad, maar
zwijgt verder oVer de mogelijkheid van Alardus' studies te Keulen.
* Dr. G. Brom: Naamlijst van de Priesters, die in bet Bisdom Utrecht zijn gewijd
van 1505 tot 1518 met Inleiding, in: Archief v. gesch. v.h. Aartsbisdom Utrecht,
24e deel, Utrecht 1897. Voor Alardus blz. 28. De lijst van subdiakens, waar „Aler
dus" voorkomt: blz. 72-73.
" A.E. 4: Sub Calendas Januarias próximas sacris operaturus Amstelredamos concedam.
' OAH. 19. De Graaf valt Sterck aan, omdat in de lijst van de neomisten de toevoeging „Petri" niet voorkomt. Sterck verwijst echter naar beide vermelde plaatsen.
De lijst van subdiakens heeft de Graaf waarschijnlijk niet gezien, althans hij maakt
er geen gebruik van. Zie: De Graaf : Folium, IV, 82, 86-87. Mogelijk hebben deze
2
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getrouwde zuster, want in de brief aan Petrus Nannius, rector van de
latijnse school in Alkmaar 1 , schrijft hij hem drie begaafde leerlingen
te zenden, waaronder een zoon van zijn zuster: „Est mihi ex sorore
nepotulus" 2 .
Tenslotte was de bekende Meinard Man, abt van Egmond 3 , een bloedverwant van Alardus. De Graaf verwijst hier naar een brief van Erasmus
aan Alardus: „virum Mennardum Mannium, cognatum tuum, Abbatem
Egmondanum" 4. Men kan ook wijzen op een brief van Alardus zelf
aan Crocus, waar hij schrijft: „Menardi Mannij Abbatis, cognati
nostri" 5 .
Weten we nog iets over de maatschappelijke stand of financiële positie
van zijn familie ? De Graaf schrijft hierover: „Uit het feit, dat Alardus
later voor de aankoop van manuscripten van Agricola en voor de uitgave van diens werken aanzienlijke bedragen kon besteden blijkt, dat
zijn familie vermogend moet zijn geweest. Voor deze hypothese pleit
ook het feit, dat Alardus een uitstekende opleiding genoot" e . Over deze
„uitstekende opleiding" zullen we verderop nog spreken, we merken
alleen op, dat hierover praktisch niets bekend is tot ongeveer 1 H 0 .
Bovendien, ook al zou deze opleiding uitstekend geweest zijn, dan nog
is deze geen argument voor de vraag of Alardus' familie „vermogend"
was. Ook Murmellius bijv. genoot een goede opleiding, ofschoon zijn
vader maar over „beschränkte Mittel" kon beschikken, volgens zijn
biograaf 7. Daarbij vindt men in de matrikels van universiteiten naast
gegevens bijgedragen om Alardus abusievelijk de voornaam Petrus of Conradus
te geven.
1
Over Nannius: History, passim, vooral deel IV; A. Polet: Une gloire de l'humaniste
belge, Petrus Nannius М00-1И7. Louvain, 1936; van Gelder: passim.
1
A.E. 28.
' MHL. 64-72. Toen 1 Sept. H 0 9 Henricus van Wytenhorst stierf, werd Meynard
Man „priester en monnik en pastoor van de parochiekerk van Egmond" gekozen als
36e abt van de St. Adelbert-abdij. Na confiimatie van Rome ontving hij de abts
wijding te Antwerpen op Passiezondag en werd plechtig in het convent geinstaleerd.
Er staat van hem aangetekend, dat hij het klooster, dat verbrand was, weer opbouwde,
met name de „cameras hospitium", dat hij het klooster en kerk versierde met nieuwe
vensters, beelden en schilderijen en voor de bibliotheek „multos libros" kocht. De
Egmondsche Abtenkroniek van Johannes a Leydis O.Carm. door Victor J. G. Roefs
O.Carm., Sittard 1942, 2SI-2S4.
* A.E. 5.
1
A.E. 23. „Hanc i p s e . . . ductu . . . Menardi Mannij Abbatis, cognati nostri,. . .
protegam". Men kan zich hier afvragen of dit „nostri" naast het „protegam" soms
aangeeft, dat Crocus ook familiebetrekkingen had met Meinard Man. Dan zou hij
dus ook familie van Alardus geweest kunnen zijn. Volgens Lindeboom, 227, was
M. Man een oom van Martien Dorpius. Nu is de vriendschap tussen Alardus en
Dorpius altijd zeer groot geweest, zoals we zullen zien. Ook hier kan men de vraag
stellen, of dit op gemeenschappelijke familierelatie berustte. Noch voor Crocus, noch
voor Dorpius heb ik echter elders aanwijzingen in deze richting gevonden.
• De Graaf: Folium, IV, 69; De Graaf : Alardus, 9.
7
Dr. D. Reichling: Johannes Murmellius. Sein Leben und seine Werken. Freiburg
І.Вг. (1880), 2.
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de „divites", die hun studie betaalden ook „pauperes", die een gedeelte
of niets betaalden.
Wat betreft de „aanzienlijke bedragen", die Alardus kon besteden voor
de aankoop van Agricola's handschriften: dit geld kan hij ook verdiend
hebben met zijn (privé) lessen, zijn werk bij de verschillende drukkers
en de baten van zijn boeken. Het is in dit geval noodzakelijk te wijzen
op het feit, dat Alardus in Π 3 1 de Bazelse boekdrukker Frobenius
voorstelde met de werken van Agricola, die hij persklaar gemaakt had,
naar Bazel te zullen komen, wanneer deze hem reisgeld zou opsturen
en een passend honorarium zou toezeggen 1 . Blijkbaar kon Alardus de
reis naar Bazel zelf niet bekostigen.
Heel de hypothese lijkt mij bovendien ook hierom ongegrond, omdat
Alardus zo vaak in zijn brieven zinspeelt op de hulp, die de geadresseer
den aan armen verlenen. Alardus rekent zich zelf ook onder deze
„armen". Zo schrijft hij Georgius van Egmond, bisschop van Utrecht,
op 1 September И З 8 : „Pauperes, maxime studiosos, populares atque
ministros, quorum de numero summ et nos, quantum potes pro sua
quenque inopia adiuvas" 2 .
De onderwijzer Jacob Meystrius van Haarlem, die hij 21 October H 3 1
vanuit Keulen schrijft, vraagt hij de groeten te doen aan diens verwant,
de rechtsgeleerde Jacob Meystrius: „singularem pauperum patronum,
cognatum tuum charissimum, cuius tanta in me sunt beneficia" 3 .
Sommige geadresseerden noemt hij zijn maecenas. Nicolaas Boelens 4
bijv. vraagt hij de groeten te doen aan „M. Joanni Teyng, viro aeque
literato atque humana, singulari meo Maecenati" 6 .
1
Brief van Erasmus aan Goclenius van 14 Dec. 1531: „qui nuper scripsit Hieronymo
Frobenio, se venturum Basileam cum commentariis suis in opera Rodolphi Agricolae,
si vel let mittere viaticum, et de caeteris aequa mercede pacisci"; Allen, OEE, IX,
ер. 2 J 87, Ыг. 407.
* А.Е. 43, A it.
' А.Е. 32, e 2v. Volgen« het Biographisch Woordenboek der Nederlanden, door
A. J. van der Aa, Haarlem 18$2, vv, VIII, 253, was „Jacobus Meysterus" rector van
de latijnse school te Haarlem, de leermeester van Hadrianus Junius. Volgens Bot, 131
was hij rector van П 2 2 - Н 3 7 . Vgl. ook 41. Wie van beiden, deze rector of de
rechtsgeleerde, geïdentificeerd mag worden met „Jacobus Meister de Amsterdammis.
Trajecten, dioc. 15 Juni 1513", die we in de matrikels van Leuven aantreffen, heb
ik niet kunnen vinden. Zie Schillings, blz. 467, no. 85.
* Meester Claes Hillebrantsz Boelens den Otter, 1496-1540, pastoor van de Nieuwe
Kerk te Amsterdam, sinds 15 33 rector van de nonnen in het Ceciliaconvent, aldus
OAH., 9 1 w . De datering berust op een grafdicht van Alardus ter ere van zijn
vriend gemaakt: D.Nicolai Hillebrandi Boelij. Excessit autem e viuis An. 1540
decimo cal. Octob. (22 Sept.) cum annos plus minus 44 attigisset. Epitaphium D .
Nicolai Hillebrandi Boelij, honoratissimi uirginum Coeciliensium collegij modcratoris,
pariter ac celebratissimae ciuitatis Aemstelredamensis censoris siue prouisoris, praecipuae literatoris Ecclesiasticae assertoris. A.L. 32, F 4v-F 5r.
' M. Joannes Teyngus Ceratinus sive Hornensis (χερατινος = van hoorn) was blijkens
dezelfde brief aan Boelens een bloedverwant van deze: cognatus tuus. A.E. 21.
In een brief aan Teyngus zelf noemt hij hem: celebratissimae civitatis Amstelredamensis medico. A.E. 22. Volgens T. C. M. H. van Ryckevorsel: Geschiedenis van het
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Bovendien blijkt uit de brief aan Cranevelt van 1524, dat hij alles
„bijeenschraapt" om in Leuven te kunnen blijven 1 .
Vele andere plaatsen kunnen deze redenering nog versterken 2 . Ook al
moet men er rekening mee houden, dat het in Alardus' tijd een mode
verschijnsel was om zijn boek aan een bekend geleerde of rijke maecenas
op te dragen, toch hebben we teveel gegevens, ook uit andere brieven van
Alardus, om zijn familie en hem zelf onder de „vermogende" of rijkere
stand te rekenen. Bovenstaande gaat eerder in de richting van „armen",
al kunnen we niet precies de maatschappelijke status hieruit concluderen.

3 : Zijn eerste opleiding
Wat is er nu bekend van de zgn. „uitstekende opleiding", welke Alardus
in zijn jeugd ontvangen zou hebben ?
In een brief aan Erasmus spreekt Alardus over Willem Hermansz. van
Gouda als „Guilhelmi tui praeceptoris olim n o s t r i . . . " 3 . Deze Willem,
monnik uit het klooster Stein bij Gouda, vriend van Erasmus, was een
familielid van de bekende Humanist Cornelius Aurelius, die we verderop
nog zullen ontmoeten 4 . Betekenen deze woorden nu, dat hij Alardus'
R.C. Maagdenhuis te Amsterdam, Π70-1887, Amsterdam 1887, 18, was „Mr. Joh.
Teding" in H 2 1 schepen en in H 3 5 burgemeester te Amsterdam. Het toneelspel
van Crocus „Joseph" genaamd, werd gespeeld: „M. Joanno Teyngo medico experientiss . . . Consule . . ." in 15 3 5, zie C L . 32, B r . Een van de spelers, allen leer
lingen van Crocus, was Franciscus Teyngus, waarschijnlijk een zoon van Joannes,
omdat ter Gouw, V, 302, als schepen van Amsterdam een „Frans Janszoon Teding"
geeft voor het jaar 1548. Mogelijk was Jacobus Ceratinus, die 20 April 1530 stierf
en op wie Alardus een epitaphium dichtte, familie, mogelijk een broer. Zie A.L. 12,
e 4r. Deze Jacobus leefde volgens Alardus „geheel voor zijn school, maar spreekt en
ademt nu door zijn geschriften". Hij was zeer bedreven in hebreeuws en grieks. Hij
zal dus de grote Ceratinus zijn, die een van Erasmus' candidaten was voor het
leraarsschap op het Drietalencollege te Leuven. Zie verder History, vooral deel I en
И en NNBW. VI, 293.
1
A.E. 13.
!

Georgius van Seina noemt hij zijn „Mecaenati . . . candidissimo", A.E. 70; Pompeius Occo, de rijke Amsterdamse bankier, prijst hij in een epitaphium om zijn hulp
aan de armen: A.L. 18, C5v, en de Goudse medicus en Humanist Reynier Snoy
prijst hij eveneens in een grafdicht: „natusque iuuandis pauperibus": A.L. 18, D r .
Nicolaas Heynius, schepen van Amsterdam, spreekt hij in een brief aan met „Philoptocho", d.w.z. iemand, die de armen liefheeft: A.E. 37.
s
A.E. 2.
4
Willem Hermansz of Guilelmus Hermannus, Goudanus, zie ini. op ep. 33, Allen,
OEE., I, 128, NNBW., III, 480 en IX, 358. In A.L., 11, Gr-v een epitaphium
van Alardus. Verschillende brieven van en aan Erasmus in Allen, OEE. Cornelius
Gerardus of Gerardi, Cornelius van Gouda of Aurelius of Arotinus genoemd, was
familie van Willem van Gouda, zie: Allen, OEE., I, ini. op Ep. 17, blz. 92. Erasmus
spreekt in een brief aan Cornelius van „consanguinem": Allen, OEE., I, ep. 23, blz.
107, zelfs van „nepos": Allen, OEE., I, ep. 28, blz. 118. NNBW., I, 196 en vele
brieven in Allen, OEE. Hij is volgens Fruin de schrijver van de zgn. „DivisieKroniek" zie R. Fruins Verspreide geschriften, VII ('s-Gravenhage 1903), 66-72.
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leermeester is geweest ? „Praeceptor" heeft ook wel de betekenis van
„voorbeeld". Hier betekent het waarschijnlijk alleen, dat hij Alardus'
eerste verzen beoordeeld heeft. De term is echter te vaag om er con
clusies uit te kunnen trekken. Bovendien is het niet bekend, dat
Willem in Amsterdam les heeft gegeven. Wel weten we, dat Erasmus
hem in HOI te Haarlem bezocht, toen Willem daar voor de tweede
maal verbleef 1 . De Graaf, die „praeceptor" als „leermeester" interpre
teert, laat dit onderricht dan ook vallen rond HOI 2 .
De vragen, die echter onopgelost blijven, zijn: waarom nam Alardus in
Haarlem les en niet in Amsterdam op een van de twee grote stadsscholen ? Waar gaf Willem daar onderricht ? Hoe lang duurde dit en van
wie heeft Alardus nog meer onderwijs gehad ? Alles bij elkaar meer
vragen dan antwoorden.
N u zou men uit de artikelen van Sterck moeten opmaken, dat Alardus
in Alkmaar lessen heeft gevolgd. „In een brief aan den geleerden
Leuvenschen boekdrukker Rutger Rescius brengt hij later in herinne
ring, dat hij zijn eerste klassieke opleiding te Alkmaar ontving en wel
met Bartholomaeus van Keulen, den voorganger van Murmellius". Iets
verder noemt Sterck Murmellius „leermeester van Alardus" 3 . Bovendien
schrijft hij: „Een groot kunstenaar is tegelijk met Alardus tot de studie
der humanoria opgeleid. Immers ook Jan van Scorci, de later zo beroem
de schilder, was in die jaren op de Latijnse school te Alkmaar. Hij is
geboren in 149 У en van Mander bericht ons „zijn ouders hem vroegh
ontstervende, werdt van zijn vrienden ter Scholen bestelt binnen Alk
maar, alwaar hij tot zijne veerthien Jaren leerende, was dapper in de
Latijnsche spraeck toegenomen". Het kan dus worden aangenomen,
dat Alardus, die een jaar jonger was, en Scorci elkander te Alkmaar als
knapen ontmoet hebben en dezelfde school bezochten. De jaren, waarin
Scorci en Alardus schoolkameraden waren, vallen tussen П 0 8 - П 1 0 .
H u n leraar voor het Latijn was Bartholomaeus van Keulen, zelf leerling
van Hegius te Deventer" 4 . Deze wat lange citaten illustreren wel zeer
goed de slordige en onnauwkeurige wijze van Stercks studie. Alleen af
gaande op de leeftijd, haalt hij geen enkel bewijs aan voor het feit,
dat Alardus en Scorci in die jaren „schoolkameraden" waren. Waar
schijnlijk heeft hij zich laten beïnvloeden door verschillende gedichten,
welke Alardus in latere jaren op enige werken van Scorci gemaakt heeft,
en die hij uitvoerig behandelt 5 . Hierdoor kwam Sterck ook tot de

In een epitaphium schrijft Alardus van hem: . . . Quod veri monachi vera erat
effigies". A.L. 11, Gv. De brief van Alardus aan Cornelius A.E. 1 zullen we nog
uitvoerig bespreken.
1
„. . . vt Guilhelmum meum visercm, imo vt Graecum facerem, magna cum librorum sarcina Harlem vsque profectus sum". Allen, OEE, I, ер. И 7 , Ы. 3Í3.
* De Graaf: Folium, IV, 69, en De Graaf : Alardus, 9.
4
» OAH., 8.
OAH., 9.
* OAH., 13-17.
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opvatting, als zou de „invloed van dien jeugdomgang" bij Alardus
1
heel zijn leven merkbaar zijn gebleven .
Een grote inconsequentie is, dat Sterck eerst beweert, dat Alardus in
1494 of 149 S geboren is, en op de volgende bladzijde vertelt, dat hij
een jaar jonger is dan Scorel, die in 1495 geboren werd. Voorts dat
Scorel en Alardus schoolkameraden waren tussen И 0 8 en И 1 0 , terwijl
hij daarna als conclusie uit bovenstaand citaat zegt, dat Scorel in Π 09
2
naar Haarlem vertrok .
Bartholomaeus van Keulen kan Scorels leermeester niet geweest zijn in
Alkmaar, aangezien deze pas in 1 Я 1 daar kwam 3 . Het duidelijkst komt
zijn onnauwkeurigheid echter uit, wanneer hij op de ene bladzijde zegt
dat Alardus zijn eerste klassieke opleiding ontving met Bartholomaeus
van Keulen, hetgeen dus wil zeggen, dat deze zijn medeleerling was,
terwijl hij een pagina verder deze Bartholomaeus tot Alardus' latijnse
leermeester promoveert. Heel de opleiding van Alardus te Alkmaar is
door Sterck verzonnen op grond van een verkeerde vertaling van de
tekst uit de brief aan Rutger Rescius. Letterlijk staat er, dat hij „tesamen
met Bartholomaeus van Keulen te Alkmaar onderricht gaf in de bonae
litterae" *.
De Graaf noch Sterck vermelden de opvatting of mogelijkheid, dat
Alardus te Deventer onderwijs genoten zou hebben. Bot houdt het voor
mogelijk, doch voegt er aan toe, dat we geen volstrekte zekerheid hier
omtrent hebben. Hegius, de „Altvater des deutschen Humanismus",
vriend van Agricola, sinds 1483 te Deventer en aldaar gestorven op
27 December 1498, zou zijn leermeester dan zijn geweest 5 .
We kunnen dus niet verder komen met betrekking tot de „uitstekende
opleiding" van Alardus, dan tot de conclusie, dat hij misschien les heeft
gehad van Willem Hermansz. van Gouda en mogelijk in Deventer van
Hegius.

1
OAH., 10.
* OAH., 10.
' van Gelder, 86-88; Over Barth, zie Bot, passim; Allen, OEE., I, bh. 107 en
NNBW., III, 68Í.
4
„Olim suauissimc Resci, quum perquam iuuenis una cum Bartholomeo Coloniensi,
uiro cum latine, tum etiam Graece (ut temporibus illis) satis erudito Alcmaiie bonas
literas profiterer . . . A.E. SI.
' Bot, 32. Hij steunt op de studies van Reichling, die afgaat op het feit, dat
Hamelmann, een wat jongere tijdgenoot van Alardus, Π 2 ί - Π 9 5 , Alardus uitdruk
kelijk onder de „Mitschüler" van Murmellius noemt als leerling van Hegius. Reichling: D.Johannes Murmellius. Sein Leben und seine Werke, Freiburg ¡.Br. 1880, 17,
en Die Reform der Domschule zu Münster im Jahre 1500, Berlin 1900. (Texte und
Forzungen zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Ländern
deutscher Zunge, II), 69. De verzamelde werken van Hamelmann werden in 1711
te Lemgo door Ernst Cas. Wasserbach uitgegeven: Hermanni Hamelmanni . . . Opera
Genealogico Historia. Reichling bespreekt het werk in zijn studie over Murmellius
op blz. XII-XIV. M.b.t. Alardus zie blz. 116 en 284.
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In de reeds genoemde brief van Alardus aan Rutger Rescius, verhaalt
de schrijver, zoals we zagen, dat hij samen met Bartholomaeus van
Keulen te Alkmaar onderricht gaf. Uit een brief aan Petrus Nannius
weten we bovendien, dat Alardus hem te Alkmaar nog les heeft ge
geven 1 . Als we nu deze gegevens combineren, zo redeneert van Gelder,
nl. dat Alardus geboren is in 1490-1491, Nannius in H 0 0 en Bartho
lomaeus in 1513 zijn rectoraat neerlegde, dan kunnen we het onderricht,
dat Alardus aldaar gaf niet veel vroeger stellen dan 1511 of 1512 2 .
N u kunnen we uit deze gegevens niet besluiten, dat Alardus niet eerder
les zou hebben gegeven te Alkmaar, zomin als blijkt, dat hij bij het
heengaan van Bartholomaeus ophield les te geven. De tijdslimiet van
1511-1513, welke de Graaf stelt 3 , is mogelijk dus iets ruimer.
Als het waar is, dat Murmellius in 1511 te Alkmaar kwam en van 15121515 de Alkmaarse school tot bloei bracht 4 , is Alardus enige tijd
collega van Murmellius geweest en heeft onder diens rectoraat les gege
ven. Reichling meent echter, dat Murmellius pas in 1513 te Alkmaar
kwam, waar hij door de Alkmaarse magistraat voor de functie van
rector was aangezocht als opvolger van Bartholomaeus van Keulen.
Zeker bestond er een zeer hartelijk contact tussen Murmellius en
Alardus. Dit blijkt uit een brief, welke eerstgenoemde op 17 October
1516 van uit Alkmaar aan Alardus schreef. Hij bedankt hem voor zijn
mooie brieven van de afgelopen maanden (waarvan er geen enkel tot
ons gekomen is) en voor zijn geschenk: de pas verschenen uitgave van
Erasmus: Institutio principis. Als tegenprestatie zendt Murmellius hem
zijn Persius Satyrae 5 .
Doch we hebben misschien nog een ander bewijs voor deze goede ver
standhouding en tevens voor het feit, dat Alardus nog onder Murmellius
les gegeven heeft. Er bestaat nl. een gedicht van Alardus, gericht aan
de Alkmaarse jeugd om toch goed te studeren e . Sterck trekt alleen de
1

. . . scholas Alcmarianas, in quibus et nos admodum adolescentes te aliquoties in
Herrenianis rhetoricis exercuimus . . . A.E. 28, A7r.
г
van Gelder, 88.
3
De Graaf: Folium, IV, 69. De Graaf: Alardus, 10.
* Post: Scholen, 79 + 98. Bot, 36 volgt de mening van Reichling dus 1 Я З .
9
A.E. 3: „Superioribus mensibus vir doctissime tuas accept literas sane quam
elegantes, vnaque cum eis acceptissimum mihi munus, christian! principis institutionem
saluberrimis refertam praeceptio, ex Erasmi laudatissima nobis officina depromptam
quam vtinam principes semper in manibus haberent, cdicerent, ac velut pulcherrimum
archetypon imitarentur . . . Remitto tibi (quo crimen ingratitudinis si non depellam
at certe differam) meas enarrantiunculas in Persium satyrographum . . ." De eerste
druk van Persii Satyrae verscheen bij Pafraet, Deventer, 4 Dec. li 16 zìe N.-K.
1699 (ex. K.B. Den Haag). Reichling a.w. geeft 19 dtukken, blz. 159-161.
' A.L. 1. Op de titelpag. een houtsnede: een bisschopsfiguur in ommuurde tuin, met
kromstaf in de rechterhand en een sleutel in de linkerhand. Volgens de Graaf:
Folium, IV, 71 is dit een symbool: de sleutel ontsluit de weg tot kennis en waarheid.
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conclusie, dat het geschreven moet zijn vóór 1514, het jaar, dat Alardus
naar Leuven vertrok 1 . Door een vergelijking met andere drukken heeft
Nijhoff-Kronenberg het werkje gedetermineerd als verschenen vóór
21 October И 1 3 bij Pafraet in Deventer. De Graaf schrijft hierover:
„Het lijkt geenzins uitgesloten, dat het rector Murmellius zelf was,
die in datzelfde jaar 1 Я 3 deze eerste proeve van de Benjamin van zijn
docentencorps bij Pafraet introduceerde. Deze veronderstelling vindt
steun in het karakter van het werkje. Dit voor de Alkmaarse schooljeugd
in de eerste, zo niet in de enige plaats bestemde boekje, moet uit de aard
der zaak uit nauw overleg tussen Murmellius en Alardus zijn geboren;
tot het schrijven ervan zou Murmellius Alardus zeer goed hebben
kunnen aangespoord" 2 . N u weten we, dat Murmellius in 1513 met deze
drukker in contact stond. Zijn „Epistolarium moralium liber", welke
hij te Alkmaar samenstelde: „Alcmariae peramoena Hollandiae oppido
compositus" werd bij Pafraet gedrukt, waarschijnlijk in 1513 3 .
Geen van Alardus' biografen gaat verder op dit gedicht in. Er komt
een passage in voor, welke de „magister" van de school zeer hoog prijst
en het „ o r e . . . melico" is kennelijk een zinspeling op Murmellius naam *.
Gezien de datering en gezien het karakter van het gedicht, zou ik dit
werkje willen zien als een inhuldigingslied voor de nieuw benoemde
rector Murmellius, die reeds in Deventer naam gemaakt had. Dit zou
dan tevens de opvatting van de Graaf versterken, dat Murmellius
Pafraet heeft aangespoord het werkje uit te geven.
Van Gelder veronderstelt, dat Alardus „wegens zijn nog zeker niet zo
grote ervaring, wel slechts de lagere klassen onder zijn gehoor" zal
hebben gehad 5 . Doch men kan met recht vragen of dit nu wel de
gemakkelijkste klassen waren. Ze waren in elk geval de grootste e .

1
OAH., 9-10.
* De Graaf: Folium, IV, 72. De Graaf : Alardus, 13.
9
Reichling, a.w. 192-153, die het dateert op 1 П З : Impressum Dauentrie per me
Albertum paefraet XII calendas octobres, dus 20 September. N-K. 15 56, vgl. ook
1557.
4
Magistrum habes multo optimum
Tam multa tamque insignia
Ac vndecunque impendio
In hoc tueri vno viro est
Doctum, imo quem omnes predicant
Quam mille vir alijs queas
Politioris praestitem
O scripta iucundissima
Et dictionis. et chelis
Conscripta tam suauiter
Referens Palaemonem alterum
Arguta plena aculéis
Et Plautum et Naronem et Tullium
Decore suauitudine
О pectus о memorabilem
Dicacitate gratia
Huius modestiam viri
O carminum dulces modos
Quo nemo quo mortalium
Quos ore lepidus melico
Candidior aut frugalior
Fundís: lyraque concinis
Quem nemo non vel liuidius
ut non Thalia blandius
Effert: stupet: ac illius
Non ipse Apollo doctius. A 4r-v.
Ambit necessitudinem
* van Gelder, 89.
* van Gelder, 66-69; Post: Scholen, 134 en 98-99.
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De geschiedenis van de Latijnse school te Alkmaar is uitvoerig beschreven
door de reeds meermalen geciteerde van Gelder. Zo kunnen we bepaalde
gegevens van Alardus ook beter plaatsen. De eerste Humanist, die hier
les gaf, was Antonius Liber (de Vrije of Frije) vermoedelijk uit Soest
in Westfalen, vriend van Agricola, Hegius, von Langen en Wessel
Gansfort. Hij was een nog al liberale „Wanderlehrer", zoals de Graaf
zich u i t d r u k t 1 en bleef in tegenstelling tot Bartholomaeus van Keulen
„het proto-type van de zwervende Humanist-leraar" 2 tot zijn dood
in H 0 6 / Π 0 7 aan de school van Alkmaar verbonden 3 . Al weten we
niet precies, wanneer hij te Alkmaar kwam, het moet in de eerste jaren
van de zestiende eeuw geweest zijn 4 . Bij zijn onderricht werd deze
geassisteerd door zijn dochter Barbara Liber, zoals we uit de brief van
Alardus aan Rescius vernemen, een dame, die bijzonder bedreven was
in het latijn „virgine, cum primis Latina et facunda" en „wie weet
of niet deze dame, met haar niet zeer humanistische voornaam, maar
een achternaam, die niets te wenschen overliet, een der aantrekkelijk
heden der stad voor de jongere en oudere humanistische onderwijzers
w a s " 8 . Alardus, die Barbara goed kende, plaagt Rescius een beetje als
hij schrijft, dat Rutger, naar hij meent, met deze „Daphne" toch wel
tamelijk bevriend „satis fuisse familiärem" is geweest in de tijd, dat hij
nog jong, te Alkmaar Grieks onderwees e . Zij had haar vader in Kampen,
Amsterdam en Alkmaar bijgestaan en tesamen met hem onderricht
gegeven: „publice docente". Het is niet geheel duidelijk, welke functie
zij in het onderwijs precies bekleedde, maar met eenvoudig „repetitor",
zoals de Graaf het wil 7 , lijkt mij deze uitdrukking van „publice docente"
toch niet voldoende verklaard. Men krijgt de indruk, dat zij na de dood
van haar vader nog vele jaren aan de Alkmaarse school verbonden is
gebleven, daar Rescius in de loop van 1 Я 4 als jong laureatus te Alkmaar
werd aangesteld 8 .
Deze Barbara de Vrije heeft zich nog een bijzondere plaats in het leven
van Alardus verworven. Daar haar vader nogal veel in contact had
gestaan met de grote Humanist Agricola 9 , had hij bij zijn dood enige
1

de Graaf: Folium, IV, 7 1 .

1

Bot, 3 Î .

s

van Gelder, 83-84; Lindeboom, 66-70; History, I, 278, IV, 245.
* De Vocht meent dat dit reeds in 1482 was, maar dit is op grond van de gegevens
door van Gelder aangehaald, blz. 84, moeilijk houdbaar.
» van Gelder, 86.
* „Quam opinior Daphnen tibi, sic satis fuisse familiärem sub id temporis, cum
Alcmariae, perquam adolescens, Graece doceres". A.E. H .
7
de Graaf: Folium, IV, 70. De Graaf : Alardus, 11: „private tutor".
8
Volgens History, I, 277-278 gaf Rescius na zijn studies in Parijs daar privaat les
in het Grieks. Zeker vóór 15IS is hij enige tijd te Alkmaar ondewijzer. Hij werd
4 Oct. 1515 te Leuven gematriculeerd: „Rogerus Rescius de Maseike. Leod. dioc."
zie Schillings, blz. 521, no. 20. Volgens de Vocht maakte hij toen kennis met Alardus.
Later gaf Rescius enige werkjes van Alardus uit: A.L. 15, 33, 34.
* van der Velden, 127, 161-163.
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geschriften van deze geleerde in bezit, geschriften, welke Barbara erfde:
„pauculas Rodophi epístolas, lucubratiunculasque et fragmenta" 1 . Alardus was zeer blij deze geschriften van Barbara te kunnen kopen, al
moest hij daarvoor ook al zijn spaarcenten neertellen 2 . Ze waren hem
dierbaarder dan welke edelstenen ook, zo vertelt hij Rescius. Het is
echter niet duidelijk of Alardus eerst door zijn gesprekken met Barbara
of haar vader voor Agricola begeesterd werd, of dat hij reeds door zijn
studie en contacten met andere Humanisten op de geschriften van
Agricola was geattendeerd. In de humanistische wereld van die dagen
bestond een grote achting voor Agricola en velen verlangden naar een
uitgave van zijn opera omnia. Toch lijkt het me wel wat overdreven
als Sterck over Alardus, die „door geld en goede woorden de schrandere
jonkvrouw" wist te bewegen hem die manuscripten af te staan, schrijft:
„Reeds toen stond hem het levensdoel helder voor ogen: de werken van
Agricola te verzamelen en opnieuw, maar volledig en zorgvuldig uit
te geven" 3 . Van der Velden drukt zich voorzichtiger uit: „Men kan
zich denken, hoe het haar een genoegen moet zijn geweest, met iemand
als Alardus over den beroemden familievriend te spreken . . . Sedert dien
tijd bleef het zijn streven, om de verstrooide schriftrelieken van den
grooten Fries zoveel mogelijk bijeen te brengen" *. Dit streven zal een
groot deel van Alardus' leven en werk beheersen, totdat in 1539 de
verzamelde werken, dank zij zijn onafgebroken inspanning en taaie
volharding het licht zagen 5 . Men mag echter niet vergeten, dat de brief
van Alardus aan Rescius vele jaren later is geschreven e , toen hij bezig
was met de voorbereiding van de uiteindelijke uitgave, zodat hij, na
al zijn ijveren de werken van Agricola te verzamelen, gemakkelijk iets
kan hebben overdreven 7 .
Alardus, die zich altijd voor het onderwijs bleef interesseren, veel
privaatles gaf en zelfs de wens uitsprak heel zijn leven onderricht te
kunnen geven 8 , andere onderwijzers, zoals J. Meystrius, prijst om hun
1
Λ.Ε. 51. Van der Velden determineert deze brieven en lucubratiunculae niet
verder. Volgens Allen: LRA., blz. 308 is het waarschijnlijk de 37e brief van Agri
cola, ni. aan Antonius Vrije, 7 April 1484, Deventer, in A.L. 26, 176-177 en het
handschrift van brief 3, in A.L. 26, 178: aan Rudolf Langen 26 Oct. (1470) Ziloe
en brief 4, in A.L. 26, 174-17$ aan Ant. Vrije, J Febr. 1471 (Groningen). Wat
betreft de „fragmenta", dit zijn waarschijnlijk de fragmenten van de vertaling uit
Demosthenes en Aeschines, in A.L. 26, 171-174: „Ad Alexandrinum Macedonum
Regem Demosthenis atque Aescinis oratiunculae aliquot Rodolpho Agricola inter
prete". Zowel deze fragmenta als genoemde brieven volgen onmiddellijk op A.E. Π .
* „quicquid erat peculi in eas expendisse" A.E. 51. Hoeveel dit precies was, zegt
Alardus niet.
* OAH., 10.
* van der Velden, 19.
« A.L. 24 en 26.
* wegens het „olim".
7
Alardus vertelt nog in dezelfde brief aan Rescius, dat hij korte tijd later: non ita
multo post, de redevoeringen van Cicero voor Q. Ligarius had „ontward", maar
het is niet duidelijk hoe hij aan dit handschrift kwam en van wie het was.
» A.E. 8.
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werk, heeft altijd een bijzonder voorliefde behouden voor de school
van Alkmaar. Toen zijn vroegere leerling Nannius, die hij nog onderwezen had in de „rethorica ad Herennium" rector te Alkmaar geworden
was (1523-1535), zond hij hem enige leerlingen, waaronder, zoals we
reeds zagen, zijn neef, om hen te onderrichten om „wijs, verstandig en
keurig in het spreken" te worden. Gaarne zou hij hem nog meer leerlingen bezorgen. Ook is hij blij te horen, dat er onder Nannius'leerlingen
jongens zijn, die de beste verwachtingen voor de toekomst wekken.
Als teken van erkentelijkheid zendt hij hem zijn uitgave van de
Aphthonius 1 .
Tenslotte wijzen we hier nog op de abdij van Egmond en de reeds
genoemde MeinardMan, sinds 1509 abt. Het klooster had een rijke
bibliotheek en Alardus had door zijn familierelatie met de abt een
gemakkelijke introductie. In de latere jaren zullen we hem er dan ook
verschillende malen aantreffen, doch het is niet onmogelijk, dat hij
reeds in zijn Alkmaarse tijd de abdij af en toe bezocht zal hebben 2.
Waarschijnlijk is Alardus in de loop van 1514 naar Leuven gegaan,
al is de datum niet bekend. Daarmee begint een nieuwe periode in zijn
leven.

• A.E. 28.
2
De Graaf: Folium, IV, 72-73 neemt dit zonder verder bewijs aan.
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II: ALARDUS TE LEUVEN

1 : Ί,ηη werk als corrector te Leuven bij Th. Martens

D

e Graaf schrijft in zijn studie over Alardus: „Hoogstwaarschijn
lijk was hij in de loop van 1 Я 4 uit Alkmaar vertrokken. Vast
staat, dat hij 23 Januari H H te Leuven de plechtige intocht van
Karel V bijwoonde" 1 .
Doch uit andere gegevens weten we zeker, dat Alardus reeds in 1 Я 4
te Leuven was. We hebben nl. een hele serie werken, uitgegeven bij
Theodoor Martens 2 te Leuven, die door Alardus voorzien zijn van
een inleidend gedichtje. Het eerste dateert van November 1 Я 4 . Hieruit
zouden we mogen opmaken, dat Alardus zeker van af die tijd bij deze
uitgever, een van de eerste belgische drukkers, minstens af en toe
heeft gewerkt, mogelijk als corrector. Tot nu toe heb ik voor de jaren
1 Я 4 - 1 Я 9 de volgende werken gevonden:
a) Erasmus: De constructione octo partium orationis libellus, Novem
ber 1 Я 4 . Op H v vinden we: „Alardi Amstelredami in Erasmianam
αννταξιν ad puerum Dimetrum", „aan de jonge student" 3 .
b) Agricola: De Inventione Dialectica. 12 Januari 15IS. Over Alardus
aandeel aan deze uitgave zullen we nog uitvoerig spreken.
1

De Graaf: Folium, IV, 73. De Graaf : Alardus, 14. Zowel Allen: OEE., II, blz.
269, als Sterck: O AH., 8 geven als datum voor de inauguratie 24 Jan. 1515. De Graaf
en History, I, 317, steunen op M. Gachard: Collections des voyages des Souverains
des Pays Bas, II, Brux. 1874, 1 4 + 1 5 . „Olim cum primum ditioni suae Carolus
admodum adolescens, inauguraretur idque Louanij, sub id temporis ibidem agens,
annos natus plus minus vinginti. Tune mihi prima genas vestibat flore juventa,
juvenis juvenem juvenili quadam, ut fere fit provocatus inscientia, et inscienti auda
cia . . . audito cannine, atque co sane bene prolixo plus satis erim gratuito celebravimus". Aldus in een brief aan Nie. Heynius. A.E. 37.
г
Α. F. van Iseghem: Biographie de Thieriy Martens d'Alost, prunier imprimeur de
la Belgique, Malines-Alost, 1852.
3
N-K. 2889. Herdrukken o.a. N-K. 2892 en 2893. Het gedieht komt bijv. niet
voor in de Bazelse uitgave van 1515, een bewijs, dat het door Martens zelf is inge
voegd, en een aanwijzing, dat Alardus daar werkte.

21

c) Erasmus: Enchiridion militis Christiani. 25 Juni IS H . Hierin
1
schreef Alardus een gedichtje „Lectori" .
d) Barlandus: De literatis urbis Romae principibus opusculum, met op
2
de titelpagina weer een gedichtje van Alardus . 14 Augustus Н И .
e) Barlandus: Rethorice Isagogoge van September Π 1 6 eveneens met
3
een gedichtje op de titelzijde .
f) Erasmus: Epistola ad Valerianum, in: Disticha moralia titulo Catonis,
H l 7 , waarin naast een brief van Erasmus aan Alardus op m ν.-2 г,
4
een gedichtje van Alardus „Lectori" op m 3v volgt .
g) Erasmus: Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram
theologiam, met op 68 r en ν een groot gedicht van Alardus:
Studiosae sacro sanctae theologiae tyrunculo, een aansporing om
Erasmus' methode te volgen. Deze uitgave is van November 1 Я 8 β .
h) Eobanus Hessus, Helius, Hodoeporcion, waarschijnlijk Π 1 9 geeft
op g 2 r een gedichtje: Alardvs Amstelredamus Conrado Goclenio
amico suo plane pyladaeo e .
Het ligt voor de hand, dat hij mede via deze drukker contacten kon
leggen met de grote Humanisten van zijn tijd zoals Erasmus, een
regelmatig bezoeker van de drukkerij, Martien Dorpius, Adrianus Bar
landus 7 , Gerard Geldenhauer en vele anderen.
De Graaf meent, dat het eerste contact van Alardus met Erasmus
waarschijnlijk in de loop van 1S H viel 8 . Dit zou kunnen, immers de
twee brieven van Alardus aan Erasmus, welke we nog zullen behandelen,
zijn beiden van 1 Я 6. Toch doen ze vermoeden, dat dit niet het eerste
contact was. Verdere vaste gegevens ontbreken. Wel weten we, dat
Erasmus, die vanaf de tweede helft van Augustus 1 Я 4 tot begin 1 Я 6
te Bazel vertoefde, in het voorjaar van 1 Я 5 een korte reis naar
Engeland maakte 9 . Op zijn doorreis zou hij even Leuven bezocht
kunnen hebben. Dit zou dan een bevestiging vinden in het feit, dat
25 Juni van dat jaar het Enchiridion militis christiani bij Martens
verscheen. Dat Erasmus na een lang verblijf in Engeland П 0 9 - 1 Я 4
in het begin van Juli 1 Я 4 te Calais arriveerde en op doorreis naar Bazel
de kennismaking met de universiteit van Leuven hernieuwde, staat
ook vast. Wanneer Erasmus en Alardus elkaar toen ontmoet hebben,
1

N-K. 2926, 2Г, en in herdrukken, o.a. N-K. 81J, с 1521.
N-K. 233. Ex. K.B. Haag.
' zie Allen: OEE, II, nota blz. 270. Geeft ook het gedichtje.
4
N-K. $3 5, m v-2r: A.E. 5. Daarop volgen de scholia van Erasmus op de brief van
Eucherius aan Valerianus; m 3v: gedicht van Alardus: Noli s p e r n e r e . . . ex G.B.
Rotterdam.
5
N-K. 2973. Het gedicht komt niet voor in de Bazelse uitgave van 1519.
• N-K. 764. Ex. K.B. Haag en U.B. Leiden. Zie ook History, II, 36.
7
Over Barlandus, zie History, passim.
e
de Graaf: Folium, IV, 77.
* Deze en volgende gegevens uit Huizinga: 98-113.
2
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moeten we besluiten, dat laatstgenoemde reeds in Juli/Augustus te
Leuven was.
Ik meen uit al deze gegevens te mogen concluderen, dat Alardus in de
jaren 1 Я 4 - 1 Н 9 bij Martens als corrector werkte, minstens van tijd
tot tijd. Dit kan de opvatting bevestigen, dat hij door werk zijn verdere
studies en verblijf te Leuven moest bekostigen. Dat hij op de universiteit
studeerde is niet geheel duidelijk, omdat zijn naam niet voorkomt in de
matrikels, welke Schillings publiceerde. Toch moeten we het wel
aannemen. Waarschijnlijk studeerde hij onder Barlandus, die, zoals we
zullen zien, hem in zijn conflikt met de universiteit ondersteunde. In
de reeds eerder geciteerde lijst van neomisten wordt hij nl. „magister"
genoemd. Het is onbekend, wanneer hij deze titel verwierf. De Graaf
oppert de mogelijkheid, dat dit alleen een beroepsaanduiding zou kunnen
zijn 1 , maar dit lijkt me minder waarschijnlijk, want in een nog te
behandelen akte van de universiteit uit het jaar 1 Я 9 wordt hij óók
magister genoemd. Gezien de aard van dat stuk, moet men wel aannemen, dat het hier een titel betreft 2 . Bovendien klopt het ongeveer
met de studietijd. Drie jaren voor het behalen van de magister-titel
was normaal. Zou Alardus dus in de loop van 1 Я 4 te Leuven zijn
gekomen, dan is het normaal, dat hij 7 Maart 1 Я 7 , de dag van zijn
diakenwijding, magister is.
Het sterkste argument voor Alardus' werk in dienst van de drukker
Martens is echter wel zijn poging om een autograaf van Agricola's
De Inventione Dialectica te bemachtigen. Alardus heeft op verschillende
plaatsen in zijn werk bijzonderheden hierover medegedeeld 3 . Hij was
nog niet lang in Leuven, toen hij te weten kwam, dat Faber in Deventer
het authentieke handschrift van Agricola's Inventio zou bezitten.
Erasmus had zich reeds lang ingezet voor het werk van deze Humanist
en waarschijnlijk dankzij de aansporing tot Gilles en diens moeite
konden in 1 Я 1 enige Opuscula van Agricola bij Martens in Leuven
verschijnen 4 . In handschrift circuleerden er wel drie boeken van de
Inventio, maar het origineel was nog steeds niet ontdekt. Erasmus had
in zijn Adagia van 1508 reeds een navraag gedaan. Rond 1 Я 3/14
bleek echter, dat Faber de gelukkige bezitter zou zijn. Hij zou zelfs

1

de Graaf: Folium, IV, 87.
Acta Universitatis Lovaniensis. Tome V: da 28 Février 149J au 2 Décembre 1522.
(Bibliothèque de l'université de Louvain, ms. 903) gepubl. in: H . de Jongh: L'ancienne Faculté de Théologie de Louvain, au çiemier siècle de son existence (14321540). Louvain 1911, 11*-13*. De Acta zijn in Aug. 1914 door oorlogshandelingen
vernietigd.
» A.L. 24, 458-561; A.L. 26, 203-204; A.E. 24.
4
N-K. 46, geeft meer dan 20 vindplaatsen. Ik gebruikte het ex. U.B. Amsterdam:
Rodolphi Agricolae Phrisij. Viri vtriusque Literaturae peritissimi, nonnulla opuscula
hac sequuntur serie . . . Colophon: Dissertissimi viri Rodolphi Agricolae aliquot
opuscula fiunt, Antuerpiae. Pridie Galend. Februarias, Ann. M.D.XI. Regnante Imp.
Caes. Maximiliano Aug. Theodoricus Martinus Absten, imprimebat.
8
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zes in plaats van drie boeken bezitten en had dit praatje wereldkundig
gemaakt in een schrijven aan een zekere medicus Willem, afgedrukt
1
in een uitgave van Agricola's brieven . Zodra Alardus dit gelezen had,
zo vertelt hij zelf, trok hij er op uit om dit manuscript in handen te
krijgen. Dit gebeurde zeker in 1 Я 4 , aangezien het op 12 Januari Η Π
2
bij Martens verscheen . Dit is dus weer een bevestiging voor de
stelling, dat hij in de loop van 1 Я 4 te Leuven is gekomen.
Alardus moest er echter nu meer voor over hebben dan toen hij van
Barbara de Vrije enige geschriften kocht. De streek was vol vijanden en
hij mocht blij zijn heelhuids in Deventer aan te komen 3 . Daar trof hij
Faber aan tafel bij Dirk van Borne *. Op zijn vraag of Faber inderdaad
zes boeken van de De Inventione Dialectica had, antwoordde deze
bevestigend, „zelfs eigenhandig door Agricola geschreven" e . Hij zou
ze de volgende dag laten zien. Op het afgesproken uur, vroeg in de
morgen, was Alardus bij Faber. N u was deze blijkbaar erg wantrouwig.
Alardus moest buiten de bibliotheek blijven, en mocht slechts door een
traliewerk toekijken e . Hij moest hem dit niet kwalijk nemen, het was
zo zijn gewoonte: niemand, hoezeer ook bevriend, mocht ooit zijn
bibliotheek betreden. Faber toonde hem eerst allerlei schatten uit zijn
verzameling en eindelijk ook het bewuste manuscript van Agricola.
Doch het werd een bittere teleurstelling voor Alardus „tamquam assem
daret elephanti" 7 . Geen zes, maar slechts drie boeken, geen keurig
manuscript, maar knoeiwerk, niet overal de hand van Agricola, maar
verschillende handen. Alardus stak zijn teleurstelling niet onder stoelen
of banken en men kan zich voorstellen hoe de nogal heetgebakerde
Alardus na al zijn moeite te keer is gegaan. Faber verontschuldigde zich
met het smoesje, dat hij het alleen maar vermoed of gedroomd had.
Hij had, zo gezegd, niet de tijd gehad om het nauwkeurig te controle
ren. Het verhaaltje van de zes boeken had hij er bij verzonnen om zijn
koopwaar wat aantrekkelijker te maken. Onder de indruk van Alardus*
verwijten en de moeite, die deze zich getroost had om naar Deventer

1

A.L. 26, 203. Volgens Allen: LRA., 304, zou het om een uitgave van Faber
gaan, maar een exemplaar daarvan is niet bekend.
2
A.L. 2; Alardus is in de brief aan Clenardus: A.E. 24, van 1 Mei 1528 enigszins
onnauwkeurig, omdat hij spreekt van: „Quippe quos annos ab hinc amplius duodecim".
a
In A.E. 24 schrijft hij: „per confertissimos hostium cuneos reptans, quum luculenta rei familiaris dispendio, tum praesentissimo corporis periculo Dauentria allâtes".
In A.L. 26, 203 is hij iets nauwkeuriger en uitvoeriger: „Principio cum ista legissem,
atque ita rem serio habere credidissem, nihil cunctatos, per confertissimos gregariorum
militum cuneos tanquam Corycaeos auscultatores e regione arcis Hattenniensis
haerentes, non sine magno vitae periculo, maiore etiam rerum dispendio elapsus,
Dauentriam usque peruenimus tandem".
4
„in aedibus Theodorici Bornaei.. . inter prandendum". A.L. 26, 203.
' „Respondit etiam et quidem manu ipsius Agricolae descriptos". A.L. 26, 203.
' „per transennam modo dedit introspiciendam". A.L. 26, 203.
7
A.L. 26, 203.

24

te komen, toonde hij zich enigzins toeschietelijk. Alardus kon het
handschrift kopen op voorwaarde, dat hij tesamen met Dorpius voor
deze uitgave zou zorgen, die bij Martens moest verschijnen. Bovendien
moest hij het fabeltje van de zes boeken uit de wereld helpen en er voor
zorgen, dat Dirk van Aalst, de drukker, hem als prijs voor het
manuscript 20 dukaten zou betalen 1 . Dit zou er op kunnen wijzen,
dat Alardus de reis heeft ondernomen in opdracht van Martens.
Terug in Leuven werd het handschrift aan een nauwkeurig onderzoek
onderworpen, doch het bleek, dat er heel wat leemten en fouten waren.
Uit de brief van Alardus aan Clenardus zou men moeten besluiten, dat
het hier ging om een klad of een eerste ontwerp. „Het was alles erg
door de war. Soms was er wat, als met spelden, doorgeprikt, soms weer
het een en ander, als met verwijzingen, op de kant aangetekend. Hier
las men herhalingen tot twee, driemaal toe met slechts weinig veranderde
woorden, daar was er zoveel veranderd, dat men er nauwelijks uit wijs
kon. Vaak waren hele hoofdstukken doorgehaald of naar elders overgebracht; vaak ontbraken enige bladzijden. Dikwijls was er in het
midden doorgestreept en de rand dan zo volgeschreven, dat de laatste
woorden onleesbaar waren geworden, dikwijls alles zo onder en boven
en door mekaar gezet, dat er geen hoofd en geen voeten meer bestonden" 2 .
1

„Prefecto, inquit, ita mihi hactenus udis indigestaque moles uoluminis huius
imposuit. Equidem putabam eum et reliquos absoluisse, de quibus aliquando se
scripturum pollicetur libros. At (ut ingenue dicam) quemadmodum per febrim
sommavi, ita ad somnij epistolae alleuimus eo praetextu, ut uendibiliores essent
nostrae nobis merces. Nondum enim diligenter expendimus, nee adhuc item per
occupationes licet expenderé. Quo nam inquam, ¡stuc modo ? Nam tot tantisque
inquit distineor negocijs, ut ex his memet nequeam expediré. Froinde quando ea
gratia non sine maximis impensis hue uentris, et symbolum dederis, tamquam
liberalem depraedicaris Tbeodoricum Alostensem Louaniensium typographum: quaeso
te, mi Alarde, ut una cum tuo D. Martino Dorpio Theologo, uiro undecumque
litteratissimo hosce libros tres probe restitutes Louanij cures ocyus excudendos,
fabulamque illam de sex libris a me edendis studiosorum animis eximas, et quid
tibi de librorum numero videtur, lectorem admoneas. Illud interim tarnen uelim
sedulo accures, ut Theodoricus Alostensis (quae est hominis liberalitas) pro esemplari
nobis ducatos aliquot minimum 20. annumeret. Habes, optime lector, unde sex
librorum rumor emanauit, nunc quo pacto f idem meam (iurisiurandum enim conceptis
verbis dedi) de eo refellcndo liberem, accipe, Rodolphus Agricola lib. de inventione
dialectica". A.L. 26, 203-204.
1

A.E. 24. Vertaling is van van der Velden, 20. Deze omschrijving komt goed overeen met een beschrijving, welke Agricola zelf eens aan Adolf Occo gaf. Toen hij
nl. het eerste deel van zijn De inventione dialectica had gezonden en Dietrich van
Pleningen na de voleinding van het geheel, bezig was aan een copy, schreef Agricola
hoe hij bij het opstellen van zijn boeken te werk ging: „ze liggen in het eerste klad
— en dan is alles z¿ ineengeward en door elkaar geschreven, veel doorgehaald, veel
met verwijzingen naar elders, veel veranderd en bijgevoegd, dat niemand, behalve
hij, die aan mijn hand gewend is, het lezen kan en hij nog maar met moeite". Gec.
bij van der Velden, 115. Uit dit citaat zou men misschien mogen besluiten, dat het
een autograaf van Agricola was, althans zeker gedeeltelijk, (zie volgende nota)
25

Toch bleek het manuscript, hoe onvoldoende ook, nog de moeite waard
om uitgegeven te worden. Geldenhauer verzorgde de eerste van de drie
boeken, de twee anderen werden door Dorpius gecorrigeerd 4 Het
verscheen zoals gezegd op 12 Januari Π H 2 . Hoe groot het aandeel
van Alardus geweest is bij het eigenlijke correctiewerk van het hand
schrift is niet duidelijk, maar men mag veilig aannemen, dat Alardus,
die zo zeer op zijn eer gesteld was, dit zeker beschreven zou hebben in
dit verslag, als het enigzins van belang was geweest. Hij was hier
waarschijnlijk alleen de stimulator 3 .
Waar Alardus in deze tijd te Leuven huisde is niet bekend. De Graaf
oppert de mogelijkheid, dat hij, evenals Rutger Rescius, die zich 4 Oc
tober Н И op de Universiteit liet inschrijven en bovendien nog voor
Martens werkte, bij deze drukker inwoonde 4 . Wel zal Alardus in zijn
brief aan Craneveld van Π 2 4 klagen over zijn slechte behuizing 8 .
De brief aan Martien Lypsius: „e nostris aedibus" uit Π 2 4 9 , of aan
Nicolaas Boelens: „ex aedibus Martini Dorpij" 7 brengen ons niet veel
verder, omdat de eerste uitdrukking te vaag en algemeen is en de tweede
nog niet behoeft te betekenen, dat hij bij Martien Dorpius inwoonde.

2 : Contacten

met de geleerden van zijn tijd

Iets wat in het voorgaande belangrijk is, is het feit, dat we Alardus
hier volop in contact zien met de grote Humanisten van zijn tijd. Dit
blijkt ook uit het volgende.
1
Geldenhauer zegt in: Joannis Fichardi: Virorum qui superiori nostroque seculo
eruditione en doctrina illustres atque memorabiles fuerunt vitae. Francoforti Chr.
Egenolphus, Sept. Π 36, 87т, dat het eerste boek een autograaf was van Agricola
en de twee volgende „alterius cuiuspiam manu descripti".
1
A.L. 2. In Mei van dat jaar schreef Fisher aan Erasmus, dat hij met vreugde het
werkje had gelezen en wenste zelfs Agricola tot leermeester gehad te hebben: „Vtinam
iuuenis praeceptorem illum fuissem nactus". Allen, OEE., II, ep. 336, blz. 90. Wel
een bewijs van de hoge waardering van deze engelse Humanist voor Agricola, maar
tevens een pluimpje voor deze uitgave.
' Zelf schrijft hij: „Porro autem cum exemplar a lacobo Fabro Dauentriensi uiro
pio ac docto Louanium usque allatum accuratius una cum D. Martino Dorpio expendissem, deprehendi omnia aut fere omnia perturbatius esse descripta". A.E. 24.
Volgens Allen, OEE., II, 269: „he was instrumental in securing the publication of
Agricola De Inventione Dialectica". Van dei Velden meent te mogen betwijfelen
of Dirk van Aalst de 20 dukaten vergoed heeft: de kosten schijnen gedragen te zijn
weer door Alardus: 20. Doch zoals we boven zagen, krijgt men meer de indruk,
dat Alardus in opdracht van Martens het handschrift kocht. Wel mag men betwij
felen of Alardus er financieel voordeel bij had, omdat hij niet „sine maximis ¡mpensis"
naar Deventer reisde. Wanneer hij in A.E. 24 zegt: „Theodorico Alustensi uiro bono
iuxta ac perhumano Louanij primi omnium gratis exhtbuimus excudendos", lijkt hij
mij hiermee te bedoelen, dat hij, en eventueel Dorpius en Geldenhauer, het correctiewerk gratis verricht hebben.
4
De Graaf: Folium, IV, 77.
7
• A.E. 13.
· A.E. 11.
A.E. 21.
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Uit het jaar Π H is er een brief bekend van Alardus aan de reeds eerder
1
genoemde Cornelius Aurelius van Gouda . Deze brief gaat over een
toentertijd populair twistpunt, nl. of de naam „Hollandia" samenviel
met „Batavia" van Tacitus. Het dispuut was uitgelokt door de Opuscula
2
van Dorpius, een boekje, dat eind Februari IS 14 van de pers k w a m .
Alardus vraagt nu aan Cornelius het verlossende antwoord: „Onder de
meeste geleerden hier in het beroemde Leuven bestaat de mening, dat
Holland geen Batavia genoemd mag worden. Geen van hen is echter
in staat deze opvatting te weerleggen, tenzij g i j . . . De woordvoerder
van deze opinie, de Nijmegenaar, heeft alleen ontzag voor U en
verkiest U boven alle geleerden van Holland. Hij verlangt, dat gij zijn
argumenten weerlegt en wel vlug". Met enige hoofdstukken, welke hij
reeds eerder had geschreven, stelde Cornelius Aurelius als antwoord zijn
„De situ et laudibus Bataviae libri duo" samen. Het werk circuleerde
te Leuven als manuscript, terwijl Geldenhauwer hem in zijn „Lucubratiuncula de Batavorum Insula" 3 weer van repliek diende. Sterck, die
er op wijst, dat Cornelius een veel oudere tijdgenoot van Alardus was,
meent, dat men Alardus „toen nog een jonge man, reeds een groot
gezag moet toekennen onder zijn geleerde tijdgenoten, dat hij Aurelius
durft opwekken een werk te schrijven, en dat deze daaraan zoveel
waarde hecht, om den brief ter inleiding van zijn boek af te drukken" 4 .
Doch dit is niet zo verwonderlijk. Op de eerste plaats is het zeer goed
mogelijk, dat Alardus Cornelius reeds had leren kennen door zijn
connecties met diens neef Willem Hermansz. De brief doet nu niet
vermoeden, dat dit het eerste contact is. Bovendien heeft Cornelius niet
zelf voor de uitgave van zijn werk gezorgd. Hij stierf in 1S23 en zijn
literaire nalatenschap werd pas veel later, in IS86, door Boneventura
Vulcanius uitgegeven B . Cornelius zal de brief, die min of meer de
aanleiding tot dit werk was, bij zijn manuscript bewaard hebben. De
argumentatie van de Graaf is maar zwak, als hij schrijft: „De drukke
internationale correspondentie onder de humanisten zorgde er wel voor,

1

A.E. 1.
„Martini Dorpij Sacrae theologiae Licenciati Dialogus in quo Venus et Cupido
omnes adhibent versutias. . . N-K. 737. Datering op grond van de laatste brief,
G 3-G4 van Geldenhauer en gedateerd: secundo kalendas Martias Anno M. CCCCC.
XIIII. Het dispuut was uitgelokt door Dorpius, die in een brief „Hollandis suis",
F 2r-3r schreef: „Poro anceps ambiguumque facit Chrysosthomus: sit ne ea пиле
Hollandia, quae ab historiéis celebratur Batauia". Ex. K.B. Haag.
a
Antwerpen. Mich. НШеп. 19 Sept. 1520. N-K. 978.
4
OAH. 8-9.
5
Batavia, sive de antiqvo veroque eivs insvlae qvam Rhenvs in Hollandia facit situ,
descriptione & laudibvs; adversvs Gerardvm Noviomagvm, Libri Dvo, auctore Cor
nelio Aurelio, D. Erasmi olim praeceptore. Boneventvrae Vulcanii opera, nunc primum in lucem edita. Antverpiae, Apvd Christophorum Plantinum СІЭ ID. LXXXVI.
2
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1

dat wie begaafd en om zijn talenten gezien was, alom bekend werd" .
Als we de brief echter goed lezen, is het, geloof ik, wel duidelijk, dat
Gerard Geldenhauer, die we reeds in 1 Η 4 / Π Η in contact zagen met
Alardus wegens de uitgave van Agricola's De Inventione Dialectica, de
eigenlijke drijfveer van Alardus' schrijven was, ja, dat Alardus zelfs
in zijn opdracht schreef. Geldenhauer wenste een soort openlijk dispuut
met een knappe tegenstander. Het ; ,Noviomagus te solum veretur, teque
unum omnibus Hollandiae doctissimis viris praefert. Cupit amice
refellas rationes suas et cito cupit" is duidelijk genoeg.
De brief is ook een pracht staaltje van humanistische vleierij: ofschoon
de meeste geleerden tegen de mening van Geldenhauer bezwaren hebben,
kunnen ze hem toch niet aan „nemo est qui poterit", tenzij alleen
Cornelius. De Nijmegenaar kiest hem boven alle geleerdste mannen van
Holland.
Ook het slot is interessant: „Wij hier verwonderen ons erover, dat
Erasmus U, zijn beste vriend en leermeester, nooit herinnert" 2. Geen
pluimpje voor Erasmus, die toen zo'n grote beroemdheid was, dat hij
zijn „leermeester" verre overtrof, maar wel een troostvol schouderklopje
voor diens oude vriend 3 .
Voor zover we weten, ligt het eerste schriftelijke contact van Alardus
met Erasmus in H l 6 . Twee brieven uit dat jaar zijn ons bekend, die
voor de kennis van Alardus' leven van bijzonder belang zijn. De brief
van 1 Juli Π 1 6 4 geeft nl. enige onderwerpen, welke Alardus op dat
moment bezig hielden. „Men zegt, dat de H . Augustinus, toen hij eens
langs het strand op en neer wandelde, mediteerde over de Drie-Ene God.
Hij ontmoette daar een jongetje, dat bezig was met een schelp de oceaan
in een kuiltje te scheppen." Het gesprek tussen Augustinus en dit kind
wil Alardus nu in versvorm overzetten. Het heeft hem al vrij lang
bezig gehouden. Eerst had hij alle boeken (omnes libros: natuurlijk sterk
overdreven) over de Drie-eenheid gelezen en herlezen, maar niets
gevonden, wat op dit verhaal betrekking had. Daarom heeft hij niet
б
geaarzeld Dorpius en vele anderen van onze leraren te raadplegen. Zij
allen verwezen hem naar de „Legenda Sanctorum", de Legenda Aurea
van Jacobus de Voragine. Vervolgens heeft hij nog vele anderen „alios

1

De Graaf: Folium, IV, 78. De Graaf geeft deze mening tegen de opvatting van
Sterck, maar in zijn boek over Alardus, 16-17 neemt bij zonder meer de mening
van Sterck over.
1
Hier dezelfde moeilijkheid als boven. R. Fruin: Verspreide geschriften, deel VIII,
'-Gravenhage 1903, 281, legt het „praeceptor" lett. „leermeester" uit in de zin van
„voorganger, voorbeeld".
9
Over dit dispuut en de litt, van die tijd zie: H. de Vocht: Jerome de Busleyden.
Founder of the Louvain Collegium Trilingue. His life and Writings . . ., Turnhout
1950, vooral 378-382, 387-388, 410 en MHL., 287-289, 334.
4
A.E. 2.
' „non parum multos etiam magistros nostros". Is dit misschien een aanwijzing,
dat hij bij Dorpius lessen volgde ?
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super alios históricos" geraadpleegd, maar met dat al is hij niets wijzer
geworden. „Schrijft gij me nu eens," vraagt hij Erasmus, „of ge iets bij
Augustinus zelf of bij een ander hierover gelezen hebt, want gij hebt
er zeker alles over gelezen. "Wat denkt gij van de kwestie?" Als eigen
mening geeft Alardus te kennen, dat het een fabeltje is: „fabulam aut
fabulae similiam".
Ook is hij reeds enige jaren bezig met een boekje „rationes brevitatis".
Hij verzoekt nu Erasmus „amore rudiusculae nostrae Hollandiae" in
dit manuscript zowel schrijvers, verwijsplaatsen als argumenten te willen
inlassen, om aan de hand daarvan de praecepta brevitatis verder te
kunnen onderzoeken. 1 .
Ook vertelt hij Erasmus een latijnse vertaling van een van diens griekse
gedichten gemaakt te hebben 2. Het gedicht gaat over een pelgrimstocht
van Erasmus naar O.L. Vrouw van Walsingham in Norfolk, toen een
van de meest bekende bedevaartsplaatsen van Europa 3 .
Bovendien bewaart Alardus in zijn huis nog geschriften van Erasmus
en Willem Hermansz. : „Tyrocinia illa tua et Guilhelmi tui, praeceptoris
olim nostri, tuos in usu domi nostrae diligenter servamus." Hierop zullen
we nog terug komen.
Erasmus heeft waarschijnlijk wel geantwoord, al hebben we deze brief
niet meer. 11 November schrijft Alardus een tweede brief, waaruit
blijkt, dat Erasmus hem enige auteurs „ter navolging" heeft voorgesteld:
Qvod et Hermolaum et Politianum, inimitabili viros elegantia, mihi
proponis i m i t a n d o s . . . " 4. Hij betreurt het tot nu toe alleen nog maar
enige gedichtjes in het licht gegeven te hebben B.
De brief is echter bijzonder belangrijk van wege de mededelingen
omtrent de boekenverzameling van Pompeius Occo, neef van Adolf
Occo, de erfgenaam van de literaire nalatenschap van Agricola β . Hij
1

Verder onbekend of het ooit is uitgegeven.
„Carmen istud tuum, ingenium peridaturus meum, vtcunque interpretatus sum".
In het Deventer handschrift, waaruit Allen deze brief overnam, volgt ook dit
gedicht. Alardus' vertaling is voor het eerst verschenen in A.L. 18, Dév: Erasmi
Roter. Graecum carmen lambicum ex uoto dicatum uirgini UUalsingamicae apud
Britanno« latinitate donatum". De Graaf is onduidelijk als hij in Folium, IV, 80,
opm. 160 zegt: „Het gedicht werd afgedrukt in de uitgave van Erasmus' Lucubrationes, die in September van het zelfde jaar nog (15IJ) bij Schürer in Straatsburg
verscheen. Het werd herdrukt in Alardus' uitgave van Erasmus' Carmen Bucolicon".
Deze Lucubrationes verschenen dus in het jaar, dat aan de brief voorafging. Hierin
staat de griekse tekst en niet de vertaling van Alardus. Wel heeft Alardus mogelijk
de griekse tekst van deze Straatsburgse uitgave benut.
* In een brief aan Andreas Ammonius vanuit Cambridge schreef Erasmus op 9 Mei
(1512): „Visam virginem Vualsingamicam atque illic Graecum carmen votivum
suspendam". Allen, OEE., I, ep. 262, blz. 513.
4
A.E. 4.
" „Quod autem hactenus vnas atque alteras naeniolas dederim imprimendas vehementer admodum doleo". Mogelijk zou dit een aanwijzing kunnen zijn, dat hij
eigenlijk niet aan de uitgave van De Invent ione Dialectica heeft meegewerkt.
• De stamvader Haynck Occo werd in de 15e eeuw te Loppersum in Groningen
e
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geboren. In de loop van deze eeuw vestigde het geslacht zich te Amsterdam. Een
broer van Haynck was de beroemde lijfarts van Aartshertog van Oostenrijk,
Sigismund en heette Adolf Occo, geboren in 1447 te Osterhusen en ^IfOÎ te Augsburg. Hij was een vriend van Agricola en erfde diens literaire nalatenschap. Zijn
oom Pompeius of Poppe Occo werd vermoedelijk in 1465 in Friesland of Groningen
geboren en overleed 22 November 15 37. Bij diens dood dichtte Alardus de „Comploratio super immatura luctuosaque morte Pompei Occonis Phrisij, uiri de re pub.
Aemstelredamensi, pariter et ecclesiastica optimt meriti, qui è uiuis excessit. χ Calen.
Decern, anno М.ССССС.ХХХ П". in A.L. 18, С 5r-C í v , gedeeltelijk in OAH.
114-115. Tekst en vertaling bij B. J. M. de Bont: Het Geslacht Occo en het gebouw
van Barmhartigheid te Amsterdam, Amsterdam 1893, 11-13. Hierin zegt Alardus
o.a.: „Kon men zich iemand gelukkiger voorstellen (zo ten minste iemand vóór zijn
dood gelukkig mag heten) dan deze Pompeius, die uit het rijke en vrije Friesland
stammend, een man was vol ijver, vol invloed, vol oprechtheid; een man met niet
minder bescheidenheid, dan welwillendheid en bijzondere werkzaamheid bezield;
schrander, trouw, onomkoopbaar en matig. Zijn godsvrucht vond in zijn wetenschap,
deze in zijn godsvrucht steun . . . Overtuigd, dat hij niet voor zich zelf alleen
geboren was, verschafte hij zoveel mogelijk voordeel aan allen . . . Overal waar hij
vermag, neemt hij de armen tot zich en allerlei zieken en stervenden, waarvan er
geen streek zovele voedt als deze stad. Ook steunt hij hen, die zich op de edele
studiën toeleggen. Aan hem dankt de wereld Rodolphus Agricola. Hij keerde zelden
naar huis zonder de armen zijn geld uitgedeeld of de hulpelozen metterdaad geholpen te hebben. Dan bezocht hij de rokerige woningen der armen, en bracht
hij grote sommen gelds bijeen ter ondersteuning van wezen en armen door het hier
en daar te vragen van voorname en deugdzame vrouwen en van godsvruchtige
mannen . . . Niet slechts zijn handen, maar ook zijn tong hield hij in toom, iets wat
wel zeer zelden wordt aangetroffen. Altijd of bijna altijd tot kerkmeester van de
H. Stede gekozen, verrijkte hij haar zowel met eigen giften als met die van anderen,
zozeer, dat niemand hem daarin overtrof. En dit was zijn eerste en ijverig streven,
dat er geleerde en vrome mannen aan verbonden werden om het onbeschaafde volk
het woord Gods te onderwijzen, (Alardus zelf preekte er ook veel, zoals we zullen
zien) opdat de aloude godsdienst, de vroomheid en het geloof wederkeren en de
priesters, hun plicht indachtig, ondertussen door vrome godsdienstoefeningen God,
die terecht op ons vertoornd is, gunstig voor ons stemmen en weer verzoenen . . .
Toen hij na een paar dagen door hevige hoofdpijnen en koortsen was uitgeput,
eindigde hij te middernacht zijn laatste dag". Ook dichtte Alardus nog een epitaphium: A.L. 18, Ы. С б -С 7r, ook met vert, in Sterck: H. Stede, 201-202. Hij
was zeker kerkmeester van de H. Stede in 1 Я З - П П , 1517-1518, en van de Nieuwe
Kerk van 1521-1526. Zie Bont, a.w., 9-11 en terGouw, III, 235 en V, 164. In 1519
werd hij „Overman" van het Kruisgildc, welke 3 Juni 1519 in de Nieuwe Kerk
gefundeerd werd. Ontving o.a. Christiaan II van Denemarken en Erik van Valken
dorp (zoals we nog zullen zien) de a.b. van Trontheim. Hij had zes kinderen: zie
Bont, a.w. Zijn zoon Sybrandus Occo, geb. 1514 (of 1517) te Amsterdam en t l * 8 8 .
In Leuven hield Alardus toezicht op zijn studie, zoals we nog zullen zien. Alardus
schreef hem twee brieven: A.E. 34 en 48. In 1539 was hij zeker weer in Amsterdam,
omdat hij toen schutter was. 1541, 1543, 1545, 1551, 1553 was hij schepen van
Amsterdam: zei terGouw, V, 301-302, in 1542 en 15 56 burgemeester: idem 467.
Pompeius' dochter Anna was gehuwd met Haio Hompens of Humpius, Keizerlijk
Raadsheer van O.-Friesland, geboren te Emden 1495. In A.L. 9, С 8r-v lezen we een
bruiloftsgedicht: Epithalamion Haionis hermanni Phrisij et Annae Aemstelredamae.
In A.L. 32, E 7r: „Anna Pompeiana H. Haioni suo", ook in OAH., 70-71, met
vertaling en A.L. 32, F 3r-v een epitaphium op Herman Haio. Alardus werkte enige
tijd samen met Haio aan de voorbereiding van de Opera omnia van Agricola. Op
verzoek van Pompeius Occo stelde Alardus het nog te bespreken Passieboekje, A.L.
7 samen. Volgens Bont, a.w. 10 had Pompeius de titel: „Cornes S. Palatü et Aulae
Lateranensis". Zie verder ook History, passim; OAH., passim en H. Stede.
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was een van de rijkste en meest vooraanstaande Amsterdammers,
bankier van Christiaan II, de koning van Denemarken 1 , en mecaenas
van vele jonge geleerden en kunstenaars. Zijn huis met de zeer toepasselijke naam „Het Paradijs", in de Kalverstraat, vlak bij de Papenbrugsteeg, stond altijd open voor jonge geleerden 2 . Pompeius had een
zeer rijke bibliotheek. Alardus had al eens geprobeerd een opgave te
krijgen van deze schat, maar tevergeefs: „Index mihi iam non suppetit".
Toch weet hij zeker, dat Pompeius meer dan duizend boeken heeft,
die hij slordig bewaard. Juist de oudste en kostbaarste werken worden
door de boekenworm aangevreten. En hoe nalatig behandelt hij de
nalatenschap van Agricola 9. Hij is rijker dan een satraap en geweldig
trots. Daarom heeft Alardus hem nu in Erasmus naam „tuo nomine"
een kataloog gevraagd. Hopelijk zal hij nu toegeven 4 .
Het „Sub Calendas lanuarias próximas sacris operaturus Amstelredamos
concedam" heeft, zoals we zagen, waarschijnlijk betrekking op zijn
hogere wijdingen. Ook als we de laatst mogelijke geboortedatum aanhouden, nl. 1491, is hierin niets verwonderlijks. Alardus moet dan
minstens 25 jaar geweest zijn. Sterck, die Alardus' geboortejaar op
1494/149 5 stelde, kwam hierdoor in moeilijkheden en moest een uitweg
zoeken in dispensatie: „Alardus, die in 1495 geboren, toen 22 jaar was
en, met dispensatie, de leeftijd voor de wijding bereikt had . . . " 5 . Doch
deze dispensatie was niet nodig. Wel ontving Alardus de drie hogere
wijdingen tamelijk snel achter elkaar: 7 Maart de subdiakenwijding,
11 April de Priesterwijding. De datum van zijn diakenwijding is niet
bekend.
In een bespreking van het werk van de Graaf, zegt Mevr. Kronenberg,
dat het niet duidelijk is, waarom Alardus pas in 1517 priester werd
gewijd. Was het teleurstelling in liefde? of zijn toenemende doofheid? 6 .
Het motief blijkt nergens uit Alardus' werken, zodat men dit ook niet
1

Rekeningen van Pompeius Occo aan Koning Christiaan II van Denemarken 1520Π 2 3 , medegedeeld door G. W. Kernkamp in Bijdr. en Mededelingen v.h. Hist. Ge
nootschap te Utrecht, dl. 36. Amsterdam 1915, 25 5-329.
5
„cuius aedes vulgo Paradisus appelatur". De situering is van Sterck, OAH., 22.
' Hij had ze dus weer geërfd van zijn vader. Over de werken, die in zijn bezit
waren zullen we nog spreken.
4
„satrapam diuitiis fastu Transonem modis adumbrat". Deze minder vlijende
betiteling moet wel voortgekomen zijn uit Alardus vurige wens, de boeken van
Agrícola te kunnen uitgeven. Zoals we boven zagen heeft hij bij Pompeius' dood
niets dan lof. Maar reeds in 152g, in de brief aan Clenardus prijst hij Occo zeer
hoog: „Pompeius Occo quem mukis nominibus Phrisiae decus óptimo iure possumus
appellare, quam ingenio, doctrinaque et ciuilitate mirum in modum illustrât. Qui
honestissimis progenitus maioribus, domesticum splendorem magna ex parte inuuandis,
prouehendis, ornandisque Uteris impendit et sic impendit, ut quemadmodum in alijs
omnibus, ita in hoc quoque pulcherrimo beneficiorum genere neminem post se non
longo interuallo relïquerit". A.E. 24.
» OAH., 19.
• Het Boek, 33 (1958-1959), 180.
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van de Graaf kan verlangen. Om meteen te denken aan een teleurstelling in liefde lijkt me wat overdreven. Er bestaat hiervoor geen enkele
aanwijzing. Wel is het mogelijk, dat de invloed van Meinard Man hier
een rol heeft gespeeld. Ook merken we op, dat hij gewijd is vóór zijn
conflict met de Universiteit.
Mogelijk heeft Alardus dit bezoek aan zijn geboortestad benut om Occo
te bezoeken en hem mondeling een opgave van diens boeken te vragen.
Of hij daarin geslaagd is weten we niet. Maar het is mogelijk, dat hij
bij deze gelegenheid het Agricola-handschrift van de in И 3 2 bij Soter
uitgegeven „Aphtonius" 1 heeft gekregen. In de opdrachtsbrief aan
Sibrandus Occo schrijft hij nl. dat hij dit werk reeds vele jaren geleden
„ante annos complures" van diens vader in bruikleen had gekregen 2
en met een brief aan Crocus, tien jaar vroeger, 1 Februari H 2 2 3 , zendt
hij deze reeds een afschrift van de Aphthonius.
Alardus moet weer vrij snel naar Leuven zijn teruggekeerd om zijn
werk en zijn studie voort te zetten. Welke deze studie is, blijkt voldoen
de uit de brief van Erasmus aan onze Humanist 4 . Het is echter niet
duidelijk of deze brief bedoeld is als antwoord op beide brieven van
Alardus, zoals de Graaf meent 5 .
Erasmus dankt Alardus met enthousiasme voor het boek, dat hij hem
gezonden had, een boek, dat hem vroeger reeds als jongen zo had
bevallen e . Hij bewondert het, maar twijfelt er aan of het wel een
vertaling van Agricola is, vooral omdat bepaalde zinnen niet met het
griekse origineel kunnen kloppen. Jammer, zegt Erasmus, dat de brief,
welke Eucherius aan Valerianus schreef over het verachten van de
wereld en het verlaten van de studie van de heidense filosophie, verloren
is gegaan. Zo vaak vindt men in oude katalogen boeken aangegeven, die
nu niet meer te vinden zijn.
De laatste alinea is wel van bijzonder belang: „Tenslotte, mijn beste
Alardus, kan ik uw studie alleen maar hartelijk toejuichen, omdat ge
die besteedt aan het uitgeven van de monumenten der Ouden, vooral
als met ware godsvrucht ook ware eruditie en welsprekendheid verbon
den is. Dat de gunst van de voornamen degene helpe, die zulk een
pracht zaak onderneemt. Trouwens ik hoor, dat de eerbiedwaardige
Heer Meinard Man, jouw familielid, abt van Egmond, zoals in alle
andere dingen, ook hierin het voorbeeld van zijn voorgangers navolgt.
Vooral ook aan jou heeft Frankrijk te danken, dat het bij Hilarius,
Antonius en Paulin us nog dit sieraad kan toevoegen: als echter deze
1

A.L. 12.
* A.E. 34.
» A.E. 8.
A.E. 5. Volgens Huizmga, 161, vestigde Erasmus zich in de zomer van 1517 te
Leuven; 165: verbleef van Mei 1 H 8 -Sept. te Bazel; 184: en verbleef van 21 Sept.
1 Я 8 - 2 8 Oct. 1521 weer te Leuven.
* De Graaf: Folium, IV, 81 en De Graaf : Alardus, 19.
' Allen, OEE, Ш , 98 identificeert Alardus' geschenk met: Epistola Valerii Episcopi
ad propinquum suum ex Graeco in Latinum sermonem per Magistrum Rodolphum
Agricolam traducta. (Deventer), Jac. de Breda, z.j. Zie verder nota 4 bij blz. 22.
4
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schrijver voldoende bewijs levert, dat hij met Paulinus hetzelfde vaderland heeft gehad."
Misschien mogen we het geheel aldus reconstrueren: Alardus had een
Deventer-uitgave in handen, misschien wel van Occo gekregen. Hij
zendt deze als geschenk aan Erasmus, met de vraag hierbij zijn aantekeningen en correcties te plaatsen. Erasmus dankt hem voor het
geschenk, bewerkt het boekje en zendt zijn nota's samen met de brief
aan Alardus. Bij Martens verschijnt dan een nieuwe uitgave, mogelijk
met financiële ondersteuning van Meinard Man. Als deze hypothese
waar is, is Alardus de stimulator, doch zekerheid ontbreekt. Vandaar,
dat ik het werkje ook niet in de bibliographie van Alardus heb opgenomen. Alleen de brief van Alardus aan Erasmus, die dit geschenk vergezelde, zou opheldering kunnen brengen, doch de brief is niet bekend.
De slotzin: „Vaarwel en tracht u zelf gelijk te blijven" is erg onduidelijk
en onbegrijpelijk.
Uit deze brief blijkt verder niet, dat Alardus met theologie-studie
begonnen is.

3: Alardus in conflict

met de Leuvense

Universiteit

Tot nu toe zijn we van de opvatting uitgegaan, dat Alardus in Leuven
lessen volgde aan de universiteit, en dat hij zeker van tijd tot tijd bij
Dirk Martens werkte, mogelijk om zijn studie te betalen. Doch zeker
na het verkrijgen van zijn magistertitel, dus ongeveer vanaf 1 Я 7 heeft
Alardus zich in Leuven ook bezig gehouden met geven van onderricht.
De boven besproken brief van Erasmus draagt nl. als aanspreektitel:
„Alardo Amstelredamo Doctiss. Liberalivm Artivm Professori." Ook al
zou dit niet de betekenis hebben van „professor" aan de Universiteit,
het heeft toch minstens de betekenis van „leraar". Ook Alardus noemt
Crocus in 1522 „professor", terwijl het duidelijk is, dat hij alleen
onderwijzer is op de stadsschool 1 .
N u valt in deze jaren ook de stichting van het Drietalen-college te
Leuven. Hieronymus van Busleyden 2 was op 27 Augustus 1 Π 7 ge
storven. Op aansporing van Erasmus had deze in Leuven een school
willen stichten voor het onderricht in grieks, latijn en hebreeuws. O m
de kosten te verminderen zou deze geïncorporeerd worden in het college
van Sint Donatianus, dat in 1488 voor 7 beurzen gesticht was, maar
door devaluatie van het geld alleen nog maar een president kon
bekostigen. Deze was op dat moment Jan Stercke van Meerbeke. Hieronymus' broer Gilles en de uitvoerders van het testament besloten met
1

A.E. 8.
Over hem zie History, vooral I en II, en H. de Vocht: Jerome de Busleyden.
Founder of the Louvain Collegium Trilingue. His life and Writings... Turnhout
1550.
1
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advies van Erasmus dit ten uitvoer te brengen en eind Februari 1 Я 8
begon Matteus Adrianus met zijn hebreeuwse lessen. De executeren
vroegen de faculteit van de artes, die toen de beheerder van het College
was, om toestemming tot inlijving. De gestelde voorwaarden deden
echter alles stranden en de toestemming werd op 26 Augustus Π 1 8 ge
weigerd. Gilles en zijn vrienden besloten toen een onafhankelijk college
te stichten en verrasten de opponenten door op 1 September van dat jaar
met de drie vakken te beginnen. Behalve Matteus Adrianus, die he
breeuws gaf, was Adrianus Barlandus voor het latijn en Rutger Rescius
voor het grieks benoemd. Het succes was boven alle verwachting.
Ondertussen had Erasmus de geest van het instituut beschreven in zijn
„Nieuwe methode voor theologie", dat in November het licht zag 1 .
In dit werk had Alardus een gedicht geschreven om de theologiestuden
ten aan te sporen Erasmus' methode te volgen.
Alardus Amstelredamus studioso sacrosanctae Theologiae tyrunculo.
lam tyrocinio statini sub ipso,
Nouae scrinia legis auspicatili,
Vis recte, graphice, cito, suaue,
Mature, breuiterque commodeque
Coeptum transfigere hoc tuum salubre,
Ac idem nimium laboriosum,
Primum discito, primum item studeto,
Nosse, quis Theologiae sit ordo
Et quae sit ratio, quod institutum
Doctrinae, studiique, sed vetusti.
Sed veri, sed Sc optitnis recepii,
Quid Unguis tribus est peculiare
Quo sacros adeas via libelles,
Qua tentes ratione tot latebras,
Et quo quemque modo feras laborem,
Haec compendia luce clariora,
Haec tot dogmata veriora veris.
Tum demum quoque senties, et amplis
Tolles laudibus, vtileis Erasmi
Nocturnas operas, quibus subinde
Sese conficit, enecat, fatigat,
Quo dicet, locupletet euehatque
2
Synceros Theologicos labores
Laudabis magis, et magis parabis.
Uli, qui vnicus est scopus laboris
Quin his nominibus magis placebit
Omnis haec methodus referta frugis.

1

Ratio seu Methodus compendio perveniendi ad veram theologiam. N-K. 2973. Uit
voerige bespreking in: J. Etienne: Spiritualisme érasmien et théologiens louvanistes.
Un changement de problématique au début du XVI e siècle. Louvain/Gembloux .1956,
2J-30. Over de discussie n.a.v. dit werk: MHL. 195-200 en History, I, 324-358.
ε
A. F. van Iseghem, a.w., 291-292 geeft enige regels van het gedicht. Voor deze
regel staat echter: „Immensosque Typographi labores".
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Frugis vsqueadeo salubris, vt uil
(Omneis excucias libros licebit)
In tuam magis esse rem putaris,
Quod tam vilibus, atque minutis
Nummis, immo terunciis, pararis
Quo nil rarius extat, vnionem hunc 1 .

Een onvoorzichtig woord van Rescius, de ongetemperde ijver van
Alardus, zoals we zullen zien, de kritiek en de pamfletten van Willem
Nesen maakten geen einde aan de strijd. Ofschoon het instituut in
feite reeds door de universiteit aanvaard was op 20 September 1519,
werd het eind November afgewezen. Barlandus bedankte voor zijn
zetel. Enige weken later werd de universiteit voor de keuze gesteld:
de stichting te aanvaarden en goed te keuren, anders zou men in een
andere stad beginnen. 13 Maart 1520 werd tenslotte een onvoorwaar
delijke inlijving toegestaan op advies van niemand minder dan Adriaan
van Utrecht, de latere paus Adriaan V I 2 .
Op 6 Maart 1 Я 9 echter had Alardus ad valvas van de St. Pieter te
Leuven aangekondigd, dat hij daags na Aswoensdag (altera die Cinerum) dus op 10 Maart in het college van Busleyden met lezingen zou
beginnen over „een zeker werk" van Erasmus 3 . Aangezien het over een
theologisch werk zou gaan „que dicitur materia theologica" veronder
stelt de Vocht, dat dit de Ratio verae Theologiae betrof, gezien dit
werk, zoals we zeiden, de geest van het instituut formuleerde en gezien
ook het feit, dat Alardus de studenten in een gedicht had aangespoord
deze methode van Erasmus te volgen. Sterck 4 echter vermoedt, dat de
lessen in verband zouden staan met de „Paraphrasis in duas epístolas
Pauli ad Corinthios per Erasmum Roterodamum, recens ab ilio conscripta, et nunc primum typis excusa ad Christi Paulique" 5 , dat 1 Maart
bij Martens verschenen was. Gezien de datum van dit werk, gezien het
feit, dat Alardus bij Martens werkte en in contact stond met Erasmus,
zijn er dus ook wel redenen aan te halen om dit als het bedoelde werk
te beschouwen. Voor beide zijn argumenten e .

1
бвг- .
* Uitgebreid over dit alles History, I.
' Aldus de Acta Universitatis Lovaniensis: verslag van de vergadering van 8 maart
1519, in: H. de Jongh: L'ancienne Faculté de Théologie de Louvain, au premier
siècle de son existence (1432-1540), Louvain 1911, 11*-13*.
s
4
О AH. 32.
N-K. 844.
6
De Graaf, die bijna alle gegevens van Sterck probeert te weerleggen, richt zich
ook hier weer tegen hem. Sterck gaf als conclusie „Vermoedelijk heeft Alardus, die
te Leuven veel met den grooten meester (Erasmus) omging, vroegtijdig van dit
werkje kennis gekregen, zodat hij verlangde er het eerste nieuwtje van bekend te
maken". Dit is mogelijk als hypothese. Volgens de Graaf is het echter niet duidelijk
op welke gronden Sterck dit vermoedt en geeft dan als zijn conclusie: „Hier is echter
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Hoe het ook zij, er ontstond een kleine opschudding onder de Leuvense
hoogleraren. Reeds de volgende dag „Die lune octava mensis martii" 1
kwam het bestuur van de universiteit in vergadering bijeen „apud locum
capitularem superiorem ecclesiae" tussen 9 en 10 uur v.m. Alardus'
daad stemde niet overeen met de universitaire statuten. Doch niet alleen
zijn gedrag. Er waren er meer, zoals uit het verslag van de vergadering
blijkt. Het eerste punt ging nl. over „het onderhouden van de statuten
van de universiteit met betrekking tot hen, die zonder toestemming
van de rector en de universiteit les gaven of wilden geven op de universiteit". De rector Johannes Stevens van Nivelles 2 zette uiteen hoe er op
de universiteit velen waren, die in het openbaar, in verschillende talen
zoals hebreeuws, grieks en latijn les gaven zonder toestemming. Dit
was uitdrukkelijk tegen de statuten, welke bepaalden, dat „geen doctor,
magister, licentiaat of baccalaureus" mocht worden toegelaten „ad
legendum, disputandum, repetendum, determinandum aut aliquem actum scolasticum fatiendum", tenzij hij eerst was ingeschreven. Hier
kon niemand van gedispenseerd worden. Na die inschrijving mocht men
het met toelating van de rector én van de universiteit én van de faculteit, waaronder de te behandelen stof viel, of waar men les wilde geven.
Als iemand toch tegen deze bepalingen in zou handelen, mocht men
deze lessen niet bijwonen op straffe van dat jaar van de universiteit
geschorst te worden, indien men student of leraar was (jurati: beëdigd;
zij, die ingeschreven werden legden de eed af de statuten te onderhouden) of van dat jaar niet opgenomen te worden, als men nog niet
beëdigd was (non jurati) 3 .
Na deze uiteenzetting bracht de rector de vraag in discussie, of de
statuten gehandhaafd moesten worden. Vervolgens vertelde hij hoe
daags tevoren (hesterna die) een zekere magister „Quidam magister"
Alardus van Amsterdam had aangekondigd Donderdags in het college
van Busleyden te zullen beginnen met het behandelen van een bepaald
werk van Erasmus, hoewel hij geen toelating had van de rector, noch
van de universiteit, noch van de faculteit, waaronder deze stof viel,
nl. de theologische.
Johannes Briart van Aeth " zette als oudste professor in de theologie
uiteen, dat er een gelijk statuut bestond voor de theologische faculteit
en vroeg, dat ook deze door andere faculteiten onderhouden zou
veel tegen en weinig vóór in te brengen" zonder dit voor en tegen nader te bepalen.
Folium, IV, 88.
1
Dit is, zoals de Vocht: History, I, 319, opmerkt een fout, omdat 8 Maart ÌS19
op een Dinsdag viel. Alardus deed de aankondiging op Zondag 6 Maart en de vergadering had plaats 7 Maart.
г
rector sinds 28 Febr. 1 И 9 . Zie over hem: History, I, 320.
s
De rector citeerde hier letteilijk de universiteitsstatuten van vóór 1459, § 4 van
cap. XIII. Zie: A. van Hove: Statuts de l'université de Louvain antérieure à l'année
1459, in: Bulletin d. 1. Commission Royale d'Histoire LXXVI, Brussel 1907, 633-634.
4
History, I, 301-303, 313-314, 556-562, 584-586.
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worden, op dezelfde wijze, als men wilde, dat hun statuten geëerbiedigd
werden. Na de discussie besloot men de bepaling te handhaven en
onmiddellijk aan de uitvoerders van het testament van Busleyden te
schrijven om met de rector en de deputati van de universiteit over de
kwestie te onderhandelen. Voorts zou men degenen, die reeds les gaven
nog geen verbod opleggen en eerst de onderhandelingen afwachten.
Desniettemin werd Magister Alardus verboden zijn lezingen te houden
zonder toestemming van de rector, de universiteit en de theologische
faculteit 1 .
Het is te begrijpen, dat de universiteit van Leuven op haar rechten
en privileges stond. Zij had nu eenmaal het alleenrecht om in het openbaar les te geven. Vandaar deze reactie. Toch is het interessant op te
merken, dat Alardus' initiatief van de andere kant vrij natuurlijk was
voor degenen, die op de hoogte zijn met de universitaire gewoontes in
andere landen 2 .
Bovendien waren er in Leuven ook leraren, die privélessen gaven. Ze
trokken vele jonge lui, die ze tegen vergoeding onderrichtten in grammatica, literatuur en vrije kunsten. Dit was reeds een oud grief en in de
drie en een halve eeuw van haar bestaan, had de faculteit van de Artes
hiertegen regelmatig geprotesteerd. Zo ook nu, want het college van
Busleyden was oorspronkelijk bestemd voor onderricht in de drie talen.
Alleen was op het moment, dat het conflict met Alardus uitbrak nog
niet uitgemaakt onder welke faculteit het college moest vallen. Hebreeuws en grieks wezen in de richting van de theologie. Daarbij kwam
nog, dat Alardus les wilde geven over een theologisch onderwerp, en
nog wel een werk van Erasmus, die in deze dagen door velen van de
Leuvense theologen, vastgeroest in hun scholastieke methode, op zijn
minst met reserve, zo niet met wantrouwen werd bekeken. Daarom is
het mogelijk, dat een zekere vrees voor en verzet tegen Erasmus'
1
Het is duidelijk, zoals reeds eerder gezegd, dat de titel „magister" in dit stuk niet
louter een beroepsaanduiding is, maar een universitaire titel. Waar Alardus die behaald
heeft ? Duidelijk is het niet. Maar uit het stuk blijkt alleen, dat men tegen Alardus
reageert, omdat hij geen toestemming heeft les te geven. Nu nam Leuven sinds de
bepalingen van 19 en 31 Aug. 1457 een bijzondere houding in tegenover de zgn.
„bullatos" en anderen, die hun graad hadden behaald zonder een regelmatig volgen
van lessen en afleggen van examens. De bepalingen waren genomen om allen van
promotie, onderricht geven en lidmaatschap van de Univ. Raad uit te sluiten, die hun
graad niet behaald hadden op een bekende Universiteit, na een streng examen en een
studie, die in tijd overeenkwam met de Leuvense eisen. Hiermede werden dus bedoeld
de „bullatos" d.w.z. zij, die hun titel ontvingen d.m.v. een privilege van Rom. Curie
of Pauselijk Gezant zonder de vereiste examens; de „promoti per saltern", die een hoger
examen aflegden, zonder het voorgaande; en de „discurrentes", die zonder enige reden
van de ene naar de andere universiteit gingen. De 4 grote faculteiten namen deze
bepalingen aan, maar de Artes niet. Het ís echter niet bekend of Alardus onder een
van de drie genoemde groeperingen viel. (gegevens uit History. I, 165-166).
2

Volgens History, I, 321 was het algemeen aanvaard, dat een doctor het recht had
om op een universiteit onderricht te geven. De autoriteiten waren alleen maar blij een
of ander buitenlandse geleerde van naam te kunnen verwelkomen.
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ideeën mede de houding van de Universiteit hebben bepaald 1 . Prof.
Brugmans meent zelfs, dat men van deze lezingen „een aanval op de
kerk, misschien wel erger, Lutheraanse propaganda" vreesde 2 .
Alardus' ijver voor een hem dierbare zaak kan zijn spontaan optreden
voldoende verklaren, maar mogelijk hoopte hij ook op die manier, zij
het langs een achterdeurtje, enig recht te krijgen op een leraarszetel.
De houding van Erasmus tegenover Alardus, na deze gebeurtenis, is
wel een voldoende bewijs, dat hij zelf niet de instigator is geweest en
Alardus op generlei wijze heeft aangespoord tot deze lessen. Voorzichtig
als hij was, ligt het meer voor de hand, dat hij Alardus van deze poging
zou hebben afgehouden, als hij er van geweten had. Vooral de nog
onzekere status van het college, waar Erasmus zo'n groot aandeel in had,
kon daardoor immers geschaad worden.

4: Breuk met

Erasmus?

Na dit voorval waren de moeilijkheden voor Alardus te Leuven nog
niet ten einde. Barlandus had, zoals we reeds zeiden, in November 1H9
bedankt voor zijn leraarsstoel op het Drietalencollege. Allerlei complicaties hadden de stemming tegen het College er niet beter op gemaakt.
De Vocht schrijft zelfs: „Never was the hostility towards the Institute
so general" 3 . Alleen reeds vanuit diplomatiek standpunt is het daarom
te begrijpen, dat de uitvoerders van het testament juist niet Alardus
als opvolger kozen. Erasmus' candidaat was Herman van de Busche
(Buschius) 4 , die van Barlandus was Alardus. Beiden werden echter
gepasseerd en de executeurs stelden Conradus Goclenius aan s , die op
1 December Π 1 9 met zijn lessen begon. Erasmus ging hiermee accoord,
omdat hij het meesterschap van deze geleerde bewonderde, maar Bar
landus niet. Hij becritiseerde hem, waar hij maar kon.
1

In de loop van Maart verscheen Lat om us: De Trium Linguarum et studii Theologici
racione Dialogus, Anew. Mich. Milien. N-K. 1326 als reactie tegen Erasmus boek.
Volgens Latomm is de kennis van de talen niet zonder meer noodzakelijk voor de
theologie. Erasmus schreef 28 Maart nog een apologie om zich vrij te pleiten van
ketterij en om zijn methode en de studie van de talen nog eens te verdedigen.
2
Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden. Prof. Dr. H. Brug
mans, Amsterdam 1930, I, 376.
3
4
History, I, 506.
Over hem: History, I, 4 7 8 w .
5
History, passim. De vriendschappelijke band tussen Alardus en Goclenius bleef echter
bestaan. Het gedicht van Alardus „Conrado Goclenio amico suo plane pyladaeo" op
g 2r van Eobanus Hessus: Hodoeporcion, Martens 1519, N-K. 764, is waarschijnlijk
geschreven vóór de gebeurtenissen van December. Maar we hebben nog twee brieven
van Alardus aan Goclenius: A.E. 44 en 53, en bij zijn dood dichtte Alardus een
epitaphion: A.L. 32, F2v-3r. Zie ook: Fr. Sweertius: Monumenta Sepulchralia Brabantiae, Antw. 1613, 207; Valerius Andreas: Exordia ас progressus Collega Trilingue,
Leuven 1614, 49-50; Foppens: Bibliotheca Belgica, 1739, 189.
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N u is er een brief bekend van Erasmus „aan een zekere roddelaar" 1 ,
geschreven 7 December 1519. Allen meende op grond van nota's van
Eppendorf, dat hiermede Barlandus bedoeld was. De Vocht weerlegt deze
mening en voert argumenten aan, die duidelijk op Alardus wijzen 2 .
Erasmus verklaart nl., dat het weinig zin heeft hem te becritiseren,
om zo tegen hem te razen alsof hij zijn voorvader met een zwaard
gedood zou hebben, want hij was niet verantwoordelijk voor de keuze,
die al op Goclenius gevallen was, voordat zijn raad werd ingewonnen.
En zelfs dan nog ! Ook al zou hij Goclenius hebben aanbevolen. „Ik
weet zeker, dat de executeurs jou nooit gekozen zouden hebben, zelfs
niet al had je nog 12 pond willen toegeven in plaats van ze als
stipendium te ontvangen 3 . Ik wilde je dit eigenlijk niet zeggen, want
wat voor nut heeft het ? Maar geloof me, door deze onbeschaamdheid
stoot je velen van je af. Daarom ook neemt de „abt" zo weinig notitie
van je. Wees in het vervolg dus wat verstandiger", zo besluit Erasmus
bijna vaderlijk, om er dan onmidellijk met enige hooghartigheid aan
toe te voegen „mij kun je niet het minste schaden."
Gezien het feit, dat Barlandus zelf zijn ambt had neergelegd en de
executeurs hem niet graag zagen gaan, kan deze brief moeilijk op hem
slaan. Ook in latere brieven is Erasmus altijd vol sympathie en meeleven
met Barlandus, iets wat niet het geval zou zijn geweest, wanneer hij
werkelijk de roddelaar was. Volgens de Vocht is deze persoon zonder
twijfel Alardus. Reeds in Maart immers had hij geprobeerd door een
achterdeurtje op het college te komen. Steeds trachtte hij bij Erasmus
en andere Humanisten in een goed blaadje te staan. Hij had echter
verschillende personen vnn zich afgestoten, omdat, zoals het in de brief
heet: „homines illici volunt, non cogi." Erasmus had zijn eigen candidaat en kon na de benoeming aan dit alles niets meer veranderen. Toch
onthield hij zich er van Alardus in te lichten over het feit, dat de
executeurs niet van plan waren hem te benoemen na de gebeurtenissen
in Maart. Ze wensten de zaak niet op te schroeven, voordat het college
bij de universiteit was ingelijfd en wilden niet meer moeilijkheden
maken dan er al waren. En er zou zeker verzet zijn gekomen, als men
de man had benoemd, tegen wien enige maanden tevoren de faculteit
van de godgeleerdheid heel de universiteit in beweging had gebracht.
Bovendien vinden we in de brief de verwijzing naar de „abt". Dit kan
wijzen op Meinard Man, die, ofschoon begunstiger van studenten en
geleerden, Alardus, een familielid, scheen vergeten te hebben. De brief
van Erasmus aan Alardus, welke we boven citeerden, laat echter vermoeden, dat Meinard Man Alardus juist wel ondersteunde. Toch krijgt
men de indruk, dat zijn steun aan bijv. Dorpius veel groter was 4 .

1
A.E. 6.
* History, I, 488vv.
* Overeenkomstig de wilsbeschikking van de stichter moest men de latijnse professor
„sex libras ultra mensae portionem" betalen, d.i. 6 pond per jaar. Gee. History, I, 488.
4
Over de vele contacten met Dorpius: MHL. 63-120.
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Tenslotte kan dit nog een indicatie zijn: hoewel Erasmus, blijkens de
brief van 1517 niet ongunstig tegenover Alardus stond, hem zelfs
de Epistola Eucherii ad Valerianum opdroeg, houdt hier de correspon
dentie tussen beiden op. Er is geen briefwisseling meer tussen deze twee
Humanisten bekend. Wel vinden we bij Erasmus verschillende uitlatin
gen, zowel in zijn brieven als in zijn Colloquia, die een spottende toon
tegenover Alardus verraden. Als Erasmus bijv. op 2 April H 2 4
Goclenius over zijn moeilijkheden schrijft, die hij van Ulrich van H u t 
ten en Henricus Eppendorf ondervond ^ beweert hij, dat deze laatste
zijn smaadwoorden gedeeltelijk geleerd heeft „e tragoedia Alardica..." 2 .
Gezien de contekst betekent deze „tragoedia" een soort aanval op
Erasmus, die jammerlijk mislukte. Het kan niet slaan op Alardus'
poging in Maart les te geven, want dan zou het niet zo afkeurend
geformuleerd zijn. Bovendien kende Goclenius deze gebeurtenissen
alleen van horen zeggen, volgens de Vocht. Deze „tragoedia tibi notis
sima" kan dus alleen slaan op Alardus' critiek op Erasmus, bij de
benoeming van Glocenius.
De Graaf geeft nog als argument de „sneer" van Erasmus over het
geld, dat de aspirant-candidaat gaarne voor een professoraat had willen
neertellen. Dit lijkt me echter wat geforceerd. Het kan immers tegen
iedereen, hoe arm ook, gezegd worden. De conclusie volgt bij de Graaf
echter logisch uit zijn opvatting, dat Alardus over geldmiddelen
beschikte.
Er zijn nog andere opmerkingen in Erasmus' brieven, waar de Rotter
dammer nogal schamper over Alardus spreekt en die het betoog van de
Vocht kunnen ondersteunen. Zo schrijft hij in Π 2 7 aan Vives: „Verum
hic, mi Vives, nolim te superfluis onerare volumen. Alardus clamât
in textu multa parum attente recognita: sed hominem novi" 3 .
20 Maart H 2 8 schrijft Erasmus aan de schoonzoon van Occo, Herman
Hayo, in verband met diens Agricola-studie, waarop we nog terugkomen: „Opus de Inventione Rhetorica quidem oneravit commentariis
iuuenis, vt apparet, nee indoctus nee infacundus, sed insunt multa
πάρεργα, quaedam etiam odiosiora iuuniliterque destomachata. Malim
scholia docta et ad rem facientia" 4 . Is deze zekere „jongeman" Alardus,
die toen samen met Haio de uitgave van Agricola's verzamelde werken
voorbereidde ?
1

Zie hierover History, I, 492.
„Hunc multi quidem Lutherani instigauerunt vt scriberet contra me, sed Eppendorpius instruxit aliquot sycophantiis, ut subito Hutteno mei reuerentiam excussit:
nam semper Huttenus me fuerat reueritus. Argumenta partim sumpserat ex familiaritate nostra, partim isthis hauserat e tragoedia Alardica et Paschasiana, quae tibi
notissima". Allen, OEE, V, ep. 1437, Ы. 432. Paschasius Berselius was een goed
vriend van Alardus en heeft mogelijk in deze dagen bij Erasmus voor Alardus gepleit.
Zie over Berselius: History, I, 49І-І00.
3
Allen, OEE, VII, ep. 1889, Ы. 202.
4
Allen, OEE, VII, ep. 1978, Ы. 368.
1
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Het meest navrante is echter wel, wat Erasmus aan Godenius op
2 September И З 5 schreef: „Quidquid veneni hauserat ex Alardo, in
sinum huius effudit, aspis viperae" '.
Sommige schrijvers citeren in dit verband ook de uitspraak van Erasmus
in zijn Domestica Confabulado 2 : „Homo minime mutus est. Quid
auribus diminutum est, lingua pensât." N u weten we, dat Alardus
enigzins doof was. Hij hield zich dan ook aan het adagium: „Regium
est bene faceré et male audire" 3 . Toch meent de Graaf, dat Erasmus'
uitspraak voor tweeërlei uitleg vatbaar is: ten dele zou deze typering
ironisch bedoeld kunnen zijn: „aan zijn tong ontbreekt het niet", maar
ze zou ook kunnen slaan op Alardus' loslippigheid 4 . Als dit waar is,
hebben de meeste schrijvers deze tekst toch anders geïnterpreteerd. Dit
zou dan een oorzaak kunnen vinden enerzijds in het feit, dat Alardus
een goed predikant moet zijn geweest, anderzijds, omdat men de achtergrond van de tekst niet kende. Men liet het gewoonlijk slaan op zijn
gemak van spreken. Mogelijk heeft Erasmus het ook met opzet zo
geformuleerd, dat de ingewijde voor wie het bestemd was, wel voelde
wat er achter zat, zonder dat het een ander, die met de zaak niet op de
hoogte was, meteen zou opvallen 5 . Toch is de vraag gewettigd, of het
na dit alles wel zo'n vaststaand feit is, dat Alardus voorgoed de sympathie van Erasmus had verspeeld. Uit Alardus' werk blijkt niets van
een afkeer tegenover Erasmus, integendeel, hij blijft een grote verering
voor hem behouden. Voordurend haalt hij hem aan als een gezagsAllen, OEE, XI, ep. 3052, Ы. 225.
Volgens History voor het eerst gedrukt in H 2 2 . History, I, 491. Zie ook L.B., I,
635.
' Onder portret 5, in A.L. 18 staat bijv.: Caede, sed audi, Regium est, quum facias
bene, audire male.
4
De Graaf: Folium, IV, 85.
5
Ter illustratie enige voorbeelden: J. I. Pontanus: Rerum et Urbis Amstelodamensium
Historia, Amsterodami 1611, 236 en de ned. vertaling van P. Mont anus: Historische
beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam, Amsterdam 1614, 278279: „Alardus was van naturen doofachtich maer rasch ter talen waar wt hij ghemeynelick noch jonkman zijnde dove Elle bij zijne mcdeghesellen met een ghemeyn
seghwoort ghenoemt wierdt". Het gedicht van Petrus Transimundus (zie bijlage, 346)
bevat deze zin: Exepto quod erat sudaster cetera felix, lingua satis pensât, quod gravât
auriculas, door Valerius Andreas in zijn Bibliotheca Belgica Lovanii 1643, 34 letterlijk
geciteerd. Marcus Zuerus Boxhornius schrijft in zijn Theatrum sive Hollandiae
comitatus et Urbium nova Descriptio, Amslelodami 1632, 262: „Vir fuit sermone
lingua explicando, quam auribus excipiendo promptior. Surdaster enim fuit. Unde
Erasmus eleganter de eo dixit, eum id, quod auribus diminutum esset, lingua pensare".
J. Wagenaar, 196: „Men vindt van hem aangetekend, dat hij van zijne geboorte af,
doofachtig geweest was, waarom men hem in zijne jeugd doove Elle noemde. Daarentegen was hij zeer vaardig van spraak". Zelfs N . G. van Kampen, die niet veel van
Alardus moet hebben, zoekt er niets gemeens achter: „Erasmus merkt van hem aan,
dat hij het gebrek zijner ooren (hij was een weinig doof) door zijne tong vergoedde.
Dit kan zo zijn, maar smaak heeft hij niet gehad . . ." aldus: Beknopte geschiedenis
der Letteren en 'Wetenschappen in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot het
begin der negentiende eeuw, III, Delft 1826, 44.
1
г
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argument, geeft later nog een werk van Erasmus uit 1 , bezorgt Crocus
een handschrift van de paraphrasen op Valla's boeken 2 , maakt een
gedicht op de afbeelding van Erasmus en prijst hem in een epitaphium
als „Luctus perpetuus Theologorum" 3 . Ondanks Erasmus' kritiek en
spot heeft Alardus zich niet verder tegen hem gekant. Wel waarschuwt hij Crocus: „Verwijten van meesters zijn niet mals" 4 . Hij is
dus voorzichtiger. Toch schijnt hij, zoals we nog zullen zien, nog contact met Erasmus te hebben gehouden en hem zelfs tot een bepaald
werk te hebben aangespoord B .

1
4

A.L. 18 en 27.
A.E. 8.
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* A.E. 8.
' A.E. 8.

* zie bijlage Î48.

I l l : STUDIES EN WERKZAAMHEDEN VAN H 2 0 - 1538

1: Intermezzo

te

Antwerpen

N

a de gebeurtenissen van 1 H 9 valt er enige jaren een betrekkelijke
stilte rond Alardus. Veel gegevens zijn er niet over bekend. De
Graaf schrijft: „Over Alardus' verder wedervaren in Leuven na het
rumoerige jaar 1 H 9 is niets of zo goed als niets bekend. Alardus
verbleef daar nog tot Π 2 3 , waarschijnlijk vrij teruggetrokken na de
minder aangename gebeurtenissen van 1 Я 9 en wijdde zich aan de studie
van de theologie en de klassieke auteurs" 1 . Toch geloof ik hier iets
verder te kunnen komen.
Gezien de statuten van de Universiteit moeten we aannemen, dat Alar
dus niet alleen verboden werd om zijn voorgenomen lessen over het
werk van Erasmus te geven, maar dat hij zelfs voor één jaar geschorst
werd. Ook dit maakt het begrijpelijker, dat hij niet als opvolger van
Barlandus werd gekozen. Ook al zou hij niet ingeschreven zijn, dan
kon hij dat wegens zijn overtreding ook niet in de loop van 1 Н 9 - И 2 0 .
Het is bovendien moeilijk aan te nemen op grond van dezelfde statuten,
dat hij dat jaar kon doorgaan met het geven van privaatles, omdat zijn
leerlingen dan het gevaar liepen eveneens geschorst te worden. Vandaar
dat het aannemelijk is, dat hij voor een jaar Leuven heeft verlaten, om
elders zijn kost te verdienen: Antwerpen 2 .
In Februari H 2 0 verscheen ni. de „Computus seu supputatio hominis
agonizantis" te Antwerpen, waarschijnlijk bij van Hoogstraten 3 . Blij
kens het colofon is dit boekje gedrukt naar een handschrift uit het
bezit van Alardus: „Impressum Antuerpiae dilige(n) tissime ex exemplari Alardi Amstelredami. Anno ab orbe redempto M.D.XX. Mense
Februario". Of het een oorspronkelijk handschrift van de schrijver, de
1

De Graaf: Folium, Г , 85. De Graaf : Alardus, 23.
Antwerpen was een grote „drukkers-stad". Van de 120 drukkers, die in het tijdvak
П 0 0 - И 4 0 in Noord- en Zuid-Nederland hebben gewerkt en gezamelijk 4600 boeken
uitgaven, behoorden 56 Antwerpse drukkers met 2480 boeken, meer dan de helft van
de totale productie. Zie: M. E. Kronenberg: Verboden boeken en opstandige drukkers
in de hervormingstijd, Amsterdam 1948. Patria-reeks, XLIV, 65.
» A.L. 3.
1
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kardinaal van Tortosa, de latere Adriaan VI was en of Alardus dit
handschrift van hem zelf heeft gekregen of via een derde blijkt verder
1
niet uit het werkje . Wel kan men zich afvragen, of Alardus, zoals
2
de Graaf meent , slechts indirect betrokken is geweest bij deze uitgave.
Op grond van het zeer duidelijke colofon, alsook van het opdrachts
3
gedicht: „Alardus Amstelredamus lectori" verso de titel , meen ik, dat
dit werkje onder leiding en op instigatie van Alardus werd gedrukt.
Het eerste deel van dit 16 pagina's tellende boekje is een tractaatje over
de rekenschap, die de mens moet afleggen aan God op het uur van de
dood: „Compvtvs sev svppvtatio hominis agonizantis." Opmerkelijk
voor de laat-scholastieke mentaliteit is, dat niet de mens zelf rekenschap
over zijn leven geeft, maar zijn engelbewaarder op het uur van de
doodstrijd. Deze voert als een advocaat al het goede aan, dat de mens
tijdens zijn leven heeft gedaan 4 .
Het tweede gedeelte is een preek over de hoogmoed: „De pertvoso
saccvlo, siue de superbia sermo" 5 . Reeds de eerste zin geeft het thema
goed weer: „Vervloekt zij hij, die zijn loon in een kapotte zak doet.
Hij stopt het er aan de ene kant in, maar het valt er aan de andere kant
weer uit. Zo doen zij, die over hun goede daden zo hoog opgeven".
1
1 October 1Я 5 zond Karel V hem met een opdracht naar Spanje, waar hij sinds
dien is gebleven, totdat hij als gekozen paus naar Rome trok. Maar in de jaren
daarvoor had Adriaan al zoveel werk aan het hof, dat het meer voor de hand ligt,
dat Alardus dit handschrift via een derde heeft gekregen. Voor deze gegevens over
Adriaan: R. R. Post: Studien over Paus Adriaan VI, in: Archief voor de Gesch. van
de Kath. Kerk in Nederl. III (1961), 121-161.
1
De Graaf: Folium, IV, 86.
^ Met enige kleine wijzigingen vinden we dit gedicht ook in MS. 1323, Ы. 36 recto
en verso in de Goudse Librije onder de titel: „Versus Allardi Amstelredami in opusculum magistri Adriani cardinalis dertusensis: de reddenda ratione coram summo
et iusto iudice Deo". Verder ook in A.L. 8, С îv.
4
Gezien bepaalde uitdrukkingen als „De beneficio corporalis fortitudinis" en het
„gebed voor een (of: de) zieke: intercessio angeli ad dominum pro aegroto", Sr, en
een aansporing op God te vertrouwen, krijgt men de indruk, dat Adriaan hier een
bepaalde persoon voor ogen had. Deze kan men waarschijnlijk nader aanduiden.
Immers na dit tractaatje volgt een „Conclusio domini Cardinalis, magistri Adriani
Fiorenti) de Traiecto, ad dominum receptorem Louaniensem Adrianum de Heyluuighe"
6r. Ook in de proloog wordt een Adriaan genoemd, 2 r. Wie was deze ? In de
Librorum VI ad XIV Actorum Facultatis Artium (In Univ. Lov.) Index 1H1-1676,
13 (1516) lezen we: „Receptor Lovaniensis Adrianus vanheylwegc nomine regis in
taxandis ecclesiasticis, p e t i t . . . 26! Rhen. ratione Bonorum S. Donatiani, cujus, ut
asserit, facultas est proprietaria". De Faculteit zond een deputatie naar Karel V en
verkreeg de vrijstelling van contributie bij wijze van gift. H. de Vocht: Inventaire
des Archives de l'Université de Louvain 1426-1794, aux Archives Générales du
Royaume à Bruxelles, Louvain, 1927, No. 712 en History, I, 28$, opm. 7. Adrianus
van Heylwegen was dus kennelijk een soon belastingambtenaar, waarmee Adriaan,
mogelijk als kanselier van de Universiteit rctds, in contact was gekomen. Bij diens
ziekte schreef hij dit tractaat voor hem en drukt hem op het hart, dat God ons
uiteindelijk rekenschap zal vragen over onze daden: „Confide fili et de mea passione
impertior quo eternitatis gaudia compares sine argento". 6r.
* 6v.
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Beide traktaatjes onderstrepen sterk een bepaalde opvatting van „verdiensten", die men wel eens met „werkheiligheid" heeft aangeduid,
ofschoon nergens de term „meritum" gebruikt wordt. Zo vraagt God
in het eerste deel rekenschap aan de mens over zijn daden. De woorden
van de engelbewaarder, die voor zijn beschermeling pleit: „Domine ut
inter fidèles natus fidem tuam integram illibatamque habuit", worden
alleen beantwoord met de Jacobus-tekst: „Fides sine operibus mortua
est." De preek is gericht tegen degenen, die hun loon „mercedem" in
kapotte zakken doen. Tenslotte geeft ook het inleidend gedicht van
Alardus slechts deze gedachte: „Reddenda est ratio". Zorg dus dat de
rekening klopt: „stude ne calculus erret". Ofschoon Alardus in 1 Я 8
de theologiestudenten aanspoorde de nieuwe methode van Erasmus te
volgen, blijkt hij hier nog geheel in de laat-middeleeuwse gedachtengang te leven, want aangezien hij dit werkje uitgaf en het van een
inleidend gedicht voorzag, mogen we aannemen, dat hij in grote lijnen
met de ideeën van dit boekje accoord ging.
Uit een brief van Alardus aan Joannes Valeolaetus 1 van uit Leuven
geschreven op 5 Januari 1520 2 blijkt duidelijk, dat hij niet vóór
Π 2 0 Leuven verlaten heeft. Deze brief komt voor het eerst voor in
een boek van zijn beschermer Adrianus Barlandus 3 , dat nog diezelfde
maand te Antwerpen bij van Hoogstraten verscheen. Het blijkt dus, dat
hij kort na 5 Januari H 2 0 naar Antwerpen is vertrokken. Had Barlan
dus Alardus verzocht de druk te verzorgen ? Hem misschien bij van
1

17 Juli 15Π werd „Mgr. Joannes Vallodolijdt de Middelburgo. Trajecten, dioc."
gematrikuleerd te Leuven: Schillings, Π 2 , no. 117. Alardus schreef hem twee brieven:
A.E. 7 en A.E. 60. In een epitaphium: „D. Joannis Valeolaeti Decani S. Petri apud
Middelburgum" prijst Alardus hem als „praecipuus ucrbi Dei praeco, suapte quod
docet uita probans peculiare pauperum piaesidium", in A.L. 32, F б . Jacobus was
een jongere broer en werd 29 Juli 1J23 te Leuven gematrikuleerd: „Jacobus Vallodolyt de Middelburgo 29 Juli П 2 3 . Ex Fedagogio Standonck" onder het rectoraat
van Martien Dorpius: Schillings, 701, no. 186. Alardus schreef hem twee brieven:
A.E. 10 en A.E. 66, een beschouwing over het Huwelijk en een verslag van de
brand in het klooster in de Nes te Amsterdam: A.L. 3 3, waar we nog uitvoerig op
terug zullen komen. In A.L. 11, E 3r-E 7r vinden we een lang gedicht van Alardus
van 230 regels met deze titel: „Alardi Aemstelredami natalitium carmen, in pacis
Encomium, studiosae apud Aemslelrcdamum iuuentuti ex tempore dictatum, ab eademque sub natalem dni. ibidem cantatum ad lacobum Valeolaetum". Op G 3v-G 4r
geeft Alardus ons nog drie kleine versjes: Ad Jacobum Valeolaetum Middelburgensem
(6rr), ad eundem ( 2 r r ) , Ex Graeco . . . ad lacobum Valeolaetum (2rr). In 1Î49 was
hij burgemeester van Middelburg, want G. N . de Stoppelaar: Catalogus der Oud en
Zeldzaamheden, aanwezig in de oudheidskamer ten stadhuize van Middelburg, 3e dr.
Middelburg 1887, geeft op blz. 1, no. 2: „Inventaris van der Stede van Middelburgh
in Zeelant privilegiën, begonst te maken den 13en dach Junij П 4 9 ende voleynt den
28en dach van Junius dairanvolgende bij Mr. Jacob de Vallodalijt burchmeester. . ."
Uit het epitaphium „Agatae Valeoloetae singularis pauperum adiutricis", A.L. 32,
F 6v, blijkt echter niet of zij een zus van Joannes en Jacobus was.
1
A.E. 7.
3

Libelli III principuum Hollandiae, Episcoporum ecclesiae Trajectensis . . . Antwerpen.
Mich. Hillen van Hoogstraten, Jan. П 2 0 . N-K. 232.
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Hoogstraten aanbevolen ? of handelde hij in opdracht van Joannes
Valeolaetus ? In de brief dankt Alardus Joannes ni. zeer uitbundig
voor zijn vele brieven, maar vooral is hij blij, omdat Barlandus „een
ervaren historicus" op aansporing van Joannes „te hortatore" al zijn
vernuft heeft ingespannen om een καταλογον van de Utrechtse bisschop
pen samen te stellen, waarop Alardus dan verder ingaat. Op het einde
1
bedankt hij Joannes voor de zeer mooie gedichten van Cordatus , die
hij onlangs van hem mocht ontvangen en spreekt de hoop uit, dat
Valeolatus met diens boezemvriend Cordatus hem met de komende
carnavalsdagen „proximis hisce Bachanalibus" zal komen bezoeken.
"We herinneren er aan, dat op 19 September И 2 0 ook het werk van
Gerard Geldenhauer: „Lucubratiuncula de Batavorum Insula" bij van
Hoogstraten verscheen. Aangezien Alardus bij deze discussie betrokken
was, is het mogelijk, dat hij ook voor de uitgave van dit boek heeft
2
gezorgd .
Het „Epitome Assis Bvdaeici" van Alardus, dat te Antwerpen bij
Joannes Thibault gedrukt werd, zou ik ook rond deze tijd willen
dateren 8 . Het is een uittreksel uit het beroemde werk van de grote
franse Humanist Budaeus: De asse et partibus eius, in 1514/1515 te
Parijs bij Badius verschenen, en door tijdgenoten hoog geprezen. Het
werk vergelijkt de klassieke munten en maten, griekse en romeinse,
met die van zijn tijd. Alardus maakte door dit uittreksel het werk meer
toegankelijk voor het onderwijs 4 .
Tenslotte heeft Alardus waarschijnlijk ook de hand gehad in de her
druk van Erasmus' Enchiridion militis christian!, een herdruk, die
eveneens bij Thibault verscheen in 1520/21 6 , weer met een gedichtje
van Alardus „Aan de Lezer" e . Deze verschillende drukken, waarbij
Alardus op de een of andere manier betrokken was, tonen toch wel
aan, hoe hij in dat jaar te Antwerpen de kost probeerde te verdienen,
mogelijk met behulp van zijn vrienden Barlandus, Geldenhauer en
Joannes Valeolaetus.
Hoelang hij te Antwerpen bleef, is niet met zekerheid te zeggen, zomin
als we weten of hij hier ononderbroken bleef. Wel is hij, getuige de
brief aan Crocus op 1 Februari 1522, weer in Leuven t e r u g 7 , waar
schijnlijk zelfs reeds in H 2 1 . Hij vertelt nl., dat hij „in proximis hisce
uacationibus" Erasmus verzocht had een bepaald werk te herzien. Dit
kan natuurlijk schriftelijk gebeurd zijn, maar die indruk krijgt men nu
1
Adrianus Cordatus, kannunik te Middelburg, pastoor van het begijnhof aldaar,
tn38/39. Zie NNBW. VII, 323.
s
N-K. 978.

* A.L. 4. In de herdruk van Π20 bij Simon Corver te Zwolle, A.L. Í, heeft Alardus
waarschijnlijk zelf niet de hand gehad.
* Over Budaeus: Renaudet: Préreforme et Humanisme i Paris. Blz. LVII geeft hij
bronnen en litt.
» N-K. 815, herdruk van N-K. 2926. N-K. stelt het op (Π21).
* 2r.
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7

A.E. 8.

niet. Heeft hij Erasmus nog in Leuven gesproken, dan moet dat zijn
geweest vóór 28 October 1521, toen Erasmus naar Bazel vertrok om
nooit meer in Leuven terug te keren 1 .
Ook nu vond Alardus waarschijnlijk weer werk als corrector bij Martens, want „de brieven van St. Paulus en de canonieke brieven" 2, die
bij deze drukker in 1522 verschenen, sluiten met een nawoord van
Alardus „aan de lezer", waaruit blijkt, dat Alardus de tekst heeft
verzorgd naar een reeds bekend handschrift van Kardinaal Bessarion,
aartsbisschop van Nicea (f 1472), welk aanwezig was „in collegio Theologorum Lovaniensium". Dit slotwoord is gedateerd 1 Juni 1522 9 .

2 : Eerste brief aan Crocus en uitgave van Erasmus' Paraphrasen
op de boeken van Valla en Crocus' Farrago
of Hutspot van slechtgebruikte woorden
O p 1 Februari 1522 schreef Alardus van uit Leuven een voor ons zeer
belangrijke brief: „Cornelio Croco permodesto utriusque linguae professori" 4 .
Vroeger, zo zegt hij, stelde hij niets zo op prijs, en ook nu wenst hij
niets liever als taak de leergierige jeugd van „mijn Holland" te onderrichten. „Moge ik de tijd vinden om dit voortdurend te doen gedurende
heel de tijd van mijn verdere leven, evenals ik het voorheen gedurende
enkele jaren achtereen „annis aliquot perpetuis" heb gedaan, hoewel met
veel inspanning en leed, wegens de betreurenswaardige oorziekte, waaraan ik van kindsbeen af lijd." Het is hier niet geheel duidelijk of
Alardus op dat moment nog onderricht geeft, maar we mogen het wel
aannemen. Tevens hebben we hier voor het eerst een getuigenis uit
eigen hand over zijn doofheid.
Alardus ziet zijn levens-ideaal in het onderwijs, want zo schrijft hij
verder: „dan zou ik me voor de gelukkigste mens houden." De reden,
die hij hiervoor aangeeft, is, dat hij zich naar zijn vaste overtuiging
in niets méér verdienstelijk kan maken „noch voor Christus, noch voor
de Staat." Hij omschrijft dit nog verder: „Doceren is geen waardigheid.
Niets wordt als verachtelijker beschouwd, vooral in de studeerkamer 5 .
Toch bewijzen zij, die een onwetende ziel bevrijden van haar onkunde
1
Huizinga, 184.
* A.L. 6.
* „Amico lectori S . . . . Louanii. Cal. lunïis Anno M.D.XXII", O 6t-0 7v. „Idem ad
eundem", O 7v. Omdat Alardus de tekst verzorgd heeft, heb ik dit boek in de
bibliografie opgenomen. A. F. v. Iseghem: Biographie de Thierry Martens d'Alost,
Malines-Alost 1852, nr. 179, Ы. 322-323 ziet Alardus alleen als corrector.
* A.E. 8.
J
Deze opmerking en bijzonder de toevoeging „vooral in de studeerkamer" wijst
waarschijnlijk op een tendens bij verschillende Humanisten, die het onderricht geven
als iets van veel minder belang beschouwden dan de eigenlijke literaire en weten
schappelijke arbeid.
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een veel grotere dienst, dan zij, die het lichaam van een ziekte bevrijden."
De volgende passage is bijzonder belangrijk: „Derhalve mijn beste
Crocus, mijn geliefde leerling (non poenitendo mihi discípulo), die als
knaap vroeger naar mijn getrouwe en liefdevolle raadgevingen hebt
geluisterd om de fakkel verder te reiken, ik wil je op deze moeilijke
renbaan, die je met zoveel ijver bent opgegaan, enige raad geven, die
ik als afwezige aan jou afwezige kan geven." Hier hebben we een
gegeven, dat we bij geen enkel van zijn biografen vermeld vinden, dat
Crocus een leerling is van Alardus. Wanneer dit geweest is, zullen we
in onze biografie van Crocus nog bespreken. Duidelijk blijkt hier en
uit het volgende, dat Alardus zijn vroegere leerling met raad en daad
blijft bijstaan, want zo gaat hij door: „Ik zal voorzeker ook gaarne
doorgaan jou te helpen en bij te staan in je zwakheden, zowel met
geschriften als met boeken, die ik je gratis (gratuito) zal zenden. En
hier zal ik zonder bezwaar bijvoegen, al wat ik heb en wat jou gedienstig
kan zijn om het Sparta, dat je ten deel gevallen is, op te sieren."
Alardus laat ons ook weten welke geschriften hij opstuurt of wil
opsturen: „We zenden aan jou alleen en bijzonder aan jou de progymnasmata van Aphthonius Sophista, verklaard door Rudolf Agricola,
door ons nauwkeurig herzien en van scholia voorzien." Dit boekje was
dus in 1522 reeds in Alardus' handen, hoewel nog niet gedrukt. Het
werd pas uitgegeven in H 3 2 1 met een opdrachtsbrief aan Sibrandus
Occo, die hij schreef, dat hij het vele jaren tevoren (ante annos complures) van diens vader ter leen had gekregen 2 . Het is dus mogelijk,
dat Alardus dit van Pompeius kreeg bij zijn bezoek in H 1 7 aan Amsterdam.
„We sturen je tevens een duidelijke en korte Paraphrase op de Elegantiae
van Laurentius Valla, een zeer kundig latinist, geschreven te Parijs door
Erasmus van Rotterdam, voorvechter van de latijnse taal en van alle
vroomheid (omnisque pietatis uindice), voor een oude man, die hij
onderricht moest geven."
De prijzende titel, die Alardus hier aan Erasmus geeft getuigt wel van
zijn grote bewondering voor deze humanist. Hij komt ook voor op de
voorpagina van de Keulse uitgave van 1529, waar ook nog eens het
„scripta quondam Lutetiae" herhaald wordt 3 .
Alvorens op de problemen rond dit boekje verder in te gaan, zullen
we eerst de tekst van de brief verder volgen.
Alardus waarschuwt Crocus: „Pas er voor op dit boekje — als je verstandig bent en niet voor woordbreker wilt doorgaan — zonder toestemming van de auteur te publiceren. Je weet, dat het weinig verschil
maakt of je echt vijandig (plane inimicus) of alleen maar op een lastige
manier welwillend (importune benevolus) bent. Verder ken je ook wel
het woord van Homerus: verwijten van meesters zijn niet mals."
1

A.L. 12.
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* A.E. Î4.

» A.L. 10.

Dit alles wist Alardus uit eigen ervaring. De woorden hebben waar
schijnlijk betrekking op de gebeurtenissen van 1519. Men zou dus ver
wachten, dat Alardus, wanneer hij een voorbeeld aanhaalt, op zijn eigen
bevindingen zou wijzen. Maar hij haalt als bewijs voor deze bewering
het feit aan, dat Hollonius 1 een slechte naam kreeg, omdat hij de
Colloquia van Erasmus als eerste publiceerde, maar onvolledig en onafgewerkt. Toch meent Alardus, dat Erasmus Hollonius dankbaar moest
zijn, omdat hij een begin heeft gemaakt. Anders zouden we misschien
niet zoveel colloquia bezitten. Bovendien zijn er onder die colloquia
velen, die leiden „ad ueram pietatem" en de auteur schaamt er zich
zo weinig over, dat hij er van tijd tot tijd nog heel wat aan toevoegt.
Alardus spreekt dan de wens uit, dat er van de paraphrasen even druk
gebruik zal worden gemaakt als van de Colloquia, een van Erasmus
populairste werken 2 .
In de laatste vacantie (proximis hisce uacationibus), schrijft Alardus,
had hij de heer Erasmus, vriendelijk als hij is (qua est humanitate)
verzocht (rogatu nostro) enkele van zijn δεμάτια, die hij nu meer dan
3 0 jaar geleden te Gouda schreef, te herzien. Erasmus had dit gedaan
en ze aan de drukker gegeven 8 . Hieruit blijkt, zoals we reeds zeiden,
dat Alardus weer of nog steeds met Erasmus in contact staat, dat hij
hem zelfs tot bepaalde werken aanspoort en dat Erasmus hierop ingaat.
Wel is Alardus onder invloed van de gebeurtenissen voorzichtiger ge
worden, althans tegenover Erasmus. Dit illustreert goed hoe moeilijk en
vaak dubbelzinnig de houding van Erasmus was: Uiterlijk stond hij
blijkbaar vriendelijk tegenover Alardus, maar achter diens rug in brieven
aan zijn kenissen getuigt hij vaak van het tegendeel.
Toch is Alardus wel van plan om het werk nog eens te doen uitgeven,
liefst met toestemming van Erasmus: „Ter gelegener tijd zal ik enige
geleerde vrienden bewerken, die wel gedaan zullen krijgen, zij het met
enige moeite, dat hij déze paraphrasen, de eersteling van zijn scherpzinnige geest, ter ere van de zo leergierige jeugd van zijn Holland,
uitwerkt, verrijkt en wel terecht verrijkt en aan anderen toebedeelt,
wanneer die oude papegaai bij de Galliërs de plak niet meer krijgt, opdat
het werk en de moeite voor hem gedaan niet verloren gaat" 4 .

1
Lambert Hollonius begaf zich in 1 Я 8 naar Bazel in dienst van J. Proben, waar in
Nov. de eerste uitgave verscheen van Erasmus' Familiarium Colloquiorum naar een
handschrift door Hollonius ontdekt en verzorgd, tot ongenoegen van Erasmus. Hij
studeerde daarna te Rome theologie, waar hij 2J Mei Η 2 2 stierf: Allen, III, ep. 904,
V, ep. 1284, XI, ep. 3100. Huizinga, 192.
* Volgens Huizinga, 192, bestonden er vóór Π 2 2 reeds 2Î uitgaven.
9
H e t is niet duidelijk, welk werk Alardus hiel bedoelt.
* uetulus ille apud Gallos psittacus: Alardus bedoelt hier kennelijk die oude man
mee, voor wien Erasmus te Parijs deze Paraphrase zou hebben opgesteld, maar zoals
we zullen zien, berustte dit op onkunde van Alardus, want Erasmus had dit werk
niet in Parijs opgesteld, maar zeven jaar voor het vertrek naar die stad, zodat het
moeilijk is na te gaan, wie Alardus hier bedoelt.
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Dan vertelt Alardus, hoe hij eigenlijk aan het geschrift is gekomen:
„Toen ik had bevonden, dat dit exemplaar (dat we van de welbespraakte
Guilielmus Harmannus van Gouda niet zonder geld in gebruik hebben
gekregen, op voorwaarde, dat we het aan één, hoogstens twee mensen
en dan nog wel schoolmeesters in ons land mochten meedelen) met vele
doorhalingen was overladen, heb ik het nogmaals nauwkeurig nagezien
en er de nota's van Valla bij enkele meer duistere en onduidelijke
plaatsen bijgeschreven. Daarom is het nu tweemaal zo goed gecorrigeerd
als voorheen. En, weet je, het is daarom geschied, opdat je op dit
exemplaar veilig kunt vertrouwen, al komt het dan ook niet van de
auteur zelf." Mogelijk bedoelde hij met de „tyrocina illa tua et Guilhelmi tui" welke hij in zijn huis bewaarde, onder anderen dit boekje.
De opmerking, die nu volgt, zullen we bij Crocus nog verder bespreken
„het feit, dat de zeer zorgzame en ijverige Amsterdamse senaat geen
kosten heeft gespaard om mensen te hebben, die hun kinderen goede
zeden en eerzame gewoontes op bescheiden wijze bijbrengen, daarover
verheug ik me." Doch een andere smart heeft Alardus' hart getroffen,
nl. dat ook in Holland, de oude voedster van vruchtbare geesten, de
studie overal stilligt. En de reden, welke hij opgeeft: „wegens de laksheid
en stijfhoofdigheid, die uit het Lutheranisme voortkomt. Zoals een dar
in de honingraat een pest is voor de zwerm, zo is deze andere Ismael
met zijn barbaarse taal een pest voor de letteren." Deze passage getuigt
wel van Alardus' humanistische liefde voor de letteren: een reactie tegen
het vervallen middeleeuwse latijn. Doch het is opmerkelijk, dat hij
reeds in 1522, nog geen vijf jaar na het eerste optreden van Luther, de
laksheid van niet-humanistisch gezinde onderwijzers wijt aan het Lutheranisme (a Lutheranismo profectam).
Na een grieks citaat: Laten we ons snel beteren, spoort hij Crocus aldus
aan: „Wanneer jij je gewillig begeeft op de weg waarheen we je stuwen
en je daarop toelegt, vraag ik je en dring ik er op aan, dat je onverdroten
voortgaat die Augiasstal (άυγείον βουστααιαν) te reinigen, dat wil zeggen,
dat je aan die hutspot van slechtgebruikte woorden (sordidorum uerborum farraginem), die je onder mijn toezicht onder handen hebt geno
men (quam me impulsore auspicatus es) door een zuiver en ongedwongen
taalgebruik in een korte tijd een einde maakt. Men ondervindt het
immers: wat naar was ruikt, wordt meer geprezen dan wat naar saffraan
(crocum) ruikt. En zoals vrouwen in een betere geur staan, wanneer zij
nergens naar ruiken, zo zijn de meeste geschriften juist daarom bevallig,
omdat ze alle opschik missen. Het eerste en het voornaamste is, dat
wij aan hen, die in de letteren moeten worden ingewijd, niets anders
bijbrengen, dan wat die letteren waardig is, dat wil zeggen wat zuiver
en sierlijk is. En omdat dit door sommigen ook heden nog niet algemeen
gedaan wordt en ook vroeger niet gedaan werd, maar omdat ook nu nog
steeds sommigen van de droesem drinken, wordt de arbeid van beiden
verdubbeld: zij, die onderricht gaven, moeten eerst beter ingelicht
Î0

worden en zij, die onderricht kregen, moeten eerst weer afleren. Daarom
mijn Crocus, bewijs je leerlingen deze dienst, dat geen inheemse bar
baarsheid hen besmette en zij de slechte regel van de sleur niet gaan
volgen. Ik geloof, dat je toch wel weet, wat Cicero aanbeveelt: van
niemand van ons mag het taalgebruik ooit slordig zijn, wat en waar
we ook spreken. Ieders aandeel moet perfect zijn. Reeds vroeger heb
ik gehoord, en niet zonder grote vreugde in mijn hart, dat je een hekel
hebt aan bepaalde halfgevormde woorden. En dat is allerminst verwon
derlijk. Het zou meer te verwonderen zijn, als dit niet zo was. Of kan
er iets meer aan de ijver van een leermeester in de weg staan, dan al te
veel connectie te hebben met dat soort kletskousen, die allerlei, ook
anderzins wonderlijke leerstellingen (prodigiosa dogmata) stilletjes rondfluisteren en rondmompelen, maar bijziende als ze zijn, willen, dat alles
in goede staat lijkt, zelfs de slimsten zand in de ogen strooien en
iedereen in de netten van hun verpeste partij (in hanc pestilentis suae
nassam factionis) willen verstrikken. Evenals een schurftig schaap, dat
in contact komt met een gezond, ook deze aansteekt, zo bederven ook
deze lieden de anderen." Alardus eindigt dan met deze groet: „Houd
je goed en mogen de bij deze paraphrasen gevoegde gedichten van mijn
hand en de rest, die ik geschreven heb „in gratiam pubis tuae proximis
hisce natalitijs ferijs" 1 bij je in de smaak vallen."
De brief komt voor in de Keulse uitgave van Erasmus' Paraphrasen op
de boeken van Laurentius Valla, door Joannes Gymnicus in 1529 uitge
geven 2 . Op de titelpagina worden Alardus' woorden „scripta quondam
Lutetiae a D. Erasmo Rot. literarum latinarum et omnis pietatis uindice"
herhaald. Bovendien is aan dit werkje de „Farrago sordidorum uerborum, siue Augiae stabulum repurgatum per Cornelium Crocum" toe
gevoegd, van wie gezegd wordt: „baud uulgarem formandae pueritiae
artificem, apud religiosum Hollandiae Aemstelredamum." De titel
vinden we dus bijna geheel in de brief van 1522 terug. Het blijkt zelfs,
dat Crocus deze Farrago schreef op instigatie en onder leiding van
Alardus 8 .
Uit de verschillende gegevens, die we hebben uit de correspondentie van
Alardus, Crocus, Erasmus en Cornelius Aurelius blijkt duidelijk, dat
deze Keulse uitgave de eerste is.
Alardus dringt er in 1522 bij Crocus op aan de Paraphrasen niet zonder
Erasmus' toelating uit te geven en vraagt bovendien door te gaan „de

1
Op de betekenis лп deze woorden komen we in de Crocus-biografie nog terug.
Welke de gedichten zijn, weet ik niet. Verso de titel staan alleen twee vierregelige
gedichtjes voor de lezer.
1
A.E. 8 of CE. 1 in A.L. 10 of CL. 1.
" Bij de woorden: „Ad corruptam mstitutionem loquendï emendandam pertinet" van
Agricola tekent Alardus aan: „ad eam rem iam iacta sunt fundamenta per Cornelium
Crocum nostrum, in eo coactu, in farragine sordidorum verborum". A.L. 26, 202.
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Augiasstal te reinigen". Met andere woorden, hij was toen nog niet
klaar; een uitgave van H 2 0 kan dus nooit bestaan hebben 1 .
In een brief aan Erasmus dankt Crocus hem voor diens schrijven en
vertelt dan over zijn Farrago, dat hij het eerste deel hiervan, enerzijds
geprest door onvermoeide aansporingen (improbis impulsi hortatibus),
anderzijds ook door de overweging, dat dit onderwerp over het algemeen
zou worden goedgekeurd, „ad ordinem vsque elementarium aedi" heeft
toegelaten. Het tweede deel, eertijds te Leuven op een rommelige, ordeloze manier (tumultuarie) neergepend, toen hij nog maar nauwelijks
op de drempel de schone letteren had begroet (iets wat volgens hem
duidelijk uit het werk blijkt: id quod ipsa res satis indicat) was buiten
zijn weten (meque inscio) aan zijn Farrago toegevoegd „non sine risu
doctiorum". En de reden: omdat Alardus mij met zijn oprechte woorden
overtuigde. Deze uitgave is dus duidelijk door Alardus verzorgd en wel
zonder medeweten van Erasmus, ofschoon hij Crocus in de brief van
H 2 2 , die in deze eerste editie is opgenomen uitdrukkelijk waarschuwt
dit niet te doen.
De brief komt opmerkelijk genoeg ook alleen maar in deze uitgave voor,
terwijl we het „scripta quondam Lutetiae" alleen nog terugvinden
op de titelpagina van een editie „Lipsiae Excudebat Nicolaus Faber
Anno M.D.XXX" 2 . Doch hierin is niet alleen de brief aan Crocus
weggelaten, maar ook de Farrago ontbreekt 3 . Wel vinden we verso de
titel een tienregelig gedicht: „D. Erasmvs Rot. in praefatione ueterum
colloquiorum" en twee vier-regelige gedichtjes van Alardus „aan de
lezer", welke ook in de Keulse uitgave voorkomen. Het is echter moeilijk
aan te nemen, dat Alardus de hand gehad heeft in deze editie 4.
1
Bij verschillende schrijvers wordt een Keulse uitgave vermeld van 1520. OAH. 53,
geeft als titel: Lima barbariei seu farrago sordidorum verborum per Cornelium
Crocum. Colon. Gymnicus, 1520. Voor zo ver ik kon nagaan, komt deze datering
het eerst voor bij Foppens in zijn Bibliotheca belgica, 1739: Limam Barbariei, sive
Farraginem sordidorum verborum. Coloniae apud Gymnicum 1520. De titel steunt
waarschijnlijk op de Opera omnia van Crocus van 1612/1613: C L . 87, V, waar we
deze voor het eerst vinden. Mede op grond van heel de correspondentie en de uitlatingen van Erasmus meen ik, dat de Keulst uitgave van 1529 de eerste is. Het
Répertoire des ouvrages Pédagogiques . . . Paris 1886 vermeldt op blz. 184 een editie
van 1525 en een van 15 3 5. Beide zouden aanwezig zijn in de Bibliotheek van
Chartres, maar de bibliothecaris heeft me laten weten, dat in 1944 alles verbrand is.
Het is dus onmogelijk dit te controleren. De uitgave van 1535 kan bestaan hebben,
zie C L . 04, maar 1525 is zeer waarschijnlijk een drukfout.
a
Para=/Phrasis Lvcv=/lenta ) iuxta ac breuis in elega(n)/tiarum libros, Lauren.
Vallae./de lingua latina optime meriti scripta/quondam Lutetiae a D. E r a s = / m o
Rote, literarum l a t i = / n i r u m , & omnis pie/tatis uindice./Lipsiae Excudebat/Nicolaus
Faber./Anno M.D.XXX. Bay. St. В. München. Herdruk te Lipsiae, Nie. Faber, 1534:

Oxford, U.B.
' Toch is het niet aan te nemen, dat het exemplaar onvolledig is; ook op de titelpagina wordt de Farrago niet aangekondigd.
4
Aangezien de Parijse edities niet op Alardus teruggaan, en de andere edities allemaal
op die van Erasmus, heb ik ze alleen in de Crocus-bibliografie opgenomen.
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Wat het werkje zelf betreft: De „libri elegantiarum", waren volgens
Allen sinds 1471 reeds meermalen in druk verschenen 1 . Tweemaal had
Erasmus hierop een paraphrase gemaakt en de latijnse woorden bij wijze
van dictionnair alfabetisch gerangschikt. Ongeveer 18 jaar o u d 2 had
een onderwijzer hem gevraagd, welke auteur hij het beste kon gebruiken
voor zijn onderricht in het latijn. Omdat hij Valla's boek had aangeraden, had deze onderwijzer hem verzocht hieruit het voornaamste
samen te vatten 3 . Erasmus had aan deze wens voldaan, zonder voor
zich zelf een copy te behouden (nullo mihi reservato exemplari), opdat
hij in het geheel niet aan een mogelijke uitgave dacht. Het gebeurde
zeven jaar vóór hij naar Parijs vertrok, dus ongeveer in 1488 4 . In Parijs
zelf schreef hij een grotere paraphrase voor een Engelse leerling met
de uitdrukkelijke eis deze aan niemand door te geven 6 .
Zonder dat hij het wist, werd zijn eerste commentaar dus door Alardus
uitgegeven. En nu Alardus eenmaal de gewaagde stap had gezet, durfde
Cornelius Aurelius waarschijnlijk ook. De Parijse uitgave van 21 N o vember Η 29 heefteen gewijzigde of verbeterde titel®. Bovendien vinden
we in deze uitgave een brief van Cornelius Aurelius Lopsenus aan
Joannes Berius T , onderwijzer te Rotterdam. Cornelius heeft er al zeer
1

Allen, OEE, I, 108.
In een brief aan Peter Gilles van 28 Jan. ИЗО: Allen, OEE, VIII, ep. 2260, 331339 zegt Erasmus: „olim vix narus annos vinginti". In een voorwoord aan de lezer
in de uitgave van 1531: C L . 5 (die ook staat L.B. I, 1067, maar gedateerd „pridie
Calend. Jan. M.D.XXXIIII.) schrijft hij echter: plus minus octodecim. Zowel in
de brief aan Gilles, als in het voorwoord spreekt Erasmus uitvoerig over het ontstaan
en de eerste drukken van dit werk.
3
Allen vermoedt dat het Cornelius Gerard is: Allen, OEE, I, 108-109.
4
Volgens Huizinga vertrok hij in de nazomer van 1495 naar Parijs. Huizinga, 26.
1
Erasmus heeft deze fout van Alardus zelf recht gezet: „Is qui praefatur in libellum
Comelii Croci, putat hoc opus a me scriptum Lutetiae; quum illa notarim in Hollandia
annis septem priusquam viderem Lutetiam. N a m quod Lutetiae scripserim, ingens
erat volumen, nee id in hoc paratum vt exiret in manus hominum. Insinuerai se in
disciplinam meam Anglus quidam; quem vbi comperissem, lapidem verius quam
hominem, nee ingenio nec memoria valere, meque prorsus in cassum voces fundere,
coepi illi crassius notare ac veluti pingere quae docet Laurentius. Hoc quum illi vehe
menter piacerei ас mihi spem profectus nonnullam ostenderet, perfeci quod institueram. Vnicum exemplar mea manu scriptum illi tradidi, sed adiurato ne cuiquam
communicaret". Allen, OEE, ep. 2260, 333. En in zijn voorwoord van C L . 5 staat:
„quos ante annos XXXV. scripsi Lutetiae", d.w.z. 3 5 jaar voor 1531, dus ongeveer
1496. Of met deze Engelse leerling Rob. Fisher is bedoeld, zoals Allen verondersteld
heeft ?
' C L . 2. In het voorwoord aan de lezer, a vetso lezen we: „Paraphrasim in Elegantias
L. Vallae, se quondam, cum esset Lutetiae, scripsisse fatetur Erasmus Roterodamus in
quadam praefatione: (men kende Alardus' uitgave dus) quam non ita pridem ad nos
allatam cum percurrisssem, in eaque saepius Teutonice ab Erasmo scripta quaedam,
vt qui rudissimo earn dictasset, animaduertissem: opera pretium facturum me existimaui, si & ea ipsa profectus tui studio, in Gallicani linguam transferrentur: translateque nostris typis quam emendatissime escussa, in nostratium manus venirent.
Vale, & quod in rem tuam factum est, boni consule".
7
De brief is ongedateerd. Volgens Allen, I, bl. 93 dateert ze van na 1523/24. O p
Ы. 81r-82r. Dit is de brief, welke Fruin zo graag had gehad, maar niet kon vinden:
1

Sì

vaak naar verlangd om Berius' leerlingen bij hun studie behulpzaam
te zijn. Hij meent dit nu te kunnen, omdat hij een fragment bezit van
de „farrago sordiodorum verborum" van Crocus „adolescentis mire
dextri ingenij iudiciique sic satis exacti." Een van diens leerlingen had
hem onlangs een bezoek gebracht en hem dit ten gebruike gegeven.
Crocus heeft volgens Aurelius nog wel niet elke barbaarse uitdrukking
(barbariem omnem) uitgebannen, maar hij heeft de trap beklommen.
Het werk is begonnen en als het gunstig verloopt, zal het zeker tot een
goed einde worden gebracht. Hij vertrouwt er op, dat Crocus het werk
binnenkort op zijn aansporing (me hortatore) zal voltooien 1 .
Hij heeft echter beloofd de paraphrasen van Erasmus op Valla's werk
voor Berius uit te geven. Van de andere kant vreest hij echter de
vijandschap van zijn oude medestrijder (veterum olim mei conmilitionis) weer aan te wakkeren, als hij het werk tegen diens wil zou uitgeven.
Toch verdedigt hij dit op grond van Erasmus' handelwijze, want deze
had ook de gedichten „van onze Willem van Gouda, conteranei mei"
te Parijs uitgegeven 2 . „Exemplum enim sequor, non probo." Alleen
wil hij niet, dat zijn vriend Cornelius Crocus de schuld zou krijgen,
aan dergelijke smaad zou worden blootgesteld en beschuldigd zou
worden van trouweloosheid.
Het is dus waarschijnlijk, dat de Parijse uitgave van 1529 bij Robertus
Stephanus door Cornelius Aurelius is verzorgd, misschien door het
voorbeeld van Alardus aangespoord 3 .
Het boek had een geweldig succes. Reeds in ИЗО werd het minstens
tweemaal, mogelijk zelfs driemaal h e r d r u k t 4 . De snelle opgang van
dit niet geautorizeerde werk verplichtte Erasmus in allerijl een uitgave
voor te bereiden, meer zijn grote naam waardig, want over de tekst
van Alardus was hij in het geheel niet te spreken B . Bovendien was hij

R. Fruin: Verspreide Geschriften, VII ('s-Gravenhage 1903), 66-73. Joannes Berius,
ook wel Joannes Vrsus genoemd. Allen, OEE, VI, Ы. 264. Hij was van geboorte waar
schijnlijk een Amsterdammer. In A.L. 18, A3v: „ad iuuentutem politioris literaturae
candidatam Ioanni Beri Amstelredami" en in A.L. 27, 3r enigszins gewijzigd met dit
opschrift: „Joannes Berus Aemstelredamus".
1
Als Crocus in zijn brief aan Erasmus: C E . 3 spreekt van „improbis impulsi hortatibus" bedoelt hij behalve Alardus, dus waarschijnlijk ook Cornelius Aurelius.
2
Guielmi Hermani Goudensis, theologi ac poeti clarissimi, Sylva Odarum, Paris,
M. Marchand, 20 Jan. 1497. Aldus Allen, I, Ы. 160.
9
In zijn brief aan Gilles, drukt Erasmus zijn verwondering uit over het feit, dat men
dit boek zonder zijn voorkennis heeft durven uitgeven: „Prosiliit in lucem, primum
vt audio Coloniae, mox Lutetiae libellus cui titulum scilicet fecerunt. Paraphrasis
Erasmi in libros Elegantiarum Laurentii Vallae. Demiror quid mentis aut frontis
habeant hommes istiusmodi, qui tantum iuris sibi sumunt in scripta aliena, idque
vivo authore". Allen, OEE, VIII, ep. 2260, Ы. 333.
4
C L . 3: 12 April en CL. 4: 6 September. Mogelijk ook nog een uitgave te Lyon:
C L . 01.
' Π December 1530 schreef Erasmus deze weinig vleiende woorden aan de Bazelse
uitgever Frobenius: „Si paraphrasim in Vallam iudicassem editione dignam, ultro tibi
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er zelf van overtuigd, dat men zijn tweede commentaar nog beter had
kunnen uitgeven 1 . Zo verscheen in Maart 1531 te Freiburg de eerste
editie, die door Erasmus zelf verzorgd was, „ab ipso iam recognita" 2 .
Ook lezen we hier, dat hij het met de titel niet geheel eens was s .
Robertus Stephanus, de Parijse uitgever, paste zich snel aan, want enige
dagen na de „quarta editio" gaf hij een nieuwe uitgave in het licht, die
op Erasmus' eigen uitgave teruggaat: „ab ipso iam recognita" 4 .
Op de verschillende kleine tekstwijzigingen zullen we hier niet verder
ingaan. Zeker is echter, dat deze uitgave de houding van Erasmus t.o.v.
Alardus niet verbeterd heeft.

3 : Kort verblijf in Amsterdam
Op Oudjaar H 2 2 schreef Alardus een brief aan Theodoricus Syrenius
van uit Leuven B . Wie deze Syrenius is, is niet bekend. Was het een
schuilnaam ? Men krijgt alleen de indruk, dat hij een medestudent van
Alardus was, of mogelijk een rustend geestelijke, die zijn interesse voor
de schone letteren nog niet had verloren. „Ik meen beste Syrenius",
zo begint Alardus zijn brief, „dat het niet billijk is, dat ik al wat ik
aan werken van christelijke dichters bezit, met zo groot verlies voor
mijn studies, U zonder aarzelen zoveel maanden zonder enige winst
uitleen." Hij vraagt daarom als vergoeding een wederdienst. In opdracht
van de Amsterdamse koopman Pompeius Occo was Alardus bezig met
het samenstellen van een passieboekje. Door deze Occo „de meest humane
van allen en degene, die de wetenschappen een zeer goed hart toedetulissem. Ordo litterarum ab asino inductus opus inemendabile: propterea multa
sunt a stolidissimo Alardo". Allen, IX, ер. 2412, Ы. 93.
1
„Neutrum scripsi ut ederetur, et tarnen illud, quod scripsi iam adulta aerate, multo
tolerabilius erat, quam illud, quod adolescens enotavi". Voorwoord van C L . 5.
1
C L . 5.
' Eveneens in dit voorwoord vertelt hij over de vele uitgaven: . . . Scriptum literatori
tradidi, nullo mihi reservato exemplari, de edendo nihilo magis cogitans, quam de
meipso suspendendo. ld nunc prodisse video, exemplaribus innumeris propagatum. An
non haec sit atrox injuria, et legibus vindicanda, judicent boni viri. Nee hoc satis
visum est, affinxerunt titulum Paraphrasis: quod ludibrii causa factum videri potest.
Tolerabile fuerat Epitomen appelare. Ne id quidem ist is visum est satis injuriae, admiscuerunt nonnullae, quae nee in Laurentio habentur, nee a me sunt addita: rursus
quaedam omiserunt, quae praetermitti non poterant. Hactenus injuria potest appel
lar!, illud vero non jam injuria solum est, verum etiam extremi stuporis, quod praeter
argument! naturam opus distraxerunt ordine literario..." Of Erasmus' verwijten
waar zijn, is moeilijk te zeggen, aangezien hij, naar eigen zeggen, geen exemplaar
had behouden. Bovendien was het een jeugdwerk. Hij kon niet meer controleren, wat
hij toen geschreven had.
4

C L . 6: 18 Juni 1531 en C L . 7: 25 Juni П 3 1 . C L . 14 is de secunda editio, d.w.z.
„ab ipso iam recognita".
6
A.E. 9.
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draagt" 1 , was hem reeds verschillende malen verzocht zo'n boekje te
verzorgen, maar door gebrek aan tijd was hij er nog steeds niet mee
klaar gekomen. Syrenius echter heeft tijd in overvloed (nunc autem
quum plus satis otij suppetat tibi, quod mihi deest). Daarom vraagt
Alardus hem bij de plaatjes, die bijna alle betrekking hebben op het
Lijden van Christus, toepasselijke teksten te schrijven, gekozen uit de
gedichten door Alardus aangewezen en reeds van kanttekeningen voorzien. „Bedenk mijn Syrenius, dat gij nu iets beters moet doen dan wat
Homerus verhaalt van de zang der Syrenen. Hij toch vertelt, dat zij
meestal, niet zozeer door de zoetheid van hare stemmen, of door de
nieuwheid en de afwisseling van haar gezang, gewoon waren de voorbijvarenden terug te roepen, maar doordat zij verklaarden veel te weten,
teneinde de mannen door het verlangen om daarvan kennis te nemen,
aan hare rotsen te laten vasthechten. N u moet gij streven en zeer
krachtig streven om iedereen, die waarschijnlijk naar heilzame gedichten
verlangt, ook in waarheid de christelijke Syrenen te doen begeren.
Ieder, die deze verzen leest moet terstond met de H . Paulus zeggen, niets
te kennen dan Jezus Christus en dien gekruisigd" 2 .
Verso de titel vinden we een lijst van de „Autores" met o.a. Prudentius,
Petrarcha, Joannes Murmellius, Cornelius Aurelius Goudanus en Alardus zelf. Interessant is nog te vermelden, dat we op blz. 6 een brief
lezen van Adamus Verdunius Hagensis 3 „ad pium lectorem", geschreven van uit het Drietalencollege te Leuven, Î Februari H 2 3 . Volgens
zijn verklaring hebben we deze mengeling vooral aan Alardus te danken,
die maar één zorg heeft: de schone letteren en studies uit alle kracht
te bevorderen 4 .
Reeds uit de titelpagina komt de dubbele doelstelling van dit werkje
naar voren: „Het Lijden van Onze Heer Jezus Christus of wel „scopus
meditationis Christianae" uit de beste en oudste christelijke schrijvers

1

Dit is wel een geheel andere houding en toon als in de brief aan Erasmus. Zowel
door de correspondentie over Occo's boeken, als ook de samenwerking bij dit passieboekje, blijkt, dat Alardus' eerste oordeel zeer waarschijnlijk neergeschreven was in
een slechte bui.
2
Vertaling van O AH. 37-38 De woorden van St. Paulus vinden we ook in het grieks
boven Alardus' potretten.
' Adamus Verdunius Hagensis is te identificeren met: „Adam Van den Duyn de
Hagis. Trajecten, dioc. 21 Juli 1519" te Leuven gematnkuleerd onder „Ex castro
divites". Schillings, 610, nr. 176. De brief is geschreven in het Drietalencollege. 12
Mei 1521 werd een Adam Verduneus of Verdunius student op dat college. De Vocht
verklaart deze naam echter als: van Verdun. Het zou een Vlaming of Waal zijn. Deze
verklaring lijkt me echter foutief op grond v. „Hag en sis" of „de Hagis". Of hij te
identificeren is met „Verdunius", welke Erasmus op 6 Febr. 1522 zo prijst, is mogelijk.
Zie: History, II, 69.
* „Atque hanc farraginem, siue haec miscellanea utique debemus Alardo Amstelredamo, cui vnice curae est, humanas literas вс bona studia semper uigili adiuuare
industria, promovereque".
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samengesteld". De Amsterdamse drukker Doen of Dodo Pïetersz. 1
voerde het uit „ad Chrïstianae pietatis augmentum en decus." Scopus
wil zeggen „doelwit, de roos, waarop men moet schieten." Zo is dit
meditatieboekje bedoeld tot vermeerdering van de christelijke godsvrucht door middel van beroemde literatoren, zowel klassieke als
eigentijdse Humanisten. Een duidelijke poging om naar Erasmiaans
ideaal de humanistische studie en de pietas met elkaar te verbinden.
De titel „Passio Domini Nostri Jesu Christi" is enigzins misleidend.
Sterck sprak van „een reeks fraaie passieprentjes" 2 en de Graaf schrijft:
„Het resultaat van die samenwerking tussen Alardus, zijn opdrachtgever Occo, Syrenius, die de bijschriften vervaardigde en Jacob Cornelisz. van Oostsanen, die de 64 passieprentjes sneed, is de Passio...
op 2 April Π 2 3 te Amsterdam door Doen Pietersz. uitgegeven" 3 . Het
zijn echter geen 64 passieprentjes. Wel zou men kunnen zeggen, dat
Alardus hier de Passie centraal ziet. Vandaar ook de naam. N a twee
voorstellingen: de zondeval en de verdrijving uit het paradijs, volgen
17 scènes uit het N . T . vanaf de boodschap van de engel. Vanaf de
plaat, dat Judas bij de priesters komt om te onderhandelen over de
geldsom als loon voor zijn verraad tot en met de begrafenis van Christus
telt men 34 voorstellingen. Daarna komen er nog acht van de Verrijzenis tot Pinksteren om te sluiten met het laatste oordeel, een Maria
met doorboord hart en een Maria met Kind. Meer dan de helft gaat dus
wel over de passie, maar het boekje heeft toch een bredere opzet dan de
titel doet vermoeden. Adam van den Duyn leidt het daarom vollediger
bij de lezer in met deze woorden: „Habes hic optime lector aduentum,
uitam, obitum, resurrectionemque Seruatoris nostri Jesu Christi uersibus
doctis, iuxta ac pijs, ex diuersis & religiosissimis quibusque Christianae
religionis poetis."
Toch weten we waarschijnlijk nog iets meer over de voorgeschiedenis
van dit boekje, dat bij de bibliofiel Pompeius Occo ongetwijfeld in
de smaak moet zijn gevallen *.
Zoals Alardus aan Syrenius schreef, had Occo hem reeds verschillende
malen gevraagd om een passieboekje samen te stellen. N u is er een
contract bekend van 30 April 1520s, waarin de Amsterdamse boek1
E. W. Moes en C. P. Burger: De Amsterdamsche Boekdrukkers in de 16e eeuw. 4
din. Amsterdam 1900, I, 35-86; H. A. Poelman: Enige bijzonderheden aangaande het
werk van den Amsterdamschen boekdrukker Doen Pietersz. in: Het Boek, I (1912),
123-127.
* OAH. 38.
» De Graaf: Folium, IV, 89. De Graaf : Alardus, 25.
4
20 Dec. 1519 had hij reeds een gebedenboekje bij Du Pré in Parijs laten drukken,
bestemd „als boekje voor de kooplieden om het steeds op reis in hun zak te kunnen
dragen". Uitvoerig besproken bij OAH. 24-29.
5
Diplomatarium Novegicum. Oedbreve . . . C R . Unger og H. J. Huitfeldt. Syvende
samling Christiana. P. T. Mollings Forlaghandel, 1869, nr. 552, Ы. 540-541: Contrac
tus libronim jmprimendorum: „ouer een ghecomen ende gheackerdeert meester Hans
domhere tothe Drunchten ende Doen Pieters zon drucker ende poener tot Amster
dam". In hetzelfde contract staat de naam van de domheer nog geschreven als Hans
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drukker Doen Pietersz. op zich neemt „the drucken een bede boeck
1
van die passie ons heren" . Inhoud en uitvoering worden nauwkeurig
omschreven „ . . . dat die passie ende schrijft aen deen syde ghedruckt
ende aen de ander syde een schoeen parck пае veravollinge der passie
oft scryft, ende dat alsoe gctongnueert, ende daer die bedinge van onser
lieuer wrouwen jn komen ende een schoen parck van onser lieuer
wrouwen по lijijt sijnre memoriael ende in die fignetten van die passie
sullen staen die prophete gesignertt ende ewa(n) gelisten etc. elx mit
hoer bekennen ende naemen. Ende voort пае die passie sullen folgen
andere veele bedingen mit hoer heiligen sullen all schoen ghesneden
weesen ende mit roet ende swart ghedruckt van die beste letteren die
sy hij krighen kan, op guet groet papier mediaen, al op Doen Pieters
cost ende mit schoene fingetten soe dat oerbaar ende eerlick wert woll
corrigerende ende arbeyt пае dat e x e m p l a r . . . " Uit de woorden „пае
dat exemplar" en „als dat exemplar wt wijst" mag men concluderen,
dat een soortgelijk boekje hier als voorbeeld heeft gediend.
Hans Reff, die met de drukker het contract sloot kon echter nog op
bepaalde voorwaarden terug, hoewel hij reeds een voorschot gaf: „ende
wan dese boecken sal hy meester Hans vorescr. leveren 12 с (dwz. 1200)
twyschen hier ende paschen naestkomende dat stuck voer vj sc. onghebonden, ende jn dien dat meester Hans niet dan χ с (1000) wil hebben
soe sal hy Doen Pieters zon dat loenen ofte verbeteren tot goedemannen
seggen, des heeft meester Hans Reef voe(r)ss. Doen Pieters ghegeuen
een pont gr. vlaems, jndien meester Hans die boeken niet belieft te
hebben soe sal hy deze herft dat ouer scriuen soe mach hy daer mede
vrij weesen, des sal Doe Pietersz zon voerss. ter stont laeten werken
voer ter tyt dat se reede syn alle dinge sonder arch ende lijst, hyer an
ende ouer gheweest Popius Occo ende Jacop Cornells zon schilder."
Ook bij dit boekje is Occo dus betrokken, en misschien mogen we uit
Reef en Hans Reff. Het is getekend: „In kcnneese daer waerheyt soe sijn hier twe wt
ghesenden sedullen off gemaeckt ende onder geteykent mit abed daerof heeft meester
Hans voerss. die operstc en Doen Pieters zon de onderste ghescreuen tot Amsterdam
jnt jaar ende dach als voerss. stat", (ni. Den letsten dach jn April anno Π 20). Volgens
Poelman is Hans Reff in 1520 secretaris van de aartsbisschop, en later zelf bisschop
van Oslo.
1
Volgens Sterck, OAH. 33, zou Hans Reff in opdracht van Eric Valkendorf, de
aartsbisschop van Trontheim, naar Amsterdam gezonden zijn met het doel daar enige
godsdienstige boekjes tot stichting en opwekking der Deense katholieken te laten
samenstellen en drukken. Doch dit blijkt niet uit het contract. Daar wordt de aarts
bisschop niet genoemd. Ook и er alleen maar sprake van een passieboekje. Sterck
steunt op het artikel van Poelman. Over Ericus Walckendorp of Valckendorf, zie
NNBW., IX, 1272-1273: hij werd 14 Aug. 1H0 aartsbisschop van Trontheim, moest
vluchten voor koning Christiaan, die op zijn doorreis naar Brussel in П21 van de
Amsterdamse magistraat uitlevering eiste. Op aanraden van Occo, Eriks gastheer,
weigerde men, omdat de bisschop zich op Rome had beroepen. Daar stierf hij aan
het pauselijk hof op 28 Nov. 1522. Deze gegevens staan ook vermeld bij H. v. Heussen. Kerkelijke Historie en Outheden der zeven verenigde Provinciën, IV, 220, Leiden
1726.
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dit laatste afleiden, dat Pompeius Occo voor de afrekening zou zorgen
en Jacob Cornelisz. voor de houtsneden. Mogelijk werd het boekje uit
een legaat bekostigd, want het contract besluit met deze woorden: „Ad
predicta exequenda recipit Doen Pieters octoginta aures currentes a
1
reuerendissimo pie memorie defuncto" .
Het is echter duidelijk, dat dit contract niet kan slaan op het passie
boekje door Alardus samengesteld. Dat is nl. niet in rood en zwart
gedrukt, zoals overeengekomen was. Ook de figuren van de evangelisten
komen er niet in voor. Sterck vermoedt, dat het werkje zelfs nooit
verschenen is, maar dat Jacob Cornelisz wel de prentjes gesneden heeft.
Volgens hem stierf de bisschop in 1521 te Rome. In dat jaar verscheen
ook bij Doen Pieters het boekje „Hier begint een scoene stomme passye
wt den bijbel ende Evangelien tot Ixxx figuren toe." Daarom stelt hij
de vraag: „Zou men nu niet kunnen aannemen, dat Jacob Cornelisz. de
houtsneden, door hem volgens contract gemaakt, na den dood van den
bisschop gebruikt heeft om tezamen met Doen Pietersz. een passieboekje
uit te geven zonder den tekst, dien hij vermoedelijk nog niet uit
Denemarken ontvangen had ? Het boekje van 1521 heeft ook een titel
in rood en zwart, zoals in het contract was voorgeschreven. Wellicht
is de overeengekomen oplage van dit boekje toch nog aan Hans Reff
gezonden ter gedeeltelijke voldoening aan het contract" 2 . Volgens de
Graaf is de Stomme Passye gedrukt na de publikatie van Alardus'
Passio van Π 2 3 3 , omdat, zoals Henkei heeft vastgesteld, de hout
sneden van de Stomme Passye meer versleten zijn dan die van Alardus'
werk. Bovendien ligt dit voor de hand, volgens de Graaf, omdat de
Stomme Passye — een prentenboek bestemd voor ongeletterden—80
illustraties heeft, d.w.z. 16 meer dan de Passio van Alardus. „Waar
schijnlijker, dan dat er voor Alardus' Passio een keuze zou zijn gemaakt
uit 80 aanwezige prentjes, is het, dat er later zestien bij gesneden zijn" 4 .
Afgezien echter van de vraag, welke van de twee werkjes het eerste
verschenen is, lijkt het zeer aannemelijk, dat Hans Reff zich om een
of andere reden terug getrokken heeft, een mogelijkheid welke het
contract hem bood, als hij dit in de herfst zou laten weten. Jacob
Cornelisz had waarschijnlijk echter reeds een serie houtsneden gemaakt
en het is te begrijpen, dat de bibliofiel Occo, die er mede bij betrokken
1

Poelman veronderstelt in aangehaald art., dat de drukker de 80 goudgulden kreeg
om het werk voor te bereiden en dat het „exemplar" misschien een drukproef was.
Hij verwijst ook naar het regest no. 10(6, Ы. 761 in Diplomatarium Norvegicum, I,
waar we lezen „Hans Reff, kanunnik te Trontheim kwiteert Aartsbisschop Erich
Walkendorff uit Trontheim voor het geen er nog stond als rest der druklonen van
het Missale (Nidrosiense), hetwelk Mag. Pouell heeft doen drukken (i Amsterdam).
Trondem, 20, vigilia omnium sanctorum". Deze Pouell Reff zou het geld beschikbaar
hebben gesteld en de overleden priester zijn.
1
OAH. 3J. Stomme Passye: N-K. 1681. Ei. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
' De Graaf: Folium, IV, 93-94. Hij verwijst naar de nota van Henkei bij N-K. 1681.
4
De Graaf vergeet echter, dat niet alle prentjes van één kunstenaar zijn.
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was, het plan niet geheel wilde opgeven, ja zelfs wilde financieren. Zo
roept hij Alardus te hulp, die bij de prentjes de tekst moet maken.
Wegens drukke werkzaamheden doet deze dan op zijn beurt op Syrenius
een beroep. Alles tesamen duurt deze procedure bijna drie jaar: 30
April Π 2 0 tot 2 April Π 2 3 . Om een ruimer afzet te krijgen heeft de
drukker de verzameling prenten, iets uitgebreider, nog eens herdrukt,
nu zonder latijnse gedichten, meer bestemd voor de gewone man.
Als deze reconstructie juist is, kan zij tevens enig licht brengen in een
zeer omstreden kwestie, of Jacob Cornelisz degene geweest is, die de
houtsneden heeft vervaardigd 1 .
Op dezelfde dag, 2 April Π 2 3 , verscheen eveneens bij Doen Pietersz. 2
Alardus' werkje „Ritus Edendi paschalis A g n i " 3 . De Graaf, die de
datum van de opdrachtsbrief aan Jacobus Valeolaetus „postridie natalis
D. Gregorij 1523" verkeerd interpreteerde als 16 November in plaats
van 13 Maart, de dag na het feest van paus Gregorius I, meende dan
ook abusievelijk, dat het werkje in de tweede helft van H 2 3 verscheen 4 .
De titel van het boekje heeft betrekking op het voornaamste gedicht
„Voorschriften voor het eten van het paaslam, alsmede de tien plagen
of rampen, waardoor eertijds, door de goddeloosheid van de Pharao,
Egypte ellendig is gekweld. Met enige andere punten, die daarop betrek
king hebben, waaruit duidelijk het allerrampzaligste aanschijn van deze
eeuw kan worden waargenomen." Alardus wil hier aantonen, dat, zoals
Egypte eens geplaagt werd door de goddeloosheid van de Pharao, ook
zijn tijd hevig gekweld wordt. Het boekje is op zich niet polemisch
gesteld, geen strijdschrift tegen een bepaalde sekte, ofschoon de Graaf
schrijft: „Deze conceptie wordt begrijpelijk, indien men zich herinnert,
1

Op de meeste prentjes komt het monogram I AA Д of
ï ΛΛ A voor. Sommigen
zagen hierin de aanduiding voor Johan Walthei van Assen, die rond 1517 te Amster
dam leefde. Vgl. Α. Bartsch: La peintre graveur VII, Vienne 1808, 444. G. К. Nagler:
Die Monogrammisten, IV, München en Leipzig, z.j., 7-16 verwerpt de interpretatie:
Jacob Cornelisz. De letters IMVA zouden slaan op een „Formschneider", die tevens
tekenaar en schilder was, ni. Jan van (der) Meren Antverpiensis. Jacob Cornelisz. zou
de passievoorstellingen getekend hebben, maar het monogram zou de Formschneider
behoren. Ook verwerpt hij de interpretatie: Jacob Moler van Amsterdam. Schilderijen
met dit monogram o.a. in het Rijksmuseum en Centraal Museum Utrecht worden
toegeschreven aan: Jacob Cornelisz van Amsterdam of van Oostzanen. Volgens: Beschrijving der Schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam, 's-Gravenhage 1880,
no. 60, 75, betekenen de letters I A Jacob Amstelodamensis en is het monogram waarschijnlijk niet meer dan een meesterteken. Een andere vraag is of alle prentjes in
Alardus' boek van Jacob Cornelisz. zouden zijn. Op sommige komt het monogram
niet voor. Baron Rumohr houdt ze, zeker voor een deel, voor eigenhandige werken
van Lucas van Leyden. Vgl. Nagler, a.w.
1

„ad castrum angelicum" of zoals in de Stomme Passye: „aen die oude side in die
kerekstraete By My Doen Peeterzoon in Enghelenburch".
» A.L. 8.
4
De Graaf: Folium, IV, 89 en 91. De Graaf : Alardus, 28. A.E. 10. De brief is van
13 Maart. Onder het portret op de laatste blz. staat echter: Dodo Petrus. . . pridie
Parasceves Christianae excudebat 1523.
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dat in hetzelfde jaar 152} de Sacramentaristen, die de leer van Christus'
vleeswording loochenden, zeer actief waren. Tegen deze en dergelijke
hervormingsgezinde bewegingen was Alardus' boekje in de eerste plaats
1
gericht" . Alardus noemt echter nergens een ketterij met name. Alleen
in zijn opdrachtsbrief aan Jacobus Valeolaetus is hij concreter en zelfs
scherper als in zijn brief aan Crocus van 1522, waarin hij zich ook
al tegen „de Lutheranen" had gekeerd.
Het gedichtje is een poetische weergave van de vastenpredikaties, die
hij „de laatste veertig dagen, per hos extremos quadragesimae dies"
waarschijnlijk in de H . Stede (hic in aede), zowel in het latijn als in
de volkstaal heeft gehouden 2 . Daarbij heeft hij de gelovigen, zoals hij
Jacobus schrijft, onder andere bijbelse voorbeelden vooral gewezen op
de tien plagen van Egypte. Zowel in zijn preken, als in zijn persoonlijke
gesprekken heeft hij steeds getracht om de gelovigen van de verkeerde
opvatting af te houden 3 . Verschillende malen vergelijkt hij de opkomst
van de ketters met de kikvorsenplaag in Egypte. „Vniversa propemodum
scaturit Hollandia et potissimum tua illa Zelandia", hoewel hij zelf
weinig last heeft van dat gekwaak, vanwege zijn gebrekkig gehoor.
Alardus eindigt zijn opdrachtsbrief met de groeten aan Jacobus, aan
diens broer Joannes: „fratre tuo germano M. Joanni Valeolaeto" 4 en
aan Cornelius, eveneens een oudere broer van Jacobus, zendt hun ook
een exemplaar van de Passio en vraagt aan niemand zijn confessies door
te geven, want „de vriendschap van het grote publiek is bedriegelijk."
En dat in een openlijk gepubliceerde brief !
De karakterisering van de Graaf als „missieboekje" is wel erg vaag в .
Het heeft een overwegend katachetisch karakter. Naast het gedicht
over het eten van het Paaslam, heeft Alardus nog een groot aantal
gedichten opgenomen, verschillende van drie of vijf regels. Toch zijn
de titels reeds genoeg om de strekking van het werk weer te geven:
Fragmenta aliquot ex summa vitae Cbristianae.
Treis (ut vocant) Theologicae veritates.
1

De Gaaf: Folium, IV, 90. De Graaf: Alardus, 27.
„partim ad latinos latinas, partim ad populum populares babemus conciones".
Ne denique ceu ranae Aegyptiae raucis vlulatibus inturbent omnia non dubito
mi Jacobe, tametsi hactenus nullus in plerisque sensus bumanitatis, nulla Ro. Pon.
reuerentia, nulla traditionum Apostolicarum, nulla consuetudinum ecclesiasticarum
nulla consuetudinum ecclesiasticarum, nulla sanctorum patrum (vt vocant) determinationum ab bine ferme quadriennium fuit obseruatio. Tamen per bos extremos
quadragesimae dies, adnixi sumus, ne quis in sordibus adhuc magis insordescat, neue
quis sit sese eodem menticio mscitiae praetextu, aut velit, aut posset vtcumque tueri
et excusare, iam dudum a nobis, minime tamen aut imperiose, aut odiose, aut
stomachose, sed Cbristianae, sed ingenue, sed amice clanculum intra domésticos parietes,
alias vitro exbibita, alias obiter captata occasione, in ambulacus, in familiaribus colloquis, addam et simposijs... in arcanis consilijs, omnibus omnium erroribus indicatis,
praeditisque. A 2r.
1

8

4

In A.L. 3 Î , E i r spreekt hij over Cornelius ook van „frater tuus gennanus".
" De Graaf: Folium, IV, 89.
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Septem misericordiac opera corporalia.
Spiritualis misericordiac opera.
Dotes sivc gratiae Spiritus S. Septem.
Sex in Spiritum S. peccata.
In divitem epulonem Evangelium.
Peccata coram Deo (ut aiunt) clamantia.
Deiparae virginis Maiiae dolores septem totidemque gaudia *

Zoals in de Passio, wil Alardus ook hier de mensen in dichtvorm in het
geloof onderwijzen en hun godsvrucht verdiepen: „ad Christianae pietatis et decus augmentum", zoals we onder zijn houtsnede lezen. Dit
blijkt nog eens temeer uit de twee gedichten, waarin Alardus zijn mede
priesters uitnodigt om naar de verklaring en de uitleg van de canon
van de H. Mis te komen luisteren, zoals die door Dorpius te Leuven
werd gegeven. Het H . Sacrament wordt behandeld door onwaardige
mannen, mensen zonder begrip. De priesters moeten zich goed realiseren,
wat ze doen. Ook voor de priester is de H. Mis een hulp op de weg
der deugd. Moringus schreef in zijn Leven van Dorpius: „In sacro porro
peragendo attentior, in precibus horarijs et admissorum confessione
religiosior esse cepit. Erga viros pios, Deoque deditos longe studentiosior;
postremo erga omnes Christiana charitate affectior ac flagrantior" 2 .
Men krijgt uit de twee werkjes van Π 2 3 de indruk, dat Alardus sterk
de invloed van Dorpius heeft ondergaan. Uit een brief van deze geleerde
aan Martinus Lipsius, weten we dat Alardus veel met hem in contact
stond: „De tuo salutari labore Alardus apud me ne verbo quidem
meminit unquam id quod m i r o r " 3 , iets wat overigens duidelijker zal
blijken uit de nog te behandelen briefwisseling van Alardus en Martien
1

F r-F 3v.
MHL. 257-348, gec. 276, r. 584-588. Het gedicht staat gedeeltelijk op blz. 40Í408. In de Ritus Edendi staan de twee gedichten E 2v-E 4r. Volgens de Vocht, MHL.
408, bewijst de allusie in Alardus verzen, dat Dorpius op zijn minst van plan was de
canon van de H. Mis uit te leggen.
' De brief, die geschreven is vanuit Leuven en niet gedateerd, moet volgens de Vocht
stammen uit de tijd van Dorpius rectoraat, nl. 28 Febr. - 30 Aug. 1523. In: Horawitz,
XXIV, 44, (706) en met een kleine wijziging LXVI, 97, (759). De zgn. Codex
Horawitzianus, is een Hollandse codex, die Horawitz in 1881 in handen kreeg. Men
vindt hierin 99 brieven. Zie uitvoeriger aldaai in de inleiding. De meeste brieven
waren niet gedateerd. In zo ver de datum te fixeren is, komt er geen enkele brief in
voor van ná 1525, zodat de codex mogelijk een deel is uit een reeks, waarvan dit
deel dan tot 1525 gaat. Deze caesuur wordt in het leven van Lipsius begrijpelijk.
Martien Lipsius werd in 1492 te Brussel geboren, en was dus ongeveer van Alardus
leeftijd. Hij werd in 1507 naar het Martinianerklooster van de reguliere Augustijnen
te Leuven gezonden, waar hij in 1510 intrad en in 1518 priester werd gewijd. Hoewel
zijn studies zich vooral bewegen op het gebied van theologie en patristiek, had hij
een grote belangstelling voor het humanisme. In 1516 leerde hij Erasmus kennen en
werd een van diens meest toegewijde bewonderaars. Door Erasmus werd zijn ijver voor
de studie steeds aangewakkerd en zelfs financieel ondersteund. Lips toonde zich een
vurig verdediger van Erasmus, zelfs tegen zijn medebroeders in. Waarschijnlijk is hij
na zulke meningsverschillen door zijn overste in 1525 overgeplaatst naar het klooster
1
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Lips. In deze Ritus edendi komen we weer enige houtsneden tegen, maar
we zitten hier, wat betreft de kunstenaar, voor dezelfde kwesties als
bij de Passio: het prentje op de titel: het laatste Avondmaal, komen we
1
ook tegen in de Passio . Het tweede verdient echter even onze aandacht:
de houtsnede met het Mirakel van Amsterdam. Eigenlijk zijn het drie
voorstellingen: Links een zieke man te bed. Zijn vrouw vangt in een
kom het braaksel op. Rechts gooit ze dit in het vuur. In het midden
haalt ze geknield de onverbrande hostie uit het vuur, terwijl twee
engelen naast haar knielen. Op de schouw is in het midden het wapen
van Amsterdam aangebracht, met het onderschrift „Amstelredam",
links het jaartal 1 Я 8 en rechts de initialen van de kunstenaar, het
reeds eerder vermelde monogram. Sterck noemt dit een „bedevaartprentje, dat reeds in Π 1 8 bij het eerste zwakke optreden der Sacramentariers onder het volk verspreid was" 2 . We laten dit voor zijn eigen
rekening, maar zeker is, gezien het jaartal, dat het reeds eerder, waar
schijnlijk afzonderlijk, verspreid was.
De derde houtsnede is een portret van Alardus op de laatste bladzijde.
Hier ontbreekt echter het monogram, hoewel Sterck en de Graaf het
toeschrijven aan Cornells Jacobsz. 3 . Dit portret komt herhaalde malen
in Alardus' werk voor 4 .
N-K. 3125 vermeldt nog een derde werk: De Graven van Holland.
Het is een serie houtsneden met latijnse tekst, maar zonder jaar en
plaats van uitgave. Het zou een druk zijn van Doen Pietersz ongeveer
uit Η 1 8 , en Alardus zou waarschijnlijk de latijnse teksten hebben ver
vaardigd 8 . Omdat ik echter geen enkel aanknopingspunt kon vinden,
heb ik het niet in de bibliografie opgenomen e .
van de reguliere kanunikkessen te Crois en Lens bij Waremme, om daar de prior
te helpen, wiens opvolger hij werd in 1535. Tot zijn dood in 1555, 23 Maart, bleef
hij werken uitgeven. Zie verder: History, III, 71-75, MHL. 531-556. Wanneer hij
met Alardus in contact kwam, is niet bekend, maar de negen brieven in deze codex
dateren alle waarschijnlijk van 1524-1525. Andere brieven dan deze in de codex
zijn niet bekend. Ook vinden we in de codex een gedicht op een zekere Judocus Lips
„Causidicus", die jong stierf: Horawitz, 40, (702). De codex berust thans in de
Gemeente Bibliotheek van Rotterdam.
1
Ы. E 4 verso, met monogram.
* H. Stede, 160.
s
OAH. 6. De Graaf: Folium, 92. De Graaf: Alardus, 29.
4
Voor een lijst van Alardusportretten zie bijl. 343. Volgens de Graaf zijn de portret
ten in Reusner en andere bio-bibliografische woordenboeken slechts copieën. Doch het
zijn eerder zelfstandige bewerkingen. Om de meningsverschillen omtrent de kunstenaar van de Ritus en de Passio nog te vervolledigen, wijs ik nog op een artikel van
Jules de Petit in Gazette des Beaux Arts. Courier Européen de l'art et de la curiosité.
Paris 1883, ser. 2, 135-15 5: L'ornementation des livres. Volgens hem heeft Walter
van Assen de houtsneden gemaakt, maar onder het portret van Alardus uit de Ritus
edendi schrijft hij „Attribué à Holbein".
6
Zie verder: W. Nijhoff : Nederlandse houtsneden 1500-1550, 's-Gravenhage 19331936, 53-54. Een volledig exemplaar bestaat waarschijnlijk niet meer.
' Als het werkelijk van Alardus zou zijn, stamt het waarschijnlijk niet uit 1518, maar
uit 1523.
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Door de foutieve datering van het tweede werkje en door het feit, dat
hij de correspondentie van Alardus en Martien Lips niet kende, kwam
de Graaf tot onjuiste conclusies. Hij meende nl., dat Alardus gedurende
heel het jaar Π 2 3 in Amsterdam is gebleven en spreekt dan ook over
een „amsterdamse periode" 1 . De leuvense studententijd zou afgesloten
zijn. Doch er zijn aanwijzingen genoeg, dat deze periode niét afgesloten
was, al weten we niet precies hoelang hij te Amsterdam bleef. Waarschijnlijk was dit slechts een korte tijd om de uitgave van zijn twee
boekjes te verzorgen, terwijl hij ondertussen in de H . Stede de vastenpredikaties hield.
Daarom is het m.i. ook onjuist, wanneer de Graaf schrijft: „Het verdient opmerking, dat we in dit jaar H23 een andere Alardus terugvinden dan de humanist, die we in Leuven ontmoetten: thans is een
strijdend priester aan het woord, polemiserend tegen de ketterse bewegingen, die in Amsterdam het hoofd opstaken. In Leuven troffen we
een eerzuchtige student op jacht naar wetenschappelijke roem, die
er naar streefde contacten te leggen met de prominenten van zijn tijd
en die leefde in de enigszins abstracte sfeer van een sterk theoretisch
humanisme. Ginds interesseerde hem de dialectiek, de klassieken, de
theologische vraagstukken. Als hij aan Erasmus, enigszins spijtig en op
half-verontschuldigende toon schrijft, dat hij nog slechts een paar
kleinigheden in druk heeft gegeven, wordt men zich zijn eerzucht bewust. In dit raam passen zijn pogingen de beroemdheden van zijn
generatie te benaderen en zijn streven naar een professoraat aan het
Drietalencollege" 2 .
De Graaf zoekt de grond van deze mentaliteitsverandering in een combinatie van oorzaken: Alardus is rijper geworden, ongeveer 32 jaar en
rond 6 jaar priester. Pogingen om een vooraanstaande plaats in de
Leuvense intellectuele wereld in te nemen waren mislukt. Erasmus e.a.
behandelen hem sinds Π 1 9 als een quantité négligable. „Opmerkelijk
is, dat in de correspondentie van Alardus de briefwisseling met zijn
collegae-priesters voortaan een grotere plaats zal innemen dan die met
de humanisten in engere zin. De eerzuchtige student is een eenvoudige,
werkzame priester geworden. Zijn wetenschappelijke belangstelling
ging daarbij niet verloren. Integendeel: een lange periode van grote
publicistische activiteit zal nog volgen, in dienst van zijn geloofsijver
en zijn behoefte te getuigen. Het merendeel van zijn geschriften heeft
dan ook een uitgesproken herderlijke inslag: getuigen en vermanen,
onder dit motto zijn zijn meeste werken samen te vatten" 1 .
Naast de psychische verandering vestigt de Graaf de aandacht op het
verschil in geestelijk klimaat tussen Leuven en Amsterdam, welke
Alardus wel pijnlijk moet hebben ervaren en daardoor, als met een
1
o.a. Folium, IV, 9Ì.
* De Graaf: Folium, IV, 90. De Graaf: Alardus, 27.
» De Graaf: Folium, IV, 90-91. De Graaf : Alardus, 27-28.
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schok, bewust werd wat hij als zijn roeping ging en bleef beschouwen.
De Graaf verwijt Sterck zich schuldig te maken aan een „biographie
romancée" als deze schrijft: „Alardus had sedert eenige jaren zijne
studiën te Leuven volbracht; en zijn levensdoel, de Agricola-uitgave,
zowel als zijne priesterroeping: de zielzorg, en de verdediging van het
katholieke geloof tegen de ook in zijn vaderstad steeds krachtiger
optredende reformatoren deden hem terugkeren naar Amsterdam" 1 .
De Graaf wil niet ontkennen, dat één of meer van deze redenen Alardus
bewogen hebben, maar hij vindt het onwetenschappelijk dit aldus te
poneren, omdat men met evenveel — of meer — recht zou kunnen
beweren, dat Alardus uit Leuven terugkeerde, toen hij inzag, dat zijn
streven, zich in de Leuvense universitaire wereld een vaste positie te
verwerven, was mislukt of omdat hem mogelijk een pastorele functie
aangeboden was bij de H . Stede 2 .
Is het echter waar, dat Alardus voor langere tijd Leuven verliet en is
het waar, dat we in Amsterdam een andere Alardus terugvinden dan
in Leuven? Ook in zijn brief aan Crocus van 1 Februari 1522 weert
hij zich tegen Lutherse ketterijen, zij het onder meer bedekte termen.
Hij spreekt daar uitdrukkelijk de wens uit heel zijn leven de jeugd
te onderrichten, omdat hij naar zijn overtuiging, zó het verdienstelijkste
voor God en Vaderland kan werken. Daarom is ook de brief aan
Syrenius van uit Leuven geschreven niets vreemds en betekent zij geen
omwending, ofschoon de Graaf deze behandelt onder het hoofdstuk:
Alardus in Amsterdam, „aangezien de correspondentie met Syrenius
feitelijk al een nieuwe — de Amsterdamse — periode in Alardus' leven
inluidt" 3 .
Doch vooral van wege de vele brieven van Alardus, moeten we besluiten,
dat Amsterdam slechts een kort intermezzo is geweest. Uit zijn correspondentie blijkt ook voldoende, dat Alardus naast zijn priestercollega's,
die hij overigens zeker zo vaak schreef in verband met bepaalde studieproblemen dan uit zielzorgelijke motieven, ook met de wetenschappelijke wereld van Leuven in nauw contact bleef, zelfs in Leuven bleef
wonen, althans voorlopig. Ook al zou hij door Erasmus als een „quantité
négligable" beschouwd zijn geworden, dan is dit toch zeker niet het
geval bij mannen als Barlandus, Dorpius, Lipsius en Goclenius.
De tegenstelling, welke de Graaf schetst, tussen een strijdend priester
en een eerzuchtige student is evenzeer een „biographie romancée."
Dit alles zal duidelijk worden uit de briefwisseling met Lips.
Tenslotte nog een opmerking over de brief aan Jacobus Valeolaetus.
Volgens de Graaf is deze brief gericht aan de „pastoor Jacob Valeolaetus
van Middelburg, met wien wij Alardus ook al in Januari 1520 in
correspondentie zagen. Deze Jacobus Valeolaetus vervult in Alardus'
leven de rol van intimus. Het is in de brieven aan de Middelburgse
pastoor, dat we hem bij herhaling zijn hart horen uitstorten; zijn
1

OAH. 36.

« Folium, IV, 93.

* Folium, IV, 88.
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correspondentie heeft hier de meest persoonlijke en emotionele toon" 1 .
N u vergist de Graaf zich op de eerste plaats in de naam: de brief van
5 Januari H 2 0 was gericht aan de broer van Jacobus, ni. Joannes, en
deze was deken van de St. Pieter te Middelburg. Jacobus was een rechts
geleerde. Dat deze pastoor de rol van intimus vervulde is ook romantiek.
In het geheel zijn mij twee brieven aan Joannes bekend en twee aan
Jacobus met een Oratio op diens tweede huwelijk 2 . De Graaf heeft
beide personen door elkaar gehaald.

4: Terug in Leuven
Bij gebrek aan gegevens is het niet nauwkeurig uit te maken, wanneer
Alardus van uit Amsterdam weer naar Leuven terugkeerde. Als we in
Feburari H 24 weer voor het eerst een levensteken van hem opvangen,
wil dat nog niet zeggen, dat hij pas rond die tijd in Leuven is gekomen.
Men krijgt zelfs de indruk, dat hij daar (weer) vast woonde, gezien
zijn brief aan Lipsius „e nostris aedibus" en vooral de brief ook aan
Craneveld 3 . Als onze opvatting juist is, dat Alardus alleen naar Amster
dam is gegaan om enige boekjes uit te geven, ligt het ook voor de hand,
dat hij snel na 2 April weer naar Leuven is teruggekeerd.
N u is de brief aan Craneveld niet gedateerd, maar moet volgens de
Vocht geschreven zijn ongeveer eind Maart of begin April Π 2 4 4 .
Een zekere Valramus B had Alardus erg benadeeld. Wat was het geval ?
Bij de laatste feesten (sub bacchanalia próxima) had deze Walram
vertrouwelijk met hem gesproken. Alardus, die zich voor zijn studie
interesseerde, had hem toegestaan enige van zijn boeken te gebruiken.
Omdat Walram bovendien nog familie van Craneveld was e , had Alardus zich omwille van Craneveld (tui causa) ingespannen Walrams studie
te behartigen. Ondertussen echter had Walram Alardus de „Omnia
Opera Hilarij per Erasmum recognita" ontfutseld en bovendien nog
„plures alios paruos libros nondum concinnatos" meegepikt, waarvan
hij er enige terug had gegeven, echter niet zonder dat er een paar
bladzijden uit verdwenen waren. De andere werken ontbraken echter
nog steeds. Bij Walrams afwezigheid hadden enige jongens (waarschijnlijk leerlingen van Alardus) een paar boeken in diens kamer gevonden.
Daarom had hij hem met Pasen, zonder dat anderen ervan wisten,
ernstig berispt. Walram beloofde toen alles terug te bezorgen. „Dat
1

Folium, IV, 91.
* Zie nota 1 bij blz. 4J.
» A.E. 11 en A.E. 13.
* De brief is kort na Pasen geschreven, zoals blijkt. Fasen viel in 1524 op 27 Maan.
Gezien Alardus in Februari 1524 weer in Leuven is, getuige brief: A.E. 12, is deze
brief waarschijnlijk ook vanuit Leuven geschreven.
5
Walram Ticheler van Kampen. Er is nog een brief bekend van deze student aan
Craneveld: H. de Vocht: Literae Virorvm Ervditorvm ad Franciscvm Craneveldivm
1 $22-1528, Leuven 1928, 44-4Í.
• . . . quia te cognatum suum sedulo mihi praedicabat.
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heb je nu van mijn opofferingen" roept Alardus dramatisch uit. Hij
doet een beroep op Craneveld: zorg er voor, dat het werk terugkomt.
Tenslotte leert een biografisch zeer belangrijke passage ons, dat Alardus
in Leuven was blijven wonen, ondanks het feit, dat hij het financieel
niet erg breed had, zijn kost moest verdienen met privaat onderricht, en
mogelijk correctiewerk. „Gij kent mijn opoffering. Door ellendig en
overmatig werk heb ik datgene bijeengeschraapt (!) om in Leuven te
1
kunnen blijven . Als gij kunt, zorg dan voor een mogelijkheid mijn
studies te kunnen voortzetten. Ik ben bereid, waarheen ook te ver
huizen, als mij maar een of andere goede baan wordt aangeboden.
Stuur me jongens om te onderrichten." en nog eens „Ik bezweer je
dringend, vriend, dat het werk van Hilarius me terug bezorgd wordt."
Deze passage onderstreept nog eens tenovervloede, dat Alardus het niet
breed had.
Recapitulerend lijkt me de gang van zaken dus zo: N a zijn jaar
schorsing aan de universiteit en verbod om les te geven, keert Alardus
weer snel vanuit Antwerpen terug om zijn studies voort te zetten. Door
het geven van privaatlessen en het verzorgen van enige boekjes bij
Martens in Π 2 2 en Doen Pietersz in 1523 voorziet hij in zijn levens
onderhoud en bekostigt zijn studies. Ondanks het oponthoud in Am
sterdam is hij echter in Leuven blijven wonen.
Men kan zich afvragen wat Alardus met het „ellendige en overmatige
werk" bedoelt. Het is niet geheel duidelijk. Mogelijk betreft dit het
correctiewerk, dat hij als een belemmering ging voelen voor zelfstudie
en onderricht. In elk geval zoekt hij wel leerlingen en is zelfs bereid
een goed betaalde baan elders te aanvaarden, als dit de mogelijkheid
zou bieden zijn studies voort te zetten.
Over deze studies weten we iets meer door de briefwisseling van Alar
dus en Lipsius. Reeds in de brief aan Craneveld zet hij alles in het werk
om de Opera omnia van Hilarius terug te krijgen. Hoewel men uit de
briefwisseling met Lipsius moeilijk kan besluiten over welk werk het
precies gaat, blijkt uit het geheel wel, dat het tekststudies van de
H. Schrift, de Vaders en de Klassieken betreft. Dit blijkt ook reeds uit
de betiteling, welke Lips in zijn brief van Februari H 2 4 Alardus geeft:
2
„viro diuinarum literarum studiosissimo" . Lips werkte samen met
a
Alardus, kan zelfs niet buiten hem, zoals uit dezelfde brief blijkt .
Alardus van zijn kant spoort Lipsius aan zijn voorgenomen werk door
te zetten en niet eerder te rusten, voordat het colofon is geschreven 4 .

1

Miseris 8c improbis laboribus bine inde Corrado, vt Louvanij haeream.
« A.E. 12.
9
Tu enim sine nobis quiduis, at nos nisi te cooperario nihil possumus.
4
Sed age, ne defatigere, ne conquiesce, donee tam sacrosanctis sudoribus hunc ceu
extremum colophonem add as. Maxima studii para tibi iam decuna est. A.E. 11.
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Hierop slaat waarschijnlijk ook brief XX van Lipsius aan Gerard Riuius:
„nam Alardus urget, ut quamprimum absoluantur" 1 .
De drijfveer van dit alles was waarschijnlijk wel Martien Dorpius,
want Alardus vraagt om een evangelietekst, welke de gemeenschappelijke Aristarchus 2 , zoals hij Dorpius noemt, wenst in te zien 3 .
Beiden treuren om Dorpius' dood 31 Mei 1525 en Alardus eert hem in
drie gedichten, waarin wel zeer duidelijk zijn hoge achting voor deze
Humanist naar voren komt:
Veteres ad unguem omnes tenebat Theologos,
idem palaestrae nee rudis scholasticae,
laciniosis disputatiunculis,
simul ad periculum ingenij descenderé! . . .
Proinde semper unice charus fuit
tantumque amatus, nemo quantum amatur,
mago illi Erasmo, sive quod fuit
commune studium, sive quod mediis scholis
Erasmianam praedicavit gloriam
studium, laborem, industriam modestiara
integritatem, animique dotes caeteras *.

Alardus doelde waarschijnlijk op deze gedichten, toen hij kort na de
dood van Dorpius aan Lips schreef: „Carmen istuc (volo diligenter
évoluas: totum tuo permitió iudicio) propediem curabimus excudendum . . . " 6 . Heeft Lips, de grote vriend van Erasmus, voor de opname
in diens verzameling gezorgd, of zou dit misschien ook wijzen op een
verbeterde verhouding van Erasmus t.o.v. Alardus ?
Heel de correspondentie gaat over het uitwisselen van boeken en manuscripten, een samen-werken. Zowel de dood van Dorp, als de over1
Horawitz, XX, 40-41, (702-703). Rivius' antwoord: XXI, 41-42, (703-704).
' Aristarchus was een Alaexandrijns grammaticus, die critiek leverde op Homerus.
Vandaar overdrachtelijk: een streng criticus.
3
Remitte mihi euangelia castigata: percupit ea videre noster communis Aristarchus
M. N . Martinus Dorpius. A.E. 12. Dit heeft betrekking op Dorpius' onderzoek voor
de tekst van de St. Paulus' Brieven. Aan Lips schreef Dorpius: „De tuo salutari
labore Alardus apud me ne uerbo quïdem meminit unquam, id quod miror. Hortor
tarnen te, ut pergas strenuam operam ñauare, quo consulas studiosis". Horawitz, XXIV,
44, (706). Zie ook MHL. 390.
* A.E. Π schreef Alardus aan Lipsius: Dolorem tuum e Martini Dorpü morte natum,
ut nos, tu etiam aliquo testator elogio, quod una cum istis nugis demus excudendum".
In de Bazelse editie 1528 van de Ciceronianus gaf Erasmus een serie grafdichten op
Dorpius uit, waaronder een treurzang: ίπιχηδιον van Alardus, Ы. 170v-173r, en twee
kortere grafdichten eveneens van Alardus, Ы. 173r-v: aldus de Vocht, Literae Virorvm
Eruditorum . . . Η 2 en 260. Ik heb de Bazelse uitgave niet in handen gehad. Wel
de Parijse uitgave van 1528, Simon Colinacus, waar deze drie gedichten op dezelfde
blz. voorkomen. Exem. G.B. Rotterdam. De gedichten komen niet in alle uitgaven
voor, bijv. niet in de Bazelse uitgave van 1529 bij Frobenius en de uitgave van
Seb. Gryphius, te Lyon 1531, beide aanwezig in G.B. Rotterdam.
» A.E. 15.
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plaatsing van Lips in 1525 zouden enigermate een verklaring kunnen
bieden, waarom er later, voor ze ver bekend, geen contact meer tussen
Alardus en Lipsius is geweest; de moeilijkheid is echter, dat deze correspondentie slechts toevallig is overgeleverd en uit het ontbreken van
verdere contacten, moet men niet te vlug conclusies trekken.
Uit de briefwisseling blijkt tenslotte ook, dat Alardus zich niet tevreden
stelde voor zijn studie met het aanschrijven van geleerden van zijn tijd,
van of aan hen boeken te lenen, maar dat hij af en toe ook naar andere
bibliotheken reisde, om daar bepaalde exemplaren te consulteren. Zo
schrijft hij in 1524 aan Lips naar Mechelen te zullen gaan 1 . In dit
verband moet men, geloof ik, ook zijn bezoeken aan de abdij van
Egmond zien.

5 : Contacten met Egmond
Verschillende brieven schreef Alardus van uit Egmond: een brief aan
Joannes Teying van Hoorn op 1 Maart 1526 2 , een brief aan Crocus,
rond diezelfde tijd 3 en een aan Theodorus Cantharus in 1530*.
Hieruit mag men echter niet afleiden, dat Alardus in deze jaren onafgebroken in Egmond is geweest. Getuige een brief aan Nicolaas Clenardus 5 is hij 1 Mei 1528 in Amsterdam en vanwege werkzaamheden om
Agricola's Opera omnia uit te geven in 1529 tot begin 1530 te Keulen e .
Door gebrek aan gegevens, komt de Graaf echter tot deze hypothese:
„Er zijn aanwijzingen, dat Alardus in dit tijdvak (1524 tot vrij zeker
1527, wellicht nog de eerste maanden van 1528) een teruggetrokken
monnikenleven leidde en dat hij verbleef in het beroemde klooster van
Egmond 7 .
Als eerste aanwijzing noemt hij de brief aan Joannes Teyng. Vervolgens
zegt hij: „Er is een psychologische lijn in Alardus' geestelijke ontwikkeling, die een tijdelijke retraite aannemelijk maakt. Van de teleurstellingen te Leuven via een priesterschap in Amsterdam, naar een
kloosterleven in Egmond: een alleszins begrijpelijke evolutie van uiterlijkheid en persoonlijke eerzucht naar een meer innerlijke beleving en
verdieping van het eigen geestelijke leven in teruggetrokken meditatie."
Wel is schrijver er zich van bewust, dat hij hier neigt naar een conceptie,
die niet strikt wetenschappelijk is te noemen, en dat hij hier het zelfde
doet, wat hij Sterck verwijt, nl. „hineininterpretieren." Deze tweede
„aanwijzing" poneert hij daarom „onder voorbehoud van zeer subjectief
inzicht, dat niet door speciale uitlatingen van Alardus zelf of door
1

„Quo rectius omnia prodeant, ibo die martis
exemplar conferam apud minoritas. Idem cupio
' A.E. 22.
» A.E. 23.
* A.E.
• A.E. 27, 28, 29.
7
De Graaf: Folium, 94-95. De Graaf : Alarduj,

summo mane Mechlinam, u t ibidem
fieri de indice". A.E. 11.
s
Î0.
A.E. 24.
30-31.
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andere feiten genoegzaam wordt ondersteund." Zijn derde argument
meent hij te vinden in het feit. dat Meinard Man, familie van Alardus,
abt in Egmond was, waardoor Alardus een gemakkelijk „entrée" in de
Egmondse kloostergemeenschap zou hebben gehad. De sterke aanwijzingen voor een langdurig verblijf te Egmond vindt hij in „de reeks
mededelingen, die Alardus ons kort daarop over het klooster en zijn
bewoners verstrekt. De in Π 3 1 door Alardus uitgegeven brief van
Crocus 1 bevat namelijk een belangrijk aantal opuscula van Alardus
zelf, voornamelijk bestaande uit poesie. In deze poesie nu neemt het
klooster van Egmond een zeer belangrijke plaats in en in zijn beschrij
vingen van het klooster, deszelfs kunstschatten en zijn bewoners treedt
Alardus zó in details, dat het niet anders kan of de kennis moet verworven zijn door een langdurig verblijf in het klooster... Daarbij
blijkt Alardus uitstekend op de hoogte van feiten — historische en
actuele — en toestanden, van personen en omstandigheden. M.a.w. het
is — om het voorzichtig te stellen — uiterst onwaarschijnlijk, dat deze
diepgaande kennis over Egmond en zijn monniken terloops zou zijn
opgedaan." Tot zover de hypothese van de Graaf. Er zijn echter heel
wat bezwaren hiertegen in te brengen.
Wat betreft de eerste aanwijzing, de brief van Joannes Teyng: deze
brief is op zich geen argument voor een langdurig verblijf in Egmond,
zeker niet als kloosterling. Als men de brief leest, wordt dit ook wel
duidelijk, zoals we nog zullen zien. Uit de datering en plaats weten we
alleen, dat hij 1 Maart 1526 te Egmond was.
Van het tweede argument zegt de schrijver reeds zelf, dat het zeer
subjectief is. Het is bovendien gevaarlijk, omdat men de weinige
gegevens, die men heeft in een vooropgezette hypothese wil forceren
zonder de feiten zelf te laten spreken. Ik meen in het voorgaande voldoende aangetoond te hebben, wat er te denken is van de „evolutie van
uiterlijkheid en persoonlijke eerzucht naar een meer innerlijke beleving"
en „een priesterschap in Amsterdam".
De derde aanwijzing is op zich wel waar, maar niet doorslaggevend
voor de gestelde kwestie: de status van kloosterling. Men kan met
evenveel recht zeggen, dat Alardus, door het feit, dat zijn bloedverwant
abt was, een goede introductie had voor zijn studies in de bibliotheek
aldaar. Het is trouwens opmerkelijk, dat de bibliotheek met twee
gedichten wordt vereerd, de bibliothecaris met een groot gedicht van
62 regels, en de gastenpater, na een lange brief, waarin Alardus de
gastvrijheid roemt, een gedicht wordt opgedragen over de gastvrijheid
van Abraham. De gegevens in deze gedichten zijn echter niet zo
opzienbarend als de Graaf misschien wel meent. Hier te spreken van
„een diepgaande kennis, die alleen door een langdurig verblijf moet
verworven zijn" lijkt mij sterk overdreven. Ieder, die interesse had voor

1

A.L. 11.
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het klooster en daar enige dagen verbleef, kon deze gegevens gemakkelijk
te weten komen, zeker als men zo leergierig en weetgierig zou zijn
1
geweest als Alardus, die er bovendien voor studie verbleef . Zo zegt
ook het vierde argument niet veel, temeer daar Alardus deze gedichten
pas in 1531/32 publiceerde en hij ze dus gemaakt kan hebben na zijn
bezoek in ИЗО.
De grootste fout, die de Graaf hier echter maakt, ligt in het feit, dat
hij verschillende termen gebruikt en men niet precies weet, wat hij
bedoelt. Hij behandelt de kwestie onder het hoofdstuk „Alardus kloos
terling (?) " en neemt deze „status van kloosterling" als werkhypothese,
spreekt van „een teruggetrokken monnikenleven", maar tevens van
„een tijdelijke retraite". Alardus was, voor zover we weten, priester en
wereldgeestelijke en uit niets blijkt, dat hij de drie kloostergeloften
heeft afgelegd, of later daardoor gebonden was. Geen enkele brief aan
een eventuele overste. Het is bovendien minstens zeer onwaarschijnlijk,
dat hij eerst de geloften heeft afgelegd en later hiervan dispensatie zou
hebben gevraagd om weer als wereld-geestelijke te leven. Voor een
mogelijk noviciaat heb ik ook geen enkele aanwijzing kunnen vinden.
Zeker is, dat hij het klooster bezocht in verband met zijn studies,
zoals in Π 24 het klooster van de Minorieten te Mechelen. De bibliotheek
van Egmond was ruim voorzien en in een brief aan George van
Egmond van 5 Januari 1539 2 vertelt hij, dat hij enige jaren tevoren
de bibliotheek nauwkeurig onderzocht in verband met verschillende
werken. Hij vond er een handschrift, hetwelk hij voor zijn Marbodaeusuitgave benutte.
De brief van Alardus aan Joannes Teyng, beroemd geneesheer in

1

Wat betreft de gegevens over de abdij en haar bewonen vinden we allereerst in
A.L. 11 een brief van Alardus aan Arnoldus Montanus, de gastenpater van het
klooster, gedateerd Keulen, 1 Jan. 1532. Alardus prijst hem om zijn gastvrijheid en
draagt hem het gedicht „Encomium Hospitalitatis Abrahae" op. Brief en gedicht van
152 regels en een van twee regels: D 5 r - E r . In de brief spreekt Alardus over de
portretten van de verschillende Abten, die in het klooster te bewonderen zijn: „Deum
immortalem quam multas nobis inmagines non solum ad intuendam, verumetiam ad
imitandum hospitalium virorum expressas, pictores et veteres et novi ibidem relinquerunt". D 6r. Het is onduidelijk, of de verschillende schilderijen, die Alardus in dit
werkje bezingt, ook in de abdij aanwezig waren cf elders: „Henrico Joanni merittissimo
apud Aemstelredamum gymnasiarchae" later pastoor in Egmond, een gedicht van 22
regels: Gv-G2r; een gedicht van 25 regels en een van twee regels op de bibliotheek,
G3r-v; „Ad D. Placidum abbatum, Morionum praesidem, in gratiam D. Reyneri
Vossii Elburgensis, perfect! bibliotbecae Haecmundensis, viri haud segnius officiosi
quam ingeniosi", 62 regels, G4r-5r; „In Harpocratem (egyptische god van het stil
zwijgen) in ambulacro monastico depictum", 2 regels, F 7r; „Holitor furi ad F.
Joannem Cantropolitanum" (54 regels) en „In Theodorici Arsenici bonos apud Haecmundam" 2 regels, F 7v-8r; R. D. D. Meynardi Vormariensis, meritissimi apud regiam
Hollandiae Haecmundam abbatis epitaphium", 9 regels, Aliud eiusdem, 21 regels,
F βν; „Hugoni Haecmundano Thalassico". Alardus prijst deze pastoor om zijn ijver,
maar wat hij zegt, kan van elk goed priester gezegd worden.
1
A.E. S2.
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Amsterdam, kan ons echter wel enige bijzonderheden bieden, om de
vraag met betrekking tot Alardus'relaties met de abdij te verduidelijken.
Hij vertelt nl., dat Meinard Man „de zeer verdienstelijke abt in het
koninklijke Egmond in Holland" hem enige jaren geleden (ab hinc
aliquot annos) eigenlijk tegen zijn zin had gehaald. Hoewel met pijn
in het hart is hij meegegaan, alsof hij voorvoelde, dat de moeite
tevergeefs zou zijn. Hij hoopte de Hollandse mensen (Batauos nostrates)
enigszins van dienst te kunnen zijn „ad expiationem Lutherismi", vertrouwde het volk, dat „door het verpestende gist van valse leerstellingen
was bedorven" te zuiveren en eenmaal gezuiverd voor Christus te
winnen. Doch Alardus bekent niet voorbereid te zijn geweest om de
wapens te hanteren. Bovendien, zo zegt hij, voorvoelde ik, dat dit volk,
dat zeer onverstandig voorwendt verstandig te zijn, te hardnekkig zou
zijn, dan dat er hoop op verandering van inzicht zou bestaan. Alardus
beschrijft in grove scheldwoorden hoe deze „verwaande dwazen" alle
decreten veroordelen, tradities belachelijk maken, naar niemand luisteren, iedereen, behalve zich zelf geringschatten, onwaardige dingen over
de Eucharistie zeggen en de grootste arrogantie met laster verbinden 1 .
O, roept hij uit, dat deze miskramen (portenta) tot in alle uithoeken
van de aarde verspreid moeten worden ! Evenals bedorven bloed,
overvloedig slijm of gal ziekte veroorzaakt, zo berooft de verwarring
door verkeerde opvattingen en nieuwe tegenstrijdige leerstellingen de
ziel van haar gezondheid en neemt die weg.
Maar, zo zegt Alardus, omdat ik overal degenen bij me zou hebben,
die ik ontvlucht, en niet degenen, die ik volg, ben ik teruggekeerd tot
dat leven, hetwelk vele geleerde en vrome vrienden, waaronder ook gij,
mij meenden te moeten aanraden om nl. overal onderricht te geven
en te preken. Hij wil wel bekennen, dat het ambt van predikant zowel
in vergelijking met de zaak zelf als met de roem, beter is dan het leven
in een studeerkamer. Toch is hij nu naar de plaats gegaan, die hem
vroeger dikwijls is aangeboden (iam olim mihi saepius oblatum), en die
hij vaak heeft verheerlijkt, nl. het koninklijke Egmond in Holland,
dat onder toezicht van onze Mannius geheel vrij van het lutherse
zuurdeeg is gebleven. Daar heeft hij zich geheel aan de stilte overgegeven (totumque me ad quietem contuli). Hij is vast besloten zijn
studieleven nooit op te geven, want volgens Teyng is niets zo goed
voor hem als de eenzaamheid, die hem minder kwelt dan de drukte.
Omdat Joannes Alardus de raad had gegeven zich vol ijver in te span-

1

„Sunt enim in omni genere stultitiae incluse arrogantes, ut qui stulta temeritate et
temeraria stultitia damnent omnia omnium orthodoxorum decreta, traditionesque
dirídeant, neminem quimlibet aliqui permodestum aut eruditum audiant, neminem
non prae se fastidiant, digna atque indigna de sacrosancta Eucbaristia déblatèrent, de
cunctis Ecclesiae quaestionibus uno linguae rotatu luce clarius cboruscent adeoque
una saliua contaminent omnia, summam arrogantiam cum maledicentia coniugentes:
in summa, abderitanae pectora plebis habent", a2v.
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nen, heeft hij de afgelopen dagen 1 zich aan de studie gewijd. Zoals
altijd heeft hij getracht de Leuvense studenten enigszins van nut te
kunnen zijn, ondanks zijn drukke bezigheden. In aller ijl heeft hij de
brief van Hippocrates in het latijn vertaald en daarbij meer gelet
op de juiste zin dan op een letterlijke vertaling. Bovendien heeft hij er
een uitgebreide verklaring aan toegevoegd 2 . Hij zou graag zien, dat
zowel Nicolaas Cannius „sacrarum literarum studioso et permodesto
Vrsulensium uirginum administratori" 3 , als Cornelius Crocus „óptimo
ас diligentissimo pubis Aemstelredamorum moderatori" van dit exem
plaar van de Hippocratesbrief gebruik kunnen maken.
Uit deze brief kunnen we dus besluiten, dat abt Meinard Alardus enige
jaren voor П 2 6 mee naar Egmond had genomen ter bestrijding van
de opkomende reformatie. Waarschijnlijk had de abt hem een ambt
aangeboden in de parochie van Egmond, welke onder jurisdictie van
de abdij viel, omdat Meinard Man daar zelf ook vóór zijn verkiezing
tot abt pastoor was geweest. Het koninklijk Egmond, was, zoals hij
zelf zegt, vroeger reeds dikwijls aangeboden. Doch hij voelde zich niet
competent. Het werk lag hem blijkbaar niet, wat mede door zijn
oorziekte te begrijpen is. Wanneer de abt hem mee nam is niet duidelijk.
1

„proximis Quirinalibus. i. stultorum ferijs quae uulgus Christianorum uocat bacchanalia". De brief is van 1 Maart. 21 Febr. begon de veertigdaagse vasten. Waarschijnlijk
heeft dit dus betrekking op een soort carnavalsviering.
* A.L. 28.
' Nicolaas Canne, Kan, Cannius, geboren te Amsterdam, werd te Leuven op 14 Mei
1524 gematrikuleerd. De Vocht geeft hem als: Nicolaus Johannis Cane de Amsterdammis, in: The Register of Louvain University, Eng. Historical Revue, XXXVII, 1922,
104. Schillings schrijft echter 725, η. 119: Nicolaus Johannis Caen de Amsterdammis.
Hij studeerde aan het Drietalencollege onder Rescius, en vooral bij Goclenius,
die hem naar Erasmus zond, waarschijnlijk reeds in de zomer van 1524. Hij legde
zich onder Erasmus vooral toe op het Grieks en verliet hem voorgoed in Jan. 1530.
Nieuws over zijn aankomst in Holland, waar hij priester gewijd werd, vinden we
in de brief van Goclenius van 14 Juli 15 30, die ongeveer 1 Maart van Cannius een
brief had ontvangen: Allen, OEE, VIII, ep. 23 52. Hij vestigde zich te Amsterdam:
Allen, OEE, VIII, ep. 2348, IX, 2484. Deze gegevens, die we aan de Vocht ontlenen:
History, II, 139-143 kloppen echter niet, aangezien Alardus Cannius in 1526 in de
brief aan Joannes Teyng reeds betitelt als: „sacrarum liteiarum studioso et permodesto
Vrsulensium uirginum adminisiratori" en toen dus al geestelijke verzorger of rector
in het Urselinenklooster was. In de brief van Alardus aan Jacobus Meystrius noemt
hij naast Crocus ook Cannius als „mire laboriosum hujus hypodidascolum", diens
bijzonder ijverige ondermeester. A.E. 32. Cannius was dus ondermeester op de school,
waar Crocus rector was. Crocus droeg hem in 15 34 zijn Colloquia op: C E . 8 in C L .
17 en in 1536 zijn tractaat over de Kerk: CE. 11 in C L . 17. Op 5 Mei 1533 schreef
Alardus hem een brief: A.E. 38. Een verkorte uitgave van de brief van Crocus aan
Cannius, gevolgd door Autoritas Ecclesiae Declaratio, welke een verkorting is van
Crocus' tractaat over de kerk, zonder echter ook maar ergens de naam van Crocus
te noemen: A.E. 46 in A.L. 17, Or-0 3r. Cannius stierf te Amsterdam 1555 en had een
levensbeschrijving van Crocus gemaakt, die verloren is gegaan, zoals we zullen zien.
Verder over Cannius: OAH. Een goede biografie van deze Amsterdammer, die met
Alardus en Crocus tot de voornaamste woordvoerders van het Humanisme in zijn
vaderstad heeft behoord, ontbreekt nog. Ik hoop dit gebrek nog eens aan te vullen.
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Het „enige jaren geleden" is erg ruim. Sloeg het op het jaar Π 2 3 , toen
hij in Amsterdam vertoefde om zijn boekjes uit te geven en tevens in de
H. Stede de vastenpredikaties hield ? Doch de H . Stede viel niet onder
de jurisdictie van de abt van Egmond. Het juiste jaar is dus moeilijk
vast te stellen, maar het ligt tussen H 2 0 en 1524. Daarvóór is moeilijk
aan te nemen, gezien zijn activiteiten te Leuven en Antwerpen en na
H 2 4 ook niet, omdat de uitdrukking „enige jaren geleden" dan geen
zin meer heeft.
Wel kan dit verblijf in de parochie van Egmond een verklaring geven,
voor zijn kennis omtrent abdij en bewoners. De brief maakt echter geen
enkele allusie op een mogelijk kloosterleven: Alardus verbleef er in 1526
om de drukte enige dagen te ontlopen en zich in stille rust aan de studie
te kunnen wijden.
Een tweede brief, die aan Crocus gericht is, moet uit dezelfde tijd
stammen, in elk geval voor de dood van Meinard Man, dus niet later
dan 1526 1 . Deze brief is een felle kritiek op sommige onderwijzers, die
via hun lessen, de jeugd proberen te bederven met hun lutheraanse
ideeën. Zoals een toneelspeler verschillende rollen speelt, zo zijn er ook
mensen, die meer wolven of slangen zijn. In een vrij verband citeert
Alardus hier verschillende Schrift- en Vaderteksten en wijst op het
klassieke voorbeeld van Diogenes, die overdag met een brandende lamp
over het marktplein liep om „mensen" te zoeken, „non illos qui nihil
haberent hominis". En ook thans zijn er velen, die er allerlei dwaasheden
„modo poetae" uitkramen en dit met verlies voor de christelijke godsdienst. Heimelijke onruststokers, lasteraars, kletskousen en verleiders:
„Clancularios quosdam concionatores, atque conuiciatores, plane loquuteleos, blaterones, barbatulos, textores, caprimulgos, circaeos, atque
prorsus Protei, in morem in omneis sese facies, identidem vertentes,
adducto supercilio, contractisque naribus ac fronte rugata, quibus nescio fascinis, iuxtaque comentis Tracijs, ex stultis faceré insanos, fanáticos,
ceritos atque lymphatos." Naar zijn mening vrezen deze lieden niets
meer dan de „publica concordia". Immers iedereen, die niet tot hun
partij behoort, d.w.z. die niet omgevormd wil worden „in nouam lucem,
nouam libertatem, nouam fidem, nouam παλιγγενεοίαν, nouam denique
synaxin", slaan ze neer, bespotten hem en overladen hem met scheld
woorden.
Opmerkelijk is, dat Alardus in deze brief als zijn overtuiging uitspreekt,
dat er „op het ogenblik geen enkele plaats of bijna geen plaats is, hoe
afgelegen of verborgen ook, waar hun verpestende dogma's niet zijn
doorgedrongen", terwijl Crocus later in zijn „Ecclesia" als een van de
„signa Ecclesiae" de universaliteit zal aanhalen in tegenstelling met de
protestantse groeperingen, die lang niet overal zijn verspreid.
Door middel van zijn preken heeft Alardus altijd twee dingen aan1

A.E. 23.
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geraden, zo vertelt hij: ten eerste, dat onze vrouwen (vulgus mulierculum nostratium) deze schelmen en deze schotschriften, die droombeelden, dwaasheden en dat bederf zouden verdrijven en ten tweede,
dat zij niet naar die geheime vergaderingen zouden gaan. Als ik hen
van deze twee dingen had kunnen overtuigen, waren hun ogen nooit
verduisterd geweest, zou die „kliek" nooit ontstaan zijn en zouden die
monsters met hun vele koppen ons nooit belaagd hebben aan wier
onkunde, listige boosheid en boze listigheid wij het nu te danken
hebben, dat men door bijna heel Holland, waar een afkeer van de studie
is en waar men zich schaamt voor de letteren en de schrijvers, het al
bijna nuttig gaat achten „Batauas aures" te hebben. En dit alles wordt
door de gekromde bekken van die onbeschaamde honden bereikt.
Het is wel sterk overdreven en misschien een aanwijzing, dat Alardus
eigenlijk geen goed inzicht meer heeft in de toestand in Holland, als
hij schrijft: „Als ik me niet vergis en mijn geheugen me niet in de
steek laat, is alleen Egmond nog over en haar oud pleegkind Alkmaar.
Zij is tot nu toe nog rein, onbesmet en onbedorven als een Tarpeiïsche
burcht, terwijl de stad uiteen gescheurd is. O, mocht ik toch, zo roept
Alardus uit, als Marcus Manlius 1 haar onder leiding en toezicht van
ons familielid Meinard Man, en met behulp van onze andere, echt
religieuse paters beschermen.
Alardus doet dan een dringend beroep op Crocus: Ik spoor je dringend
aan de belangen voor jezelf en de leergierige Amsterdamse jeugd te
behartigen, want wat zou er gebeuren, wanneer je dat niet deed ? Wie
zou zich aan dergelijke leerstellingen „quorum iam plena sunt omnia"
niet ergeren ?
Hij meent zelfs, dat het al zo erg is, dat het niet lang meer zal duren
of „scholae tuae futurae" zijn bij allen gehaat en slecht bezocht: zo zal
het zijn, als men eenmaal met het armzalige „fermentum Lutheranismi"
vertrouwd zal zijn geraakt. Vandaar zijn angst voor die letterkundigen
of zgn. letterkundigen, die Lutheraanse ideeën huldigen en de jeugd
onderwijzen. „Zij schromen niet om bijna dagelijks overal openlijk de
allerheiligste Eucharistie te bespotten". Deze sycofanten willen alle
sacramenten van de Kerk afschaffen Het blijft echter bij een constatering zonder argumentatie en zonder een bepaald plan ter bestrijding.
Slechts pathetische uitroepen als: „Mijn Jezus, in wat voor een tijd zijn
we terecht gekomen ?" om met deze aansporing te eindigen: „Vaarwel
beste Crocus en ofschoon je tot nu toe tesamen met Nicolaas Cannius
„mire dexteri ingenij adolescente" 2 , onze boezemvriend (amico nostro
plane Pyladaeo) heftig gekweld zijt, moet ge met deze monsters, die

1

Marcus Manlius was de verdediger van het Kapitool tegen de Galliërs in 387 v. Chr.
Ook hier wordt Cannius en Crocus weer tesamen genoemd in verband met het
onderwijs.
1

7Î

de ergsten van allen zijn, als een andere Hercules met Antaeus, in volle
wapenrusting, handelen 1 .
Deze brief drukt wel duidelijk de grote waardering van Alardus uit
voor het onderwijs en de scholen. De school ziet hij als een van de voornaamste plaatsen om het geloof bij de mensen rechtzinnig te houden,
maar ook om ketterse ideeën te verspreiden. Later, vooral in H 29 zal
hij Nivenius aansporen Crocus te bewegen iets te schrijven tegen de
Amsterdamse onderwijzer Joannes Sartorius en deze brief, tezamen met
het tractaatje of openlijke brief van Crocus in И З 1/32 publiceren.
6: Alardus' gedicht: Gallina
Zagen we Alardus in H 2 3 te Amsterdam, in 1524 te Mechelen en in
1Î26 te Egmond, voor zover we gegevens hebben, moeten we toch
aannemen, dat hij te Leuven bleef wonen en er waarschijnlijk privaatonderricht gaf om in zijn onderhoud te voorzien. In de komende jaren
vinden we hem in verschillende steden, nu eens Keulen, dan weer
Amsterdam, Utrecht of Antwerpen. Men krijgt de indruk, dat hij
verschillende bibliotheken afreist en uitgevers voor zijn werken probeert
te interesseren.
Zo verschijnt ongeveer H 2 8 zijn boekje „Gallina" 2 . Het werd waarschijnlijk te Antwerpen gedrukt, al is het niet geheel zeker volgens
N-K. 2257, dat het een Nederlandse druk is.
Het werkje opent met een opdrachtsbrief van Alardus aan Franciscus
Byrckman, een van de grootste Europeese uitgevers in die tijd, voor
wie soms acht drukkers in Antwerpen tegelijk aan het werk waren 3 .
Waarschijnlijk op deze grond veronderstelt N-K., dat het een Antwerpse
druk is. In een boekbespreking van de Graaf, zegt Mevr. Kronenberg,
1
Na de brief volgen enige kleine gedichten van Alardus, die dezelfde gedachte
weergeven en een lang gedicht: „Protei mancipij piane diabolici hypotyposis, siue
impietatis imago", Cv-C8r.
1
A.L. 9.
3
Franciscus Byrckman werd te Hinsbeck bij Venlo geboren en stierf 1529. Zijn
broer Arnoldus was gehuwd met Gertrud, dochter van de boekhandelaar Gerh.
Amerfort. De twee broers verwierven in 1511 het huis Blanckenburg, dat uitgroeide
tot een van de voornaamste boekhandels van Europa. Sinds 1513 hadden ze ook
een uitgeverij, sinds 1526 een kleine drukkerij. Gewoonlijk tekende de fam. met:
„In officina Amoldi Birckmanni". Deze gegevens vonden we in: Neue Deutsche
Biographie, I, 254-25 5, Berlin 195 5. Wel vermeld dit werk een zoon Johan, maar
Arnoldus, de zoon van Arnold sr. wordt niet genoemd. Alardus schreef deze jonge
student te Leuven drie brieven: A.E. 55, 57, 63. Volgens de gegevens van deze
encyclopedie stierf Arnold sr. op 28 April 1542. Dit kan onmogelijk, aangezien Alardus
in A.E. 63, gedateerd 1 Mei 1541 vertelt, dat hij van de dood van Arnolds vader
heeft geboord, die hij prijst als „perhumanum" en ter ere van de overledene twee
epitaphen heeft gemaakt: „Arnoldi Birckman Bibliophilae Coloniensis", in A.L. 32,
F 5r-v.
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dat de titel stellig verband houdt met het huis van Franc. Byrckman:
In pingui gallina oftewel „In de vette hinne" 1 .
Na enige Schriftuur-teksten volgt het eigenlijke gedicht: „Gallina
Vnicvm Piae sollicitudinis atque sollicitae pietatis symbolon, per Alardum Amstelredamum in nuptijs Francisci Birchman (quod is pinguisculam gallinam gentilicia habeat insignia) vice epithalamij pronunciata" 2. Dit gedicht over de kip als symbool van vrome zorgzaamheid
en zorgzame vroomheid, naar aanleiding van de evangelietekst: „Hoevaak heb ik uw zonen willen verzamelen zoals een kloek haar kuikens"
bezingt de lof van het christelijk huwelijk en de zorg van de ouders.
Het is geen eigenlijk bruiloftsgedicht, omdat Franciscus reeds in 1511
volgens N-K. als gehuwd vermeld wordt. Bovendien zegt Alardus in
zijn opdracht, dat hij nu eindelijk dit gedicht voor hem heeft geschreven, om de schuld, die hij reeds lang heeft, te voldoen.
Een aanknopingspunt voor de datering vinden we in het gedicht zelf
niet. Als de reeds boven besproken brief van Alardus aan Crocus in
dit werk van 1526 is, komen we iets dichter bij de drukkersdatum.
Alardus geeft nl. ook nog een serie gedichten in dit werk 3 , waarvan
het laatste getiteld is: „Epithalamion Haionis Harmanni Phrisij et
Annae Amstelredamae." Hayo Hermansz en Anna Occo, de dochter
van Pompeius Occo moeten echter kort vóór 20 Maart H28 gehuwd
zijn, gezien Erasmus' gelukwensen op deze dag aan het jonge paar 4 .
Omdat we geen enkele aanwijzing hebben, dat Alardus voor 1529 met
Keulen in contact stond en omdat dit gedicht teruggaat op een reeds
lang gedane toezegging, mag men besluiten, dat Alardus Franciscus
te Leuven of Antwerpen heeft leren kennen. Gezien de datum van het
huwelijk van Hayo en Anna en gezien ook het feit, dat Franciscus in
1529 stierf, is de datering „circa 1528" van N-K. dus zeer aannemelijk.
Tenslotte is het nog interessant, dat Alardus in de brief aan Franciscus
de groeten doet aan Petrus Aegidius, de bekende secretaris van Erasmus,
die hij zijn vriend, raadgever en helper noemt, mogelijk een aanwijzing
voor de Antwerpse origine van deze druk ", maar zeker een bewijs, dat
1
In: Het Boek, 33 (19SS-19S9), 181.
* A 6r-B 4v.
» В 8v-C 8v.
* „Gratulor tibi incolumen ex Italia reditum, gratulor felix coniugium, vt vtrunque
perpetuum sit vehementer optans . . . Datum Basileae tredecimo Calend. April. Anno
M.D.XXVIII", Allen, OEE, VII, ер. 1978, 368. Alardus prijst in een brief aan Sibrandus Occo haar en haar man met deze woorden: „Qui in paucis annis . . . duxit
in uxorem chariss. sororem tuam Annam, foeminam praeterquam diuitem, formosam
atque pudicam, etiam optimam, idque in ipso uemantis aetatis flore, locuples, uenustius
Caes. Cons, admiraculum usque ingeniosus. A.E. 48. Het gedicht: „Anna Pompeiana
H.(armanno) Haio suo" in A.L. 32, E7r, zou volgens Sterck, OAH, 70-71, die tekst
en vertaling geeft, uit 1529 stammen.
' „Petro Aegidio, amico meo non tam consiliario, quam auxiliarlo, qui sapienti sua
eloquentia, et eloquenti sapientia de repub. Antuerpiensium optìme meretur meo nomine plurimam dicito salutem". Petrus Aegidius Gilles was sinds If 12 secretaris van
Erasmus en maakte in 1526 een gedicht op Valla's Elegantia. Hij stierf 11 November
1533. Zie verder: History, II, 66-68.
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Alardus zelfs met de meest intieme vrienden en medewerkers van
Erasmus contact bleef onderhouden.
In hoe ver Alardus de hand in deze druk gehad heeft is moeilijk aan
te tonen, maar het is onzeker, dat het werkje geheel op naam van
Franciscus Byrckman zou komen, gezien de verschillende gedichten van
Alardus en zijn brief aan Crocus. Een directe medewerking van Alardus
aan de uitgave lijkt mij het meest waarschijnlijk.

7: Eerste reis naar Keulen:

1529

Op 1 Mei Π 2 8 is Alardus weer in Amsterdam en schrijft hij de reeds
vermelde brief aan Nicolaas Clenardus 1 , die bijzonder belangrijk is
vanwege de vele biografische bijzonderheden, met name het verhaal over
het terugvinden van het Agricola-handschrift van de „De inventione
Dialectica".
We hebben gezien, hoe Alardus reeds in Alkmaar enige geschriften van
deze Humanist had weten te kopen, hoe hij in 1 H 4 moeite had gedaan
om in Deventer een Agricola-handschrift te pakken te krijgen en dit
met Dorpius en Geldenhauer had uitgegeven, hoe hij bij Erasmus in
H 1 6 had geklaagd over de bibliotheek van Pompeius Occo, een opgave
van diens boeken probeerde te krijgen en voor 1522 reeds van deze
mecenas een handschrift van Agricola te leen had gekregen: een ver
taling van Aphthonius.
Er is geen reden om de verhouding tussen Alardus en Occo zo onsympa
thiek te zien als Sterck dit heeft gedaan. Door de goede verzorging
van het Passieboekje in Π 2 3 had Alardus een nog gemakkelijker entree
in het huis van deze beschermer van schone kunsten en letteren, die
zelf zo'n groot bibliofiel was.
Erasmus had in zijn Ciceronianus van Maart H 2 8 een van de orationes
van Agricola 2 uitgegeven en weer eens een navraag gedaan naar
Agricola's litterair oeuvre. Via Hayo, met wien Erasmus in 152$ in
correspondentie trad, die zelf nog met Agrícola verwant was, wist hij
uit diens verzameling of uit die van zijn schoonvader een Seneca-uitgave
te lenen met aantekeningen en correcties in margine van Agricola 3 .
Deze gebruikte Erasmus voor zijn tweede oplage van Seneca 1529*.
In zijn felicitatiebrief van 20 Maart 1528 had Erasmus Hayo aangespoord om de werken van Agricola te verzamelen en uit te geven.
Zowel wegens zijn friese afkomst als wegens zijn verwantschap met
1

A.E. 24. A. Roersch: Correspondance de Nicolas Clenard, 2 vol. Brussel 1940. Verder over deze beroemde Humanist: H. de Vocht: Nicolaus Clenardus, Antwerpen 1942.
MHL. 411-423.
1
„Oratio in laudem Mauhiae Richili", vgl van der Velden, 22 en Allen, LRA.
' Gedrukt te Treviso door Bernard van Keulen, 1478, volgens Allen: LRA, 307.
4
Zie Allen: OEE, VII, ер. 2 0 ^ , Ы. 506-Í07.
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Agricola, was dit niet meer dan zijn plicht, meende Erasmus. Zelf had
hij er geen tijd voor. Wat hij echter wel wenst: geleerde en terzake
doende aantekeningen en niet zoals die van „een zekere jongeman",
die de „Opus de Inuentione Rhetorica" met commentaren had overladen
en er allerlei uitweidingen aan had toegevoegd, soms zelfs vervelend en
1
in jeugdige overmoed er uitgeflapt .
Wie is deze „zekere jongeman"? In een ongedateerde brief aan Goclenius meende Alardus, dat dit verwijt op hem sloeg. Hij haalt de woorden
van Erasmus uit „een zekere brief aan Haio" letterlijk aan, probeert
deze te weerleggen en zijn eigen commentaren te verdedigen. Deze
brief is echter zeer waarschijnlijk van H 3 8 2 , dus tien jaar na het
verwijt van Erasmus. Zou Erasmus hier commentaren bedoelen van
Alardus, dan is de vraag welke. Tot nu toe had Alardus alleen aan de
uitgave van Η Π meegewerkt. Deze kunnen dan ook onmogelijk be
doeld zijn. Of zou Alardus misschien commentaren in handschrift
hebben verspreid ? De brief spreekt nl. niet van een „uitgave", maar
alleen van „opus", en ook Alardus zelf vertelt nergens iets van deze
mogelijkheid. Ik zou daarom een ander willen voorstellen, nl. de
duitse Humanist Joannes Phrissemius, die reeds in Π 2 3 een uitgebreid
commentaar had laten verschijnen. Met hem komt Alardus in 1529 in
contact 8 .
Bovendien hebben we nog een ander argument, welke het aannemelijk
maakt, dat Alardus met deze uitspraak niet bedoeld is, al heeft hij het
tien jaar later dan wel misschien gemeend. Ongeveer rond dezelfde
tijd als Erasmus zijn verwijt tot die „zekere jongeman" richtte, liet
Occo Alardus weten, dat de verloren autograaf van de „De Inventione
dialectica" weer terug was en deze Alardus ter verzorging overliet. Dit
nu is niet goed te verklaren, wanneer Erasmus aan Occo's schoonzoon
zulke verwijten tegen Alardus zou hebben gericht. Wat was er nu
gebeurd ?
Enige tijd voordat Alardus naar Deventer was gereisd om bij Faber
een handschrift te kopen had een of andere Deense hoogwaardigheidbekleder het eigenlijke handschrift uit de kast van Occo gepikt en naar
Rome meegenomen. N u was het als door een wonder terug *. Wanneer
1

Opus de Inuentione Rhetorica quidam onerauit commentariis iuuenis, vt apparet, nee
ïndoctus nee facundus, sed insunt multa nxpepyx quaedam etiam odiosiora inuueniliterque destomachata. Malim scholia docta et ad rem facientia . . . Alien, Vili, ep.
1978, Ы. 368.
* A.E. 44.
' Rodol/Phi Agricolae/Phriisij de inuentione dialectica/ libri tres, cu(m) scholijs
Joannis/Mattaei Phrissemij./Coloniae apud Heronem Alope=/Civm. An. M.D.XXIII.
Mense/Augusto, exemplaar in U.B. Amsterdam. Bovendien een herziene herdruk:
Parisiis Apud Simonem Colinaeum Π 3 4 en Parisiis И М : Excvdebat Parisiis typus
suis P. Vidouaeus e regione Collegi] Remensis. 1536, in het colofon.
4
. . . per quem nescio Danorum satrapam, ex instructissimo Pompei nostri Occonis
armario, nobis Amstelredami ampÜssimis pollicitationibus intercept! Romam uersus

79

dit precies gebeurde is niet geheel duidelijk, aangezien de woorden „non
ita multo ante quam Dauentriam proficisceremur" op het jaar H 1 4
slaan, of mogelijk nog iets eerder, terwijl Alardus in dezelfde brief
zegt, dat de codex weer terug is, nadat het handschrift onder vele
gevaren gedurende meer dan twaalf jaren in handen van vele barbaren
is geweest 1 . Aangezien de brief van 1528 is wijst dit „annos minimum
duodecim" op Π 1 6 of iets eerder.
Zo is het ook moeilijk de „dief" aan te wijzen. Volgens de Graaf
vertoefde Erik Valkendorf, de aartsbisschop van Drontheim in Π 1 7 bij
Pompeius Occo en met de „Danorum Satrapam" zou dan deze aarts
bisschop bedoeld zijn of een van de aanzienlijken uit zijn gevolg. Doch
deze twee omschrijvingen van de gebeurtenis kunnen moeilijk op het
bezoek van 1 H 7 slaan, tenzij men ze ruim interpreteert. Wel de
opmerking, dat het handschrift meegenomen werd naar Rome zou op
Erik of zijn gevolg kunnen duiden.
Hoe dit ook zij, Occo liet Alardus weten, dat het eindelijk weer terug
was. „Ik geloof niet, dat Ceres haar dochter Proserpina, die door Pluto
geschaakt werd, met meer ijver over heel de aarde zal hebben gezocht."
N a ontvangst van dit bericht, is Alardus zo snel mogelijk naar Amster
dam gereisd 2 . Zijn verwachtingen werden echter nog verre overtroffen.
Niet alleen was het een bijzonder goed en duidelijk handschrift, maar
Pompeius begreep ook hoezeer Alardus verlangde de codex te zien om
hem te kussen en te bezingen. Doch deze mecenas ging verder. Alardus
mocht voor de uitgave zorgen: „je behoeft er mij niet om te smeken,
want je weet toch wel, dat wij als vrienden alles gemeenschappelijk
hebben, vooral omdat ik weet, dat je er ten behoeve van heel de
wetenschappelijke wereld zo sterk naar verlangt". Voor het geval Alar
dus bij de vergelijking van dit oorspronkelijke handschrift
(άρχέτνπον)
met verschillende afschriften een zuiver oordeel wenst, wijst Occo hem
op Jacobus Volcardus van Bergen 8 , op Hermannus van Gouda en op
Cornelius Crocus, die een waar kunstenaar is „praecipuus artifex" om
de jeugd met de letteren ook de „vitae sanctimonia" te leren. „Een ander
heeft misschien een andere opvatting. Dit is in elk geval mijn mening."
N a dit gesprek, zo verhaalt Alardus, werden de kisten en de kasten
geopend en haalde Occo nog als een toegift enige werken te voorschijn,
nl. enige bundeltjes brieven van Agricola, die hem door de broer van
delati. Itaque cum persaepe librum abijciemes, ac tim insignem άντόγραφον iacturam
deplorantes tantum non animum desponderemus, ecce tibi ó άπο μηχανής ΰιος
apparuit.
1
Is inquam Pompeius per literas me submonuit, non quod pueri damitant in faba
se reperisse, sed sibi restitutum esse tandem άντόγραφον illud iunentionis dialecticae
annos minimum duodecim non sine multis et magis periculis per multorum barbarorum
manus sursum deorsum uersus iactitatum, prìusquam esset exhibitum.
2
Aduolaremus Aemstelredamum.
' In A.L. 11, G 2v geeft Alardus een achtregelig epitaphium „Jacobi Volcardi
Bergensis".
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Haïo, Guilielmus Ubbinus „orientalis Phrysiae cancellarlo" waren toegezonden. Tenslotte had Pompeius hem al het overige werk van Agricola, dat hij nog van zijn oom Adolf Occo bezat, de beroemde medicus
van aartshertog Sigismund van Oostenrijk, die niet alleen de erfgenaam van Agricola, maar ook diens medestudent was geweest, geschonken en wel „gratis haud illiberaliter." Op het einde vraagt hij
Clenardus hulp voor het samenstellen van de commentaren, want diens
oordeel schat hij het hoogst.
Samen met Haio begon Alardus de uitgave voor te bereiden. Haio kwam
echter niet verder dan een Lucianusvertaling, welke hij opdroeg aan
Erard of Everhard van der Marck, prins-bisschop van Luik, aartsbisschop van Valencia en kardinaal. Deze opdracht is gedateerd: Leeuwarden 1 November H 2 9 1 . Daarbij heeft Haio het waarschijnlijk gelaten.
De drukte van zijn werkkring als keizerlijk raadsheer en zijn ziekte,
een keelontsteking, zullen hem het voltooien van zijn taak verhinderd
hebben, aldus van der Velden 2 .
Alardus kon zijn vondst niet lang geheim houden. Reeds 27 Maart
1529 schreef Joannes Phrissemius van uit Keulen aan Alardus een
opgetogen brief 3 . Het is een antwoord op een schrijven van Alardus,
waarin deze hem waarschijnlijk gepolst had naar een drukker in
Keulen *. Welnu, hij spoort Alardus dringend aan dit werk te ondernemen: niemand zal bij de studiosi zo'n dank oogsten en niemand zal
door een grotere weldaad een ander meer aan zich kunnen verbinden.
Joannes twijfelt er geen ogenblik aan of Alardus in Keulen een of
andere drukker zal vinden, die hem op gunstige voorwaarden in dienst
zal nemen. Zelf wil hij er voor zorgen, dat Alardus zich zonder onkosten
of verlies naar Keulen kan begeven en biedt hem spontaan zijn gastvrijheid aan B.
Doch het vinden van een drukker ging niet zo vlot als Joannes dacht
A.L. 26, Ы. 243-245. Hierop sluit een voorwoord van Agricola aan: ^ o d o l p h i
Agricolae Phrisij Joannem episcopum Augustensem praefatio", 241-246, de „Luciani
de non facile credendis delationibus libellus", — 254, en scholia,— 256. N-K. 3447
geeft de Lucianusvertaling De Calumnia, gepubliceerd door R. Rescius en J. Sturm,
4 Juli 1530. Zoals Haio zelf vertelt in zijn opdrachtsbrief, had hij het werkje kort
te voren in de bibliotheek van zijn schoonvader Pompeius Occo gevonden.
2
van der Velden, 23. In A.E. 48 schrijft Alardus aan Sibrandus: „Solicitât (ita
uiuam) me nostri Haionis aduersa ualetudo, qua etiam num misere tentatur, nec
omnino citra periculum ita ut ab angina hac non temere reualiturus esse uideatur".
Erasmus heeft bij Camminga horen vertellen, dat Haio, toen hij in Italie was, aan
de scabies Gallica zou hebben geleden: „Effurivi apud Cammingam, quod Hayo Hermannus in Italia laborasset scabie Gallica". Allen, IX, ep. 25 87.
' A.E. 26.
4
Atque hunc autorem, non corruptum, non mendosum, ut hactenus, sed elimatum,
sed integrum, planeque talem, ut germanum ac γνήαιον esse exemplar istud non dubites,
ante dies paucos in manus tuas venisse scribis et ut quamprimum diligenter emendateque in rem omnium studiosorum aedatur, te cupere.
' Matura modo, et quidem recta ad me, si non diuitem ac magnificum, at beneuolum
certe ac liberalem hospitem habitunu.
1
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en Alardus gehoopt had. In Keulen had men ni. het praatje verspreid,
dat hij niet de autograaf van Agricola, maar een ondergeschoven
exemplaar te koop aanbood 1 . Hierdoor moest hij tot twee, driemaal
toe meer dan zes maanden naar Keulen, alvorens succes te hebben 'г.
Ook een schriftelijke poging in 1531 om de Bazelse uitgever Frobenius
voor zijn uitgave te interesseren, zelfs alleen tegen vergoeding van de
reiskosten en een passend honorarium mislukte, zoals Erasmus aan
Goclenius berichtte 8 . Gezien de grote naam van Erasmus bij deze
uitgever, kan de afwijzing door Frobenius ingegeven zijn door een
afradend oordcel van Erasmus. Het zou dan tevens een aanwijzing
kunnen zijn, dat Erasmus op zijn minst enigszins huiverig tegenover
Alardus' arbeid zou staan.
Toch heeft Alardus de uitnodiging van Phrissemius aanvaard. Op 25
Juli 1529 schrijft hij nl. een brief aan Maarten Theodoor van Nieveen,
Nivenius, vanuit Keulen 4 . Op de inhoud van deze brief komen we nog
uitvoerig terug. Aangezien deze brief geschreven is vanuit „Coloniae
plusquam tumultuarie" is het mogelijk, dat de brief aan Petrus Nannius
„longe literatissimo et perinde diligentissimo Alcmariensium gymnasiarchae" eveneens van 1529 vanuit Keulen is geschreven. De naam van
de stad wordt hier niet genoemd, alleen πονηροπολις stad van de boos
doeners. Doch op grond van de beschuldigingen tegen Sartorius e.a.
in de brief aan Nivenius, meen ik, dat er meer reden bestaat om aan
te nemen, dat met deze stad Amsterdam bedoeld is B .
Nannius had Alardus al eens gevraagd zijn school „aan alle ijverige
leerlingen, vooral die van onze streken, aan te bevelen". Bovendien had
hij hem nog verschillende inlichtingen voor het onderwijs gevraagd, met
name over het vertalen. Alardus geeft over deze kwesties aan zijn oudleerling zijn opvatting: de beste vertaler is, zo meent hij met Hieronymus, degene, die „linguas et rem optime teneat" en daarom meent

1
Erant nunc puri sycophantae quos nihil puduit impudentissimis suis illis clancularijs
susurris mendacijsque Coloniensium Ту pogi aphis persuadere, non
άντογραφον
sed suppositicium, non integrum, sed plane mutilium exemplar, Alardum ceu noctuam
Alhenas pertulisse Coloniam. A.L. 24, 458-459.
2
bis uè ter ue amplius menses sex . . . A.L. 24, 459.
3
Nee alter Hayo Hermannus scribit quicquam, Alardi, ni fallor opera: qui nuper
scripsit Hieronymo Frobenio, se venturum Basileam cum commentariis suis in opera
Rodolphi Agricolae, si vellet mittere viaticum, et de caeteris aequa mercede pacisci. . .
Allen: OEE, IX, ер. 2587.
4
А.Е. 27. Martinus Theodoricus Nivenius was een grote vriend van Crocus, die hem
zowel zijn Dissertatiuncula tres opdroeg: C E . 9 als zijn toneelspel: C E . 10. In deze
laatste opdrachtsbrief wordt hij aangesproken met: M(agistri) Martino Niuenio Aemsterod. Virginium Gertrudensium Moderatori meritiss. Hij was volgens Sterck: OAH,
87, een broer van Joannes Nievenius. Deze was onderwijzer in Amsterdam en volgens
ter Gouw, V, 442, van 16 Dec. 15 50-April 155i rector aan de Oude zijde. Over
zijn latijns epos: Tumultrus anabaptistamm i n . . . Aemstelredamensi... zie NNBW,
10, 671-672.
« A.E. 28.
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hij ook, dat Agricola de beste vertaling heeft geleverd van de „Aphthonius". Om zijn vreugde uit te drukken en tevens als een dankbetuiging,
omdat er op de Alkmaarse school zoveel jongens zijn, die een goede
hoop voor de toekomst wekken, zendt hij hem een exemplaar van de
Aphthonius in de latijnse vertaling van Agricola. Tevens zendt hij
hem drie bijzonder begaafde jongens onder wie het zoontje van zijn
zus, en hoopt hem in de toekomst nog meer leerlingen te kunnen
zenden.
N u is het moeilijk aan te nemen, dat Alardus deze jongens vanuit
Keulen naar Nannius zond. Waarschijnlijk waren dit Amsterdammers.
Alardus heeft dan waarschijnlijk zijn neef deze brief en het handschrift
van de Aphthonius meegegeven.
Hoelang Alardus in Keulen is gebleven is echter niet nader te bepalen,
noch wat hij na zijn terugkeer deed. Bleef hij in Leuven wonen ? Ging
hij naar Amsterdam om aan Occo verslag uit te brengen over zijn
eerste bevindingen in Keulen ? Zond hij de drie leerlingen van uit
Amsterdam vóór of na zijn vertrek naar Keulen naar Nannius ?
Allemaal vragen, die bij gebrek aan gegevens niet op te lossen zijn.

8 : De brief van Crocus tegen Sartorim
Het eerste levensteken van Alardus is een brief aan een zekere Theodorus
Cantharus, geschreven vanuit Egmond in 1530 1 . Daaruit blijkt, dat
hij in de loop van dat jaar zijn oude vrienden aldaar weer eens heeft
opgezocht. Deze Theodorus is een priester en Alardus doet een hartstochtelijk beroep op hem om als goede herder op zijn post te blijven.
„Optabam ego anatama esse pro fratribus meis. Pereunt cum pastoribus
greges, quia sicut populus sic sacerdos. . . vult perire cum pereuntibus,
nee propria salute contentus est Gloria quippe regis multitudo populi."
Alardus vergelijkt de vooruitgang van de hervorming met de stormen
en overstromingen, die het land teisteren: Zij, die aan het roer staan,
moeten met de grootste zorg toezien, want behalve door de gevaren van
de zee worden we binnenlands geplaagd door het onheil van de
Lutherse secte „intestium Lutheranae factionis malum", en de buitenlandse vijanden kwellen ons nog niet zo zeer als de binnenlandse."
Alardus spreekt hier over een werk van Crocus. N u is het moeilijk uit
te maken, over welk werk het precies gaat. Het kunnen de „piae
precationes" zijn, die staan afgedrukt in Alardus: Parasceve 2 , waarin
ook deze brief is opgenomen. Gezien de datering is het niet mogelijk,
dat Alardus hier de „Epistola Croci ad Joannem Sartorium" 3 bedoelt.
Zoals we zagen, had hij op het feest van Jacobus, 25 Juli 1529, een

1
A.E. 30. Biografische bijzonderheden over hem heb ik niet gevonden.
• A.L. 13.
» A.L. 11.
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brief aan Maarten Theodoor van Nie veen geschreven. Hoe blij hij ook
is bij het vernemen van de grote ijver van „onze Cornelius Crocus"
voor de opvoeding van de Hollandse jeugd, toch is hij bezorgd en
bedroefd, wanneer hij de bedriegerijen ziet van een Fredericus Mer
1
curianus , een listig man, en van „andere bloedzuigers". Alardus is zeer
fel en hier leren we zijn ijver voor een hem dierbare zaak en zijn
temperament eerst goed kennen: „hominis versipellis atque mordacis,
aliorum concionalium hirudinum φρεναπάιας, hoc est imposturas atque
sycophantias". Lieden, die voor een kleine winst niets anders willen, dan
de onervaren, vrijopgevoede jongeren tot de dwaling verleiden, hun
geesten verlokken door onrust en beloften en hen tegelijk met die
nieuwe en wonderbaarlijke dogma's van deze zeer bedorven en verwarde
eeuw bezoedelen: de ondergang van de heiligste zaken.
Alardus bekent bang te zijn, dat de „sciolorum vulgus" ook onze
jeugd met deze „Lutheraanse vuilheden" (Lutheranismis spurcitijs)
gaat besmetten. Daarom heeft hij reeds velen geschreven, zich voor dit
monster te wachten, want het houdt er de wonderlijkste kunsten en
eigenaardig opgesmukte plechtigheden op na om in de zielen van de
jongelui door te dringen. Vooral, die zich aan Christus willen geven
of gewijd willen worden, behekst het als het ware met zijn streken
en roept ze terug van deze heilvolle instelling. Doch dit monster kan
zijn natuur niet langer verborgen houden, het heeft een listige, heers
zuchtige en opruiende inborst. Ja waarlijk „mobilis et varia est ferme
natura malorum." Zoals Apelles bedroefd zou zijn Venus met slijk
besmeurd te zien of Protogenes zijn Hyalisius, zo hoor ik met grote
smart, dat enige van mijn vroegere leerlingen, die even geleerd als
onberispelijk waren en door mij met al de kleuren van de schone
letteren en goede zeden waren uitgerust door Fredericus Mercurianus
met het zuurdeeg van het Lutheranisme (fermento Lutheranae factionis) totaal zijn verpest en plots misvormd. Ik betreur dit, ja ik
betreur dit ten zeerste, omdat Fredericus, na de banden van schaamte
en eerbied verbroken te hebben, heimelijk zijn onkruid lange tijd heeft
uitgestrooid. De onschuld gaat altijd verloren, wanneer met de invloed
de kwaadwilligheid verbonden is. Hij vraagt aan Nivenius Crocus
aan te sporen tegen dezen op te treden en noemt als eerste: Joannes
Gaster, die door een waanzinnige razernij en een razende waanzin
zozeer dorst naar een beetje roem voor zijn dwaasheid, en diens collega
Joannes Sarter 2 , een nogal verstandig man, die zich echter laat leiden
door zijn verwaandheid. Alardus spreekt de wens uit, dat deze listige
vossen, die de wijngaard des Heren vernielen, de jonge spruiten, geënt

1

Over hem geen bijzonderheden.
Joannes Gaster, misschien Buyck, een veel voorkomende Amsterdamse naam. Joannes
Sarter, of Sartorius, waarop we nog terugkomen in de biografie van Crocus. Men
krijgt hier de indruk, dat het beiden leerlingen van Alardus zijn en dat ze in
Amsterdam onderricht gaven.
2
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op de wijnstok Christus, afsnijden en vernietigen, zo snel mogelijk
gevangen mogen worden.
Het pleit echter voor Alardus, dat hij bekent niet in staat te zijn deze
twee, en „de andere kopstukken van die kliek" te breken. Bovendien
ontbreken hem de wapens, want ze moeten met degelijke argumenten
uit de H . Schrift weerlegd worden. Dit laatste: een weerlegging vanuit
de H . Schrift toont nog eens aan hoezeer Alardus Erasmus' positieve
methode had overgenomen.
Als gij iets bij Crocus kunt bereiken, en ge kunt zeker zeer veel, zo
meent Alardus, spoor hem dan op allerlei manieren aan om uit de
boeken van het Oude en Nieuwe Testament kort en duidelijk de
dwaling, dat de mens door het geloof alleen gered wordt (errorem sola
fide homines esse saluandos) te vernietigen. Als ik uit Keulen terug ben,
zal ik Crocus, als het nog nodig is, tot steun zijn.
Fredericus is volgens Alardus de vijand van de onderwijzers, de priesters
en de religieuzen. Zoals Scipio geboren schijnt te zijn tot ondergang
van Cartago, zo is naar de mening van Alardus Crocus dé man om die
onnutte en zelfs verderfelijke opvattingen, waarvoor sommigen met
zwaardvechtersmoed strijden, de leer nl., dat de mens door het geloof
alleen gerechtvaardigd wordt, zozeer dat er geen ander werk meer
nodig is om van de zonden bevrijd te worden, „deze pest en deze kliek
van zich-alles-aanmatigende betweters" te onderdrukken en totaal te
vernietigen. Daartoe schijnt Crocus geboren en als met goddelijke gaven
begiftigd.
Met nogmaals een beroep op Nivenius om zijnerzijds geen moeite of
inspanning bij „onze voorvechter (antesignano) Crocus" achterwege
te laten, eindigt Alardus met de groeten aan Dominicus Gavius 1 en
Nicolaas Hillebrand Boelens.
Deze brief kan mogelijk enig licht werpen op Alardus' activiteit in de
jaren H 30-31. Vooral de opmerking, dat hij bij zijn terugkeer uit
Keulen Crocus tot steun wil zijn, wanneer dit nog nodig mocht blijken,
zou een aanwijzing kunnen zijn, dat hij in de loop van deze twee jaren
Crocus heeft bezocht om hem mondeling nog eens aan te sporen iets
tegen de „sola-fide" leer te schrijven.
1

„D. Dominico Gauio Magdalio sacrarum literarum callentissimo, uirginumque Bethaniensium administrator! diligentissimo". Volgens Sterck is het een verlatijnsing van
„Gaaf", een Amsterdamse familie: OAH, 131. In A.L. 11, Fv-F3v publiceerde
Alardus een gedicht van 134 regels: „Parabola de decern virginibus Aemstelredami
apud Bethanienses virgines: cum Dominicus Gavius carus patriarcha designaret, vice
colloqui) exhibirá". Dit werd dus waarschijnlijk door de zusters van het Bethanieklooster voorgedragen. Het gedicht op G7v: „In sanguinolentum Christi Jesu caput
spinis coronatum, a D. Joanne polygnoto Scorelio nimisque graphice expressum" is
opgedragen aan George van Egmond, maar m A.L. 13, CCr staat dit zelfde gedicht
„in gratiam D. Dominici Gavij Magdalij virginum Bethaniensium apud religiosum
Hollandiae Amstelredamum, haud segnius administratoris ac patriarchae". In A.L. Ut
Gìr lezen we: „Encomium. D. Pauli cum Dominicus Gauius Amstelredamus eum
auspicaretur".
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Alardus zorgde waarschijnlijk zelf voor de uitgave van Crocus' ant
woord: een soort open brief aan Joannes Sartorius. Hiervoor hebben
we nl. verschillende aanwijzingen: allereerst wordt deze brief van
Crocus voorafgegaan door Alardus' brief aan Nivenius en volgen er
vele gedichten van Alardus in het zelfde werkje 1 . De laatste bladzijde
toont ons ook weer een portret van Alardus. Bovendien eindigde Crocus
zijn uiteenzetting: „Aemstelredami e ludo nostro litterario. Calendis
Octob. H 3 1 . " Welnu op 21 October 1531 is Alardus weer in Keulen
zoals we zullen zien.
De juiste datering van het werkje is niet mogelijk. Op de titelpagina
lezen we „Anno Π 31, Mense Decembri", maar de reeds eerder vermelde
brief aan Arnoldus Montanus, de gastenpater in Egmond is gedateerd:
1 Januari Π 3 2 , terwijl ook op Alardus' portret het jaartal 1532 voor
komt. Misschien moet dit zo uitgelegd worden, dat de drukker Melchior
van Neuss 2 het boekje begon te zetten in December 1531 en dat het in
de loop van 1532, waarschijnlijk dus Januari, van de pers kwam.
Gezien de datering van het tractaatje: 1 October en het feit, dat
Alardus zeker 21 October te Keulen was, is het mogelijk, dat hij dit
van Crocus had meegekregen bij een bezoek aan Amsterdam begin
October vóór zijn tweede Keulse reis en heeft hij mogelijk met hem
ook de financiële kanten van de zaak besproken. Het is in elk geval
opmerkelijk, dat in dit werkje wel de brief aan Nivenius van 1529
voorkomt, maar geen brief, waarin Crocus Alardus zijn werkje aanbiedt.

9: Tweede reis naar Keulen: 1531-1532. De

Aphthonius-uitgave

21 October 1531 is Alardus weer in Keulen getuige zijn brief aan
Jacob Meyster, rector van de Latijnse school te Haarlem 3 . Men krijgt
de indruk, dat Alardus zoveel mogelijk pastoors en onderwijzers wil
aanschrijven om hen te winnen voor een strijd tegen het Lutheranisme.
Ook in deze brief reageert hij weer tegen bepaalde onderwijzers, die
met verkeerde methoden en lutheraanse ideeën de jeugd bederven.
Daarom houdt hij juist zoveel van Jacobus, omdat deze zo trouw de
Hollandse en Friese jeugd onderwijst en niet duldt, dat ze hun taal
bederven of „een bepaald soort" letterkundigen volgen.
Ook geeft Alardus enige richtlijnen voor onderwijs: Zoals we plezier
hebben in de hoogte van een boom en niet zozeer in de wortels, hoewel

1
History, II, 206 spreekt van een werk van Alardus getiteld: „Sylvula Carminum",
Keulen Π 3 1 en de kataloog van de U.B. Upsalla geeft onder Alardus de titel: „Poemata", Keulen Π 32, momenteel vermist. Beide opgaven hebben betrekking op de
gedichten van Alardus in A.L. 11, D7r-G7v, want op G8r lezen we onder erratula:
„omissa ex sylua carminum, siue lusibus atque tyrocinijs Alardi Aemstelredami. . ."
г
Ook in 1$42 schreef Alardus een brief aan deze drukker: A.E. 67.
* A.E. 32.
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die hoogte ondenkbaar is zonder dezen, zo moet Jacobus steeds weer met
een taaie volharding de eerste beginselen er in stampen, zodat deze diep
in het geheugen dringen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde, want
zoals ook de geleerdste medici de kleinere ziekten goed genezen, zo
moeten de bekwaamste onderwijzers de kleine dingen zeer goed onderwijzen. Steeds weer opnieuw moeten ze de moeilijke regels van de
grammatica laten opdreunen en de eerste oefeningen in het spreken.
Is dit alles nodig voor vertalingen, des te meer nog voor de rethorica.
Omdat de jongens niet meteen weten uit welke bron zij drinken,
omdat bovendien sommige schrijvers tot heil, andere tot ongeluk en
sommige tot verblinding voeren, zou het niet voorzichtig zijn om zo
maar iedere willekeurige auteur te verklaren; van sommige leert de
jeugd wel een goede gezindheid en ware kennis, maar van andere een
trotse onkunde en onkundige trots, een blinde dwaasheid en een dwaze
blindheid, of een waanzinnige, d.w.z. lutherse leer (doctrina insana,
hoc est Lutherana). Zo zuigt de jeugd een verkeerde mentaliteit op.
Alardus heeft zijn best gedaan, dat dit niet het geval zou zijn in „ons
godsvruchtig Amsterdam". Hij heeft daartoe Cornelius Crocus en diens
bijzonder ijverige ondermeester (mire laboriosum huius hypodidascolum) de heer Nicolaas Cannius herhaaldelijk aangespoord en met een
vrijheid, die men jegens zo grote vrienden heeft, zelfs met gezag er op
aangedrongen, dat ze gratis of bijna gratis door zouden gaan de
Amsterdamse jeugd christelijk te onderwijzen, zoals ze reeds sinds lang
gewoon zijn te doen. Zo niet, dan wordt de jeugd op een barbaarse
manier door aanmatigende, ongefundeerde, schaamteloze opvattingen
bedorven en met nieuwe leerstellingen verpest.
Aldus Alardus' opvattingen over het onderwijs. Hij geeft op het einde
van deze brief nog enige interessante mededelingen: „Ik zal nog enige
tijd in Keulen blijven, maar ik weet niet of het heel de winter zal
duren".
Ondertussen, zo zegt hij, is Jacob Divortius 1 „me absente" gehuwd en
Alardus zal een bruiloftsgedicht voor hem schrijven, want „er zijn
zoveel dingen, die ons binden". Zo was hij eens te Leuven Alardus'
„charus domesticus alumnus". Ik weet niet, wat ik in hem meer moet
prijzen: de liefde, waarmee hij mij als een vader heeft bejegend of de
bescheidenheid, waarmee hij mij als onderwijzer zag.
Tenslotte doet hij zijn mecenas Jacob Meystrius, een rechtsgeleerde en
familielid van de onderwijzer Jacob Meystrius de groeten: „Jacobum
Meystrum, utriusque iuris consultissimum, singularem pauperum patronum, cognatum tuum charissimum, cuius tanta in me sunt beneficia,
1

Jacobus Divortius, of Duuortius, zoals hij in A.E. 42 genoemd wordt, of Duue(n) uuordio Harlemaeo in A.E. 54. Een zesregclig gedichtje „ad Jacobum Diuortium
Harlemaeum" in A.L. 11, G4¡. Het beloofde bruiloftsgedicht heeft Alardus niet
gemaakt. In plaats daarvan zendt hij hem het herdersgedicht: Carmen Bucolicon,
zoals uit vermelde brieven blijkt. Dit gedicht: A.L. 18 en A.L. 27.
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ut ex aequa nunquam secum paria faceré, ut maxime vellem, liceat
meo nomine plurimam salutabis."
Alardus zocht in Keulen naar contacten met drukkers om zijn boeken
te kunnen uitgeven. Behalve dat eind December, begin Januari 1532
zijn gedichten samen met de Epistola Croci verschenen, zoals we zagen,
had hij reeds voor zijn vertrek naar Keulen onderhandeld over de
uitgave van de „Aphthonii Sophistae Progymnasta" in de vertaling van
Agricola, een werkje, dat hij reeds in handschrift aan Crocus had
gezonden in Π 2 2 .
In dit boekje komt een brief van Alardus voor aan de Keulse uitgever
Joannes Soter 1 , geschreven van uit Leuven en gedateerd: 1 Januari,
zonder verder een opgave van jaar. Aangezien Alardus op 1 Januari
Η 3 2 nog in Keulen is, zou ik deze brief op Π 31 willen dateren. ИЗО
lijkt mij minder waarschijnlijk, aangezien Alardus toen nog maar pas
uit Keulen terug was van zijn bezoek in 1529, mogelijk er zelfs op die
datum nog verbleef. De brief werd waarschijnlijk tevens de aanleiding
voor Alardus' tweede reis naar Keulen.
Duidelijk blijkt, dat Alardus reeds met verschillende uitgevers in
briefwisseling stond om verschillende „gulden werkjes" van Agricola,
die tot nu toe nog nooit waren verschenen, te drukken 2 .
Ook de vriendelijke en hoogstaande brieven van Soter heeft hij ont
vangen en gemeend, dat hij niet van wege de oude vriendschap van een
winst behoefde af te zien. Ondanks de schitterende beloften van andere
uitgevers wil hij toch aan Soter „tibi uni atque adeo tibi" al zijn werk
en inspanning om de werken van Agricola te verzorgen vrijwillig en
gratis (lubens idque gratis) aanbieden en wel „respectu ueteris sodalitij,
publicaeque commoditatis."
Alardus probeert het zo gunstig mogelijk voor te stellen, prijst de door
Soter uitgegeven werken en wijst hem op het grote afzetgebied onder
de Keulse studenten. Uiteindelijk twijfelt hij er niet aan, dat deze
uitgave voor Soter zowel een groot voordeel als een grote eer zal
opleveren.
Ondertussen heeft hij Petrus Ubelius s uit Wormer, een hebreeuws
professor te Keulen, de twee delen van Agricola's werk gestuurd „tibi
fideliter excudendas", en vraagt de twee jongelui, Alardus' helpers, die
zoveel voor de toekomst beloven nl. „Laurentium Haecmundanum Thalassicum scribam nostrum et Alardum Florium Alcmarianum amanuen-

1

Joannes Soter: Soter is een griekse vertaling van: Heyl. Geb. te Bensheim, 27 Aug.
1 Я 7 aan de Keulse universiteit ingeschreven, begon reeds 1519 te Keulen te drukken.
Drukte in de jaren 15 37-40 ook te Solingen. Zijn zoon Melchior is eerste drukker
in Dortmund van 1546-15 51, drukte daarna tot 15 59 te Keulen. Zijn zoon Jacob
is werkzaam van 1555-1563: aldus: Lexikon des Gesamten Buchwesens, Leipzig 1937,
III, 300.
* „ab typographis aliquot complureis accipercm literas", al zijn die dan niet bekend.
3
Ubelius of Ubbels zie History, II, 40 en 3 54.
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sem meum" vriendelijk te ontvangen en hen, waar het nodig is, te
helpen. Met een sierlijke groet aan Soters vrouw „Hildegardi gratissimae
atque optimae foeminae" eindigt hij deze brief. Hierop volgt dan een
Elenchus van de twee delen van Agricola's werk, zoals Alardus zich
die had voorgesteld 1 . Vergelijkt men deze inhoud met de uiteindelijke
uitgave van 1539, dan zien we, dat het ontwerp van 1532 uitgebreider
is met betrekking tot brieven en praefationes. Het feit, dat hij nog tot
1539 moest wachten eer de werken volledig werden uitgegeven, wijst
er wel op, dat Alardus in deze brief sterk overdrijft. Hij doet het
voorkomen, alsof verschillende uitgevers om het werk zaten te springen,
maar dat hij het Soter zo maar gratis wil laten uitvoeren. Doch Soter
durfde deze uitgave toch niet aan.
Op 27 Januari schreef Soter een brief aan Alardus 2 . Omdat deze brief
enerzijds een antwoord is aan Alardus, maar anderzijds tevens een
begeleidend schrijven bij de Aphthonius-uitgave van Januari 1532,
meen ik deze brief te moeten dateren op 27 Januari 1532.
Ruim twee jaar is hij bezig aan Alardus' verlangen te voldoen, een
aanwijzing, dat Alardus reeds bij zijn eerste verblijf te Keulen in 1529
met deze drukker contact had opgenomen. Soter drukt echter zijn
spijt erover uit tot nu toe nog geen volledig gehoor te hebben kunnen
geven aan Alardus' wensen. Uit de hem toegezonden geschriften van
Agricola heeft hij echter de Aphthonius gekozen, een werk, dat hij
reeds jaren tevoren samen met een vertaling van Joannes Catanaeus
had uitgegeven.
Na zijn mening gegeven te hebben over dit werkje, zegt hij, dat hem
behalve de overige Lucubrationes van Agricola ook nog andere, niet
te versmaden werkjes zijn aangeboden, voor een deel van Alardus'
hand. Sommige heeft hij zelfs als een „Harpía" moeten wegdrukken.
Van deze werken heeft hij een kataloog samengesteld, welke onmiddellijk op de brief volgt.
Aangezien de Graaf de tekst „mihi sunt exhibita" verkeerd begrepen
heeft en vertaalde als „door mij in het licht gegeven" kwam hij
logischer wijze tot de conclusie, dat de boeken, die in deze kataloog
genoemd worden, reeds verschenen waren, dus vóór de Aphthoniusuitgave van Januari 1532. Zo kwam hij tot nummers in zijn bibliografie, die nooit bestaan hebben. Ook volgt bij hem logisch, dat de
„Parasceve" vóór de Aphthonius verscheen, ofschoon hij vergeet, dat
dit werkje in 1532 bij Quentell verscheen en de „Epistola Croci" bij
M. Novensiensis 8 .
Het is inderdaad moeilijk uit te maken in hoever de genoemde titels
afzonderlijke werken van Alardus aangeven. Toch is het interessant,

1
A.L. 12, АЗг- .
* A E. 36.
* De Graaf: Folium, IV, 103-10*. De Graaf : Alardus, 3Î-37.
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om iets dieper op deze kataloog in te gaan, omdat het een sprekend
getuigschrift is voor Alardus' activiteit.
De Graaf onderscheidde zes werkjes en wilde verder geen conclusies
trekken. Door de opstelling van de kataloog blijken er echter meerdere
bedoeld, al zijn deze dan ook niet allemaal bekend. De nummering,
die ik hier zelf bij voeg, is echter op de eerste plaats bedoeld voor een
meer systematische bespreking.
A) In D. Aurelij Augustini Hipponensis episcopi de doctrina Christiana libros quatuor
annotationes, quibus quicquid hisce libris ab Augustino proditum est obscurius
ac strictius, et aliis eiusdem sententijs, et adductis non parum multis aliorum quoque
maxime ueterum eodem spectantium testimonijs, dilucidius atque fusius explanatur
per Alardum Aemstelredj.
Cum praefatione Alardi Aemstelredami ad reuerendum in Christo patrem ac
D. D. Guilelmum Goesium Hagensem, regiae apud Hollandiam Haecmundanae
abbatem, singularem suum Mecoenatem.

In een brief aan George van Egmond, 5 Januari H 3 9 1 vertelt Alardus,
dat hij in de afgelopen jaren ijverig de bibliotheek van Egmond onder
zocht om te zien of hij nog iets aan zijn „scholia" op het werk van
Augustinus: De doctrina Christiana kon toevoegen. Doch geen enkele
allusie, dat het werk op 5 Januari 1539 al verschenen zou zijn. Het is
mij verder ook niet bekend. Interessant is het verder voor zijn betrek
kingen met de abdij, dat hij "Willem van Goes, de opvolger van Meinard
Man, zijn bijzondere mecaenas noemt. Ook na de dood van Man vond
Alardus dus begunstigers in Egmond.
в) Marbodaei Galli de lapidibus pretiosis elegans cum primis ас longe utilissimum
cum rei medicae, tum ad diuinae scripturae cognitionem opusculum accurate
recognitum, et scholijs additis enarratum per Alardum, adiectis in calce ueteribus
aliquot scriptoribus non minus sacris quum profanis, etiam ad lapidum quorum
f requens est mentio et in arcanis Uteris cognitionem plurimum adlaturis adiumenti,
nusquam antehac excusis, eodem autore.
Eiusdem praefatio ad D. Georgium Haecmundensem comitem, D. de Baer, de
Hoechuouda, Spaenbroec etc. d. Amandi apud Tomacum administratorem multo
integerrimum.

Dit boek verscheen pas voor het eerst in H 3 9 te Keulen bij Него
2
Alopecius, met een opdrachtsbrief aan George van Egmond . Soter
heeft het dus ook niet gewaagd dit werk uit te geven.
c) Yictorini martyris Pictauiensis episcopi commentarius in Apocalypsim lohannis,
cognitu dignissimus, nunc primum Alardi studio editus. Cum eiusdem epistola
scholijsque ad D. Hieronymum Ruffault. D. Vedasti apud Atrebatum abbatem
meritissimum.

Dit werk is me volkomen onbekend.
1

A.E. 52.
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D) Fragmentum prioris expositionis D. Hieronymi in Genealogiam lesu Christi, ас
nominum quae in eadem íecensentur.
Cum praefatione Alardi ad Nicolaum Distensem, sacrae theologiae licentiatum.

Daar dit werk ook onbekend is, is het moeilijk uit te maken, of Alardus
с en D tesamen wilde uitgeven of als afzonderlijk werk.
E) Petri Longobardi cognomento Magistri Sententiarum, perspicacissimi diuinae mentis
interpretis, conciones aliquot sacrae insigniter eruditae, in quibus (id quod in alijs
omnibus, aut fere omnibus id genus sermoiiibus in totum desideres) nihil asseuerat,
quod non idem scripturae testimonio coni irme t : nihil adducit, cui non insignis
aliqua ueteris testamenti figura, iuxta ас paradigma seu exemplum respondeant.
Cum praefatione Alardi ad M. Hermannum a Gauda, sacrae theologiae professorem, deiparae uirginis Mariae apud Traiectum Decanum meritissimum, uirum
undecunque literatissimum, multoque modestissimum.

Het werk wordt nog eens vermeld in een lijst met boeken van Alardus,
welke R. Tapper in П 4 1 Dumaeus aanbeveelt te d r u k k e n 1 . Het is
waarschijnlijk nooit verschenen.
F ) Absolutissima rhetoricae artis praecepta, siue summa totius oratoriae facultatis,
interprete Bessarione Cardinali Nicaeno et patriarcha Constantinopolitano.
Cum praefatione Alardi ad Rutgerum Rescium, publicum collegi) trilinguis apud
Lovanium professorem Graecum.

De eerste uitgave van dit werkje, zonder de praefatio aan Rescius,
is van 1538, Het werd met het Epitome van Alardus op de Inventio
Dialectica van Agricola door J. Gymnicus te Keulen uitgegeven.
G) In aureolos plane D. Erasmi Roterodami de uerborum rerum copia commentarios,
luculenta iuxta ac compendiaria per Alardus Aemstelredamum scholia siue
άμνανηματα.
Cum epistola ad Theodoricum Cantharum Aemstelredamum.

Deze uitgave van Alardus is me ook niet bekend. Wel schreef hij, zoals
we zagen, reeds in ИЗО een brief aan deze Theodorus 2 .
H) Hippocratis Coi epistola cum primis erudita, iuxta ac salutaris, in qua primum
subindicat, ob atrarn bilem redundantem in corpore morbos aegrotationesque
omneis aut fere omneis nasci. Deinde compendio perstringit, ecquid sit illud quod
homines ignauos et prorsus ex stultü insanos faciat. Praeterea mira quadam
hypotyposi sub oculos ponit Democritum, atque adeo omneis, qui uel ingenio uel
studio philosophiae, uel in administranda repub. uel in alijs artibus excelluerunt,
atrae bili obnoxios fuisse. Ad extremum ostendit, quaenam sit causa, cur Democritus Abderites Physicus pleraque omnia omnium studia inepte stulta planeque
deridicula, adeoque summae insaniae, et dicat et sentiat esse damnanda, interprete
Alardo Aemstelr.
Cum praefatione Alardi ad lohannem Teyng Ceratinum, celebratissimae ciuitatis
Aemstel. medicum multo expertissimum.
1

A.L. 3 1 , D i r .

* A.E. 30.
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In H 3 9 gaf Soter dit werk, samen met het voorwoord u i t 1 . In de
Bibliotheca Institvta Et Collecta Primvm Conrado Gesnero Tigvri 1574,
H lezen we: Hippocrates Coi epistolam ad Damagetum paraphrasticè
conuenerit in Latinum sermonem, adiuncto etiam textu Gracco. Opusculum excusum Salingiaci apud Soterem, 1530. Deze opgave zou kunnen
pleiten voor het vermoeden van de Graaf, dat er een uitgave van dit
werk zou bestaan „niet later dan 1532". Doch voor zover bekend,
drukte Soter sinds 1537 te Solingen, daarvoor alleen in Keulen, zodat
1530 waarschijnlijk een drukfout is voor 1539.
l)

Sylua carminum siue lusus et tyrocinia per eundem.
Epithaphium lacobi Ceratini, in gratiam loh. Soteris conscriptum.
Paradigmata scripturae sacrae per eundem.

Het is niet duidelijk of dit als één geheel bedoeld is. Waarschijnlijk
zijn het gedichten, waarvan Alardus een deel publiceerde in de reeds
besproken Epistola Croci. Deze waren dus reeds verschenen voor de
brief van Soter. Het epitaphium staat in de Aphthonius, e 4 r.
к) Parasceue ad sacrosanctam synaxim, seu praeparatio ad augustissimi eucharistiae
sacramenti perceptionem, simul ex utriusque testamenti libris, simul ex absolutissimus quibusque scripturae sacrae interpietibus, ijsque peruetustis pariter et
orthodoxis accuratius concinnata per Alardum Aemstelredamum.
Eiusdem panegyricon ad inuictissimum Caesarem Carolem V. Imperatorem semper
August. Paraceleusis per eundem.
Piae precatïones in passioncm lesu Christi per Cornelium Crocum.

Ofschoon deze „piae precatïones" van Crocus reeds in 1531 te Antwerpen verschenen waren 2, publiceerde Quentell te Keulen in de loop van
1532 deze gebeden nog eens, nu tesamen met de Parasceve en het
panegyricon, waar we nog uitvoerig op terug zullen komen.
X) Epistola Cornelij Croci Aemstelredami, solidis noui potissimum instrumenti
testimonijs luculenter euincens, uerissimam esse diui lacobi de fide et operibus
sententiam: quam scioli quidam heri nati et hodie loquentes, impudenter conuellere
aggressi sunt. Erudita cum primis iuxta ас salutaris in uitam lesu oratio.

Dit boekje was reeds versehenen in 1531/32, niet bij Soter, zoals we
zagen, maar bij M. van Neuss.
м) De ecclesiae catholicae sacrosancta auctoritate.
An sancti uita defuncti, uotis fidelium sint inuocandi.
Altercatio orthodoxi et aduenarij de non conuellenda patrum autoritate, per
Cornelium Crocum.

Het eerste gedeelte van de titel geeft geen auteur. Waarschijnlijk is het
1

A.L. 28.
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geheel een werk van Crocus. In И З 6 verschijnt er wel een boek van
Crocus over de kerk, doch met een andere titel 1 .
N) Thalia triumphans, siue farrago sordidorum uerborum Latine expolitorum, praeter
nouam nee poeniendam accessione nusquam ante hac excusam, recisis etïam
stolionibus adulterinis, mendisque sublatis, accuratius iam tandem repurgata, per
Cornelium Crocum Aemstelredamum.

De Farrago verscheen reeds in IJ29 te Keulen bij Gymnich. Het is
onmogelijk uit te maken, aan de hand van deze titel, in hoever het
werk hier een verandering heeft ondergaan.
Alles tesamen moeten we dus concluderen: L was juist uitgekomen
bij een andere drukker, waarschijnlijk met een gedeelte van ι, к werd
in de loop van 1J32 uitgegeven, F in 1J38, en в in 1J39. Alleen N was
reeds voor IJ32 gedrukt. Al deze werken kwamen echter bij andere
drukkers uit, behalve н, dat in IJ39 bij Soter verscheen. De rest is
onbekend, misschien nooit gedrukt. Soter kon of wilde waarschijnlijk
op dat moment niet al deze werkjes uitgeven. Toch is de kataloog
belangrijk als illustratie van Alardus' werklust en interessesfeer. Het
valt ook bijzonder op, dat hij als een soort „manager" voor Crocus
optreedt. Een gedeelte van к en verder waarschijnlijk heel L, Μ, Ν zijn
werken van Cornelius Crocus.
Behalve genoemde brieven en kataloog van Soter bevat het boekje nog
een interessante brief aan Sibrandus Occo, geschreven vanuit Keulen
1 Januari 1 J 3 2 2 .
Reeds lang en dikwijls, zo schrijft Alardus, heeft hij zich afgevraagd,
hoe hij de studie van Sibrand het beste zou kunen bevorderen. Welnu,
de beste methode is, naar zijn mening, dat hij hem nu eindelijk het
geschriftje van Aphthonius als geschenk kan zenden, een geschriftje,
dat door Agricola nauwgezet is vertaald en door Alardus van commen
taren is voorzien. Vele jaren geleden (zoals we reeds zeiden: vóór 1 Februari IJ22) had Sibrandus' vader „viro in omni genere officiorum
diligentissimo" dit aan hem in bruikleen gegeven. Met dit boekje kan
Sibrandus zich beter aan zijn taak wijden. Daarbij zal Alardus hem
uit alle kracht bijstaan, opdat Sibrand aan de verwachtingen van zijn
ouders zal beantwoorden. En hij zal dat ook wel doen op voorwaarde,
dat hij niet „hals over kop" een huwelijk sluit. Hij moet zich eerst
op de studie toeleggen zoals dat behoort 3 . De gelegenheid, welke je
thans in het Drietalencollege geboden wordt, is zo prachtig, dat ik niet
weet of je later nog ooit eens zo'n kans zult krijgen. Neem een voor-

1

C L . 27.
* A.E. Î4.
* Facies autem, si te non temere (ut fere sit) praecipites in matrimonium uerum
pergas in haec rhetorices studia, in quibus es (ut esse debes) totus, annos adhuc
aliquot perpetuos incumbere.

93

beeld aan Haio, zo spoort Alardus hem aan. Deze keizerlijke raadgever,
die in alles zo geleerd en ervaren is, heeft je zuster Anna toch ook niet
eerder gehuwd, dan toen hij 28 jaar was! Een huwelijk is wel geoor
1
loofd, maar het bindt een studerende te veel . Onder de talloze dwa
lingen, die momenteel overal onder de onervaren en vrij opgevoede
jeugd de ronde doen, is er geen enkel zo verbreid en zo verderfelijk, als
die welke het huwelijk boven de maagdelijkheid stelt: een onderwerp,
dat Alardus nog verschillende malen zal aanraken in andere brieven.
Alardus deelt Sibrandus ook mee, dat hij nog niet weet, hoelang hij
precies in Keulen zal blijven, maar het zal nog wel enige tijd (aliquamdiu) duren. Wel wil hij in elk geval in de zomer naar Leuven terug
keren, want hij heeft opdracht van Pompeius Occo de studies van diens
zoon te bevorderen en er op toe te zien 2 . Ja, roept hij uit, moge Christus
mij toch zo beminnen, dat ik niet ruste en vermoeid worde, voordat
jij de rhetorica en de beide talen kent ! Hij is daarom ook zo verheugd
te horen, dat Conradus Goclenius „utriusque linguae facile principem"
en Rutger Rescius „virum Graecum plane" beiden zich zo beijveren
om dat te zijn voor Sibrandus, wat de Homerische Phoenix voor
Achilles was.
Tenslotte nog een merkwaardige opmerking: Hij vraagt Sibrandus om
nog eens naar huis te schrijven, opdat de bibliotheek van Agricola,
die bij Sibrandus' vader in Amsterdam bewaard wordt, aan Alardus ter
beschikking zal staan, want dag en nacht denkt hij aan niets anders
dan ook de overige werken van Rudolf Agricola „reliquae omnes
Rodolphi lucubrationes", die nog bij Pompeius thuis verborgen zijn,
aan de hand van autografen nauwkeurig te onderzoeken en aan Joannes
Soter toe te vertrouwen. Dit is niet erg duidelijk. In de brief aan
Clenardus vertelt hij van de vele werken, welke Pompeius hem ter
beschikking stelde. Had Occo er nog meer, of was het alleen maar een
vermoeden van Alardus ? We weten het niet. Wel komt deze brief aan
Sibrandus enigszins gewijzigd voor in de Lucubrationes van Agricola,
door Alardus in Π 3 9 uitgegeven. De brief is bovendien sterk ingekort.
Dit zou er op kunnen wijzen, dat Alardus in de jaren H32-1539 zijn
onderzoek nog heeft voorgezet bij Occo thuis en dat hij Soter alleen
een ontwerp, een soort program had aangeboden, maar eigenlijk nog
niet klaar was op dat moment.

1

Matrimonium legitimum etsi non sit unde dicat noxium, uehementer tarnen
hominum studiosum reddit obnoxium.
2
Habeo mandatum a patre tuo conuiendi te, tuisque studijs prospiciendi.
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ALARDVS AMSTELRODAMVS.,

Hûilandus,

Saccrdos pìus , Theologus ас
PhilofophuSjtumuItuantibus apud
Batauos Anabaptiftis fortiter reftitit , & facroiandum Eucharifti* myfterium aduerfus feAafios propugnauic Obijt Loxunij
an. 1541.

Nr. 12

10: Parasceve. 15)2
Een ander werk van Alardus, dat in H 3 2 te Keulen verscheen, nu bij
Quentell, en dat, zoals we reeds zagen, in de kataloog van Soter genoemd
wordt, is de „Parasceve" 1 . Afgezien van enige tekstuitgaven of gedichtjes, is dit zijn eerste theologisch werk. Duidelijker dan op de
titelpagina formuleert Alardus het doel van dit werkje in zijn voorwoord aan de lezer. Zoals bij zoveel van zijn geschriften is dit tweevoudig: „ad eruditionem", men kan er iets van leren, en „ad utilitatem".
Ook dit laatste is weer tweedelig: om zowel het geloof, de hoop als de
liefde te vermeerderen en zo nuttig te zijn voor de rust, welke in deze
oproerige tijd zo vaak te wensen overlaat én om de aanvallen tegen het
Allerheiligste Sacrament te kunnen weerstaan 2 . Het toont ons Alardus
als leraar en als priester. Hij wil met dit geschrift de gelovigen een
juiste zienswijze bij brengen tot verdieping van hun geloof aan de hand
van „evidentissima, validitissimaque veterum testimonia". Zo noemt
hij als „Autores" 46 namen, meest kerkvaders, doch ook mannen als
Gerson, Petrarcha, e.a. 8 .
De ketterse opvattingen, waartegen hij reageert, noemt hij in dit geschrift verschillende malen zeer gespecificeerd: „Lutherani, Carolstadiani, Oecolampadiani, Zwingliani caeteraque id genus propudia" *.
De opdrachtsbrief aan Nicolaas Hillebrandus Bolius 5 is om verschillende
redenen voor ons zeer interessant.
1

A.L. 13. Volgens een ingeplakte tekst uit een oude kataloog in het exemplaar van
de U.B. Amsterdam zijn de 15 houtsneden van het Lijden van Christus van Ant.
Woensam van Worms.
1
Non sunt haec lector minu» ad eruditionem, quam ad utilitatem comparata, non
item secus augendae fidei, spei et charitati, iuxta ac tranquilitati (hoc enim nos cum
primis spectavimus, id quod in perturbatissimo hoc saeculo, unicum esse scopum
conveniat) frugifera, quam vel maxime necessaria, ut haud cunctanter profligentur,
et semel aboleantur prorsus intolerandae adversariomm facciones, calumniae atque
adeo blasphemiae adversus ter adorandum Eucharistiae sacramentum, sine fine publicitus, apud quovis nusquam non impudenter effutitae: 2r.
» Verso.
4
18v. Verder bijv.: Universas Lutheranorum, pariter Oecolampadiorum persuasiones:
2v; Lutherani et Oecolampadiani errores: 6v; Lutheranorum, Oecolampadiorum et
Zwinglianorum aliorumque item haeresiarcharum pernitiosissimis adversus Eucharistiam
dogmatibus: 24r.
' A.E. 21. Over Boelens zie boven 12, opm. 4. Dat deze pastoor van de Nieuwe Kerk
in Amsterdam in 1533 rector werd van het Ceciliaconvent, hangt waarschijnlijk ook
samen met zijn zwakke gezondheid. Vgl. OAH. 92. In: Het Patriciaat van Amsterdam
vertegenwoordigd door de genealogie van het geslacht Boelens met aangehuwde
familiën en nakomelingschap, uitgegeven naar een handschrift van Jan v. Wieringen
Ghijsbertz, onder toezicht van Prof. J. A. Alberdinck Thym en ingeleid door Mr.
N . de Roever Az., Amsterdam 1884, f o. 3, lezen we, dat deze Nicolaas stichter van
het Otters-choorken is in de Nieuwe kerk, alwaar zijn wapen op een serk staat uytgehouwen. Zijn broer Dirck Hillebrantz den Otter was in 1545 burgemeester en
raad tot Amsterdam.
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1

Deze Nicolaas, „candidatus s. Theologiae" , blijkt nogal zwak van
gezondheid, iets wat Alardus verontrust. Welke ziekte hij had, is niet
duidelijk. „Uw zwakke gezondheid is voor ons een grote ongerustheid,
want van alle ziekten, die een mens kan overkomen, is deze wel de
wonderlijkste, beste Nicolaas. Maar ik zou niet leven, als ik beken, dat
onder zoveel grote medici en geleerde mannen, als uw bloedverwant
Joannes Teyng Ceratinus van Hoorn, die u bijzonder dierbaar is, en
2
onze Nanno , diens boezemvriend (Pylades), die in beide talen zeer
ijverig is en tevens toch bescheiden, er mensen zouden zijn, die meer
naar uw lichamelijke en geestelijke gezondheid zouden verlangen dan
ik. "Wij zenden U daarom „Marbodaeus Gallus" over edelstenen, door
mij zorgvuldig verbeterd en opgehelderd" s . De Graaf meent hier nog
maals een bevestiging te vinden voor het bestaan van een Marbodaeusuitgave van H 3 2 of vroeger, een „cross-reference", die elke twijfel zou
uitsluiten 4 . Doch Alardus zegt niet, dat hij een gedrukt exemplaar
stuurt. Bovendien, zo schrijft hij, zend ik U ook de Parasceve in de
hoop, dat gij door deze twee tegengiffen zowel geestelijk als lichamelijk
gesterkt en verkwikt wordt. Dit werkje is zeker niet gedrukt, want
Alardus vertelt iets over het ontstaan van dit geschrift. Hij heeft deze
Parasceve in enige dagen en nachten samengesteld en vanwege deze
overhaast is het wat rommelig van opstelling. Hij schreef het op aan
raden van verschillende vrienden, vooral van Boelens „prius exhibere
diligenter excutiendam atque dedolandam, ac post deinde (si ita tibi
videbitur) quam ocyssime in apertum proferendam, idque multis de
causis." Het is duidelijk, dat hij hier zijn ontwerp opstuurt, opdat
Boelens er zijn oordeel over zal geven. Pas daarna zal hij het zo snel
mogelijk uitgeven.
Uit een hele serie redenen, waarom het zou moeten uitgegeven worden
blijkt duidelijk Alardus' kijk op de mentaliteit van zijn tijd. Ziehier
enige van die redenen:
1

Het is niet duidelijk v a t deze betiteling inhoudt.
Nanno, in: Epigrammatvm Moralivm Libri Dvo, in vsum luuentutis conscript!,
Avtore Petro Apherdiano . . . Antverpiae. Apud Joannem Latium. Π 60, cum priuilegio. Sig. P. de Lens. exempl. U.B. Utrecht vinden we op 28v-29r: Encomium Artis
Medicae. Ad spectatiss. doctissimumque virum M. Nannonem Florentium. D. Medicinae apud Amstelrodam. In dit boek vinden we nog verschillende gedichten op Amster
dammers, die met Alardus in betrekking stonden en op 59r een gedicht: Alardvs
Amstel. ad Libellum. Deze Nanno is waarschijnlijk te identificeren met: „Nanno de
Amsterdammis" die op 2 Mei 1520 te Leuven werd ingeschreven: Schillings, 627,
35.
9
Mittimus igitur ad te Marbodaeum Galium de lapidibus preciosis, per nos accuratius
emendatum et scholijs illustratum, adiectis in calce veteribus aliquot scriptoribus,
perinde sacris ac profanis, etiam ad lapidum (quorum frequens est mentio et in arcanis
Uteris) Cognitionen!, plurimum adlaturis adiumenti, nusquam antehac excusis ut ex
ignotis quae hinc inde coactuas margaritis, gemmisque item, et lampadibus, iam tibi
per Marbodaeum, aliosque item notis probefactis selegas quae putabis languori tuo
fore leuamento".
* De Graaf: Folium, IV, 106, opm. 238.
1
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Allereerst, omdat er overal een afkeer is „sanctarum precum horariarum", en omdat men een hekel heeft aan lange, saaie gebeden „precationum prolixissimarum multoque frigidissimarum".
Omdat de meeste priesters (vulgus sacrificulorum) niets of bijna niets
van geest veranderen, ondanks hun offers.
Omdat ik me angstig maak, dat de tijd gekomen is: „quo de repente
prosilijt pestiens hoc genus hominum insipientissime sapiens, et sapientissime insipiens, qui conuellere adoriuntur ea quae non possunt commoueri, qui plusquam impie de sacrosancta Eucharistia sentiunt, qui
ita de re sacramentaria, (sic enim propudia nunc loquuntur digladiantur,
vt soient qui de lana caprina rixantur, qui digna et indigna de reliquis
item matris ecclesiae sacramentis, sine fine, publicitus ubique apud
quouis nusquam non impudentissime déblatérant".
Een belangrijke reden voor zijn schrijven meende Alardus hierin te
vinden, dat er behalve allerlei andere boeken uit Ulm of andere boosaardige steden nu 323 verderfelijke artikelen de ronde doen 1.
Alardus verhoopte wel veel van zijn werkje, toen hij de wens uitsprak,
dat door zijn Parsceve het „tumult" weldra tot zwijgen zou worden
gebracht, een bewijs hoe zeer hij heel de Reformatie onderschatte. Het
is duidelijk een pastorele bezorgdheid, welke Alardus drijft tegen de
ketterijen van zijn tijd te schrijven.
Alardus, die het boek samenstelde op aandrang van zijn vrienden, heeft
het, zoals hij in deze brief getuigt, geschreven in de dagen, dat hij
Boelens bezocht te Amsterdam, in de maand Maart, toen de jaarlijkse
viering plaats had van het Mirakelfeest. Op diens aansporing „tuo
coactu" heeft hij het materiaal hiervoor van links en rechts bijeengegaard, verstoken van zijn huisbibliotheek en van Laurentius Thalassicum, zijn helper en afschrijver 2 . Hij zegt ook vooral voor zijn
Nederlandse medepriesters dit werk geschreven te hebben: een meer
theologische beschouwing over de H . Mis, of beter over de misvattingen
omtrent de Eucharistie en over de voorbereiding op de H . Mis.
De brief eindigt met een zeer merkwaardige groet, die we voor een goed
begrip geheel weergeven: „D. Dominico Gauio Magdalio sanctarum
1
„quod extra alios libellos omnígenos partim Vlma, partim ex qua nescio alia
πονιροποΧι per vniuersum terrarum orbem disseminatos, etiam circumferuntur vulgo
ccc &. xxiij. articuli non minus prodigiosi quam pestilentes, in quibus praeter sex
centa verborum pórtenla, et infiniti quoque missarum abusus colliguntur adversas
sacrosanctam Eucharistiam, in hoc dedita opera vernáculo conscripti idiomate, quo
facilius imperitis errorem allinant, impiaque sua dogmata persuadeant.
* In paucis diebus quam te inuiserem, idque Aemstelredami, et sub id quidem temporis,
quum quotannis mense Martio ob augustissimam Echaristiam in aestuantissimis flammis olim repertam, et vt ibidem aliquot retro saeculis: ita et nunc quoque inauditis
coruscantem miraculis, solita celebrarentur ίνχαριστιχά
tuo coactu, domestica nostra
destituii bibliotheca, citra Laurentium Thalassicum scribam, amanuensemque nostra
suspensa manu, quod aiunt, amussi bine inde quicquid istuc est Parasceves compilavimus.
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literarum callentissimo, virginumque Bethaniensium administratori
diligentissimo, M. Joanni Teyng viro aeque literato atque humano, singular! meo Maecenati, et M. Nannoni non inferiori Uteris quam moribus, veris medicis sobrietatis amatoribus, nee minus veritatis amantibus,
meo nomine plurimam dicito salutem, bene valebis Louanij ex aedibus
Martini Dorpij, qui te simul et Dominicum nostrum Gauium sacrosanctae Theologiae licentiatum, semel atque iterum iussit suo nomine
quam possem accuratissime salutarem, et cohortarer vtrumque iam diu
theologiae candidatum, vt quiduis potius commitatis, quam lati claui,
siue doctoratus insignia (qua estis modestia) negligatis, et in postremis
habeatis."
Deze groet geeft ons mogelijk een aanknopingspunt voor een nadere
determinatie van het geschrift, dat Alardus te Amsterdam in de maand
Maart samenstelde. De brief schreef hij van uit Leuven in het huis van
Martien Dorpius. Deze geleerde heeft hem keer op keer gevraagd Boelens
en Gavius de groeten te doen. Aangezien er geen enkel allusie gemaakt
wordt op de dood van Dorpius, moet deze brief wel geschreven zijn
vóór diens dood dus voor 31 Mei 1526. Zou het dan op zijn bezoek
in de eerste maanden van Π 2 3 slaan? Het is een conclusie, welke wel
het meest voor de hand ligt, aangezien we weten dat hij in dat jaar
in de maand Maart in Amsterdam vertoefde.
Na deze lange brief begint de „Parasceve elenchus obiter adiectis aliquot
axiomatis", meer speciaal over de „Institutio, ritus, ususque coenae
dominicae."
Een ander probleem, dat Alardus speciaal voor zijn medepriesters aan
snijdt: Alardus Symnistae, is de H . Communie onder twee gedaanten 1 .
Op zich geen dogmatische kwestie, was de vraagstelling toch bijzonder
actueel in Alardus' dagen, een kwestie, waarvoor, zoals hij zegt, de
volgelingen van Luther, Karlstadt, Oecolampadius en Zwingli reeds
meerdere malen met een zwaardvechtersmoed de wapenen hebben op
genomen, als zou het ontvangen van de H. Eucharistie onder de gedaante
van brood alléén niet voldoende zijn voor het heil 2 . Hoewel Alardus
persoonlijk het „sub una specie" „merito" noemt, zijn er volgens hem
voor beide manieren van communiceren wel argumenten. Doch alleen
de Kerk moet hierover beslissen. „De lofwaardige gewoonte, dat het
1

18r.
Nulla fere quaestio iustius animo lectoris fortassis occurret: quam cum tota Parasceve
ad convellenda herí natorum et hodie dogmata, veterum testimoniis simus usi, cur
nihil quicquam aut in Elencho, aut in Parasceve diximus de utraque specie coenae
domini, deque more nostri temporis quo datur (ut adversarii contendunt) sub utraque,
super quam re iam nunc potissimum Luterani, Carolstadiani, Oecolampadiani, Zwingliani, caeteraque id genus propudia plusquam gladiatorio animo adversus universum
terrarum orbem tot iam annos, aliis super aliis cladibus prope quotidie acceptis etiam
an dabatarum more digladiantur, an desini quibus luculenter convincamus laicis,
et non consecrantibus abunde satis ad salutem sufficere, sub specie panis Eucharistiam
percipere nec de necessitate salutis, aut ex praecepto esse secus fieri debere.
2
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lekenvolk onder één species communiceert is sinds de H . H . Vaders met
rede (rationabiliter) ingevoerd, tot nu toe gehandhaafd en door de
doctoren, die zoveel ervaring en kennis omtrent de goddelijke wet
hebben, de H . H . Canons en de H. Schrift, reeds van oudsher als wet
opgelegd. Het is daarom niemand geoorloofd deze wet te verwerpen
of zonder het kerkelijk gezag te veranderen: „Nec alicui licitum est,
earn reprobare, aut sine auctoritate ecclesiae ipsam mutare" 1 . N.a.v.
deze kwestie schrijft Lindeboom: „Echt Erasmiaans is het beroep op
Augustinus' uitlating over eene „nuttiging, die geschiedt door het
geloof, het welk door de liefde werkt", de verklaring, dat de eisch
van de kelk voor de leeken evenmin te rechtvaardigen als te weigeren
is, en dat, waar de Schrift geen uitstel geeft, het antwoord moet zijn
„de stem van Gods volk" 2 . Doch hiermee vertekent Lindeboom de
opvatting van Alardus, die uitdrukkelijk zegt, dat niemand de gewoonte
mag verwerpen of veranderen tenzij „op gezag van de kerk". De
woorden „sine auctoritate ecclesiae" te interpreteren als „de stem van
Gods volk" doet geen recht aan Alardus' bedoeling en opvatting over
de kerk, zoals we die nog zullen zien bij de behandeling van zijn
theologische opvattingen.
Alardus' „Parasceve ad sacrostanctam synaxim seu praeparatio ad augustissimi Eucharistiae sacramenti perceptione" is een verzameling
schriftuurteksten 3 , en in een „Compendiaria" geeft hij nog 8 regels aan,
die men bij het ontvangen van de H . Communie moet onderhouden.
Het grootste gedeelte van het boek wordt echter ingenomen door de
vele en soms zeer lange citaten van de 46 genoemde auteurs 4 . Sprekend
over de H . Mis als offer voor onze zonden, komt Alardus op het
onderwerp van de zondevergeving en het vagevuur. Naast citaten uit
de H . Schrift, Vaders en het Concilie van Ferrara, vinden we hier, zeer
merkwaardig, een tekst, waarboven met grote letters staat: Mart.
Lutherus Anno MDXVIIL, waarin deze reformator met een beroep op
de traditie zijn geloof in het vagevuur belijdt B . Dit is de enige plaats
in de werken van Alardus, voor zo ver ik kon nagaan, waar hij Luther
als argument aanhaalt, al blijft staan, dat hij hem in dit zelfde werk,
zoals in verschillende andere, meerdere malen met name bestrijdt.
1

21v.
Lindeboom, 223-224. Schrijver verwijst naar de Dissertatiuncula tres, A.L. 31. Doch
het probleem wordt daar niet behandeld, maar in de Parasceve.
4
' 2Jr en v.
32ν-Π7ν.
4
Mart. Lutherus Anno MDXVIII contra Pighardos in re solutionibus indulgentiarum.
Mihi certissimum est purgatorium esse: nec multum me movet quod blaterent haeretici,
quando iam mille et plus centum anni sunt quod beatus Augustinus in suarum confessiones libro nono pro matte et patre suo orat et ornandum petit. Et eadem sancta
mater eius, moriens, memoriam sui optaverat ad sanctum altare domini. Sed et a beato
Ambrosio id factum narrât. Quod si etiam tempore apostolorum non fuisset purgatorium, ut superbit fastidiosus Pighardus: nunquid ideo credendum est haeretico,
vix quinquaginta annos nato: et fidem tot seculorum falsam fuisse credendum ? non
credo.
1
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Na enige schriftuur- en vaderteksten volgen verschillende gebeden:
„Eucharistica seu Charisteria id est gratiarum relatio", door verschillende
personen samengesteld, o.a. een „Gratiarum actio" door Crocus ver
1
taald , terwijl, zoals op de titelpagina werd aangekondigd, het boek
eindigt met een serie gebeden ter ere van het Lijden van Christus,
eveneens door Crocus samengesteld. Deze gebeden zagen we reeds aan
gekondigd in de kataloog van Soter en waren reeds in Π 31 te Antwer
2
pen verschenen .
Tenslotte wil ik nog wijzen op de aansporing van Alardus tot allen,
die zo graag de mistoestanden in de Kerk verbeterd zien om de moed
niet te verliezen. In dichtvorm opgesteld, opent Alardus deze aansporing
met de sprekende tekst van Micheas, 7, 8-9: „Verheug u niet over mij,
vijandin. Ik ben wel gevallen, maar ik sta weer op. Al zit ik in duister
nis, de Heer is mijn licht. Zijn gramschap zal ik dragen, omdat ik tegen
Hem gezondigd heb, totdat Hij het voor mij opneemt en mij recht
verschaft" 3 .
Een veel besproken kwestie, die ook met dit boek samenhangt, is het
bezoek van Karel V aan Amsterdam. Blz. 195 recto lezen we: „Divi et
Invicti Imp. Caesaris Caroli, v. semper augusti etc. Panegyris, per
Alardum Aemstelredamum". Een gedicht op het bezoek van Karel V,
voorafgegaan door een brief van Alardus aan Nicolaas Heynius Philoptochus (d.w.z. vriend van de armen) 4 .
Om het bezoek van de vorst beter te kunnen bepalen en de kwesties,
die door dit gedicht rond heel het boekje van Alardus zijn ontstaan,
uiteen te kunnen zetten, moeten we eerst de brief nader bespreken, die
bovendien bijzonder belangrijk is voor de geschiedenis van de verering
van het H . Sacrament te Amsterdam.

1

168r-186r; Ш -186г: van Crocus.
* CL. 8.
Paraceleusis sive cohortatio, ad eos qui desperata ecclesiae emendatione semet dolore
luctuque conficiunt: ne spe destituantur, simul et expostulatio adversus insolentissimos
ecclesiae hostes, qui malis humani generis aluntur, quique ob ecclesiasticos misere
diuexatos laetitia gestiunt. per Alardum Amstelredamum. 190v-19ïr.
4
Nicolaas Heinius, of Claes Heijnen, was volgens Sterck schepen van de stad en
kerkmeester van de H. Stede. Zijn vrouw zou „Wendelmoet Claes Heynen wijf" zijn,
die in een schepenbrief van 1498 in de waardigheid van regentes van het Sacramentsgilde (de zgn. overwiven) woidt genoemd. Vgl. Η. Stede, 109, 112. Doch dit is
waarschijnlijk een verwarring met de vader en de moeder van Claes Hein, die op
Η Juni 1ЯЗ te Leuven werd ingeschreven als „Nicolaus Hein Francisci de Amsterdammis Trajecten, dioc. 15 Juni 1 Я З " , vgl. Schillings, 467, no. 84. Deze was dus
een studiegenoot van Alardus en het is moeilijk aan te nemen, dat zijn vrouw reeds
in 1498 tot de overwiven behoorde. Bovendien kan hij waarschijnlijk geïdentificeerd
worden met de „jonge Klaas Hein", die van 1518-1(22 Huiszittenmeester der Nieuwe
Zijde was, in 1536 en 1537 eveneens. Vgl. ter Gouw, V, 206-208, die voor 1528
een „Klaas Hein" vermeld. Bovendien was de „jonge Klaas Hein" in de jaren 1516,
1517, 1523, 1524 kerkmeester aan de Nieuwe Zijde, vgl. ter Gouw, V, 164. In het
reeds geciteerde „Epigrammatum Moralivm Libri Duo . . . Petro Apherdiano . . . 15 60,
29r en ν leven we „Magistratus a Deo. Ad M. Nicolaum Heinium Senatorem Amstel."
3
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Na een tekst over de bewoners van Rhodos, die niets of bijna niets
voor de armen deden, vraagt Alardus: Als zij steeds zo dwaas alles
hebben verspild, zijn wij dan nog niet dwazer, wanneer wij de armen
van Christus niet gedenken ? Zie bijvoorbeeld eens de zorgeloosheid
van de mensen jegens de armen. Velen zetten prachtige gebouwen, maar
„ministrorum Christi nullus habetur delectus". Wat voor nut heeft
het als de muren van edelstenen schitteren, maar Christus in de arme
van honger omkomt ? De profeet Jeremías zei al geen vertrouwen te
hebben in de leugenachtige woorden van hen, die maar steeds roepen:
de tempel des Heren, de tempel des Heren, de tempel des Heren.
Zo redeneert Alardus dan verder: Welnu, van vele dingen, die onze
vroegere kerkvoogden (sacelli aedilibus) met overleg hebben uitgedacht
en ingesteld, is niets uitmuntender, dan dat zij zonder aarzelen na het
vinden van de H. Eucharistie in de hete vlammen een prachtige tempel
hebben gebouwd . . . Dat ze om deze verborgen schat trouw te bewaren
slechts waakzame en onberispelijke kerkmeesters (hierophylactes: lett.
heiligdombewakers) hebben aangesteld, dat ze ook vele priesters hebben
benoemd, mannen, die niet minder deugdzaam dan geleerd zijn, en
bijna dagelijks liturgische plechtigheden laten houden. Bovendien, dat
op hun verzoek, elke Woensdag de gehele geestelijkheid (vniversus
clerus) van Amsterdam, die tegenwoordig zo talrijk is en bijzonder
oprecht, in tegenwoordigheid van voorname personen de vespers en
het lof zingt ter ere van het H. Sacrament. Bovendien, dat de kerkvoogden door hun voorbeeld zulk een grote verering bij de anderen
opwekten, dat er, behalve enige Lutheranen, niemand onder de talrijke
Amsterdammers is, die niet vaak, „vooral des Woensdags, bij het
krieken van de dag, blootshoofds en barrevoets, eenvoudig en zonder
opschik, vaak met brandende kaars in de hand, de ogen neergeslagen,
niemand groetend, bijzonder ingetogen en zo eerbiedig mogelijk, de
omgang houdt." Wat kunnen de roddelaars dus eigenlijk zeggen ? Aan
deze plaats, die midden in de stad ligt, hebben vele armen naar vermogen
vrijwillig bijgedragen. De rijken volgden en zo ontstond dit huis. Van
alle voordelen is dit wel de grootste: de onsterfelijke vriendschap van
een gemeenschappelijke band onder elkaar, „immortalis vniversi inter
esse sodalitij communionisque amicitia" 1 .
Al deze en nog vele nooit genoeg te prijzen gebruiken waren volgens
schrijver, reeds meer dan 100 jaar geleden in het godsvruchtige Amsterdam in gebruik. Daarom is deze kapel, dit heiligdom zo beroemd ook
bij buitenlanders, dat zij meenden Holland niet gezien te hebben, als
ze dit befaamde gebouw, het achtste wereldwonder, niet hadden gezien.
En Alardus heeft vernomen (accepimus), dat dit niet alleen door oude
vrouwtjes en gewone mannen werd gedaan, maar door helden van de

1

Waarschijnlijk een zinspeling op het Sacramentsgilde, dat kort voor 134Î werd
opgericht. Vgl. H. Stede, 108.
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grootste naam als Karel V en Maximiliaan 1 . Karel V is de kapel zelfs
zo genegen, dat hij wegens een gelofte in het buitenland gedaan,
nauwelijks in Holland aangekomen, zo godsvruchtig mogelijk de kapel
heeft bezocht en met keizerlijke geschenken heeft begiftigd, waardoor
de kerkmeesters bijzonder dankbaar waren.
Op allerlei wijzen probeert Alardus zich te verontschuldigen voor zijn
onbekwaamheid de dank van deze kerkmeesters te vertolken. Door
weinig of geen verstand, door gebrek aan gevoel en slecht gehoor,
waardoor hij steeds geplaagd wordt, weet hij zich niet opgewassen
tegen zulk een taak, want hoewel de ouderdom hem nog ontbreekt
(defecta senecta), laat het geheugen hem vaak in de steek en heeft hij
weinig tijd. En ook al zou hij veel tijd hebben, dan nog is het te veel
gevraagd. Ja, eens, toen Karel te Leuven werd geinaugureerd, toen was
hij daarbij aanwezig als een jonge man van ongeveer 20 jaar „tum mihi
prima genas vestiebat flore iuuenta". Toen heeft hij hem met een
gedicht gevierd. N u echter zal hij óf weer onzin zeggen, óf door een
eigen gedicht nog meer getuigenis van zijn dwaasheid afleggen. Dit
is echter een humanistische stijlfiguur voor een soort „nederigheid en
bescheidenheid", welke men niet te zwaar moet nemen. Alardus geeft
nl. ondanks zijn zogenaamd onvermogen een gedicht van 612 verzen,
waarin hij deze bijzondere verering van Karel V voor de Eucharistie en
zijn godsvrucht voor de kapel voor het nageslacht heeft willen bewaren.
Doch hij heeft dit alleen geschreven, omdat Heinius hem daarom zó
dringend heeft verzocht, dat in geval Alardus zou weigeren, hij de
vriendschap van Heinius, die hij reeds zoveel jaren bezit, zou verliezen.
„Ik heb dus volgens uw bevel in allerijl gehoorzaamd, niet anders
beoogend dan aan uw wens te voldoen en zo uw welwillendheid jegens
mij te verzekeren".
Aan het slot van deze brief waarschuwt hij nog eens tegen het feit,
dat de goddeloosheid (impietas) in deze goddeloze tijd bevorderd wordt,
waardoor oude gebruiken van deze godsvrucht bijna opeens totaal verouderd zijn. Dikwijls heeft hij geprobeerd de betreurenswaardige
kwaadwilligheid door vrome aansporingen uit te roeien, maar als deze
schanddaden niet snel ophouden zal hij ze binnenkort in een paar
boekjes aan de kaak stellen, zo dreigt hij. En waarom ook niet ?
Overtuig hem, die zondigen in het aanschijn van alle mensen, opdat
de overigen de vreze mogen bewaren !
De brief, die geschreven is van uit Amsterdam, heeft als datering
„idibus Martijs", 15 Maart, zonder jaar 1 .
N u is er een hele literatuur ontstaan omtrent het vermelde bezoek van
Karel V aan Amsterdam, welke nauw verband houdt met de datering
van dit werkje en deze brief.
1

Sterck dateert het bezoek van Maximiliaan op zijn laatst op 1484, gevolggevend
aan een gelofte als dank voor een wonderbare genezing: H. Stede, 53-54.
A.E. 37. Sterck dateert deze brief op 1541: OAH. П.
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1

De Graaf bespreekt de kwestie uitvoerig . Kort samengevat komt deze
hierop neer: Sterck meende aanvankelijk, dat de Parasceve in H 3 2
verschenen was, zoals ook de titelpagina aangeeft, totdat M. G. de Boer
2
in 1928 in een artikel poogde aan te tonen, dat H 3 2 het verschijnings
jaar niet kon zijn op grond van de volgende argumenten:
a) van een bezoek van Karel V aan Amsterdam in И З 1/32 bij welke
gelegenheid Alardus zijn Panegyris gedicht zou hebben, is niets
3
bekend. Gachard vermeldt geen bezoek en ook uit de stadsreke
ningen van П 3 1 en Π 3 2 , die juist toen voor het eerst bewaard
werden blijkt niets.
b) De feiten in de Panegyris stroken niet met de toestanden van 1532.
c) In de opdrachtsbrief aan Boelens is sprake van een door Alardus
verzorgde Marbodaeus-uitgave, die pas in Η 3 9 te Keulen verscheen.
Daarom „moet" 1532 een drukfout zijn, aldus de conclusie van de Boer.
De publikatie is volgens hem na het bezoek van 15 Augustus 1540.
Hoewel de Boer zeer voorzichtig schrijft, dat het „zeker weinig aanbe
velenswaardig is om bij een historische onderzoek aan drukfouten te
denken, als we met het jaartal geen raad weten", sprak Sterck meteen
van „een eigenaardige drukfout" 4 . Sterck gaat dan verder: „Opnieuw
is gebleken, dat zulke 16e eeuwse drukken vaak zeer slordig werden
bewerkt, en dat men op de nauwkeurigheid van de titels geen staat
kan m a k e n . . . De fout in het jaartal op de titel is blijkbaar ontstaan
door het uitvallen van een X, zodat gelezen moet worden M.D.XXXXII
of 1542. Hierdoor is het vermeende bezoek van den Keizer in 1531 of
1532, dat de foutieve titel mij deed veronderstellen, voorgoed van de
baan en hebben wij des te vastere gegevens voor de bedevaart naar de
H. Stede in 1540, waarvan slechts weinige bijzonderheden bekend zijn.
Ook bevat de Panegyris zinspelingen op het oproer der wederdopers en
hun aanslag op Amsterdam in 153 5, zodat de Paresceve ook na dat
jaar gedrukt moet zijn" 5 .
De Graaf heeft de verdienste als eerste deze mening niet kritiekloos
over te hebben genomen. Hij pleit voor de handhaving van 1532 en
voert dan de volgende argumenten aan:
1) De kataloog van de Aphthonius-uitgave van 1532 maakt melding
van deze uitgave. Bij de zeer uitvoerige titel noemt Soter ook de
Panegyris.
1

De Graaf: Folium, 107-110. Korter in de Graaf : Alardus, 37-38.
Een Amsterdamsch burgemeesterlijk echtpaai geschilderd door Dirck Jacobsz. in
Jaarboek 2f van Amstelodamum. Amsterdam 1928, 1-27.
* M. Gachard: Collections des voyages des Souverains des Pays Bas. 4 din. Bruxelles
1876-1881. II, 3-50: Itinéraire de Charles Quint de 1506 à 1531, en 51-490: Journal
des voyages de Charles Quint par Jean de Vandenesse publié par M. Gachard.
4
OAH. 97.
1
Prof. Brugmans, die hiervoor op de gegevens van Sterck en de Boer steunt, geeft
in zijn Geschiedenis van Amsterdam, I, 1930, 375-387 heel het verhaal over de drukfout nog eens weer.
1
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2) Dezelfde kataloog noemt een Marbodaeus-uitgave, die niet later dan
H 3 2 moet zijn gepubliceerd, waarmee het argument van de Boer
sub c) vervalt.
3) Het jaartal Π 3 2 komt niet alleen voor op de titelpagina van de
Parasceve, maar nog verschillende andere malen op verschillende
plaatsen in het boekje. Dat dit allemaal drukfouten zouden zijn is
onaannemelijk.
4) Het is onwaarschijnlijk, dat een drukfout in het jaartal op een
titelpagina voorkomt. De titel immers, het gehele „entrée" van een
boek, wordt altijd zorgvuldiger gecorrigeerd dan de tekst zelf.
5) Nicolaas Hillebrandsz Boelens voor wie Alardus een opdrachtsbrief
bij het boekje schreef, stierf in 1540.
6) Van een bezoek van Karel V aan Amsterdam in 1542 of kort daarvoor is niets bekend.
7) De panegyris zinspeelt slechts op heersende toestanden, maar treedt
nergens in details. Bij lezing is mij niet gebleken, dat de inhoud
onverenigbaar zou zijn met de gebeurtenissen van 1532 of kort
daarvoor. Het argument van de Boer sub b) houdt dus geen steek.
8) Van een bezoek van Karel V aan Amsterdam in 1531 of 1532
is weliswaar niets bekend, maar dit zegt niet alles en het bezoek
kan ook eventueel kort vóór die tijd gebracht zijn. Dat Alardus'
panegyris in 1532 is gedrukt, wil nog niet zeggen, dat zij in 1532
is geschreven. Het argument van de Boer sub a) is dus niet overtuigend.
Vandaar kunnen we dus zeker vaststellen, dat de Paresceve is gedrukt
in 1532, samen met de daarinvoorkomende Panegyris, aldus concludeert
de Graaf 1 .
Hoewel ik het volkomen met zijn opvatting eens ben, dat 1532 geen
drukfout is en het boekje dus in dat jaar verscheen, moet ik toch
opmerken, dat zijn argumentatie niet overal even sterk is, soms zelfs
onjuist of minstens onnauwkeurig.
ad 1) De kataloog van Soter maakt geen melding van een uitgave van
de Paresceve, die dus verschenen zou zijn vóór de Aphthonius
editie van 1532, maar zegt wel, dat het werk, op het moment,
dat Soter zijn lijst samenstelde, gereed was, omdat het Soter ter
uitgave was aangeboden. Zo geformuleerd is dit het sterkste
argument. Ook al zou Sterck en de Boer gelijk hebben, dat 1532
een drukfout zou zijn voor 1542, zodat het boekje pas toen
verscheen, dan is dit nog geen argument voor een bezoek van de
Keizer aan Amsterdam in 1540, gezien deze kataloog uit 1532.
ad 2) Het argument sub c) van de Boer vervalt niet, zoals de Graaf
meent, omdat de Marbodaeus pas verscheen in 1539. Wel zond
Alardus tegelijk met zijn handschrift van de Parasceve aan
1

De Graaf: Folium, 108-109.
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Boelens een ms. van de Marbodaeus, welke Soter werd aangeboden
om uit te geven,
ad 3) Dat het jaartal H 3 2 vaker voorkomt wil alleen maar zeggen,
dat het werk niet verscheen vóór H 3 2 , maar sluit het feit niet
uit, dat het later gedrukt kan zijn.
ad 4) Dit is geen argument, hoogstens een aanwijzing. Al is het onwaarschijnlijk, dat een drukfout op de titelpagina zou voorkomen, het blijft mogelijk,
ad 5) Inderdaad stierf Boelens 22 September 1 H 0 . In de Theophilactus
van H 4 1 schreef Alardus een Epitaphium voor zijn vriend 1 .
Daarom is het erg onaannemelijk, dat hij het boekje in Π 4 2 zou
hebben uitgegeven met een opdracht aan Boelens, zonder ook
maar enige allusie op zijn dood te maken,
ad 6) en 8) Dat er van een bezoek in of kort voor 1542 niets bekend
is, is geen tegenbewijs, want ook van een bezoek in 1532 weten
we niets. Beide argumenten zeggen dus niets. Bovendien weten
we, dat Karel op 12 Augustus 1540 Amsterdam bezocht 2 ,
ad 7) Omdat de Panegyris niet in details treedt, is het moeilijk hieruit
iets te concluderen. In verschillende brieven, welke we reeds
bespraken, ageert Alardus óók tegen Lutheranen en andere
ketterse opvattingen. Het is wel ver gezocht van Sterck in deze
algemene opmerkingen aanwijzingen te zien voor de opstand van
1535.
Wanneer we vasthouden aan het jaar 1532, als het jaar van uitgave,
kunnen we nog de vraag stellen, wanneer Alardus dit „lofdicht of
vreugdebetoon en tevens dankzegging, in naam van de kerkmeesters"
heeft samengesteld en wanneer „Karel V, de altijd verhevene, het H . Sacrament — dat in heetgloeiende vlammen gevonden is en enige eeuwen
heeft geschitterd door ongehoorde wonderwerken — te Amsterdam,
godsdienstige stad in Holland, met godsvrucht heeft bezocht en tegelijkertijd met de allerschoonste geschenken heeft begiftigd."
De Graaf schrijft aangaande deze kwestie: „ N u treft het, dat uit de
stadsrekeningen van 1531 en 1532 niets van een bezoek van Karel V
blijkt. Dat nu behoeft echter niets te zeggen, want Karels bezoek kan
een devoot karakter hebben gedragen en in stilte zijn geschied. Karel V
vertoefde in die tijd in de noordelijke streken. In Maart 1530 beleefde
Augsburg zijn feestelijke intocht en de keizer bleef in Duitsland
(Rijksdag van Augsburg) tot October 1532, toen hij tegen de Turken
optrok." Vandaar dat hij het bezoek van de keizer aan Amsterdam
stelt tussen Maart 1530 en 6 Februari 1532*. Vroeger kan het niet,
want a) de keizer verbleef voortdurend in Spanje en Italië, b) de tijdsruimte tussen de vervaardiging van de Panegyris en het publiceren
daarvan kan niet zó groot geweest zijn.
1

A.L. 32, F3v-F4v.

9

De Graaf vertaalde VI. Calendas Februarias van A.E. 36 als: 6 Febr.

* Gachsrd, a.w. Π, 161.
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Wat de Graaf onder b) zegt is echter niet dwingend: de Marbodaeus
uitgave bijv. had Alardus in 1532, waarschijnlijk reeds in 1526 of nog
eerder gereed, maar werd pas in 1539 gedrukt. Ook de Aphthonius,
welke in 1532 gedrukt werd stuurde hij reeds in ms. aan Crocus in
1522 en verschillende van zijn brieven werden pas 10 jaar later gepubliceerd.
Het argument sub a) : hiervan kunnen we slechts zeggen, dat Gachard
voor de periode van 1506-1531 slechts één Amsterdams bezoek vermeldt nl. 15-16 Juni 1515 К
Aangezien de brief aan Heinius alleen gedateerd is op 15 Maart en de
kataloog van Soter 27 Januari (1532), moet het bezoek hebben plaats
gehad vóór 15 Maart 1531.
Wel weten we, dat Karel V in 1531 in de Nederlanden verbleef om
bepaalde staatszaken te regelen, vooral in Brussel. Amsterdam wordt
hier door Gachard niet vermeld. Speculaties over de vraag of Karel
kort vóór 15 Maart 1531 Amsterdam bezocht heeft, hebben geen zin
zolang we niet méér concrete feiten hebben.
Dat Alardus waarschijnlijk niet bij het bezoek aanwezig is geweest,
mogen we misschien afleiden uit het feit, dat hij hierop geen enkele
allusie maakt en dat hij „gehoord" heeft (accepimus), dat de kapel
ook door Karel en Maximiliaan bezocht is. Dit maakt de datering nog
moeilijker. Of zou het gedicht misschien betrekking hebben op het
bezoek van 1515, waarvoor hij later op verzoek van Heinius een
gedicht schreef, dat pas in 1532 in druk verscheen ?
Het boek eindigt met een brief van Alardus aan „Nicolaus Herborn
Ordinis Minoritani regalaris observantiae Minister" van 8 Januari 1532.
Tot driemaal toe had Alardus hem gevraagd zijn mening te geven over
het ontvangen van de Eucharistie en het geloof in het H . Sacrament
met een paar woorden uiteen te zetten. Doch de drukke werkzaamheden
laten hem dit bijna niet toe. Zelfs zijn kloosterlingen maken zich zorgen
over hem. Toch wil hij zoveel mogelijk aan Alardus' wensen voldoen
en geeft daarom in de volgende pagina's enige gedachten, die hij deels

1

Wel is bekend, dat 300 van de voornaamste en rijkste vrouwen in de nacht van
31 Mei 1531 een fundament, dat door de stedelijke regering op het gebied van de
H. Stede was aangelegd t.b.v. een wolhuis, hadden dichtgeworpen. 4 Vrouwen werden
in het openbaar van het stadshuis af voor 4 jaar verbannen. O.l.v. Mr. Claes Hillebrantsz Boelens den Otter trokken dezt vier, onder wie zijn zuster Trijn Hillenbrandsdochter, naar Brussel om de Keizer hun zaak voor te leggen. Uitvoerig in: H. Stede,
103-109. Sterck steunt hierbij vooral op een ms. „Chronijk van 1477-H34", door
een Amsterdams schrijver en ooggetuige samengesteld, volgens hem getiteld: Dit
is die historie van Hollant wat dat hier int lant geschiet is sint dat Hartoch Karel
van bourgognen voor Nanzy int lant Lotringen verslagen worde Int jaer mcccc en
Ixxvij op dertiennen avont tot nu toe". K.B. Haag. Zie ook ter Gouw, IV, 197-203.
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's nachts, deels de andere dag beëindigd heeft en besluit deze uiteenzetting dan ook: „die nona Januarij circiter horam decimam" .
Soter, die dus eigenlijk alleen maar de Aphthonius-uitgave verzorgde,
had het waarschijnlijk in de loop van Π 3 2 te druk om nog meer
werken van Alardus uit te geven. Zo verschenen twee grote folio
delen in dat jaar: „D. Dionysii Cartusiani Opervm Minorum", waarin
verschillende gedichten van Alardus voorkomen. Het is zeer aanne
melijk, dat Alardus Soter bij het correctiewerk heeft geholpen, maar dat
zijn invloed bij dit werk verder is gegaan, is moeilijk aan te tonen 2 .

11: Betrekkelijke

stilte rond Alardus tot 1538

N a H 3 2 valt er een betrekkelijke stilte rond Alardus. De gegevens,
die tot ons gekomen zijn, zijn tamelijk miniem. "Waarschijnlijk heeft
hij zich wel aan zijn afspraak met Occo gehouden en is na zijn verblijf
in Keulen in de loop van Π 3 2 te Leuven teruggekeerd om daar de studie
van Sibrandus Occo te behartigen.
Vanaf 1538 verschijnen er echter ineens zoveel werken van Alardus,
dat hij die onmogelijk in een korte tijd kan hebben samengesteld.
Waarschijnlijk houdt hij zich deze jaren dus vooral bezig met de voor
bereiding van de Agricola-editie en verschillende andere werken, die in
de loop van H 3 8 en 1539 het licht zien.
Uit de schaarse gegevens, die we hebben over deze jaren, mogen we
wel de conclusie trekken, dat hij veel op en neer reist tussen Leuven Antwerpen en Amsterdam.
Uit het jaar 1533 hebben we slechts één brief van Alardus, gedateerd:
5 Mei, zonder opgave van plaats. De brief is geschreven aan Nicolaas
Cannius, vriend en collega van Crocus: „Nicolao Cannio honoratissimi
uirginum Ursulentium collegii Moderatori S.D." 2 . Deze brief sluit
1
209r-216v en A.E. 35. Franciscaner theoloog en een van de felste bestrijders van het
opkomende protestantisme zowel door preek als door geschrift. t H April 153$.
L. Schmitt S.J.: Der Kölner Theologe Nikolaus Stagefyr und der Franziskaner Nicolaus Herborn, Fribourg 1896, probeert beiden te identificeren. Over zijn theologische
opvattingen zie Polman: L'ilément historique.
1
D. Dionysii Cartusiani Opervm Minorum Tomus Primus . . . Apud sanctam Vbiorum
Coloniam lohannes Soter excudebat, Anno M.D.XXXII. Cum gratia & priuilegio
Caesareo ad Sexennium. Editio van Frater Petrus Blomevennus Leyden. Carthusien.
in Colonia Prior et circa Rhenum visitator . . . a ν : Encomium D. Dionysii Carthusiani, cognomenta doctoris exlatici, autore Alardo Amstelredamo (gedicht, 14 regels),
Eiusdem Palecium (gedicht, 9 гг.) ; 5ί0ν: Alardi Aemstelredami In Laudem Dionysii
Riceli Cartvsiani Epigramma (gedicht, 18rr.); Tomus secundus: aa ν : Alardi Aem
stelredami in D. Dionysii Cartusiensis laudem Tetrastichon (gedicht, 4 гг.) ; aa 4r en
dd 4v en 544v zelfde gedicht als op I, 560v. Exemplaar G.B. Rotterdam. Deze ge
dichten waren bijna allen reeds verschenen in Januari van dat jaar in een uitgave van
Dionysius commentaren op de Acta Apostolorum, bij Quentel. Zie boven 301.
' A.E. 38.
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Alardus' tractaat over de ketters, in H 3 9 bij Soter uitgegeven, maar
blijkens deze brief reeds in 1533 in handschrift gereed.
In de afgelopen veertigdaagse vasten, zo vertelt Alardus, was hij
gedwongen, krachtens het gebod zijn broeders te waarschuwen, weer
stand te bieden aan een schadelijke adder, een dodelijk beest, waarover
de psalmist zegt: lever de zielen van degenen, die op U vertrouwen
niet over aan de wilde dieren en berisp de beesten-met-de-pen, die,
onrecht tegen de Heer schrijvend, hun leugens verspreiden.
Uit het geheel krijgt men de indruk, dat Alardus tegenover een bepaalde
ketter is opgetreden. Wie zijn slachtoffer was, is niet duidelijk uit de
brief. Hoogstwaarschijnlijk is deze te zoeken in Amsterdam, omdat hij
Cannius schrijft. En dan is hij misschien te identificeren met Joannes
Sartorius, tegen wie Crocus, op aandringen van Alardus en Nivenius,
reeds een open brief had gepubliceerd, en tegen wie Crocus nog eens
in И З 5 in een gerechtelijk proces getuigde, zoals we zullen zien. Een
andere aanwijzing is misschien, dat deze brief bedoeld is als een opdracht
van de „Loei antihaeretici", welke met name tegen de Sacramentariers
zijn gericht, waartoe ook Sartorius behoorde 1 .
Alardus heeft zich, zoals hij zegt, lang bedwongen om niet de indruk
te vestigen, dat hij uit afgunst zou handelen of gedreven zou worden
door laster, want raadgevers moeten geen valse aanklagers zijn, doctores
geen bedriegers en de bewakers van het geloof mogen geen tyrannen
zijn onder voorwendsel het geloof te verdedigen. Aan allen wil hij
duidelijk maken, dat hij niet de „mens", maar de „dwaling" haat. Het
gaat er volgens hem niet om de slechte faam van iemand te onderzoeken,
maar om zijn lot te betreuren. Daarom heeft hij de woorden van
Augustinus ter harte genomen: Mijn broeders, roep de ketters niet door
twisten terug, maar door zuchten, door bidden en vasten, want in de
liefde zullen ze begrip hebben voor wat ge lijdt. Bovendien behoort een
dienaar des Heren niet te strijden, maar jegens allen vreedzaam te zijn,
bereid te onderrichten, de slechten met zachtzinnigheid te verdragen
en de weerbastigen te instrueren.
Deze tolerante, irenische toon verschilt totaal van zijn felle aanvallen
op ketters, die we zo vaak in zijn werk vinden, zelfs in het boek,
waarin deze brief voorkomt.
Reeds verschillende malen heeft Alardus deze bepaalde persoon het
geloof van de roomse Kerk horen bezoedelen en heeft deze man getracht
het geloof aan het wankelen te doen brengen. Aangezien hij geen plaats
laat voor de vrije wil (libro arbitrio nihil in totum tribuentem), kan
dit het bovenstaande bevestigen, nl. dat hier Sartorius bedoeld is. Zowel
Alardus als anderen hebben hem als vriend „privatim" aangespoord
zijn ketterse ideeën te herroepen, maar alles tevergeefs. Daarom heeft

1

Kr-Кбг van A.L. 22.
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hij hem eindelijk openlijk weerstaan, omdat hij liever God dan de
mensen wil behagen. Tot dat doel dient zijn „haeretici descriptio".
De gematigde toon in de eerste helft verandert echter met enige citaten
uit de H . Schrift en uit St. Hieronymus, want na de wens, dat God
„U allerbeste Cannius en de zeer talrijke en geëerde schare maagden,
die kort geleden (recens) aan U zijn toevertrouwd, tesamen met alle
vrienden, die bij U zijn" mag bevrijden van de ketters en hun misdaden,
wordt hij steeds scherper. „Vannacht zal ik alle zondaars doden en
allen, die onrecht plegen uit de stad des Heren verwijderen . . . Zie de
zondaars spannen hun boog om de „rectos corde" te treffen, want
ze willen niet de slechten, maar de oprechten van hart treffen. Zelden
bemint een ketter de „castitas" ook al simuleert hij het 1 .
Laten wij, die bevolen worden voor de Heer te strijden, het zwaard
van Gods woord scherpen en ten strijde trekken. Laten wij in slagorde
ons opstellen, de lendenen omgord in waarheid, met het schild van het
geloof, laten wij de giftige werpspiezen van hun getwist opvangen,
vol ijver deze wapenen weer krachtig terugwerpen... Laten wij tegen
hen stand houden ter wille van onze broeders. Het is beter, dat ik sterf,
dan dat enigen van mijn broeders worden weggevoerd en omkomen, en
dat kinderen en zuigelingen in Christus door hun spitsvondige redenering gevankelijk worden weggevoerd... Wat is dat voor een barmhartigheid of goedheid om de een of de ander te sparen en alle anderen
in gevaar te brengen ? Als een van de ledematen de rest van ons lichaam
schaadt, dulden we liever, dat het wordt uitgebrand of afgesneden, dan
dat heel ons lichaam ten onder gaat. Zo moet ook in het lichaam van
de Kerk datgene, wat verdorven is, geamputeerd en verbrand worden
tot heil van het geheel."
Degenen, die hem kwalijk nemen, de overheid (principes) aangespoord
te hebben om hardnekkige ketters te verbranden, verwijst hij naar een
tekst van Hieronymus. Op verschillende plaatsen verdedigt Alardus
de ketterdood. Dit behoeft ons echter niet te verwonderen. In zijn tijd
staat hij zeker niet alleen. Daarbij komt, dat Alardus in de praktijk
ketterij altijd ziet samengaan met misdaden tegen het volk of tegen de
maatschappij, zodat men de vraag naar de geoorloofdheid van de
ketterdood bij hem eigenlijk zou moeten reduceren tot een verdediging
van de doodstraf voor misdadigers tegen de maatschappelijke orde.
De „notatio seu imago haeretici", een gedicht, en de Loei antihaeretici,
die volgen zijn aan Cannius opgedragen.
N a deze brief van Π 3 3 horen we niet eerder meer iets van Alardus
dan 20 September ПЗУ: een brief aan een zekere Athilius vanuit
1

Raro haereticus diligit castitatem et quicunque amare pudicitiam se simulant ut
N . et N. venenato ore mella promittunt. Caeterum iuxta Apostolum, quae secrete
agunt turpe est dicere: i 7r. Deze tekst uit Hieronymus, lib. 2, commen. in Osee,
cap. 8, vinden we nog twee maal in dit werk van Alardus op b ie en e4v-5r, maar
dan in plaats van N. et N . : „ut Manichaeus et Marcion et Arius et Tacianus et
instauratores veteris haereseos . . . "
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Amsterdam . Wie deze Athilius is, weet ik niet, maar uit de brief
blijkt, dat Alardus zeer geschokt is vanwege de maandenlange gevan
genschap van deze „goede vriend, bijzonder sieraad der gewijde letteren
en voornaam verdediger en beschermer van de kerkelijke waardigheid."
Om hem te troosten zendt Alardus hem Xenephons apologie voor
Socrates en tevens de gebeden van Mattheus van Philadelphia, door
Alardus uit het grieks vertaald. Hierin kan zijn ziel rust vinden, want
volgens zijn mening zijn er geen betere gebeden om Gods genade af te
smeken en vergeving van de zonden te verkrijgen; geen zijn ook zo
geschikt om zich voor een waardig en veelvuldig ontvangen van de
H. Eucharistie voor te bereiden.
Het boekje met de gebeden verscheen in het daaropvolgende jaar bij
Joannes Steels te Antwerpen 2 .
Doch in de loop van И З 5 en П 3 6 verschenen ook verschillende
werkjes van Crocus te Antwerpen. Het is mogelijk, dat Alardus begin
15 3 5 naar Antwerpen is gegaan, om deze manuscripten aan de man te
brengen.
6 April Π 3 S verscheen bij M. de Keyzer de „Dissertatiuncula contra
Anabaptismum" 3 . Bij Hillenius kwam nog een editie uit van de
Farrago in H 3 S en de „Colloquiorum puerilium Formulae" in 15 3 6 *,
terwijl in hetzelfde jaar als de gebeden van Mattheus en bij dezelfde
uitgever, Joannes Steels, Crocus' werk over de K e r k 8 en de eerste
druk van zijn schooldrama: Joseph, verschenen e . Het werk over de
Kerk, opgedragen aan Cannius, was Alardus in 1533 reeds bekend,
omdat hij in zijn Loei antihaeretici reeds spreekt over „de ecclesia sive
auctoritate ecclesiae Cornelio A u t o r e " 7 . In hoever hij echter aan deze
edities heeft meegewerkt, is niet duidelijk, maar bij de „praecationes"
van Crocus, welke ook bij Steels in 1536 verschenen, heeft hij zeker
niet geholpen 8 .
15 October 1537 geeft zijn oude vriend Rutger Rescius te Leuven
Alardus' „Dissertatio de Augustissimo Eucharistiae Sacramento" u i t 9 .
1

A.E. 39. De Graaf dateerde deze brief foutief op 12 October in plaats van 20
September: De Graaf : Folium, IV, 110 en De Graaf : Alardus, 39.
1
A.L. 14. Na de brief (A.E. 39) volgt een gedicht van Alardus aan de lezer: A4vAJr, en een inleiding „aan de lezer", AJv-A6r. Volgen 8 precationes door Alardus
vertaald: A6v-E3v; twee door Petrus Moscllanus vertaald: E4r-Fv; Compendiaria in
omnem Jesv Christi vitam precatio ex Ecclesiasta D. Eras, coacta per Alardum Aemstelredamutn: F 2 r - F í v ; Precatio D. Erasmi Ad Dominum Jesvm: F5v-F8r; twee
gebeden van Mattheus van Philadelphia tot Maria, door Alardus vertaald: F8r-G6r;
Alia ad Eandem ex duabus Erasmi contracta: G6v-H3r; en tenslotte: Precatio ad
Dominvm Jesum pro pace ecclesiae: H 3 v - H 8 r zonder schrijver te vermelden. Boven
de bladzijden staat wel: Precatio Eras. Rot., maar dat zegt niet veel, omdat van
Аб -НЗг steeds staat: Precatio Matthaei.
4
» C L . 21.
C L . 23 en 26.
» C L . 27.
· C L . 32.
7

Kr van A.L. 22.
" C L . 33.
A.L. li. Na de eigenlijke Dissertatio: A3r-B7v, volgen: Clarissima diuinitatis in
Eucharistia testimonia: B7v-Cv; De ventate corporis sanguinisque dominici in sacra
mento altaris selectae aliquot veterum sententiae: C2r-D2v; Vetus ne sit an recens
g
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De uitvoerige titel is reeds duidelijk genoeg: „Een verhandeling over
het H . Sacrament. Zeer duidelijke getuigenissen over de Godheid in de
Eucharistie. Enige uitgezochte teksten van Vaders „de Veritate corporis
sanguinisque Christi in sacramento altaris", als een krachtig gif van
de orthodoxe leer tegen het verpestende gif van de Sacramentariers".
Het werkje wordt ingeleid door een brief aan een zekere pastoor te
Wassenaar, genaamd Theodorus van Katwijk. Terwijl het anabaptisme
eerder ingesluimerd (sopito), dan uitgestorven (extincto) is, houdt de
„factio Sacramentariorum" niet op onrust te stoken, zo meent Alardus.
Daarom voelde hij zich gedrongen naar best vermogen hiertegen iets
te ondernemen, opdat hij door zijn gestamel geleerdere mensen zou
stimuleren. Toch is hij niet van plan om heel de goddeloosheid van de
Sacramentariers „tota Sacramentariorum impietate, quae uaria est" te
bestrijden. Hij heeft deze kleine „dissertatiuncula" samengesteld ook
met betrekking tot andere dwalingen, opdat de waarheid gemakkelijker
kan gevonden worden. Zelfs als het gezag van de H. Schrift niet genoeg
steun zou bieden, zou het voor een Christelijke geest voldoende moeten
zijn, wat de Kerk met betrekking tot het altaar-offer reeds 1000 en
nog vele honderden jaren gevoelt (sentit). Alardus doet hier dus een
beroep op het oude adagium: sentire cum Ecclesia, en heeft dan vooral
degenen op het oog, die ontkennen „divinitatem inesse Sacrosanctae
Eucharistiae". Hen wil hij op de eerste plaats weerleggen door duidelijke
getuigenissen van oude schrijvers. Vervolgens wil hij de „Veritas cor
poris" aantonen eveneens door uitspraken van de Vaders en tenslotte
een vrome aansporing richten tot een dikwijls en waardig ontvangen
van „het Lichaam des Heren".
Zoals uit de brief blijkt, is dit tractaatje geschreven „in privatam
tantum pij cuiusdam et amici hominis gratiam" en het werkje zelf
begint ook met de groet: „amico cuidam" en spreekt soms van „doctissime N . " 1 . Was dit Theodorus, aan wie hij het opdraagt ? Het ligt
wel voor de hand. In elk geval had deze „zekere vriend" kennelijk om
opheldering gevraagd omtrent bepaalde kwesties. Dit blijkt reeds uit
de aanhef van het tractaat: „Wie ben ik, dat gij mij vraagt iets ter
onderrichting te schrijven over een zaak, die het menselijke verstand
te boven gaat", en verder: „lam, ut paucis reijciam potius, quam
diluam, quae tibi, a quo nescio pellione obiecta scribis" 2 .
Over de datering van het werkje valt niet veel te zeggen. De brief aan
Theodorus is geschreven vanuit Amsterdam. In hetzelfde werk komt
ook een brief voor aan een zekere Clemens van Beverwijk, geschreven
vanuit Amsterdam op 1 Juli Π 3 7 3 . Op die datum is hij dus zeker in
Amsterdam, al weten we niet sinds wanneer en tot hoe lang. Hier
natus sacrificandi modus ab ecclesia receptus: D2v-D4r; Eucharistiae sumptionem
quotannis ut minimum semel fieri solitam, non a Christo, sed ab Ecclesia non innutiliter esse praeceptam: D4r-D7v en A.E. 40 en enige precationes.
1
A3r enBv.
* Вбг.
» A.E. 40.

Ili

schrijft hij beide brieven en zijn tractaatje over de Eucharistie, mogelijk
mede naar aanleiding van de steeds weer voorkomende dopersrelletjes,
maar keert kort daarna weer naar Leuven terug, waar 15 October zijn
boek verschijnt.
Clemens van Beverwijk draagt hij twee gebeden op: van Nicephorus
Calistus Xanthopulos een „precatio confessoria", waarin hij de zondigheid van de mens en Gods barmhartigheid belijdt en een van de
precationes van Mattheus van Philadelphia 1 .

1

D8-F4r.
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IV: ACTIVITEITEN I N И З 8 EN 1539

1: De Carmen Bucolicum:

153 S en 1539

D

e jaren П 3 8 en И 3 9 zijn een hoogtepunt in Alardus' leven. Nooit
kwamen er in zo'n korte tijd van zijn leven zoveel van zijn
werken uit. Allereerst verschijnt door zijn toedoen het gedicht: Carmen
Bucolicum van Erasmus: „De Vitando Pernitioso libidinosoque aspectu",
gedrukt bij de Leidse uitgever Petrus Claeszoon van Balen, Onder de
1
vergulde Zon, op 13 Februari 1538, zoals ons de titelpagina aankondigt .
Doch we hebben hier waarschijnlijk een zelfde geval als bij de Epistola
Croci van 1531-32. Op blad D verso treffen we nl. een epitaphium van
Alardus ter ere van „Christian! Duustii Delfensis canonici D. Pancratii
Leydensis", die nog zeer jong „cum xv aetatis annum attigisset" stierf
op: XIIII Calen. Mart. Anno M.CCCCC.XXXVIII, dus 16 Februari
1538, drie dagen na de datum op de titelpagina. Ook dit zal dus
gezien moeten worden, dat de drukker op 13 Februari het boek begon
te zetten, zodat deze datum eigenlijk niet de dag van uitgifte aangeeft.
De herderszang in een van Erasmus jeugdwerken. Volgens Alardus zou
Erasmus het geschreven hebben „perquam adolescens", toen hij nog te
Deventer bij Hegius studeerde 2 . In de grote Leidse uitgave werd
het ook gedrukt, maar naar een handschrift, dat eens aan Petrus
Scriverius had behoord. Volgens deze uitgave zou Erasmus het geschre
ven hebben „natus annos quatuordecim" 8 .

N u heeft de Goudse Librye een handschrift 4 , waarin dit Carmen ook
voorkomt. Volgens Allen is de versie van dit manuscript waarschijnlijk
overgenomen van het origineel, omdat de namen van Pamphilius en
Galatea vervangen zijn door de meer romantische Rosphamus en
Gunifola, veranderingen, die volgens hem waarschijnlijk op naam van
1
A.L. 18. Volgens een aantekening in het exemplaar van de K.B. Haag is dit een
van de eerste nederlandse werkjes, die gedrukt zijn in cursieve letter, een navolging
van het Italiaanse lopende schrift. Als drukletter verschijnt deze voor het eerst te
Venetië omstreeks 1501-1502. Herdruk van de herderszang in A.L. 27. Ook in:
Cymba/Amoris. Insomnivm/Authore loanne Secundo/... Vltraiecti.. . 1540: G.B.
Rotterdam, D3v.
* A7v: et adhuc Daventriae Alexandre Hegio preceptore utente, submicuisse ac scintillulis quibusdam sese prodidisse.
4
« L.B. VIII, 561.
M». 1323.
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Alardus komen, zoals ook een aantal correcties in de tekst 1 . Hij
verwijst hiervoor ook naar de reeds geciteerde tekst uit Alardus' brief
aan Erasmus: „Tyrocinia illa tua et Guilhelmi tui, praeceptoris olim
nostri tuos in usus domi nostrae diligenter servamus". Gezien bovendien
het grote aandeel, dat Alardus had bij de publikaties van Agricola's
werken, veronderstelt Allen, dat dit gedicht Agricola werd aangeboden
bij zijn bezoek aan de school van Deventer en dat Alardus het met
diens geschriften in handen kreeg 2 .
Tegen deze opvatting moeten we op de eerste plaats opmerken, dat het
gedicht vóór H 3 8 nog nooit was uitgegeven. Alardus' editie had
de primeur, maar bovendien komen in deze uitgave niet die twee
romantische namen voor, maar Pamphilius en Galatea, zodat het reeds
op grond daarvan moeilijk is aan te nemen, dat de afwijkende namen
in het Goudse handschrift op naam van Alardus zouden komen.
Ook kan Alardus dit Carmen niet bedoeld hebben toen hij sprak over
Erasmus' Tyrocinia. In zijn scholia op Erasmus gedicht vertelt Alardus
nl. dat hij het gevonden had bij de onlangs overleden Goudse medicus
Reinier Snoy, bij wien het ruim 40 jaar tussen kinderlijke gedichtjes
verborgen was geweest. Het was echter geen autograaf van Erasmus,
zoals hij gehoopt had. Of het Goudse handschrift juist het exemplaar
is, dat Alardus in handen kwam, kan men alleen maar vermoeden, omdat
er naast de herderszang nog verschillende andere gedichtjes (mogelijk
de puerilia poematia) voorkomen o.a. van Willem Hermannus. Volgens
de Vocht zou deze bundel door Erasmus en Willem zijn samengesteld
in hun eerste schooljaren 3 .
Alardus, die na Erasmus' dood in zekere zin vrij spel had en geen kritiek
van de grote meester behoefde te vrezen, zoals bij zijn editie van de
paraphrasen op de boeken van Valla, heeft het gedicht snel uitgegeven,
voorzien van aantekeningen, gedichtjes en brieven. Een open vraag
blijft hoe Alardus met de Leidse drukker in contact kwam. Dit is het
eerste en ook enige werk van Alardus, dat bij Balen verscheen.
Het werkje is zeer gecompliceerd. Toch moeten we op enige onderdelen
even in gaan. Het eigenlijke gedicht met aantekeningen 4 , draagt
Alardus in een brief op aan Jacob van Duvenvoorde uit Haarlem,
β
geschreven te Amsterdam 1 Februari H 3 8 . In plaats van het gevraagde
huwelijksgedicht, hetwelk Alardus reeds in Π 3 2 had beloofd, zendt hij
hem deze herderszang, welke hij van aantekeningen heeft voorzien om
het gedicht beter te kunnen begrijpen. Hier wordt, volgens hem,
breedvoerig gesproken over het vermijden van verderfelijke en zinne1

Allen: OEE, I, Ы. 610: Hand A is van ca. 1524, de toevoegingen van hand В zijn
van ca. 1538.
2
Allen: OEE, I, Ы. 581.
3
History, I, 137. Uitvoerig over dit ms.: C. Reedijk: The Poems of Desiderius Eras
mus, Leiden 19S6 en A. Hyma: The Youth of Erasmus, 1930, 221-237.
* A7V-C3V.
5

A.E. 42. Zie ook A.E. 54 en nota 1 bij blz. 87.
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lijke voorstellingen, omdat hieruit heel de chaos van ondeugden voortvloeit. Zo men deze anders ook moet vluchten, dan toch zeker nu !
Ja ze moeten zelfs op alle mogelijke manieren geweerd worden. Nog
nooit zijn er, zowel in het openbaar als in besloten kring, zoveel van die
verwijfde voorstellingen te zien geweest, van die al te vrije schouwspelen, die verleidelijke lokmiddelen, wellustige Galateen en Penelopen,
die snel getroost zijn over het verlies van haar man. Thans treden de
slachtoffers van de wellust, om met Hieronymus te spreken, fraai
uitgedost op en tonen zich voor de onkuise blikken door hun dunne
kleren heen als naakt. De ongelukkige vrouw is hier blij over en
bezwijkt óf haar man voelt zich beledigd en daagt haar voor de rechter.
Deze tweedracht is dan weer een grond tot echtscheiding. Vandaar
dat zij nu ook op schilderijen opgehemeld worden, verheerlijkt en
gevierd, deze schaamteloze Laides, volborstige Spatalae, verwekelijkte
koren, onwelvoegelijke dansen, wellustige omhelzingen en hoogst onzedelijke baden. En daarmee, zo roept Alardus vol verontwaardiging
uit, versieren nu sommige christenen hun huizen in plaats van de
afbeeldingen van de heiligen te bewonderen. Alles zit vol met die
publieke vrouwen, wier vervloeking alle steden besmeurt. Nooit was
de opschik zo moeilijk te voldoen, de kleding zo kieskeurig, de uitspattingen zo dol, de begeerte zo onnatuurlijk. De wellustigheid heeft
velen in haar macht, de kuisheid en wijsheid echter maar een paar.
Hier horen we misschien iets van wat hij in de H . Stede of elders aan
het volk preekte. Streng moraliserend en ongetwijfeld met een oprecht
pastorele bedoeling, maakt hij toch de indruk de fout te begaan,
waaraan een predikant schijnbaar moeilijk kan ontkomen, het leven
met een zwarte bril te zien, de schaduwkanten zo uitvoerig mogelijk
te belichten en alles eenzijdig te beschouwen.
Zowel het gedicht: „In effigiem D. Erasmi Rot.", als het epitaphium
op deze Humanist, getuigt van de grote verering, welke Alardus voor
de Rotterdammer had, die hij bezingt als de „Lucius perpetuus Theologorum" 1 .
Het is niet nodig hier alle grafdichten in deze bundel in extenso te
behandelen. Over het algemeen zijn deze lofprijzingen vaak hoogdravend, en bevatten weinig concrete gegevens. Het was een soort
modeverschijnsel: men eerde zijn vrienden en kennissen met zo'n gedicht, hetwelk achter in de kerk werd aangeplakt of aan de baar gehecht.
Wel zijn ze interessant om de vriendenkring van Alardus te leren
kennen, hoewel het mogelijk is, dat hij er ook gemaakt heeft in opdracht.
Zo vinden we een epitaphium op Joannes van Campen, Campensis, die
als een van zijn doelstellingen had de vrede in de christelijke wereld
te brengen door zijn exegese en speciaal Melanchton met zijn volgelingen
tot de eenheid van de Kerk terug te brengen 2. Een Comploratio en
grafdicht op Pom peius Occo, welke we reeds eerder vermeldden; drie
1

Zie 348.

' Over hem: History, vooral III, Π4-184 en 190-20Í.
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grafdichten op Adam van den Duyn, die hij prijst als „totius decus
Bataviae" en op 1 Januari H 3 8 was gestorven „cum XXXIIII aetatis
annum attigisset" 1 . Ook de Goudse medicus, die het handschrift van
dit Bucolicon had, prijst hij, vooral wegens zijn onbaatzuchtige hulp
aan de armen. Renier Snoy stierf 1 Augustus Π 3 7 , „annum agens plus
minus sexagesimum" 2 .
Tenslotte wijzen we nog op de epitaphen voor Arnold „Sadelicus" van
Dordrecht, een rechtsgeleerde, die hij prijst wegens zijn strijd tegen
de Anabaptisten en Sacramentariers tot behoud van het ware geloof 8
en Lambertus Theodoricus „vigilantiss. Gertrudensium uirginum praefecti" 4 .
Verschillende van de gedichten, die hierna volgen, hebben we ook
reeds in andere werken van Alardus ontmoet, zoals de vertaling van
een van Erasmus' gedichten B. Wel moet ik even wijzen op het „In Foccones Phrysios" e . Sterck heeft in dit versje een „overdreven uitval van
een jong, bitter teleurgesteld geleerde" willen zien en meende, dat met
beide „Foccones" Pompeius Occo en Hayo bedoeld waren. De veel
reeëlere verklaring van zijn vriend pater J. C. Alberdingk Thijm, dat
hier sprake is van twee beruchte Friezen, waarvan de een het bedrijf
van beul uitoefende en de andere een slecht priester was, vond Sterck
alleen maar „geestig" gevonden. De opmerking van de Graaf, die deze
kwestie ook uitvoerig behandelt, dat Sterck nu eenmaal een conceptie
van Alardus had, waarvan hij niet af te brengen was, komt hier wel heel
duidelijk naar voren 7 .
De brief van Alardus aan Victor Cauter, waarschijnlijk een onderwijzer,
geschreven vanuit Amsterdam „e phrontisterio nostro" is een opdracht
van enige gedichtjes: „aanvaard mijn tyrocinia en vooral de monomachia: verum plusquam puerilem, ut pote olim a me perquam adolescente
tumultuarie congestam et iam nunc a pueris tuis non inferioribus literis
quam moribus, vice puerilis lusus, proximis bisce Bacchanalibus exhibendam". Als reden geeft Alardus de bijzondere overwinning op, welke
1

C7r-8v.
Ornandis studiis natus, natusque iuuandis
Pauperibus, summo quos fouet obsequio
auc distributa pauperi pecunia
aut destitutis auxilio, adiutis ope
Fuliginosas pauperum vicens casas
pecuniarum maximam vim ab optimis
Quibusque matronis, piis item viris
pios in usus orphanorum et pauperum
et hinc et illinc congerit precario
multos per annos servit fideliter
solidariis sine publico dispendio. D г.
5
4
D2r+v.
D3r+v.
· Zie blz. 29.
· E2v.
' Zie: O A H . 64-6J, 136-137; De Graaf : Folium, IV, 99-101. H e t versje vinden we
met enige fragmenten van andere gedichten van Alardus ook in: Delitiae C. Poetarvm
Belgicorvm, hvivs svperiorisque aevi illustrium, prima pars. Collectore Ranvtio Ghero
. . . Francofurti.. . 1614, 9-11. Exempl. K.B. Haag.
2
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Joannes Ceralis, bijgenaamd Vuassenaer, kort tevoren op de Friezen
heeft behaald. Deze overwinnig bezingt hij ook nog in het „Encomium
Johannis Vuasserheer Herois imprimis illustris" 1 .
Het Lofdicht op de Maagdelijkheid, dat we vaker in zijn werken aantreffen, komt hier voor het eerst voor 2. In een brief aan Florenthius
Parthenius, een kloosteroverste of rector van zusters, ook geschreven
vanuit Amsterdam, gaat Alardus nader in op de motieven, die hem
bewogen, dit tractaatje te schrijven 3 . Omdat zeer velen vroeger al,
maar vooral nu de maagdelijkheid op de laatste plaats stellen, ja zelfs
ontkennen, dat het in de macht van de mens zou liggen de maagdelijkheid te bewaren en beweren, dat het derhalve onzin (stultum) zou zijn,
iets te proberen, wat niet te volbrengen is, daarom scheen het mij goed
om, alvorens uw eerbiedwaardige kloostergemeenschap aan te sporen
tot de ijver voor de maagdelijkheid en vervolgens de hoge waardigheid,
het grote geluk en de grote gevaren, waaraan deze schat is blootgesteld,
te laten zien, eerst eens deze deugd „ex arcanis literis" zo sterk mogelijk
te funderen.
Zoals uit het vervolg blijkt, bedoelt Alardus hier met de „arcanae
literae" de H. Schrift. Vervolgens wil hij zijn mening met enige uitgezochte teksten van oude schrijvers bevestigen om tenslotte een gedragslijn op te stellen en voorbeelden voor ogen te houden. Als de
„prophanae virgines" al door een vaste wil en oefening zich tot een
grote fierheid konden opwerken, waarom zouden dan de Christenmaagden, geholpen door Christus' genade en aangespoord door machtige
voorbeelden, dit niet kunnen bereiken, vooral wanneer ze deze gave
aan God vragen en hun gebeden met zuchten en smeken ondersteunen,
met vasten en nachtwaken, overweging en aanhoudende schriftlezing,
vrome oefeningen en veelvuldige gebeden ? Zij, die dit bestrijden en
menen, dat een gelofte van eeuwige zuiverheid vermetel en belachelijk
is, dwalen, want Paulus wilde zelfs, dat alle mensen zouden zijn zoals
hij, omdat hij wist hoe groot het loon (mercede) zou zijn. De apostel
zou dit nooit gewild hebben, wanneer het onmogelijk was. Na deze
brief geeft Alardus een Compendiarium Virginitatis Encomium, bestaande uit schriftuurteksten, vaderteksten en citaten uit het werk
van Erasmus en Judocus Clithoveus *. Voorbeelden ontleent hij weer

1

A.E. 47: G6r. De gedichtjes H4r. Het Encomium op E4v-E7v.
E7v: Virginitatis Encomium ad Florentium Parthenium virginitas quanti sit habenda,
pusillum, at vtile cum primis, hoc tibi monstrat opus.
3
A.E. 49, E8r.
4
E8v-F4r: Compendiarium Virginitatis Encomium. Verwijst naar Erasmus: Lib. Ill
et IV Ecclesiastae. Judocus Clithoveus in propugnáculo Ecclesiae Lib. II, ca. Ill et VI
et praecipue С. XXXII. Idem in anti Luthero LUI С XXI. Idem de laude monasticae
vitae. F4v-F5r: Exempla; F5v-G3v: D. Caeciliae virginis ac martyris vita; G3v-G6r.
Accommodatio vitae Caecilianae uice expostulationis per antiiheta dictata iunionim
exercedorum gratia.
2
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aan kerkvaders, maar ook aan de klassieken: Quintilianus en Cicero en
aan Erasmus. In een groot gedicht bezingt hij het leven van de maagd
en martelares Caecilia.
Het werk verscheen voor een tweede maal in Keulen bij Hero Alopecius
in Π 3 9 1 . Het is echter geen strikte herdruk. Met name de „Alardiana"
zijn nogal gewijzigd, velen weggelaten, anderen toegevoegd.
Op de eerste plaats willen we wijzen op twee grafdichten voor Magda
lena "Werdenburg, de moeder van George van Egmond, bisschop van
Utrecht: „Epitaphium siue potius encomion illustrissimae Dominae
D. Magdalenae Vuerdenburgensis meritissimae Haecmundensium Comitissae" 2 . Zij stierf 9 September Π 3 8 3 „annum agens septuagesimum
secundum". Het tweede gedicht „Epitaphium D. Magdalenae Vuerden
burgensis singularis pauperum adiutricis" 4 . In beide gedichten prijst
hij deze „nobilis Germaniae Virago, coniunx Praesidis Hollandiae
Joannis, Haecmundensium Comitis, viri docte pij docti ac candidi"
vooral om haar grote vrijgevigheid:
peculiare pauperum praesidium:
quos nulla plures terra, quam maritima
Haecmonda proferì, quo» fovee simul ac alit.
Alie ? imo honestis elocat donarijs:
Píos in usus orphanorum et pauperum
pecuniamm maximam vim conferens,
tantumque sevans victui sat commoda.

Nieuw is ook de „Epistola de Sacerdotis Coniugio", zoals het boven de
pagina's staat, of „Sacerdotum Coelibatus", zoals het op de titelpagina
is aangekondigd. Het is een brief aan een zekere „Philogenes" 5 . Alardus verwerpt het huwelijk niet als iets slechts: nuptiae quidem non
malae, quas honestavit Servator, quae praeter alios suscepit Moses ille,
sed coelibatus tanto praestantior, quanto Moses maior Helias. Zelfs
moet men het huwelijk niet geringschatten, want Christus was in Cana
aanwezig en God, de Schepper van alle dingen, heeft het ingesteld.
Maar we vinden in de Schrift twee soorten teksten: teksten, die het
huwelijk prijzen, maar ook woorden van Paulus, die zegt, dat het goed
is voor een man geen vrouw aan te raken, dat zij, die een vrouw hebben,
zo moeten doen, als hadden ze er geen, en die zelfs wenst, dat allen
zouden zijn als hij. Het doorslaggevende argument tegen een priesterhuwelijk vindt hij echter in de kerkelijke traditie: nog nooit, zelfs
niet ten tijde van de apostelen, is het de priesters of diakens toegestaan

1

A.L. 27.
17v. Onder de titel een houtsnede met het familiewapen.
9
Excessif autem e uiuis anno 1538 postridie natalis Deiparae Virginis Mariae . . . 19r.
4
19r-v.
6
A.E. 59. Mogelijk is dit een schuilnaam of de aanhef van de brief „Quod me ad
coniugij sanctissimi (ut vocas) statum cohortaris, benevolentiam agnosco tuam, qui
amico quod tibi est, cupis esse idem" gefingeerd.
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te huwen. Wel werd aan gehuwden toegestaan het priesterschap of
diakonaat te ontvangen „non relicto ob id coniugali officio" '.
Ook vinden we in dit boekje een tractaatje, welke we soms elders als
zelfstandig werk vermeld vinden: Muiier siue Uxor iuxta omnes Inventiones Dialecticae Locos explicata" 2 . Aan de hand van het schema van
Agricola's hoofdwerk geeft Alardus hier met vele citaten uit Terentius,
Plautus, Menander, Homerus, Seneca en verschillende Kerkvaders als
Chrysostomus, Cyperianus en Hieronymus zijn mening weer over de
vrouw. Zijn opvatting blijkt misschien nog wel het duidelijkste uit
deze definitie: „Muiier est animal ingnauum iuxta ac desidiosum, insatiabili amore. Mulier est animal uarium et mutabile semper pectus
habens, et quo minus habet mentis, hoc est inhonestis uoluptatibus
addictius, liberum quidem malum, sed servum bonum". Het doet
misschien nog vreemder aan, wanneer we Alardus, die in verschillende
gedichten of brieven sommige vrouwen zo hoog had geprezen, de vraag
horen stellen met Johannes Chrysostomos, die hier zijn naam werkelijk
verloochent: „Quid est muiier nisi amicitiae inimica, ineffugabilis poena,
necessarium malum, naturalis tentatio, desiderabilis calamitas, delectabile detrimentum ?"
Dit tractaat, dat alleen maar kan voortvloeien uit de pen van een vrou
wenhater of een verbitterd celibatair, droeg Alardus op aan Joannes
Valeolaetus, deken van de St. Pieter in Middelburg, op wien hij tevens
een beroep doet ten gunste van diens jongere broer Jacobus Valeolatus,
die zijn studie te Leuven nog niet voltooid had s .

2:

Katechismus

Het enige boek van Alardus, dat heel de geloofsleer bedoelt te behan
delen is de in Π 3 8 verschenen „Catechismi, seu christianae institutionis
D. Claudii Viexmontii Parisiensis, compendium summa diligentia pariterque fide, pietatis caussa, cui mirifice conducit, excerptum: per
Alardum Aemstelredamum . . . " 4 . Het is geen zelfstandig werk, maar
uitgegeven naar een handschrift, dat Alardus in bezit had. Zijn uitgave
verschilt niet „ab authographo libro", zodat men het met een gerust
geweten kan lezen, aangezien dit gedekt wordt „summi senatus Parie6
siensis approbatione consensuque" .
Het werk wordt ingeleid door een aanbevelingsbrief van Alardus'
vriend Cornelius Crocus aan de uitgever Joannes Steels e . Niet alleen
1

2Jr.
* 27r-40r.
Λ.Ε. 60: Porro au tem Jacobum Valeolaetum fratrum tuum gerroanum iuuenem
summa quidem doctiina, verum morum integritate neutiquam inferiorem sese, modis
omnibus simul instigas, simul adiuuas ut post praelcctum illi a nobis idque Louanij,
Rodolphum de Inventione Dialectica, Doctor artium creetur primum, deinde utriusque
iuris Licentiatus, merito te amo mi Valeolaete.
' A.L. 17.
» A2v.
' CE. 12.
9

119

ijverde Alardus dus voor de uitgaven van Crocus' werken, maar Crocus,
die sinds 1536 bij deze Antwerpse drukker een goede naam had wegens
de verschillende boekjes, die toen bij Steels uitkwamen, zet zich ook
in voor het werk van Alardus. Meer dan ergens anders blijkt hier hoe
nauw beide geleerden samen werkten.
Dit komt ook nog op een andere plaats in het werk naar voren. Na de
katechismus geeft Alardus een „Brevis Auctoritatis Ecclesia declarado
ad stabiliendos ánimos adversus falsae doctrinae ventos". Nergens vermeldt hij de naam van Crocus, maar blad 0r-03r is een verkorte weergave van Crocus' brief aan Nicolaas Cannius 1 en het volgende: „Autoritas Ecclesiae Declaratio" een verkorte weergave van Crocus' tractaat
over de Kerk 2 . Aangezien Alardus hier de naam van Crocus nergens
noemt, mag men aannemen, dat hij volledig achter Crocus' opvattingen
stond. De eigenlijke katechismus is een uiteenzetting aan de hand van
het Onze Vader 3 , het Wees Gegroet *, het Symbolum Apostolicum B en
de tien geboden 6 . De laatste 4 bladzijden bevatten teksten van het Symbolum Athanasii en Canticum sancti Ambrosii et Augustini (Te Deum).
Men moet hier geen zwaar theologisch tractaat verwachten. Het is
eerder een handboek voor de studerende jeugd, voor de gelovige en
voor de zielzorger.

3 : Alardus' Similitudines

en Mar bodaeus-uit gave

1 September Π 3 8 schreef Alardus een opdrachtsbrief voor zijn preekboek aan George van Egmond, de bisschop van Utrecht 7 . De brief
met de bedoeling de interesse van de bisschop te wekken voor zijn
boek is een lofrede en kan daarom gemakkelijk overdreven zijn. Het
overtreft hetgeen we van deze bisschop weten uit de kronieken van
een Suffridus P e t r i 8 en men krijgt de indruk, dat George dé ideale
bisschop was. Bij Alardus heeft hij de stellige hoop gevestigd de voorbeelden van de ouderen te zullen volgen. Sinds zijn jeugd weet de
1

CE. i l .
* C L . 27.
Enarrano brevis, Praecationis dominicae ex longuiscula F. Claudii Viexmontü, contracta per Alardum Aemstelredamum: A4r-Dr.
4
Eiusdem in salutationem angelicam enarratio paulum contracta per eundem: Dv-D8r.
5
D8v-M2r.
· M2v-N8v.
7
A.E. 43. George van Egmond, Heer van Hoogwoude, derde zoon van Graaf Jan Ш
van Egmond en Magdalena, gravin van Werdenberg, werd geboren 1504. Te Leuven
gematriculeerd op 6 Dec. 1522, maar studeerde daar reeds eerder onder Barlandus.
Alardus moet hem dus goed gekend hebben. 1526 werd hij abt van St. Amandus te
Doornik, werd 27 Juni 1534 priester gewijd, nam na de dood van kard. van Enckvoort de benoeming tot bisschop van Utrecht aan op 24 Dec. 1534, welke door
Paulus III op 26 Febr. 1535 bevestigd werd. Stierf 26 Sept. 1559 in zijn abdij. Zie
over hem: Post: Kerkelijke verhoudingen, vooral 12-13; Rogier, I, 206-207; MHL.
477-478.
8
Post: Kerkelijke Verhoudingen, 12.
a
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bisschop met Timotheus, dat de H. Schriften hem kunnen leiden tot het
heil in Jezus Christus; de eer hem bij de uitoefening van het heilige
ambt betoond, geeft hij weer terug; hij is bijzonder rechtschapen, geen
vlek kleeft op zijn leven; de hulpmiddelen (opes) door zijn ouders
nagelaten ontbreken hem niet en telkens heeft hij daarmee, als dit nodig
was, de kerken geholpen. Allemaal redenen, die Alardus' hoop versterken. Bijzonder prijst hij de bisschop om wat hij doet voor arme
studenten, ongeacht of zij tot de geestelijke stand behoren of niet 1 .
Hierin volgt hij zijn grootmoeder Catharina Badens en zijn moeder
Magdalena Werdenburg na, die hij prijst als navolgster van de weduwe
van Sereptha. Juist door al dit werk van de bisschop is er geen ander
land (non alia regio), waar de eruditio en de integritas morum zo harmonieus samengaan. Daarbij komt nog, dat de bisschop zo ijverig is om
de misbruiken te verbeteren, dat niemand hem daarin evenaart: ut tibi
nemo sit aequandus. De kooien van de duivenventers (die Alardus
toepast op de dona sancti spiritus) en de tafels van de geldwisselaars
gooit hij omver, opdat het huis Gods met recht een huis genoemd kan
worden en geen rovershol.
„Wat zou ik echter verder nog uitweiden, wanneer gij u met alle kracht
inspant om voor de kerkelijke functies gelovige en verstandige dienaren
over uw kudde aan te stellen om tijdig het nodige voedsel uit te delen ?
Zo zijt ge een voorbeeld voor uw kudde. We zien immers vol smart,
dat de tijd gekomen is, welke Amos eertijds met een profetische blik
zag toen hij zeide: Zie er zullen dagen komen, aldus spreekt de Heer,
dat er honger zal zijn over de aarde, geen honger naar brood of dorst
naar water, maar naar het horen van Gods woord". Wie, zo vraagt
Alardus, is de getrouwe dienaar, die het voedsel zal uitdelen ? Jozef
was er een, toen hij de hongersnood in Egypte voorkwam. En hiermee
is Alardus op zijn eigenlijke thema: de bisschop voor zijn preekboek
te interesseren. Hij doet een hartstochtelijk beroep op hem om zelf
voor het volk te preken: „Proinde amantissime domine, idemque pietissime pater, nihil est enim quod maiori abs te desiderio contenderim,
nihil magis necessarium esse (ut hoc seculo) crediderim, quam ut ipse
(perinde atque iam olim tecum statuisti) incipias et tempestiue quidem
incipias ad populum declamare". Opdat men hem echter niet het
spreekwoord kan voorhouden: velen drijven de ossen aan, maar weinigen
ploegen het land, heeft Alardus verschillende gelijkenissen (similitudines
orthodoxorum veterum) uitgezocht, Christus zelf sprak ook in parabels
en gelijkenissen tot het volk, zoals de profeet reeds voorspeld had.
Het verschil tussen een „similitudo" en een parabel ligt hierin: een
similitudo is meer algemeen, „generalis", een parabel meer „specialis".
Voor preken is een similitudo beter. De grootste en geleerdste predikan1

Selecta ingenia bine inde aceita in collegijs curas formanda. Pauperes maxime studiosos, populares atque ministros, quorum de numero sumus et nos, quantum potes, pro
sua quenque inopia adiuuas.
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ten als een Tertullianus, Orígenes, Cyperianus, Gregorius van Nazianze,
Bazillus, Chrysostomus, Hieronymus, Ambrosius, Augustinus en vele
anderen hebben overtuigend aangetoond hoe vruchtbaar het gebruik
van gelijkenissen is. Vandaar dit boek met gelijkenissen „in tui, tuorum
similium gratiam".
26 September H38 schreef de bisschop vanuit Egmond „Haecmundae
ex arce paterna" een kort briefje aan Alardus 1 . Het is echter geen
antwoord op Alardus' schrijven. De bisschop vertelt, dat toen hij
onlangs te Leuven was, Conradus Goclenius hem de „selecta similia
sacra" had aanbevolen en dat Alardus, zoals hij gehoord heeft, deze
heeft samengesteld „in nostri gratiam". Daarom spoort hij de schrijver
aan dit heilzame werk, dat voor heel de rechtzinnige kerk (totique
orthodoxae Ecclesiae) zo nuttig zal zijn, te laten drukken en te zorgen
er zelf bij aanwezig te zijn voor toezicht. Ofschoon het nog niet
gedrukt is, wil de bisschop het toch aan al zijn predikanten aanbevelen
en bij ieder een exemplaar verspreiden. Naar hij hoopt zal deze aanbeveling van nut zijn.
Zoals we nog zullen zien, is Alardus nog in de loop van 1538 naar
Keulen vertrokken om voor verschillende van zijn werken een uitgever
te vinden. 5 Januari 1539 schrijft hij de bisschop weer, nu in een ander
verband 2 en 14 Januari vertelt hij Glocenius eindelijk zijn belofte
ingelost te hebben de gelijkenissen uit te geven s . Interessant te vermelden is nog, dat Alardus hieraan toevoegt: gelijkenissen, die ik op uw
aandringen (te impulsore) niet geaarzeld heb aan George van Egmond,
ons hoofd, op te dragen.
Al deze gegevens combinerend, mogen we besluiten, dat Alardus dit
werk te Leuven heeft samengesteld. Dikwijls heeft hij hierover met
Goclenius gesproken, waarschijnlijk verschillende malen zijn raad ingewonnen en op diens raad de bisschop het boek opgedragen. Of deze hem
financieel heeft ondersteund, is verder niet bekend, ook niet of de
brief van de bisschop van 26 September Alardus nog in Leuven
bereikte. "Wel is hij niet lang na 1 September H38 naar Keulen vertrokken.
Alardus, die met de groeten van de Keulse drukker Gymnich aan
Goclenius eindigt, vertelt, dat hij nog eens aan het werk, eventueel
in een afzonderlijk deel, een verzameling gelijkenissen hoopt toe te
voegen uit Demosthenes, Plutarchus, Lucianus, Cicero, Quintilianus,
Homerus, Vergilius en anderen. Voor zo ver ik weet, is hij hiertoe
nooit gekomen.
Wat het werk zelf betreft: het is het omvangrijkste en tevens een van
de meest populaire werken van Alardus, Het is, zoals uit boven aangehaalde brieven wel blijkt, een verzameling gelijkenissen uit de H. Schrift
(eerste deel), griekse vaders (tweede deel) en latijnse vaders (derde deel)
en zoals uit de titel nogmaals ten overvloede blijkt, allereerst bedoeld
1

A.E. 45.
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* A.E. J2.

» A.E. 5Ì en A.L. 2Î.

om predikanten te helpen, bij het verkondigen van Gods Woord
passende voorbeelden bij de hand te hebben. Het werk is vaak herdrukt.
In 1543 verscheen er een uitgave te Lyon en zeven oplagen te Parijs 1 .
Dit moet er wel op wijzen, dat het boek zeer gevraagd was en in een
grote behoefte voorzag. De uitgave van Π 4 3 onderging slechts een
kleine verandering door de opname van teksten van Joannes Driedo en
Latomus, met wie Alardus toen in contact stond en doordat de brief
aan de bisschop veranderd is in een voorwoord aan de lezer, met de
nodige inkortingen, maar wel gedateerd op 1 September Π 3 8 .
Vermelden we tenslotte, dat Alardus vele malen werken van Erasmus
citeert en onder de „patres Latini" ook Seneca vermeld.
Een tweede werk uit deze tijd, dat Alardus ook aan George van Egmond
opdroeg, is de uitgave van de „Marbodaei Galli Caenomanensis de
gemmarum lapidumque pretiosorum formis, naturis atque viribus", een
werk, dat volgens Alardus nuttig is „ad rei medicae turn scripturae
sacrae cognitionem". Het is een latijns gedicht van Marbodaeus, bisschop
van Rennes (1034-1123), aangevuld met allerlei aantekeningen, ge
dichten, zoals we dit van Alardus gewend zijn 2 . Reeds eerder zond
Alardus, zoals we zagen, dit boek aan Boelens en reeds in Η 3 2 vermelde
Soter het in de lijst van boeken, die hem waren aangeboden.
Naast verschillende kerkvaders, worden onder de autores onder anderen
Mozes, Profeten, Rabbijnen, Plato, Seneca, Marcilius Ficinus, Erasmus,
Alardus zelf en Pictorius Villingensis genoemd. Deze laatste had reeds
in 1531 het werk te Freiburg uitgegeven naar een andere codex, welke
volgens Alardus niet zo goed was. Als bewijs geeft Alardus zelf een
vers in beide lezingen 3 .
In zijn opdrachtsbrief, gedateerd 5 Januari 1539, vertelt Alardus iets
over de ontdekking van de door hem gebruikte codex 4 .
Onder alle weldaden, waarmee „regia illa Hollandiae Haecmunda"
gezegend is, is volgens hem wel de grootste: Egbertus, de beste zoon
van de beste vader Theodoricus (Dirk) de tweede, graaf van Holland.
Deze Egbert had de „súbitas fundatissimae Haecmundensium familiae
ruinas" geheel en al vernieuwd 5 . Bovendien, dat hij de verbrande
bibliotheek weer op buitengewone wijze hersteld en als bisschop van
Trier deze bibliotheek met enige van de beste schrijvers, zowel gewijde
als profane, verrijkt.
„Toen ik dan deze bibliotheek in de afgelopen jaren ijverig onderzocht
en nauwkeurig bestudeerde om aan mijn „scholia" op het werk van
Augustinus „over de christelijke leer" iets te kunnen toevoegen en nog
intenser speurde naar iets wat zou strekken tot de kennis van edelstenen,
1
A.L. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Verder: A.L. 52, 54, 06.
* A.L. 29.
* Vgl. 7r+v. Zie OAH. 110.
4
A.E. 52. Het is onbegrijpelijk hoe de Graaf: Folium, IV, 112, nota 267 kan beweren,
dat deze brief dezelfde is als A.E. 43.
* Het klooster was 30 Oct. 1509 door een brand verwoest: OAH. 108.
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waarover zovaak sprake is in „geheime boeken", heb ik toevallig het
boek van Marbodaeus Gallus over de edelstenen gevonden. Het is wel
klein, maar nuttig voor de studie in de medicijnen en de gewijde letteren
en bovendien prettig om te lezen".
We hebben hier een bewijs temeer voor zijn studie in Egmond. Het
werk van Augustinus „over de Christelijke Leer", dat als eerste in de
kataloog van Soter vermeld wordt, noemt hij nog eens in zijn voorwoord
aan de lezer 1 .
Alardus was bijzonder ingenomen met zijn vondst, want hoewel er nog
vele „antiquitatum monumenta" te Egmond aanwezig waren, was dit
volgens hem wel het voornaamste en zou zonder overdrijving het achtste
wereldwonder, „octavum orbis miraculum" genoemd kunnen worden 2 .
Op het einde van zijn brief spreekt Alardus nog eens over de aalmoezen.
Ook hier blijkt nogmaals, dat hij niet blind is voor de kerkelijke mistoestanden in zijn tijd. De „ecclesiastici" hebben de handen vol met
allerlei zaken. Velen bouwen kerken, die glinsteren van marmer, goud
en edelstenen, maar een „ministrorum Christi electio" bestaat er niet.
Wat voor nut heeft het echter als de wanden glanzen van de edelstenen,
maar Christus in de arme van honger omkomt ? De eigenlijke tempel
van Christus is de ziel van de gelovige. Deze tempel moeten we versieren
met tapijten en geschenken. Daarin moeten we Christus opnemen.
Hieronymus, zegt hij, prijst een bisschop, wanneer hij de heilige vaten
zou verkopen tot voedsel voor de armen of de tempel Gods zou beroven,
opdat het de arme aan niets zou ontbreken, maar tegenwoordig noemt
men het eerder heiligschennis iets van de gewijde gaven af te nemen,
ook al zouden alle armen aan de zo genaamde Saguntijnse honger lijden.
Naast het eigenlijke werkje van Marbodaeus met commentaren door
Alardus verzameld, voorafgegaan door deze brief en een woord gericht
tot de lezer, bevat het boekje nog vele gedichten van Alardus 3 .

4: Alardus' derde Keulse reis: 1538-1539. Agricola's verzamelde

werken

H 3 9 is een belangrijk jaar in het leven van Alardus, niet alleen omdat
vele van zijn werkjes bij verschillende Keulse drukkers: Gymnich,
Soter en Alopecius het licht zagen, maar vooral, omdat hij nu eindelijk
de kroon op zijn werk kon zetten ¿n zijn lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan: de uitgave van de verzamelde werken van Rudolf
Agricola.
In zijn „de Inventione Dialecta" van Π 3 9 klaagt Alardus, dat hij
1

7r.
Dezelfde uitdrukking gebruikte hij, zoals we reeds zagen, voor de H . Stede. Volgens
O A H . 110 werd de codex in 1128 te Egmond afgeschreven door de monnik Fredericus,
onder abt Mancellinus.
* Gedichten van Alardus: 3r-4r en 122v-123v. Voorwoord aan de lezer: 6r-7v. Tekst
en commentaren: -122v. Vgl. ook A.L. Я .
г
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tot twee, driemaal toe meer dan zes maanden in Keulen moest verblijven
alvorens te slagen. De eerste en tweede reis zagen we reeds. De derde
moet kort na 1 September H 3 8 ondernomen zijn.
In de loop van dat jaar verschijnt nl. nog een „uittreksel" (epitome)
van het eerste boek van Agricola's Inventio Dialectica, door Alardus
1
samengesteld .
Het boekje opent met een brief van Alardus aan Arnold van Sasbout
uit Den Haag en is geschreven vanuit het Drietalencollege te Leuven.
Aangezien Arnold 14 Augustus И З 8 het College verliet, mogen we
deze opdracht tevens als een afscheidsgroet zien 2 .
Zijn bedoeling is een compendium te geven om zo de „divinos libros"
van Agricola gemakkelijker toegankelijk te maken. Daarom heeft hij
er de „absolutissima Oratoriae facultatis praecepta" in de vertaling
van Kardinaal Bessarion van Nicea aan toegevoegd 3 . Vervolgens heeft
hij hier en daar gebruik gemaakt van de „ratio cuiuslibet rei describendae" 4 en tenslotte enige „ecphrases sive descriptiones" van de Chris
telijke Doop 5 , de Ketter β en de Evangelische Prediker 7 volgens de loei
van Agricola's Inventio kort uiteengezet met passende en korte teksten
uit de H. Schrift en de Vaders.
1 September Η 3 8 , kort voor zijn vertrek, schreef Alardus een op1

A.L. l i .

* A.E. 50. Arnold was de zoon van Joost Sasbout, die Raadsheer aan het Hof van
Holland, Heer van Sparlant was. Joost was geboren te Delft 4 Maart 1487, te Leuven
ingeschreven 8 October 1506, lid van de Raad van Holland in H I J en Kanselier van
het Hof van Gelderland in 1M3, gestorven te Arnhem 14 Nov. Π 4 6 . Gehuwd met
Catharina van der Meer. Hun zoon Arnold kwam 31 Oct. 15 31 op het Drietalen
college, werd er 15 Jan. 1532 ingeschreven en verliet dit op 14 Aug. 1538. Werd
Raadsheer aan het Hof van Holland, huwde met Maria van Heermale, volgde zijn
vader bij diens dood op als Heer van Sparlant, werd 15 67 kanselier van het Hof van
Gelderland en op 1 Juni 1572 President van de Geheime Raad te Brussel tot hij in
1576 bedankte en zijn laatste jaren in Den Haag woonde, waar hij 1583 stierf. Zijn
vader was een dichter en toegewijd vriend van Erasmus, beschermer van geleerden
en letterkundigen met name van Dorp en Geldenhaucr en zijn zoon volgde hem hierin
na. Zie: History, II, 199, III, 234-236, IV, 52. Mogelijk heeft Alardus te Leuven veel
contact met deze Arnold gehad, mogelijk zelfs privélessen gegeven.
* Het Epitome 5-55; De Praecepta, 56-67.
4
Dit slaat waarschijnlijk op het veel geciteerde boek van Erasmus: De ratione conscribendi epístolas. In L.B., I, 345 sqq. De G.B. Rotterdam heeft 41 uitgaven van dit
werk met als oudste exemplaer: Bazel, Joh. Frobenius, Mense Aug. 1522.
5
Door Soter in 15 39 uitgegeven: A.L. 19.
' Door Soter in 1 539 uitgegeven: A.L. 22.
7
Door Wechel te Parijs in 1539 uitgegeven: A.L. 20. Op de titel van A.L. 16 staat
dit boek wel aangekondigd. De Parijse titels van het Epitome tesamen met de Praecepta,
en een afzonderlijke uitgave van het boek over de Evangelische Prediker zijn dus
beter: A.L. 20 en 21. Of er naast de Keulse uitgave van het Epitome in 1538 ook een
Keulse uitgave heeft bestaan van het boek over de Evangelische Prediker, is me niet
bekend. Het lijkt wel aannemelijk. Onbegrijpelijk is het echter hoe de Graaf kan
beweren, dat de beschrijving van de Evangelische Prediker een herdruk is van de
beschrijving van de ketter: De Graaf: Folium, IV, 115; De Graaf: Alardus, 44 en 52,
nr. 20 en 23. Van de drie genoemde werken geeft hij terloops enige citaten.
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drachtsbrief aan Goclenius voor zijn uitgave van „De Inventione Dialectica" 1 . Deze brief is een lofrede op Agricola's werk, zonder nieuwe
biografische bijzonderheden. Alardus vergelijkt zichzelf met een boer
(agricola), die met veel arbeid zaait, overvloedig oogst en door de hoop
op winst aangespoord wordt verder te werken. Het verspreiden van
Agricola's geschriften is echter nog veel vruchtbaarder, want terwijl
een boer voedsel voor het lichaam verschaft, verstrekken deze geschriften de leer over de Inventio en een overvloed van litteraire gaven, die
er volop in verborgen liggen.
Alardus heeft altijd gehoopt de dag nog eens mee te maken, dat geleerden, d.w.z. professoren van Goclenius formaat, die niet minder ervaren
zijn in de filosofie dan in de schone letteren, eindelijk Rudolf Agricola
bekend zouden maken en hem de achting zouden geven in Leuven,
die hij verdient. In een vurig betoog spoort hij Goclenius hiertoe aan.
Hij verdedigt ook zijn uitvoerige commentaren tegenover de kritiek
van Erasmus „in een zekere brief aan Haio". Het was alleen zijn
bedoeling geweest de zaak duidelijker en meer toegankelijk te maken.
Deze aantekeningen zijn dan ook voor leerlingen, „rudes discípulos"
bedoeld.
Hij hoopt ook, dat in navolging van Agricola, eens wat meer aandacht
besteed zal worden aan de dialectische methode, omdat zij juist een
hulp is om het recht, de medicijnen, de theologie en filosofie beter
te verstaan. In vergelijking met de nutteloze discussies is ze te veel
verwaarloosd en de verhandeling is onpopulair gemaakt door duistere
commentaren en domme verklaringen, die op de universiteiten werden
geleerd. Zelfs Agricola heeft eertijds te Leuven deze barbaarse dialectica
moeten leren, waaraan niemand iets heeft. Agricola's boeken, zo besluit
hij, zijn de besten op dit gebied „in quibus plurima cogitationi relinquuntur, pauca narrantur, et plus inest sensuum quam verborum". Als
ooit iemand de dialectica met de eloquentia heeft verbonden, dan wel
Agricola. In zijn werk maakt de „ars" de „materia" aannemelijk en
omgekeerd, zodat de bruikbaarheid van het betoog de eloquentia bevordert en de begaafdheid van de auteur het betoog aannemelijk maakt.
A.E. 44. De brief heeft geen jaartal. Volgens de Vocht moet dit И 3 8 zijn, zonder
dat hij dit argumenteert. Toch is dit wel aannemelijk. Gezien Alardus' kritiek op
Erasmus mag men aannemen, dat de brief geschreven is na de dood van de Rotterdam
mer, dus na 1 September ИЭ6 en vóór de dood van Goclenius: 25 Jan. H 3 9 . In A.L.
32, F2v-F3r herinnert Alardus in een epitaphium ter ere van Goclenius aan diens
brede belangstelling voor geschiedenis, aardrijkskunde, de nieuwe ontdekkingen en de
astronomie. Ook in Sweertius: Monumenta Sepulchria Brabantiae, Antw. 1613, 207
en Val. Andreas: Collega Trilinguis Exordia, Leuven 1Í14, Î0 en History, III, 56i169. Bovendien geeft de Vocht, History, III, J 68 nog een tweede gedicht, dat op het
graf van Goclenius geschreven werd, en waarbij hij geprezen wordt als een „Alter
Erasmus, ingenio, lingua, moribus atque fide". Noch Val. Andreas, a.w. noch Sweertius, a.w., noch Foppens: Bibliothca Belgica, Brussel 1739, 188, die dit gedicht
ook geven, suggereren, dat Alardus de dichter zou zijn, alleen: F. Néve: Memoires
sur le Coll. des Trois-Langues, Bruxelles, 1856, 144. De Vocht spreekt zich niet uit.
1
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Van der Velden heeft in zijn dissertatie over Rudolf Agricola, diens
werk uitvoerig besproken. We behoeven er dus niet diep op in te gaan.
Slechts een korte algemene beschouwing, omdat Alardus verschillende
van zijn werken opbouwt volgens het systeem van Agricola.
Onder de Inventio worden de voorbereidende werkzaamheden verstaan,
waardoor men de stof, de materia, voor de behandeling van een onderwerp bijeenbrengt. De „Fundstätten", of τόποι of loei worden syste
matisch aangewezen. Dit is de ars inveniendi of τοπική.
„Loci communes" zijn dan geen „gemeenplaatsen", maar steedsmogelijke gezichtspunten, die de blik verhelderen voor eigen, nieuwe
aankleding van het thema. Agricola voegde de nadere begrenzing
„dialectica" hieraan toe, omdat, naar zijn mening, het „vinden" tot
de dialectica en niet tot de rhetorica behoort. In het geheel onderscheidt
hij 24 loei. In zijn eerste boek geeft hij de indeling van de loei met
een nauwkeurige bespreking van elk; in het tweede behandelt hij de
toepassing en in zijn derde boek voegt hij hieraan nog een drietal
onderwerpen toe, waarvan beide eerste een aanvulling vormen op
de Inventio en het laatste de bekroning van het geheel nl. het opwekken
van de gemoedsbewegingen, het boeien van de hoorders en de juiste
rangschikking van het gevondene: de affectibus, de delectatione, de
dispositione.
Als conclusie schrijft van der Velden: „De grootste verdienste van Agricola's „De Inventione" is wel, dat hij de Dialectica een nieuw terrein
gewezen heeft, waar zij vruchtbaar kon worden voor de humanistische
scholing. Van de scholastieke eigenaardigheid van denken en inkleden
der gedachten maakte hij zich geenszins los, maar steunend op de voor
beelden aan de klassieken ontleend en in het gezuiverde proza van de
nieuwlatijnen, zocht hij de oude methode aan te passen aan de gewijzigde
eisen van zijn tijd. Onder de bekoring geraakt van het veelbelovend
streven van de Humanisten, geeft hij niet opeens het vroegere prijs,
maar tracht in beide richtingen het beste te verbinden. De dialectica
zal zich niet meer verlopen in nutteloze spitsvondigheden — degelijk
en deugdelijk wordt zij dienstbaar gemaakt aan de vorming van de
Humanist. Zo schiep Agricola een werk, dat binnen de omgrenzing
van het Humanisme moet beschouwd worden, gelijk het op de eisen van
het Humanisme was gegrond, — maar dat binnen die grenzen een daad
was van werkelijk grote betekenis" 1 .
N a jarenlange inspanningen verschenen dan eindelijk twee grote delen:
„Rodolphi Agricolae Phrisii De Inventione Dialectica Libri omnes et
i n t e g r i . . . " en „Rodolphi Agricolae Phrisii Lucubrationes" beiden door
Alardus „ad autographi exemplaris fidem" verzorgd 2 . Dit moet voor
de wetenschappelijke wereld van die dagen een enorme gebeurtenis zijn
1

Van der Velden, 201. Over Agricola's methode uitgebreid a.w. Ш-201. Over de
invloed van Agricola ook History, I, 148-1 $8.
* A.L. 24 en 26.
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geweest. Vele geleerden van naam als Erasmus en Phrissemius hadden
zich reeds ingespannen voor Agricola's werk. Mogelijk was het dus een
grote dosis scepsis tegenover Alardus' bewering het eigenlijke handschrift
van Agricola te bezitten, welke de uitgave blijkbaar zolang gestagneerd
heeft. Hoe kon deze tamelijk onbekende figuur ineens aan het langgezochte handschrift gekomen zijn ?
Alardus, die zeker van zijn zaak was, kon blijkbaar deze gereserveerdheid van sommige geleerden en waarschijnlijk ook van uitgevers niet
goed begrijpen. In zijn aantekeningen in de Inventio klaagt hij over
de roddelaars en leugenaars, die het praatje hadden verspreid, dat hij met
een ondergeschoven exemplaar liep te leuren. Uiteindelijk kwam hem
alles nog te staan op meer dan 100 goudgulden 1 .
Tenslotte zou ik, wat de Inventio betreft, nog willen wijzen op het
feit, dat Alardus de commentaren van Joannes Phrissemius kende 2
en dat hij zijn dank uitspreekt voor de hulp, die hij met name van
Cornelius Crocus en een zekere Joannes van Recklinghausen had ondervonden 3.
De Lucubrationes zijn heel wat gecompliceerder en voor de kennis van
Alardus' leven zeer belangrijk door de vele brieven van of aan hem
daarin afgedrukt.
N a enige gedichten (o.a. twee epitaphen op Agricola door Herlaus
1
A.L. 24, 458-459: „An non vel hinc luce clarius ostendi potent, non plures tribus
scriptos fuisse, et quos scripsit istos ipsos esse quos ad fidem autographi exemplaris
emendates et omneis et íntegros nostro sumptu et labore curamus aedendos. Eant nunc
puri sycophantae quos nihil puduit impudentissimis suis illis clancularijs, susurris
mendacijsque Coloniensium Typographie persuadere, non αυτογοαφον sed suppositicium,
non integrum, sed plane mutilum exemplar, Alardum ceu noctuam Athenas pertulisse
Coloniam. Quorum sycophantijs acceptum referro, quod bis uè ter ue amplius menses
sex, non credendis impendijs haerens Coloniae, aeditione reiecta in aliud tempus non
sine meo luculento damno indidem discesci tandam. Nee hoc quicquid est iacturae
conquererer, tametsi plus centum solidis aureis in Rodolphum fideliter restituendum
simul et aedendum Dauentriae primum deinde Louanij, postremo Coloniae liberaliter
insumpserim ac proinde (ut autor est Paulus) laborantem agricolam oportuit primum
de fructibus percepisse, nisi me puderet et uehementer quidem puderet quorundam
magni alioqui nominis apud Coloniam, qui istuc nos amplissimis euocarunt pollicitationibus.
г

lam vero tametsi hosce libros Dauentria allatos primi omnium edidimus, editosque
mox publicitus Lovanij praelegimus et has quales quales congessimus annotatione,
priusquam Joannes Phrissemius sua in apertum proferret scholia, tum cum viderem
pleraque ab eo copiosius annotata, quae et nos quoque sed paucis annotaueremus, ea
omnia passi sumus in spongiam incumbere, quod vererer ne lectorem oneraremus et haec
nostratia multa nimium viderentur praesertim occupati« et in inventione dialectica
parum exercitatis. A.L. 24, 460.
9
dies diem docuit: et nihil tam difficile esse, quin quaerendo investigari possit, ac ne
quenquam sua fraudemus laude, non poterai mihi commode restituí, nisi adeo unius
Cor. Croci Aemstelredami et Joannis Recklinchusiani, uirorum ut in omnibus, ita et
in inventione dialectica exercitatissimorum, adiutus fuissem opera. A.L. 24, 175. Na
de brief van Alardus aan Goclenius en enige brieven van Agricola, volgen de drie
boeken van de Inventio Dialectica met commentaar van Alardus, waarna nog van
461-471: Scholia Orationem pro lege Manilia.
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Barbaras) volgens een brief van Alardus aan Nicolaas Clenardus 1 en
Sibrandus Occo 2 , welke we reeds zagen. Een voorwoord en een gedicht
van Alardus aan de lezer 3 en de brief van Phrissemius aan Alardus 4 .
Opmerkelijk is de brief van Melanchton aan Alardus vanuit Frankfurt
op 28 Maart 15 39 geschreven, een van de belangrijkste bronnen over
het leven van Agricola. Melanchton dankt Alardus, dat deze hem de
gelegenheid heeft gegeven (quod occasionem mihi offers) iets over
Agricola te vertellen 6. Aan het einde van deze brief drukt Melanchton
zijn bewondering voor Alardus uit, omdat deze op eigen rekening
en door eigen inspanning (sumptu et labore tuo) zorg draagt, dat de
geschriften van Agricola, zowel de volledige boeken van de Dialectica,
die tot nu toe „mutili", verminkt de ronde deden, als de andere werken
worden uitgegeven. Zoals blijkt heeft Alardus aan deze Humanist zelf
om inlichtingen gevraagd. Dit doet vreemd aan, omdat Alardus zo fel
gebeten is op reformatorische schrijvers. Zeker kende hij het werk
en de ideeën van Melanchton, want, zoals we reeds zagen, prijst hij in
een epitaphium Joannes van Kampen, omdat deze door zijn bijbelexegese
geprobeerd had Melanchton met diens volgelingen voor de Christelijke
eenheid terug te winnen, doch nergens noemt hij hem een ketter en
nergens valt hij tegen deze Humanist uit, zoals we dat van hem gewend
zijn uit zijn scheldpartijen op Lutheranen en Anabaptisten. Pas in 1544
geeft hij twee brieven van Latomus uit, die rechtstreeks tegen de opvattingen van Melanchton zijn gericht, zoals we nog zullen zien. Was dit
een soort van diplomatie van hem, die eerst deze grote Agricola-kenner
nog te vriend wilde houden, totdat hij de nodige inlichtingen binnen
had ? Duidelijk is de kwestie niet e .
Na de brief aan Petrus Nannius uit 1529 als opdracht van de Aphthonius 7 volgt de „Prisciani Grammatici Caesariensis Praeexercitamenta
ex Hermogen translata, cum scholijs Alardi Aemstelredami", opgedragen
aan de zoon van Arnoldus Byrckman sr. e . Uit deze brief blijkt, dat
Alardus voor deze uitgave verschillende handschriften heeft geraadpleegd, o.a. het exemplaar in de bibliotheek van S. Pantaleon te Keulen.
Alardus wil Arnold overtuigen van de noodzaak van deze „vooroefeningen" voor een verdere studie en verzekert hem, dat, als hij naar
hem luistert, zoals hij dat steeds gedaan heeft en aldus „jegens ons en
1

f
4
A.E. 24.
A.E. 34.
' -|-2renv.
A.E. 26.
A.E. S 6. Onlangs nog uitvoerig besproken door Quirinus Breen in Archiv für Reformationsgeschichte, 52 (1961), 49-74; Melanchton's sources for a Life of Agricola:
The Heidelberg memories and the writings. Ook van der Velden, 8-10. Heel de brief
is gewijd aan de inlichtingen, die Melanchton had verkregen in zijn jeugd van twee
beroemde mannen, die hij ondervroeg: Joannes Reuchlin, met de griekse naam Capnion
aangegeven en Pallas Spangel, 144J?-H12, van Neustadt, in wiens huis Melanchton
te Heidelberg woonde.
' Breen, a.w. 49 zoekt de volgende oplossing: It shows how much humanistic
studies could be a common ground for cooperation between Roman Catholic and
Protestant scholars even in 1539".
β
7
A.E. 28. Aphthonius, 1-76 (K4v).
A.E. 55. Prisciani, 75-89.
5
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uw andere leermeesters" de weldaden met weldaden beloont, hij er
nooit geen spijt van zal hebben.
Volgens van der Velden zijn deze twee werkjes een afzonderlijke groep
in Agricola's werk als voorstudies voor zijn hoofdwerk van de Inventio 1 .
Verschillende van de volgende tractaatjes waren al bekend uit de bundel
van Petrus Aegidius van 1 Я 1 . De brief aan Rutger Rescius, die we
reeds meerdere malen citeerden, is moeilijk te dateren 2 . Zo ook de brief
van Alardus aan Sibrandus Occo, na de bijdrage van H a i o 3 . Deze
is geschreven vanuit Utrecht, maar we weten niet wanneer en waarom
Alardus daar geweest is. Alleen blijkt, dat de brief enige jaren „in
paucis annis" na Haio's huwelijk in 1528 geschreven is. De slechte
gezondheid van Haio, een angina, die niet gemakkelijk te genezen is,
verontrust Alardus. Hij stuurt hem het werkje van Axiochus „over het
onbevreesd zijn voor de dood", dat hij „onlangs" aan de hand van een
autograaf heeft verbeterd en met aantekeningen verrijkt 4 .
Tenslotte is voor ons nog de brief aan Arnold Byrckman van belang, als
inleiding op de „Mycillus" van Lucianus, een werkje door Agricola in
de zomer van 1484 te Heidelberg vertaald en nu door Alardus na
genoemde brief en een 34 regelig gedicht „In Galium Gallinaceum" 5
verzorgd en van commentaren voorzien e . Op het einde van de brief
vraagt Alardus aan Arnold diens onderwijzer Bartholomeus Latomus T
te groeten en belooft ook hem de twee delen van Agricola's werken
te zullen zenden. Het werk sluit met een dertigtal bladzijden dichtwerk
van Agricola.
Opmerkelijk is, dat Alardus in zijn commentaren zo vaak teruggrijpt
naar werken van Erasmus. Diens œuvre bewijst hij goed te kennen en
ook te waarderen.
Wat is nu de waarde van Alardus' uitgave ? Van der Velden schrijft
hierover in zijn uitvoerige Agricola-studie: „Inderdaad wij zijn hem
om zijn taaie volharding en zijn mildheid veel verplicht. Èn de meest
betrouwbare tekst van „De Inventione" èn een heel getal kleinere

1
Van der Velden, 107, 165-167.
* A.E. 51.
» A.E. 48. Haio's bijdrage: 243-256.
* Platonis Axiochus libellus pulcherrimus de non metuenda morte, 258-264, commentaar 264-275. Volgens van der Velden, die het werkje bespreekt, 103, verscheen het
reeds ca. 1480 bij Paffraet te Deventer met een opdracht van de Munsterse Graecus
Rudolf ν. Langen. Ook in de bundel van P. Aegidius van 1511, a3r-a8v.
5
275-276 en A.E. 57.
• Luciani sophistae Graeci Gallus, 276-289; commentaar 289-291; van der Velden,
224-226.
7
Bart. Latomus geb. waarschijnlijk 1485 te Arlon als zoon van Henry Mason. 10
Maart 1515 te Freiburg i.Br. gematriculeerd, 31 Oct. 1517 Magister Artium, sinds
1522 te Trier, 28 Aug. 1526 te Keulen ingeschreven, waar hij lessen in Livius gaf.
Te Leuven op 1 Aug. 15 30 gematriculeerd. Leerling en vriend van Goclenius. Gaf
in 15 30 te Keulen zijn „Epitome Commentariorum Dialecticae inventionis Rodolpho
Agricolae" uit ook bij Gymnich. (ex. U.B. Amsterdam). Waarschijnlijk had hij
Arnoldus te Keulen les gegeven, mogelijk ook te Leuven. Vgl. History, II, 591-602.
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geschriften, èn, niet het minst van alles, een onwaardeerbare reeks
brieven zijn zoodoende voor immer bewaard gebleven. Vooral het
bijeenbrengen der Lucubrationes en Epistolae, in het Tweede Deel, is
van het grootste belang". Hij noemt Alardus' uitgave „een ware goudmijn voor wie Agricola's werk en leven bestuderen wil" '.
Vooral het tweede deel waardeert van der Velden en naar zijn mening
zouden ook de tijdgenoten zo geoordeeld hebben, omdat het tweede deel
„heel wat vaker voorkomt dan de oorspronkelijke tekst". De Inventio
was reeds bekend, maar de brieven waren iets nieuws en moeilijk
bereikbaar. Dit zou volgens hem de voornaamste reden zijn voor een
grotere afzet van de Lucubrationes. Nu lijkt mij deze redenering niet
erg steekhoudend. Het is nl. niet bekend hoe groot de oplage van beide
delen was en het feit, dat Allen in 1906 geen exemplaar kon vinden
van de Inventio is geen argument. Bij mijn onderzoek heb ik van het
eerste deel zes en van het tweede zeven exemplaren gevonden. Deze
boeken, die min of meer toevallig zijn overgeleverd, zijn echter te
weinig in aantal om er bovenstaande conclusie uit te kunnen trekken.
Voornamer lijkt mij het feit, dat de Lucrubationes nooit zijn herdrukt
terwijl de uitgave van de Inventio met commentaren van Alardus als
uitgangspunt diende voor vele herdrukken, vermeerderd met aantekenigen van andere geleerden, al weten we niet in hoever Alardus in deze
uitgaven een actief aandeel heeft gehad 2 .
In elk geval is sinds 1539 de naam van Alardus onafscheidelijk verbonden met Agricola.

5 : Werken over de Doop, ie Ketter, en de Evangelische

Predikant

Drie werken van Alardus, verschenen in H 3 9 , zijn van bijzonder
belang om zijn opvattingen te leren kennen.
Allereerst noemen we zijn „Baptismus Christianus" door Soter uitgegeven 3 . Men kan niet zeggen, dat het een scherp, dogmatische uiteenzetting is. Maar dat was ook niet zijn bedoeling. Volgens het schema
van Agricola in de Inventio aangegeven, wil hij een beschrijving geven
van het doopsel, gesteund „door korte en heldere getuigenissen uit
de Schrift en de Vaders", zoals hij op de titelpagina aankondigt. Het
is dus eigenlijk een combinatie van Agricola's methode met de streving
van Erasmus: de bronnen van de theologie. Schrift en Vaders. Alardus
zelf meent, dat het boekje van groot nut zal zijn „omnibus omnium
ecclesiarum pastoribus ac eorundem ovibus, hoc est vere Christianis".
Bovendien wil hij, getuige de titel, de nodige stof leveren voor de vraag,
1

Van der Velden, 24-2f.
A.L. 25, Î5, 46, 47, 48, J0, Jl, fi. Zie ook A.L. 01, 04, 05. Jammer genoeg geeft
van der Velden geen bibliografisch overzicht van de verschillende edities van Agricola's
werken en baseert hij zich hoofdzakelijk op A.L. 24 en 26.
» A.L. 19.
1
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die men nu meer dan ooit zal moeten kunnen beantwoorden: „an
Anabaptistae sunt morte mulctandi", of de anabaptisten de dood ver
dienen ? De vraag echter wordt in het boek nergens rechtstreeks
behandeld, wel in zijn boek over de Ketter, zoals we zullen zien.
Dit geschrift is op de eerste plaats bedoeld als een verweerschrift tegen
de Anabaptisten, tegen allen, die de kinderdoop verwerpen en de her
doop propageren. Het is bovendien pastoreel bedoeld om de zielzorgers
preek- en catechismusstof te bieden. Deze tendens komt duidelijk naar
1
voren in Alardus' voorwoord „auditoribus suis" .
Omdat het doopsel het voornaamste sacrament is, dat zowel aan kinde
ren als aan volwassenen moet worden toegediend, hetzij in het openbaar,
het zij privaat, moet men daarover vol ijver voor het volk preken en
iedereen aansporen de beloften van het doopsel te volbrengen. Wanneer
dit ook in onze eeuw door onze predikanten was gedaan, zo meent
Alardus, dan zou de kerk nu niet over heel de aarde door „de pest van
de Anabaptisten" verontrust worden. Naarmate hen ijveriger weerstand
wordt geboden, versmaden sommigen juist door hun onbeschaamdheid
en vermetelheid het doopsel van kinderen als des te onwaardiger. Dit is
het hoogste onrecht, dat men tegenover deze goddelijke instelling kan
begaan. Welnu, omdat sommige bedriegelijke lieden, die zich uitgeven
als apostelen van Christus, met de grootste ijver en hardnekkigheid,
ja met ware zwaardvechtersmoed overal opwekken tot dwaling en veler
ogen met de glans van het satanische licht verblinden, daarom heeft
Alardus besloten door een korte beschrijving van de Christelijke Doop
dit vreselijke kwaad tegen te gaan en een tegengif te bieden. Het zou
immers schandelijk zijn, als zij in het verbreiden van hun ongeloof
tijd noch plaats zouden sparen, terwijl wij in het verkondigen van de
waarheid maar slaperig (oscitanter) zouden handelen.
Op de theologische opvattingen komen we nog nader terug.
Een tweede boek van de zelfde opzet, ook bij Soter in Π 3 9 verschenen,
is zijn „Haeretici descriptio" 1 . Hij wil hier de stof leveren voor twee
vragen, die hij op de titelpagina aldus formuleert:
„An principum leges recta implorentur aduersus hostes fidei, modo id
fiat animo corrigendi, non studio vindicandi." en
„An haeretici pertinaces sint capite plectendi atque adeo exurendi".
Het is dus dezelfde vraag van de titelpagina van het vorige werk:
verdienen de Anabaptisten de dood ?
De „andere nuttige en noodzakelijke dingen" vat hij op de ommezijde
van de titel samen met de woorden: „Plaatsen, zorgvuldig uit de brieven
van de apostelen opgetekend, tegen de ketters" en wel „ter verdediging
van de Kerk, het kerkelijke gezag, het gezag van de H. Concilies, de
kerkelijke constituties en gewoonten, tegen de schenders van openbare
constituties en gewoonten, tegen vernieuwers en degenen, die de nieuwe
1
1

A2r-v. Tegen zijn gewoonte heeft het boek geen opdrachtsbrief.
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dogma's aanhangen, tegen het ketterse bijgeloof en veinzerij, tegen het
ongeloof van de Sacramentariers".
Alardus draagt zijn werk op aan een zekere Willem van Alkmaar
„primario curiae Hagensis procuratori, pariter ас iudici selecto" 2 , bij
wijze van felicitatie, omdat hij enige dagen tevoren gehoord heeft, dat
Willem, met wien hij blijkbaar erg bevriend was (hij noemt hem zelfs
„amicissime Gulielme"), in de Hoge Raad is opgenomen (auctum esse
praefectura), die zich behalve met vele andere zaken, toch vooral
bezighoudt met het bedwingen van de zeer misdadige vijanden van het
rechtzinnige geloof. Bij dat werk wil Alardus hem enigszins te hulp
komen, want zijn Beschrijving van de Ketter zal om vele redenen nuttig
zijn. Het verklaart namelijk de „vitae scaena" eigen aan de onoprechte
en goddeloze gewoontes van de ketters. Ook zal het een sterke steun
zijn om de valse leerstellingen te weerleggen en zal het van nut zijn om
de schisma's nauwkeurig uit te vorsen. Het zal ook een hulp zijn om
de hardnekkigheid van de ketters terecht te wijzen.
Wat de naam „ketters" betreft, zegt Alardus: iedereen weet, dat
Paulus de „ketterij" onder de werken van het vlees rekent, maar velen
weten niet hoe verderfelijk dit misdrijf is en hoeveel onheil het met
zich meebrengt. Dit nu heeft hij naar vermogen trachten aan te tonen.
Ketterij begint immers met ongehoorzaamheid en groeit dan successie
velijk verder uit tot eigenzinnigheid, dwaling, misdrijf, schaamteloos
heid en wanhoop. Bovendien is deze schandelijke misdaad zó vergiftig,
omdat ze zoveel zielen met ketterse en zelfs godlasterlijke dwalingen
aantast, want elke ketterij is een godslastering, omdat deze tegen
Christus, de hoogste Waarheid ingaat. Hij vergelijkt de ketters met
degenen, die de openbare waterbronnen vergiftigen. Hoeveel erger is
het om de ziel te vergiftigen !
Gij weet toch Willem, zo gaat Alardus voort, hoe de ketters reeds
ongeveer 12 jaar lang (annis ab hinc plus minus duodecim) meer en
meer dagelijks, ja zelfs per uur toenemen. H u n woord breidt zich uit
als een kankergezwel. Overal verenigen zich boosdoeners onder het
mom van het Evangelie om misdaden te plegen. Een dolle drift drijft
hun teugelloze ziel tot misdaden en brutaliteiten, zodat zij zich niet
schamen het heilige te profaneren, de goddelijke eredienst af te schaffen
en de priesters uit de kerken te verdrijven.
Hij vertelt dan hoe een Anabaptist, vanuit een hinderlaag opgesprongen,
een pastoor, op weg met Ons Heer naar een zieke, heeft aangevallen.
Nadat hij het kruis van de ciborie had afgebroken, trachtte hij de
H . Communie met geweld uit de pixis te nemen om deze daarna met
de grootst mogelijke verachting in de modder te werpen.
Kan een werkelijk Christelijk bestuur (senatus vere Christianus) dulden,
dat een Sacramentarier met verachting van alle schaamtegevoel openlijk

1

A.E. 29.
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de Eucharistie uit handen van een pastoor rooft, haar veracht en aan
de vissen in de vijver voert ?
Onlangs (nuper) nog hebben enige heiligschenners te Alkmaar en
terzelfdertijd ook te Egmond in het holst van de nacht de kerken
aldaar vreselijk geplunderd en zelfs op een schandelijke manier bezoedeld 1 . Maar deze misdaden van Anabaptisten en Sacramentariers
vindt Alardus nog maar klein in vergelijking met wat iemand van
de lutheraanse secte heeft gedaan. Hij heeft nl. vernomen hoe er op
1 Januari in Monnikendam rouw heerste, omdat de pastoor Reynerus
van Monnikendam, een vroom en oprecht man, door een sluipmoordenaar op zeer gemene wijze is vermoord 2. O God, zo roept hij uit, dat
tegen deze goddeloosheid van de Lutheranen nu eindelijk eens een streng
en krachtig rechter opstaat ! Alardus ziet het lot van deze pastoor als
een roeping, want zoals Scipio geboren scheen tot ondergang van Carthago, zo schijnt deze Reinier geboren om deze secte en deze pest te
onderdrukken, te vernietigen en totaal te verwoesten. Hiertoe is hij
als met een goddelijk geschenk begiftigd. Van de evangelische leraren
schijnt hij wel geleerd te hebben, dat het noodzakelijk is de misdaden
van domme mensen, van degenen, die de christelijke eendracht vernietigen, de godsdienst belachelijk maken en de kerkelijke instellingen
verachten, te vuur en te zwaard te weerstaan. Dit te gevoelen getuigt
van inzicht. Dit te doen getuigt van sterkte. Dit te gevoelen en te doen
is de volmaakte deugd.
Welnu, vele jaren heeft Willem reeds zijn vernuft, zijn arbeid en zijn
trouw aan het volk en het Hof bewezen, eerst te Utrecht, vervolgens
in Den Haag. Ervaren als hij is, heeft hij reeds zijn uitstekende gezindheid getoond in het ten val brengen van de Anabaptisten. Alardus doet
nu een beroep op hem een zelfde geest te tonen tegenover de Sacramentariers en ketters, tot ondergang van allen, die de Christelijke maatschappij ondermijnen. Aan de ijver van hem en zijn collega's zal het
liggen, wie van beiden de eer krijgt: de katholieken of de ketters, als
eeuwige vijanden van de Moeder-Kerk.
Bij de lof, die hij zowel bij God als de mensen zal oogsten, bij de
toewijding, die hij zijn vaderland verplicht is, bij de liefde welke hij
de Kerk verschuldigd is, bij het eeuwig geluk, dat hem ten deel zal
vallen, wanneer hij alles tot een goed einde brengt, d.w.z. de ketters
1

Waar dit op slaat is mij onbekend. Het moeilijk aan te nemen, gezien het „nuper",
dat dit zou slaan op het feit, vermeld in de Egmondsche Abtenkroniek van Johannes
a Leydis (V. J. G. Roefs, 1942, Sittard), 21S. In li 17 richtte nl. de „dus Gelrie
Karolus" meer dan 5000 gewapende voctknechten naar Holland. Plunderend trokken
ze rond. In de nacht van de martelaren Joannes en Paulus kwamen ze te Alkmaar,
verwoestten verschillende huizen. Zo trokken ze ook naar Egmond, staken er meer dan
80 huizen in brand en plunderden klooster en dorp. Alardus spreekt in dit verband
alleen van „heiligschenners". Zou de datering van de schrijver van de kroniek misschien
verkeerd zijn ?
2
Misschien te identificeren met Regnerus Garstman, in 1514 pastoor te Monnikendam
volgens H. v. Heusen: Kerkelijke Historie en Outheden der zeven Provinciën, IV, 228.
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heeft onderdrukt, bezweert híj hem, dat hij zich in deze aangelegenheid
waardig zal tonen. „Cum universo tuorum collegio" moet hij vooral
voor ogen houden, wat koning Josaphat tot zijn rechters zei: Let op
wat ge doet, want niet op last van de mens spreekt ge recht, maar in
naam van de Heer. Al wat gij veroordeelt zal ook u treffen. Dat de
vreze des Heren met U zij en dat ge alles met eerlijkheid volbrengt,
want bij de Heer onze God is geen onrecht en geen aanzien des persoons
en geen omkoperij.
Alardus besluit aldus: Vaarwel en weet, dat ik U dringend verzoek,
dat deze boekjes (libellos hosce), welke ik nog maar pas (recens) tegen
de Sacramentariers heb geschreven en wel te Leuven, weldra gemeengoed mogen zijn voor degenen, die de weerbarstigen kunnen en moeten
straffen.
Als dit laatste een bedekte vraag om hulp en ondersteuning is om het
boekje te laten drukken, heeft Willem wel niet snel hulp geboden.
De brief is niet gedateerd, maar geschreven te Keulen. Dit is waarschijnlijk dan geweest tijdens zijn tweede bezoek aan Keulen in 15311532. Alardus vermeldt immers de dood van Reynerus van Monnikendam, op wien hij een Comploratio dichtte, afgedrukt in de Epistola
Croci 1 . Het „ongeveer twaalf jaar" zou ook kunnen wijzen op het
eerste bezoek in 1529, maar het is de vraag of men het zo precies moet
nemen. Opmerkelijk is het, dat dit boek niet in de kataloog van Soter
voorkomt. Daaruit zou men misschien mogen concluderen, dat het toen
nog niet af was, en dat Alardus het dus in de loop van 1531 heeft
geschreven, te Leuven. Zijn brief heeft hij dan bij het daaropvolgende
bezoek te Keulen geschreven 2 .
Tegen de opmerking, dat men unwilligen niet moet dwingen de waarheid aan te nemen, reageert Alardus in een brief aan iemand, die hij
niet verder noemt 3 . De evangelische parabel voert vol ijver allen, die
zich op de straten en de pleinen van de stad bevinden, binnen naar het
grote feestmaal. Degenen, die buiten de stad op de landwegen (de
ketters) of de velden (scheurmakers) zijn, worden gedwongen binnen
te gaan. Ook Saulus is niet alleen door het woord bekeerd, maar door
de kracht waarmee hij te neer geworpen werd. Van de straf van zijn
blindheid werd hij niet eerder verlost, dan toen hij Christen werd.
En zie, hij heeft meer gewerkt dan degenen, die alleen door het woord
werden bekeerd.
Zoals het tot de zorg van de koning behoorde, dat de Ninivieten door
boete God zouden behagen en zoals het tot de zorg van Nabuchodonosor
1

Comploratio super morte D. Reyneri Monickedamnensium Pastoris ob f idem catholicam gnaviter vindicatam, domi suae a sicario Lutherano impurissime confossi. A.L.
11, E8r-Fr.
1
Wie deze Willem precies is, is me niet bekend, maar zeker niet te identificeren met
de „iuvenis" Guilielmus Andreae van Alkmaar, die in Π 4 0 van Alardus een brief
ontvangt: A.E. 61.
' A.E. Î 8 .
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behoorde, dat niemand de naam van de ware God zou lasteren, opdat
de staat geen schade zou lijden, zo ook moeten de katholieke koningen
er voor zorgen: „ne haereticos patiantur perire simul et perdere".
Na eerst nog een gebed: „Precatio pro Haereticorum resipiscentia" van
Joannes Cassianus 1 , begint Alardus zijn eigenlijk tractaat 2 . Gezien de
vrij ingewikkelde methode en de vele citaten uit Schrift en Vaders
is het onmogelijk dit tractaat kort samen te vatten. Slechts enige
gedachten zullen we geven, die de sfeer van dit werk laten voelen. Het
blijft echter een tamelijk willekeurige keuze.
Definities ontleent Alardus aan Augustinus, Hieronymus en Erasmus,
die hierin overeenkomen, dat een ketter tegen de leer van de Kerk van
Christus ingaat en hetzij uit eigen voordeel, hetzij uit voordeel van
de vorst valse en nieuwe leerstellingen verkondigt. De verschillende
secten bestrijden elkaar 3 en de een gunt de ander de hemel niet 4 .
Omdat hun zeden bedorven zijn, hun leven noch voor hen zelf, noch
voor anderen van nut is, hun taal meer dan lasterend, omdat ze noch
door geloof, noch door eendracht, vroomheid, vrees, schaamte of hoop
weer tot bezinning komen, daarom zijn zij door hun eigen oordeel
reeds geoordeeld 5 . Alardus begrijpt dan ook niet die mensen, die zeggen,
dat ketters niet verbrand mogen worden en die dit verdedigen als gold
het hun eigen huis en haard. Of hopen zij er soms op hen te kunnen
beteren ? Zeker, men moet nooit wanhopen, zolang zij nog leven, maar
als gevaar dreigt moet men hen eerder uit de kudde verwijderen, dan
hen, misschien met groot verlies, dulden. Men kan natuurlijk zeggen,
dat zo'n ketter, die gered had kunnen worden door zijn dwaling af te
zweren, door de dood niet meer tot een „heilscrisis" komt, maar het
gevaar is veel groter, dat, als men de ketters in leven laat, het heil
van vele anderen in gevaar wordt gebracht. Zou men dan misschien de
schildwachten, die uit ijver voor de Christelijke kudde tegen de roofzuchtige, hongerige, plunderende en verscheurende wolven staan opgesteld te hulp kunnen komen met kerkelijke censuren, kan men vragen.
Ach, zo antwoordt Alardus, de ketters lachen er toch immers om en men
houdt ze niet verwijderd van de gemeenschap van gelovigen. Geldboete
dan ? Ze betalen toch niets. Vrees voor confiscatie van al hun goederen?
Ze vrezen God noch mens. Ook ballingschap helpt niet, want dan
1

A6v-A7v.
* A8r-i5r.
Adeo disgregata est congregatie illorum et dissecta secta. Carolstadius in Lutherum
debacchatur, bic vicissim in illum. Zwinglius et Oecolampadius haud instrenue oppugnant eiusdem sententiam. Kursus Balthazarus anabaptistarum caput plusquam
muliebriter rixatur cum Zwinglio. b v.
* Nulla secta patitur aliam ingredi in regnum coelorum. Igitur nee Lutheristarum.
Nullus haereticus pariter alium ingredi in regnum coelorum igitur Lutherus Zwinglium, Zwinglium Lutherum a coeli prohiber, b 4v.
5
Zoals Hilarius in zijn 7e boek over de Triniteit zegt, richten alle ketters zich tegen
de Kerk, maar overwinnen elkaar. Hun overwinning is een triomf voor de Kerk,
omdat de ene ketterij de ander in datgene bestrijdt, wat het geloof van de Kerk juist
in die andere kettsrij veroordeelt, b 4v.
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verspreiden ze elders hun ketterijen. Voor geseling worden ze ongevoelig
en in kerkers opgesloten, gebeurt het niet zelden, dat ze de bewakers
hun gif inblazen. Kortom, waar zij zich ook verbergen, altijd is er vrees,
dat zij de schaapstal des Heren binnen vallen, roven en vernielen.
Alardus, die het „ogenblikkelijke gevaar en de ondergang van de
schapen" ziet, meent daarom, dat het noodzakelijk is de misdaden van
die ketters, die de christelijke eenheid omverwerpen, heel de godsdienst
belachelijk maken, kerkelijke tradities verachten te vuur en te zwaard
te weerstaan: weer dezelfde formulering als in de brief aan Willem
van Alkmaar: dit te gevoelen getuigt van inzicht, dit te doen getuigt
van sterkte, dit te gevoelen en te doen is de hoogste deugd.
Onder de eigenschappen (proprium) van een ketter noemt Alardus als
voornaamste de halstarrigheid, en onder de „adiacentia" naast de
superbia of ambitio nog de „pervicacia" en de „avaritia" en verder de
„perversitas animi et arrogantiae comes pertinacia, malitia, acrimonia
ingenij, blandiloquentia, assentatio, simulatio, falsiloquium, vanitas,
mendacium, temeritas, impudentia, malitia, vafrities, dolosa ambiguitas,
ostentatio, credulitas, astutia contentio . . . maledicentia, calumnia, impietas, ingratitudo, voluptas, valubilitas linguae, frontis audacia" 1 etc.,
een hele kataloog van ondeugden.
H u n drijfveer is de „causa ventris et vanae gloriae" naar de woorden
van Chrysostomus 2 . Zoals deze kerkvader vergelijkt hij de ketters met
slangen: slim in het boze en dom in het goede. Zij zijn even gevarieerd
in hun dwalingen, als slangen in hun lichaamsvormen. Zoals deze dieren
aarde eten, zo leven de ketters van hen, die tot de aarde behoren, van
de „carnales". Zoals slangen geboren worden door uit de buik van het
moederdier te breken, zo komen de ketterse schrijvers aan de macht
door het geloof van de Kerk te verbreken 3 .
Met Augustinus geeft hij hen de bijnamen: zizania, paleae, serpentes,
bestiae, leprosi, adulteri, montes, torens sine aqua decurens, tauri,
vulpes 4 . De tegenstelling tussen Christen en Ketter, tussen een recht
zinnige en schismatiek ziet hij zo scherp mogelijk in de wit-zwart
verhouding: fides-perfidia, ratio-error, veritas-mendacium, scientiaopinio, conventio Christi-Belial, ecclesia catholica-synagoga e . Een lange
paragraaf wijdt Alardus ook aan de activiteit van de ketters. Vele
vaderteksten citeert hij om aan te tonen, dat zij het goede in de
Katholieke Kerk gedaan of geschreven niet willen of, wegens hun blind
heid, niet kunnen zien, steeds met verzonnen misdaden komen opdraven,
sommige hoofdstukken van de canonieke boeken, die in hun kraam niet
te pas komen, verwerpen, met valse interpretaties altijd slechte dingen
over geestelijken rondstrooien en het goede verzwijgen, „clamare in
perversos papas, in caecos episcopos, in profanos sacrifices, in iudaicos
abusiones", maar zwijgen „de sanctissimis papis, de occulatissimis epis* Ь7 -Ь8 .
hSr-v.
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copis, de sacerrimis sacerdotibus, de vere dei cultu in ecclesiae universitate". Een van de punten, die hij hier scherp naar voren brengt is het
gezag van de H. Schrift. Ketters eisen alleen de Schriften (meras scripturas) en beweren naar niets te luisteren dan naar de H . Schrift. Deze echter
interpreteren ze op eigen houtje ! Ze schreeuwen: de Schrift, de Schrift,
zoals eertijds de Joden: de tempel des Heren, de tempel des Heren.
Tegen de voorschriften van de Kerk steunen ze nl. op eigen inzicht en
verstand. Zo maken ze de H. Schrift en het Goddelijke tot iets menselijks. H u n leerstellingen bevestigen zij met getuigenissen uit de canonieke geschriften, maar met een verkeerde interpretatie. Sommige
boeken ontzeggen ze hun gezag, andere uitspraken van de H . Schrift
keren ze de rug toe. Door kwade kunstgrepen, door oproer en relletjes
streven ze er naar om de staat te verwarren, hun valse theorieën te
verspreiden en tegen het Katholieke geloof van de Roomse Kerk in hun
dwalingen door list, bedreiging en zelfs terreurdaden hardnekkig te
verdedigen. Zonder enige grond of houvast (sine ulla radice et stabilitate) stellen ze een nieuwe leer op, doen alsof ze naar het mysterie
Gods zoeken, spannen met een verderflijke haat tegen Gods Kerk
samen, steunen op eigen inzicht om eindeloos te twisten en hun eenmaal
verworven opvattingen voor waar te houden zonder hierin iets aan een
recht-gelovige te willen toegeven. In een gouden beker geven zij „sub
specie nectaris" dodelijk gif te drinken. Alardus voelt zich hier blijkbaar
zo goed op dreef, dat hij 10 lange bladzijden van dergelijke beschuldigingen uit 1 .
Nergens in dit boek is een enigszins irenische toon te beluisteren, of een
soort clementie. Slechts in de reeds behandelde brief aan Cannius uit
Π 3 3 is hij even iets milder, ofschoon hij ook daar pleit voor de ketterdood.
Men kan niet als een verontschuldiging of verzachting aanhalen, dat
Alardus de zaak alleen abstract stelt. Meerdere malen noemt hij de
ketters bij naam: Luther, Karlstadt, Zwingli, Oecolampadius en in de
brief aan Willem noemt hij concrete feiten. Maar allen, volgelingen
van Luther, Anabaptisten en Sacramentariers schakelt hij gelijk. De
vergelijking met de oude ketters in de door hem geciteerde vaderteksten
2
ligt voor de hand: deze is in zijn tijd algemeen .
Het derde werk van Alardus volgens eenzelfde opzet is zijn „Descriptio
3
Ecclesiastae sive Concionatoris Evangelica" . Alardus zelf zag het ook
als een sluitstuk van een triologie, want in de inleiding schreef hij:
Quis igitur nisi baptismus primum, deinde haeresis, ad extremum
ecclesiastes auspicatissimus dederit describendi exordium 4 ?
Wat verstaat Alardus nu onder „Ecclesiastes" of „concionator evangelicus" ? Vele definities geeft hij uit geschriften van Vaders: Ecclesiastes
1
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est orator diuinus, diuinitus eruditus, euangelica prudentia imprimis
praeditus et insigniter bonus. Concionator est minister Deo dicatus,
qui literas sacras aequans cum uitae sanctimonia, et facit, et docet
omnia quaecunque praccepta sunt. Ecclesiastes est vir praeterquam
sacer, etiam syncerus, qui publicatus orat apud promiscuam multitudinem. Ecclesiastes est pastor datus secundum cor domini, dominicum
gregem pascens scientia et intelligentia. (Hiere. 3) Concionator est
pastor bonus animam suam dans pro ovibus. (loan. 10) en nog vele
andere omschrijvingen 1 .
Welnu, wanneer allen, die oprecht in Christus Jezus willen leven,
vervolging lijden, dan zeker ook de „concionator", zoals Paulus, die
waardig bevonden werd voor Christus te lijden, of als Jeremías, Isaías,
Elias, Micheas, de drie jongelingen, Daniel, Jacobus, Petrus, Paulus,
Joannes de Doper, Stephanus.
Zoals een kunstenaar blij is, wanneer hij het nut van zijn werk ziet
en zoals een boer, wanneer hij een vette akker ziet, deze graag wil
ploegen, zo ook wil elke priester de kerk graag vol zien, wanneer hij
moet preken: „omnis sacerdos cum uiderit ecclesiam plenam, gaudet
animus eius et delectatur ut doceat: sin autem uiderit ecclesiam uacuam
confunditur, et nihil dicere potest" 2 .
Wat rekent hij nu onder het „proprium" voor deze priester: hij moet
zijn „eruditum, . . . idoneum ad docendum . . . doctum a Deo". Ja tot
het ambt van de priester behoort, dat hij de wet des Heren kent: „Considera sacer dotum esse of fici j , de lege interroganti responderé. Si sacerdos est, sciat legem domini: si ignorât legem ipse se arguit non esse
domini sacerdotem. Sacerdotis est enim scire legem, et ad interrogationem responderé de lege" 3 .
Als „adiacentia" geeft Alardus o.a. „humanitas, comitas, affabilitas,
industria, innocentia, temperantia, mundicies cordis, castitas corporis,
sanctitas morum, eruditio, sapientia, sed in primis eloquentia digna
diuinis mysteriis, coelibatus, lenitas, seueritas, sobrietas, precatio, modestia, facundia, uigilantia, alacritas, ardor in docendo, delectando,
mouendoque assiduitas, synceritas, prudentia, uirtus, benevolentia, infantia, religio, pietas, syncera fides, seraphica charitas, mansuetudo.
Eodem pertinent et haec: hospitalis, bonarum rerum studiosus, sobrius,
iustus, pius, temperane, mitis, laboriosus, fortis, constans, inuictus,
pudicus, abstemius . . . " *.
Uitgebreid gaat Alardus ook in op de „actus" van de „Ecclesiastes"
of priester: met heel zijn inzet moet hij de kudde van Christus weiden,
niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag: non turpiter
affectantes lucrum, sed propenso animo. Hij moet het woord voeren
voor het volk, hij moet, zoals St. Paulus zegt „errorem redarguere,
haeresim profligare, depellereque, avertere ab errore" 2 .
Bijzonder duidelijk is Alardus, wanneer hij in de 19e paragraaf de
1

6-7.

* 10.

» lì.

4

19-20.

« 20-26.
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„nomen rei" behandelt. Maar tevens reageert hij hier fel tegen sacramentarische en anabaptische secten en geeft meteen een definitie van
de Kerk, welke hij aan het werk van Crocus ontleent. Het lijkt me
goed, vooral ook in verband met het volgende, de tekst in haar geheel
even weer te geven.
„Quandoquidem ecclesia Graecis est, quae Latinis concio, hoc est,
populus evocatus ad audiendum de reipub. negotijs: ob id qui mulierculas stultas, rusticanam colluuiem, agrestes operas, sacraméntanos
atque factiosos istos anabaptistas in conciliabulis ad impia dogmata
seditionesque adversus rempub. et matrem ecclesiam convocant, sectas
éructant, scabiem affricant, morbum inhalent, uenenum affiant, non
ecclesiastae nominandi sunt, sed seditiosi. Ecclesia est multitudo credentium, iam inde ab apostolis quaqua uersum sparsa diffusaque nerbo,
fide, et sacratnentis consentiens. Quisquís igitur eiusmodi praeest multitudini in uerbo, fide et sacramentis consentient!, is iure appelandus est
Ecclesiastes" l .
En zeer goed ziet Alardus het gevaar voor een verkeerde interpretatie
door de priester: „Grande periculum est in Ecclesia loqui, ne forte
interpretatione perversa, de Evangelio Christi, hominis fiat Evangelium,
aut quod peius est, diaboli" 2.
Geheel zijn tractaat vat Alardus nog eens samen in een gedicht: Summi
perfecti concionatoris Euangelia paradigma seu exemplum formaque
per Alardum Aemstelredamum 3. Nadat hij nog 5 bladzijden schriftuurteksten heeft gegeven: Loci morales contra delicatos sive (vt B. Paulus
uocat) carnales, ex Apostolicis epistolis accurate selecti" 4 geeft hij ook
hier nog eens het „Compendium Virginitatis encomium" 5 en een van
de gebeden uit zijn reeds in H 3 6 samengesteld werkje van Matthaeus
van Philadelphia, een werkje dat Soter in 1539 nog eens geheel herdrukte, nu iets uitgebreider 8 .
Alardus' werk: „Descriptio Ecclesiastae" geeft een beschrijving van de
ideale priester, maar de priester dan vooral gezien als predikant, als
verkondiger van Gods woord, als dienaar Gods, als „pastor". In zijn
werk over „Het bijbels humanisme in Nederland" zegt Lindeboom
o.a. naar aanleiding van dit boek: ,.Doet reeds de titel aan een gelijksoortig werk van Erasmus denken, de inhoud bevat meerdere plaatsen,
waar veeleer de „Evangelische" dan de Roomsch-Katholiek aan het
woord is. Zijn omschrijving van het woord „prediker" slaat eigenlijk
het meest op, wat wij zouden noemen den Protestantschen predikant,
„die de gewijde Schrift ds maatstaf aanlegt bij de heiligheid en deugdzaamheid van der menschen levenswandel"; geen woord wordt in dit
verband gerept van sacrament of apostolische hiërarchie. Zoo hij waarlijk priester is, kent hij de wet des Heeren; kent hij die niet, dan
bewijst hij van zich zelven geen priester te zijn. Hij moet: „eerlijk
1

56.
« 75.
• 8fi.A.L. 14 en A.L. 30.
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handelen, niet schacheren met het woord Gods", „aan eene zaak op
geschikte wijze het getuigenis der schriften aanpassen". Zeker, Alardus
noemt het coelibaat onder de kentekenen van den priester en geeft
een lofzang op de gedwongen kuisheid — die hij met Paulinische citaten
staaft —, maar echt-Protestantsch is daartegenover zijne pleitrede voor
eene gelijke voorbereiding en wijdingsvolle omzichtigheid voor „den
dienst des Woords", als voor „het naderen tot 's Heeren tafel". Wat
is dit anders dan het Protestantsche streven om de bediening des Woords
middelpunt te maken van godsdienstoefening en kerkelijk leven, eene
vrucht, die zonder de medewerking van den humanistischen voedingsbodem niet te begrijpen is ?" 1 .
Ik geloof, dat Lindeboom de zaak hier vertekent. Hij vergeet hier
misschien wel te veel, dat het boek gaat over de priester juist als
predikant. Nergens zegt Alardus echter, dat de verkondiging van Gods
woord de énige taak van de priester is. Niemand zal ontkennen, dat
dit niet een van de voornaamste taken van een priester is. Scherper dan
velen van zijn tijdgenoten in katholieke kring, zag Alardus de noodzaak
en het belang van de prediking. Of hij dit langzamerhand is gaan
zien onder invloed van de reformatorische strevingen is niet duidelijk.
Wel zullen deze nieuwe „ketterijen", waartegen hij soms zeer heftig
ageert, hem de ogen hebben geopend en het belang hebben doen zien
van de predikatie en het godsdienstonderricht voor het volk. Dit blijkt
reeds uit zijn boek met gelijkenissen, samengesteld voor predikanten
en de vermanende opdrachtsbrief aan George van Egmond. Bovendien
blijkt, dat hij verschillende malen in de H. Stede vastenpredikaties hield
ter onderrichting van volk en clerus.
Er zit dus niets specifieks protestants in om juist aan dit aspect van
het priesterschap een apart tractaat te wijden. Ook mag men dit werk
niet los maken uit het geheel, om niet het gevaar te lopen het beeld
scheef te trekken. Het is dus niet „het Protestantsche streven om de
bediening des Woords middelpunt te maken van godsdienstoefening
en kerkelijk leven". Alardus kent ook zeer goed de plicht de sacramenten toe te dienen. Hij erkent ze alle zeven, zoals blijkt o.a. uit zijn
Katechismus en zijn Oratio op het huwelijk 2 . Ook erkent hij de grootheid van het Misoffer, zoals wel duidelijk wordt uit zijn verschillende
werkjes over de Eucharistie. De Kerk is, zoals we boven zagen, de
multitudo credentium, die door woord, geloof én sacramenten overeenstemmen. Hij, die de gelovigen door woord, geloof én sacramenten
voorgaat, die wordt met recht „Ecclesiastes" genoemd. Tot de taak van
de priester-predikant behoort ook de dwaling te weerleggen en de
ketterij uit te bannen of, zoals hij met Augustinus zegt: „debet igitur
divinarum scripturarum tractator et doctor, defensor rectae fidei et
debellator erroris" 3 . Wat Alardus onder „recta fides" verstaat en wat
hij als „error" of ketterij beschouwt, blijkt overduidelijk uit het geheel
1

Lindeboom, 22J-226.

!

A.L. Î3.

» 2J.
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van zijn oeuvre tegen Anabaptisten, Sacramentariers, volgelingen van
Luther, Oecolampadius, Karlstadt, Zwingli en zijn herhaalde beroep
op de traditie, zonder er overigens een apart tractaat aan te besteden.
Tenslotte vermelden we nog het eveneens bij Soter in Π 3 9 verschenen
boek: de brief van de griekse geneesheer Hippocrates, met een vertaling
en commentaar van Alardus, reeds in 1526 aan Joannes Teyng van
1
Hoorn, medicus te Amsterdam, opgedragen .

A.L. 28.

142

V: ALARDUS' LAATSTE LEVENSJAREN

1: Dissertatiunculae tres: 1541

D

e boeken van Soter verschenen niet in Keulen, maar in Solingen.
Of Alardus daar ook is geweest ? Waarschijnlijk wel, maar een
brief of een andere bevestiging hebben we niet hiervoor. Ook weten
we niet precies, hoelang hij in Keulen is gebleven. Volgens de Vocht
stond Alardus als „gast" in het Drietalencollege ingeschreven onder het
presidentschap van Jacobus Edelheer, die president was van 26 Januari
tot 22 Juni H 3 9 1 . Hij veronderstelt, dat Alardus daar verbleef als
vriend van Nannius, omdat hij in Amsterdam nog lessen gaf en in
Keulen de werken van Agricola publiceerde 2 .
Van een onderricht-geven te Amsterdam in H 3 9 is me echter niets bekend. Zoals we echter zagen schreef hij 5 en 12 Januari, 1 Februari,
12 Maart en 1 Mei 1539 brieven van uit Keulen. Het lijkt mij daarom
eerder, dat Alardus tot minstens begin Mei in Keulen verbleef, totdat
zijn boeken gedrukt waren en dat hij zich daarna naar Leuven heeft
begeven. Het feit, dat hij als gast staat ingetekend onder Jacobus
Edelheer wil op zich alleen maar zeggen, dat hij dus vóór 22 Juni Π 3 9
daar te Leuven in het Drietalencollege werd opgenomen. Hoe lang hij
er bleef is ook niet bekend. Wel hebben we een brief van Alardus
aan Guilielmus Andreae van Alkmaar, geschreven vanuit Amsterdam
op 20 Januari 1540 3 . Weinig gegevens zijn er echter uit dat jaar
overgebleven, en het is moeilijk hier tot zekere conclusies te komen.
1 November 1540 schrijft hij een brief aan Jacobus Latomus 4 , die hij
zijn „praeceptor" noemt. Ook in de twee brieven aan Ruardus Tapper 5
spreekt hij van „praeceptor". Men krijgt de indruk, dat hij, na eindelijk
geslaagd te zijn in Keulen om de werken van Agricola uit te geven,
1

History, IV, 519.
* History, ΠΙ, 235.
' A.E. 61. Een felicitatiebrief bij diens huwelijk, gevolgd door een bruiloftsgedicht,
A.L. 32, D6r-E2v. Hoewel Alardus het huwelijk prijst, moet hij toch het Compendium
Virginitatü Encomium laten volgen. Deze Guilielmus Andreae van Alkmaar is niet
dezelfde als Willem van Alkmaar, die hij reeds tien jaar eerder schreef, zoals we zagen.
* A..E. 62. Zie over hem History, vooral I en Π en J. Etienne: Spiritualisme érasmien
et théologiens louvanistes, Louvain-Gembloux, 163-186.
5
A.E. 64 en 6Í.
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nu meer expliciet theologie is gaan bestuderen en waarschijnlijk colleges
bij Latomus en Tapper volgde.
Zijn „Dissertatiuncula tres" over de erfzonde, de rechtvaardiging door
Christus en de goede werken 1 draagt hij in genoemde brief aan Jacobus
op, omdat deze „de eerste zalf op de zweer" is geweest, de eerste meest
heftige en daadwerkelijke „exagitator et detector" van de vijanden van
God en zijn Kerk. Hiervan getuigen Latomus' geschriften en velen zijn
hem hierin nagevolgd.
Zelfs wanneer ik 100 tongen had, zegt Alardus, zou ik nog niet alle
ketterijen kunnen behandelen. Op dezelfde wijze als Manichaeus, Arius
en Pelagius verwoesten die slimme vossen van onze eeuw de wijngaard
des Heren. Terwijl zij alle Christenen het algemeen priesterschap van
de doop toekennen, schakelen zij het sacrament van de H. Wijding uit,
en door het onzichtbare en inwendige offer te verheerlijken, nemen zij
het zichtbare offer van de Kerk weg. Onder de dekmantel van vrijheid
onttrekken zij zich aan de canons van de Vaders en de gehoorzaamheid,
onder de schaduw van het geloof, verzaken zij aan de werken. Als
soldaat met lichte wapenrusting heeft Alardus nu tegen hen deze korte
verhandeling geschreven in de hoop, dat daardoor mannen als Latomus
(caeterosque tui loei atque ordinis uiros) aangespoord worden dieper
op deze kwestie in te gaan.
Het colofon is iets concreter door het volgende gedichtje:
Ecce tibi caput errorum, fontemque malorum
An potui verbis dicere plura tribus ?
Impia Saxoniae convellens dogmata sectae
Wormaciac doctis prodita colloquiis 2 .

In dit boek komt ook een aanbevelingsbrief voor van „Ruardus Enchusiensis Decanus apud D. Petrum Louanii, et eiusdem Academiae Cancellarius" van 1 Juni 1541, aan de uitgever Dumaeus, om enige boeken
van „Alardus noster uetus Academiae Louaniensis alumnus" uit te
geven. Niet alle titels zijn meer te achterhalen, doch we zullen de lijst
hier volledig geven, omdat het weer een getuigenis te meer is van
Alardus geweldige werkkracht s .

1) Sacrarum institutionem libelli duo.
2) Conciones pro 7 gradibus Ecclesiasticis.
3) Dissertatiunculae tres, contra praecipuum fundamentum huius temporis haereticorum.
4) De uulneribus animae et eorum remedas sectiones. 5.
5) loannis Cassiani opera.
6) Sermones Petri Lombardi, cognomento Magist. sent.
7) Theophilacti Epistola.
8) Vtilissima mortis commentatio.
9) Descriptio febris.
» A.L. 31.
» D4r.
' D3r en v. De nummering heb ik zelf toegevoegd voor een gemakkelijker bespreking.
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

Quaestio de singular! Vini, Regis, Mulieris, et Veritatis praecellentia.
Dissertano pro religione monastica.
Exhortatio ad eandem, cum aliis eodem spectantibus.
De suspiriis matris Ecclesiae.
Epitome in Rodolph. Agricolam, accuratius recognita, et plerisque locis aucta.
Vxor siue mulier iuxta omneis inuentionis Dialect, locos explicata.

Nummer 1 en 2 zijn onbekend. In de Sylvulae Novae van 1542 kondigt
Alardus nog een werk aan getiteld: „Sacrarum institutionum libelli
tres" en geeft al vast een Elenchus. Hij wil het o.a. hebben over het
„Primatus Pontificis Romani", doch het boek is nooit uitgekomen.
Deze „libelli tres" zijn dezelfde als 1 en 2 1 .
Nummer 3 is het boek, waarin deze lijst voorkomt.
Nummer 4 staat afgedrukt in de nog te behandelen Sylvulae Novae.
Nummer 5 is geheel onbekend.
Nummer 6 staat reeds in de kataloog van Soter aangekondigd, maar
is voor zover ik weet nooit uitgegeven.
Nummer 7 verscheen kort na de Dissertatiunculae tres. Tevens komen
in nr. 7 de tractaatjes 8, 9, 10 en 13 voor. Of 11 en 12 te identificeren
zijn met de „Praecipua uirginitatis laus et ea ex literis sacris" eveneens
in de uitgave van de Theophilactus, is niet geheel zeker. Mogelijk zijn
beide nummers te identificeren met het reeds vaker geciteerde „Compendium Virginitatis".
14 was reeds tweemaal gedrukt in 1538 en 1539 2 , maar nu „plerisque
locis aucta". Of het nog eens is uitgegeven ?
Ook nr. 15 komen we reeds tegen in het „Bucolicum" van 1539 3 .
Dumaeus heeft dus alleen nummer drie uitgegeven en waarschijnlijk
heeft Alardus getracht andere uitgevers te interesseren.

2: Theophilacti

Epistola

Dit werkje vermeldt jaar noch plaats van uitgave 4 . Volgens de Graaf
zou het te Leuven in 1541 zijn uitgegeven, doch argumenten hiervoor
geeft hij niet. Wel komen hierin twee brieven voor aan Tapper over
de ketterijen van zijn tijd, beiden in 1541 vanuit Leuven geschreven
nl. op 13 en 17 Mei 5 en een brief aan de jonge Arnold Byrckman
eveneens vanuit Leuven op 1 Mei 1541 e . Juist deze laatste brief geeft
ons mogelijk een houvast voor deze uitgave. Nadat Alardus verteld
heeft, diep geschokt te zijn bij het vernemen van de dood van „Eilardus
Hilarius (Emendensis) " die voor beiden, maar speciaal voor Alardus
een broer was, heel de senaat van Keulse theologen, priesters, zusters
en leken tot vriend had en voor hen een leider, trooster en raadgever
1
A.L. 34, 47r-v.
» A.E. 64 en 6$.

* A.L. 16 en 21.
· A i . 63.

* A.L. 27.

4

A.L. 32.
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was 1 , zegt hij van Servatius 2 te Leuven vernomen te hebben, dat
Arnolds vader, die hij prijst als „perhumanum" overleden is. Tot troost
van de jonge Arnoldus zendt hij hem de tekst van de brief van Theophilactus tesamen met enige uitspraken, die ook troost beogen te geven.
Waarschijnlijk heeft deze Arnold, zoon van een der bekendste Duitse
drukkers, de uitgave verzorgd. Dit zou nog bevestiging vinden in het
feit, dat in dit werkje tevens nog twee Epitaphen van Alardus ter ere
van „Arnoldi Birckman Bibliophilae Coloniensis" voorkomen 3 .
Na titel en inhoudsopgave opent het boekje met de brief aan Tapper 4.
Het is een jammerklacht over de noodtoestand in de kerk: Het diepe
gezucht van de kerk is volgens hem zeer gerechtvaardigd. Wie zou
immers niet wenen, telkens als hij ziet hoe de ketters de Kerk verachten,
op de mysteries, die ze als iets afgodisch beschouwen, neerzien en steeds
weer de grenzen verleggen, die de Vaders hebben getrokken. Door hun
woorden benevelen ze de waarheid. Zozeer beschermen ze de „impietas",
dat men haar voor „pietas" zou houden. Hoeveel spinnewebben vlechten
ze niet, hoeveel werken worden in hun handen nutteloos en zelfs
misdadig ? Hoeveel zondaars spannen de boog om de oprechte van
harten te beschieten en te verwonden ? Vele mensjes (homunculi) willen
in onze tijd over allerlei kerkelijke aangelegenheden iets zeggen, terwijl
ze alles bezoedelen. Vele „virgines bonae" gaan ten onder, vele priesters
en monniken falen in hun standvastigheid, verleid door de dwalingen
van dwazen. Vele rotsen heeft de vijand uitgehold, vele rechtvaardigen
haasten zich de Kerk van Christus te beroven.
Wanneer een vriend met zijn kameraad tot de dood toe meelijdt en
in de tijd van oorlog de wapens opneemt, dan moeten wij jegens onze
teneergeslagen Moeder de Kerk in tranen uitbarsten en in rouw verkeren, zoals de profeet Job, die verzuchtte: Wie beweert nog, dat ik ben
als in de dagen van mijn jeugd, toen God in mijn tent woonde en de
Almachtige met mij was. Alardus hoopt, dat de Kerk met Micheas
mag zeggen, dat haar zuchten verhoord zijn, „opdat gij, vijanden, U
niet over mijn val verbeuge. Daarom zal ik in de duisternis opstaan.
De Heer is mijn licht. De toorn des Heren zal ik verdragen, omdat
ik gezondigd heb, totdat Hij mijn zaak oordeelt en recht spreekt".
Alardus spoort aan in gebed te volharden. Zij, die in waardigheid
uitblinken, moeten zich inspannen om de hun opgelegde taak te volbrengen. Dit alles heeft Herman Lethmatius B , volgens hem, in zijn
boeken aangetoond. Door de grote bescheidenheid van de schrijver zijn
1

Blijkbaar een Priester te Keulen.
Onbekend, wie hiermee bedoeld is.
3
FSr-v. Daar de f am. Byrckman op vele plaatsen boeken liet drukken, is het moeilijk
uit te maken, waar en bij wie dit gedrukt is. Mogelijk kan men het ontdekken door
vergelijking van oude drukken uit deze jaren.
* A.E. 64.
* D. v. Heel: Doctor Herman Lethmaet. Een beroemd Gouwenaar (1492-1S SS),
Gouda 1950.

2

146

ze echter nog steeds niet uitgegeven. Alardus vraagt daarom aan
Tapper er zich, wegens diens bevoorrechte positie, waardigheid en
beroep, voor in te zetten. De boeken worden hier in deze brief niet
met name genoemd, maar zijn ongetwijfeld te identificeren met de
36 boeken van Lethmatius, die Alardus in een ode op de twee volgende
bladzijden bezingt: „Alardi Aemstelredami Ode DicolosTetrastrophos in
Libros 36 quibus inditum est nomen: Suspirium siue desiderium matris
Ecclesiae super redintegranda religione per D. Hermanum Lethmatium
Goudanum sacrae theologiae professorem" 1 . Bijzonder fel is Alardus
in dit gedicht. Hij vergelijkt de Kerk met een moeder, die haar blik
niet afwendt van de kust, als haar zoon door gevaarlijke windvlagen
ver van huis wordt gehouden, en hem met haar gebeden terugroept.
Zo zucht ook de Kerk in een oprecht verlangen, om de terugkeer
te bezingen van hen, die zij eens als haar kinderen heeft voortgebracht.
Zij betreurt het, dat reeds al te lang onwetenden, dronkaards, woekeraars, luiaards, gulzigaards, zwetsers, mensen, die de aarde tot last zijn,
en onbeschaamden de macht in handen hebben, met verachting van
betere krachten. Ze betreurt de nieuwe leerstellingen, de ongelukkige
wijze, waarop zij in verwarring wordt gebracht en bezoedeld, de
goederen van Christus, die door onervaren lieden worden verkwist. Zij
betreurt het, dat de rok zonder naad geheel verscheurd wordt, dat
de dogma's, die door het bloed van de martelaren bezegeld werden,
nu openlijk veracht worden, dat de wegen der Vaders worden verlaten
en dat de wijngaard, door de zorgen van de hemelse landbouwer overvloedig beplant, door leugenachtige wolven, wilde ezels en razende
zwijnen ten gronde wordt gericht.
Mocht iemand nog menen, dat Alardus geen kritiek heeft op de Kerk
van zijn tijd en de fouten goed wil praten of alleen op rekening van
„de ketters" wil schuiven, dan zal dit gedicht wel duidelijk genoeg
zijn. Verder commentaar is hier overbodig.
Enige dagen later schreef Alardus nog een brief aan Tapper 2 om hem
de preken van Petrus Lombardus op te dragen, welke in Tappers lijst
ook voorkomen. Hij draagt de kanselier deze kernachtige sermones op,
omdat ze bij hem zo in de smaak zijn gevallen. Merkwaardig genoeg
zegt Alardus dan, dat dit werkje door zijn inspanning aan de duisternis
in ontrukt en van boekenwormen en motten ontdaan en dat het „onder
toezicht en zelfs op kosten van Tapper is uitgegeven" (tuisque auspicijs
1

A4r-v. In de lijst van Tapper nr. IJ. Van Heel a.w. 16-18 geeft de tekst en
vertaling van dit gedicht met de opmerking: „De beroemde Bazelse boekdrukker
Joannes Operinus, aan wie Letmaet zijn werk ter inzage zond, was er zo mede
ingenomen, dat hij na lezing dadelijk bereid was het geschrift uit te geven. Letmaet
wilde echter eerst zijn werk aan de goedkeuring van het Concilie van Trente onderwerpen. De uitspraak bleef echter achter". Wel verscheen in 1544 te Bazel zijn boek:
De instauranda Religione libri IX, mogelijk een verkorting van bovenstaande. (Exempl.
in Goudse Librye).
1
A.E. 6S.
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imo impensis aeditos). Waarschijnlijk betreft het hier dus een oud
handschrift, dat Alardus onder leiding van Tapper heeft verzorgd.
Toch zitten hier enige consequenties aan vast: Reeds in Π 3 2 had Alar
dus het werk aan Soter aangeboden. De vraag is dus, of hij het later
onder leiding van Tapper heeft herzien of dat hij reeds vóór 1532 met
Tapper in contact stond. Wanneer het over dezelfde preken gaat, lijkt
mij het eerste het meest aannemelijk, aangezien we geen enkel bewijs
hebben voor een nader contact tussen deze geleerden rond Π 32.
Een tweede vraag is deze: is het boek uitgegeven, of heeft Alardus
enigszins voorbarig en misschien ook om Tapper te pressen dit voor
woord geschreven en in dit werk gedrukt, zodat het „aeditos" hier
niet wil zeggen, dat het reeds ís uitgegeven. Ik geloof van wel, omdat
deze brief van 17 Mei dateert, terwijl de boven aangehaalde lijst van
boeken, welke Tapper aan Dumeus ter uitgave aanbeveelt van 1 Juni,
dus twee weken later, is. Bovendien zegt hij ook op het einde van de
brief, waar hij nogmaals de preken aan Tapper aanbiedt, „Habes qua
spe conciones hasce tuo ductu auspicioque in apertum proferimus",
voor allen die het gaat om de pietas, de eer van Christus en het heil
van de zielen en niet om winst.
Alardus meent, dat het werk op het juiste ogenblik verschijnt, omdat
nu de tijd gekomen schijnt te zijn om die losbandige razernij van
afgunstige lieden, dat verwoestende verlangen naar nieuwe dogma's
als een publieke ziekte tot ophitsing te genezen. Hij wil dit dan vooral
door „censuris et exceptionibus imperatorijs diligenter constitutis".
Duitsland (Germania) heeft niet opgehouden vele duizende dwaasheden
te verspreiden.
Bovendien spoort hij aan tot een kritisch lezen, want sommige schrijvers
hebben wel een juiste instelling, maar bij andere vindt men een dwaze
leer en zelfs ketterijen. Paulus zelf wilde immers oordelen of de geest
van de profeten uit God was en Augustinus en Hieronymus lazen geen
boek „sine delectu iudicioque". Zeer velen volgen iets na zonder oordeel,
keuze of overleg en geven dit zomaar door. Opmerkelijk is, dat Alardus
zich hier schijnbaar tegen een bepaald soort „Humanisten" of schrijvers
(namen noemt hij niet) wendt, die in een verzorgde taal allerlei onwaarheden verkondigen. Dit is wel precies het tegengestelde van zijn brief
aan Crocus uit Π 2 2 , waar hij het verval van de studie en de letteren
aan het Lutheranisme toeschreef.
Hij voorziet, dat er snel een tijd zal komen, dat de echte studenten
zich zullen verblijden, omdat ze weer uitgenodigd worden tot de waar
heid door de oude, betrouwbare schrijvers en niet, zoals in deze decen
niën, door dwalende en opruiende schaamteloosheden. Niemand is toch
immers zo dwaas, meent hij, dat hij liever uit een schaal van Nero, door
Plinius op 200 sestertien geschat, gif drinkt, dan onschuldige wijn
uit een Samisch vat. Zo zal men ook liever de heilzame levensvoorschriften willen putten uit een preek, dan de verpestende dogma's „ab eloquentissimo autore". Als we bij een besmettelijke ziekte ons in acht
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nemen geen besmetting op te lopen, waarom zouden wij dan bij het
lezen van een boek ons niet de moeite geven niet door valse opvattingen
besmet te worden ? Hoewel Alardus zijn humanistische bewondering
voor de „schone letteren" niet verloochent, legt hij toch opvallend
sterk de nadruk op de inhoud boven de vormgeving. Dit komt vooral
naar voren in de passage, waarin Petrus Lombardus (of Longobardus
zoals hij hem noemt) verdedigt. Zoals een zieke geen welsprekend arts
zoekt, maar op de eerste plaats een dokter, die hem kan genezen, zo
wordt door deze scolastieke theoloog geen sierlijke taal gezocht. Lombardus heeft echter wel de welsprekendheid, nodig voor een theoloog,
want hij spreekt woorden van eeuwige waarheid, zet een onverwoestbaar
gebouw op stevige schriftuurlijke fundamenten uit beide testamenten
en redeneert scherp. Na een lange uitweiding hierover, vraagt hij
Tapper deze preken te willen aanvaarden, want men zal niet gemakkelijk dergelijke of betere preken vinden, omdat al wat beweerd wordt,
met doeltreffende getuigenissen uit de H. Schrift bevestigd wordt en
beantwoordt aan een duidelijke voorafbeelding (figura paradigma seu
exemplum) uit het Oude Testament.
Vooral deze laatste woorden bewijzen wel de duidelijke invloed van
Erasmus. Alardus weet Lombardus te waarderen, omdat zijn preken
gebaseerd zijn op de Schrift.
Het eigenlijke werkje, waaraan het boek zijn naam ontleent, is de
griekse tekst en vertaling van een brief van Theophilactus. Het bevat
ook een massa gedichten van Alardus, waarvan we er enige willen
noemen: „De Vtillissima mortis commentatione Ode Saphica, in qua
obiter graphice descripta est febris", reeds in de lijst van Tapper vermeld 1 , alsook „De singulari Vini Regis mulieris atque ueritatis praecellentia ode Saphica" 2 .
Een „Epithalamion Damiani à Goes, Equitis Lusitani et Johannae ab
Hargen Hagensis" s , nog een „Epithalamion sive carmen nuptiale" 4
verbonden met het „Compendiarium virginitatis Encomium" β en ten
slotte nog vele epitaphen, waaronder een ter gedachtenis aan George
Schenck van Tautenburg e , Reynier B r u n t 7 , Erasmus 8 , Goclenius e ,
1

Bir-Cv. Descriptio Febris: Cv-C4r in de lijst van Tapper nr. 8 en 9. Mogelijk werd
Alardus om deze descriptio febris door sommige latere biografen „medicus" genoemd.
* C7v-D4r. In Tappers lijst nr. 10.
* D4v-DSr. Over hem: NNBW, VI, 191 en MHL. 611-698. Het gedicht is waar
schijnlijk eerst afzonderlijk gedrukt volgens History, Ш, 61, die steunt op Paquot,
welke het als afzonderlijk nummer geeft. Ook staat het in: De Rebvs/Hispanicis,/
Lvsitanicis./Aragonicis./Indicis 8c Aethi-/Opicis./Damiani à Goes, Lusitani./Hieronymi
Pauli, Barcinonensis, /Hieronymi Blanci, Caesaraugustani./Iacobi Teuij, Lusitani,/
Opera./
Coloniae. Agrippinae,/Ex Officina Birckmannica, sumptibus/Arnoldi
Mylij. Anno MDCII. (ex. U.B. Amsterdam) 'вг-^'г.
4
Opgedragen aan Willem Andreas van Alkmaar: D6r-E2v.
5
E2v-3r.
· E7v-8r.
7
„Reyner Brunt Aemstelred. ludicis select! curiae Hagensis", E8r-Fr.

8

Fv-F2v.

· F2v-3r.
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Н а і о 1 , Nicolaas Boelens 2 , Agata Valeolaeta „bijzonder helpster van
de armen" s , Joannes Teyng van Hoorn 4 , Joannes Valeolaetus, deken
van de St. Pieter te Middelburg B en Anna Berwouts, echtgenote van
de Spanjaard Christof oor a Miranda e .

3: Sylvulae Novae Concionum

poenitentialium

„Een nieuwe verzameling boete-preken of wel sententies uit de
H. Schrift en de Vaders bijeengebracht, over de wonden van de ziel en
de geneesmiddelen, niet alleen voor predikanten, maar ook voor biecht
vaders en in het algemeen voor hen, die over het nieuwe leven in
Christus willen nadenken" 7 verscheen bij Alardus' oude vriend Rutger
Rescius te Leuven in de loop van de maand Augustus en draagt een
„approbatio" van R. Tapper. De Graaf meent, dat met dit boekje de
gegevens voor 1542 zijn uitgeput 8 . De interessante opdrachtsbrief aan
Theodoor van Katwijk, pastoor te Wassenaar β is echter geen herdruk
van de reeds eerder behandelde brief in Alardus' Dissertatio over het
H. Sacrament uit 1537 1 0 .
De opdracht voor deze boetepreken is niet gedateerd. Wel weten we,
dat deze geschreven is vanuit Leuven „ex collegio Pontificio". Dat
de brief ongeveer van dezelfde tijd is als de verschijningsdatum van
het boekje, dus Augustus 1542, kan hierdoor nog bevestigd worden,
dat Alardus, blijkens een brief van Crocus aan Tielman van Geldrop,
op 1 September 1542 bij deze theoloog in het Pauscollege vertoeft 1 1 .
De opdracht is een aanklacht tegen vele pastoors van zijn tijd. Een
priester is immers „een geneesheer van de ziel". Voor een medicus
bestaat er geen grotere misdaad, dan een mens te doden. Daarom heeft
hij alle recht om over sommige zielzorgers te klagen met de woorden
van Ezechiel: Zij onteren Mij bij het volk voor een handje vol gerst
en een stuk brood, omdat zij de onsterfelijke zielen doden en de gestor
venen weer ten leven wekken door mijn gelovig volk met leugens
te bedriegen. Daarom zegt de Heer-God: Wee gij herders van Israel,
die de zwakken niet hebt ondersteund en de zielen niet hebt genezen.
Omdat de ziel voornamer is dan het lichaam, moeten haar gebreken
ook dringender genezen worden. En wat doen we al niet, wanneer we
ziek zijn ? Wat hebben we er dan al niet voor over te genezen ? OnmidI

F3r-F3v.

* Fïv-4v.

* Fir.

« F4Y-Jr

» F6v.
' Nobilis Imprimis heroidis Annae Berwouts Thenensis uxoris Christophori à Miranda . . . coniunx Christophori charissima Hispaniensis . . . excessit autem e uiuis An.
1540. Іб Octob. annum agens 36. Fév.
β
' A.L. 34.
De Graaf: Folium, IV, 117. De Graaf : Alardus, 4J.
• A.E. 69.
10
A.E. 41. De brief, welke de Graaf in Fol. IV, 111 en in zijn boek 39-40 behandelt
is A.E. 69 en niet A.E. 41.
II
CE. 13.
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dellijk moet de dokter komen, onmiddellijk geven we geld. Maar om
de ziel, die dagelijks verwond wordt en op allerlei manieren ten gronde
gericht wordt, bekommeren we ons niet in het minst.
Voordat een geneesheer een zieke geneesmiddelen wil geven, moet hij
de „consuetudo et natura corporis" kennen. Wat moet een „medicus
animarum", een „pastoor naar het hart des Heren" dan wel niet weten !
Geen enkele kunst kan immers beoefend worden, tenzij deze eerst
is aangeleerd „intenta meditatione". De kunst der kunsten is het leiding
geven aan de zielen, „regimen animarum". Terwijl een arts zou blozen,
wanneer hij de kracht van bepaalde kruiden niet zou kennen, zijn
er dikwijls lieden, die zich uitgeven voor geneesheer van de ziel, of
schoon zij niet eens de „spiritualia praecepta" kennen. Bovendien zou
het volgens hem de moeite lonen om „de zonde" en „de zondaar" en
tevens „de evangelische Samaritaan" in het kort eens uit te leggen
volgens de loei van Agricola's Inventio, met citaten van de Vaders.
Voor onervaren en volkse pastoors (rudibus ac plebeis parochis) alsook
voor predikanten hoopt Alardus door zijn werk de weg voorbereid
te hebben en hen een rijke voorraad boetepreken voor de veertigdaagse
vasten aan de hand te hebben gedaan. Hij zou al tevreden zijn, wanneer
zijn werk enigszins hulp zou bieden en vrucht dragen voor degenen,
die voor het eerst de ziele-wonden gaan genezen of voor degenen,
die niet zo bedreven zijn om een geneesmiddel te halen uit de scholas
tieken, de Vaders en de Schriften.
Tenslotte prijst hij Theodoricus' gastvrijheid, welke hij vergelijkt met
die van de barmhartige Samaritaan. Niemand is van nature zo geschikt
„ad ουμπα&ειαν et hospitalitatem". Alle mensen trekt hij daardoor
tot zich en met Job kan hij terecht zeggen: „Geen pelgrim is buiten
gebleven; mijn deur heeft zich voor de reiziger geopend". Bijzonder
is Alardus te spreken over het feit, dat Theodoricus, ofschoon hij altijd
als de meest gastvrije en vriendelijkste van alle geletterde mannen
geëerd is, toch onmiddellijk vanaf het ontstaan van het Lutheranisme
geen anderen in zijn huis wilde ontvangen dan „pios et incorruptos".
„In alles zijt gij onvergelijkelijk en onnavolgbaar. In gastvrijheid overtreft ge uzelf. Geen deugd valt bij u meer op. Inderdaad, als het de
glorie van een „pastor" is te zorgen voor de armen, wie zal u dan
overtreffen"? Hij vergelijkt Theodoricus met Abraham, omdat hij in
de pelgrims Christus zelf ziet. Wat Abraham voor de engelen was,
de weduwe van Serepta voor Elias en Micheas voor de leviet van
Betlehem, dat is Theodoricus voor de pelgrims. En als Micheas zo
geprezen wordt, omdat hij één reizend priester voedde, hoe moet hij
hem dan prijzen, „die zonder onderscheid zoveel studerende priesters
(sacerdotes studiosos) voedt, en dit niet alleen in ons vaderland, maar
ook in de vreemde, waaronder Petrus Transimundus 1 en Joannes Cerea1

Petrus Transimundus: is deze naam misschien een vertaling voor Petrus van Af f erden, dus Af-erden, zoals Alardus een grafdicht voor zich zelf maakte en zijn naam
Hl

lis" 1 , die zozeer verzv^akt waren. Ze zouden door hun studie omgekomen zijn, wanneer ze Theodoricus niet te Leuven als maecenas
hadden getroffen. Met een dankwoord, omdat Theodoricus hem de
boekjes van Pistorius, „virum aeque literatum atque syncerum" zo
vorstelijk heeft beloond (tanto impendio cumulatissime) 2 , eindigt hij.
Toch rijzen er naar aanleiding van dit boekje enige vragen. Het is,
zoals we reeds eerder opmerkten, te identificeren met nr. 2 uit de
lijst van Tapper: „De uulneribus animae et eorum remedas sectiones.
5". In zijn slotwoord „aan de lezer" zegt Alardus echter, dat hij
tengevolge van oorlogshandelingen het werk nog niet heeft kunnen
voltooien 3 . De indices geeft hij echter nu reeds en wel om twee
redenen: allereerst, omdat er anders enigp bladzijden onbedrukt zouden blijven (ne chartulae relinquantur vacuae) en ten tweede, opdat
door deze verkorte inhoud de smaak naar de rest van het werk bij de
studerenden zou worden gewekt.
Alardus wilde dus een werk van veel grotere opzet. Dit is slechts
een deel van de eerste „sectio". In totaal heeft hij er vier gepland,
doch voor zover ik zijn werken ken, is het nooit klaar gekomen. Dit
eerste deel wilde hij blijkens de „Sectionis primae periocha sive elenchus" nog verder uitbreiden met „variae et luculentae peccati tum
definitiones tum descriptiones" 4. Het tweede deel moest o.a. een verdeling van de zonden behandelen, het verschil tussen doodzonden en
dagelijkse zonden: „Mortalium venialiumque distantia. Peccata le via
Alardus, Alaard opvatte als Al-aarde: tota tellus ì Deze Transimundus schreef een
gedicht op Alardus' portret, zie bijlage blz. 346. Als deze veronderstelling juist is,
betekent dit tevens een welkome aanvulling op het leven van deze Humanist. Zie
over hem: NNBW, I, 44 en B. en M. E. de Gtaaf : Petrus Apherdianus, Ludimagister,
in: Het Boek, 33 (1958-1959), 139-154. De Graaf geeft hier een korte levensschets
en een bibliografie van 56 nrs. In zijn Epigrammatvm Moralivm Libri Dvo, in vsum
luuentutis conscripti, Autore Petro Apherdiano . . . Antverpiae. Apud loannem Latium. 1560 (U.B. Utrecht) bij de Graaf nr. 8, komen verschillende gedichten voor,
opgedragen aan Amsterdamse personen, die met Alardus in contact hebben gestaan
als Sibrandus Occo, Nicolaas Heinius, Nanno, Cinnesius etc. De Graaf meent echter,
dat de „Alardus Amstelredamus" hier een naamgenoot betreft van de „bekende
Alardus", die in 1544 stierf (a.a. 136). Gezien bovenstaande veronderstelling, kan
ik dit moeilijk aannemen. Zie verder: C. P. Burger Jr.: De laatste Kath. Amsterdamsche Rectoren en hunne carmina, in: Het Boek, I (1912), 49-60. Idem: Oude Amsterdamsche Carmina Scholastica, in: Het Boek, II (1913), 54-60.
1
Over Joannes Cerealis zullen we verderop nog spreken.
* Pistorius: Waarschijnlijk Jan Willems, Guilielmus de Backer, van Haarlem, die aan
het Drietalencollege studeerde en er in 1568 prof. in het hebreeuws werd. Behalve
latijn, grieks en hebreeuws kende hij ook nog chaldeisch, syrisch en arabisch. Trad
in 1569 bij de S.J. in, studeerde theologie, behaalde licenciaat in 1571 en stierf te
Leuven aan de pest 1 Oct. 1578: History, IV, 156-157. Welke boekjes Alardus hier
bedoelt is niet duidelijk.
3
„Ob tumultus Gallicos operis in malitiam prosilentibus, haud integrum fuit, quo
coepimus pergere pede, hoc esc Resciano destinata praelo absolvere, absoluturi (si
dominus voluerit) ubi primum bello omisso, pace fruì licebit. F3v.
4
Inhoud van dit vierdelig werk: 44r-46v.
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et gravia". Het derde deel zou o.a. gaan over de kwestie van de vrijheid: „Omne peccatum esse voluntarium. Deum non esse autorem
peccatorum", maar ook over de straffen van de hel, over het vagevuur,
en de goede werken van de gelovigen voor de overledenen 1 . Tenslotte
zou het vierde deel dan de geneesmiddelen aangeven: Syluulae remediorum, waaronder hij de eerste vijf Sacramenten noemt: Doop,
Vormsel, Biecht, Eucharistie, H . Oliesel.
Wat nu het stuk betreft van het eerste deel, dat hij hier heeft uitgegeven: na de behandelde brief aan Theodoricus van Katwijk, volgt
de „Historia hominis ab Hierusalem in Hierico descendentis et in
latrones incidentis, a doctissimis quibusque orthodoxis, simul veteribus
simul neotericis, explicata" 2 . Vele teksten van Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus, Basilius, Damasenus, Cyperianus en andere kerkvaders geeft hij hier, maar ook van Petrus Longobardus, Jacobus
Latomus adversus Lutherum, Joannes Driedo Turnholtius en zelfs
van Franciscus Petrarcha, om te sluiten met zijn eigen commentaar:
„Syluulae in eandem iuxta locos inventionis Rodol. Agricolae".
Uit deze zelfde citaten kan men echter ook nog iets zeggen over de
wonden van de ziel en wel vijf vragen stellen: unum sint ne omnino
an non, alterum quid sint, tertium unde sint, quartum quantum
excrucient ac dilacerent miseram animam, quintum quae nam sint
remedia vulnerum. Veel meer als een allereerste ontwerp is dit niet:
het telt nog geen acht bladzijden 8 . Dit onderdeel is mogelijk door
Tapper aangeboden aan Dumaeus onder de titel: „De uulneribus
animae et eorum remediis sectiones. 5".
Hetgeen dan volgt is een herdruk van de Dissertatiunculae tres, over
de erfzonde, de rechtvaardiging en de verdiensten. Slechts over de
erfzonde is Alardus hier iets uitgebreider 4 .

4: Alardus' Oratio op het huwelijk van Jacobus Valeolaetus
Een maand vóór de publikatie van de Sylvulae novae verscheen een
ander werkje van Alardus, eveneens bij Rescius. Ook dit draagt een
goedkeuring van Tapper: een oratio op het huwelijk".
Doordat de Graaf dit werkje geheel niet kende en bovendien de namen
van Joannes en Jacobus Valeolaetus met elkaar verwarde of vereenzelfdigde, schreef hij: „Een even vermakelijke als Paquot typerende
fout bevat de volgende titel, die hij aldus opgeeft: „Oratio in nuptias
Jacobi Valeoleti. Lovanii Rutgerus Rescius, 1542", een feestrede dus
1

Purgatorium esse et idem destinatum purgandis defunctorum animabus, eiusdemque
vivorum suffragia, eleemosynas, orationes, altaris sacrificium, aliaque id genus opera
magnopere prodesse, idque ad maturiorem peccatorum condonationem iuxta ac
celeriorem ex igne purgatorio liberationem sane quam clara et dilucida orthodoxonim
testimonia. 4fv.
4
» 7v-21v.
' 2І -25 .
25v-4ív.
» A.L. Î3.
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ter gelegenheid van het huwelijk van Jacobus Valeolaetus. Paquot
Iaat hier zonder blikken of blozen de goede Middelburgse pastoor
Jacobus Valeolaetus in de echt treden. Met deze feestrede zal wel
gedoeld worden op het gedicht, dat Alardus in 1528 schreef ter
1
gelegenheid van het huwelijk van Franciscus Byrckman" .
Dit toont duidelijk hoe gevaarlijk het is, vermoedens te uiten over
werken uit deze tijd, die in latere biografische lexica vermeld worden,
maar waarvan men geen exemplaar terug kan vinden. Paquot citeert
hier titel, uitgever en jaar goed. Doch de Graaf had de fout kunnen
vermijden. Zoals we zagen, doet Alardus in zijn 10e brief, gericht
aan Jacobus Valeolaetus, de groeten aan diens broer pastoor Joannes.
Omdat Jacobus een rechtsgeleerde was (utriusque iuris licentiati), is
het ook te begrijpen, dat Alardus hem een verslag stuurde van de
brand in het Mariaklooster in de Nes te Amsterdam: „Descriptio
incendii Mariani", eveneens in dit werk afgedrukt. Wagenaar, die
deze brand ook beschrijft, geeft een deel van Alardus verslag „uit
een overgebleeven Latijnse b r i e f . . . van welken mij een afschrift ter
hand gekomen is" 2 . De vraag van de Graaf of deze brief ooit in druk
verscheen, is hiermede ook opgelost 3 .
Het boek opent met een brief van een zekere Cerealis Philogenes aan
Alardus, geschreven te Leuven 1 Mei Π 4 2 4 . Wie is deze persoon?
Er zijn sterke aanwijzingen om hem te vereenzelvigen met Jacobus
Valeolaetus, aan wie dit werk gericht is.
Allereerst vraagt schrijver aan Alardus om met het oog op zijn
voorgenomen huwelijk (quoniam uolumus et speramus brevi quidem
coniuges fieri) eens iets over de waardigheid van het huwelijk te
schrijven, „opdat het coelibaat of de maagdelijkheid niet valselijk
wordt verheven". Tegenwoordig wijkt men zo gauw van de gulden
middenweg af door overdrijving, zo meent hij. Sommigen verkondigen
de vrijheid en gooien de canons van de Vaders overboord; terwijl zeer
velen het in een stortvloed van woorden zoeken, maken ze de scholas
tieke theologie belachelijk. Verder laat hij Nicolaas Scitius 5 „cognatu
nostro unice charo" groeten en Jacob van Duvenvorde van Haarlem
„veteri meo apud Louaniensis collegae" en verzekert Alardus zijn
trouw wegens de vele ongemakken, die hem getroffen hebben, vooral
wegens de brand, die onlangs (nuper) heeft plaats gehad.
Aangezien deze brief voorafgaat aan de Oratio op het huwelijk van
Jacobus Valeolaetus, wordt er minstens gesuggereerd, dat deze Oratio
een antwoord is op de brief.
Jacob van Duvenvorde was ook aan Alardus goed bekend. We hebben
hem reeds enige malen ontmoet. Alardus noemt hem zelfs zijn „charus
domesticus alumnus". Aangezien deze reeds in de brief aan Meyster
1

De Graaf: Folium, IV, 60. In zijn boek zegt hij niets hierover.
* Wagenaar, J. 196.
* De Graaf: Folium, IV, S6.
• Verder onbekend.
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van 21 October Π 31 als gehuwd wordt vermeld, mag men aannemen,
dat hij toen zijn studie te Leuven voltooid had. Hij kan dan goed
een studiegenoot zijn geweest van Jacobus Valeolaetus, die 29 Juli
Π23 te Leuven werd ingeschreven, zoals we gezien hebben.
Ook de vermelding van de brand in deze brief én de publikatie van
Alardus' verslag over deze gebeurtenis wijst op een zekere correlatie.
De naam van de overleden broer wordt niet genoemd, doch het feit
dat „Cerealis Philogenes" hem „familiae columen" noemt, wijst op
Cornelius Valeolaetus. Na de theologische uiteenzetting over het
huwelijk wendt Alardus zich nog enige bladzijden tot Jacobus, die
hij prijst om zijn grote liefde voor het vaderland, het behoud van
de burgers en het welvaren van de staat. Cornelius Valeolaetus: frater
tuus germanus, heeft er jaarlijks voor gezorgd, dat Jacobus eerst
te Leuven en later te Parijs kon studeren. Deze Cornelius heeft ook
vele jaren „consulatum apud Middelburgenses gessit" en Jacobus is
hem hierin opgevolgd. Beide hebben ze veel van hun vader Jacobus
Valeolaetus geleerd, een man, die in alles groot was, maar vooral in
zijn hulp aan de staat en zijn ondersteuning van de armen. Alardus
hoopt, dat Jacobus als een echte Valeolaetus aan een Valeolaetus zal
beantwoorden, hoewel hij een drievoudige last op zijn schouders
draagt: het voorbeeld van zijn vader en van zijn broer en „horum
temporum fata" 1.
Als laatste argument in dit verband, zou ik nog willen wijzen op het
gedicht van Petrus Transimundus aan het slot van dit boekje 2 . Deze
man wordt ook genoemd in de brief, in de vorige paragraaf behandeld,
aan Theodoricus van Katwijk en wel in verband met een zekere
Joannes Cerealis, die te Leuven bij Theodoricus beiden gastvrijheid
hadden genoten. Waarschijnlijk is deze Joannes Cerealis dan ook de
Middelburgse deken Joannes Valeolaetus, broer van Jacobus. Mogelijk
is „Philogenes" in brief $9 ook Jacobus Valeolaetus, en had hij Alardus
toen gevraagd naar een fundering van het coelibaat. Dan wordt ook
begrijpelijk, dat in het Bucolicon van Π 3 9 achtereenvolgens deze brief
,,de sacerdotis coniugio", het tractaat over de vrouw en de opdrachtsbrief hiervoor aan Joannes Valeolaetus te lezen zijn 8 .
Hoe het ook zij, Jacobus Valeolaetus was na de dood van zijn eerste
vrouw „Francisca Jacobi Bettonis a Capella filia" met vier kinderen
achtergebleven. Alardus is vooral blij, dat zij door dit nieuwe huwelijk
met „Maria Jacobi Theobaldi Hoochlandi filia" weer een moeder
krijgen *.
Bij de aanvang van zijn Oratio formuleert hij zijn bedoeling meteen
heel duidelijk: Zoals medici, wanneer zij over een goede gezondheid
spreken, zich niet tevreden stellen met te zeggen, waarin deze bestaat,
maar ook de oorzaken aangeven, die deze bevorderen of schaden,
1

4

E4v-E8r.
E7r en A4r.

* Zie J4Í.

* Zie boven 118-119.
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zo ook wil hij de aanstaande echtgenoten aantonen, dat het huwelijk
een sacrament is, waardoor man en vrouw, zolang ze leven, onafscheidelijk verbonden zijn. Ook wil hij kort en duidelijk aantonen wat
het huwelijk is en hoe het reeds lang schitterend is bezongen. Vanuit
oude geschriften, zowel profane als gewijde, wil hij de oorsprong en
het doel van het huwelijk bespreken, de taak, de propria, en het wettig
gebruik, de eerbied en hoogachting, waarmee men het moet beschouwen, wanneer en in hoeverre de conjugalia opera geoorloofd zijn,
de grote waardigheid, de echtelijke liefde, de band (vinculum), de
effecta en tenslotte de voor- en nadelen van het huwelijk 1 .
Alardus geeft echter geen zwaar theologisch tractaat en uitdrukkelijk
stelt hij reeds voorop, dat het onmogelijk is alles over het huwelijk
te zeggen, omdat er zoveel meningen als mensen zijn. Hij argumenteert zijn opvattingen met uitspraken van Vaders, speciaal Augustinus
en Chrysostomus, bijzonder geschikt voor ontwikkelde leken en
predikanten.
Met een tekst van Augustinus gaat hij er van uit, dat de mens sociaal
is: de eerste en natuurlijke band van de menselijke gemeenschap is die
tussen man en vrouw. Vandaar, dat God hen niet afzonderlijk schiep
en als twee vreemden verenigde, maar de een uit de ander: alteram
ex altero creavit. Deze band gaat over op de kinderen en op de
familie etc. God is dus de „auctor matrimonij", toen Hij de mens
in het paradijs plaatste, maar meende, dat deze ontevreden zou zijn,
als Hij hem geen levensgezellin zou geven.
N a het „initium et causae" komt Alardus op de „propria finis effectaque". Ook hier haalt hij weer speciaal Augustinus aan, en geeft
de drie klassieke „bona" eigen aan het huwelijk: „generandi ordinatio,
fides pudicitiae, connubij sacramentum".
Sprekend over de waardigheid van het huwelijk gebruikt hij natuurlijk
het veel geciteerde argument, dat Christus de bruiloft van Cana
bezocht, maar ook een veel minder voorkomend „bewijs": Christus
wilde niet alleen uit een maagd geboren worden, maar ook uit een
gehuwde vrouw 2 .
Het huwelijk is goed, de continentia is echter volgens Alardus beter.
Dit mag men echter niet zo opvatten, alsof het huwelijk daardoor
veroordeeld zou worden. Ook niet wanneer de apostel de maagdelijke
staat prijst en zelfs aanraadt. Deze is alleen beter, dat wil zeggen
„meer goed". Het huwelijk blijft echter „goed". „Dit zeg ik, opdat
ge zult begrijpen, dat ik de waardigheid van het huwelijk verkondig,
en niet valselijk de maagdelijkheid of het coelibaat wil verheffen,
en omdat ik niet met Jovinianus de indruk wil wekken het huwelijk
en de onthouding gelijk te stellen.
1

A4r-v.

* quod Christus ex coniugata nasci uoluit non solum uirgine. Quantae igitur excellentiae, quantae dignitatis ordo coniugatorum habendus, in quem ascribi filij Dei mater
non recusauit. B7r.
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N a een vergelijking van Mozes, die gehuwd was, met Elias, die het
niet was, wijst hij op Petrus: „Vide et Petrum ecclesiae columnam,
quod et ipse habuit uxorem", immers er staat toch geschreven, dat
Christus de schoonmoeder van Petrus genas. Welnu: „ubi enim socrus,
manifestum quod ibi et mulier". Twee bladzijden verder herhaalt hij
dit argument nog eens: „Petrus, basis ecclesiae, ille vehemens amator
Christi" was gehuwd: „ubi socrus, ibi et uxor, ibi et coniugium" 1 .
Ook Philippus had vier dochters. De fout zit dus niet in het huwelijk
als zodanig, maar in de wil, die verkeerd gebruikt wordt, zoals ook
de wijn niet iemand dronken maakt, maar de slechte wil en het gebrek
aan matigheid.
Lang gaat hij ook door op de hoogheid van de maagdelijkheid: Tria
enim sunt haec, virginitas, nuptiae, fornicatio. Nuptiae mediae, fornicatio deorsum, virginitas sursum. Virginitas namque coranam habet,
nuptiae laudem mediocrem, fornicatio poenam atque Judicium 2 . Toch
is de „pudicitia conjugalis" een geschenk Gods: donum Dei.
Hoewel Alardus onder de „bona" ook het „connubij sacramentum"
noemt, en terloops uitdrukkelijk bevestigt, dat het huwelijk een sacrament is, zegt hij, wanneer deze vraag expliciet aan de orde komt, deze
kwestie, die in de scholastieke disputen gesteld wordt, of het Huwelijk
een sacrament van de Nieuwe Wet is en genade van de H. Geest geeft,
nauwelijks te durven stellen. Er is onder de „novatores" en de „novorum dogmatum approbatores" een onverklaarbare strijd. Immers de
Kerk heeft altijd geleerd, dat er zeven sacramenten zijn en daartoe
behoort ook het huwelijk. Het algemeen concilie van Florence, waar
de geleerdste mannen, zowel Grieken als Latijnen samen kwamen, leerde
het. Maar reeds vroeger hebben de oude canons van de pausen het
geleerd. Duidelijk ook heeft Leus Anglus het aangetoond en Joannes
Roffensis, bisschop van Cantelbury (Fisher) in zijn nooit volprezen
boek tegen de Babylonische gevangenschap 3 .
Alle sacramenten van de nieuwe wet zijn door Christus ingesteld
„in remedium vulnerum animae, hoc est peccatorum", tot heiliging
van degene, die ze ontvangt.
Ook na dit tractaat drukt hij weer zijn „Compendiarium Virginitatis
Encomium" af4.
Bijzonder belangrijk voor ons is de ongedateerde brief van Alardus
aan Jacobus Valeolaetus B met een daaraan toegevoegd verslag van de
brand in en rond het Maria-klooster in de Nes te Amsterdam, „welke
zig strekte van het Pens- of Kalfsteegje, waarin het zynen ingang
hadt, tot agter tegen de huizen van de Langebrugsteeg" e .
Wagenaar vermoedt, dat deze brand in het jaar 1538 plaats had „alzo
onze Alardt meldt, dat Klaas Gerrit Mattheuszoon, ten tyde van den
brand, voorzittend Burgemeester was, 't welk hy, tussen de jaaren
1
5

C3v en CJr.
A.E. 66.

« D6r.
* Ev-E3r.
· Wagenaar, 196.
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H 3 Î en H 4 4 , in de maand November, niet geweest is, dán in 't jaar
1538" 1 . Ter Gouw, steunend op de Thesaurierrekeningen neemt het
jaar 1 H 1 aan 2 en hij heeft gelijk, omdat Alardus in zijn verslag
vertelt, dat de brand plaats had op 2 November en wel op een Woensdag. Het kan dus onmogelijk H 3 8 zijn, wel in Π 4 1 .
Na een ernstige klacht over „het geduld, als men het nog geduld mag
noemen en geen zinloze stompzinnigheid (stupor insensibilis) " van het
stadsbestuur jegens de Lutherse zwervers, dieven, rovers, heiligschenners, verraders en brandstichters, geeft hij een lange beschrijving van
de brand: Descriptio incendij Mariani 3 .
Op 2 November, de gedachtenis van de gelovige zielen, had Alardus
na de middagmaaltijd zijn schrijvers (amanuenses) iets uit de verschil
lende commentaren van de ouden met betrekking tot het vagevuur
laten overschrijven. Alardus spreekt hier niet van leerlingen, maar
van schrijvers, zodat de interpretatie van Wagenaar wel een verkeerde
voorstelling van zaken geeft, als hij schrijft: „ Н у was, na den middag
van den tweeden November, bezig geweest met de jongelingen, die
hy, als Doctor in de Godgeleerdheid, onderweest, eenige plaatsen uit
de ouden, die 't Vagevuur betroffen, te laten uitschryven" 4 .
Tegen het vijfde uur, zo vertelt hij, was hij naar oude gewoonte (pro
uetere consuetudine) naar de H. Stede gegaan, waar ter ere van de
H. Eucharistie alle Woensdagen (idque ferijs quartis) door de beste
priesters onder grote toeloop van het volk de vespers worden gezongen.
Toen deze nauwelijks of nog niet geëindigd waren, klonk een verward
geroep: brand, brand, brand ! en wel „in aedibus Marianis", niet zo
ver van Alardus' studeervertrek: „a mea bibliotheca". Op de dichtsbij zijnde brug (de Langebrug) gekomen — hij wist niet hoe snel hij
thuis moest komen — sloegen de vlammen al „per domos". De brand
was veroorzaakt, doordat onbekende brandstichters geheimzinnige
zwavelstokken tussen pollen en hopen hout hadden verborgen. Temidden van het gekraak van de daken, het neerkletteren van de vensters
en het instorten van de muren, een grote verwarring, het gejammer
van vrouwen en kinderen, geplunder van profane en gewijde zaken,
trachtten de nonnen van het Maria klooster zoveel mogelijk van haar
huisraad te redden.
Door dit alles werd Alardus zo opgewonden, dat hij, hoewel moeilijk,
tussen de dichtopeengedrongen menigte tot zijn kamer wist door te
dringen, bang als hij was voor zijn bezittingen, vooral voor zijn goed
uitgeruste bibliotheek (bibliothecae sic satis instructae). Voor alles
wilde hij zijn eigen geschriften en die van anderen, voorzover ze nog
niet waren uitgegeven, aan het vuur ontrukken. Een goed deel van
deze werken wisten Gerbrand Cocius (Rok) en Jan Potterius (Potter) 5
1
4
1

Wagenaar, 196.
* Ter Gouw, V, 181.
» F4r-F7v.
Wagenaar, 196.
Volgens ter Gouw, V, 181 werd Jan Potter schoolmeester. Van 1544-1556 was híj
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samen met nog enige van hun makkers, jongens met beste vooruit
zichten, naar buiten te dragen. Veel ging nog verloren door de brand
en veel werd nog gestolen. Hulp van de clerus was ook niet te ver
wachten, omdat deze voor het grootste gedeelte meer van de beker
dan van codices houdt. Alleen Nicolaas Cannius, „moderator" van het
Ursula-klooster, gedreven door een grote liefde voor boeken, repte
zich en hoewel zwak van lichaam, bracht hij toch een geweldig aantal
gewijde boeken in veiligheid. Eveneens wist deze Alardus te overtuigen
de betere profane boeken in veiligheid te stellen, enerzijds voor het
dreigende gevaar, anderzijds omdat anders Lutheraanse deugnieten,
onder voorwendsel de brand te blussen, overvloedig met water zouden
gooien om de boeken te bederven. Zij, die niet genoeg aan water
hadden, gooiden nog allerlei snippers en strobundels door de dakvensters, opdat Alardus' kamer eerder vlam zou vatten. Dieven
maakten van de gelegenheid gebruik om in de vertrekken van de
nonnen alles overhoop te halen en weg te roven. Zo liet de brand
de nonnen in een behoeftige toestand. Twee dagen na de brand hadden
enige brandstichters een dienstbode op het dormitorium bedreigd en
haar de keel gesnoerd. Ondertussen hadden sommige, na ongeveer
alle bedden bekeken te hebben, onder het bed van moeder overste
(matris siue praesidis collegij Mariani) zwavelstokken, bestrooid met
buskruid, verborgen en zich heimelijk verwijderd. Het meisje had alles
verteld aan de timmerlieden en met behulp van de nonnen konden
deze zwavelstokken gevonden worden.
Op het feest van de heilige Nicolaas, ongeveer tegen zes uur, was er
weer een vreselijke lucht merkbaar, het begin van een nieuwe brand,
die voorkomen werd. Nicolaas Gerardus „primarius consul" en Jaco
bus Dobbius „fabricae praefectus", die kwamen kijken, oordeelden
dat de brand niet toevallig was, maar met opzet gesticht en dat, wan
neer door een bijzonder goddelijke gunst niet tijdig ingegrepen was,
zonder twijfel heel het klooster verbrand zou zijn.
Een vraag, die voor ons van belang is, hangt samen met Alardus'
verblijf in Amsterdam. Blijkbaar had hij heel zijn boekenverzameling
mee naar Amsterdam genomen, en zich daar in of vlak bij het Mariaklooster in de Nes gevestigd. Sinds wanneer ? Het is moeilenk te zeggen.
In de eerste maanden van 1 H 1 schijnt hij nog lessen te volgen bij
Tapper en Latomus gezien de verschillende brieven uit H 4 0 en Π 4 1
vanuit Leuven geschreven.
Wagenaar noemt hem doctor in de godgeleerdheid, doch hiervan is mij
niets bekend. Mogelijk is hij dus na Mei H 4 1 naar Amsterdam gegaan.
Of hij het plan had zich daar voorgoed te vestigen, is ook niet bekend,
noch wat daar zijn eigenlijk werk was. Omdat hij zijn schrijvers
Tierde meester van de Nieuwe-zijdsschool. In de brief -wordt echter niet gezegd, dat
het leerlingen van Alardus waren, zoals verschillende auteurs dit intepreteren. Mogelijk
zijn het leerlingen van Cannius, die ook ter hulp kwam.
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bepaalde teksten liet overschrijven met betrekking tot het vagevuur,
is het mogelijk, dat hij er werkte aan zijn vierdelig boek, dat we in
de derde paragraaf van dit hoofdstuk hebben besproken. N a de brand
is hij echter niet lang meer in Amsterdam gebleven.

5: Laatste activiteiten

en dood

Er zijn voldoende aanwijzingen, dat Alardus zich in de loop van Π 4 2
naar Leuven heeft begeven: In Juli van dat jaar verscheen, zoals
we zagen, zijn Orotio op het huwelijk, in Augustus zijn Sylvulae
novae, terwijl hij zelf van uit het Pauscollege een brief aan Theodoricus
van Katwijk schreef. Ook Crocus getuigt in een brief van 1 Septem
ber H 42, dat Alardus op dat moment bij Tielman in het Pauscollege
te Leuven verblijft 1 .
Alvorens echter naar Leuven terug te keren, heeft hij te Utrecht
Albert Pigge bezocht. Dit blijkt uit een brief van 5 Februari, ge
schreven aan de Keulse drukker Melchior von Neuss, die reeds in Π 31
de Epistola Croci had uitgegeven 2 .
Alardus prijst deze Keulse drukker, omdat hij als gelovige alles doet
wat hij kan en behoort te doen. Het is niet meer dan een inleiding.
Hoewel met moeite, zo vertelt Alardus, heeft hij gedaan gekregen, dat
„onze Albert Pighius" 3 zijn werk „De immensa Dei misericordia",
uit ijver de tegenstanders te weerleggen of liever nog terug te voeren,
aan Melchiors drukkerij zal toevertrouwen, ofschoon anderen er naar
uitzien. Voorwaarde is, dat Alardus „castigator" mag zijn. En Alardus
wil deze taak ook op zich nemen om verschillende redenen: Allereerst
moeten de geleerden begrijpen, dat Pighius een man met een scherp
verstand is. Vervolgens, dat hij bezorgd luisterend naar de winden,
op het schip van de Katholieke Kerk standhoudend, de schuimende
ketterse golven door de zekerheid van het geloof klieft. Tenslotte dat
hij als krachtig en sterk beschermer sinds twee jaar tegen de verdorven
halstarrigheid van de Lutheranen heeft standgehouden en nog steeds
standhoudt.
Zoals Scipio geboren schijnt te zijn tot ondergang van Carthago, zo
is naar zijn mening Albert Pighius geboren en met goddelijke gaven
1

C E . 13.
· A.E. 67.
Geb. te Kampen ca. 1490, Mag. Artium Π 0 9 ; studeerde theologie onder Adriaan
van Utrecht en mathematica onder J. Driedo; studeerde nog te Parijs; werd cubicularius en raadgever van Adriaan VI, later van Clemens VII en Paulus ΠΙ; keerde 1535
naar Nederland terug; werd kanunnik van St. Martinus en proost en aartsdeken van
St. Jan te Utrecht; schreef enige theologische trac taten; nam in 1540 deel aan de
godsdienstgesprekken te Worms en 1541 te Regensburg; stelde over de controversen
zijn memoires en verhandelingen samen; stierf te Utrecht 26 Dec. 1542. Zie History,
II, 268, IV, 197-199. Zijn theologie in Polman: L'Elément, passim. Vooral H . Jedin:
Studien über die Schriftstellertätigkeit Albert Pigges, Münster,1931.
9
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verrijkt om vol ijver dat arrogante onverstand en die onverstandige
arrogantie stuk te slaan en dodelijk te vernietigen, want hij is de enige
van zoveel deelnemers aan de godsdienstgesprekken te Worms (althans
volgens Alardus mening), die van deze zaak geleerd heeft, wat men
in controversen te doen heeft, wat men dwazen moet antwoorden en
de noodzaak om te vuur en te zwaard te weerstaan aan de misdaden
van degenen, die de christelijka eendracht vernietigen, de godsdienst
belachelijk maken, het geloof en alle kerkelijke besluiten verachten.
Kennelijk zocht Alardus dus weer wat werk of een bijverdienste,
misschien wegens verlies van bezittingen bij de brand. Waarschijnlijk,
afgaande op de brief, heeft hij te Utrecht persoonlijk contact met
Pighe opgenomen.
Eveneens ijverde Alardus dat jaar voor de uitgave van enige werkjes
van Jacobus Latomus, welke pas in 1544 bij Georgius Bontius te
Antwerpen verschenen 1 . In de vorm van twee brieven richt Latomus
zich tegen een boekje van Melanchton over de Kerk en tegen de pro
testantse opvattingen op de godsdienstgesprekken van Regensburg
Π 4 1 verkondigd. Dat Alardus ook hier de eigenlijke stimulator was,
blijkt uit de brief van Crocus op 1 September aan Tilmannus à Geldrop, president van het Pauscollege te Leuven 2 . Hierin vertelt hij,
dat Alardus, die op dat moment bij Tielman verblijft, hem had verzocht de uitgave van dit werk bij een drukker aan te bevelen.
Het is de eerste maal, dat Alardus tegen Melanchton stelling neemt
en voor zover we weten de laatste maal, dat hij samen met Crocus
voor de uitgave van een boek ijvert.
In de vele Parijse herdrukken van Alardus preekboek met gelijkenissen,
heeft schrijver waarschijnlijk geen werkzaam aandeel gehad. Wel
schijnt er tegen het einde van 1543 nog een werkje van Alardus uitgegeven te zijn bij Herman van Borculo, doch ik heb er geen exemplaar van kunnen vinden 3 . Jammer, want als Le Long hier een goed
resumé van geeft, zouden we Alardus nog eens horen tegen de mistoestanden in de Kerk. Le Long schrijft: „Kort voor syn eynde heeft
hij een Loffspraak van St. Nicolaas, Bisschop e n . . . Patroon van de
Oude Kerk alhier in 't licht gegeven, in 't welk hy de Bisschoppen, en
alle Geestelijken in 't algemeen, opentlijk bestraft, dat zij de goederen
der Kerke meest in haar nest sleepten, endaar meede de armen grootelyks benadeelden. In voorbericht, gedachteekent 't Amsterdam, op
den dach van St. Nicolaas, H 4 3 , segt hy onder anderen: Dat het
schande is, dat sommige zich niet ontsien, om duysent goudguldens
in eene nacht met dobbelen te verspeelen; terwyle eene vroome eerbare
1
A.L. 44. Herdruk z.j. en z.pl. met Crocus' tractaat over de Kerk: CL. 88. J. Etienne: Spiritualisme ¿rasmien et théologiens louvanistes, Louvain-Gembloux kent het
werk alleen maar van naam: 167.
* CE. 13. Volgens Schillings, 467, nr. 100 werd Tielmannus Henrici de Gbeldrop,
dioc. Leodien, op 21 Juni 1ЯЗ gematriculeerd te Leuven.
» A.L. 0Î.
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maaget, door gebrek, genootsaakt werdt haare Kuyschheit op te offe
ren, en haare ziele te Verliesen voor dewelke Christus syne ziele heeft
overgegeven. Achteraan vindt men ook deze twee versjes van hem
tot dien eynde, zijnde Latijn en Nederduytsch door malkander:
Tbis haest een luttel ghespaert,
Quic quid dat inopi
Daer die arme man wel bij vaert,
Christo te scito dedisse.

Alsmede
Sijt mildt over den Armen
Res servata peribit
Soe sal U Godt ontfermen
Inopi collata manebit *.

N u zijn de verschillende gegevens niet erg goed te combineren. Wan
neer we de sterfdatum: 28 Augustus 1544 aanhouden, moet de date
ring van zijn brief aan George a Seina foutief zijn 2 . In plaats van
1 December П 4 4 zal dit misschien П 4 3 moeten zijn. Doch 6 Decem
ber verschijnt zijn bovenvermeld boek bij Herman van Borculo,
althans het voorwoord dateert van 6 December П 4 3 vanuit Amster
dam. De dateringen zowel van deze brief als van Le Long zijn dus
enigszins twijfelachtig.
Alleen ter Gouw vermeldt, dat Alardus te Keulen is gestorven 3 , andere
levensbeschrijvers zeggen, dat hij te Leuven is overleden en begraven
zou zijn in de kerk van de Franciscanen, als eerste Valerius Andreas
in zijn Bibliotheca Belgica, die ook het door Alardus zelfgedichte
grafschrift geeft: „Tota tegit tellus qui tellus tota vocatur" 4 , waarvan
van Kampen deze vertaling geeft: „Al-aarde bedekt hem, die Al-aard
(Allard) genoemd wordt" 5 .
Dat Alardus zijn bibliotheek aan het Amsterdamse Weeshuis vermaak
e
te vinden we voor het eerst bij Miraeus vermeld . Ter Gouw schrijft
hierover nog: „'t Schijnt wel wat zonderling, ene verzameling van
geleerde boeken te vermaken aan een kinderhuis, en 't blijkt niet wat
hem daartoe bewogen heeft. In 't archief van het weeshuis vind ik er

1
Le Long, 498.
« A.E. 70.
· ter Gouw, V, 466.
* uitg. 1623, 127 en uitg. 164J, І4.
1
N. G. v. Kampen: Beknopte Geschiedenis der Letteren en 'Vetenschappen in de
Nederlanden van de vroegste tijden af tot het begin van de 19e eeuw. Delft, 1826,
deel III, 44-4$: „smaak heeft hij niet gehad blijkens 't sobere grafschrift, door hem
op zich zelven vervaardigd . . . Indien zijne geschriften tegen de ketters (die ik gaarne
beken nooit gezien, veel minder gelezen te hebben) van geen beteren stempel waren,
had de Hervorming van hem niet veel te vrezen". De Graaf heeft nog naar het graf
in de kerk gezocht, maar kon het niet vinden. De Graaf: Alardus, 46, nota.
• Miraeus: Elogia, 109-110.
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niet van. Mogelijk zijn de boeken te Keulen verkocht en kwam de
opbrengst ten voordele van ons weeshuis" 1 .
Op de verschillende posthume herdrukken zullen we niet verder in
gaan. Ze bewijzen echter wel, dat de Similitudines en de tekstuitgave
van De Inventione Dialecta nog geruime tijd veel gevraagd werden.

6: Posthume uitgave:

Aansporing tot

de aalmoes

Na Alardus dood verschijnt er nog een werkje over aalmoezen. Verso
de titel komt nl. het portret van Alardus voor met de overlijdensdatum 28 Augustus Π 4 4 2 .
We kunnen veilig aannemen, dat Georgius a Seina, aan wie Alardus
dit werkje opdroeg en waarschijnlijk kort voor zijn dood ter goed
keuring had opgezonden, voor de uitgave bij Jasper Gennepaeus te
Keulen heeft gezorgd. Mogelijk heeft hij het boekje ook bij zijn laatste
bezoek persoonlijk overhandigd, want de opdrachtsbrief is, zoals we
reeds eerder opmerkten, geschreven vanuit Keulen 3 . Deze Georgius
„ex comitibus Witgenstein, diuinorum Gereonis ac Apostolorum Praeposito, archiegrammataeo, seu (ut uulgo fertur) Capellario Metropolitanae Coloniensis" was een groot mecaenas van Alardus. Hij heeft
zelfs Alardus aangezocht, zoals blijkt: nog nooit is het zo moeilijk
geweest iets over aalmoezen te zeggen, juist omdat er zoveel opvat
tingen over bestaan. En zoals men vaak door onwetendheid zondigt,
zo gebeurt dat ook door de aalmoes. Zeer vele menen immers dat er
onder de armen een keuze gemaakt moet worden. Dat nu is het pro
bleem, wat Georgius hem verzocht heeft eens uit te zoeken.
N u heeft Salomon in zijn boek Ecclesiastes dit al beweerd, volgens
Alardus, en ook Chrysostomus en Augustinus op vele plaatsen, doch
anderen, zoals Hieronymus, beweren het tegendeel. Nog anderen halen
de oude ketterij van Vigilantius weer op, die beweerde, dat men geen
„communicatio" met armen moet hebben, wanneer dit vreemden zijn
of ver verspreid wonen, hoe heilig ze overigens ook zijn. Doch deze
opvatting wordt weerlegd door de apostelen Paulus en Barnabas,
Hieronymus, Augustinus en Gregorius. Tegenstanders durven zelfs te
verkondigen, dat kerkelijke personen geen bezittingen, landerijen of
andere goederen als eigendom mogen hebben, maar dat deze goederen
ten behoeve van de armen goed of kwaadschiks moeten opgeëist worden. Ongetwijfeld komt het daardoor, dat de onrust en de meer dan
Vatiniaanse haat tegen de clerus zo'n voortgang heeft gemaakt en
thans in bijeenkomsten van Lutheranen zo wordt geprogageerd. Men
steunt op de eenvoud van de toehoorders en vergrijpt zich aan hun
geloof. De opvattingen van de aartsketters (waaronder Alardus naast
Manichaeërs ook Luther noemt) wordt door de katholieken geenszins
1

ter Gouw, V, 466.

« A.L 45.

» A.E. 70.
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goedgekeurd. Zoals de Manichaeërs aan de katholieke armen aalmoezen
weigeren en niemand wilden dienen, tenzij deze tot hun sekte behoorde, zo menen ook de ketters van onze tijd geen enkele arme te
moeten onderhouden, tenzij deze tot de Lutheraanse partij behoort,
dat wil zeggen, dat hij dwaas met de dwazen is, goddeloos met de
goddelozen, pervers met de perversen.
Doch er zijn nog andere redenen, waarom het zo moeilijk is, iets
over de aalmoes te zeggen. De mening heeft ni. ingang gevonden, dat
de aalmoes afgeschaft dient te worden wegens de ondankbaarheid.
Anderen menen, dat vóór het verdelen van de aalmoezen nauwkeurig
moet worden afgewogen wat gegeven wordt, aan wie, waarom, waar,
wanneer en bij welke gelegenheid. Deze arrogante betweters verspreiden hun dwaling met kieskeurige onderscheidinkjes van scholastieken
over overvloed, uiterste nood en dergelijke omstandigheden: een sneer
op de spitsvondigheden van verschillende moralisten.
Als laatste reden geeft Alardus aan, dat er in de geschriften van de
Vaders veel is overgeleverd als raad en niet als voorschrift, omdat
voor de reeds wankelende pietas van de geestelijken een groot deel van
hen begeriger zou zijn naar wereldse trots en rijkdom, terwijl toch
de hemelse en niet de aardse bezittingen de eigenlijke rijkdom van de
priester zouden moeten zijn.
Deze verschillen zijn dus groot, ja bijna oneindig. Juist dit heeft hem
bewogen om deels uit de H. Schrift, deels uit de geschriften van de
Vaders een kleine samenvatting over de aalmoezen op te stellen. Toch
wil Alardus niet proberen om met deze paar woorden heel de zaak
af te handelen. Hij zal tevreden zijn, wanneer hij met deze kleine
schets de weg heeft geopend voor geleerden en studenten en hen een
concept aan de hand heeft gedaan voor een toekomstig werk.
Wel draagt hij dit boek aan Georgius op, omdat er niemand van
nature zo bestemd is „ad eleemosynam σνμπάιΊειαν* et hospitalitatem".
Door uw vriendelijkheid trekt gij allen tot u. De volgende bladzijden
zijn bijna letterlijk overgenomen uit de brief van Alardus aan Theodoricus van Katwijk. Ook van Georgius zegt hij, dat deze altijd geëerd
is als de meest gastvrije en vriendelijkste van alle geletterden; ook hij
heeft vanaf het ontstaan van het Lutheranisme geen anderen willen
opnemen dan „pios et incorruptos"; ook hij is in al zijn daden onvergelijkelijk en onnavolgbaar en overtreft zich zelf in aalmoezen en
gastvrijheid. Als de glorie van een praepositus bestaat in het helpen van
armen, wie zal u dan overtreffen ? Ook hier weer dezelfde bijbelse
vergelijking met als besluit: Als Micheas al zo geprezen moet worden,
omdat hij één reizend priester hielp, hoeveel temeer dan gij, die zonder
onderscheid zoveel priesters voedt en dit niet alleen in hun vaderland,
maar ook in de vreemde. Alardus noemt hier echter geen personen,
maar het ligt wel voor de hand, dat hij zelf in beide gevallen onder
deze priesters, die door de adressanten geholpen werden, behoorde.
De titel maakt reeds duidelijk, dat het werkje niet alleen een aansporing
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wil zijn, maar ook een begripsomschrijving: quid illa sit, a quibus,
quibusque eroganda, de eius praeconio, usuque legitimo. Met Albuinus
onderscheidt hij drie soorten: Una corporalis, egenti dare quidquid
poteris. Altera spiritualis dimitere a quo laesus fueris. Tertia, delinquentes corrigere et errantes in viam reducere veritatis. Dat het geheel
een verdediging is van zijn opvattingen over de verdiensten blijkt bij
de omschrijving van het doel: dimittantur nobis nostra peccata. Ook
de „corporalis" moet men iedereen geven, maar vooral de huisgenoten
van het geloof en de „pauperes sancti".
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ALARDUS' LEERLING EN VRIEND:
CORNELIUS CROCUS

Aangezien Cornelius Crocus na zijn opleiding te Leuven bijna onafgebroken te Amsterdam verblijft als onderwijzer en optreedt als verdediger van bet katholieke geloof,
aangezien zijn werken onder een van deze twee categorieën zijn onder te brengen:
schoolboeken of theologisch-godsvruchtige tractaatjes is zijn biografie hiermede reeds
in grote lijnen bepaald. Na een hoofdstuk over zijn opleiding, zullen we hem zien als
onderwijzer, daarna als polemist tegen nieuwe ketterse opvattingen, om te sluiten
met een hoofdstuk over zijn laatste jaren.

I: CROCUS' FAMILIE EN OPLEIDING

1 : Zi/w naam en familie

D

e meest voorkomende benaming voor deze Humanist is Cornelius
Crocus. Deze familienaam is een verlatijnsing, zoals het onder de
geleerden van zijn tijd gebruikelijk was. Zoekend naar de nederlandse
versie komt men echter wel eens voor moeilijkheden, zoals we reeds
zagen bij Alardus, die in zijn grafdicht zijn eigen naam vertaalde met:
tota tellus: Al-aarde en Petrus van Afferden waarschijnlijk met Transimundus. Zoiets zou ook bij de naam „Crocus" het geval kunnen zijn.
De Vocht veronderstelde nl. dat zijn eigenlijke naam „Safraen" was 1 .
Deze benaming vinden we ook in de registers van de MHSJ. Toch
is dit een foutieve vertaling. Zijn eigenlijke nederlandse naam luidde
„Croock" 2 , zoals we bijv. lezen in de beëdigde aanklacht tegen Meester
Wouter s . Onder deze naam werd hij ook te Leuven gematriculeerd 4.
Over zijn familie weten we slechts enige kleine bijzonderheden. Dat
zijn vader Peter heette, blijkt uit een opdrachtsbrief, welke Crocus
in zijn Grammatica liet afdrukken: „C. C(rocus) Petri F(ilius) Gerardo
Alberti F(ilio) Aemstelredamo Fratri suo Chariss." 5 . Omdat deze Gerardus een zoon van Albertus is en in de brief „germanus" genoemd
1

History, Π, 202.
* Door sommige auteurs ook geschreven als Kroock, Krock etc.
3
4
Hierop komen we nog uitvoerig terug.
Schillings, 569, no. 369.
» C E . 7.

169

wordt, meent de Vocht, dat hij waarschijnlijk een halfbroer is, of de
zoon van een oom, die door vroegtijdig overlijden van zijn ouders bij
Cornelius Crocus thuis werd opgevoed 1 .
In de reeds eerder geciteerde bundel van Petrus van Afferden, die
Crocus goed gekend moet hebben, vinden we een gedicht opgedragen
aan de twee zonen van Henricus Crocus: „De temporis Ratione habenda
ad bonae indolis pueros Demosthenem Joannem et Joannem Brunonem
Henrici Croci filios". Aangezien we in dit werk verschillende namen
tegenkomen van personen, welke met Crocus in contact stonden, is het
aannemelijk, dat Petrus van Afferden bovenvermeld gedicht opdroeg
aan twee neefjes van zijn toen reeds overleden voorganger 2 . Ook in
de verzamelde werken door Schottus in 1612 uitgegeven treffen we een
opdracht aan voor de kinderen van de broers Franciscus en Gerardus:
„Optimis Reip. Aemstelredamensis Civium Liberis Corn. Croco Franc
(isci) F(ilio) et Volcardo Gerardi, Fratrum filijs" a . Of deze Frans een
volle broer van Cornelius was, of misschien ook een halfbroer zoals
Gerardus, is niet geheel duidelijk.
Crocus' moeder werd zeer oud. Orlandinus spreekt van een tachtig
jarige „octogenaria" 4 . Tot haar dood heeft Crocus voor haar gezorgd,
zoals de dichter G. Plemp getuigde 6 , al weten we niet wanneer ze is
overleden.
Over andere familierelaties is weinig met zekerheid te zeggen, omdat
Croock een tamelijk veelvoorkomende naam in Amsterdam was.
Over de maatschappelijke stand van zijn familie kunnen we alleen nog
dit zeggen, dat Crocus te Leuven werd ingeschreven onder de „divites"
en er financieel dus waarschijnlijk beter voorstond dan Alardus.

2: Geboorte- en sterfjaar
Crocus' geboortejaar is niet geheel met zekerheid vast te stellen. Meestal
vinden we H 0 0 of „op het einde van de vijftiende eeuw". Wanneer
Alardus in Π 2 2 aan Crocus schrijft „mogen de bij deze paraphrasen
gevoegde gedichten van mijn hand en de rest, die ik ter ere van je ver
jaardag heb geschreven, waarop je meerderjarig zult worden (in gratiam
e
pubis tuae proximis hisce natalitijs feriis) bij je in de smaak vallen ,
hebben we weinig aan deze mededeling omdat het begrip „meerder
jarig" verschillende betekenissen kan hebben. Belangrijker is, dat een
1
History, II, 204.
* Epigrammatvm Moralivm Libri Dvo . . . Petri Aperdiano.. . Antverpiae. Apud
Joannem Latium. Π 60, 29r-v.
» CL. 88 (I), bl.(3)-(8).
4
Orlandinus. N i e : Historiae Societatis Jesu. Pars Prima sive Ignatius Antverpiae,
1620, 236.
5
Zie 3J0.
· CE. 1.
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tijdgenoot van hem schreef, dat hij 50 jaren was „siendo hombre de
5 0 anos", toen hij van Holland naar Rome kwam 1 .
Dit gebeurde in 15 50, zoals we nog zullen zien, zodat hij omstreeks
1500 geboren moet zijn.
Wat betreft zijn sterfjaar: dit is zeker 15 50. Derks geeft als datum
1 October 1550 2 en Sterck 27 November 15 50 3 . Beiden vermelden
echter geen bron. Mogelijk steunde Sterck op het „Epitaphium P. Andreae Frusii" 4 , waar we deze datum ook aantreffen. In elk geval is er
in het Chronicon Societatis Jesu onder 1 December 15 50 sprake van
„de morte Cornelii Croci" B.
Ongetwijfeld is hij ook in Amsterdam geboren. In zijn werken noemt
hij zich vaak „Aemsterodamus" en te Leuven werd hij gematriculeerd
als „Cornelius Croock de Amsterdammis".

3: Zi;» studieopleiding
Over zijn eerste opleiding is weinig met zekerheid te zeggen, omdat
de gegevens bijna geheel ontbreken. We kunnen slechts enige vermoedens en gissingen naar voren brengen. Mogelijk volgde hij de lessen
op een van de twee stadsscholen te Amsterdam, mogelijk ook heeft
hij enige lessen van Alardus gevolgd. In de brief van 1 Februari 1522
schrijft Alardus immers: „Derhalve mijn beste Crocus, mijn geliefde
leerling (non poenitendo mihi discípulo), die als knaap vroeger naar
mijn getrouwe en liefdevolle raadgevingen hebt geluisterd . . . " e . Zoals
we reeds eerder opmerkten, is dit een uitspraak, welke bij geen van
zijn biografen te vinden is. Wanneer heeft dit onderricht plaats gehad?
Crocus werd op 31 Augustus 1517 te Leuven ingeschreven 7 . Alardus
was de eerste maanden van 1517 in Holland, waar hij priester gewijd
werd, zoals we zagen. Heeft hij Crocus mee naar Leuven genomen om
hem daar privaatlessen te geven, naast de gewone colleges, die hij er
volgde ? Of slaat het misschien op lessen, die Alardus hem nog gegeven
zou hebben op de school van Alkmaar ? Dan zou hij vóór het einde van
1514 daar op school moeten zijn gegaan, doch hier is niets van bekend.
Wel weten we, dat Crocus onder leiding van Alardus zijn eerste nota's
voor zijn „farrago" maakte: „Wanneer ge u gewillig begeeft op de
weg, waarheen wij u stuwen en u daarop toelegt, vraag ik u en smeek
1

Carta del P. Pedro de Tablares al Dr. Alonso Ramirez de Vergara, Canónigo de
Cuenca, con muchas noticias de San Francisco de Borja y San Ignacio, y de los Padres
y casa de Roma, todas de gran edificación, in: Cartas de San Ignacio, 6 din. Madrid
Aguado 1874-1889. Deze brief, gedateerd: De Roma 29 de Diciembre 1550 in deel II,
539-547, geciteerd 541.
1
4
NNBW, IH, 267.
» OAH. 117.
Zie 348.
« MHSJ. Chron. II, 130.
· C E . 1.
7
„Cornelius Croock de Amsterdammis. Trajecten, dioc." onder de „Porcenses intitulati augusti ultima et primo divites", Schillings, 569, no. 369.
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ik u en dring ik er op aan, dat gij onverdroten doorgaat die Augiasstal
te reinigen, dat wil zeggen, dat ge aan die hutspot van slechtgebruikte
woorden, die je onder mijn toezicht onder handen hebt genomen, door
een zuiver en ongedwongen taalgebruik in korte tijd een einde maakt" 1 .
Dit gebeurde echter in Leuven, want in zijn brief aan Erasmus, zegt
hij, dat het tweede deel van zijn compositie slechts een ordeloze serie
nota's is, eertijds (olim) te Leuven opgesteld „quum vixdum a limine
salutassem meliores literas" 2.
Gezien de datum van inschrijving heeft hij de moeilijkheden van
Alardus met de universiteit ten volle meegemaakt.
Ook al heeft hij lessen van Alardus gehad, zijn eigenlijke leermeester
was toch Barlandus, die les gaf aan het Drietalencollege, maar in H 1 9
zijn functie neerlegde. Wel bleef deze daarna nog privaatlessen geven.
In een brief aan Nicolaas Cannius noemt Crocus Barlandus zijn „praeceptor" 3 .
Barlandus is ook de enige leermeester, welke door Miraeus vermeld
wordt: „Is puer ijs Uteris, quae vere ut sint, ita et appellantur humanitatis imbutus, Lovanij Grudiorum in eloquentia Hadriano Badando,
Rhetori operam dedit" 4 . Of Crocus op eigen gelegenheid grieks geleerd
heeft of mogelijk aan het Drietalencollege is niet geheel duidelijk,
wanneer Miraeus aan bovenstaande toevoegt: „quibus et Graecas, ut in
utriusque orationis facúltate par esset, adiunxit". Dat hij het in die
taal zeer ver gebracht heeft, tonen zijn werken overtuigend aan.
Ook kende hij hebreeuws, al weten we niet wanneer hij dit geleerd
heeft. De reeds eerder geciteerde brief van Pedro de Tabulares getuigt
hiervan: „Era, cierto en Teología y en todas las tres lenguas insigne
hombre". Mogelijk heeft hij deze taal echter pas in Amsterdam geleerd
als onderwijzer. Zoals we zullen zien volgde hij daar met zijn leerlingen
de lessen in deze taal van Meester Wouter.
Zonder bronvermelding beweert Sterck, dat Crocus op 14 Mei H 24
Magister werd 6 . Dit nu is moeilijk aan te nemen, daar hij eind 1521,
begin Π 2 2 leraar te Amsterdam werd.
Tenslotte moet ik hier nog wijzen op een verkeerde interpretatie bij
e
Keussen. Deze vermeldt onder (1525) „Conr. Crocus Amsterodamus" .
7
Zijn identificatie steunt op Pantaleon . Het is echter een verwarring
met de engelse Richard Crocke, die 20 Maart 1515 te Keulen werd
ingeschreven 8 . Hierdoor kan nl. ook een andere moeilijkheid worden
opgelost. Reeds bij Gesner, die tien jaar vóór de dood van Crocus
1

l
C E . 1.
C E . 3.
* C E . 8.
Miraeus: Elogia, 129. Hij geeft geen bronnen en schrijft ruim (0 jaar na Crocus'
dood.
s
OAH. 53.
• H. Keussen: Die Matrikel der Universität Köln, III, Bonn, 1931, 107. Conr. is drukfout blijkens de index, waar Corn, staat.
7
H. Pantaleon: Prosopographiae herorum atque illustrium virorum totius Germanïae,
III, 116.
8
Over hem History, I, 274-277.
4
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schreef, lezen we: Cornelius Crocus, Amstelredamus natione Germanus,
transtulit aliquid ex Theodori Gazae grammatica" 1 . Gesner is dus de
oorzaak voor deze verwarring, welke we in verschillende oude bibliografische werken braaf vinden overgenomen. Valerius Andreas is degene
die deze fout als eerste recht zette 2 .

4:

Priesterwijding

Sotvellus vermeldt als eerste biograaf, dat Crocus na zijn theologische
studie de H H . Wijdingen ontving. Hoewel hij niet aangeeft, wanneer
deze studie plaatsvond, blijkt uit het geheel, dat Crocus volgens hem,
deze studie te Leuven heeft gedaan, aansluitend aan zijn literaire
studiën: „Eloquentiam ab Hadriano Barlando Rhetore audivit; Graecas
ipse litteras etiam adiunxit. Decursis tandem Theologiae spatijs, sacris
initiatus ordinibus . . . " 3 .
Dat Crocus echter vóór zijn benoeming tot leraar te Amsterdam
theologie in Leuven heeft gestudeerd is niet zo zeker. De gegevens uit
eigentijdse bronnen zijn hiervoor niet toereikend om dit als vaststaande
aan te nemen. In elk geval is hij zeker niet vóór die tijd priester gewijd.
N u is er een brief bekend van Crocus aan de of ficiaal van de bisschop
van Utrecht, gedateerd 5 Januari 1531, waarin hij hem vraagt voor de
tijd van één maand te dispenseren van bepaalde gebeden, welke hij
verplicht is te verrichten „quod sum minoribus ordinibus initiatus".
En in dezelfde brief zegt hij nog eens, dat hij al zijn vrije tijd nodig
heeft om het Mariaofficie te bidden: „hoc enim jussit D. Joannis Roffensis Episcopus in Anglia, qui me initiavit minoribus ordinibus" 4 .
Het is een zeer interessante mededeling, welke echter meer raadsels
oproept, dan oplost. S Januari 1531 is Crocus dus nog geen priester.
Wel heeft hij de lagere wijdingen ontvangen van de beroemde engelse
bisschop John Fisher, groot Humanist ook.
Volgens Bridgett zou Fisher Engeland nooit verlaten hebben 5. Hieruit
1

Conr. Gesner: Bibliotheca Vniversalis, siuc Catalogus omnium scriptorum locuplentissimus, in tribus Unguis. Tiguri, 1Î40, 187 verso.
2
Valerius Andreas, 207: „Addunt Tigurni in Bibliotheca, cosque secutus Corn.
Calliduis, Crocum aliquid etiam e Theodori Gazae Grammatica Latinum fecisse; verum
Richardus ille Crocus est, natione Angelus, et Graecae Linguae in Academia Lipsiensi
Professor". Ook in de Allgemeine Deutsche Biographie, IV, 603-604, Leipzig, 1876,
lezen we: „Crocke, Richard, (oder wie er sich nannte Crocus) Philolog, zu London
unter der Regierung Heirichs VII g e b o r e n . . . 1519 liesz C. eine Uebersetsung des
vierten Buches von Theod. Gaza zu Leipzig (bei Schmann) erscheinen".
9
Sotvellus: Bibliotheca Scriptorum SocietatU Jesu. Opus inchoatum a. R· P. Ribadeneira. Continuatum a R. P. Philippe Alegambe . . . Recognitum et productum ad
annum Jubilaei MDC.LXXV. a Nathanaele Sotvello.. . Romae . . . M.DC.LXXVI.
159.

* CE. 4.
* T. E. Bridgett: Life of Blessed John F i s h e r . . . , London, 1888.
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volgt, dat Crocus dus in Engeland door deze bisschop moet zijn gewijd.
"Wanneer is echter niet bekend en moelijk nader te bepalen, bij gebrek
aan gegevens, doch zeker vóór 5 Januari 1531.
Is het misschien niet mogelijk, dat Crocus reeds voor zijn benoeming
als onderwijzer, dus vóór 1522 naar Engeland is geweest? Een verblijf
aldaar was in die dagen geen uitzondering. Crocus getuigt later van
een „bij ondervinding opgedane zekerheid van Fishers heiligheid" 1 .
Is hij soms enige tijd bij Fisher in dienst geweest, zoals Sterck zonder
meer aanneemt ? Heeft hij toen ook More leren kennen ? Sterck zegt
zelfs: „Toen werd Crocus ook bevriend met Thomas More die zijn
talent en zijn godsvrucht zeer hoog schatte", zonder hiervoor ook maar
één argument te geven ! Het zijn allemaal veronderstellingen. Zekerheid
ontbreekt zolang er geen nieuwe gegevens worden gevonden.
Wanneer Crocus priester gewijd werd is niet bekend. Wel wordt hij
door verschillende schrijvers als zodanig vermeld.
N u weten we wel, dat Crocus op 28 April H 3 8 een aanbevelingsbrief
schreef aan de Antwerpse drukker Joannes Steels voor de katechismus,
welke Alardus wilde uitgeven. Ook schreef hij, zoals we zagen, op
1 September Π 42 een brief aan Tielman, waarin hij vertelt dat „onze
Alardus" hem verzocht had de uitgave van twee brieven van Jacobus
Latomus bij een drukker aan te bevelen 2 . Beide brieven staan in ver
band met theologische werkjes van Alardus.
Een ander feit is, dat we na 28 April И З 8 tot 16 Maart П 4 4 bijna
niets meer van hem horen. Volgens ter Gouw zou hij op 16 Maart П 4 4
tot rector benoemd zijn aan de Oude Zijds 3 . Heeft hij misschien in
deze jaren theologie gestudeerd ?
Zoals we nog zullen zien, reisde Crocus in 15 $0 naar Rome om bij de
Jesuiten in te treden. Verschillende auteurs getuigen echter, dat hij
reeds in 1540 naar Rome ging, zonder echter bronnen aan te geven en
zonder ook van een tweede reis in Η 5 0 te spreken 4 . Toch kunnen we
1

„Quin hodieque, si non omnes, certe nonnulli sunt sancti Episcopi, quorum vnum
exploratae mihi indigno certitudinis causa nomino. Joannem Fischerium Roffensem
Episcopum . . . C.L. 27, DJv.
!
CE. 12 en IS.
* ter Gouw, V, 442.
4
H. L. Benthem: Holländische Kirche- und Schulen-Staat, Frankfurt-Leipzig, 1S98,
Anderer Theil, 337: Er reisete 1640 nach Rom und starb daselbst zehn Jahr hernach.
1640 is een drukfout, irant ook voor de dood van Alardus geeft hij 1641 en voor
Sartorius 1647; Francois Halma's Toneel der Vereenighde Nederlanden en onderhorige
Landschappen, vervolgt door Matthaeus Brouerius van Nidek, Leeuwarden, 1725, 210211: „Ну trok in 't jaar П 4 0 naar Romen en begaf zich in de orden van Ignatius
van Loyola"; J. Kok: Vaderlandsch Woordenboek, f69, Amsterdam, 1788: „In het
jaar 1540 trok hij naar Rome, alwaar hij zig in de Orde der Jesuiten begaf . . . In
de Nederlanden teruggekomen zijnde, werd hij, in zijne geboortestad, Rector der
Latijnsche Schoole". Crocus' leerling Petrus Opmeer vermeldt deze eerste reis wel met
deze woorden: „Quo Roma nunc reversus in patriam Amstelredamum cum Alardo
Polygrapho, Nicolao Cannio atque Quirino Thalesio . . . suaviter versabatur" in zijn:
Opus Chonographicum orbis universi a mundi exordio usque ad annum M.DC.XI . . .
Priore authore Petro Opmeero, Antwerpen, 1611. Tenslotte vemelden we nog Ponta-
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een bezoek van Crocus aan de eeuwige stad in het jaar Π 4 0 wel als
zeker aannemen. Voornamer immers dan de verwarrende berichten
van sommige biografen, is een brief van Pater Adrianus Adriaenssens
aan de H. Ignatius, geschreven vanuit Leuven 22 Mei 15 50, waarin hij
o.a. zegt: „Nam Dominus Crocus, qui ante annos decern semel solus
Romam i v i t . . . " 1 . Daar deze brief enige dagen na het vertrek van
Crocus naar Parijs, geschreven is, om vandaar verder te reizen naar
Rome, mogen we aannemen, dat Pater Adriaan dit bericht over Crocus'
eerste reis naar Rome uit diens eigen mond heeft vernomen.
Ik zou dus, de gegevens combinerend, deze periode na Crocus vertrek
uit Amsterdam in de loop van Π 3 8 tot aan begin Π 4 4 als volgt willen
zien: hij studeert te Leuven theologie, waarschijnlijk ook bij Latomus
en in deze jaren onderneemt hij in 1 H 0 een reis naar Rome, hetzij
als pelgrim, hetzij om in zijn humanistische bewondering voor de
oudheid deze klassieke stad te bezoeken, hetzij om beide redenen.
Mogelijk werd hij dan in de loop van deze jaren priester gewijd en na
zijn theologiestudie en priesterwijding weer tot Rector in Amsterdam
benoemd aan de Oude Zijde.
Zijn biografen hebben dus deze eerste reis en bezoek aan Rome niet
gekend ofwel geïdentificeerd met zijn bezoek in 15 50. Daarom laten
sommige hem reeds in Π 40 bij de Jesuiten intreden. De tweede studie
tijd te Leuven is bij geen van zijn levensbeschrijvers bekend, zodat men
bijv. kon schrijven: „Discursis tandem theologiae spatijs sacris initiatus
ordinibus, ludum in patria litterarium aperuit" 2 .

nus, die wel van het bericht gehoord heeft, maar er blijkbaar niet goed raad mee
weet: „Ende Crocus omtrent het jaer IMO als eerst inghestelt was gheweest onder
Ignatius Loiola, de societeyt der Jesuiten, is met groóte neersticheyt na Roome ghereyst
ende heeft hem aldaer in dat collegie begeven. Daer zijnder die segghen dat Crocus
in zyne jonghe jaeren gestorven is hoewel de Jesuiten de welcke in desen deele beter
te gheloven sijn verhalen dal hij int Collegie dat ik gesheydt hebbe te Roome nu wel
bedaecht van jaeren overleden is", in: J. I. Pontanus: Historische Beschrijvinghe der
seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam, Amsterdam, 1614, 281.
1
MHSJ. Litt. I, 197.
* Sotvcllus, a.w. И 9 .
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II: ONDERWIJZER TE AMSTERDAM

1: Crocus als ondenvijzer

D

at Crocus onderwijzer geweest is staat onomstotelijk vast. Vragen
welke hier echter beantwoord moeten worden zijn: sinds wanneer, tot hoe lang, waar ? wanneer werd hij rector van de school ? wat
zijn zijn activiteiten als leraar ? wie waren zijn leerlingen ?
Wat nu de eerste vraag betreft: sinds wanneer is Crocus onderwijzer
te Amsterdam ? moeten we verwijzen naar het voorgaande. De oplossing
hangt samen met de vraag naar zijn studieopleiding. We weten niet
hoelang hij in Leuven is gebleven en ook niet of hij na deze studie in
Engeland is geweest of pas later.
Zeker is wel, dat Crocus op 1 Februari 1 £22 te Amsterdam onderwijzer
was. Dit blijkt uit de reeds meermalen geciteerde brief van Alardus 1 .
Niet alleen spreekt Alardus hem aan met „permodesto utriusque linguae
professori", maar ook schrijft hij zich er over te verheugen, dat „de
zeer zorgzame en ijverige Amsterdamse senaat geen kosten en moeite
gespaard heeft om lieden te hebben, die hun kinderen goede zeden en
manieren op bescheiden wijze zouden bijbrengen".
Blijkbaar heeft hij hier hulp en steun gehad van het Amsterdamse stadsbestuur. Dan ligt het voor de hand, dat hij op een van de twee stadsscholen onderricht gaf en wel aan de „boven-school", omdat hij blijkens
de aanspreektitel beide talen: latijn en grieks onderwees. Hoewel het
onderwijs in Amsterdam een hoofdstuk op zich is, waarover nog weinig
klaarheid bestaat (jammer genoeg is er, bij mijn weten nog geen detailstudie over verschenen) zijn er toch wel enige gegevens over bekend,
die ons iets verder kunnen helpen.
Reeds lang vóór Crocus bestonden er in Amsterdam twee stadsscholen,
aan de Nieuwe en aan de Oude Zijde 2 . In een verordening van 1487
(waarschijnlijk tussen April en Juli opgemaakt) is sprake van: „Schout,
scepenen ende rade wilcoren ende gebieden, dat nymant binnen deser
stede schoei houden en sal van knecht gens beneden XV jaren te leren
1

CE. 1.
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* vgl. Post: Scholen, 32, 39, 46, 6Î-67, 122.

scriven of lesen, dan die schoelmeesters van den beyden groten scholen
deser stede, of hy sal die schoelmeesters van den groten scholen geven
alle vierendel jaers twee stuvers van elke knechtgens voirn" 1 .
Men mocht dus niet zonder meer een school openen. Toch bestonden er
naast beide grote scholen, elk met een boven- en onderafdeling, ook
andere bijscholen, zowel onder- als bovenscholen. Ze werden geduld,
als ze maar aan de stadsschool een bijdrage gaven. Jacob van Schoonhoven kreeg toelating voor een soort handelsschool 2 . Het zou dus
mogelijk zijn, dat Crocus verbonden was aan een van de bijscholen,
maar juist de verwijzing naar de „Amsterdamse senaat" in Alardus'
brief suggereert eerder een van de officiële stadsscholen. Of dit dan de
Oude Zijdsschool geweest is, is niet duidelijk, al werd hij daar later,
zoals we nog zullen zien, wel rector.
N u verhaalt Miraeus, dat Crocus, hoewel grotere titels waardig, zich
niet geschaamd heeft een school in zijn vaderstad te openen: „ludum
in patria aperire". Hetzelfde vertelt ook Sotvellus: Na zijn theologie
werd hij gewijd en „ludum in patria litterarium aperuit" 3 . Doch dit
is waarschijnlijk een verkeerde interpretatie van een gedichtje, dat
Crocus als inleiding op zijn drama „Joseph" schreef: „Dum ludum
amore patriae iterum a p e r i m u s . . . " 4 . De school was toen enige tijd
gesloten geweest in verband met de Dopersopstand in И З 5 .
Begin December 1J21 stelde de stad Amsterdam de verplichtingen van
de rectoren en onderwijzers op en bepaalde het aantal lesuren. Het
is dus zeer aannemelijk, dat Crocus bij het ingaan van deze nieuwe
reglementen ook zijn aanstelling heeft gekregen B .
Om iets van zijn werk op school te begrijpen, is het goed om hier enige
citaten te geven uit dit reglement, uitgevaardigd door „mijne beeren
van den gerechte", welk op straffe van ontslag verplichtte: „willende
deselve willekeure ende ordinantie bij de scoolmeesters an beyden zyden
onderhouden hebben op verbeurtenisse van hoere diensten tot 's gerechts
proeven ende op de boeten ende bruecken hierna verclaert" e .
„In den eersten zullen de rectoers mit d'andere meesters, die voor de
textualisten lessen doen an beyde zijden, in der schooien coomen des
soomers te zes uren ende de meesters, die voir de jongen lessen doen,
zullen comen te zeven uren ende daer blijven tot thien ure toe. Welversaende dat de rectoir mit d'andere meesters sullen mogen vuytgaen
te acht uren, omme hoere ghetijden of misse te lesen ofte anders te doen,
1

J. Müller: Vor- und frühreformatorische Schulordnungen und Schulverträge in
deutscher und niederländischer Sprache. 2 din. Zschopau, 1885-1886, II, 323.
1
Post: Scholen, 66.
* Miraeus: Elogia, 129 en Sotvellus, a.w. 159.
4
C.L. 32 verso de titel.
* De veronderstelling van Sterck, O A H . 53-54, dat het boekje Lima Barbarici,
volgens hem reeds in 1520 uitgegeven, Crocus tot aanbeveling heeft gestrekt voor
zijn benoeming houdt geen stand, omdat dit pa, in 1529 verscheen en blijkens de brief
van 1522 toen nog niet klaar was.
* Müller, a.w. II, 204-206.
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dat zij te doen hebben en de weder incoomen te negen uren, als dat
in voortijden geördonneert is geweest.
Item des achternoens, na de middach, zullen zij all te zamen in de
scholen coomen een halve ure na twaelefven ende in der scholen blijven
tot omtrent twee ende een halve, ten ware dattet vastendach wair oft
dat men processie om der stede gehouden hadde 1 oft de hoochmisse des
heilige daechs laet vuyt war;, zoe zullen die rectoirs dat anders mogen
ordineren na hoeren goetduncken ende zullen al te samen weder in der
scholen coomen te drie ende een halve uren, daer in blijvende tottet
loff toe . . .
Item dat alle meesters, terwijlen dat zij in de scholen zijn, gehouden
zullen zijn de kynderen selve te hooren ende lessen daer voer te doen,
hetzij in zanghe, scrifte oft anders ende gheen hoorders moghen zetten,
ten waer datter soe veele waren dat zij dieselve all nyet horen en mogen.
In dien ghevalle zullen zij hoorders moghen zetten ende anders nyet.
Item zullen die ondermeesters gehouden zijn, den jonghen lessen te
doen na goetduncken van den rectoirs, ende de rectoirs voort gehouden
zijn de jongen te leeren poetriam Cristi et Pauli ас aliorum apostolorum
voir alle droom ende fickmenten der poëten, quae magis expedit
oblivisci quam discere".
Wanneer we nu mogen aannemen, dat Crocus eind 1J21, begin Π 2 2
tot leraar benoemd werd, kunnen we nog vragen hoelang hij dit bleef.
Volgens de Vocht zou Crocus, na enige tijd te Amsterdam les gegeven
te hebben naar Engeland zijn vertrokken en in H 2 8 weer terug ge
komen zijn 2 . Zoals we boven reeds zeiden heeft Crocus voor Π31
Engeland bezocht, al weten we niet hoelang en wanneer. Het meest
logische is vóór zijn benoeming in Amsterdam. In elk geval is hij op
1 Maart 1526 in Amsterdam aan een school verbonden, want Alardus
stuurde op die datum een brief aan zijn vriend Joannes Teyng tesamen
met zijn vertaling van de „Brief van Hippocrates" en vraagt hem
zowel Nicolaas Cannius als Cornelius Crocus „óptimo ас diligentissimo
pubis Aemstelredamorum moderatori" van dit handschrift te willen
3
laten profiteren . De vraag tot hoelang hij onderwijzer bleef, hangt
samen met de vraag naar zijn rectoraat, dat we in de volgende paragraaf
zullen behandelen.
2: Crocus Rector
Volgens ter Gouw klommen weinige in de school „tot hooger trap. Ik
vind slechts eenen enkelen, die 't van ondermeester tot rector bragt,
en dit is Joannes Nivenius: hij was vierde meester in de Oudezijdsschool, toen hij den 16e December 1550 tot rector der school werd
aangesteld. Ziehier de lijst der Rectoren: Aan de Oude Zijde.
1
Een zinspeling op de omgang ter ere van het H. Sacrament van Mirakel.
» History, II, 203.
' A.E. 22.
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1537-

Julij

1539. Mr. Jan van Leuven, ook genoemd:
Jan van Bolle.
1 Aug. 1539-15 Maart 1544. Mr. Willem Gerrit Pancraszoonszoon.
16 Maart 1544- Jan. 1549. Mr. Cornelius Crocus.
1 Febr. 1549-15 Dec. 15 50. Mr. Covert van Muskeezel.
16 Dec. 15 50- April 1556. Mr. Joannes Nivenius" 1 .
Daar ter Gouw op de Thesauriersrekeningen steunt en er vóór 1537
geen schoolmeesters in de Stads-rekening met eene jaarwedde voorkomen, omdat zij toen moesten bestaan van hetgeen de schoolgelden
opbrachten 2 , kunnen we deze lijst wel voor zeker aannemen. Betekent
dit echter, dat Crocus nooit voor 1537 rector is geweest ? De woorden
„pubis moderator" in de brief aan Joannes Teyng zouden ook iets
ruimer opgevat kunnen worden en meer algemeen voor „leraar" zijn
gebruikt. In de Epistola Croci treffen we echter een „Oratio" van
Crocus aan „in genere demonstratiuo studiosae quod Aemstelredamum
iuuentuti dictata, anno 1528" s . Dit kan wijzen op een eventuele
toespraak als rector van de school. Zeker weten we het echter voor
1531, wanneer hij de Officiaal van Utrecht om dispensatie vraagt en
dan zegt, dat hem weinig tijd overblijft „sum enim hic Rector
Scholae" 4. Op de titelpagina van zijn drama „Joseph" noemt hij zich
echter weer „ludimagister". Toch behoeft dit zijn rectoraat niet te
ontkennen, omdat hij zegt: „We schreven d i t . . . toen we uit liefde
voor het vaderland de school weer openden". Sinds wanneer, hoelang
en waar Crocus vóór 1537 rector was is dus niet duidelijk. N u schrijft
ter Gouw in verband met de leermeesters te Amsterdam: „Sommige
ondermeesters verlieten de schooldienst spoedig, wat zeker het geval
was, als zij eene priesterlijke bediening verworven hadden; anderen
daarentegen bleven lang in dezelfde betrekking, en dit zullen wel
zulke geweest zijn, die voor priester gestudeerd, maar 't niet tot dien
staat gebragt hadden, en zich met de verkregen kundigheden tot de
schooldienst begaven, om daarvan te leven".
Wanneer we alle gegevens met elkaar vergelijken, kunnen we geloof ik,
tot de volgende synthese komen, betreffende zijn onderwijzers loopbaan: Sinds het nieuwe reglement van December 1521 was hij aangesteld als onderwijzer, mogelijk alleen als „ondermeester". Zeker in 15 31
is hij „rector", en blijft dit waarschijnlijk tot ongeveer 1537. Waarschijnlijk is hij in 1537, toen het stadsbestuur een jaargeld ging vaststellen en uitkeren niet meer herbenoemd of heeft hij om persoonlijke
redenen voor een tijd ontslag genomen. Wel blijft hij dan nog te
Amsterdam, getuige zijn brief van 28 April 1538 aan Steels, maar
is daarna mogelijk naar Leuven vertrokken om theologie te studeren.
1

ter Gouw, V, 221. Over Joannes Nieveen: zie nota 4 bij blz. 82.
ter Gouw, III, 310 + 312. Toch kreeg Mr. Wouter in 1533 een jaarwedde zoals
we zullen zien.
J
CL. 9. Nog eens herdrukt in 1J48, C.L. 73.
4
CE. 4. In A.E. 32 spreekt Alardus van Crocus en diens bijzonder ijverige ondermeester Nicolaas Cannius: mire laboriosum huius hypodidascolum.
1
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In 1 H 4 wordt hij echter weer benoemd en blijft dan tot aanvang 1549
rector aan de Oudezijds.
Een laatste vraag, welke ik in dit verband nog zou willen stellen is deze:
wat is er bekend van hun salariëring ? Bij ter Gouw lezen we, dat er
vóór H 3 7 geen schoolmeesters in de stadsrekeningen voorkomen met
een jaarwedde, maar moesten bestaan van de schoolgelden. Omdat het
belang van de school verbetering van inkomsten der onderwijzers
eiste, werd vermoedelijk sinds H 3 6 aan de twee rectoren, bij hun
veranderlijk inkomen, nog een vaste toelage verstrekt en vervolgens
ook tot de ondermeesters uitgestrekt. Dit blijkt uit de klachten over
hun armoede bij het verzoek om verhoging van een jaarwedde 1 . Het
lijkt enigszins in tegenspraak met Alardus woorden, dat de Amsterdamse senaat „kosten noch moeite gespaard heeft" „nullos sumptus sibi
sumptui ducit". Dit moet echter niet financieel opgevat worden, maar
eerder een actieve inzet. Het wordt nog duidelijker, wanneer Alardus
in H 3 1 aan Meyster schrijft Crocus en Cannius aangespoord te hebben,
dat ze „gratis of bijna gratis zouden doorgaan de Amsterdamse jeugd
te onderwijzen, zoals ze sinds lang gewoon zijn te doen" 2 . In H 3 7
echter ontvingen de rectoren boven hun „wintzel in de schoole" eene
wedde van 24 gulden, die in H 4 4 , bij het optreden van Crocus en
Vloots als rectoren verhoogd werd tot 36 en in 1546 op 60 gulden
gebracht is s .

3: Crocus' activiteiten als onderwijzer:

zijn latijnse lessen

Dat Crocus een actief onderwijzer was, bewijzen zijn verschillende
schoolboekjes duidelijk.
Als eerste zouden we hier willen noemen zijn „Farrago sordidorum
verborum" of hutspot van slecht-gebruikte woorden, waarmee hij, zoals
we in de biografie van Alardus zagen, reeds te Leuven onder diens
leiding begonnen was. We behoeven op het ontstaan en eerste drukken
dus niet verder in te gaan.
Gesner typeert de bedoeling van het werkje zeer goed met deze woorden: „Appellant autem sordida verborum, quae vel omnino Latina non
sunt, uel inepte et non suo loco a plaerisque hactenus usurpata: et quomodo eadem Latine ас eleganter dici queant ostendit, nullum fere
4
enumerandi ordinem secutus" .
Het middeleeuwse latijn was vele Humanisten een doorn in het oog.
Vele van hen hebben al hun krachten gewijd aan de taalzuivering,
zoals Crocus in dit werk, dat van Alardus als neventitel de naam van
„gereinigde Augiasstal" meekreeg. Volgens de Vocht is het werkje van
Crocus een zeer waardevolle bijdrage tot de „sermo quotidianus" en
1
4

ter Gouw, ΙΠ, 310 + 312.
Gesner, a.w. 187v.
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· ter Gouw, V, 442.

het humanistenlatijn, in hoofdzaak gebaseerd op Erasmus, die hij even
hoog achtte als een classicus 1 .
Hoewel Crocus het werkje zelf niet zo kon waarderen, blijkens zijn
brief aan Erasmus 2 , bewijzen de vele herdrukken, dat dit bij tijdgenoten
wel het geval was. Men zou kunnen beweren, dat vooral het samengaan
met een paraphrase van Erasmus op een werk van Laurentius Valla
het werk zo populair maakte, maar dit gaat toch niet geheel op. In het
geheel zijn mij slechts twee uitgaven bekend van deze paraphrase zonder
de toevoeging van Crocus' werk J .
Zelfs Erasmus had Crocus aangespoord met zijn werk door te gaan,
zoals blijkt uit Crocus' antwoord op een verloren geraakte brief van
de Rotterdammer 4 . Crocus prijst zich gelukkig eindelijk een brief van
hem te hebben ontvangen en nog wel een eigenhandig geschreven brief
„eaque autographa". Hij roemt Erasmus als „τριοΛό&ητε"', die als een
andere Prometheus het „splendidum sapientiae lumen coelo petitum
caecis mortalium tenebris intulisti, quod noctuinis inuisum esse oculis
vetus iam minimeque adeo mirum est" en spreekt de zegewens uit, dat
Christus hem lang mag bewaren „te diu seruet incolumen, publicum
orbis Christian! decus".
In 1537 verscheen Crocus' werk: „Absolvtissima Grammaticae Institutiones Propaedeumata" 5 . Op grond van de opdrachtsbrief, gedateerd
Amsterdam 31 Januari Π 3 2 e , meent de Vocht, dat het boekje reeds
eerder zou zijn verschenen 7 . Er is echter geen exemplaar van bekend
en het wordt ook nergens vermeld. Overigens is het geen sterk bewijs,
daar bijv. Alardus zijn Hippocrates-brief in H 3 9 liet drukken, terwijl
de opdracht van 1526 dateerde 8 .
De editie van 1537 is uiterst zeldzaam. N-K. 2729 noemt slechts één
exemplaar.
De uitgave van 1549 is een bijna ongewijzigde herdruk 9 . Sterck heeft
de opdrachtsbrief van 1532 gepubliceerd 10, die in de uitgave van 1549
niet meer voorkomt. Ik heb geen exemplaar kunnen vinden van een
uitgave, die in 1545 moet zijn verschenen, blijkens de toelating in naam
van de keizer verleend aan Michael Hillen, dat binnen de vier jaar
niemand „haec Grammatica Cornelij Croci" mag drukken op straffe
van verbeurdverklaring van de boeken en een boete van 50 goudguldens 11.
De uitgave van 1549 is door Crocus aan de Amsterdamse Senaat opgedragen, waarschijnlijk bedoeld als een soort afscheid, nadat hij sinds
1
History, II, 202.
- C E . 3 waar hij zegt, dat hij het samenstelde op aandringen van Alardus en het
uitgaf „non sine risu doctiorum".
a
Zie nota 2 bij blz. 52.
4
Quot me hortaris vt in pulcherrimo literarum stadio cursum coeptum peragam . . .
ύ
C E . 3.
C L . 3J.
· C E . 7.
7
β
History, II, 204.
A.E. 22 in A.L. 28.
· CL. 74.
10
OAH. Ш - 1 3 6 .
" Zie CL. 01?.
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1 Februari 1549 een opvolger had gekregen 1 . Hij trekt een vergelijking
met Fabius Quintilianus, die 20 jaar de romeinse jeugd (iuuentutem) in
de rethorica had onderwezen „viva voce", maar gedachtig de toekomst
en uit dank voor de ondervonden sympathie zijn onderrichtingen in
zijn boeken nog voortzette. Crocus heeft zelfs langer les gegeven in de
„grammaticale regels", aangepast aan de leeftijd van zijn toehoorders,
want hij gaf les „non iuuentutem sed pueritia atque adolescentia nostra".
Dit boek wil ook zijn dank en sympathie uitdrukken „publico pueritiae
nostrae amore".
Zoals bekend, volgden de meeste ludimagistri toen nog het „Doctrinale" van Alexander de Villa Dei 2 en beschouwden de versvorm als
de meest praktische manier om een grammatica te leren. Crocus was hen
echter ver vooruit en in deze geheel overtuigd van de opvatting van
de Humanisten. Zoals bij zijn vorig werkje, is ook hier zijn methode
de leerlingen de regels te leren op basis van de spreektaal. Naast het
latijn, geeft hij steeds de nederlandse vertaling.
Het onderwijs van het latijn bestond voor de Humanisten veelal in de
beoefening daarvan, dat wil zeggen in het spreken. Dit blijkt reeds
uit de vele taaiboekjes bij het onderwijs in gebruik 8 . De Colloquia
van Erasmus hadden hier een geweldige invloed. Crocus volgde dit
voorbeeld en getuigde daardoor nog eens te meer van zijn verering
voor Erasmus en de geest van het Drietalencollege, toen hij in H 34
zijn „Colloquiorum puerilium formulae" uitgaf 4 . Met de methode van
de colloquia wilden de Humanisten een kunstmatig latijns taalmilieu
scheppen. Al is het onjuist om te spreken van een „nouveau genre de
littérature", omdat ook de oudere school reeds dialogenboekjes kende,
toch is de geweldige ontwikkeling in de eerste helft van de zestiende
eeuw karakteristiek voor het humanisme. Het essentiële verschil tussen
humanistische en middeleeuwsche gesprekboekjes is volgens Bot, dat
deze laatsten au fond niet anders zijn dan een katechismus van een of
andere wetenschap, terwijl het bij de humanistische werkjes allereerst
om het taalgebruik gaat en niet om de inhoud. Het onderwerp van het
gesprek wordt vaak ontleend aan het dagelijkse schoolleven, omdat men
zo de meeste kans had de jongens woorden en uitdrukkingen bij te
brengen, die ze voortdurend nodig hadden. In dit licht moet men ook
de samenspraken van Crocus zien, het is een praktische beoefening van
de grammatica, die hij overigens ook definieerde als „de wetenschap",
of beter „de kennis om goed te spreken en te schrijven en juist te
1

CE. u .
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D. Reichling: Das Doctrinale des Alexander de Villa Dei. Berlin, 1893. Vgl. Post:
Scholen, 142-146 waar dit werk besproken wordt en Bot, 108 w . voor de controverse
t.a.v. het Doctrinale.
5
Sterck geeft verschillende van deze werkjes OAH. 79. Zie verder L. Massebieau:
Les Colloques scolaires du seizième siècle et leurs Auteurs (1480-1570). Paris, 1878.
Voor het volgende ook: Bot, 125-126.
4
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verstaan". Boxhorn schatte deze samenspraken zo hoog, dat hij er van
schreef: „Erant haec tanta sermonis politie exculta, ut omnes Terentiae
et TertuUianae elegantiae numéros implesse videretur" 1 . Ook Junius
prijst Crocus om zijn zuiverheid van taal: „qui, purissimam linguae
Romanae elocutionem sectatus, omne Terentii myrothecium, Ciceronisque arculas consummere adnixus est" 2 .
In zijn opdrachtsbrief aan Cannius spreekt Crocus duidelijk zijn vertrouwen uit in deze methode van de colloquia, van de samenspraken.
We citeren hem hier letterlijk: „Qvvm in confesso sit eruditissime
idemque amicissime Nicolae, pueris loquendi rationem non alio pacto
melius constare quam loquendo, perspicuum est quantum debeat adolescentia doctissimis aliquot nostrae aetatis uiris, qui noua colloquiorum
scribendorum ratione, puerorum hac in parte studijs succerere, hoc
est eorum causa paulisper ueluti repuerascere, non indecorum sibi esse
arbitrati sunt" 3 . Hij meende de jeugd een dienst te bewijzen door uit
de beste auteurs enige uitspraken te verzamelen „quarum ferme usus
quotidie loquendo incidit" en zo een reeks colloquia samen te stellen.
Erasmus „ter maximum" en Hadrianus Barlandus, zijn leermeester,
zijn hem hier tot voorbeeld geweest 4 .
Een vraag, welke met zijn filologische werkjes samenhangt en welke
door sommige biografen opgeworpen schijnt te zijn, is de kwestie of
Crocus ook met deze boekjes de bedoeling had aan zijn religieuse
overtuiging en opvatting uiting te geven. Juister nog gesteld: Schreef
Crocus zijn Colloquia om de Samenspraken van Erasmus te vervangen,
omdat hij deze minder geschikt achtte voor de jeugd ? Miraeus schijnt
dit wel aan te nemen. Hij ziet in Erasmus een verdacht iemand en
meent, dat hij de reformatorische ideeën sterk bevorderd heeft. Crocus
zou dan een persoon zijn, die zich tegen Erasmus verzet heeft: Serpebat
enim iam turn furtim per Batauiam haereticorum labes, cui semina
iacere coeperant praua Erasmi Colloquia. Quo etiam Consilio pias castasque suas „Loquendi Formulas", ut impías illas e manibus excuteret,
pueris conscripsisse videtur 5 .
Voor deze interpretatie vinden we in Crocus' werken geen enkele grond.
Verre van zijn grote landgenoot af te keuren, drukte Crocus bij verschillende gelegenheden zijn grote bewondering voor de Rotterdammse
Humanist uit. Zo vertelt zijn leerling Petrus Opmeer, dat Quirinus
β
Talesius een schilderij uit Duitsland had meegebracht: „daar het af1
M. Z. Boxborn: Theatrum sive Hollandiae comitatus et urbium nova descriptio.
Amstelodami, 16)2, 262.
2
Junius: Hadriani Junii Hotnani, Medici, Batavia in qua praeter gentis et insulae
antiquitatem, originem, decora, mores aliaque ad earn histoiiam pertinencia declaratur . . . Ex officina Plantiniana . . . 1588, 235.
s
C E . 8.
4
Waarschijnlijk Barlandus: Dialogi XLII, Leuven, T h . Martens, Maart H 2 4 : N-K.
2360. Herdruk ИЗО: N-K. 2361; 1J32: N-K. 2362; Ш 9 : N-K. 2363.
ä
Miraeus: Elogia, 129.
· History, II, 488-J01.
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beeldsel van sijn meester Erasmus seer konstiglijk was in uitgedrukt
na het leven, door Johannes Holbeen, een vermaard schilder, die naderhand door Koning Hendrik de VIII na Engeland geroepen, daar treffelijk geleeft heeft, 't Heugt mij nog dat ik dit stuck meenigmaal heb
gesien in desselfs huis in de Damstraat door de voornaamste Schilders
200 Kroonen waardig geagt en met groóte eerbiedigheit des herte dat
heb beschouwt, sijnde versierd met eenige Veersen, door wijle mijn
Meester Cornelius Crocus daar onder gesteld; om deze reden heb ik
een Copie daar van voor mij laten namaaken" К In een ander werk
geeft Opmeer ons dit gedicht:
„Ora viri cernís vivam spirantia formam:
Ast animum referunt scripta diserta tibi
Faecundumque eadem ingenium, linguamque beatam.
Erasmo a vivo, die age, plusne feras ? *

In zijn Colloquiorum puerilium formulae prijst hij nogmaals Erasmus
naar aanleiding van dit portret:
Pbilomusus. Ilium specta. Agnoscisne cuius sit imago ?
Antonius.
Non male summum ilium solidae eruditionis antistitem, ut praeceptorem
meum praedicare memini, Erasmum Roterodamum referre videtur, nisi
mentiuntur nobis quae vulgo circumferuntur, aere fusae.
Philomusus. Verum haec ab eximio quodam pictore ad vivam effigiem expressa est,
nuper a D. Quirino Talesio fidelissimo juxta ac gratissimo ipsius D. Erasmi ministro mihi transmissa '.

In zijn brief aan Cannius prijst hij Erasmus als „ter maximum" 4 .
Vooral echter Crocus' brief aan Erasmus getuigt van zijn grote verering
en hoogachting. Hij bevestigt juist niet mee te doen met degenen, die
tegen Erasmus zijn en in antwoord op diens aansporing de goed begonnen wedloop „in pulcherrimo literario stadio" voort te zetten, belooft
Crocus, dat hij hem niet tevergeefs heeft aangespoord en dankt hem
voor het prachtige voorbeeld B.
Op grond van dit alles lijkt mij de interpretatie van Miraeus wel zeer
onwaarschijnlijk. De opvatting van de Vocht is veel aannemelijker.
Volgens hem heeft Crocus zijn Samenspraken geschreven voor zijn
leerlingen, sinds het beroemde boek van Erasmus, oorspronkelijk bedoeld
voor lessen, rond H22 van de eigenlijke opzet was afgeweken en een
„collection of pamphlets" was geworden voor een groter publiek e .
Wel vond dit werk van Crocus niet zoveel bijval als zijn Farrago sordidorum verborum. Zes, misschien zeven drukken, terwijl Bomer in
1897 tweehonderd zes en veertig volledige uitgaven in origineel en
1

P. Opmeer: Martelaarsboek ofte Historie der Hollandse Martelaren . . . Antwerpen,
1700, II, 177.
s
P. Opmeer: Opvs Chronographicvm Orbis Vniversi, Antverpiae, 1611, 47Ä.
s
C L . 16, B3v. Volgen nog 2 epigrammen.
4
6
C E . 8.
C E . 3.
* History, И, 203.
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vertaling telde en honderd vijftig bloemlezingen van Erasmus' werk 1 .
Wat betreft zijn Farrago kunnen we alleen zeggen, dat Alardus in de
brief van 1522, waarin hij Crocus aanspoort dit werk te voltooien,
de schuld van het verval der letteren toeschrijft aan Lutheraans-gezinde
onderwijzers. Of Crocus zijn grammatica heeft samengesteld met de
bedoeling die van Melanchton te verwijderen, zoals sommige auteurs
hebben beweerd, lijkt me sterk overtrokken, omdat niets in het werk
van Crocus in die richting wijst. Het lijkt me een „hineininterpretieren"
achteraf, toen men eenmaal Crocus' theologische werkjes kende 2 .

4: Crocus als christelijk paedagoog: zijn toneelspel „Joseph"
Een ander middel om de leerlingen de kennis van het latijn bij te
brengen zagen de Humanisten in het opvoeren van toneelstukken, de
zgn. schooldrama's 3 . Ongetwijfeld was dit ook de bedoeling van Crocus,
toen hij voor zijn leerlingen zijn „Comoedia Sacra, cui titulus Joseph"
schreef 4 . Ingeleid door een Invitatio, is het opgedragen aan zijn vriend
Martinus Nivenius in een brief van 21 Maart П 3 б в . Opmerkelijk is
echter, dat Crocus in deze brief over dit doel: het Ieren van het latijn,
zwijgt. Crocus ziet de paedagogische waarde van zijn spel breder, of
beter nog, eerst en vooral op een ander vlak. Uitdrukkelijk zegt hij
in zijn opdracht, dat Nivenius en hij de christelijke jeugd „de heilzame
wijsheid" willen leren en haar aansporen naar deze te verlangen. Niet
alleen door woorden wil hij dit bereiken, maar ook door voorbeelden,
die even noodzakelijk zijn. En daarom heeft hij uit de beste en heiligste

1
C.L. 16, 26, f9, 78, 81, 88, 09. A. Bomer: Die Lateinische Schülergespräche der
Humanisten, I, 91-92, Berlin, 1897.
2
Orlandinus, a.w. 236: „Ut Grammaticam impij Melanchthonis amoueret e ludo,
suam ipse composuit". Luiscius: Algemeen Historisch, Geographisch en Genealogisch
Woordenboek, VI, 's-Gravenhage, 1732, 52: „. . . lei zich voornaamlyk toe om by de
opkomende reformatie de ieugt by de roomschen godsdienst te onderhouden, waarom
hy ook zyne leerlingen Melanchtons spraak-kunst uit de hand rukte, en in derselver
plaats een eige opstelde, hy stelde ook spreekwyzen en zamenspraken voor de ieugt
op, om daardoor Erasmus boeken buiten gebruik te brengen, en opdat de ieugt niet
ergelijks of onkuischs uit de oude schrijvers mögt voorkomen, schreef hy een boek,
dat hy Sordidorum verborum farrago noemde".
5
J. A. Worp: Geschiedenis van het drama en het toneel in Nederland, 2 din. Groningen, 1904-1908; I, 202-239 behandelt de schooldrama's in de 16e eeuw; W. Creizenach: Geschichte des Neuern Dramas. 3 din. Halle, 1911-1923. P. Bahlmann: Die
Erneuerer des Antiken Dramas, II: Die Lateinische Dramen. 1480-1И0, Münster,
1893; A. v. Weilen: Der Ägyptische Joseph in Drama des XVI Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte. Wien, 1887.
4
C.L. 32. Volgens Creizenach, a.w. II, 71 is het 17X gedrukt tot 1595. OAH. 81
spreekt van meer dan 20 edities. Ik heb ze niet alle teruggevonden. Op de kleine
verschillen in de afzonderlijke uitgaven zullen we ook niet verder ingaan. Het spel
als geheel blijft onveranderd. OAH. 80-89 geeft een uitvoerige bespreking.
» C E . 10.
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voorbeelden verreweg de mooiste gekozen nl. die van de aartsvader
Jozef en uit diens leven verreweg het mooiste gedeelte. „Is епіщ et
praeclarissimum sapientiae est et singulare documentu, eum cui illa
1
adest, omnibus abundare virtutibus" . Zijn bedoeling is duidelijk:
2
„animo moribusque formandis... in usum Christianae pubis" of zoals
het in de proloog luidt:
ut faueant, rogo,
Nouo, pioque puerilem pietatulam
luuandi publice studio, et mores bonos" '.

Ook in de tekst van het toneelstuk zelf wordt dit sterk onderstreept.
In een lange monoloog van bijna 200 verzen doet Sephira, de vrouw
van Potiphar, een beroep op Jozef haar terwille te zijn en haar een
gunst te bewijzen, zonder dat ze precies zegt, wat ze wil. Jozef stemt
toe en zal aan al haar verlangens tegemoet komen, want zij is zijn
meesteres, doch op een voorwaarde: het moet iets eerbaars zijn:
„Si quid uis aequi ас boni, tua est; utere atque impera.
Si quid bonesti est, non defugiam autoritatem" *.

Wanneer Sephira dan eindelijk na een lange dialoog zegt, dat het
uiteindelijk een fout is, waaraan iedereen zich schuldig maakt, repli
ceert Jozef, dat het dan nog des te eervoller is deze fout te vermijden:
Seph.: At uolgo id faciunt uitium commune omnium est.
Jos.: Vt sit, tanto nos earn maculam effugere gloriosius
Hanc mibi unam gratiam des pro ilia, nunc ego te rogo '.

Terwijl Sephira dreigend met haar toorn afgaat, zegt Jozef, mijmerend
over het gebeurde:
Praeter culpam et peccatum, nihil homini accidere potest grave '.

Crocus handelde hier zoals de meeste schrijvers van schooldrama's;
want volgens Worp blijkt uit vele opdrachten, dat de stukken meestal
eerst gespeeld werden door de leerlingen van de dichter en pas daarna
gedrukt, terwijl dan de datum van de eerste opvoering in de uitgave
vermeld werd.
Crocus leerlingen voerden het spel te Amstedam voor het eerst op bij
het Kerkwijdingsfeest
(Kermis) : „Acta Sacrae Dedicationis feriis"
H 3 S T. Pas in Π 3 6 werd het bij Joannes Steels te Antwerpen gedrukt.
Zonder bron te vermelden beweert Sterck, dat het spel werd opgevoerd
1

Air.

* Air.

' B2v.
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op de Dam 1 . Klaarblijkelijk steunde hij hier op de Invitatio, gericht
tot de voorbijgangers, waarmee het spel opent:
E Hó Viator, ni molestum sit tibi
Paulisper heic astare, uel morarier,
lambicos quaeso bos legas senarios,
nouos, voluptatem nouam qui nunciant.
Perhendiè, hora tertia, in foro, bonis
Pubes auibus Aemstelredama aget sacram,
Nouamque, nee uisam prim comoediam2.
In een gedichtje, verso de titel, lezen we, dat Crocus dit toneelspel
geschreven, ingestudeerd en opgevoerd heeft onder grote inspanning,
toen hij uit liefde voor zijn vaderland de school heropende: ludum
iterum aperimus. Deze was waarschijnlijk enige tijd gesloten geweest
vanwege het Anabaptistenoproer te Amsterdam in de Meimaand van
1535. Duidelijker nog omschrijft Crocus deze gebeurtenis met de
volgende woorden:
„Acta Sacrae Dedicationis feriis, quom et supplicatum est, ob clarificatum Domini Jesv nomen inter gentes, Diuina C.M. in Aphrica uictoria M. Joanne Teyngo Medico experientiss. et Nicolao Gerardi F.
Primis, post frustratam ас labascentem, singulari Dei opt. max. bene
ficio, diutinam Lutheranae haeresios tyrannidem, hoc Praetore, ilio
Consule, Orthodoxis Aemsterodami, An. à nato Christi 1535" 8 .
De overwinning in Afrika, waarvan hier sprake is slaat ongetwijfeld
op de tocht van Karel V tegen „de sultan van de zeerovers" Chaïreddin
Barbarossa, die benoemd door Soliman tot admiraal van de turkse zeemacht, met zijn vloot geheel het westelijk bekken van de Middelandse
zee onveilig maakte. Voor de kust van Tunis versloeg Karel de piraten,
nam Tunis in en bevrijdde een groot deel van de Christenslaven uit
de bagno's 4 .
De „verijdelde en reeds lang instortende tyrannie van de luteraanse
ketterij" slaat even als het „ludum iterum aperimus" op de Anabaptistische ongeregeldheden in het genoemde jaar.
Terwijl het spel opgevoerd werd toen Joannes Teyng, arts, „consul"
was en Nicolaas Geraerds „praetor", werd het gedrukt onder het
schoutschap van de vurige katholiek Cornelius Dobbe: „Edita M. Cornelio Dobbio Praetore orthodoxae fidei observantiss."
Toch was Crocus niet zo erg tevreden over het stadsbestuur. Onder
beelden uit de oude mythologie hekelt hij de stad of het stadsbestuur,
dat, zoals de welbespraakte neef van Atlas, Mercurius, de god van de
1

OAH. 84.
* A8v. Mogelijk is dit feit ook een aanwijzing, dat Crocus toen Rector was aan de
Nieuwe-Zijds-school.
• Br.
4
K. Brandi: Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkbeid en van een
wereldrijk. Geaut. vert, o.t.v. Dr. N. B. Tenhaeff, 2e dr. Amsterdam, z.j. 317, 33133Î.
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koophandel, afkerig is van Thalia's lettervruchten, alleen belust op
winst, de donkere en zwarte Styx bewoont, verkeert met gedegenereerde
schimmen en edele gezangen en deugd voor niets acht. Dit komt overeen
met de klachten van de onderwijzers, die in 15 3 5 nog geen subsidie
van de stad kregen. Het is wel geheel in tegenstelling met Alardus'
woorden uit 1522, dat Amsterdam kosten noch moeite spaarde voor
de opvoeding van de jeugd ! Zelfs, zo klaagt Crocus, heeft de ondankbare vaderstad zich niet gewaardigd de dichter met een kannetje wijn
te vereren noch de jongens, die door hun spel de hoogste lof verdienden,
te belonen. Toch was dit wel de gewoonte. In de Haarlemse Thesaurierrekening bijv. vinden we aangetekend: „Van een tonne biers die van
der stede weg ghegeven ende gescenct is den scolieren die op Sinte
Aelbrechtsdach a 0 1521 alhier optie marct voir der stede huys een spel
in 't Latijn gespeelt hebben, betaelt 14 schellingen" 1 . De ondersteuning
in geld had nog niet plaats, zoals we zien, maar in de volgende jaren
wordt in plaats van bier 20 of 30 schellingen voor de „clercken"
betaald „om met malcanderen recreatie te hebben" 2.
De namen van de spelers, leerlingen van Crocus, zijn ons bewaard
gebleven in de proloog: „Egere ingenui adolescentuli, Petrus Comes
Wlpipaludanus, Franciscus Teyngus, Guilielmus Syluius, Reinerus Simnius, Joannes Hudepolius, Egbertus Rodolphi F. Joannes Cornelij F.
Arnoldus Tielmani F. et Nicolaus Alardi F . " Sterck en Allard hebben
getracht deze personen te identificeren 3 , doch zolang we geen nadere
aanwijzingen hebben, kan men hoogstens enige waarschijnlijkheden
naar voren brengen. Alleen Franciscus Teyngus is bijna zeker de zoon
van de bovengenoemde Joannes Teyng, Amsterdams arts, vriend van
Alardus en Crocus 4 .
Nog moeilijker, zo niet onmogelijk is het de rollen onder deze jongens
te verdelen, omdat we niet weten of de volgorde van de namen gelijk
is aan die van de rollen 5 . Daarbij worden er 9 personen genoemd,
1
A. H. Garrer: Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche school te
Haarlem. Haarlem, 1889, 70.
2
s
Idem.
O A H . 84 en Allard, 29.
4
Ter Gouw, V, 302 vermeld als schepen vooi· H 4 8 o.a. een „Frans Janszoon Teding".
5
In de uitgave van IJ38 staat de volgende opstelling: A8v:
Dramatis Personae.
Mago seruus
Sephirah matrona
Joseph oeconomus
Potiphar hems, praefectus
satellitum regiorum, ut qui etiam praeiuerit,
turn carceri, tum ipsi praefecto carceris, vt
videre est Gen. 40
Lorarij
Hanno pocillator regius.
Puer,
Gulussa carcerarius.
Sterck neemt een totaal andere volgorde aan. De namen van de spelers Iaat hij in
de gegeven volgorde staan en verdeelt de rollen aldus: 1) Joseph, 2) Potiphar, 3) Sephira, 4) Mago, S) Hanno, 6) Gulussa, 7, 8, 9) Lorarii, Puer, carcerarii. Waarschijnlijk
ging hij van de gedachte uit, dat de eerstgenoemde spelers de voornaamste rol vervulden. O A H . 83.
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terwijl er na de zes hoofdrollen nog sprake is van „Lorarij" en „Puer".
Ook komt onder de spelers geen meisjesnaam voor. Waarschijnlijk
is de rol van Sephira dus door een van de jongens gespeeld. Dit komt
overigens wel overeen met de schoolreglementen van die tijd, die een
strenge scheiding tussen jongens en meisjes handhaafden. Zo werd bijv.
aan Meester Jacob van Schoonhoven van Brugge voorgeschreven: „dat
hy gheen maechden en sal moghen houden, omme die te leeren lesen,
scriven ende rekenen, dan mits die settende in een andere camere, dan
daer die knechtkens in sitten, dat oick de knechtskens een half ure
vroechgher weder vuyt gaen vel exverso te weten, dat zy altyt op
verscheyden tyden ende nyet tsamen op een ure en sullen t schoeien
coomen noch weder vuytgaen" 1 .
Het onderwerp van het spel is de poging van Sephirah om Jozef te
verleiden, zijn standvastigheid en alle gevolgen van dien. Het hoogtepunt ligt reeds in de eerste twee bedrijven: na de laatste mislukte
poging op het einde van het eerste bedrijf, komt Jozef bij de aanvang
van het tweede bedrijf het toneel opgestormd om te vertellen wat hem
overkomen is. Het eigenlijke conflikt speelt zich achter de coulisen
af. Het spel eindigt met Jozefs bevrijding uit de gevangenis als een
stimulerend voorbeeld voor de jeugd hoe de deugd altijd weer overwint
en beloond wordt.
In zijn stof heeft Crocus zich dus beperkt tot de gebeurtenissen van
de verleiding, de straf en de bevrijding. Zoals hij zelf aan Nivenius
schreef, wilde hij niet héél het leven van Jozef behandelen: dat zou
teveel stof zijn voor één toneelstuk. Ook het huwelijk van Jozef vond
hij niet nodig als slot, omdat het toch reeds een happy end had.
Opmerkelijk is de zorg, waarmee Crocus de wetten van het klassieke
drama respecteert. Zoals meerdere Humanisten verwerpt hij de aanpassing aan de middeleeuwse toneelopvatting en hekelt in zijn opdrachtsbrief aan Nivenius degenen, die tegen alle regels van de klassieken in meerdere plaatsen tegelijk op het toneel voorstellen: „Non sic
tollerari potest, vt longe lateque dissita loca in unum subito proscenium
cogantur: qua in re per se absurdissima, et nullo veterum exemplo
comprobata, minium sibi hodie quidam indulserunt" 2 .
Men kan niet zeggen, dat Crocus met zijn spel de lange rij Jozefdrama's
heeft geopend. Reeds voor hem was dit onderwerp voor het toneel
bewerkt, maar het is moeilijk te bewijzen, dat Crocus daardoor beïnvloed is geweest 3. Wel heeft hij zelf met zijn spel een grote invloed
uitgeoefend. De grote verspreiding blijkt niet alleen uit de vele herdrukken, maar ook uit het feit, dat latere schrijvers zich op dit stuk
inspireerden. Zelfs de zeventigjarige Macropcdius, die reeds meerdere
1
J. Müller: Vor- und f rühreforma torische Schulordnungen und Schulverträge in
deutscher und niederländischer Sprache. 2 din. Zschopau, 1885-1886, II, 340.
2
A6v.
' Voor vroegere Josefspeien zie Creizenach, a.w. III, 232 en 'Weilen, a.w. die ook de
navolgers uitvoerig bespreekt.
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latijnse schooldrama's op zijn naam had, kon zich blijkbaar niet aan
zijn invloed onttrekken, toen hij in 1544 zijn Jozef schreef 1 . De
grootste betekenis van dit spel ligt volgens Weilen „in dem Herausgreifen einer Episode und ihrer selbständigen Gestaltung zu einer psychologischen Studie". Ook als zijn navolgers weer heel het leven van
Jozef op het toneel brengen, richten ze toch meestal hun voornaamste
belangstelling op de door Crocus behandelde scene's en proberen de
vrouwenfiguur steeds sterker naar voren te brengen 2 .
En hier komen we tot een zeer merkwaardig resultaat. Op de titelpagina
heet het reeds duidelijk, dat hij het spel schreef „ad Christianae iuuentutis institutionem". Ook uit bovenaangehaalde citaten blijkt overtuigend, wat zijn bedoeling was. Bovendien kant hij zich openlijk tegen
Terentius en Plautus. In zijn proloog lezen we:
Apporto nanque, non Plauti aut Terentii,
Quas esse fictas nostis omnes fabulas,
Vanas, prophanas, ludieras et lubricas.
Verum ueram, sacramque porto, et seriam
Castam, pudicam, sicut ipsas Virgines.

Hoe is dit te rijmen met het pikante onderwerp ? Sterck schreef: „Het
getuigt voor den goeden smaak des dichters, dat hij de verleidingsscène
achter de schermen laat gebeuren, ofschoon ze hierdoor des te pikanter
wordt" 3 . En Crocus was niet de enige ! „Schonaeus, een goed katholiek,
tegenstander van Terentius en Plautus, uitstekend paedagoog, die de
calvinistische kerkeraad ten spijt nog lange jaren het rectoraat van de
Haarlemse stadsschool bekleedde, schreef schooldrama's op bijbelse
gegevens, die om hun précaire situaties ons weinig geschikter voorkomen
dan de vermaledijde klassieke comedie, die Terentius christianus moest
verdringen. Het moet voor de licht ontvlambare fantasie en ontvankelijkheid van de jeugd toch weinig verschil gemaakt hebben of een
vrijage tussen een jongen en een fille de joie op de planken werd
gebracht dan wel een hartstochtelijke verleidingsscène, zoals die voorkomt in Schonaeus' Suzanna en Josephus", aldus schrijft Bot 4 . Hij
volgde hierbij het voorbeeld onder andere van Crocus en Macropedius,
die eveneens de zelfkant van het leven in hun spelen schilderden, „mits
— en daar komt het op aan — mits er maar aan het slot een vermanend
' Creizenach, a.w. II, 106-107 behandelt de verschillen tussen beide drama's. Opvoeringen zijn bijna niet bekend. Volgens Worp, a.w. I, 236 gebruikte men bij de
opvoering van een Jozefspel te Haarlem in 1562 de tekst van Crocus. Zeker nam men
deze tekst bij de opvoeringen te Inglostadt Iff S bij gelegenheid van Carnaval, op
aansporing van niemand minder dan Petrus Canisius: zie gepubl. document bij OAH.
139-140.
* Weilen, a.w. 29.
' OAH. 82. Marcropedius laat in zijn Jozef van 1J44 de verleidingsscène juist wel op
het toneel afspelen. Vgl. Creizenach.
4
Bot, 221-222.
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opgeheven vinger kwam in de vorm van een stichtelijke afloop, waarin
de deugd triomfeerde over het kwaad, of een moraliserende epiloog".
Het ligt in de lijn van de paedagogische princiepen, zoals Joannes
Ludovicus Vives deze onder woorden bracht en die het verkeerd vond
de jongens alleen van het goede op de hoogte te brengen, maar hen
geheel onkundig van het slechte te laten: „Kunnen wij bij zoveel slechtheid ons leven doorbrengen zonder ook het slechte te kennen ? Het
goede kan men niet kennen, wanneer men niet leert waarin dat bestaat.
Maar het slechte, al zou men het verbergen, zoveel men wil, kan niet
onbekend blijven. Het is overal en kan niet verborgen blijven, het dringt
overal op de voorgrond". Daarom moet men hen het kwade laten zien,
opdat ze er een afschrik van krijgen 1 .
Heeft Crocus zijn drama echter geschreven als een reactie op de hervormingsgezinde rederijkersstukken, zoals Ellerbroeck-Fortuin vermoedt ? 2 . Dit kan mogelijk hebben meegespeeld, doch het is niet
duidelijk vanuit het stuk zelf. Geen polemisch-confessioneel standpunt
zoals bijv. in „Een Spul van sinnen van den siecke stadt" 3 .
Als slot van Crocus' activiteiten als onderwijzer en paedagoog zou ik
nog willen wijzen op zijn aansporing tot de jeugd een christelijk leven
te leiden, nl. zijn Oratio in vitam Domini nostri Jesu Christi 4 , ook
„ad Christianae pueritiae institutionem" en op twee kerstgezangen door
Crocus gedicht voor zijn leerlingen, zoals dit gebruikelijk was bij de
rectoren van de Latijnse scholen. Een Ode sacra tricólas tetrastrophos
ad psalmum 4 Î , door Crocus in Π 4 4 gedicht „ex more scripta", zoals
1

Gecit. O AH. 83.
E. Ellerbroeck-Fortuin: Amsterdamse Rederijkersspelen in de 16e eeuw. Groningen,
1937, 13.
' Tekstuitgave door: H. F. Grondijs, Borculo, 1917. „In de leelijke rollen treden de
roomschen op: Hypocrisye zijn de katholieke priesters, Tyranije is de met-hervormings
gezinde regeering van de stad . . . Het vertrek van Schrif tuerlycke Predicatie, dus
van de hervormde priesters maakt de stad doodziek." alsdus de interpretatie van
Sterck, in: Van onze tijd, jaarg. XVII (1916-1917), 4 И . Hervormingsgezinde
theorieën in toneelstukken blijkt ook uit verschillende gerechtelijke stukken. Reynier
Brunt, Generaal-procureur van Holland schreef 14 Febr. Π 34 aan de graaf van
Hoichstraten, Stadhouder-generaal van Holland: Dat spel ghespeelt tAmsterdam, daer
u.e. of scryft, heb ick in myn handen ende is wol blasphemie". Cornelius, II, 384.
17 Febr. 1534 een „Instructie" waarin we lezen: „Die voers. Meester Abel ende meester
Pieter sullen oick te kennen geven, dat omtrent een maent of drie weken binnen der
stede van Amsterdamme int openbaer gespeelt is dat lactste capittel Danielis, daer inne
verhaelt zijn vele schandelose woerden". Cornelius, Π, 389. Tenslotte schrijft men nog
in een Memorie over het Lutheranisme en Anabaptisme in Amsterdam: „Aldaer binnen
de stat, by tyden van regiment van denzelven Benning, Colyn, Allart Boelez ende
Heyman, zyn gespeelt diversche famose speciën, inhoudende dwalingen ende blasphemie, int openbaer voir allen olcke, zonder over de speelders te doen justicie . . ." Cornelius, II, 408. Al deze spelen hadden blijkbaar plaats rond 1ИЗ-1534. Crocus spel
zou dus een reactie hiertegen kunnen zijn geweest.
1

4

C L . 9, Cïv-Dfr: „Cornelü Croci Aemstelredami erudita cum primis iuxta ас
salutarli in vitam Jesu Christi oratio, in genere demonstrativo studiosae apud Aemstelredamum iuuentuti dictata, anno 1528". Herdruk C L . 73.
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hij zelf zegt en om gezongen te worden „cantanda" 1 . Volgens Sterck
zou hij hiervoor van de stedelijke regering „VI se. VII p., of ongeveer
ƒ 1.88" ontvangen hebben, doch deze vermeldt hiervoor geen bron,
zomin als hij zegt waar men het tweede kerstgezang van H 4 8 vinden
kan2.

S: Crocus' leerlingen
Over de leerlingen van Crocus is niet veel bekend. Reeds gaven we de
namen van de spelers, die betrokken waren bij de eerste opvoering van
zijn Jozef-drama. Bijzonderheden ontbreken echter bijna geheel.
In een brief van 1 f48 3 draagt hij zijn Oratio op het leven van
Christus, in Π 2 8 reeds gehouden, op aan enige leerlingen, die hij met
name noemt: „Cor. Crocvs Henrico Burchmani Fi. Nicolao Coccio,
Andreae Boelio, Cornelio Henrici fi. Gerardo Crasso et Theodorico
Hemmio, Aemsterodamis, chariss. discip. suis S.D." Ook deze namen
zijn moeilijk te identificeren. Familienamen kende men toen nog niet
zo zeer en bovendien geeft Crocus hier een latijnse versie van waar
schijnlijk hollandse namen, wat het geheel nog moelijker maakt. Is bijv.
Andreas Boelius, familie van de reeds vaker genoemde Nicolaas Boelens?
Aanwijzingen ontbreken om dit waar te maken.
Toch getuigt Pontanus „ende vele gheleerde mannen zijn wt zijn scole
als wt het peert van Troyen voortghecomen" 4 . Enige van deze geleerden
zijn ons bekend.
Allereerst noemen we dan Petrus Opmeer, de schrijver van het Marte
laarsboek. Hij getuigt zelf Crocus' leerling te zijn, wanneer hij vertelt
een copie van Erasmus' schilderij te hebben laten maken, omdat zijn
leermeester Crocus hier een gedicht bij gemaakt had, zoals we boven
reeds zagen 5 .
Uit het Martelaarsboek blijkt ook, dat „de meester van Wolpherdus
in de goede konsten en wetenschappen is geweest Cornelius Crocus".
Deze „Wolpherdus Michaelis Foppinga Martelaar, dapper krijgsman"
'Zie 336 onder de gedichten van Crocus. Vgl. ook: С. P. Burger, Jr.: Oude
Amsterdamsche Carmina Scolastica, in: Het Boek, II (1913), 54-60.
' OAH. Î4.
3
A.E. 14.
4
J. I. Pontanus: Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Amsterdam, 1614, 280.
5
In het „Opus Chonographicum orbis Universi a mundi exordio usque ad annum
M.DC.XI. Priore authore Petto Opmeero . . . " Antverpiae, 1611, I, t 4 recto geeft
Laurentius Beyerlick, die de uitgave verzorgde een kleine levensbeschrijving van Opmeer. Volgens hem zou Opmeer eerst aan de theoloog Alardus van Amsterdam zijn
toevertrouwd en vervolgens aan Nicolaas Cannius, een mening welke de Vocht in zijn
History, IV, 194 overneemt. Doch het is moeilijk aan te nemen, dat Opmeer van
Alardus les zou hebben gehad alvorens hij les kreeg van Cannius. Cannius was een
tijd ondermeester bij Crocus, en Opmeer ging Н4Э naar Leuven, waar hij lessen
volgde bij Nannius.
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is „na veel uitgevoerde heldendaden tot bescherming van het Katholieke
Geloof, als een goed Krijgs-knegt Christi, voor het Regtsinnige Geloof,
de eer en sake sijnes Konings en het welvaren en vrijheid van sijn
Vaderland, de Stad by na vermeesterd sijnde, in 't verdryven der Vyan1
den, klockelijk strijdende gesneuveld" in November 1577.
Een andere leerling is volgens sommige schrijvers Matthias Bossemius,
Amsterdammer, die naderhand Hoogleraar in de Akademie te Douai
geworden, in 't jaar 1599 overleden is. Hij stierf als kanselier van de
2
universiteit .
Of Sibrandus Occo les heeft gehad van Crocus voor hij naar Leuven
vertrok, heb ik in Crocus' of Alardus' werken niet kunnen vinden.
Sterck meent van wel, maar steunt hierbij alleen op het feit, dat Crocus
in zijn brief aan Maarten van Nieveen 3 over Sibrandus spreekt als
„ornatissimus doctissimusque adolescens". Dit lijkt me echter te weinig,
om hieruit deze conclusie te trekken.
Onzeker is ook of de staatsman Joachim Hopper een leerling van Crocus
is geweest. N a zijn eerste onderricht te Sneek (hij was aldaar geboren
11 November Π 2 3 ) , werd hij met Dominicus Benedixius en nog enige
anderen op 13 jarige leeftijd, dus 1536-37 naar Haarlem gezonden,
waar, volgens Hoynck van Papendrecht, een zekere Cornelius, priester,
rector van de zeer beroemde school was, een man bedreven in de lette
ren en als van nature bestemd om de jeugd te onderrichten. In een
nota vereenzelvigt Hoynck deze Cornelius met Crocus 4 . Dit zou dus
tot gevolg hebben, dat Crocus rond 1536-37 in Haarlem les gaf en dat
is moeilijk aan te nemen. Van Heussen zegt echter, dat Dominicus
Benedixius, geb. te Sneek, ook in 1523, door dezelfde voedster als
Joachim Hopper werd grootgebracht en dat ze samen te Haarlem op
school gingen bij Cornelius D u y c k 5 . In hoever ze toch contact met
Crocus hebben gehad, blijkt verder niet. Of is hier misschien van een
naamsverwisseling sprake ? In de „Epigrammatvm Moralium Libri D v o "
van Petrus van Afferden, reeds vaker geciteerd, lezen we een gedicht
getiteld: „Gloria mundi Fallax ad darum doctumque virum Joannem
Hopperum, Consulem & senatorem Amstel." Omdat al de personen,
in dit werkje genoemd Amsterdammers zijn, en leerlingen van de
Amsterdamse scholen, is deze Joannes Hopper mogelijk een leerling
van Crocus en is daardoor de verwarring ontstaan e .
1

P. Opmeer: Martelaarsboek... Amsterdam, 1700, II, 285.
Wagenaar, 198. H . v. H.(eussen) : Kerkelijke Historie en outheden der zeven vereenigde Provincies. Leiden, 1726, 219; Paquot, I, 409vv.
3
O A H . 118 en C E . 10.
4
History, IV, 323-330; Hoynck v. Papendrecht: Vita Vigili ab Aytta Zuichi ab ipso
Viglio scripta eiusque nee non Joachim Hopperi et Joannis Baptistae Tassii Opera
Historica aliaque Analecta. . . 's-Gravenhage, 1743, II, ii, 6.
5
H . v. H(eussen) : Historia seu notitia Episcopatus Leovardiensis. Leiden, 1719, 4849, 80. History, IV, 341.
' Epigrammatvm Moralium Libri Dvo . . . Petro Apherdiano . . . Antverpiae . . . H 60.
7v-8r.
2
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Ill: VERDEDIGER VAN H E T KATHOLIEKE GELOOF

1 : Zijn verzet tegen Joannes Sartorius

I

n onze biografie van Alardus bespraken we reeds de brief, die deze
Humanist schreef aan zijn vriend Nivenius in IS29 om Crocus aan
te sporen iets tegen mensen als Sartorius te schrijven. Wie was nu deze
Sartorius ? De zaak is niet erg duidelijk. Rogier schrijft: „Naast Hoen
. . . trad in humanistische kring ook als sacramentarier op de voorgrond
Joannes Sartorius (Snijders), die in 1500 te Amsterdam geboren werd
en omstreeks 1567-1 570 stierf. Hij was een tijdlang rector te Naaldwijk,
schreef latijnse schoolboeken en verspreidde theologische tractaten, o.a.
over de rechtvaardigmaking door het geloof, over de goede werken,
over de bijbel en over het heilig sacrament. Dit laatste schijnt vooral
het geval geweest te zijn, dat hem in 1525 in de gevangenis bracht.
Hij herriep zijn ketterij, maar herviel spoedig weer in zijn oude denkbeelden. Ter verkondiging van de sacramentarische gevoelens trad
hij in geestverwante kringen te Haarlem en te Amsterdam op; omstreeks
1560 woonde hij te Delft, waar hij blijkbaar het middelpunt van een
kring van Sacramentariers was" 1 .
De Vocht heeft echter de veronderstelling geopperd, dat er in Amsterdam twee personen waren, die Joannes Sartorius heetten. De een was
een linguist en onderwijzer, de ander een ijverig reformator, die tot
1570 actief was en enige ketterse werkjes schreef over Evangelie en
bijbel 2 .
Neemt men deze opvatting aan, dan verdwijnen verschillende moeilijkheden. De eerste was een Amsterdams schoolmeester, die in 1530 een
„Centuria Syntaxeon in decades disticta" uitgaf bij Martinus Caesar
te Antwerpen. In de door mij geraadpleegde uitgave van 1534 vinden
we een brief van Sartorius aan Crocus 3 , die ongedateerd is. Zijn
1
L. J. Rogier: Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en
de 17e eeuw. 2e dr. Amsterdam, 1947, I, 130-131.
2
History, II, 477-482.
* De uitgave van 15 30 wordt door Paquot vermeld. Brief in de uitgave van 15 34:
C L . 5. Hieruit blijkt een vriendschappelijke verhouding. Zelfs vraagt hij zijn me-
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latijnse grammatica van ИЗЗ 1 werd met de Centuria Syntaxeon in
П 3 6 herdrukt en opgedragen aan Alardus' vriend Petrus Nannius:
2 April H 36. Is deze onderwijzer nu een ander als degene, tegen wie
Crocus zich in de door Alardus uitgegeven Epistola Croci in 1531
verzette ? De gegevens zijn moeilijk te combineren, ofschoon de in de
volgende processtukken genoemde Sartorius óók onderwijzer was. Het
is dus niet geheel duidelijk, of het over twee personen gaat, ofwel over
één en hoe in dit laatste geval de gegevens gecombineerd moeten worden.
Zeker is, dat Crocus zich verzette tegen een „meester Sartorius" en
een „meester Wouter" beide onderwijzers te Amsterdam, die lutherse
ideeën verkondigden. In het „Memorie vant ghunt dat vuyt diversche
informatien tot Amsterdam bevonden wert gebeurt te zijn aengaende
de dwalinge ende secte van de Lutherye ende Anabaptisterye met tgunt
dair aen cleeft" lezen we „art. xxxviij: Ten regimenté van der scole
wairen genoemen twee suspecte persoenen, als mr Wouter, omme te
leeren Griecxs, ende gaven hem wedden, ende mr Jan Certorius, omme
te leeren Latyn, wiens discipulen veel blasphemie dagelicxs zeyden ende
suspecte boeken leerden, ende die de principaelste vant verraet naderhant gebeurt wairen" 2 .
Meester Wouter was leraar in het grieks en het hebreeuws, waarschijnlijk de eerste leermeester in deze taal hier in Noord Nederland 3 . Hij
was van stadswege aangesteld, omdat hij een wedde kreeg.
Waar gaven beide meesters nu les ? De Hoop-Scheffer meent, dat dit
niet het gymnasium (wat hij hier mee bedoelt is niet duidelijk), maar
waarschijnlijk het St. Nicolaas-college was. Dit werd in het begin van
de Π e eeuw door Willem Eggert gesticht als een kweekschool voor
godgeleerdheid en wijsbegeerte. Het werd in 14Î0 gedoteerd door de
Amsterdamse schepen Jan Eggert Harpertsz 4 . In de volgende stukken
is alleen sprake van „scole" in „Pouwelsbroedersconvente" en „Rethorykerscamere" boven de Waag 6 . Wijnman stelt als hypothese, dat Sartorius toen te Amsterdam als particulier docent (houder van een zgn.
bijschool) onderricht gaf en geheel los hiervan zou meester Wouter
als openbaar professor in het grieks en het hebreeuws in 1533 van
stadswege zijn aangesteld; daar hij les moest geven „ten aenhoeren
caenas Boelens (tevens groot vriend van Alardus) te willen groeten. Als het hier om
1 persoon gaat, moet deze brief bijna zeker voor de breuk van 1 October 1531 zijn
geschreven.
1
N-K. 18 $9.
1
Cornelius, II, 403-413. De klachten lopen van Η 2 ΐ - Μ 3 4 .
* Η . F. Wijnman: Wouter Deelen. De eerste Professor in het Hebreeuwsch te Amster
dam, in: 27ste Jaarboek van het genootschap Amstelodamum. Amsterdam, 1930, 43-6?.
4
Studiën en Bijdragen op het gebied der hist, theologie, verzameld door W. Moll en
J. G. de Hoop-Scheffer, II, 470-474. Vgl. ook Post: Scholen, 173, die zegt, dat het
bedoeld was voor de directe opleiding van de clerus, zoals tegenwoordig de Grootseminaria.
6
Het Klooster der St. Paulusbroeders te Amsterdam, door Dr. P. Scheltema, in:
Amstels Oudheid, ΙΠ, Amsterdam, Ш 9 , 39-54.
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van eenen yegelick" denkt hij aan een soort populair academisch
onderwijs 1 . Duidelijk is de kwestie bij gebrek aan gegevens niet.
Verschillende malen blijkt de verkeerde invloed van meester Jan Sartorius op de jeugd. In het „Ander memorie van tgene dat myn heer
van Hoochstracten te disponeren sal hebben op particuleer persoonen
binne Amsterdamme" 2 heet het: „Dat Mr. Jan Sartorius, siende comen
tsacrament, wech gegaen is deur die wage ende daer пае wedergecomen
byt geselscap daer hy by stont.
Dat dieselve Sartorius gcseyt heeft, dat hy wilde gaen ter heyliger
stede ende wilde gaen hoeren den hont bleffen, ten tyde als broeder
Cornells van Naerden precte . . . s .
Dat een van den jongen van Sartorius heeft tegens eenen anderen jongen
geseyt, dat alle die werelt verleyt wort by papen ende by monniken".
En in het „Memorie van tgunt dat myn heer die grave van Hoochstraten te communiceren heeft mitten schout burgemeesteren der stede
van Amsterdam, elcx voir zoe vele hem aengaen mach, hem gegeven
den 10. Octobris anno xxxiiij, om darticulen daerinne verclaert te
beantwoirden", lezen we nog: „Dat een jonge van den rectoer zoon
in Portugael gesien heeft, dat een ander jonge van Sartorius gaen voer
een outaer in de kerke, daert kermisse op was, genomen heeft een
tortze ende heeft daermedc пае den heyligen gesteken, seggende: mach
hy wel pap; dit zyn die goden, die men aenbidt".
De stukken stammen allen uit de jaren 1533-1534. Dat Sartorius reeds
eerder zijn lutherse gezindheid vertoonde en als schoolmeester ver
kondigde, blijkt wel uit de brief van Alardus van 1529. Wat deze
verlangt is, dat Crocus een geschrift zal opstellen, waarin vanuit het
oude en nieuwe testament de dwaling moet weerlegd worden, dat de
mens door het geloof-alléén gered zou worden. Crocus is, volgens
Alardus, dé man om de verderfelijke mening van de sola-fide leer
en „die kliek van zich alles aanmatigende betweters" te onderdrukken
en tot in de wortel toe te verdelgen. Daartoe schijnt hij geboren en als
met goddelijke gaven begiftigd.
5 Januari 1531 schreef Crocus de reeds meermalen geciteerde brief
aan de Officiaal van de bisschop van Utrecht om hem voor de tijd van
1

2
Wijnman, a.w. 44.
Cornelius, II, 39Î-397.
Aangezien het aantal Wederdopers in Π 3 4 sterk groeide, zond de landvoogdes, die
meende „dat dit arme volck verleydt ende bedroghen was wt rechter simpelheit" „een
groot predikant tot Amsterdam die genoemt was broder Cornells van Naerden ende
was een minderbroder, om daer alle vasten te preken", in: Hollandsch-Amsterdamsche
Kroniek, geciteerd bij Grondijs, a.w. Ы. XX. Volgens schrijver staat zijn naam in
margine bij vers 243 van „Spul van sinnen van een sieke stad" waar hij door Hipocrisije „een vprecht propheete" genoemd wordt. In het „Memorie . . ." van 10 Oct.
H 3 4 : Cornelius, Π, 391-394 lezen we nog, „Dat broeder Cornelis van Naerden
minoryt commende van de Cellebrocders, daar hy geprect hadde, ende gaende naer zyn
convent omtrent de Bordeelstraat aengevochten is by een oisterlinck. 'Dat een Jan
Dappelman, opentlyc gestraft heeft een predicant, te weten den voirn. broeder Cor
nells, prekende in de Nieuwe kerke".
3
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een maand dispensatie te vragen van de gebeden, die hij sinds zijn
kleine wijdingen, verplicht is te bidden 1. De reden, die hij hiervoor
opgeeft, is, dat hij zich wil bezighouden met gewijde arbeid, nl. iets
te schrijven, wat geschikt is om de gemoederen van sommigen af te
schrikken van de ketterij van Luther en Oecolampadius, hen er zelfs
tegen te wapenen. En dit werk heeft haast, volgens hem: „opus est
festinatio". Hij kan daardoor nl. het heil van sommigen, deels verwanten, deels kennissen, deels ook vroegere leerlingen bevorderen. Immers
volgende maand zullen enigen van hen bij scheepsgelegenheid vertrekken
„in partes orientales, ut hic Amsterdammis mos est". Daarom, opdat
ze door de ketters aldaar niet misleid worden, zou hij graag in de
volkstaal (germanice) iets over bepaalde punten van ons geloof schrijven
zoals over de H . Eucharistie, de verering van de heiligen en dergelijke
zaken, enerzijds om hen te wapenen tegen misleiding, anderzijds, opdat
zij, die misleid zijn, tot inkeer mogen komen. Welnu, hiervoor heeft
hij eigenlijk geen tijd, want hij is rector van de school en de tijd, die
buiten de lesuren nog overblijft, moet hij besteden aan het bidden van
de getijden van Onze Lieve Vrouw, hem door Joannes, bisschop van
Rochester in Engeland, opgelegd bij het toedienen van de kleinere orden.
Na zijn verzoek herhaald te hebben, nu echter iets ruimer geformuleerd:
„zolang als ik het heil van mijn medemens zoek te bevorderen", wijst
Crocus de Officiaal nog op enige misbruiken bij huwelijksfeesten en
vraagt hem hiervoor een remedium. Het gebeurt nl. niet zelden in
Amsterdam, dat degenen, die in de echt verbonden worden, noch op de
feestdag zelf, noch op de dag daarna de H. Mis bijwonen, maar deze
dag doorbrengen met dansen en eten. En dit niet alleen de bruid en
de bruidegom, maar ook allen, die bij hen zijn, jongens zowel als meisjes.
Of Crocus' verzoek werd ingewilligd is niet bekend. Ook ken ik geen
enkel werk van hem in de nederlandse taal, zelf geen aanwijzing, dat
zoiets bestaan zou hebben. Wel schreef hij in de loop van dat jaar een
tractaatje tegen Sartorius in verband met diens opvatting over de
Sola-Fide-leer, in de vorm van een brief, welke hij beëindigde: „Aemstelredami e ludo nostro literario. Calendis Octob. 1531." en door
Alardus als een soort open brief werd gepubliceerd 2 . Omdat de uitgave
door Alardus verzorgd is, omdat de brief van Alardus aan Nivenius
hierin staat afgedrukt, en omdat het tenvolle beantwoordt aan Alardus
wensen: een korte en krachtige weerlegging van de sola-fide-leer van
uit het oude en nieuwe testament, hebben we alle reden om dit werkje
te beschouwen als een antwoord van Crocus op het aandringen van zijn
twee vrienden Alardus en Nivenius. Allard veronderstelt echter, dat
Crocus „zijn geschrift uit de moedertaal later heeft overgebracht in
het latijn, teneinde in meer uitgebreide kring, d.i. ook onder de latijnsprekende en schrijvende buitenlanders groter nut te kunnen stichten" s .

1

CE. 4.

2

CE. 6 of A.L. 11.

* Allard, 39.
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Dit lijkt me echter onjuist, omdat het een brief is rechtstreeks gericht
tot Sartorius.
Hoewel we nog terug komen op de theologische opvattingen in deze
brief, wil ik hier nog even een meer algemene opmerking maken.
Wanneer we deze brief vergelijken met die van Alardus aan Nivenius
moet het verschil in toon wel meteen opvallen. Rustig en afgewogen
mist ze alle pathos, terwijl Alardus schijnbaar alleen maar scheld
woorden over heeft voor mensen met een andere geloofsovertuiging.
Crocus echter zendt Sartorius, zijn beminde broeder, zijn zegewens:
„Cornelius Crocus Aemstelredamus Joanni Sartorio suo ut fratri dilecto
εναγΐιν",
en spreekt hem heel de brief aan met „Sartori Charissime"
en „mi Sartori" 1 . Toch, zo zegt hij, kunnen we niet langer vrienden
blijven, omdat geen van ons de ander de hoop geeft zijn mening te
zullen herzien. Sartorius is openlijk tot die verfoeilijke groep toege
treden. Hij, Crocus, hoopt zelf met Gods genade op de rots, de Kerk
te staan, waartegen zelfs de poorten der hel niets vermogen. Bovendien
gaat het niet om kleine onbelangrijke dingen: nee agatur de bubulo
corio, neque porcello, quod aiunt, sed de iis rebus in quibus salutis
nostrae aeternae cardo vertitur. Het is beter geen acht te slaan op de
vijandschap van de mensen, dan God door „amicitiis noxiis" te beledigen.
Ook Paulus maant immers de ketters te mijden. Het past een christen
niet, samen te komen met degene, die het kleed zonder naad van Christus
verscheuren, iets wat zelfs de soldaten onder het kruis nog niet gedaan
hebben 2 .
Vooral uit het slot blijkt Crocus' vaste wil de Kerk trouw te blijven.
Als ge het met mij eens zijt, mijn Sartorius, geef dan die onnutte,
ja zelfs verderfelijke strijd over de sola-fide-leer op, opdat gij u niet
schuldig maakt aan verdeeldheid. Scheid u niet van de Kerk af 3 . Nemo
me movebit ab ea fide: niemand kan hem van zijn geloof afbrengen en
daarom zegt hij Sartorius „simul cum universo tuorum collegio" voor
altijd vaarwel, tenzij Sartorius nog van gedachten verandert 4 .
Heeft Sartorius op deze brief nog geantwoord ? Het schijnt van wel.
Paquot geeft onder de werken van Sartorius: „De fide justificante, ad
Cornelium Crocum liber unus" imprimé chez Jean Operin à Bale" 5 ,
doch ik heb er tot nu toe nog geen enkel exemplaar van kunnen vinden.

2: Processtukken

tegen Meester

Wouter

Niet alleen met de pen bestreed Crocus de reformatorische ideeën, ook
mondeling probeerde hij andersdenkenden te overtuigen. Zelfs getuigde
hij in een proces en legde tegen de reeds eerder genoemde meester
1

A2r en v, C2v, C3r.
» Piquot, III, 60J-60Í.
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* A2r.

· C2v.

* CJr.

Wouter, leermeester in het hebreeuws, een verklaring af tijdens een
verhoor voor de schepenen van Amsterdam op 5 Augustus 1535. Dit
stuk is voor het eerst gepubliceerd door de Hoop-Scheffer in 1872 '.
Als inleiding op dit stuk lezen we: „Dat hij (Crocus) evenmin mr.
Wouter vrijliet, ja zelfs dat hij den krachtigen arm der overheid tegen
hem inriep, om hem waar redeneren niet hielp voor goed onschadelijk
te maken, blijkt uit het volgende stuk, dat — schoon het boek, waarin
de verhooren voor Schepenen van Amsterdam over die jaren stonden
opgetekend, verloren is gegaan — behouden bleef, omdat het op een
afzonderlijk stuk papier geschreven werd. 't Kwam voor in de verzame
ling van Jacobus Koning en ging van daaruit over in de biblitheek van
D. C. en J. J. van Voorst; op den catalogus van de handschriften dier
boekerij (1859) staat het op Ы. 159 onder 1149 vermeld. Het is eigen
handig door Crocus getekend". Schrijvers melden echter niet waar zij
het stuk gevonden hebben, of waar het na de verkoop gebleven is 2 . Met
een kleine wijziging in de spelling geeft Allard het zelfde stuk, maar
met de toevoeging van het woord „priester" na de naam van Crocus in
de eerste regel. Wanneer dit er werkelijk heeft gestaan, zouden we hier
een zeker bewijs hebben, dat hij vóór 5 Augustus 153 5 priester was
gewijd. Zoals Allard mededeelt heeft hij „het nu volgend niet in extenso
uitgegeven stuk te danken aan mijn goede vriend Jan F. M. Sterck.
't Is afkomstig uit de nalatenschap van wijlen pastoor L. Gompertz" 3 .
Wegens het belang voor het leven van Crocus geven we het hier zoals
we dit bij de Hoop-Scheffer hebben gevonden:
„Meester Cornells Croock seyt ende affirmeert bij eede, hoe wair is,
dat hy omtrent 2 jaren geleden in de Pouwelsbroeders convente gehoort
heeft zekere oratie, die mr. Wouter, de Hebreeuwsche meester, aldaer
dede, als hy beghinnen soude de Hebreeusche lessen te doene, ende dat
voors. Wouter in dezelve oratie ten zelven tyde favoriseerde de opinie
van Luther, houdende: quod in omni opere bono peccai Justus. Seyt
1
Studiën en bijdragen op het gebied der historische theologie, verzameld door W. Moll
en J. G. de Hoop-Scheffer, II, 472-474.
г
In genoemde cataloog wordt het werk aldus omschreven: „Crocus, Corn., théol.
renommé. Déclaration sig. en Holl., du 5 Aug. Π 36. Pièce remarquable, contenant
une déposition contre l'hérésie d'un certain Meester Wouter, qui enseignait la langue
Hébraïque au Gymnase d'Amsterdam, dont Crocus était Recteur (2 pp. in fol.)
Jointes une copie et une biogr. de la main de J. Koning". В. J. M. de Bont vermeldt
in Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, XXVII (1903), 317, dat
het reeds 17 Aug. 1744 verkocht werd op een boekverkoping van Isaak LeLong.
3
Allard in 1892, 45. Wijnman, a.w. 49, die het gedeeltelijk overdrukt uit de HoopScheffer, wijst nog op het stuk, dat in de cataloog van de Hist. Tentoonstelling van
Amsterdam (1876) sub (1644) aldus omschreven wordt: „Schriftuur van Cornelius
Crocus P. en Rector der Lat. School, over de hervormingsgezindheid van Mr. Wouter,
onderwijzer alhier, benevens een biografie van Crocus (1$ 36) welk stuk toenmaals in
het bezit was van Kapelaan L. P. A. Gompertsz." Waar het stuk na Stercks dood
gebleven is ? Ik heb het niet kunnen achterhalen. Opmerkelijk is, dat noch Sterck,
noch Allard melding maken van de biografie van Crocus door Jacob Koning. Zou
het bij de dood van die kapelaan reeds uit elkaar zijn gegaan ?

199

voorts dat hy, affirmant, dairnae mit zyn discipulen ende scolieren
tot veel ende diversche reysen des saterdaichs op de Rethoryckerscamere
geweest es, aanhoorende de lessen, die voers. mr. Wouter aldaer in Griecx
dede, in welck langaige hy des saterdaichs altyt exponeerde tewangelie
van St. Jan, ende gecommen zynde totten zesten capittle van denselven
ewangelie op een plaetse, sprekende vant broot des levens etc. heeft de
voers. mr. Wouter zulcx daerinne gehaelt, dat hy deposant, zorgende
dat de jongheren daerby mochten gescandaliseert werden, in zynen
woorden gevallen is ende hem daeroff heeft doen ophouden.
Seyt voorts, nadat tiesse gedaen was, hy affirmant mitten voors. Wouter
geconfereert heeft, hem zeggende, dat de voors. plaetse te claer was,
dan die verdrayt mocht werden, wantse te bescheydelick spreekt van
drierley broot: een dat Moyses hadde gegeven, tander dat de hemelsche
Vader gaf ende tderde, zeggende: tbroot dat ick geven zall, dat is myn
vleysch, dwelck ick geven zal voer tleven des werelts. Dairop de voers.
mr. Wouter antwoorde, dat de Hebreuschen gebruycken het futurum
voor tpreterito oft perfectum.
Seyt voorts, dat voors. Mr. Wouter lezende de Hebreusche text in
Genes, caplo XXVI te wetene: Benedicam tibi et multiplicabo semen
tuum propter Abraham servum meum etc. de voors. mr Wouter den
jongen ende anderen tselve horende gedicteert heeft: id est propter
promissionem meam Abrahame factam. Dwelck de Lutherianen gemeenlick voort brengen ende neemen tot een solucie, alsmen hen voorhout oft spreekt van den heiligen te bidden, hoewel de text int selve
capittel weynich daer te voren anders verclaert ende aldus houdende
is: multiplicabo semen tuum, sicut Stellas celi, et dabo semini tuo omnes
gentes terre, eo quod obediverit Abraham voci mee et custodierit sabata
mea etc.
So waerlycken etc. Actum vijften Augusti anno XVc XXXVI presentibus Gheryt Andriesz ende Claes Loen Franssen, scepenen.
Cornelius Crocus, Aemsterd.
Uit dit stuk blijkt dus, dat Crocus met zijn leerlingen verschillende
malen de griekse en hebreeuwsche lessen van meester Wouter volgde.
Eens, toen deze leraar bij het verklaren van het evangelie van St. Jan
een, in Crocus ogen, ketterse mening naar voren bracht, is deze hem
in de rede gevallen „ende hem daeroff heeft doen ophouden", bang
dat de jongens daardoor „gescandaliseert" zouden worden.
Een ongeveer gelijke verklaring hebben we in een getuigenverhoor van
Meester Marten Dircxzn, ongetwijfeld Crocus' vriend Martinus Theodoricus Nivenius.
„Meester Marten Dircxzn presbyter seyt ende affirmeert by zynen·
priesterlyken woorden zynen hant op zyn borst leggende, hoe waer es,
dat hy affirmant meester Wouter heeft hoeren exponeren openbaerlycken voor den jongen vyf oft zes lessen int Greex uuyten ewangelie van
Jan ende dat hij affirmant inde zelve expositie den voorscreven Mr.
Wouter wel sommige woorden heeft hoeren verhaelen, die na zynen
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goetduncken voor den jonghen bath ende oirbairlijker hadden verzwegen geweest ende hem oick wel breeder heeft hoeren exponeren op den
voorscreven ewangelie dan hem bij de placaten k.Mts. geoorloft werdt,
mits dat hij nyet alleen en exponeerde nade letter, maer daer bij brocht
vele vreemde exposicien ende bijsondere van een poëet geheeten Nonnus
ende en exponeerde oick de voorscreven Mr. Wouter den ewangelie nyet
voorden jongen secundum ferias et denicales maer ganselick ende all
gelijck dat bij Sint Jan bescreven is.
Seyt oick, dat onlancx пае de voorscreven Mr. Wouter int Griecx
gelesen hadde bij hem affirmant gecommen is Mr. Cornells Croock
zeer verstoort wesende, zeggende hoe hij opde Rethorikers camere gehoert hadde mit zijnen discipelen dexpositie, die Mr. Wouter gedaen
hadde opden ewalie van St. Jan int 6e capittele op de woorden spre
kende, tBroot dat ick u geven sal, dat is mijn lichaem ende dat de
voorscreven Mr. tselve exponeerde zeggende, dat dair genomen worde
het futurum pro preterito, als dattet den ouden vaderen gegeven was
int hemelsch broot, dair off Mr. Cornells zeyde, dat hij den voornoemten Mr. Wouter gestraft hadde zeggende: gheeft mij een exempel op
een andere plaets in de scrifture, daer tfuturum pro preterito meer
gebruyckt wordt. Daarop Mr. Wouter antwoorde, dat hijt wel wist
maer op dien tijd niet en wiste te doen.
So waerlicken etc. Actum den 5 en Augusti anno 153 5 presentibus
Dirck Hillebrantzn. ende Claes Loen scepen.
Martinus Theodoricxz. 1
Beide documenten noemen verschillende feiten. Beide noemen echter
de griekse lessen, welk meester Wouter in de „Rethoryckerscamere"
hield en waarbij Crocus met zijn leerlingen aanwezig was. Vandaar
dat beide stukken waarschijnlijk van zelfde datum zijn. Het eerste
is echter van 5 Augustus 1536 en het tweede van 5 Augustus 1535.
N u is 1536 waarschijnlijk een foutieve opgave. Immers als schepenen
worden opgegeven Gheryt Andriesz en Claes Loen Franssen en in het
tweede stuk Dirck Hillebrantszn en Claes Loen. In zijn lijst van 7
schepenen noemt ter Gouw voor het jaar 153 5 Gerrit Andrieszoon van
Hoorn, Klaas Loen Franszoon en Dirk Hillebrantszoon Otter doch deze
twee eersten komen niet meer voor op de lijst van 1536 2 . Vandaar
dat ik het eerste stuk ook houd voor 153 5.
Opmerkelijk is, dat in het eerste stuk sprake is van hebreeuwse lessen
„omtrent 2 jaren geleden in de Pouwelsbroedersconvente" en in beide
stukken van griekse lessen in de Rederijkerskamer. Deze werden volgens
het stuk van Crocus iedere Zaterdag gegeven, terwijl het dispuut
tussen Crocus en meester Wouter „onlancx" heeft plaats gehad.
Of de lessen van meester Wouter de bedoeling hadden bijbelexegese te
1

G. Grosheide: Verhooren en vonnissen der Wederdoopers betrokken bij de aanslagen
op Amsterdam in Π 3 4 en ІІІ5, in: Bijdragen en Meded. v. het Hist. Genootschap,
XLI, 1-197. Amsterdam, 1920, geciteerd 157-Π8.
* ter Gouw, V, 300.
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geven, zoals Wijnman veronderstelt 1 , lijkt mij niet waarschijnlijk. In
die tijd was het echter algemeen gebruikelijk om bij het onderricht
in de klassieke talen de H . Schrift te gebruiken. Vandaar, dat bijv.
bij de stichting van het Drietalencollege de vraag aan de orde kwam,
of dit college onder de theologische faculteit moest vallen. Zo hadden
leraren echter de gelegenheid, om bij hun filologisch en grammaticaal
onderricht ook hun religieuse opinies onder de leerlingen te propageren 2.
Merkwaardig in dit verband is echter de beschuldiging, dat meester
Wouter het evangelie niet verklaarde „secundum ferias et denicales
maer ganselick ende all gelijck dat bij Sint Jan bescreven is".
We kunnen tenslotte nog de vraag stellen of deze aanklachten ook
gevolg hebben gehad. We citeren hier nogmaals de Hoop-Scheffer, die
bij het getuigenis van Crocus aantekent: „Dat het met deze beëdigde
aanklacht ernst was, blijkt uit de aantekening er boven gesteld: „hierof
copie autentyck gesonden anden procureurgeneraal", — maar welken
indruk ze bij dien dignitaris van het Hof van Holland maakte en welke
gevolgen ze voor mr. Wouter had blijkt niet uit de officiële stukken".
In het boven geciteerde Memorie lezen we in art. 54: „Ende alzoe myn
voirsz heere (van Hoochstraten) bevant, dat de twee Griecksche ende
Latynsche suspecte schoelmrs binnen Amsterdam veel quaets geleert
ende gesemineert hadden, heeft vermaent de wethouders metten xxxvj
vergadert zynde, dat zy de schoelmrs zouden verlaten ende oirlof
geven, twelck by de vroetscap ofte xxxvj belast was, oick alzoe te doen
voir meydach doen eerstcomende." 3 nl. 1535.
Dit komt ongeveer overeen met de thesauriersrekeningen. Meester
Wouter zou nl. sedert 9 Juli Π 3 3 een jaarwedde ontvangen van ƒ.50,
maar voor het jaar 153 5 werden hem slechts elf maanden uitbetaald
te weten van 9 Juli 1534-8 Juni 1535 4 . Daar hij hierna niet meer
in de stadsrekeningen voorkomt, kan men wel aannemen, dat hij sinds
die datum ontslagen is.
Dit kan echter niet het gevolg zijn van de getuigenissen door Crocus
en Nivenius afgelegd, op 5 Augustus van dat jaar, maar mogelijk zijn
beiden ondervraagd naar aanleiding van binnengekomen klachten en na
het ontslag van beiden. Volgens Wijnman had men reeds op bevel van
van Hoochstraten Sartorius verboden school te houden, toen hij, bij
vonnis van 9 December 153 5 uit Amsterdam verbannen werd, omdat
hij zich niet aan het verbod gestoord had. In een brief van de procureurgeneraal Reynier Brunt aan de graaf van Hoochstraten leest men, dat
Mr. Pieter van Montfoort te Haarlem conversatie hield met ballingen
als Mr. Wouter. De brief is van 2 Juli 1536 5 . Beide zijn dus verbannen.
Volgens de Hoop-Scheffer was mr. Wouter in 1540 te Middelburg
prediker van het Sacramentisme e .
1
Wijnman, a.w. 49.
* Zo meent ook Bot, 187-188 nota.
s
» Cornelius, II, 410.
* ter Gouw, IV, 274.
Wijnman, a.w. SÌ-SS.
* De Hoop-Scheffer: Geschiedenis der Hervorming in Nederland van haar ontstaan
tot 1531. Amsterdam, 1873, И 2 .
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3: Dissertatiuncula

contra Anabaptismum.

15)5

Was het voorgaande meer gericht tegen twee bepaalde personen, in
15} 5 neemt Crocus nogmaals stelling tegen de ketterse stromingen van
zijn tijd, zonder bepaalde personen bij naam te noemen. In een boekje
richt hij zich tegen het „Anabaptisme", dat vooral in dat jaar in de
Amstelstad zoveel opschudding bracht.
N u moet men voorzichtig zijn met de naam Anabaptisme en Anabaptisten. Noch Alardus, noch Crocus geven in hun werken een duidelijke
omschrijving van wat ze hieronder verstaan. Ze wekken zelfs de indruk
Anabaptisten, Sacramentariers, Lutheranen etc. over één kam te scheren.
De benamingen worden door hen willekeurig en door elkaar gebruikt.
En dit is niet zo verwonderlijk. Reitsma heeft er op gewezen, dat de
namen Anabaptisten, Wederdopers, Doopsgezinden vaak zonder onderscheid gebruikt worden en dat het daarom aanbeveling verdient de
benaming Doopsgezinden te beperken tot de rustige secte van na H 3 6
en de reorganisatie door Menno Simons, de naam Wederdopers tot de
chiliasten-van-de-daad, die in Munster hun centrum vonden. De
dooperse stroming in haar geheel wil hij dan aanduiden met „anabaptisme" 1 . Deze onderscheidingen kennen Alardus en Crocus echter niet.
Wanneer Sebastiaan Franck wel een tiental verschillende richtingen
meende te kunnen onderscheiden, en Büllinger er zelfs 15 telde 2 , komt
dit, omdat de namen, door de tegenstanders gegeven, hen slecht typeren en slechts berusten ,,ορ een opvallend uiterlijk kenmerk, dat louter
symptoom is van een algemeen verzet tegen de geldende dogma's en
gebruiken. Het anabaptisme... breekt met elk begrip van een kerk
met een omlijnde gedefinieerde leer en met een gezaghebbend priester
schap, met de sacramenten en met alle overheidsbemoeiing met de
religie. Het doopsel aan kinderen verwerpen de wederdopers met een
beroep op de bijbel, die het geloof vóór de doop zou eisen" 3 . Wanneer
Crocus zich in zijn „Dissertatiuncula contra Anabaptismvm" van
И З f en Alardus in zijn „Baptismus Christianus" van Π 3 9 tegen deze
4
ketterse richting keren , is het op de eerste plaats de kwestie van
herdoop en kinderdoop, doch speciaal bij Crocus wordt het duidelijk,
dat er nog heel wat meer kwesties aan de orde zijn.
Crocus publiceerde zijn werkje te Antwerpen op 6 April И З 5 . De
woelingen te Amsterdam waren toen al volop bezig. De Anabaptisten
verwachtten nl. ook een einde der wereld en de geboorte van een nieuw
godsrijk. Men meende zelfs de komst van dit nieuwe godsrijk te kunnen
verhaasten, door de stichting van een middelpunt. Dit middelpunt was
voor de Nederlanders Amsterdam en kan als metropool slechts verge-

1

J. Reitsma: Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlan
den. Je dr. herzien door Dr. J. Lindeboom. Den Haag, 1949, 50.
* J. Lindeboom: Stiefkinderen van het Christendom. 's-Gravenhage, 1929, 191.
' Rogier, a.w. I, 141-142.
* CL. 21 en A.L. 19.
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leken worden met Munster 1 . Reeds 1534 was er een aanslag op de stad
gepleegd, en in het begin van 15 3 5 vinden we hier de excessen van
naaktlopers. De woelingen vonden een hoogtepunt in de aanval op
10 Mei 153 5, toen Jan van Geelen een roekeloze poging deed de stad
te overrompelen, er in slaagde zich van het stadhuis meester te maken
en een nacht lang bezet te houden, totdat de soldaten het de volgende
morgen heroverden, waarbij 2 0 anabaptisten sneuvelden 2 . Deze woelingen waren ook de oorzaak, dat Crocus zijn school in 153 5 enige tijd
moest sluiten.
In de opdrachtsbrief van 14 Maart 1535 aan Maarten Nivenius 8
merken we reeds iets van deze onlusten. Crocus voelde zich gedrongen,
zo schrijft hij, dit werkje samen te stellen, omdat enige doortrapte
lieden met de grootste ijver of liever hardnekkigheid, ja, met ware
zwaardvechtersbezieling overal de dwaling verspreiden, zich zelf tot
apostelen van Christus maken en door een verblindend duivels licht
vele het gezichtvermogen ontnemen. Daarom, zo gaat hij door, kon ik
me niet bedwingen, om, hoewel van allen zeker het minste daartoe
in staat, naar best vermogen te trachten aan een zo verschrikkelijk
kwaad te weerstaan. De liefde immers ziet alleen naar wat ze wil en
niet naar wat ze kan. Wel hoopt Crocus door dit voorbeeld op zijn
minst de beter onderlegden aan te sproen. Het zou immers een schande
zijn, dat terwijl de ketters in het bevorderen van hun ongeloof altijd
en overal in de weer zijn, wij in het handhaven van de waarheid zo slap
te werk gaan en niet liever krachtig en gemeenschappelijk optreden.
Ook al zegt men, dat onze krachten te kort schieten, Hij, Die ons hart
doorgrondt, begrijpt ons en vergeldt ons volgens onze werken. Vertrouwend op de lezers, eindigt Crocus deze brief: „Dat we dit werkje
onder uw auspiciën, mijn Nivenius, willen doen verschijnen, was
billijk, daar we door uw oordeel het aandurfden de teerling te werpen".
Het boekje is geheel uit een apostolische geest geschreven, niet erg
diep, zomin als het werk van Alardus over dit thema, die zich veelal
op de gedachten van Crocus heeft geïnspireerd. Maar het was ook
op de eerste plaats bedoeld, niet om een scherp theologisch dispuut
uit te lokken, maar om kort en krachtig het katholieke standpunt
uiteen te zetten. Hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, heeft
hij waarschijnlijk dezelfde bedoeling als zijn vriend Alardus met vele
van zijn werken: de geestelijkheid te onderrichten en hen enige
argumenten aan de hand te doen voor predikatie en onderricht.
Allard, die deze uitgave niet kende, heeft zich geheel gebaseerd op de
uitgave van de verzamelde werken van Crocus uit 1612-1613. Zo kon
hij dan ook schrijven naar aanleiding van de mistoestanden in de kerk
ten tijde van Crocus: „Daar werden er echter gevonden, die geërgerd
waren of het veinsden te zijn en onder dat voorwendsel het geloof
1
Zie ook A. F. Mellink: De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden
Groningen, 19 J3.
г
Vgl. Rogier, a.w. I, 149.
» CE. 9.
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hunner vaderen verzaakten. Bij die gelegenheid nam Crocus alweder
de pen op en schreef zijn „brief aan een zeker iemand, die uit hoofde der
bedorven zeden in de kerk, het katholieke geloof veroordeelde". Hij
verwijst hier dus naar de „Epistola in Quendam e corruptis Ecclesiae
moribus fidem Catholicam damnantem" 1 . Schottus, de uitgever van
deze opera omnia, heeft echter deze titel zelf gemaakt. In de oorspron
kelijke uitgave van de Dissertatiunculae volgt het fragment van deze
brief onmiddellijk op Ы. С verso, zonder dat het duidelijk is of deze
brief door Crocus zelf geschreven is: Eerder wordt het tegendeel
gesuggereerd. In plaats van bovenvermelde titel zegt Crocus, dat hij
graag een fragment van een brief van een zeker iemand (fragmentum
epistolae cuiusdam) wil invoegen, hoewel dit misschien in dit geschrift
niet thuishoort 2 . Er zijn er echter, die meer voor de schijn dan van
binnenuit de Schriften voorwenden, omdat ze geërgerd zijn aan de
slechte zeden van velen in de Kerk, vooral van priesters. Op de inhoud
komen we nader terug. Bij Schottus volgen ook, onmiddellijk na het
tractaat over het Anabaptisme de „Testimonia SS. Patrum veterumque
Ecclesiae scriptorum atque Conciliorum de Baptismo infantum". Doch
deze serie vaderteksten komt ook in de oorspronkelijke uitgave van
Crocus' werk niet voor.
4: Ecclesia. 1536
Dit werk is wel het grootste en beste wat Crocus ons heeft nagelaten s .
Zoals de titel reeds duidelijk laat uitkomen, is het gericht tegen de
ketterse opvattingen van zijn tijd: „adversus falsae doctrinae ventos",
en heeft als doel de gelovigen te ondersteunen: „ad confirmandam fidem
catholicorum et stabiliendos á n i m o s . . . extremis hisce periculosis temporibus . . . inualescentes". Ook zal het van groot nut zijn voor de
predikanten: „verbi etiam Dei concionatoribus praecipue utilis". Boven
de bladzijden staat steeds weer met hoofdletters: „Auctoritatis Eccl.
Declaratio". Het is verschillende malen herdrukt en Alardus neemt
er een deel van over in zijn Katechismus van H 38, zonder de naam
van Crocus te vermelden 4 .
Doch ook hier moet men geen diepzinnig tractaat verwachten. Het
hoofdprobleem: het gezag van de Kerk, wordt scherp naar voren gebracht met veel schriftuurteksten. Begrijpelijk richt hij zich hier tegen
tendensen, zoals die voorkwamen bij Anabaptisten en Sacramentariers,
die hij met name noemt. Wanneer men bovendien de woelige dagen
van 153 5 herinnert, kan men de soms zeer felle toon en scherpe aanklachten van Crocus in dit werk begrijpen. Een reactie heet van dei
naald.
1
1

Allard, Я. In CL. 88 (П), 248-258.

Omdit het een fragment is van een brief van een niet nader te noemen persoon,
heb ik bet niet opgenomen in de lijst van brieven.
4
» CL. 27.
CL. 41, 47, 88 (II), 89, 024. Zie blz. 120.
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Het werk opent met een lange opdrachtsbrief aan zijn collega Nicolaas
Cannius, rector van het Urselinenklooster in Amsterdam 1 . Reeds bij
de aanhef van de brief wordt het probleem naar voren gebracht: Al
is de verhevenheid, waarheid en volmaaktheid van de H . Schrift nog
zo groot, dat men er niets aan mag toevoegen, noch er iets van af nemen,
toch gebiedt de noodzaak het gezag van een kerkelijke verklaring.
Want niet allen vatten haar in dezelfde zin op, zodat er bijna zoveel
betekenissen zijn als mensen. De uitspraken van de Ene, afgeleid uit
de bron van waarheid, overgeleverd door het ene leraarsambt лп de
H. Geest (vno spiritus magisterio tradita) worden door de verschillende
kronkelingen van de dwalingen door de een zus, door de ander zó
uitgelegd. Onbeschaamd als ze zijn, zoeken ze niet de ware zin van de
Schriften, maar halen er uit, wat ze graag willen. De bewijzen zijn
zo gevarieerd, dat de ketterijen nauwelijks te tellen zijn. Heel de
kerkgeschiedenis door zijn er ketterijen geweest, ze bestreden elkaar en
allen beriepen zich op uitspraken van dezelfde H . Schrift. De Kerk
bleef echter ongeschokt staan, ja, terwijl zij elkaar bestreden, bevestigden zij tevens het geloof van de Kerk. H u n onderlinge strijd is een
overwinning voor de Kerk. De waarheid ligt in het midden, terwijl
de ketterij bijna altijd uit een overdrijving bestaat, hetzij een teveel,
hetzij een te weinig. De Pelagianen vernietigden Gods genade door de
vrije wil te verheffen, heden vernietigt men de vrije wil door de
goddelijke genade te verheffen. Jovinianus ontkende, dat een gedoopte
nog zondigen kon, tegenwoordig beweert men, dat de rechtvaardige
in al zijn werken zondigt. Vroeger veroordeelden velen het huwelijk als
iets onreins, nu veroordeelt men het celibaat, zó, dat men zelfs nonnen
tot het huwelijk brengt. Vroeger prevelden de Euciten met wonderlijke
snelheid van tong tal van gebeden, thans veroordeelt men zelfs de
voorgeschreven gebeden als nutteloos. Zo lopen de dwazen op de Scylla,
terwijl ze de Charybdis willen vermijden.
Crocus hoopt in elk geval de lezers te overtuigen van het gezag van
de Kerk. Zoals bij zijn tractaat tegen het Anabaptisme, getuigt hij ook
hier van zijn onmacht. Als hij maar door zijn gekras „crocitu nostro"
(een leuke zinspeling op zijn naam) de zwanenzang van een ander
opwekt. Geheel zijn redenering vat hij aldus samen, dat zij, die niet
naar de Katholieke Kerk luisteren, ook geen acht slaan op de Schriften,
die juist voorschrijven naar haar te luisteren. Dat wil echter niet zeggen,
dat hij blind is voor de misbruiken in de Kerk. Niet de misbruiken of
ouderdomsverschijnselen van de Kerk, die jammer genoeg zo talrijk
zijn na П 0 0 jaar, ofschoon ze nog niets zijn vergeleken bij die van de
nieuwe secten, die in hun jeugd al zo bedorven zijn, neen, niet die
misbruiken wil hij verdedigen, maar het gezag van de katholieke
dogma's. Dat werk beveelt hij in Cannius' gebeden aan.
Zoals we zagen, spande hij zich in Π 3 8 in voor de uitgave van Alardus'
1

CE. 11.
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1

Katechismus . Op verzoek van deze Humanist schrijft hij op 28 April
van dat jaar een aanbevelingsbrief aan Steels, de Antwerpse uitgever
voor dat werk, dat Alaidus „uit ijver de studerenden te helpen" zo
graag zou willen laten verschijnen. Crocus twijfelt er niet aan of Steels
zal hiermee een heilzaam werk ondernemen, tot eer van zijn drukkerij,
maar vooral tot groot voordeel van de christelijke zaak.
Eveneens schrijft hij in de loop van Π 4 2 verschillende drukkers aan
in verband met een werkje van Latomus, door Alardus in 1544 uitge
2
geven . Het verscheen nog eens, nu ongedateerd, tesamen met het werk
van Crocus over de Kerk 3 . Op verzoek van Alardus, met goedkeuring
van Tielman, de president van het Pauscollcge te Leuven en van Wilhel
mus Cinnesius 4 had hij een brief geschreven aan een uitgever in ver
band met dit werk, zoals hij mededeelt in de brief aan Tielman 5 , al
weten we niet welke drukker, eventueel drukkers, hij hier bedoelt.
Volgens zijn opvatting was deze brief aan de uitgever niet alleen
plicht van een trouw katholiek, wiens taak het is zich als schutsmuur
voor Gods huis op te werpen, of van een dankbare ziel, die zich nu
verzekerd weet van Tielmans welwillendheid. Neen, het was een per
soonlijke opgave, want ongeveer twee jaar geleden heeft hij zelf ook
een boekje over het kerkelijke gezag uitgegeven e .
Nogal fel wijst hij op de vele schrijvers, die tegenwoordig alles ver
achten, wat men eeuwenlang heeft onderwezen, die met hun nieuwe
opvattingen ingaan tegen de uitspraken van de algemene concilies,
alsof met hen de wijsheid geboren is. Deze kinderen van de wereld
hebben toch ook de oudste leraren van de Kerk en de Kerk zelf als
school. Daarom is de zachtzinnigheid van de vorsten, de overheid, veel
te zorgeloos en veel te slap.
Met een aansporing tot Tielman en diens college toch ernstig te over
wegen hoe groot de ontwikkeling moet zijn van de „bewakers van de
wijngaard van de Heer van Sabbaoth" tegen die sluwe vossen, eindigt
hij deze brief.
Op de „gebeden ter ere van Christus' Lijden", die zeer vaak herdrukt
werden, zullen we niet verder ingaan. De eerste uitgave is van Augustus
1Ш7.
1

C E . 12.
* A.L. 44.
» C L . 89.
Guilielmus Petri Cinnesius, door ter Gouw, V, 165, Mr Willem Kinnesz genoemd,
sinds И И „vicecureyt" van de Nieuwe Kerk. Zie over hem: H. v. H(eussen) : Historia
seu Notitia Episcopatus Harlemensis. Leiden, 1719, 100. In het meermalen geciteerde
„Epigrammatvm Moralium Libri D v o " van P. v. Afferden vinden we op 17v-18r een
„Encomium Theologiae. Ad grauiss, virum M. Guilielmum Cinnesium Sacrae Theologiae Licentiatum" en 60v lezen we: Visum et approbatum per Dominum Guilielmum
Cinnesium Sacrae Theologiae Licentiatum. C. P. Burger: Oude Amsterdamsche Car
mina Scolastica, Het Boek, II (1913), Î8-Î9 geeft verschillende gedichten met de
approbatie van Cinnesius en een opdracht aan „Guil. Cinnesio, S. Theol. Licentiate,
Eccles. D. Mariae apud Amstel. Pastori Vigilantissi."
s
C E . 13.
• Een verwijzing naar C L . 47, herdruk van C L . 27.
' C L . 8.
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IV: CROCUS* D O O D

N

adat Crocus jarenlang in Amsterdam gewerkt had als onderwijzer
en tot Januari 1549 rector aan de Oudezijds geweest was, zoals
we zagen, rest ons nog de vraag, wat hij daarna gedaan heeft.
Orlandinus vermeldt, dat hij door de koning van Portugal werd aangezocht als professor aan de universiteit van Coimbra, maar weigerde,
omdat zijn oude moeder nog leefde: „Ab initia Coimbricencis Academiae
cum ab Lusitano Rege magnis honorum invitaretur illecebris, suo omni
commodo ac splendori vetulae parentis varitatis antetulit" 1 . Foppens
geeft echter een geheel andere beweegreden: Door Joannes de koning
van Portugal uitgenodigd, weigerde hij: „ne patriae juventi, quam
adversus haereticos in catholica instituebat Fide, deesset" 2 .
Mogelijk zijn beide beweegredenen te combineren. Crocus bleef immers
tot aan de dood van zijn moeder voor haar zorgen. Wanneer stierf
zij echter? Dat is niet bekend. Was dit kort vóór Januari 1549 toen
zijn rectoraat te Amsterdam ophield ? Of stierf ze reeds eerder in
1537-H38, toen hij waarschijnlijk naar Leuven vertrok om daar
theologie te studeren en later weer als rector van de school terugkeerde?
Het feit, dat Crocus een professoraat werd aangeboden te Coimbra
schijnt echter wel vast te staan, al weten we niet precies wanneer. Het
„initia Academiae" houdt nog niet per sé in, dat Crocus aangezocht
werd meteen bij de stichting van deze universiteit, maar wel in een van
de eerste jaren. Ook Polancus, de eerste geschiedschrijver van de Jesuiten
vermeldt het feit onder 15 50: „Venit his diebus Parisios vir Flandria
haud obscuri nominis, Cornelius Crocus, quem cum Portugalliae Rex
initio Academiae Coimbricensis cum egregio stipendio eo vellet deducere,
conditionem recusavit nec matrem vetulam deserere voluit" 3 .
Is het echter mogelijk nog iets meer over dit aanzoek te zeggen ? Sterck
geeft geen bronnen als hij schrijft: „Cornelius C r o c u s . . . bleef door
zijn geleerdheid de aandacht trekken, zóó, dat Damianus à Goes, de
factor voor de handel van de koning van Portugal te Antwerpen, een
hoogstaand en geleerd humanist, die in H38 en 1540 in ons land ver1

Orlandinus, a.w. 236.

208

* Foppens, 198.

' MHSJ. Chron. 92.

toefde in verband met zijn huwelijk met een Haagsche dame 1 , Crocus
een schitterend aanbod heeft g e d a a n . . . Reeds in H 3 6 had Crocus
de lof van à Goes verkondigd in zijn Ecclesia... Crocus prijst daarin
den „magnificus simul ac literatus vir dominus Damianus à Goes" 2 .
De Amsterdamsche rector blijkt bijzonder de aandacht van den Portugees te hebben getrokken en het moet wel op een voordracht van à Goes
zijn geweest, dat Crocus een uitnodiging ontving van koning Manuel 3
om tot hoogleraar te worden benoemd aan de universiteit van Coibra,
die in 1540 juist van Lissabon daarheen was overgebracht" 4 .
Wat Crocus in de loop van Π 4 9 en begin 15 50 gedaan heeft is onbe
kend. Wel weten we, dat hij op 14 Mei 15 50 vanuit Leuven via Parijs
naar Rome vertrok om bij de Jesuiten in te treden. In een brief van
Pater Adrianus Adriaenssens aan Ignatius, van 22 Mei 15 50 lezen we,
dat mijnheer Cornelius Crocus, over wie hij in voorgaande brieven
reeds meer verteld heeft, daags voor Hemelvaart de romeinse reis alleen
heeft aanvaard „per Parisios" en wel „magno cum fervore, gaudio et
fiducia in Domino" 5 . Juist dit „cuius in praecidentibus litteris plenius
mentionem feci" wijst er misschien op, dat Crocus reeds enige tijd bij
de Jesuiten in Leuven zijn intrek had genomen, in elk geval met hen
in contact was getreden. Deze brieven zijn echter jammer genoeg niet
bewaard gebleven. Ze zouden ons zeker heel wat verder kunnen brengen.
De brief vervolgt dan: „Onze kok, over wie ik u in dezelfde voor
gaande brieven heb geschreven, weende bitter (multas lachrimas fundit), omdat hij niet met mijnheer Crocus kon meegaan. Immers de
heer Crocus, die tien jaar geleden reeds alleen naar Rome is gegaan,
wilde liever geheel alleen „pro Christo" vertrekken, om zich tenvolle
met de Heer te verenigen en elk contact met mensen te vermijden. Deze
kok had tot nu toe met hem samengewoond".
Crocus reisde over Parijs. Zijn verlangen om zo vlug mogelijk in Rome
te zijn dreef hem er toe snel door te reizen, ondanks de aansporingen
van de Jesuiten in Parijs te wachten tot de grootste hitte voorbij zou
zijn. „Toen hij te Parijs was aangekomen, spoorden de onzen deze
„virum gravem et quinquagenarium" aan tot September bij hen te
blijven. Hij echter zei: ik smeek U, wilt mijn reis niet belemmeren;
de Heer is mijn gezel, tot zijn eer zal ik deze tocht ondernemen en ik
1
Zie blz. 149.
' In verband met de Christenen in Aethiopie schrijft hij nl.: „ut . . . astipulatur
narratio magnifici simul & literati viri Domini Damiani à Goes Lusitani, regiae
negationes apud Antuerpiam procuratoris, nuper in lucem edita". Volgens MHL. 621
waarschijnlijk: „Fides, Religio, moresque Aetiopum sub imperio Pretiosi Joannis" in
1538 bij Rescius te Leuven in vermeerderde herdruk: Commentarii Rerum gestarum
in India citra Gangem a Lusitanis, Anno 1538. De tekst van Crocus in: C L . 27,
В 2 recto.
s
Bedoeld wordt Joannes III, 1521-1557.
4
O A H . 115-116.
5
MHSJ. Litt. I, 197. Dominus zou kunnen wijzen op „priester", doch in boven
staande tekst wordt het ook gebruikt voor Damiaan van Goes.
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vertrouw er op, dat ook ik een tienling als dagloon zal ontvangen,
hoewel het reeds het negende uur te Rome is, wanneer ik in de wijngaard zal aankomen". Geheel niet bang voor de hitte, had Crocus
waarschijnlijk toch wel te veel van zijn krachten gevraagd. „In de
Sociëteit opgenomen, sprak hij met de grootste nauwgezetheid een
biecht over heel zijn leven „quasi ad jubilaei gratiam obtinendam
venisset", werd echter dodelijk ziek: „in morbem incidit, qui ad mortem,
vel potius vitae aeternae initium, ut speramus, eum deduxit".
Verschillende schrijvers beweren, dat Crocus door Ignatius zelf in de
orde werd opgenomen. Dit doet enigszins vreemd aan, wanneer men
de brief van Pater Adrianus leest, die Ignatius vertelt, dat Crocus
in de orde is opgenomen. Hoewel uit niets blijkt, dat hij een noviciaat
heeft gedaan en uit bovenstaande brief ook niet blijkt, dat hij mogelijk
op zijn sterfbed de geloften heeft afgelegd, werd hij toch als Jesuit
erkend, gezien vooral het feit, dat aan bijna alle huizen van de Sociëteit
zijn doodsbericht werd gezonden: „Similes de transitu seu morte Cornelii litterae in omnes fere Societatis domes missae hoc tempore sunt" 1 .
Ook de Opera Omnia werden door Schottus in 1612-1613 uitgegeven
als werken van: „Cornelii Croci Aemstelredami Batui Societatis Jesv
presbyteri" 2 .
Zeker was hij niet de eerste Hollandse Jesuit, zoals Feller beweert 3 ,
maar wel, als men wil, de eerste Amsterdamse Jesuit. Volgens sommige
schrijvers is hij „voti causa" naar Rome gegaan 4 . Ook uit een andere
brief blijkt, dat Crocus reeds met de Jesuiten te Leuven in contact
stond. We geven hier een vrij lang citaat uit een brief van Nicolaas
de Lanoy aan „Patri Daniele Paeybroeck" van 9 Augustus Π JO, omdat
we hier tevens een getuigenis hebben over Crocus als mens: „Crocum
nostrum, quem prioribus Uteris tuis (aut certe Gaudanus) significasti
ex incerto relatu Romam ad nos aduentare, iamque, omni pulso dubio,
affirmas iter arripuisse; hunc virum iamdiu fama noveram, priusquam
oculis vidissem. Semel, quum Lovanii diversaretur, verius quam habitaret (citius enim solitus erat repeleré suam patriam), nobis fuit in
prandio conviva: visus est mihi vir comis, magna simplicitate ac modestia
venerabilis. Finito prandio, me percontatus est noster Gaudanus, quid
de lingua sui conterranei censerem, volens fortasse nos fratri pari
eloquentia audisse paucissimos. Tune temporis, uti ferebant sui hollandi,
continebant se in cubiculo conducto solitarius, a quo vix unquam
recedebat: sic pertinaci studio incumbebat lectioni sanctorum patrum,
et maxime beati Augustini. Ne quid etiam dispendii sua studia sustine1
MHSJ. Chron. I, 9Ì. Vgl. ook A. Poncelet: Nécrologie des Jésuites de la province
Flandro-Belge. Wetteren, 1931, 1.
* C L . 88.
8
F. X. de Feller: Geschiedk. Woordenb. of beknopte Levensbeschrijvingen, VIH, 34,
's-Hertogenbosch, 1831. Ook J. Kok: Vaderlandsch Woordenboek, X, S69, Amsterdam, 1788.
4
o.a. Foppens, 198; C. P. Hoynck v. Papendrecbt, a.w. II, ii, 6.
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rent, victu tenuissimo utebatur. Verisimile est hominem, natura
studiosissimum, non parum promovisse in Uteris sacris, quibus iam
multis annis, liber ab omni strepitu et curis docendae juventutis, potuit
totus insudasse. Dubium non est quin multos ex suis olim discipulis
1
sit ad Christum pertracturus, Deo intus amicos excitante" .
Crocus' voorbeeld maakte grote indruk op zijn vrienden. De overste
van het huis te Leuven maakte in Juni 15 J 0 een reis naar het noorden,
een soort verkenningsreis. Gegevens hierover vinden we in de brieven,
2
die hij aan Ignatius schreef . Aanleiding tot die reis was het bezoek
van Crocus op doorreis naar Rome. In Amsterdam was P. Adrianus
de gast van pastoor Egbertsz en maakte ook kennis met Crocus' vriend,
Nicolaas Cannius, dan pastoor te Spaarnwoude, die wel graag Crocus
had willen volgen: „et dixit se pene illius animi esse qui velit sequi
Dominum Crocum" 3 .
Op 7 April schrijft P. Adrianus aan Ignatius, dat een frater Arnoldus
is aangekomen. Aan hem had de zeer geleerde heer Cannius, socius van
Crocus, piae memoriae, geschreven, dat hij na de Paasdagen, Deo volente,
naar Leuven zou gaan om vandaar naar Rome te vertrekken en het
graf van Crocus te bezoeken „per haec et similia satis indicans se quo
que veile Societati nostrae adiungere". Hij vroeg hem echter wel, dit
nog aan niemand door te vertellen, maar magister Jacobus had P. Adri
anus de brieven toch laten lezen 4 .
In de bijlage geven we nog enige gedichten op Crocus.

1

MHSJ.Ep. II, 426-427.
* MHSJ. Lit. I, 205, 267. Een artikel over deze reis: H. J. Aliarci: De eerste Jesuit
te Amsterdam ( Ш 0 ) , in: Jaarboekje v. Alberdingck Thijm. 1900, 43-66. Zie ook:
F. van Hoeck, S.J.: Schets van de geschiedenis der Jesuiten in Nederland. Nijmegen,
1940, 11.
s
MHSJ. Litt. I, 198.
4
MHSJ. Ep. II, m .
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THEOLOGISCHE OPVATTINGEN
VAN AL ARDUS EN CROCUS

INLEIDING

Polman heeft er in zijn magisterthesis op gewezen 1 ) dat de omvangrijke
literatuur, die in de eerste helft van de zestiende eeuw door de grote
strijd tussen Rome en de protestantse geloofsovertuiging was opgewekt,
voor een groot deel het karakter draagt van de omstandigheden. Bijna
alle werken hebben betrekking op concrete situaties en zien zeer bepaalde
tegenstanders. Zij beperken zich er toe een of ander geloofsartikel te
bediscussiëren en zelden waagt men zich aan een onderzoek van heel
het systeem. Weliswaar zette Melanchton in zijn „De loei theologici"
en Calvijn in zijn „Institutio Christiana" om zo te zeggen heel hun
systeem uiteen, maar deze werken zijn toch op de eerste plaats bedoeld
voor hun geloofsgenoten en het polemische element is naar de tweede
plaats gedrongen. Zo laat de literatuur van de zestiende eeuw een waar
opportunisme zien. De polemisten willen alleen hun tegenstanders verwarren en zoeken hen te verpletteren door de hoeveelheid van argumenten, zonder zich eigenlijk druk te maken over de waarde van deze
argumenten. Daarom gebruiken zij de H. Schrift, de Vaders, de geschiedenis, de rede en de analogie van het geloof.
Deze elementen nu vinden we ook sterk terug in de werken van Alardus
en Crocus. Hun werk is meestal gericht tegen een bepaalde persoon,
zoals de brief tegen Sartorius, of tegen bepaalde richtingen, die steeds
sterker naar voren kwamen: Lutheranen, Anabaptisten, Sacramentariers,
opvattingen van Oecolampadius en Karlstadt. Veelal doen deze boekjes
aan als „populair-wetenschappelijk", met een overvloed aan „bewijsmateriaal" ten dienste van zielzorgers, predikanten enz. Anderen hebben meer het karakter van stichtelijke lectuur, dan van „theologischwetenschappelijke" arbeid door en voor beroepstheologen.
Geen van hun werken geeft een gehele geloofsleer. De Katechismus door
Alardus uitgegeven is hierop in zekere zin een uitzondering. Men moet
ook hier niet een uiteenzetting verwachten van heel de geloofsleer in alle
onderdelen: het is een paraphrase op het Onze Vader, het Weesgegroet
en het Credo. Bepaalde punten worden echter zo snel afgedaan,
1
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dat men nauwelijks kan spreken van een theologische beschouwing,
terwijl de beklemtoning van verschillende, in zijn tijd aangevallen
waarheden, het geheel een sterk apologetisch karakter geven.
Het bestaan van God bijvoorbeeld, schijnt Alardus zonder meer aan
te nemen. Geen van de vijf traditionele Godsbewijzen citeert hij. Zijn
redenering komt in het kort hierop neer: „Geen schepsel kan scheppen,
geen schepsel kan ook de schepping teniet doen, derhalve is degene,
die dat wel kan God" 1 .
Dat er maar één God is, weten we reeds met ons natuurlijk verstand.
Waren er meerdere goden, dan zouden die van elkaar verschillen, en
geen zou het hoogste goed zijn 2 .
Over de Drieëenheid geeft hij slechts enige traditionele formuleringen.
Het is niet nodig dit boekje in extenso te behandelen. Speciale punten
zullen we gelijk met de andere werkjes behandelen. We willen hier
dus een overzicht geven van de verschillende problemen door Alardus
en Crocus behandeld. Deze handelen over kwesties in verband met de
rechtvaardiging, het geloof en de goede werken. Vervolgens de sacramenten, speciaal de doop en de Eucharistie. En tenslotte de opvatting
over de Kerk.
Omdat Alardus en Crocus veel met elkaar hebben samengewerkt, zoals
we reeds zagen, omdat Alardus veelal op de gedachten van Crocus
steunde, deze overnam zonder zijn naam te noemen, behandelen we
beide naast elkaar. Zij waren één in gedachten en streven: de verdediging van de katholieke opvattingen.
Wel zullen we ons zoveel mogelijk aan de opbouw van de afzonderlijke
werkjes houden, ook al snijden ze soms eens een nevenprobleem aan.

1

A.L. 38, E4v.
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I: PROBLEMEN R O N D DE RECHTVAARDIGING,
H E T GELOOF EN DE GOEDE WERKEN

D

ogmatisch is de leer over de rechtvaardiging een complex van vele
geloofspunten. Eerzij ds is deze rechtvaardiging nodig vanwege
de erfzonde. Anderzijds kan men de vraag stellen hóe men gerechtvaardigd wordt. Zo komt men op het geloof en daarmee samenhangend
de vraag naar de noodzakelijkheid van de goede werken.
Crocus heeft deze vraag behandeld in zijn brief aan Sartorius. Alardus
schreef zijn Dissertatiunculae tres over de erfzonde, de rechtvaardiging
en de verdiensten, later nog eens gedeeltelijk verder uitgewerkt in zijn
Sylvulae novae.

1 : Brief van Crocus aan Sartorius

1

De strijdvraag hier gaat over de uitspraak van St. Paulus, dat het
geloof, zonder de werken ons zalig maakt, terwijl Jacobus beweert,
dat het geloof alléén ons niet redt. Hoe deze twee te combineren ?
Het kan, volgens Crocus, zoals ook de Vaders het doen, met name
Augustinus, „aan wien gij alles schijnt te ontlenen".
Alvorens echter tot de behandeling van het probleem over te gaan,
geeft Crocus in het kort aan hoe men de Vaders moet lezen. „Het zijn
toch niet alleen de uwen, mijn Sartorius, die de Vaders lezen en het zijn
toch niet alleen zij, die alles begrijpen" ? Uw volgelingen lezen de
Vaders echter met een dusdanige jaloersheid, dat het schijnt alsof iets
soms met drie woorden reeds voor hun mening pleit. Zij zien echter
niet in, dat zij zich zelf bedriegen, dat zij oude dwalingen voor
nieuwe ruilen en noch zich zelf, noch de katholieken voldoende begrijpen. Op hen is het spreekwoord van toepassing: „Quisque venatur
quod amat." Omdat heel de H . Schrift van God komt, is een persoonlijke interpretatie dus uit den boze. Gedreven door de H. Geest, hebben
mannen Gods, die niet zomaar tot een of andere kerk behoorden, maar
tot de katholieke Kerk, die de H. Geest bezit en tot de hele waarheid
' CL. 9 of A.L. 11.
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leidt, gesproken. Het is helemaal geen kunst en ook niets nieuws bij
de studie van de Vaders iets te vinden om het te verdraaien. Dit heeft
bijv. reeds Oecoscotus gedaan, toen hij zijn godslasteringen met betrekking tot het H. Sacrament aan de eenvoudigen voorhield 1 .
Na deze meer algemene inleiding over het gezag van de Kerk en de
interpretatie van Schrift en Vaders onder leiding van de Kerk, iets, wat
hij verder zal uitwerken in zijn tractaat over de Kerk, gaat hij over
tot zijn eigenlijke onderwerp.
Alleen het geloof is het begin en fundament van ons heil, het is het
licht, dat ons verstand verlicht, zoals de Schrift ook getuigt: Zonder
het geloof is het onmogelijk God te behagen, want wie Hem wil
naderen, moet geloven, dat Hij bestaat en de Beloner is voor hen, die
Hem zoeken. Gelooft gij niet, dan zult ge ook niet begrijpen. Doch
er komt nog iets bij. De liefde, die zich richt op God is de vervolmaking
van het geloof, want er staat ook geschreven: Boven dit alles gaat de
liefde, die de band is van de volmaaktheid. En misschien bedoelt
Joannes dit, als hij zegt: Allen, die Hem ontvingen, dat wil zeggen,
die in zijn naam geloofden, gaf Hij macht kinderen Gods te worden.
Hij zegt niet, dat ze het reeds zijn: non dicit filios dei esse, sed dédit
eis ut liceret filios Dei fieri. Immers door het geloof worden we als het
ware ontvangen, door de liefde worden we geboren: Per f idem enïm
velut concipimur, per charitatem nascimur deo.
N u kon men bij de catechumenen vaak zien, dat zij vóór het doopsel
de gehechtheid aan de zonde, affectum peccandi, niet aflegden. De
liefde, de charitas, welke in onze harten wordt gestort door de H. Geest,
die ons gegeven wordt, heeft deze gehechtheid echter wel verdelgd.
Er staat toch ook geschreven: wanneer men niet geboren is uit water
en Geest, kan men het Rijk der hemelen niet binnengaan. Wie zal
echter ontkennen, dat deze mensen toch het geloof hebben ? Ook dit
is een uitspraak van de apostel: Het geloof is een vaste grond voor wat
men hoopt, een overtuiging van dingen, die men niet ziet. „Quin
demones hanc habent fidem". Zelfs de duivelen bezitten dit geloof.
Moet ik soms zwijgen over deze woorden: dit is het woord van het
geloof, dat we prediken, want als gij met uw mond beleden hebt, dat
God Hem uit de dode heeft opgewekt, zult ge zalig zijn. De apostel
legt dus zeker niet alleen in het geloof heel het lot van onze zaligheid.
We kunnen een geloof hebben, dat bergen verzet, we kunnen alle
deugden bezitten, als de liefde ontbreekt, dient het tot niets. Juist aan
de liefde en niet aan het geloof schrijft hij alles toe: Huic, non f idei,
omnia tribuit: de liefde duldt alles, gelooft alles, hoopt alles. Nooit
echter zegt de apostel, dat het geloof alles bemint: nee verso vsquam
dicit, fides omnia amat 2 . Bovendien zegt Petrus ons in zijn brief:
Draagt elkaar voor alles een vurige liefde toe, want de liefde bedekt
een menigte van zonden. De zondares uit het evangelie kreeg vergeving
1
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van haar vele zonden, niet omdat ze geloofde, maar omdat ze veel
beminde: non modo quia credidit, sed quia dilexit multum.
Tenslotte leert Jacobus nog, dat het geloof door de werken vervolmaakt
wordt. Het „sola fides" te preken ligt dus niet alleen buiten het
gebruik van de Schriften, men moet zelfs zeggen, dat het tegen de
waarheid van de Schriften in gaat: non praeter scripturarum vsum . . . ,
sed omnino contra scripturarum veritatem.
Wel is het geloof de rots, waarop heel het gebouw rust. Dit leert ook
Augustinus: „de apostel zegt, dat de mens vanuit het geloof (ex fide)
gerechtvaardigd wordt, quia ipsa prima datur ex qua impetrantur
caetera" en daarom ook spoorde Christus zijn toehoorders allereerst
tot geloof aan. Bij het laatste avondmaal heeft hij echter niet éénmaal
van geloof gesproken, omdat het fundament gelegd was. Wel heeft
Hij de wederzijdse liefde in herinnering gebracht en de onderhouding
van de goddelijke geboden op het hart gedrukt: haec mandat, remandat, infigit, imprimit.
Crocus ziet het geloof hier dus als een geloofsdaad, als een acte van het
verstand, een daad van onderwerping, het aannemen van dingen, die
men niet ziet. Deze geloofsdaad alleen is niet voldoende voor het
bereiken van ons heil. Ook de duivels stellen deze daad, ook zij geloven
in God. Neen, deze daad is wel een noodzakelijk fundament, maar moet
ook verbonden zijn met de liefde.
Vandaar dat het geloof een „werkend geloof" moet zijn. Een geloof,
dat besloten ligt in de liefde moet zich ook in daden uiten.
Opdat de minder gestudeerden en zwakkeren een houvast zouden hebben, hebben Petrus, Joannes en Judas, vastbesloten aan zulk een
dwaling tijdig weerstand te bieden, hun katholieke brieven geschreven
vol over de liefde en de werken. Zowel de brief aan de Romeinen, als
die aan de Galaten leert, dat de gerechtigheid of „euangelicam gratiam"
aan allen wordt gegeven, niet op grond van Mozaïsche ceremonies,
van de besnijdenis of heidense werken, maar krachtens het geloof in
Jezus Christus, een geloof, dat niet krachteloos of gesimuleerd is, maar
dat door de liefde werkt.
De woorden van Joannes: Wie niet bemint, blijft in de dood, interpreteert Crocus dan aldus: Ook al gelooft men nog zo vast, als men niet
bemint, blijft men in de dood, d.w.z. heeft men geen deel aan de gerechtigheid en het heil.
Men kan onmogelijk zeggen, dat geloof en liefde één zijn, men kan ze
niet met elkaar verwisselen, „voce et re ipsa" verschillen ze. Wanneer
de apostel zegt: N u zijn er drie: geloof, hoop en liefde, de grootste
echter is de liefde, worden hier dus drie deugden aangegeven, die
onderling verschillen. Bovendien is de liefde eeuwig en wordt in het
toekomstig leven vervolmaakt, terwijl het geloof dan ophoudt. Voeg
daar tenslotte nog bij, dat God wel „charitas" genoemd wordt, maar
nooit „fides" 1 .
1
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Wanneer echter het geloof in liefde werkzaam moet zijn en deze niet
gescheiden mogen worden, waarom leren zij dan eigenlijk het „sola
fides"? Hoeveel eenvoudiger, minder kwetsend en meer overeenkomstig
de Schriften zou het zijn te zeggen, dat het geloof onze zaligheid
fundeert, de hoop deze versterkt en de liefde haar voltooit. Dan is ook
de uitvlucht onmogelijk om te zeggen, dat hij, die het volle geloof
heeft (omnem f idem), een geloof heeft, dat door de liefde werkt
(etiam f idem habere per dilectionem operantem). Immers vele zullen
Christus, volgens zijn eigen woorden, vragen: Heer hebben we niet in
Uw naam geprofeteerd en duivels uitgedreven ? Hij zal dan antwoorden: Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, die ongerechtigheid doet.
Duidelijk blijkt hier, dat Crocus het geloof: fides, als geloofsdaad
interpreteert. De verwijzing naar „de uitvlucht" van degenen, die
zeggen, wanneer men het volle geloof heeft, men het geloof bezit, dat
door liefde werkt, zou de opvatting van Sartorius kunnen weergeven.
Crocus meent echter, dat men tenvolle kan geloven, zonder de liefde
te bezitten. Ook met het volle geloof kan men ongerechtigheid doen.
Duidelijk blijkt dit nog uit het onderscheid tussen geloof en liefde,
dat hij ziet in een verschillend subject en effect: het een berust op het
verstand, het ander op het gevoel. Het geloof geeft ons kennis van God,
overtuiging van de waarheid en zekerheid van de beloften. De liefde
bewerkt een liefdevolle verhouding tot God en vervolmaking van de
wU 1 .
Men kan dus niet zeggen, zo is zijn conclusie, dat het geloof zonder
de liefde geen geloof is. De theologen noemen dit een dood geloof:
mortuam, zoals een lichaam zonder een ziel toch een lichaam is: corpus
absque anima tarnen esse corpus.
Blijft dus nog over, zo zegt hij, dat we aantonen, dat men de werken
niet moet verwaarlozen, wanneer men de zaligheid wil bereiken. Hiervoor zijn talrijke „ex innumeris" Schriftuurteksten. Niet iedereen die
tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het Rijk der Hemelen binnengaan, maar
hij, die de wil doet van mijn Vader, die in de Hemelen is. Wilt gij
het hemelrijk binnengaan, onderhoudt dan de geboden. Gij zijt mijn
vrienden, zo ge doet, wat Ik u gebied. Wie zegt, ik ken Hem, maar zijn
geboden niet onderhoudt, hij is een leugenaar en de waarheid is niet
in hem.
Al deze teksten vat Crocus dan aldus tesamen: Zo dikwijls sporen de
evangeliën en apostolische brieven ons aan tot onthouding, zelfbeheersing, geduld, vasten, nachtwaken, werken en bidden, en zo dikwijls
bezweren en bedreigen zij de dronkaards, gierigaards en lasteraars „et
hoc genus alios". Zij zullen het Rijk Gods niet in bezit nemen, want
wie niet bemint, blijft in de dood, volgens St. Jan, en zo ge leeft naar
1
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het vlees, zult gij sterven. Zo ge echter door de Geest de werken van
het lichaam doodt, zult ge leven. Zij, die dus menen, dat het geloof
alléén voldoende is, bedriegen zich zelf. Kort gezegd komt het hierop
neer, dat te doen, wat we bij ons doopsel beloofd hebben. Dit getuigen
Origines, Hieronymus en vooral St. Paulus 1 .
Uit dit alles blijkt wel, dat het goede beloond en het kwade gestaft
zal worden. De Mensenzoon zal immers zijn engelen op het einde der
wereld uitzenden om hen, die onrecht deden, in de vuuroven te werpen,
waar geknars van tanden zal zijn.
„Is dit alles duidelijk genoeg ? Ja, het is zo duidelijk, dat verdere
omschrijving niet meer nodig is". Toch gaat hij nog vier bladzijden
door met teksten uit de H . Schrift. Eens zal de Mensenzoon in de glorie
van zijn Vader komen en ieder vergelden volgens zijn daden: Het uur
zal komen, dat allen, die in de graven rusten, zijn stem zullen horen en
tevoorschijn zullen komen in resurrectionem vitae, wanneer ze goede
daden hebben gesteld; deden ze slecht dan zullen ze opstaan in resurrectionem condemnationis. Hij zegt dus niet: iuxta f idem, of „qui bona
crediderunt", maar „die het goede gedaan hebben". En wanneer nog
niet alle twijfel is weggenomen, luister dan naar het antwoord aan de
jongeman, die vroeg, wat hij moest doen om het eeuwige leven te
bezitten: Non potest tantus salutis amator, tantus doctor veritatis,
imo ipsa Veritas non responderé nisi quod est verissimum. En wat antwoordt Hij: Als ge het leven wilt ingaan, onderhoud dan de geboden:
et hoc fac et vives.
„Wanneer ik echter deze leer, dat het goede beloond en het kwade
gestraft wordt, door heel de Schrift heen, uitleg, vrees ik te lang te
worden. Toch dwingt de liefde mij om u er een weinig van te zeggen;
de rest zult ge zelf wel inzien". Met enige woorden vermeldt hij dan
de parabels van de vijf dwaze en vijf wijze maagden, de waakzaamheid
van de goede knecht, de onnutte knecht, die zijn talent begroef: En
toch blijft men voor dit alles doof, zoekt men aan de gestrengheid
van de goddelijke rechtvaardigheid te ontkomen, stelt men al zijn
vertrouwen op de barmhartigheid Gods. Zeker staat er geschreven:
Ik leef, zegt de Heer, Ik wil de dood van de zondaar niet, maar er
wordt nog aan toegevoegd: dat hij zich bekere en leve. Ook Paulus
zegt trouwens, dat we onder vrezen en beven ons heil moeten bewerken.
En hier komen we op een punt, dat logischer wijze er uit volgt: Waar
blijven zij, die zich zelf willen reinigen en menen voldoende te verrichten door de ziekte te preken. Tevergeefs hoopt men op Gods barmhartigheid, wanneer men volhardt in de dingen, die de toorn Gods
oproepen. Anders geformuleerd: wanneer men beweert, dat wij moeten
medewerken aan ons heil, kan men de vraag stellen, of wij, zondige
mensen, dat wel kunnen. Welnu God spaarde de zondige engelen niet,
maar verwees hen naar de hel en sloot hen op in donkere holen, om
1
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hen vast te houden tot aan het oordeel. Zo spaarde hij Noë, maar de
wereld van de goddelozen vernietigde hij door de zondvloed. Nadat
Hij het volk uit Egypte verlost had, vernietigde Hij de zondaars.
Allen zijn volgens Paulus gedoopt in de wolk en de zee, maar in velen
heeft God geen behagen gehad, ze kwamen om in de woestijn. Allemaal
beelden, zeker, maar ons gegeven, opdat wij niet naar de zonden zouden
verlangen, zoals zij. Het doel van de wet is: charitas ex puro corde et
conscientia bona et fide non simulata. Houdt men dit niet, wat doet
men dan anders, dan de leer van Christus, het geloof van de Kerk geheel
te verscheuren ? God nodigt ons uit tot het gastmaal, maar een bruiloftskleed is vereist. Als dus Christus zegt: Wie gelooft heeft en gedoopt is,
zal zalig worden, bedoelt Hij met dit geloof een: fides animata charitate
et gubernata inuentione seu volúntate. Wat baat het de mens God te
belijden, wanneer men Hem niet dient 1 ? Men kan de vraag echter
ook omkeren: moet hij, die gelooft, niet noodzakelijk de goede werken
doen, omdat hij niet anders kan ? „Sed dices fortassis eum qui fidem
habeat non posse non operari" 2.
Het antwoord ligt in het voorgaande opgesloten. Zijn conclusie uit
dit alles is een sterk beroep op de H . Schrift en de traditie. De „solafide-leer" is ongekend in de H. Schrift, gaat er zelfs tegen in. Zowel de
apostelen, als de katholieke Kerk, naar Paulus' woorden het fundament
van de waarheid (stabilimentum & columna veritatis), veroordelen
duidelijk die leer. Jacobus zegt, dat het geloof zonder de werken dood
is, „an non idem dicit, fidem ex operibus consummari" 3 . Tegenover
deze teksten van Jacobus staan die van Paulus: „Door de werken der
wet wordt geen mens gerechtvaardigd. Wel brengt de wet de kennis
van de zonde. N u echter is buiten de wet om de gerechtigheid Gods
verschenen". „Wij worden niet gerechtvaardigd door de werken der
Wet, doch door het geloof in Jezus Christus" (Gal. 2. 16). „We besluiten dus, dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder
de werken" (Rom. 3, 28). Er volgen bijna drie bladzijden teksten over
de rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging, die „om niets",
„gratia" is. En zo besluit hij hieruit: „nee fides sola, nee omnis fides
nee sola opera in Christo quicquam valent: sed fides per dilectionem
operans" 4.
Tot deze werken behoren ook de sacramenten, want wanneer iemand
niet herboren is uit water en de Geest, kan hij het Rijk Gods niet
binnengaan. En als ge het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn
bloed niet drinkt, hebt ge het leven niet in u. Daarbij haalt Crocus
dan ook nog de tekst van Jac. 5 aan i.v.m. het Oliesel en een tekst
over de zondevergeving.
Daar onze rechtvaardiging ons vrij gegeven wordt door het geloof,
is zij een gave Gods en niet een rechtvaardiging krachtens de werken.
Niemand kan dus zeggen, dat hij deze genade heeft ontvangen krach1

BJr.

222

* Idem.

· B3r-v.

« B6v.

tens zijn werken, want dan is de genade geen genade meer, geen vrije
gave Gods. Men kan niet werken, tenzij door het geloof, dat een
ontvangen genadegave is: „quum gratis detur per fidem non ex nobis,
Dei enim donum est, non ex operibus eoque hoc ipso quod gratia est
operibus ascribi non potest: alioqui gratia iam non est gratia. Nee se
quisquam ideo arbitretur recipisse hanc gratiam quod bene operatus
sit, sed bene operari non posse nisi per fidem hac recepta gratia, vt
de aliis taceam" 1 .
Wanneer men dus gemakkelijk (tam facile) Jacobus met Paulus kan
overeenbrengen, wat dwingt me dan die gevaarlijke ketterij te geloven ? Gij kent toch de diepte van Gods kennis en wijsheid en de
onbegrijpbaarheid van zijn raadsbesluiten. N u eens spreekt Hij van
het geloof, dan weer van de werken of de sacramenten, nu eens van het
ene alleen dan weer van het geheel. Wat is het dan voor een dwaasheid
de H . Schrift eensdeels aan te nemen, en anderdeels te verwerpen ?
Daar ze door de H . Geest geïnspireerd is, kan ze niet tegenstrijdig zijn
of gescheiden worden.
Met de opwerping, dat elk goed werk zonde is, veroordeelt ge heel de
Kerk. Immers als Paulus zegt, dat op de dag van het oordeel eenieder
volgens zijn daden zal worden geoordeeld en zij, die in het goede hebben
volhard het eeuwig leven zal worden geschonken, zou uit uw opvatting
moeten volgen, dat zij, die in het goede hebben volhard, dus in de
zonde, hiervoor het eeuwig leven zouden krijgen, terwijl toch het loon
van de zonde de dood is. Neen, Christus beveelt ons, dat wij ons onnutte
dienstknechten noemen, maar zegt zelf: goede en getrouwe knecht,
terwijl Petrus ons een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom,
een heilige natie noemt. Het is dus eigenlijk zo, dat Hij door zijn
genadevolle welwillendheid zijn daden in ons bekroont, zoals Paulus
zegt: door Gods genade ben ik, wat ik ben en zijn genade is in mij niet
ijdel geweest: meer dan de anderen heb ik gewerkt: „ . . . operibus ex
charitate perfectis demereri nos deum, non quidem tanquam ex nobis
nee nostro merito, bona verba, quis sic insaniat: sed illius gratuita
benignitate, quae sua opera in nobis coronai iuxta id quod Paulus
d i c i t . . . " 2 . Hieruit volgt, dat we Gods medearbeiders zijn: sumus dei
cooperarli. Vele teksten bewijzen, dat we voor onze arbeid beloond
worden: Gaat ook gij in mijn wijngaard en wat rechtvaardig is, zal Ik
u geven; uw loon zal overvloedig zijn in de hemel.
Zijn slotconclusie luidt dan, dat de werken voor een adult noodzakelijk
zijn: „Opera necessaria fateor homini adulto" en wel om de redenen,
die hij met grote nauwkeurigheid heeft onderzocht. Ook al valt men
soms door zwakheid, als de wens en de ijver om vroom te leven blijft,
moeten we op de welwillendheid Gods onze hoop stellen, d.w.z. een
„constans erga deum fidutia, fréta potentia redemptionis eius charitate
adoptionis, misericordia remissionis tutissimum afflictis consentiis et de
1
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se desperantibus asylum, firmissima salutis ancora, cuius fidei fundamentum, consummatio, perfectioque charitas est" 1 .
Niets in dit tractaat is te merken van een scholastieke methode. Het
is een eenvoudige uiteenzetting: Crocus argumenteert zijn opvattingen
aan de hand van Schriftuurteksten en soms enige uitspraken van Kerkvaders. Terloops doet hij echter een sterk beroep op het Kerkelijke
leergezag in verband met de interpretatie van de H. Schrift: de traditionele leer van de Kerk, (zoals hij die ziet) is doorslaggevend. Nergens
stelt hij de vraag naar de autenticiteit van de Jacobusbrief. Deze wordt
zonder meer aanvaard als behorende tot de H . Schrift, hetgeen nog
duidelijker zal blijken uit zijn tractaat over de Kerk. Kort samengevat
komt Crocus' opvatting dus hierop neer:
Het geloof als verstandsdaad is niet voldoende. Het is een dood geloof.
Geloof moet noodzakelijk verbonden zijn met goede werken. Een
gelovige, die goede werken volbrengt, doet dit echter in de kracht van
Gods genade. God geeft de genade om te geloven en volgens dat geloof
te leven. De mens moet dus meewerken en voor deze medewerking die
alleen mogelijk is op grond van de genade van het geloof, zal hij
beloond worden. M.a.w. hij ziet het geloof, dat noodzakelijk is voor
ons heil als een existentiële daad: een in genade liefdevol aanvaarden
van God en de goddelijke waarheden, dat zich noodzakelijk zal moeten
uiten in goede werken.
Jammer genoeg „isoleert" Crocus het probleem te veel en ziet hij de
rechtvaardiging te weinig in het geheel van de verlossing. N u blijven
nog vele vragen open. Toch is het wel duidelijk, wat hij bedoelt, wanneer hij zegt: „fides per dilectionem operans". Het geloof, de geloofsdaad is 's mensen antwoord op Gods genade en op grond van deze
genade kan, ja moet de mens medewerken. Hij ziet de goede werken
niet, zoals Luther, als „spontane vruchten van dankbaarheid voor het
heil, dat God in en door Christus heeft geschonken" 2 , maar als een
noodzakelijke eis van het geloof. Ze hebben bij hem een „meritorisch"
karakter en geven „een groter loon" in de hemel, al kan de mens die
werken uiteindelijk alleen maar verrichten op grond van de verkregen
geloofsgenade.
2: Alardus' opvattingen

omtrent geloof en goede werken

Aangezien Alardus de brief van Crocus aan Sartorius uitgaf, mag men
wel aannemen, dat hij het, zeker in grote lijnen, met de auteur eens was.
Dit blijkt trouwens ook wel uit zijn eigen geschriften. Soms steunt
hij op Crocus, haalt bij hem zijn argumenten. Bepaalde punten die
Crocus niet of slechts terloops besprak, heeft hij in verschillende
werkjes verder behandeld.
In zijn Katechismus van 1538 gaat Alardus, hoewel ook maar kort,
1
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toch even in op de kwestie van verhouding: geloof-verstand. Hij
expiciteert Hebr. 11, 1 aldus: „Fides autem est credere, quod non vides:
quae enim videntur, fidenti non habent, sed agnitionem. Itaque necesse
est in teiligere ut credamus: sed potius credere ut intelligamus. Fides
praecedere debet intellectum, ut intellectus postea sit fidei praemium...
Ex quo patet non licere nobis arcana Dei mysteria curiosius discutere,
sed simpliciter credere: nec de iis rationes requirere, sed tantum f idem
et credulitatem immobiliter iis adhibere" 1.
Deze laatste opmerking: niet te discussiëren over de mysteries Gods,
maar ze eenvoudig aan te nemen, klinkt misschien wel vreemd in de
mond van iemand, die zoveel over geloofskwesties heeft geschreven
en gepolemiseerd tegen de ketterse opvattingen van zijn tijd. Toch is
dit niet zo vreemd. Alardus zegt immers, dat we de goddelijke geheimen
zonder meer moeten geloven. Men kan echter de vraag stellen: welke
zijn die geheimen, die we moeten geloven ? Wanneer hij in zijn werk
een of ander geloofspunt uitlegt of verdedigt, is dit, omdat anderen
het ontkennen of verkeerd interpreteren, zoals reeds blijkt uit de
titelpagina's van zijn werken: Contra novatores et novorum dogmatum
approbatores.... Contra incredulitatem sacramentariorum 2 . Contra
praecipuum fundamentum huius temporis haereticorum 3 . Adversus
falsae doctrinae ventos 4 . Adversus pestilentissima Sacramentariorum
venena B .
Zoals Crocus, ziet Alardus het geloof ook allereerst als een act van het
verstand: we moeten de mysteries aannemen. Toch is het „credere"
meer. Dit blijkt duidelijk uit de verklaring van het eerste artikel van
het Symbolum: Ik geloof in God: Hoc est tendo ferorque in unum
Deum per fidem, spem et charitatem in eum habitam: seu tota anima
mea fertur in unum Deum e . Credere is het geheel van geloof, hoop
en liefde, waarbij heel de mens betrokken is. Het is een existentiële
daad. Dit „tota anima" werkt hij nog breder uit. Hij onderscheidt in
de mens drie vermogens: intellectus, memoria en voluntas. Deze drie
zijn bij de geloofsdaad ingeschakeld: Eius quidem animae meae intellectus, per ipsius quoque intellecti et cogniti f idem et credulitatem:
memoria autem per spem assidue ad eum aspirans... Voluntas vero per
charitatem summumque amorem in eum. Et hoc est credere in Deum.
Daarom geloven alleen zij werkelijk in God, die Hem ook beminnen,
Hem als hun hoogste Goed verlangen en zijn geboden onderhouden.
Zonder de liefde is er geen sprake van christelijk geloof, maar van
duivelsgeloof : Cum dilectione, fides Christianorum, sine dilectione vero,
fides daemonum 7 . Het geloof eist beleving, is noodzakelijk verbonden
met de goede werken.
Het meest uitvoerig over de noodzakelijkheid van de goede werken
spreekt hij in zijn Dissertatiunculae tres.
1
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3 : Alardus' Dissertatiunculae tres: 1541
Een werkje, dat gedeeltelijk min of meer bij Crocus' brief aansluit,
is Alardus' Dissertatiunculae tres: drie kleine tractaten ter bestrijding
van het voornaamste standpunt van de ketters van onze tijd:
Prima: de peccato originali ex Adam.
Secunda: de iustificatione per Christum.
Tertia: de iustorum operibus et meritis 1 .
Alardus formuleert zijn eerste twee delen in de vorm van een stelling
die hij dan aan de hand van Schriftuur en Vaderteksten toelicht. Hij
weet deze teksten wel zo te kiezen, dat ze voor zijn standpunt pleiten.
Gezien de titel van het eerste hoofdstuk: de peccato originali ex Adam,
zou men een uiteenzetting verwachten over de erfzonde. Doch deze
geeft Alardus niet 2 . Zijn stelling, die hij hier verdedigt luidt, dat
de begeerlijkheid of geneigdheid tot het kwade, in degenen, die herboren zijn, geen zonde, maar een straf voor de zonde is: Concupiscentiam
fomitem seu pronitatem ad malum in renatis non esse peccatum, sed
poenam peccati 3 . Als het ooit nodig is, genoemde stelling te verduidelijken met uitspraken van de H.H. Leraren, dan zeker nu met het oog
op het komende godsdienstgesprek te Worms 4 .
Welnu de concupiscentia wordt wel eens „zonde" genoemd in overdrachtelijke zin, niet omdat zij ^zonde" is, maar omdat ze door de
zonde veroorzaakt is: „Haec etiam si vocatur peccatum non utique
quia peccatum est, sed quia peccato facta est, sic vocatur". Zoals het
geschrift van iemand wel eens „hand" genoemd wordt.
In de gedoopte wordt de concupiscentia „zonde" genoemd, of omdat ze
door de zonde veroorzaakt is, of „quod peccandi delectatione moveatur".
Zonden zijn echter die daden, „quae secundum carnem concupiscentiam, vel ignoratiam, illicite fiunt, dicuntur, cogitantur".
De genade vergeeft de vroegere zonden, versterkt de goede wil, verleent
de liefde tot de gerechtigheid en neemt de vrees weg. Hoewel de
vleselijke begeerten tegen onze geest strijden om haar tot zonde te
voeren, zondigt onze geest niet, zolang ze in die begeerten niet toestemt,
bevestigd als zij is in de genade en de liefde tot God. Niet in onze
slechte begeerte, maar in onze toestemming ligt de zonde: non enim
in ipso desiderio pravo, sed in nostra consensione peccamus.
Volgens Augustinus beweerden de Pelagianen, dat het doopsel geen
algehele zondevergeving bewerkt en de crimina niet wegneemt, maar
alleen afschaaft, zodat de wortels in het vlees blijven. Het tegendeel
is echter waar. Het doopsel schenkt wel algehele zondevergeving:
omnium indulgentiam peccatorum. Maar Augustinus is er ook van
1

A.L. 31.
' Wel in zijn Sylvulae novae zoals we zullen zien.
* Aïr-B3v.
Sinds Juni 1540 werden te Hegenau godsdienstgesprekken gehouden (voortgezet
te Wonns en op de Rijksdag te Regensburg) tussen katholieken en protestanten, om,
zoals de keizer beoogde, langs vredelievende weg tot overeenstemming te komen.

4

226

overtuigd, dat de begeerlijkheid blijft. Dit toont Alardus aan met vele
teksten. Zo bij^. „liber 3 contra duas epístolas Pelag. cap. 3": Baptismus
abluit quidem peccata omnia, prorsus omnia, factorum, dictorum,
cogitatorum, sive originalia sive addita, quae ignoranter sïve scienter
admissa sunt: sed non aufert infirmitatem cui regeneratus resistit,
quando bonum agonem luctatur".
Vandaar, dat het verkeerd is, om niet te zeggen misdadig, zoals men
tegenwoordig doet, nl. Augustinus tot patroon van zijn goddeloze
opvattingen uit te roepen, of zelfs Paulus of een van de Schriften.
Wat is immers slechter, dan vanuit een of andere slecht begrepen tekst
vele andere teksten van een schrijver lichtzinnig te verdraaien of te
ontwijken, vooral wanneer men toch de openbare en zeer oude opvatting hieromtrent kent. Vandaar dat Alardus nog vele teksten van kerkvaders aanhaalt om zijn mening te versterken, zoals van Cyperianus,
Ambrosius, Orígenes en Hieronymus.
Diep gaat Alardus niet op de kwestie in. Hij geeft slechts teksten, die
moeten bewijzen, dat de begeerlijkheid als zodanig geen zonde is.
Zijn tweede stelling: de iustificatione per Christum luidt aldus: Zij,
die in Christus zijn, zijn waarlijk gerechtvaardigd. Het gaat niet alleen
om een „niet-aanrekenen" van de zonden: Christianorum iustitiam in
Christo manentium veram esse, non autem non imputationem peccatorum tantum 1 .
Ook hier niet de behandeling van heel het probleem. Hij is er zelf van
overtuigd deze zeer duidelijke kwestie misschien wat onduidelijk te
behandelen, maar hij wil de dwaling, ja dwaasheid en zelfs godslastering aantonen, welke, tegen de oude Vaders in, beweert, dat de zonde
in de gedoopte blijft, maar dat deze hem alleen niet wordt aangerekend:
in baptizatis manere peccatum, et Christianorum iustitiam tantum esse
non imputationem peccatorum, non autem veram eorum remissionem.
Wil men echter nog meer hierover weten, dan moet men maar eens
lezen, wat het sieraad van de bisschoppen van onze tijd, een ware
edelsteen onder de priesters, nl. John Fisher, bisschop van Rochester
heeft geschreven „adversus assertionis Lutheranae articulum" en Joannes Driedo van Turnhout in zijn onvolprezen boek „de captivitate et
redemptione generis humani" 2 . Alardus zelf wil het niet zo lang maken
en er zich mee tevreden stellen aan te tonen, dat de ketters, bijna wetens
en willens de tekst van Paulus verkeerd uitleggen, dat nl. het geloof
Abraham als gerechtigheid werd aangerekend. Met deze ene tekst verdraaien ze talloze andere teksten van Paulus en de andere apostelen.
Immers het loon, dat men een arbeider verschuldigd is, is toch ook niet

1
B4r-C3r.
' Welk boek van Fisher bedoeld wordt is niet duidelijk. Driedo schreef zijn „De
capvitate et redemptione humani generis" in Π34. Uitvoerig besproken door Etienne,
а/иг. 109-127.
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een „aanrekenen", maar een „debitum", ofschoon Paulus wel het woord
„aanrekenen" gebruikt. Doch er is echt sprake van „rechtvaardiging".
Zij, die dit ontkennen, verschillen in opvatting van de Kerk (en wie
niet naar de Kerk luistert, is als een tollenaar en heiden) alsook van
de Vaders, terwijl de Apostel toch zegt, dat ieder, die iets anders leert,
zelfs al zou hij een engel uit de hemel zijn, vervloekt is.
Alardus is niet mild in zijn oordeel: het is iets van kinderen en niet van
grote mensen, en zeker niet van ontwikkelde lieden, om als een rietstengel bij een windvlaagje bewogen te worden door een kleine overeenkomst in een of ander dubbelzinnige uitdrukking. Hoe zwak zijn
de redenen, waardoor die ongelukkige vernieuwers geleid worden en
dogma's aannemen, die niet minder goddeloos als dwaas zijn. Met vele
schriftuurteksten licht Alarus zijn stelling toe. Het sterkste wel met
Eph. 1, 4vv: Let wel, er wordt hier op de eerste plaats gezegd, dat
we heilig zouden zijn en niet, dat we als heilig zouden worden beschouwd . Bovendien: onbevlekt in Gods ogen. Vervolgens zegt de
apostel: Habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. Non dicit, non imputationem: en wie weet niet, dat dit nogal
een verschil is ? Zou het schande zijn om menselijke woorden te verdraaien, wat dan te zeggen, als het om goddelijke woorden gaat ?
Het derde deel van dit werkje formuleert Alardus niet in een stelling.
Hij richt zich hier tegen degenen, die de verdiensten van de goede
werken van een gedoopte, ontkennen: De iustorum operibus et meritis,
zoals het op de titel heet, of: Contra impietatem negantium ullum
esse hominis in Christo renati iamque bene operantis meritum '.
Uit dezelfde duidelijke getuigenissen van de H . Schrift, zegt Alardus,
hebben alle Vaders, vanaf het begin van de Kerk, begrepen, dat de
goede werken „Christianorum spiritu Dei vivificatorum" God aangenaam zijn, dat ze rechtvaardig en heilzaam zijn en verdienstelijk
voor het eeuwige leven „aeterna vitae meritoria", terwijl diezelfde
ketters het tegendeel leren. Want, hoewel geen enkel mens een verdienstelijk of gerechtvaardigd werk kan doen, tenzij hij eerst door het geloof
in Christus is gerechtvaardigd „nisi per fidem in Christum iustificatus",
is er wel sprake van verdiensten „iustitiae operum et meritorum" bij
de mens, die gerechtvaardigd is door de verlossing in Christus, dien
God heeft gesteld tot verzoener, verlosser, bevrijder, licht voor degenen,
die in duisternis zitten, geneesheer en iustificator. God immers verwaardigt zich de mens ook in dit leven krachtens de verdiensten van
onze Heer Jezus Christus door de genade van de H . Geest, die in hem
woont, zo te verheffen en te heiligen, dat Hij hem boven de waardigheid
van zijn natuur opheft, waardoor de mens triomfeert over de vijand
van het menselijke geslacht, en in die graad van waardigheid werken
kan verrichten, die God waardig zijn, en waardoor hij zijn loon in de
hemel vermeerdert „quibus... augeat sibi multa coelestis vitae praemia".
1
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In dit verband haalt Alardus dan vele teksten aan als: Ieder zal loon
ontvangen naar zijn werk; wat men zaait, zal men ook oogsten; uw
loon zal overvloedig zijn in de hemel; en vele vaderteksten.
Met Augustinus zegt hij: Vele mensen, die de Apostel niet begrijpen,
wanneer hij zegt, dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken
van de wet in Rom. 3, menen, dat hij zegt, dat het geloof voldoende
is voor de mens, ook al zou hij slecht leven en geen goede werken doen.
Maar dat is niet zo: Quod absit ut sentiret vas electionis. Wanneer hij
in Galaten 5, zegt, dat in Christus Jezus noch besnijdenis, noch onbesnedenheid van waarde is, voegt hij er onmiddellijk aan toe: maar wel
het geloof, dat door de liefde werkt. Het is dus het geloof zelf, dat
de gelovigen Gods van de onreine duivels scheidt. Want ook zij geloven
en beven, zoals Jacobus zegt, maar doen geen goede werken: „ut reddat
ei Deus vitam aeternam, secundum opera eius".
Omdat de goede werken zelf uit God zijn, uit Wien ook ons geloof
en onze liefde is, daarom noemt Paulus het eeuwig leven ook genade.
Zo doen echter niet die vernieuwers. Terwijl ze de verheffing van het
redelijk schepsel teneer willen drukken en Gods genade verheffen,
onderdrukken ze in feite de genadegaven van Christus, omdat ze alleen
het redelijke schepsel op zich beschouwen en niet verheven door de
genade, werkend uit de kracht Gods, die Jezus Christus heeft gegeven:
„respicientes ad ipsam rationalem creaturam tantum in se, non etiam
ad ipsam sublimatam iamque operantem ex virtute Dei per Jesum
Christum illi communicata". Zo komen deze dwazen in tegenspraak.
Ze lopen op de Scilla, terwijl ze de Charibdis willen vermijden 1 .
Deze zelfde gedachte vinden we ook soms in zijn gedichten. Zo bezingt
hij Abrahams gehoorzaamheid met deze woorden:
Hue ades, o Abram fidei columenque parensque
Nunc operi adde fidem, nunc fidei adde et opus '

Heel zijn werkje: Aansporing tot de aalmoes 3 is trouwens één pleidooi
voor goede werken tot vergeving van onze zonden.
In het gedicht op het afsterven van Adam Verduyn heet het:
Sic et piis et eximas virtutibus
Clarisque f actis vindicat coelum sibi *.

Lindeboom bespreekt deze Dissertatiunculae. Het eerste stuk noemt
hij geheel overeenkomstig de kerkleer, ja, zuiver, na Tridentinisch,
omdat de „concupiscentia" of „de neiging tot het kwade" niet als zonde,
maar als zondestraf worden gezien; zonde en zonden vrijwel gelijkgesteld en de doop zelfs de eigenlijke concupiscentia uitdelgt, zodat de
„zonde" daarna niet meer is dan een „kwaad in de wedergeborene".
„Wij hebben hier", zo zegt hij „de echt Augustijnsch Roomsch-sacra1
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menteele opvatting, met neiging tot Pelagianisme" 1 . Waarschijnlijk
bedoelt Lindeboom hiermee de tekst, welke Alardus citeert: „Als men
vraagt, hoe deze concupiscentia van het vlees in de herborene b l i j f t . . .
Ad hoc respondetur, dimitti concupiscentiam carnis in baptizato, non
ut non sit, sed ut in peccatum non imputetur . . . non enim substantialiter manet, sicut aliquod corpus aut spiritus, sed affectio est quaedam
malae q u a l i t a t i s . . . " 2 .
„Minder gangbaar, uit Roomsch gezichtpunt", meent hij „zijn de twee
andere stukken over rechtvaardiging en verdiensten" 3 . Wanneer hij
vastgesteld heeft, dat „het geloof, dat door de liefde werkt" voor Alardus
hetzelfde is als „het geloof, waardoor de gerechtvaardigde leeft", komt
hij tot deze conclusie: „Hier blijkt bij deze anti-hervormer eene niet
onduidelijke geestverwantschap met de Nederlandsch-reformatorische
richting; ook natuurlijk de mogelijkheid om vandaar te komen naar
Roomsche werkheiligheid" 4 . Deze verwantschap kan ik niet zien. Meer
nog dan Crocus, legt Alardus de nadruk op de verdienstelijkheid van
de goede werken. Hij ziet de goede werken niet als een vrucht, of als een
spontane uiting van dankbaarheid, maar als een eis, ter ondersteuning
van het geloof. Zonder de werken is het geloof dood, is het een duivelsgeloof. De werken zijn noodzakelijk ook ter vergeving van de zonden
en tot vermeerdering van de verdiensten in de hemel. Men kan dit
aanduiden met „Roomse werkheiligheid", maar het is de opvatting van
Alardus, zoals die in zijn geschriften duidelijk naar voren komt.

4: Alardus' Sylvulae novae concionum poenitentialium.
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In dit werkje neemt hij de tekst van de „Dissertatiunculae tres" bijna
geheel over. Bepaalde punten werkt hij echter verder uit met name
de kwestie over de erfzonde.
Duidelijk is Alardus over het bestaan van de erfzonde: Sommige volgen
de mening van de Pelagianen en ontkennen het bestaan van de erfzonde,
doch het is een dogma, dát ze in alle mensen bestaat: „Verum quis
istis fidem habitaturus est, postquam vetus est dogma, luculentissimis
scripturarum testimoniis roboratum esse peccatum originis, quod ab
humani generis principe in omnes homines extra unum Christum
б
dimanarit" . Vele schriftuurteksten getuigen voor het bestaan van de
erfzonde, en duidelijk is daar, dat „párvulos non imitatione primi
parentis sed natura sive potius propagatione corrumpi" e . Door de zonde
van Adam is onze natuur gebroken en dit noemen we de erfzonde, zegt
Alardus. Het is de overtuiging van de Kerk, dat iedereen hiermee
1

Lindeboom, 222-223.
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In het volgende stuk verwisselt Lindeboom twee boeken van Alardus. De Sacramentsopvatting komt nl. voor in de Dissertatie Eucharistiae, A.L. 15.
δ
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bevlekt is: „Unde nemo eruitur, nisi solus ille, quem sine lege peccati
concepit. Hoc quisque n e g a t . . . destinandus Haereticus invenitur".
Maar ook al is het duidelijk, dat er een erfzonde is, en dat iedereen
daarmee geboren wordt, toch weet Alardus niet goed raad met een
juiste omschrijving of definiëring, zoals hij zelf toegeeft. Hij wil het
daarom in het midden laten, totdat de Kerk het zal hebben bepaald:
„Sunt qui ita peccatum originale definiunt alii aliter multo. Nos earn
rem in medio relinquimus. Existimo enim necessario rem totam tantisper
dum statuât ecclesia in suspenso relinquendam" 1 .
Doordat de natuur verwoest is, de oorspronkelijke gerechtigheid verloren is gegaan en ook de onsterfelijkheid, is de mens een zondige mens.
Door de doop wordt deze erfzonde vergeven. De schuld wordt weggenomen en we krijgen weer het recht op de hemel terug, maar het
gevolg van de erfzonde, de concupiscentia, blijft ook in de herboren
mens, niet als zonde, maar als zondestraf.
Wat dan volgt is hetzelfde als in zijn Dissertatiunculae tres.

1
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II: DE SACRAMENTEN

S

prekend over de goede werken, die de mens moet verrichten, noemen
zowel Alardus als Crocus hier de Sacramenten. Geen van beide heeft
echter een afzonderlijk tractaat besteed aan dit onderwerp. Als reactie
tegen de Anabaptisten schreven beiden een werkje over de doop, bovendien schreef Alardus enige werkjes over de Eucharistie, terwijl Crocus
in zijn boek over de Kerk vrij uitvoerig de oorbiecht verdedigt, omdat
dit „altijd in de kerk zo geweest is en dus steunt op een lange traditie"'.
Genoemde geschriften zijn vooral apologetisch-polemisch tegen bepaalde misvattingen van tijdgenoten en behandelen dus niet heel de
problematiek over doop en Eucharistie. De Oratio in nuptias van Alardus is ook geen dogmatische uiteenzetting, maar meer een lofrede,
al is het wel duidelijk, dat hij het huwelijk als een echt Sacrament
beschouwt. Voor de Sacramentsopvatting in het algemeen moeten we
ons dus tevreden stellen met enige uitspraken, terloops in een of ander
werk gedaan.
Zowel Alardus als Crocus neemt aan, dat er zeven sacramenten zijn.
Crocus stipt dit alleen maar aan, zonder er verder ook maar iets over
te zeggen 1 . Alardus schrijft in zijn boekje over het doopsel: „De goddelijke goedheid, die ons heil wil, gaf vele en verschillende charismata",
waaronder hij dan als eerste de zeven sacramenten noemt 2 .
Iets uitvoeriger is Alardus in zijn Katechismus, wanneer hij de woorden
uit het Credo bespreekt: „Sanctorum communionem": „Omdat alle
leden delen in de kracht van het Hoofd, delen alle christenen in de
verdiensten van Christus' lijden en sterven en dit vooral door de zeven
sacramenten: quibus ad remitendum peccata simulque infundendum
gratia mira subest efficacia". Eén voor één noemt hij dan de zeven
sacramenten en geeft voor elk in het kort het belang aan voor ons
christelijk leven:
Het doopsel is de deur: ianua sacramentorum, noodzakelijk voor het
ontvangen van de andere sacramenten. Het vergeeft de schuld en de
straffen van onze eigen zonden en is dus „een echte geestelijke wedergeboorte".
1
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Het vormsel: zoals zij, die lichamelijk geboren, krachten nodig hebben
om in het leven te blijven en te kunnen werken: ita et spiritualiter
renatos oportet in fide et virtute confirmari per spiritum sanctum.
De Eucharistie is het voedsel, dat de geestelijk herborenen nodig hebben
om het leven der ziel te onderhouden en te doen groeien.
De biecht: zoals wij vaak ziek zijn en medicijnen nodig hebben, zo zijn
we door de zonde ook gestorven: per peccatum spiritualiter mortui. We
moeten dan ons heil en het leven van onze ziel terug winnen: per
poenitentiam, waardoor God de zonden vergeeft en onze ziekte geneest.
Het oliesel: door de medicinale zorg worden we aan de dood onttrokken,
maar toch kan er een of andere kwaal overblijven. Zo blijven er door
kleine zonden (levibus peccatis) in onze ziel ook vaak kwalen over. Om
deze te genezen gaf Christus ons dit sacrament,
Priesterschap: dit is ingesteld om ons de sacramenten uit te delen:
ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei.
Huwelijk: Alardus ziet hier maar één doel: gignendis liberis institutum
est matrimonium 1 .
Als conclusie geeft hij hier dan de volgende definitie: „Septem his
sacramentis sub signo visibili atque sensibili nobis infunditur gratia
invisibilis: non tam ex merito devotionis et praedispositionis nostrae,
quam ex opere operato: hoc est passione qua Christus nullis praecedentibus meritis nostris et omnino sine nobis, nobis tantum promeruit
peccatorum veniam, Dei gratiam et amorum, divinorumque charismatum infusionem". Deze definitie is verre van volledig. Alardus spreekt
wel van een zichtbaar teken, dat genade geeft „ex opere operato", maar
hij spreekt met geen woord over de vereisten, gesteld aan de mens, die
het sacrament ontvangt. Men zou hier de indruk kunnen krijgen van
een soort automatisme. Ook zegt hij niets over de instelling van de
sacramenten door Christus.
1: Crocus' Dissertatiuncula contra Anabaptismum.
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Reeds de titel geeft duidelijk aan dat het bedoeld is als een strijdschrift
tegen de Anabaptisten 2 . Het behandelt dan ook niet het sacrament
van de doop in zijn geheel, maar verdedigt de kinderdoop en verwerpt
de herdoop. Zijn „bewijzen" zijn weinig uitgewerkt en het werkje
geeft meer de indruk van een vrome beschouwing. Misschien heeft
Crocus zelf ook iets aangevoeld van de zwakte van dit geschrift, toen
hij in de opdrachtsbrief aan Nivenius schreef: „De liefde kijkt alleen
naar wat ze wil en niet naar wat ze kan; als ik hiermee maar in elk
geval beter onderlegden aanspoor" 3 .
Het tractaatje opent met de tekst uit de brief aan de Efezen 4, Î : „Eén
Heer, één Geloof, één Doopsel". Op grond van Hebr. 6, 6: Het is
onmogelijk om hen (nl. degenen, die afgevallen zijn) een tweede maal
1
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„tot bekering" op te wekken, daar zij, zover het hun betreft, de Zoon
van God, die éénmaal voor ons is gestorven, opnieuw hebben gekruisigd
en bespot, meent Crocus, dat niemand voor een tweede maal herboren
kan worden. Hij verstaat hier de term „poenitentiae" als „baptismum
poenitentiae" en verwijst voor deze interpretatie naar Acta 11, 18:
God heeft dus ook aan de heidenen de bekering ten leven geschonken.
Zonder het echter expliciet te zeggen, interpreteert hij dit „baptismum
poenitentiae" als doopsel, zonder meer. Zo opgevat neemt hij deze
tekst van de Hebr. 6. 6 als uitgangspunt tegen de wederdoop. Men kan
echter een groot vraagteken zetten achter deze „exegese". Het is geen
schriftuur-argument in strikte zin meer. Toch meent Crocus, dat
hierom reeds vroeger „olim semper ab omnibus" en ook nu het Anabaptisme door de geleerden terecht (iure) is veroordeeld.
Mocht er aan het doopsel iets ontbreken, dan vult het vormsel dit wel
aan door de handoplegging, zoals uit de Acta blijkt. Het is derhalve
voldoende: satis ergo est, voor hen, die als kind zijn gedoopt, dat het
water eenmaal heeft gevloeid in naam van de H . Drievuldigheid. Ontbreekt er iets, dan is het voor adulten voldoende het sacrament van het
vormsel te ontvangen. Immers de geest en het water zijn niet verbonden:
neque enim spiritus et aqua connexa sunt. Zo ontving de honderdman
Cornelius en vele heidenen de H. Geest, vóórdat het water werd uitgestort, maar tevens zijn er gevallen uit de Schrift bekend, waar eerst het
water vloeide.
Hetzelfde leert ook de Kerk ten overstaan van hen, die door ketters
zijn gedoopt, maar zich laten bekeren. Bovendien is de ziel van een kind
evengoed „capax" als die van een volwassene. Met betrekking tot de
ziel kan men immers niet spreken van groter of kleiner. Hiervoor geeft
hij wel een wat naïef argument, als hij zegt, dat Joannes de Doper ook
van vreugde opsprong in „de enge moederschoot", bij de begroeting
van Maria. Zoals echter het "Woord Gods, eenmaal ontvangen, ons steeds
weer opwekt en aanspoort, zo wekt ook het doopsel ons het gehele leven
lang op tot een nieuw leven. Hiertoe dient ook de besprenkeling met
wijwater en de belofte bij ons doopsel afgelegd.
Zijn laatste argument is niet erg duidelijk: Als men dus zegt, dat de
kinderen opnieuw gedoopt moeten worden, doet men precies als degene,
die zeggen, dat de Joden, die in Christus herboren zijn, de bijbellezing,
onder invloed van het Judaïsme uit hun hart moeten verwijderen om
haar daarna weer opnieuw op te nemen.
Hic satis evictum puto: hiermede meent Crocus voldoende bewezen te
hebben, dat de kinderen, die eenmaal in de naam van de H. Drievuldigheid gedoopt zijn, volstrekt niet meer (minime) herdoopt behoeven te
worden. Men kan moeilijk spreken van een „bewijsvoering". De teksten,
die hij geeft zijn zeer zwak. Zijn sterkste argument is zijn beroep op de
leer van de Kerk: Idem docet Ecclesia fieri in eis qui ab haereticis
baptizati sunt et postea ad catholicam se conferunt, een argument
echter, dat de Anabaptisten wel niet veel zal hebben gezegd.
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Aansluitend bij de vorige kwestie stelt hij nu de vraag: Moeten de
kinderen wel gedoopt worden ? is dat wel verplicht ?: Restât illa controversia, sint ne parvuli baptizandi.
Hier is zijn redenering iets scherper en meer gefundeerd. Men zal
misschien antwoorden, zegt Crocus, dat de H . Schrift het niet voorschrijft. Maar deze verbiedt het ook niet ! Christus heeft immers gezegd:
gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen etc. Of deze tekst: Wie
geloofd heeft en gedoopt is, zal zalig worden: palam est de adultis.
Heel de kwestie gaat om deze vraag: Is het geoorloofd iets te doen,
wat God niet voorgeschreven heeft ? Welnu, dat is het, wanneer het
niet tegen Gods geboden ingaat. Hiervoor haalt hij een hele reeks
gevallen aan uit de H. Schrift: Hebben de apostelen het evangelie soms
niet opgeschreven, terwijl Christus hen toch bevolen had te preken ?
Hebben zij somtijds niet alleen in de naam van Christus gedoopt ?
Legden zij de gedoopten niet de handen op, opdat zij de H . Geest
zouden ontvangen ? Maakten zij geen verordeningen over verstikt vlees,
bloed en offervlees ? Prijst Paulus niet degenen, die zich aan zijn voorschriften hebben gehouden en beveelt Jacobus niet de priesters te
ontbieden bij de zieken om voor hen te bidden en hen met olie te
zalven in de naam des Heren ? Het is duidelijk, dat lang niet alles,
wat de apostelen gedaan en geleerd hebben op schrift is gesteld, zelfs
niet alles, wat Christus deed, zoals Joannes getuigt.
Zo komt hij tot een conclusie, die tenvolle de waarde van de apostolische
traditie erkent: Kan men aantonen, dat iets in de Kerk, sinds haar
ontstaan, onderhouden wordt ; en door de apostelen is ingesteld, dan
moet het gehandhaafd worden. „Documento sit dies Dominicus": deze
wordt alleen vermeld in Apoc. 1, 10: daaruit blijkt duidelijk „ab
Apostolis profectum esse". En dit is ook het geval met de doop van
kinderen, zoals de oudste Kerkvaders getuigen met name Dionysius
„De coelesti Hierarchia cap. 7." en Orígenes „in epistolam ad Romanos
libr. 5 in cap. 6". Ook Cyperianus verwierp de opvatting van bisschop
Fidus, die meende, dat het doopsel van kinderen moest worden uitgesteld
tot de achtste dag, en Augustinus „adversus Julianum cap. 4 et contra
Donatistas 23 et 24 cap." leidt uit het feit, dat de instelling van de
kinderdoop door geen enkel concilie bepaald werd, af, dat het uit de
tijd van de apostelen stamt.
Naast deze apostolische oorsprong vindt Crocus nog een tweede bewijs
in de voorafbeeldingen „figurae" van het O.T. Abraham en heel zijn
familie werden besneden, alsook de kinderen, die daarna werden geboren.
Zo was het ook in het begin van het Christendom: eerst werden de
volwassenen gedoopt, en na hun bekering ook hun kinderen. Wanneer
men echter daartegen inbrengt, dat het doopsel een afsterven inhoudt
en een geloof, dan antwoordt Crocus, dat dit ook het geval was bij
de besnijdenis.
Een tweede afbeelding lezen we in Ex. 12, waar allen, ook de kinderen,
gedoopt werden in de wolk en de zee.
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Andere redenen, waarom de kinderen gedoopt moeten worden, zijn
bijv. de erfzonde. Hij vermeldt dit even, maar gaat op de kwestie niet
verder in. De opwerping van de Anabaptisten was echter, dat voor het
doopsel ook geloof werd vereist. Op deze vraag gaat Crocus nu in.
Als men er hardnekkig aan vasthoudt, moet men wel weten, dat
Christus, hoewel hij altijd geloof eiste voor een genezing, dit vaak van
een ander eiste, wanneer de persoon in kwestie niet geloven kon. Zelfs
heeft Hij Lazarus opgewekt, nadat Hij plechtig van Maria het geloof
had gevraagd. Het geloof van de ouders of van de Kerk opent voor
de kinderen de hemel. De Anabaptisten gaan dus tegen de uitdrukkelijke
leer van de H. Schrift in.
Is men eenmaal tot de jaren van verstand gekomen, dan moet men zelf
de geloofsdaad stellen, maar voor de kinderen geldt het geloof van de
ouders. Zijn zij nog heiden, dan komt het geloof van de Kerk te hulp.
Men moet echter ook niet menen, dat de kinderen, geboren uit christe
lijke ouders, geheiligd zijn. Dan vervalst men de woorden van de
apostel, 1 Cor. 7: Sommige kinderen waren onrein, nu zijn ze heilig.
Hij leert hier nl., dat zij door het doopsel geheiligd zijn. Dat is ook de
opvatting van St. Augustinus. Die vernieuwers moeten toch inzien,
dat het niet katholiek is, noch overeenkomstig het voorschrift van de
apostel, om het beter te willen weten. Meer dan Π 00 jaren hebben
de Christenen zich daar aan gehouden en zij doen, als of het Woord
Gods van hen is uitgegaan, alsof het aan hen alleen toekomt, alsof de
wijsheid met hen op de aarde is neergedaald.
Met een lange aansporing, welke zo goed Crocus katholieke overtuiging
en liefde voor de Kerk tekent, alsook de pastorele bezorgdheid, die hem
dit werkje deed schrijven, eindigt hij dit klein tractaat: . . . Laten we
standvastig blijven staan in ilio petrae aedificio: de Kerk. "Wie niet
naar haar luistert, is als een heiden en een tollenaar. Zij heeft ons weer
ten leven gewekt door het bad van de wedergeboorte; zij wekt ons
op tot de heiligste mysteries... Laten we waken voor de valse profeten,
de valse Christussen, die vele zullen verleiden... Laten we de Kerk,
het Lichaam van Christus, leren beminnen als een moeder en geen
menselijk gezag, verstand of eruditie boven de katholieke waarheid
stellen, opdat het volk Gods niet meer Jeruzalem en Samaria wordt
genoemd, maar één Lichaam en één Geest, zoals we ook geroepen zijn
in de zelfde verwachting van onze roeping, en zoals er één Heer, één
geloof, één doopsel, één God en Vader van allen is, die in alle eeuwigheid
gezegend is. Amen.
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2: Alardus' Baptismus Christianus.

1539

Vergelijken we het werkje van Crocus met Alardus' Baptismus Christianus, vier jaar later gepubliceerd 1, dan kan men er niet aan ontkomen,
toe te geven, dat Alardus het werk van Crocus goed gekend heeft en
veel benut, ook al noemt hij diens naam nergens. Zeker is Alardus' werk
breder van opzet: een uiteenzetting over de doop. Het is ook anders
opgebouwd, doordat hij de loei van Agricola's Inventio als basis neemt,
maar sprekend over de twee kwesties van herdoop en kinderdoop, volgt
hij vaak letterlijk de tekst van Crocus, al breidt hij zijn argumentatiemateriaal aanmerkelijk uit. Bijna met dezelfde woorden doet hij beroep
op de leer van de Kerk en haalt als argumenten ook de „figurae" uit het
O.T. aan, die hij „exemplum" noemt. In zijn voorwoord „auditoribus
suis" neemt hij hele stukken letterlijk over van de opdrachtsbrief van
Crocus aan Nivenius.
Of Alardus met zijn werk tenvolle aan de wens van Crocus: dat een
meer ontwikkeld iemand de stof zou uitwerken, voldaan heeft, is niet
bekend. Alardus doel is echter ook vooral te onderrichten en preekstof
aan de hand te doen, zonder nu spitse theologische redeneringen op
te zetten.
Het is bijna onmogelijk door de vele citaten van Vaders en Schriftuurteksten, de vele herhalingen, woordspelingen en uitvoerige beschrijvingen, alsmede door de vrij ingewikkelde methode van Agricola een
systhematische weergave van het tractaat te geven. We bepalen ons
daarom alleen tot enige hoofdgedachten van Alardus.
Als definitie van het doopsel geeft Alardus „Baptismus est sacramentum
novae legis initerabile per fidem in Christum, gratis abluens omnia
peccata cuiuscumque generis" 2. Het is volgens de woorden van Chrysosthomus een „resurrectio" „renascentio ex aqua et spiritu" „lavacrum
regenerationis et renovationis Spiritus Sancti". „Het is een zichtbaar
teken van onzichtbare genade, door Christus ingesteld". In deze citaten
zitten eigenlijk al zijn opvattingen, die hij verder uitwerkt met een
overvloed aan teksten.
Omdat het doopsel maar éénmaal kan ontvangen worden, is een herdoop
uit den boze, want „er is maar één dood voor de wereld en één opstanding uit de doden". De doop, die hiervan een afbeelding is, is dus ook
„één", einmalig, want wie eenmaal gedoopt weer herdoopt wordt,
kruisigt Christus opnieuw 3 . Ook Alardus haalt zijn voornaamste argument uit de traditie: Hoewel de H. Schrift ons nergens leert, dat de
herdoop slecht is, moet het toch voldoende zijn, dat de Kerk van de
levende God, columna et fundamentum veritatis, aan wie zoveel alleen
maar mondeling (sola sermone) is overgeleverd en toevertrouwd, ons
dit leert en altijd geleerd heeft *.
De doop geeft ons kwijtschelding van al onze zonden, ook van de
1
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erfzonde 1 , maar de concupiscentia blijft 2 , de „fomes", die men niet
echt zonde kan noemen a .
Omdat het doopsel werkt door het geloof in Christus, noemt hij als
„materia" van de doop: „aqua siue elementum, verbumque accedente
fide". Hiermee is niet het geloof van de priester of de bedienaar
bedoeld, want „de goddeloosheid van een priester vernietigt de doop
niet, omdat hij niet in zijn eigen naam doopt, maar in naam van de
Drievuldigheid.
De H. Drieëenheid is de eigenlijke „efficiens" van de doop. Het doopsel
geeft een onuitwisbaar merkteken. De gedoopte kinderen krijgen
onmiddellijk de genade, zonder voorafgaande verdiensten, anders zou
het immers geen genade meer zijn 4.
Het uiteindelijk doel van het doopsel is de „vita aeterna" en daardoor
Gods glorie en het heil van de mensen B.
Gericht tegen de ketterijen van de Anabaptisten, zijn de plaatsen in
verband met de kinderdoop zeer talrijk. Uitgangspunt bij Alardus is de
noodzakelijkheid van de doop voor iedereen volgens de woorden van
de H. Schrift: Als iemand niet herboren is uit water en de Geest, kan
hij het rijk Gods niet binnengaan 6 en „Wie gelooft heeft en gedoopt
is, zal zalig worden, wie niet geloofd heeft, zal worden veroordeeld" T.
Daarom is het doopsel de „ianua vitae" 8 en mag niemand door ons
van het doopsel en de genade Gods worden afgehouden. Ook de kinderen
niet, want ook zij moeten gedoopt worden. Argumenten hiervoor geeft
hij door heel zijn boek heen: De vaderen zijn gedoopt in de wolk en
de zee. Welnu onder hen waren zeker ook kinderen. Daarbij is Christus
voor alle mensen gestorven, terwijl de doop naar Christus' dood heen
wijst. Op grond hiervan zijn de kinderen dus niet uitgesloten van de
doop. En als er in de H. Schrift staat: Spiritus domini effunditur super
omnem carnem, dan geldt dit ook voor kinderen 9 . Petrus doopte op één
dag 3000 mensen, en wie zou durven ontkennen, dat er kinderen bij
waren ? Paulus doopte Lydia met haar gezin en ook Stephanus met zijn
gezin 10.
Dan citeert hij bijna letterlijk Crocus: Men zal misschien zeggen dat
er geen gebod is om de kinderen te dopen. Zeker. Maar er bestaat ook
geen verbod in de H. Schrift en als de H . Schrift iets niet voorschrijft,
dan geldt een „exemplum" een voorafbeelding. Dit vinden we, wat de
doop betreft, in het feit, dat ook de kinderen besneden moesten worden.
Ook hij haalt de woorden van Augustinus aan: Dat de kinderdoop van
de apostelen stamt, volgt hieruit, dat er geen enkel concilie geweest is,
dat de kinderdoop heeft ingesteld en „quod universa tenet ecclesia nee
in conciliis constitutum sed semper retentum non nisi autoritate aposto1
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lica traditum rectissime creditur" 1 . „De gewoonte van moeder de Kerk
om kinderen te dopen mag dus niet veracht worden of als overbodig
beschouwd: het is een apostolische traditie" 2 .
Anders geformuleerd: Habemus et autoritatem et factum ecclesiae ab
ipsis usque apostolis. Habemus rationem seu causam e scriptura sumptam" s .
Omdat een pasgeboren kind nog niet kan geloven, is het geloof van de
Kerk voldoende. Immers als het geloof van Martha voldoende was voor
de opwekking van Lazarus en het geloof van Jaïrus voor zijn dochtertje,
zou het geloof van de Kerk dan minder zijn en zou God dan doof
blijven 4 ? Wanneer het geloof niet voldoende zou zijn, hoe zou men dan
iemand wel de zonde van een ander kunnen aanrekenen B ? Hoe durven
die goddeloze vijanden van ons bloed en kroost, die moordenaars van
zielen, die Anabaptisten de arme en onschuldige kinderen, die uit
Christelijke ouders zijn geboren en door de dood van Christus verlost,
van de hemel uitsluiten β ?
Tenslotte merken we nog op, dat Alardus in een zeer lange paragraaf
de ceremonies van het sacrament van de doop behandelt, ze verklaart
en met vele Vaderteksten illustreert 7 . Hij heeft er een grote eerbied
voor.
3 : Alardus' opvatting over de Eucharistie
Zoekt men in de geschriften van Crocus naar zijn opvatting over de
Eucharistie, dan zal men er nauwelijks iets ontdekken. Crocus erkent,
dat er zeven sacramenten zijn. Aan het slot van zijn werkje tegen de
Anabaptisten geeft hij, zoals we zagen, een fragment van een brief,
waarin hij naast de vraag over de mistoestanden in de Kerk van zijn
dagen, ook iets wil zeggen over de Eucharistie. Doch het bestaat bijna
uitsluitend uit Schriftuurteksten. Een dogmatische uiteenzetting over
dit sacrament geeft hij niet, over de kwestie van transsubstantiatie
zwijgt hij. Hij vat eigenlijk alles samen in deze woorden: „Nee video
quae rationes satis solidae recipi potuerunt, si tam solidae de sacrosancto
Christi corpore et sanguine in Eucharistia scripturae reiiciuntur" 8 . Een
waarachtige tegenwoordigheid van Christus' Lichaam en Bloed in de
Eucharistie neemt hij dus wel aan en dit op grond van Schriftuurteksten.
Alardus heeft verschillende malen zijn mening omtrent de Eucharistie
gegeven nl. in zijn Parasceve ad Sacrosanctam synaxim van Η 3 2 ',
zijn Dissertatie de augustissimo Eucharistiae sacramento, 1537 1 0 en zijn
Katechismus van Η 3 8 1 1 .
Herhaaldelijk blijkt uit deze werkjes, dat hij zich speciaal richt tegen
1
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de opvattingen van Luther, Oecolampadius, Karlstadt, en de Sacramentariers. Bijzonder valt in deze tractaten zijn herhaaldelijke beroep op de
traditie op, want hoewel hij „op de eerste plaats het bezwaar wil weer
leggen dat er geen Schriftuurteksten zouden bestaan, die duidelijk de
opvatting zouden ondersteunen, dat de Godheid in de Eucharistie aan
wezig is", meent hij, dat ook als dit inderdaad het geval zou zijn, datgene
voldoende zou moeten zijn voor een Christen, wat de Kerk over dit
Altaarsacrament „reeds duizend en nog vele honderden jaren" heeft
1
gevoeld: q u o d . . . sentit ecclesia . Het is volgens hem zelfs zo, dat
heel de leer op de traditie steunt: tota res traditione sola mihi niti
videtur 2 . Vele geloofspunten, zoals de engelenkoren, de val van Lucifer
etc. „quae ecclesiae relicta sunt traditioni" 3 staan niet in de H . Schrift.
En zo is het ook met de H . Eucharistie.
„Dat het Lichaam van Christus in de Eucharistie aanwezig is, heeft
de H . Schrift duidelijk genoeg onder woorden gebracht: apertissimis
scriptura verbis statuii, maar dat de Godheid er ook aanwezig is leert
„de kerkelijke traditie" 4 .
Dit is zijn uitgangspunt. De twee stellingen, die hij in zijn Dissertatio
wil behandelen: Divinitas in „Eucharistia" en de „Veritas Corporis
Christi in Eucharistia" houdt hij niet gescheiden. Pas na een uiteen
zetting geeft hij voor beide stellingen afzonderlijk een reeks testimonia 5 .
Er bestaan verschillende opvattingen omtrent de instellingswoorden.
Volgens Alardus kan men ze echter niet misverstaan: Quoniam ergo ille
dixit, Hoc est corpus meum, nulla teneamur ambiguitate, sed credamus
et oculis intellectus id perspiciamus" e . Er is immers zoveel in God, wat
we niet begrijpen en nauwelijks kunnen bewoorden, want Christus heeft
ons juist de „insensibilia" overgeleverd „in rebus sensibilibus".
Bovendien zeggen wij zelf ook veel, wat we niet begrijpen. We weten
wel, zoals we dat uitdrukken, dat God overal is, maar wat dat „overal"
is, kunnen we niet vatten. En zo is het ook met deze kwestie: Hoe kan
Hij ons zijn vlees te eten geven ? Is het geen aanmatiging, wanneer Hij
zegt: Indien ge het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet
drinkt, zult ge het Leven in u niet hebben. Hoe kan dit ? Omdat
Christus in de Eucharistie is.
Met een zeer lange redenering probeert hij dit te bewijzen: God was
tussen de cherubs op de ark. Hij is ook op een bijzondere wijze in de
ziel van een rechtvaardige. Nergens was de Godheid zo aanwezig als
in Christus. Wanneer we de oude, orthodoxe exegeten geloven, moeten
we aannemen, dat „secundum hypostaticam sive personalem unionem"
een en dezelfde persoon „subsistens non minus in divina quam humana
natura". Bijgevolg was de Godheid zowel in de ziel als in het lichaam
1
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van Christus aanwezig. En daarom is deze Godheid ook in het sacrament
„ratione corporis Christi tum vere, tum realiter . . . ibidem existentis".
Hij is in de Eucharistie met zijn mensheid, maar „animatum", dus ook
met zijn Godheid „atqui non potest esse animatum nisi adsit et
sanguinis, si sanguis et anima, si anima divitas quoque aderit" 1 .
De redenering is in zover duidelijk, wanneer men uitgaat van Christus'
lichamelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie. Daarom doet het wat
onlogisch aan, dat Alardus pas na bovenstaande redenering dit punt
behandelt.
Uit de woorden: „Dit is mijn lichaam" blijkt volgens hem duidelijk,
dat Christus' lichaam in de Eucharistie aanwezig is, of men zou blind
moeten zijn. Hij is er aanwezig en wel „non mortuum et sine anima",
maar levend, omdat Paulus getuigt, dat Christus, opgestaan van de
dood, niet meer zal sterven. Bijgevolg is daar de „tota perfectaque natura
humana" aanwezig 2 . En hiermede meent hij zijn stelling bewezen te
hebben. De vraag of de Eucharistie een sacrament is, door Christus
ingesteld, komt in zijn Dissertatio niet ter sprake. Het volgt min of
meer logisch uit zijn stellingen.
Meer expliciet formuleert hij dit zoals we reeds boven zagen in zijn
Katechismus.
Uit zijn werken blijkt wel duidelijk, dat hij een „wezensverandering"
aanneemt. Ook al gebruikt hij in zijn Parasceve niet de term „transsubstantiatio", toch spreekt hij uitdrukkelijk van een verandering van
brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus: „Panem, sive sub
panis specie, non esse tam sacramentarium aliquod symbolum, seu
signum figurativum, repraesentativumve, aut etiam typicum, sed naturam panis pariter et vini in verum Christi corpus verumque eius
sanguinem codesti verbo vere converti, ас poenitus i m m u t a r i . . . " En
het lichaam, dat uit de heilige maagd Maria werd geboren, dat geleden
heeft en begraven is, dat zetelt aan de rechterhand van de Vader,
is hetzelfde als wat dagelijks in de kerk genuttigd wordt „ore fidelium
per sacramentorum mysterium". Christus heeft zijn leerlingen dus geen
brood gegeven, maar zijn allerheiligst lichaam 8 .
Met Joannes Damascenus zegt hij: Corpus enim secundum veritatem
coniunctum est diuinitati, quod ex sancta uirgine corpus est, non quod
ipsum corpus assumptum ex coele descenderit, sed quod ipse panis et
uinum transmutatur in corpus et sanguinem dei 4 . En met Theophilastus: Ineffabili enim operatione transformatur etiam si nobis videatur
panis 3 .
Nog duidelijker, nu wel met gebruik van de term „transsubstantiatio",
is Alardus, wanneer hij in zijn commentaar op het Pater Noster de
woorden „ons dagelijks brood" aangrijpt, om ze ook toe te passen op
de Eucharistie: „in meer eigenlijke zin verstaan we daaronde het „panem
1
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superstantialem", het „panem sacramentalem", de Eucharistie. Dit
wordt in de Schrift „levend brood en brood van de engelen" genoemd
„quia ad sacramentalium verborum prolationem ipsius fit transsubstantio, et in verum Corpus Christi vera conversie". Alleen de accidenten blijven: remanentibus sine subiecto accidentibus solis, hoc est
qualitatibus sensibilibus prioris substantiae panis". Het heilig lichaam
van Christus wordt alleen nog maar „per metaphoram et similitudinem"
brood genoemd, want zoals het leven van ons lichaam door het stoffelijke brood in stand gehouden wordt, zó het leven van onze ziel door
dit geestelijke brood, dat het lichaam van Christus is. Er is wel verschil:
het geestelijke brood onderhoudt onze ziel niet „per substantiam suam",
maar door de genade, die het geeft „per gratiae collationem". Vandaar,
dat het „superstantialis" genoemd wordt. Het gaat uit „super substantiam hominis comedentis" en wordt niet omgevormd „in comedentis
substantiam", maar vormt juist degene om, die het eet, vergoddelijkt
hem door overvloedige genade" 1 .
Deze verschillende teksten weerleggen volkomen de opvatting van
Lindeboom, waar hij schrijft: „Het herhaaldelijk beroep op het onontkoombare „dit is mijn Lichaam" neemt niet weg, dat nergens uitdrukkelijk de transsubstantiatie genoemd wordt, dat eigenlijk nergens
gesproken wordt van het directe lichaam van Christus, maar van een
soort „unio mystica" in de elementen des sacraments" 2 .
Lindeboom schrijft dit n.a.v. Alardus' Dissertatio 3 , maar om Alardus'
opvatting te kennen, moet men ook rekening houden met zijn Parasceve
en zijn Katechismus.
Alardus is van de genadewerking van de Eucharistie zo doordrongen,
dat hij een propagandist, of minstens een vurig voorstander is van
de dagelijkse H . Communie. Zo schrijft hij in zijn commentaar op het
Onze Vader: „Dit (geestelijk brood) wordt ook „dagelijks brood" genoemd, omdat het dagelijks noodzakelijk is (necessarius). Evenals het
lichaam, zo heeft ook de ziel dagelijks voedsel nodig" 2 . Dezelfde kwestie
komt nog eens tersprake in zijn Dissertatio: „Eucharistiae sumptionem
quotannis ut minimum semel fieri solitam, non a Christo, sed ab Ecclesia
non inutiliter esse praeceptam" 4 . De reden hiervoor ligt in het feit, dat
het vuur van onze liefde door de zonden, die we dagelijks doen, zou
verkoelen en om deze liefde in stand te houden en zelfs te vermeerderen
is de heilige communie voor allen dagelijks noodzakelijk. Zo men de
Eucharistie echter niet sacramenteel kan ontvangen, moet men minstens
geestelijk communiceren. Alardus verstaat echter onder „geestelijk
communiceren" niet een actueel liefdesverlangen om op sacramentele
wijze te communiceren. Hij brengt het in verband met het lidmaat-zijn
van Christus mystiek lichaam. Omdat we door het geloof en de liefde
deel uit maken van het mystieke lichaam, communiceren en partici1
s
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peren wij met de priesters, die dagelijks deze heilzame hostie opdragen
en op sacramentele wijze nuttigen. „Zoals de mond van een lichaam niet
alleen voor zich zelf, maar tot onderhoud van alle ledematen voedsel
tot zich neemt, zo verkrijgen alle levende ledematen van Christus'
mystiek lichaam geestelijke voeding door de priester, die als het ware
de mond van dat mystieke lichaam is" 1 .
In zijn Parasceve somt Alardus ook een hele reeks redenen op, waarom
de Eucharistie is ingesteld, nl., opdat wij als een getuigenis en als een
symbool van de christelijke belijdenis de Eucharistie zouden aanbidden
en in haar genade delen; om ons geloof te vermeerderen en te versterken;
om de liefde, die de christenen overal bindt, te beoefenen; opdat orize
harten, die nog kouder zijn dan ijs door deze weldaad ontvlamd zouden
worden in de liefde tot Christus door dit teken van de allerbereidwilligste wil van de hemelse Vader jegens ons, nl. van genadevolle
zondenvergeving (gratuitae peccatorum condonationis) ; opdat we een
acceptabel offer zouden hebben, waarvan we weten, dat het de hemelse
Vader aangenaam is en waardoor we verzoend worden, wanneer we van
harte berouw hebben; opdat het zichtbare offer als een teken getuigenis
zou zijn van ons onzichtbaar offer; opdat we getroost zouden worden
en versterkt, indachtig de goederen welke Christus voor ons door zijn
dood verdiend heeft. Deze echte meditatio van Christus' lijden, dit
sterven met en in Christus te belijden is een satisfactio en offer voor
onze zonde, welke in ons de dood van de oude mens bewerkt. Hierdoor
hebben de Christenen ook een dankoffer en een herinnering aan
Christus' dood. Van deze redenen hangen geheel of bijna geheel de
instelling, de usus en de energia af2.
Eveneens in de Parasceve behandelt Alardus uitvoerig zijn opvatting
over de H. Mis. „De H . Mis is een offer, waardoor de priester aan God
de Vader zijn eniggeboren Zoon Jezus offert „cum memoria et renovatione dominicae passionis". Doch deze hernieuwing is niet zó, dat
Christus zich zelf weer op het kruis offert, want dit is eenmaal gebeurd
en wordt niet meer herhaald. Maar zo zeker als Christus zich zelf
offerde, zo offert hij ook nu zijn lichaam onder de gedaanten van brood
en wijn, door de persoon van de priester en dit zal Hij blijven doen
tot het einde der wereld" 3 . Dit gaat hij vervolgens in alle onderdelen
verklaren. Opmerkelijk is, dat hij hier geen aandacht besteedt aan de
functie van de gelovige. Merken we nog op, dat hij een bijzondere
nadruk legt op de H. Mis als zoen- en smeekoffer.
Zoals Alardus een voorstander is van de dagelijkse H . Communie, zo
pleit hij ook voor de dagelijkse H . Mis, zoals deze, volgens hem, van
oudsher de gewoonte was: „Non tantum dominicis diebus, et festis,
verum quotidie missas turn publicas tum privatas, ex publico ecclesiae
usus, pro receptaque veterum morum consuetudine, ubi fuerit commodum, posse imo debere celebran" 4.
1

A.L. H,D4r.

* A.L. 13, 9v-10r.

' A.L. 13, llr.

4

A.L. 13, Иг.
243

In zijn Dissertatio behandelt hij de vraag of de H. Mis of beter de
„modus sacrificandi" teruggaat tot de tijd van de apostelen. Zijn
hoofdargument ontleent hij aan een geschrift van Kardinaal Bessarion
en komt hier op neer: Paulus heeft niet zelf van de Heer ontvangen,
omdat hij toen nog een vervolger was. Toch levert Paulus ons datgene
over, wat hij ontvangen heeft. Wanneer hij dus zegt, dat Christus
brood in zijn handen nam, het zegende, aan zijn leerlingen gaf met
de woorden: Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dan hebben de apostelen
hem dit doorgegeven: idem igitur omni ex parte apostoli, quibus tradentibus Paulus id accepit, faciebant. Hoc tantum accepit ab illis Paulus,
hoc tradidit nobis". Vandaar is het duidelijk, dat de „Christianorum
sacrificandi morem ab ipsis statim nascentis ecclesiae primordiis" tot
in onze tijd is doorgegeven 1 .
Overzien we de verschillende kwesties omtrent de Eucharistie in de
werken van Alardus, dan mogen we besluiten, dat zijn leer volkomen
katholiek is, niet alleen, omdat hij de Eucharistie als een Sacrament
erkent, de wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en
bloed van Christus leert, maar ook omdat hij zich vele malen uitdrukkelijk op de traditie beroept en niet wil horen van de leer van de
Sacramentariers en verwante stromingen.
Zeer uitdrukkelijk verwerpt hij de terminologie of de interpretatie van
„figura". Zo citeert hij Theophilastus: „Porro dicens: Hoc est corpus
meum, ostendit quod sanctificatur in altari et non respondens figura.
Non enim dixit, hoc est figura, sed hoc est corpus meum. Ineffabili
enim operatione transformatur etiam si nobis videatur panis" 2 .
Ook tegen de symbolische opvatting heeft hij bezwaren en haalt een
tekst van Vulgarius aan, eerst in het grieks, daarna in het latijn: „Non
enim dixit: Hoc est symbolum, sed hoc est corpus meum, demonstratiue
ne quis putaret ea quae cernuntur typum esse" 3 .
Over de waarde van zijn argumentatie kan men van mening verschillen,
zijn opvatting is duidelijk. De bezwaren van Lindeboom 4 , dat bepaalde
redeneringen „geen steekhoudend Roomsch argument" zouden zijn en
dat hij „voor zuiver-Roomsche opvatting" teveel spreekt over geestelijke nuttiging, komen, meen ik, te vervallen, als men niet alleen zijn
Dissertatio, maar heel zijn werk beschouwt. Bovendien moet men niet
vergeten, dat Alardus allereerst reageert tegen bepaalde tendenzen en
dat zijn werkjes meer bedoelt zijn als populaire of godsvruchtige beschouwingen, eerder bestemd voor het gewone volk en de priesters in de
zielzorg, dan voor beroepstheologen.
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I l i : KERK-OPVATTING

1: Crocus' Ecclesia. 15361

C

rocus begint zijn tractaat met de stelling, dat we de Kerk, de
heilige katholieke Kerk moeten geloven: „non credere non possumus, nisi desertores sacramenti nostri et fidei Christo duci in baptismo
datae esse velimus". De Kerk is immers het lichaam van Christus, Christus is het hoofd, Christus en de Kerk verhouden zich tot elkaar als
bruidegom en bruid: duo in carne una. Christus is de Salvator Corporis.
Alleen wanneer wij een eenheid vormen met de Kerk, zijn we deelachtig
aan het christelijke heil. We kunnen niet met Christus, het hoofd en
de bruidegom, zijn, wanneer wij niet zijn bruid zijn en opgenomen
in zijn lichaam, de Kerk. Alwie dus buiten de eenheid van de Kerk
blijft, staat een eeuwig verderf te wachten.
N u zal men misschien vragen, welke dan de Kerk is. Alsof er meerdere
kerken zijn! Het is reeds een zonde de Kerk niet te kennen: nescire
Ecclesiam piaculum est, want een stad op de berg kan niet verborgen
blijven. Het is echter een nog zwaarder vergrijp, wanneer men, met
verachting van het oude geloof, zo maar aan een nieuwe groepering
de naam Kerk geeft, alsof Christus verdeeld is. Dit is tegen alle voorschriften van Christus en de apostelen in, die de ketterijen wel voorspeld
hebben, maar ook aangespoord ze te ontvluchten. Dit toont hij met
vele schriftuurteksten aan en met gezegden van Irenaeus en Augustinus.
Van de andere kant wekt de ketterij ons op tot het zoeken van de
waarheid. Ofschoon de Kerk vaak gehinderd wordt, overwint ze. Zij
groeit ondanks de vervolgingen. Altijd zijn er wel ketterijen geweest.
Niets is zo absurd, of het vindt wel ergens aanhang. Wat is bijv.
zekerder, dan dat God bestaat en toch zegt de ongelovige in zijn hart,
dat er geen God is. Na enige oude ketterijen genoemd te hebben, valt
hij uit tegen de Anabaptisten en de excessen van naaktloperij, die in
Amsterdam in 153S waren voorgekomen: „Vidimus hic, proh pudor,
vidimus viros nudos cum nudis foeminis ex secta Anabaptistica, per
1
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publicum toto oppido, sine ullo prorsus pudoris operimento discurrere,
nee nisi coactos indumenti quicquam admisisse" 1 . Wanneer Christus
dus ketterijen voorspeld heeft, behoeven we er ons niet over te verwonderen, dat ze ontstaan. Alleen moeten we er voor zorgen, dat ze ons
niet schaden. God is oprecht, maar elke mens is een leugenaar. Daarom
beoordelen we het geloof niet vanuit de mens, maar de mens vanuit
het geloof. Want „respectus enim personarum mater est erroris". Petrus
echter, op wie door de Heer zelf de Kerk gebouwd werd, sprak in naam
van allen en in de naam van de Kerk toen hij zei: Heer, tot wie zullen
we gaan, Gij hebt woorden van eeuwig leven.
De Kerk der Christenen gaat niet ten onder, volgens de leer van
Cyperianus, wanneer een hoogmoedige groep niet wil luisteren. Immers
de Christenen vormen de Kerk; de kudde hangt aan de herder; daarom
moet men weten, dat de bisschop in de Kerk is en de Kerk in de
bisschop. Zouden sommigen niet met de bisschop zijn, dan zijn ze ook
niet meer met de Kerk, omdat de Kerk „katholiek", dat wil zeggen
algemeen en één is, niet gescheiden of verdeeld.
Dan geeft Crocus zijn definitie van de Kerk: De Kerk is deze „catholica multitudo credentium", reeds sinds de apostelen overal verspreid,
één in woord, geloof en sacramenten. Ze is niet alleen iets uitwendigs,
ook niet alleen iets inwendigs, geestelijks, maar beide tesamen 2 . Aan
drie „signa" kan men de ware Kerk kennen en onderscheiden „ab
adulterinis synogogis", te weten: de universaliteit of „universitas", de
oudheid „antiquitas", en de eenheid van leer of „consensus".
Allereerst de Universitas of catholicitas. De Kerk is „universalis et in
universum orbem sparsa ас diffusa", verspreid tot in alle uithoeken,
ook over zee, in noord en zuid, in oost en west. Dit kan men van het
Lutheranisme niet zeggen. Dit wordt in vele landen, waar de katholieke
Kerk wel is, niet gevonden, maar overal, waar het Lutheranisme is, vindt
men ook de katholieke Kerk. En niet alleen in Europa. Men behoeft
hiervoor alleen maar het boek te lezen van Damiaan van Goes, dat
onlangs is uitgegeven. Niet alleen is de banier van het christelijke geloof
in bepaalde landen pas geplaatst, neen, in zeer veel landen is het geloof
van oudsher bewaard „prisca origine servata" 3 .
De Antiquitas: door ononderbroken opeenvolging is de Kerk vanaf
de tijd van de Apostelen tot ons gekomen. Daarentegen zijn die ketters,
gisteren pas geboren, zonder voorgangers, zonder wettige bisschoppen
en primaten. Volgens Hieronymus is het geloof van de Kerk, de zetel
1
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(cathedra), de leer en de macht om te dopen, te onderrichten, de
schriften te verklaren, de zonden wel of niet te vergeven, te binden
of te ontbinden en de overige bedieningen (officia) van de sacramenten
door Christus aan de apostelen overgegeven en door hen aan hun opvolgers „perpetua subrogatione".
Daarom moet men ook niet iemand als bisschop beschouwen, zoals
Cyperianus schrijft, die, met verachting van deze evangelische en apostolische traditie, niemand opvolgt en zichzelf wijdt. En iemand, die
zegt, dat hij onzichtbaar gezonden en gezalfd is door God moet men
ook niet geloven, tenzij hij, zoals Paulus en Barnabas, tevens door het
gezag van de christelijke Kerk voor de bediening van het woord is
afgezonderd: nisi etiam segregatus sit auctoritate Ecclesiae Christi in
opus ministerij. Een dusdanige opvatting van de Kerk van Christus
hebben, volgens Crocus, de oudste Vaders, die reeds vanaf het begin de
Kerk daar zochten, waar door een wettige wijding, sinds de tijd van de
apostelen een opeenvolging (successie) was van priesters en leraren, die
eensgezind getuigenis afleggen van de apostolische leer en de „institutio
nascentis Ecclesiae". Met deze opvatting hebben de Vaders altijd alle
ketterijen verslagen.
De traditie van de apostelen is door iedereen, die wil horen, waar
te nemen. We kunnen hen noemen, die sinds de apostelen tot bisschop
zijn aangesteld in de Kerk en hun opvolgers tot aan onze tijd toe, en
die niets geleerd en gekend hebben, dan wat van hen stamt. Het zou
echter te lang worden voor het kleine bestek van dit boek om heel de
opvolging van de grootste, de oudste en de aan allen bekende Kerk van
Rome, gesticht door de apostelen Petrus en Paulus, te behandelen,
alsook de traditie, welke deze Kerk van de apostelen heeft meegekregen
en het geloof, dat zij aan de mensen heeft verkondigd en door de
opeenvolging van de bisschoppen tot ons is gekomen. Allen, die gelovig
zijn, moeten met deze Kerk overeenstemmen, waar ze ook zijn.
Terwijl de apostelen de Kerk dus hebben gefundeerd (fundantes) en onderricht (instruentes), hebben ze het episcopaat aan Linus doorgegeven
„administrandae Ecclesiae" en kreeg Eleutherius als twaalfde opvolger
het Episcopaat. En door deze wijding en opvolging, die van de apostelen
komt, kwam de overlevering in de Kerk en de verkondiging van de
waarheid tot ons.
Dit is voldoende, volgens Crocus, om aan te tonen, dat het geloof van
de Katholieke Kerk het ene en zelfde levendmakende geloof is, welk
in de Kerk sinds de apostelen tot nu toe bewaard is en naar waarheid
overgeleverd: tradita in veritate. Ook is het duidelijk, dat we de waarheid niet bij anderen moeten zoeken, omdat zij zo gemakkelijk in de
Kerk te vinden is. De apostelen hebben de waarheid daarin, als in een
„depositorium" samengebrachtj zodat ieder, die wil, hier de „potus
vitae" kan vinden. De Kerk is zo de „introïtus vitae", alle andere
kerken zijn dieven en rovers, aldus de mening van Irenaeus weergevend.
N u zal misschien iemand opmerken, dat zij, die tegenwoordig de op247

volgers van de apostelen zijn, toch niet hun opvolgers zijn in heiligheid.
Dat is zo, maar het gaat om de leer. Zij leren in elk geval hetzelfde als
de apostelen. Dit heeft Joannes Driedo in zijn 4e boek, cap. 5 van zijn
„de ecclesiasticis et dogmatibus" nauwkeurig uiteengezet 1 .
Zo komt Crocus op het derde signum: de consensus of eenheid van leer.
De Kerk leert altijd hetzelfde, is het fundament van de waarheid:
dezelfde leer, dezelfde wetten en sacramenten: eadem mente eademque
sententia, eisdem legibus et sacramentis, eodem Dei verbo, ijsdem
ministris sacris vtens: Idem semper credit, sentit et loquitur. Vandaar
één lichaam en één geest, één Heer, één geloof, één doopsel, één God
en Vader van allen. Daarentegen zijn de ketters en ketterijen „variae,
inconstantes, instabiles, turres Babel, domus super fluctuantem harenam
extructae, cuius vento doctrinae mobiles . . . " Terwijl de ketterijen zich
zelf overwinnen door onderlinge twisten, is het allerduidelijkst, dat
de profeten en apostelen, die van God zelf als de „autor veritatis"
uitgaan, overeenstemmen. De ketters, die van de vader van de leugen,
de duivel, uitgaan en door hem worden geleid, verschillen onderling.
Immers, terwijl de Vaders, verspreid over heel de wereld, levend in
verschillende tijden, altijd hetzelfde geleerd hebben, zien we nu in een
tijdsbestek van één jaar wel acht of tien tegenstrijdige secten ontstaan
in één stadje. En hun verschilpunten gaan niet over een of andere kleine
kwestie, maar over punten van het grootste gewicht. Met name noemt
hij de Anabaptisten en Sacramentariers. „Desinar ergo pars lacerare
universitatem, desinat novitas contemnere antiquitatem, desinat dissensio incessere consensum". God immers is geen „dissensionis deus, sed
pacis". De H. Geest kan niet tegen zichzelf verdeeld zijn: Illic scripturarum adulterado censenda est, ubi pugnatia est doctrinae.
Uit deze drie signa is de Kerk wel zó duidelijk te kennen, dat zelfs
een blinde haar nog zou kunnen zien. Terwijl immers Christus, het
hoofd in de hemel is, is de Kerk, zijn lichaam, op aarde. Toen Christus
ten hemel was opgestegen, hebben de apostelen deze Christus verkondigd. Zo staat het wel vast, dat de Kerk reeds vroeger overal verspreid
was vanaf Jeruzalem en heel Juda en Samaria. In deze Kerk belijden
wij te geloven. Niet in de kerken van de ketters, die gisteren pas ontstaan zijn: „non haereticorum heri natas, in obscuris angulis abetrusas
aut angustis terminis inclusas". Is deze nieuwigheid, die synagoge van
Lutheranen niet te veroordelen ?
Wanneer men van goede wil is, moet men de Kerk wel zien. Ambrosius
herkende de Kerk, toen hij nog geen christen was en weigerde door
de Arianen gedoopt te worden. Augustinus zag haar, hoewel hij nog
gevangen was door manichaeese dwaling. Met andere woorden, de
heiden, de ongelovige en de jood kennen de Kerk.
Nog verwonderlijker is het, dat sommigen de Kerk slechts als iets on1
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zichtbaars beschouwen. Dat de Kerk echter zichtbaar is bewijzen wel
de hardnekkige vervolgingen. Zelfs toen zij nog maar pas gesticht
was te Jeruzalem, werd Stephanus al gedood: Et tu miser catholicam
videre non potes ? Eph. 4, 11 verhaalt hoe Christus sommigen tot
Apostelen, anderen tot profeten, evangelisten, herders of leraars aanstelde: tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar hoe kan iets
worden opgebouwd uit mensen, dat geheel onzichtbaar blijft voor
de mensen ?
Uit verschillende teksten halen de ketters nog een andere spitsvondigheid: wij geloven, dat de Kerk heilig is. Zij echter beschouwen zich
zelf als heiligen, en zonderen daarom de zondaars uit. Volgens hen
behoren dezen niet tot de Kerk. Zij beroepen zich daarvoor op Paulus,
maar deze heeft niet beweerd, dat de Kerk geen smet of rimpel heeft,
maar dat Christus zich voor haar heeft overgeleverd om haar te
heiligen. En Christus heeft de zijnen toch geleerd, dagelijks te bidden
tot de hemelse Vader: vergeef ons onze schulden, omdat elk mens
zondigt. Zegt iemand, dat hij zonder zonden is, dan is de waarheid
niet in hem. Zolang de Kerk Gods nog „in een spiegel" ziet, bereikt ze
nooit die graad van heiligheid, dat ze van alle smet vrij is. Zij, die dat
willen, kennen niet de tekst van St. Paulus aan de Corintiers. Hij noemt
hen geheiligd door Christus, maar verwijt hen tevens hun vele zonden.
Als de H. Schrift de gelovigen „heiligen" noemt (en hier verwijst hij
naar Erasmus' boek: Ecclesiastes), een gebruik, dat tot aan Augustinus
voortduurt, dan is dat, omdat men de christenen „honoris gratia"
„heilig" of „broeder" noemde. Zowel Paulus als het algemeen gebruik
(publicus usus) noemde hen heilig, die „Christi fidem professos" zijn.
In de Kerk zijn echter zowel zwakken als sterken. Met een verwijzing
naar Augustinus zegt Crocus: „Per spiritum enim fidei mali Christo
coniuncti atque insiti, corporis eius quod est Ecclesia particeps sunt".
De gave van de H . Geest, het geloof, is zodanig, dat zowel de goeden
als de slechten „capax" zijn om de gave te ontvangen. Hoewel Petrus
Christus verloochende, heeft hij toch het geloof niet verloren, zoals
Christus hem ook reeds had voorspeld. In de ark van Noë, de afbeelding
van de Kerk, waren reine en onreine dieren. Uit het evangelie blijkt,
dat bij de komst van de Rechter de bokken en de schapen gescheiden
zullen worden, voorts dat tarwe tegelijk met het onkruid opgroeit tot
de oogst. De akker is de wereld, waarover de Kerk verspreid is en het
gewas, dat daar groeit is de Kerk.
Hoe kan de Katholieke Kerk onzichtbaar zijn, wanneer haar geloof
„katholiek, d.i. universeel" is: Uw licht schijne in de duisternis voor
alle mensen, opdat zij uw goede werken zien en Uw Vader, Die in de
hemelen is, verheerlijken. Christus zelf zegt trouwens: Wie Mij belijdt
voor de mensen, zal Ik belijden voor mijn Vader in de hemel.
De Kerk der uitverkorenen is wel onzichtbaar, maar de Kerk der volgelingen moet zichtbaar zijn, zoals de signa zichtbaar zijn en de „mysteria" van de sacramenten niet.
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Ook lezen we in het Evangelie de woorden: Wie u hoort, hoort Mij;
wie u versmaadt, versmaadt Mij. Vandaar, dat Ignatius het „dignus"
noemt naar de bisschop te luisteren, want niet deze zichtbare bisschop
versmaadt men, maar Degene in hem, Die onzichtbaar is. Eer dus God,
de maker van alles, de Heer, en de bisschop als hoofd van de priesters,
als beeld van God. Wie de bisschop eert, wordt door God geëerd, wie
hem veracht, door God veracht. Het priesterschap is het hoogste dat
er bestaat, en daarom moeten de leken aan de diakens, de diakens aan
de priesters, de priesters aan de bisschop en de bisschop aan Christus
onderworpen zijn, zoals Christus het is aan de Vader.
Maar zal men vragen: Judas was toch ook een apostel ? Zoek hier geen
uitvlucht ! Wij hebben de evangelische contekst. Christus riep zijn
12 leerlingen bijeen, gaf hen de macht onreine geesten uit te drijven
en zieken te genezen. Daartoe behoorde ook Judas. Ja, hij was niet
minder een apostel dan Joannes, door de Heer uitgekozen. Christus zei
echter wel: Een uwer is een duivel. Nicolaas de proselyt uit Antiochië
wordt in de Apocalyps met name veroordeeld, toch had hij hetzelfde
ambt als Stephanus. „Minister ac dispensator verbi et sacramentorum
Dei bonus est, particeps est Evangelii: sin malus, non ideo dispensator
non est". Men blijft dus „dispensator". En wat leren de „Ecclesiarum
ministri" anders dan vasten, gebeden en de zeven sacramenten ? Leren
de evangeliën dat ook niet? En toch zijn er controversen. Controversen?
Ik zal één voorbeeld geven: een of twee jaar geleden verscheen er een
boekje onder de titel „Index historiarum" „et iam pridem Germanice
versus vulgo est in manibus, qua in re tanta satis demirari nequeo, quum
Aulae principales, tum Academiae nostrae, tantum ut id ferat negligentiam". In dit boekje wordt beweerd, dat Innocentius III ongeveer 400
jaar geleden als eerste de oorbiecht „confessio auricularis" heeft ingesteld, terwijl toch vaststaat, dat de martelaar Cyperianus 1250 jaar
geleden de biecht van de zijnen vroeg. Ook Orígenes spreekt erover.
Hieruit blijkt dus, dat de Kerk aanvankelijk zowel de private als de
openbare biecht kende, maar later „refrigescente Charitate et decrescente humilitate" wilden velen hun zonden liever verzwijgen, dan
openlijk belijden. De Kerk echter, die niet wil, dat er iemand verloren
gaat, maar allen zalig worden, is deze menselijke zwakheid te hulp
gekomen, heeft de noodzakelijkheid van de openbare biecht afgeschaft
en alleen de geheime of oorbiecht toegelaten 1 . De Schrift spreekt
duidelijk over de biecht in drie teksten, die in plaats en tijd onderscheiden zijn en wel twee maal, wanneer de apostelen de macht verleend
wordt om zonden te vergeven en een derde maal, wanneer deze macht
nog eens aan Petrus wordt verleend. Wie die sleutels van Petrus
veracht, veracht het rijk der hemelen. Hij, die het binden en ontbinden,
de vergeving en het behouden van de zonden veracht, geeft er zeker
niets om uitgestloten te worden van het rijk der hemelen. Immers
1

D2v.

2S0

deze potestas is door Christus niet zomaar „claves regni coelorum"
genoemd, maar omdat de dood van Christus en de verdiensten van zijn
lijden tevergeefs de hemelen hebben geopend voor degenen, die zich niet
onderwerpen aan deze „iudicaria potestas". Moge iedere gelovige hieruit
leren hoe gevaarlijk, zelfs onbeschaamd die slimme bedriegers zijn „isti
scioli, cornicum occulorum confixores", die nu na zoveel eeuwen de
openlijke gebruiken van de Kerk omver proberen te werpen.
Bovenstaande schreef hij, toen Alardus hem toevallig wees op een boek
van Michael Vehe, dat pas verschenen was. Het boek geeft vele getuigenissen, uitspraken, die Crocus opvatting zouden bevestigen 2 .
Na deze onderbreking komt hij weer op zijn eigenlijk thema terug.
God wil onze gehoorzaamheid. Laten we dus niet kijken naar sommige
slechte bisschoppen en priesters van tegenwoordig, maar naar de heiligste onder hen. Ja laten we naar ons zelf kijken en onszelf beoordelen,
opdat God ons niet veroordele. God zal ons immers niet vragen, wat
pausen, bisschoppen en priesters hebben gedaan, maar Hij zal ons oordelen naar ónze werken. Met teksten van Augustinus en Orígenes gaat
Crocus nog lang door op deze gehoorzaamheid. Vraagt men zich af,
hoe Crocus in dit verband denkt over de paus, dan blijkt duidelijk,
dat hij zich voor het primaatschap uitspreekt:
De latijnse Kerk: Latina Ecclesia (bedoeld is hier de Kerk van Rome)
ontving het geloof door de prediking van Paulus, is door hem zowel
als door Petrus, de hoofdman van de apostelen „corypheo apostolorum",
gevestigd en door Joannes de evangelist voltooid. Toen Christus naar
de hemel ging, heeft Hij Petrus „nominatim" aangewezen als „vicarius"
om zijn lammeren en schapen te weiden en wel „perpetua successione",
zoals het eerste caput van de Acta en vele Vaders sinds de tijd van de
apostelen het leren. Voor zijn verrijzenis gaf Christus hem reeds
de sleutels van het hemelrijk. Ontkent men, dat de schapen aan Petrus
en zijn opvolgers door God zijn toevertrouwd, dan bekent men niet
tot de schapen van Christus te behoren. Omdat de woorden van
Christus: Weid mijn schapen, algemeen (generatim) geformuleerd zijn
en niet gespecificeerd voor deze of die schapen, moet men het verstaan
en opvatten voor alle (universas) schapen van Christus. Wil men hier
nog meer over weten, dan leze men maar het tweede deel van het derde
hoofdstuk van het vierde boek van Joannes van Driedo: „De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus".
Overigens is deze geringschatting van Kerkelijk gezag niet iets nieuws,
meent Crocus. Alle ketters hebben altijd zo gedaan en zullen het zo
doen, zoals de H . Geest ook heeft voorspeld. In verband hiermee
1

Dum haec ex schedis describimus ad praelum destinanda, communicauit nobis forte
D. Alardus noster Aemstelredamus recens editam assertionem sacrorum quorundam
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reageert Crocus tegen degenen, die alles in de H. Schrift lezen, wat
ze er in willen lezen: duidelijk een reactie tegen het vrije onderzoek.
En zo komt hij op het probleem, dat hij reeds in zijn opdrachtsbrief
aan Cannius had aangesneden: het gezag van de Kerk in verband met
de H. Schrift. Velen hebben bijv. getwijfeld aan het gezag van de
Hebreeën brief, maar deze brief bezit gezag en zal het ook altijd
bezitten. De Schriften ontlenen hun gezag echter niet aan Paulus of aan
anderen, maar aan de Kerk en de H. Geest: „Ergo ab Ecclesia non a
Paulo aut alijs, scripturae sacrae autoritatem habent, vt a Spiritu autore
veritatem". Waarom nemen we anders wel het evangelie van Markus
aan, die Christus niet gezien heeft, terwijl we het evangelie van Nicodemus, die Christus wel gezien en gesproken heeft, verwerpen ? Hetzelfde
geldt voor het evangelie van de leerling Lucas t.o.v. het evangelie van
de apostel Bartholomaeus. „Neque enim ab autoribus hanc, a quibus
profecía sunt, sed ab Ecclesia consensu habent".
Een ander voornaam argument voor het gezag van de Kerk is ook dit,
dat we vele zaken moeten geloven, die niet in de H. Schrift staan,
bijv. dat er maar vier evangeliën zijn, welke geschriften we nog meer
hebben, welke boeken tot de canon behoren en moeten aanvaarden. De
titels zijn maar „apositij". Zeer terecht zegt Augustinus dan ook: Ik
zou het evangelie niet geloven, tenzij het gezag van de Katholieke Kerk
mij het voorhoudt. Wanneer we niet anders zouden ontvangen als wat
aan de Schrift is toevertrouwd, zouden we de Schriften zelf niet hebben
ontvangen. Zo waren er vroeger, die de evangelische geschriften met
de evangelische schrijvers verwierpen en door een valse godsdienst alleen
Christus wilden aanhangen, die zelf nooit geschreven heeft, noch bevolen heeft te schrijven, maar alleen te preken en zijn ongeschreven
leer „evangelie" d.w.z. blijde boodschap heeft genoemd.
Als we dus moeten toegeven, dat de Kerk ons de Schrift geeft, waarom
dan niet haar gezag erkennen m.b.t. de goddelijke sacramenten en
andere punten ? Zoals Irenaeus zegt, hebben de apostelen zelf de leer
doorgegeven aan degenen, aan wie ze de kerken toevertrouwden en vele
heidense volkeren geloofden in Christus „zonder letter en zonder inkt:
sine charactere et atramento", omdat zij het heil in hun harten hadden
geschreven door de Geest en liefdevol de oude overlevering bewaarden.
Uit de Schrift kan men immers ook niet alles stringent bewijzen, wat
ons geloof ons leert, zoals bijv. de H. Drievuldigheid. En was betreft
het homoousios, het is voldoende, dat de Kerk ons dit leert. Dit alles
blijkt trouwens uit de H. Schrift zelf, wanneer de H . Joannes bijv.
aan het einde van zijn evangelie zegt, dat Jezus nog veel gedaan heeft,
wat hij niet opgetekend heeft, omdat de wereld anders de boeken niet
zou kunnen bevatten. Volgens Crocus heeft dit niet alleen betrekking
op de wonderen, maar ook op de leer. Bij het Laatste Avondmaal zei
Christus zelf ook, dat Hij nog veel te zeggen had, maar „wanneer
echter de Geest van waarheid komt, dan zal Hij u alles leren. Zeer veel
is hiervan nooit opgeschreven, maar ons alleen mondeling overgeleverd.
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Over de brieven die Jacobus, Joannes en Judas schreven zal ik zwijgen.
Ook Petrus schreef 36 jaar na Christus' dood pas, slechts twee brieven.
Paulus schreef een brief aan de Thessalonicensen en beval hen zijn
voorschriften te onderhouden: siue per sermonem siue per epistolam
acceptas. Aan de Corinthiers schreef hij : de rest zal ik regelen, wanneer
ik kom; en: onderhoudt mijn voorschriften, die ik u gegeven heb. Deze
voorschriften nu zijn niet per brief gegeven, zoals Paulus ook geen
brieven schreef naar Cyprus, Pamphilia, Damascus, Arabie, Cilicië,
Asië, Macedonië en andere landen, waar hij preekte. Zelfs de oudste
schrijvers erkennen dit, met name Dionysius, Orígenes, Cyrillus, Damascenus. Irenaeus spreekt van een „depositorium".
Voeg daarbij nog het feit, dat men eerst vrij laat begonnen is iets op te
schrijven, toen de apostelen reeds veel hadden gepreekt en veel hadden
geregeld: instituta, zoals blijkt uit de brieven van Titus en Timotheus.
Hij, die dus niet gelooft, dat men alles, wat door de consensus van
zovelen sinds de apostelen en leerlingen in de Kerk vaststaat, moet
geloven en onderhouden, die neemt zelf de Schrift niet aan. Hij wijst
hier op enige concrete punten, zoals de Zondagsviering, in plaats van
de Sabbath, de kinderdoop etc. Bij dit laatste verwijst hij naar zijn
eigen werk Dissertatiuncula contra Anabaptistas en naar het reeds
eerder geciteerde werk van Joannes Driedo.
De strijd gaat echter vooral over de vraag, of de Kerk iets kan instellen,
wat door God niet is voorgeschreven, zo zegt hij. Welnu, volgens de
apostel is het geoorloofd aan degenen, wie de opbouw van het lichaam
van Christus is toevertrouwd, voort te bouwen op het fundament, dat
gelegd is, d.w.z. heilzame decreten te maken, welke de onderhouding
van Christus' wet bevorderen, de liefde, de eensgezindheid en de eer
van God ten goede komen. Dit geldt bijv. voor het vasten. De Kerk
veroordeelt geen enkele spijs, maar schrijft wel het gebruik van spijzen
voor. Velen ergeren zich ook over het celibaat. Zelfs ten tijde van de
apostelen is het echter nooit toegestaan aan priesters of diakens om te
huwen. Wel werden gehuwden toegelaten tot het priesterschap of
diaconaat, terwijl ze als gehuwden konden blijven leven. Doch zij
werden gewijd, omdat er niet zoveel „maagden" waren, als er priesters
nodig waren.
Volgens de woorden van Augustinus moeten de gewoonten van het
volk Gods en de instellingen van de Ouden (instituta maiorum) als wet
beschouwd worden in alle gevallen, waarin de H . Schrift niet heeft
voorgeschreven. De verachters van deze kerkelijke gewoonten moeten
behandeld worden als overtreders van goddelijke wetten.
Hoe groot zou anders de verwarring niet zijn ? Dit laat onze tijd wel
heel goed zien 1 . Hoewel het heil van de zielen alleen van God afhangt,
1
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is de zorg voor hen toch aan de leiders van de Kerk toevertrouwd. In de
verkondiging van het evangelie, de bediening van de sacramenten en
de uitwendige ceremonies mogen zij dus een „ordo" bepalen, opdat
volgens het voorschrift van de apostel alles met ere geschiedt. Dit deden
eerst de apostelen zelf en door hun voorbeeld leerden zij het de Kerkhoofden te doen. Wanneer we dus alleen maar aannemen, wat in de
Schriften staat, worden we wel tot de meest absurde, ja goddeloze
opvattingen gedwongen. Met name reageert hij hier tegen Luther, die
het gezag van de Jacobusbrief verwierp: „. . . nunc Lutherus D. Jacobi
epistolam, quam, os impudens, negat micam habere spiritus Apostolici".
Een vraag, die eigenlijk aansluit bij de voorgaande, is de kwestie van
de persoonlijke opvatting van een Paus of Kerkvader. Innocentius en
Zozimus, twee Pausen, alsook Augustinus, meenden, dat een kind verloren zou gaan, wanneer het na het doopsel geen Eucharistie had ontvangen. En toch heeft het gezag van zulke grote mannen deze dwaling
niet in de Kerk ingevoerd. Dit is des te verwonderlijker, omdat zonder
twijfel geheel Africa vernomen heeft, wat Augustinus leerde en dit
op zoveel plaatsen in zijn boeken en brieven neerschreef. Ongetwijfeld
heeft de Westerse Kerk ook waargenomen, wat Innocentius en Zozimus
leerden. Doch waar is daar nu nog een spoor van ? Zo machtig is de
Geest, die de Kerk leidt ! Deze redenering ligt geheel in de lijn van zijn
voorgaande betoog: De H. Schrift en de gewoonten in de Kerk, als
vereniging van alle gelovigen, ontlenen de kracht aan de H. Geest, die
de Kerk leidt.
Met de Kerk moeten we ook de doctores aanvaarden, maar we mogen
niet met hen de Kerk verzaken. Als voorbeeld haalt hij nog eens twee
personen aan: Orígenes en Tertullianus. Toch heeft het gezag van hen
de Kerk niet ten val gebracht. Het resultaat is immers altijd weer, dat,
wat men vroeger eenvoudig in geloof aanvaarde, nu nog vaster gelooft.
Wat de Kerk eenmaal heeft aangenomen blijft onveranderd 1 . Iedereen,
die de „res novas" vreest, is volgens Crocus een „civis et vir bonus".
De redenen om nl. geen nieuwigheden in te voeren zijn volgens hem:
„pro conservanda publica pace", de vrede, welke Christus ons zo
dringend heeft aanbevolen en „pro que tanta tam luctuosa et irreparabili animarum strage cavenda", om een „slachting of verwoesting van
zielen" te voorkomen.
Christus blijft zijn Kerk bijstaan, ja, is de Kerk zelf en daarom is de
Kerk ook de weg, de waarheid en het leven. Omdat Christus beloofde
tot het einde der tijden de Kerk bij te staan en de H . Geest te zenden,
schismatum haeresium ac dissidionim. Quod nunc, heu malo suo docta, vulgo dicit
Germania: Eynem yedem ghefelt syn weysz wol, daer vmb ist das land der narren
vol. E4r.
1
Adeo nihil eorum quae semel credenda accepit, ob cuiusquam gratiam, autoritatem,
eruditionem, fraudulentiam, mutat Ecclesia, nihil minuit, nihil auget, non amittit,
sua, non usurpât aliena: vtque apertae militile, sic et fucatae pietati perstat immota.
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waardoor heel het lichaam van de Kerk zou leven en ademen, en omdat
de Paracleet alles zou ingeven, „omnem veritatem", daarom is de Kerk
de „certissima fidei regula", of, zoals Paulus het uitdrukt, de „columna
et firmamentum veritatis".
We zouden misschien graag weten, hoe hij de dogma-ontwikkeling ziet,
doch dat is een vraag, die hij niet stelt. Hij benadrukt sterk de traditie
en waarschuwt er voor, dat het nieuwe niet ingaat tegen deze overlevering. Vandaar, dat hij ook niets zo gevaarlijk vindt als een persoonlijke
mening in zake geloof: „Privatus spiritus nimis quam periculosus est",
immers iedere mens is een leugenaar, volgens het woord van de profeet.
Altijd zijn er ook valse profeten geweest, zij zullen er ook wel altijd
blijven. Zelfs zullen zij zich uitgeven als apostelen van Christus, naar
Paulus' woord, zoals zelfs Satan zich zal voordoen als een engel van
het licht. Ook Augustinus zegt, dat het zeer gevaarlijk is de Schriften
„suapte ratione sine auctoritate" te interpreteren, omdat men dan gemakkelijk in dwaling vervalt. De Donatisten waren leugenaars, omdat
zij bij hun interpretatie van de Schriften afweken „a Catholicae Ecclesiae turn consuetudine tum auctoritate". Toch zien we velen, die zowel
met de Kerk, als met de anderen in strijd zijn, ofschoon ze beweren
„de Geest" te hebben. Zelfs iemand, die de Geest heeft kan soms dwalen,
zoals uit het voorgaande blijkt; bij Innocentius, Zozimus, Augustinus,
Cyperianus en anderen was dit het geval. En Crocus spitst het nog meer
toe: Zelfs Petrus, die de H . Geest had ontvangen, heeft gedwaald: „a
veritate aberavit", gelijk de Acta verhaalt. Crocus, die hier geen tekstverwijzing geeft, doelt waarschijnlijk op het 10e hoofdstuk, waar het
visioen van Petrus wordt verhaald. Het voornaamste is echter, dat
volgens hem Petrus gedwaald heeft in de waarheid. Doch Crocus ziet
het als een individueel dwalen en zo onderstreept dit nog eens zeer
sterk zijn thesis over het gezag van de Kerk. De mogelijkheid van
dwaling blijkt ook uit het feit, dat Paulus samen met Barnabas en Titus
naar Jeruzalem ging om te weten of hij soms voor niet gelopen had.
En Nicolaas, een van de zeven diakens, mannen vol van de H. Geest
en wijsheid, werd de „magister erroris" en liet een in de Apocalyps
veroordeelde secte na 1 .
Men is dus pas zeker, wanneer men gelooft in die Geest „qui publice et
promissus et missus est Ecclesiae". Met welk een onbeschaamdheid
durven zij dan in de Kerk iets te verkondigen, wat sinds het begin nog
niet verkondigd is en hoe durven wij iets aan te nemen, wat door
de Kerk nooit is aangenomen ?
Er is slechts één Kerk, die overal verspreid is. Zoals de zon vele stralen
heeft en toch één licht is, zoals een boom vele takken heeft, maar
sterk is door de éne kracht van de wortels, zoals één bron vele stromen
heeft, zo ook verspreidt de Kerk haar stralen over heel de aarde. Toch
is het licht, dat overal verspreid wordt één en de eenheid van het lichaam
1
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valt niet uiteen. Haar takken strekken zich uit over heel de aarde en
haar stromen Iaat ze overal vloeien. Toch is er één hoofd, één oorsprong
en één moeder. Door haar worden we geboren, van haar melk drinken
we, van haar geest zijn we bezield. Deze bruid van Christus, die
ongeschonden en rein is, kan geen echtbreuk plegen. Wie dus de Kerk
van Christus verlaat, behoort niet meer tot Christus, hij is een vreemde,
een vijand. Men kan God niet tot Vader hebben, wanneer men de Kerk
niet tot moeder heeft. En wie niet in de ene Kerk Gods wil zijn, kan
niet bij God blijven. Volgens Augustinus moet men deze Kerk van
Christus in de Schrift zoeken „ubi manifeste cognositur, quibus designatur ipsa ab Hierusalem incipiens crescere, et inde per apostólos diffundi
in omnes gentes, secundum seriem successionis durans ad haec usque
tempora". Al wie van deze Kerk gescheiden is, kan nog zo goed leven,
maar zal alleen reeds door deze zonde „hoc solo scelere" het eeuwig
leven niet verwerven, omdat hij gescheiden is van de eenheid met
Christus. Iemand, die in de Kerk goed leeft, zal niet veroordeeld worden
door de zonden van anderen; de „communio malorum" bezoedelt
iemand niet door een „participatio sacramentorum", maar door een
„consensio factorum".
Wanneer er echter strijd ontstaat, is dit nooit over de H . Schrift zelf,
maar over de zin: non de scriptura sed de sensu scripturae, een strijd,
die niet bestaat „in legendo sed in intelligendo". Niet uit een tekort
van de H . Schrift onstaat de geloofsscheiding, maar als de „intelligentia", het begrip, het verstaan van de Schrift ontbreekt. „De letter
doodt, maar de geest maakt leven".
Bovendien zou men nog de vraag kunnen stellen of de H . Schrift en de
interpretatie daarvan niet aan één en dezelfde is gegeven. De H. Schrift
is niet „privatim" aan deze of gene gegeven, maar aan de „publica
Ecclesia" en zeker niet aan de ketters „multo minus haereticis". Zij
is aan de Kerk als bezit en erfenis gegeven. De ketters echter zijn
verstoten en onterfd.
Tenslotte nog dit punt: Het gezag van de Kerk is duidelijk, maar
wanneer de Kerk het rijk der hemelen is en het rijk van Christus, is het
dan niet dwaas, ja goddeloos te beweren, dat reeds zoveel honderden
jaren niet Christus, maar de duivel in de Kerk regeert ? Tevergeefs zou
Christus dan de zijnen hebben aangespoord vertrouwen te hebben,
omdat de vorst dezer wereld reeds geoordeeld is. Tevergeefs zou Paulus
geschreven hebben: De God van vrede zal de satan spoedig onder uw
voeten verpletteren en eveneens: Toen de volheid van de tijden gekomen
was, zond God zijn Zoon. Van welke volheid wordt hier gesproken,
als er na 1400 jaar en meer een leegte zou zijn ? Christus heeft toch
alles in allen vervuld, zoals de apostel getuigt. Anders zou de verbinding
van de leden met het hoofd: Christus wel erg zwak zijn. Christus is
echter onsterfelijk en derhalve ook de Kerk. Altijd heeft Christus zijn
Kerk bijgestaan en altijd zal Hij zijn Kerk bij blijven staan. De verzoening zou wel van korte duur zijn geweest, wanneer deze reeds na
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100 jaar weg was. Die goedheid is echter niet zo kwetsbaar en onbestendig, anders zou Christus ook niet de goede herder zijn, maar een op de
vlucht geslagen huurling.
Toen Cerinthus woedde, Marcion raaskalde, Montanus en Manichaeus
lasterden, Novatianus de ogen verblindde, Arius fulmineerde, heeft het
toen aan bescherming ontbroken ? Waren er toen geen verdedigers en
steunpilaren ? Zeer zeker. Basilius de Grote, Naziazenus, Chrysostomus,
Athenasius, Cyperianus, Augustinus, Hieronymus, Ambrosius en talrijke andere grote mannen, geleerden en vurige bestrijders van deze
onkruidsgewassen. Christus heeft, zoals St. Paulus zegt, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren gegeven tot opbouw van het
lichaam, opdat we allen in de eenheid van het geloof en kennis van
Gods zoon tot de volle maat van Christus mogen uitgroeien.
In een Epiloog vat Crocus zijn opvattingen dan nog eens bondig samen:
„Ergo quae Catholica et ubique sparsa est usque ab Apostolica traduce
per legítimos primates perpetuosque successores derivata, consensu stabilita, columna et firmamentum veritatis". Deze „turris Davidica" is
gebouwd „ad docendum transeúntes", een „urbs fortitudinis, domus
super firmam petram a Domino extructa", een „gens electum, regale
sacerdotium, gens sancta, populis aquisitionis, peculium Domini, formosa columba, amica, sóror, sponsa dilecti, filia Dei, possessio Christi,
haereditas Christi, corpus Christi, regnum coelorum". Ze is voor iedereen gemakkelijk te zien, ook voor „Ethnici, Agareni, Turci, ludaei,
schismatici, haeretici, barbari, latrones, tyranni". Zij is niet gezwicht
voor Orígenes, noch voor Tertullianus, Cyperianus of Augustinus, niet
voor de pausen Zozimus en Innocentius, niet voor Joannes XXII en
anderen, noch voor beroemde synoden . . . Zij heeft ons door het bad
van de wedergeboorte weer ten leven gewekt, met het zaligmakende
geloof doordrenkt, zij spoort ons aan door haar heiligste mysteries, zij
bevestigt ons in het „fideli verbi deposito perpetua successione servato".
De Vader zelf heeft haar door zijn Zoon verlost. Hij bestuurt en
bewaart haar door de H. G e e s t . . . Laat ons dus waken en bidden om
niet in bekoring te vallen en laat ons er vooral voor wachten een nieuw
dogma „novum dogma" te aanvaarden; laten we leren de dogma's voor
zo ver het mogelijk is met ons verstand te begrijpen, maar verder te
geloven . . . laten we leren de Kerk, het lichaam van Christus als een
moeder te beminnen en laten we leren om niemands gezag, verstand
of eruditie boven de katholieke waarheid te stellen . . . laten we het
eenmaal ontvangen talent van ons geloof niet verbrassen, in de grond
verstoppen en het niet met de ketters door een neen-zeggen verliezen... 1 .
Het centrale thema van Crocus' werk is de verdediging van het kerkelijke gezag. Men moet dus ook niet verwachten, dat hij alle problemen
over de Kerk behandelt. Hij neemt de Kerk als de zichtbare gemeenschap van de gelovigen, door Christus gesticht, overgedragen aan de
1
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apostelen, de eeuwen door ononderbroken voortgezet, bijgestaan door
de H. Geest. Hij legt een sterke nadruk op de traditie in de Kerk.
"Wanneer hij waarschuwt tegen „nieuwe dogma's" bedoelt hij hier
kennelijk die leerstukken, die door sommigen op eigen gezag of inzicht
buiten de traditionele leer van de Kerk werden verkondigd. De kwestie
van „dogma-ontwikkeling" is een vraagstelling, die buiten zijn gezichtsveld ligt. Ook de onfeilbaarheid van de Paus, zelfs van concilies schijnt
hij niet aan te nemen, wanneer de besluiten tegen de algemene traditie
van de Kerk in gaan. Duidelijk is zijn stellingname echter niet.
Hoewel hij ook het onzichtbare element, de genadewerking, de H. Geest
en de geloofsmysteries erkent, de Kerk soms „het Lichaam van Christus"
noemt, soms ook „Christus zelf", legt hij toch een bijzondere nadruk
op de uitwendige, zichtbare vorm van de Kerk.
Opmerkelijk is in dit verband, dat Crocus de „heiligheid" niet tot een
van de „signa" van de Kerk rekent, hoewel hij overtuigd is van de
heiligheid van de Kerk en vele van haar leden.
Wanneer de Kerk „door tal van oorzaken nog slechts uiterst gebrekkig
functioneerde in het leven van de gelovigen van die tijd, wanneer de
zin voor het ware wezen en voor de diepe betekenis van de Kerk, als
geloofsmysterie, als Mystiek Lichaam van Christus, verloren was gegaan,
als het gezag in de Kerk niet meer werd verstaan als een goddelijk
gezag, gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag niet meer beschouwd
als een geloofsaangelegenheid, de toevallige verschijningsvorm van de
Kerk in haar menselijke manifestatie verward werd met het diepste
wezen van de Kerk in haar werkelijke en functionele verbondenheid
met Christus 1 , dan zien we dit duidelijk in het werk van Crocus
geïllustreerd en bevestigd, in die zin, dat Crocus deze tendens door zijn
reactie ertegen laat zien. Hij reageert tegen opvattingen van zijn tijd
en onderstreept, dat het gezag van de Kerk berust op een goddelijk
gezag, dat gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag een geloofskwestie
is, omdat wie naar de Kerk luistert, naar Christus zelf luistert: Wie
U hoort, hoort Mij; zo iemand niet naar de Kerk luistert, is hij als een
heiden.
Dat hij de menselijke manifestatie van de Kerk niet verward met het
diepste wezen van de Kerk, blijkt behalve uit dit werk ook nog uit het
„fragment van een brief aan een zeker iemand", die op grond van de
mistoestanden in de Kerk haar meende te moeten verlaten 2 . „Wat zegt
het, zo er enige ongelovigen zijn ? Wij beoordelen het geloof niet vanuit
de personen, maar de personen vanuit het geloof". Vele voorbeelden
uit de H . Schrift komen ook voor in zijn boek over de Kerk. Hij wil
aantonen, dat er altijd wel goede en kwade elementen in de Kerk zijn
geweest, zoals er in de ark van Noë reine en onreine dieren waren, zoals
er dwaze en wijze maagden waren, zoals er onder de apostelen een
1
W. H. v.d. Pol: Het Wereldprotestanrisme. Roermond-Maaseik, 1956, 49.
' CL. 21, c2r-d2v.
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Judas was en onder de eerste diakens een Nicolaas. Zelfs als de paus
slecht is, is de Kerk in haar geheel dat nog niet. Hoe afkeurend is het
oordeel van de mensen tegenover hun superieuren. Noch Cyperianus,
noch Hieronymus, Martinus of Basilius de Grote, noch de profeten,
zelfs niet Paulus, „vas electionis Deo", konden er aan ontkomen. Doch
men moet wel weten, dat de priester niet in eigen naam doopt, maar
in naam van de H . Drievuldigheid. De misdaden van Saul hebben zijn
zalving niet ongedaan gemaakt, zodat de vrome David dikwijls grote
eer bracht aan hem wegens de zalving. En wat waren de joden eertijds
niet bedorven bij Christus' komst, hoe slecht waren toen de opperpriesters ? Toch heeft Christus zich met zijn H. Moeder aan de ceremoniën onderworpen en zond Hij de melaatsen naar de priesters. Degenen,
die door de apostelen werden gedoopt, waren toch ook niet allen rein.
Onder hen waren ook valse broeders, pseudoprofeten en pseudoapostelen.
Wijzend op de figuren van het O.T. als Mozes, Samuel, Isaías, die het
onrecht gedragen hebben en op Christus, die zelfs Judas „diabolum,
compilatorem et venditorem suum usque ad finem" geduld heeft, zegt
Crocus: „Gij wendt u af van de ouderdomsrimpels van de Katholieke
Kerk, maar hoeveel erger is het, dat die nieuwe secten, en wel op de
eerste plaats uw kerk, reeds nu in haar jeugd zozeer met rimpels doorgroefd is". Zijn bedoeling is duidelijk: het heeft geen zin zich van de
Kerk af te scheiden op grond van bepaalde mistoestanden. „Laten we
luisteren naar St. Paulus, die ons aanspoort en bezweert elkander in
liefde te verdragen: ut toleremus nos invicem per charitatem. Dit
laatste is geen pleidooi voor een tolerantie van de secten en andere
godsdienstige overtuigingen, maar een beroep op het verdragen van
eikaars fouten en zich niet af te scheiden van de éne Kerk vanwege
de fouten van haar leden.

2: Alardus' opvattingen

over de Kerk

Uit het voorgaande bleek, dat Alardus in elk geval het werk van Crocus
kende. Hij wees hem zelfs op literatuur. Is Alardus het echter in alle
opzichten met Crocus eens ? Men mag dit wel aannemen. In zijn
Katechismus van Π 3 8 geeft hij nl. een verkorte weergave van Crocus'
opdrachtsbrief aan Cannius alsook een korte inhoud van het tractaat
zelf: Brevis auctoritatis Ecclesiae declaratio ad stabiliendos ánimos
adversus falsae doctrinae ventos, zonder echter de naam van Crocus
te noemen. Ook in zijn boekje over de ketter geeft hij deze korte
samenvatting, nu met de toevoeging: Cornelio authore 1 . In zijn boek
over de evangelische prediker steunt hij duidelijk op Crocus' werken.
Alleen in het commentaar op het Credo brengt hij bij de bespreking
1

A.L. 17, Or en A.L. 22, Kr.
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van de woorden „Sanctam Ecclesiam catholicam" de „heiligheid" van
de Kerk duidelijker naar voren 2 . Hij neemt hier de Kerk als de
„multitudo fidelium ex omnibus gentibus a solis ortu usque ad occasum
laudantium nomen Domini". De gemeenschap is „katholiek, algemeen",
omdat ze over heel de wereld verspreid is, in tegenstelling met de
ketters. Ook al zijn er in onze tijd velen, die het huis der christenen
verlaten, proh dolor, ze is toch niet minder katholiek: nee ob id minus
catholica est ecclesia Christiana. Immers allen zijn aan haar verplicht,
omdat buiten haar „extra earn" het heil en de vergeving der zonden
niet bestaat. Bovendien sluit ze niemand uit, maar laat iedereen toe,
Grieken, Joden en heidenen. Allen doet ze door het doopsel in Christus
herboren worden en lijft hen in, neemt hen op in het lichaam der Kerk.
Niettegenstaande het feit, dat de Kerk bestaat uit goeden en slechten,
is ze heilig: „sancta, ut sanctificata et vivificata a sancto ilio Spiritu Dei".
Ze is ook heilig: ratione capitis, het voornaamste lid: Christus, die de
„sanctus sanctorum" is. Vervolgens ook „ratione aliorum sanctorum
et iustorum", en „propter sanctam, veram, orthodoxamque eius fidem,
qua mysticum illud corpus animatur, vivificatur et vegetatur, tota
Ecclesia sancta discitur". Door het allerheiligst bloed van Christus is zij
gereinigd. Daarom noemt hij de „sanctitas" een „proprium" van de
Kerk, de „malitia" slechts een „accidens". Hij is hier dus duidelijker
dan Crocus, doch Alardus geeft hier een handschrift onveranderd uit.
Al komen de gedachten dan wel niet van Alardus, men moet toch wel
aannemen, dat hij er achter staat, wanneer hij ze zonder enig commentaar uitgeeft.
Zo komen we nog op een ander merkwaardig verschil tussen Alardus
en Crocus. Deze laatste schreef het gezag toe aan de Kerk in haar
geheel, zelfs zo, dat niet alleen een paus persoonlijk wel eens kan dwalen,
maar zelfs een concilie, wanneer dit nl. uitdrukkelijk ingaat tegen
de opvattingen van heel de Kerk.
Volgens deze Katechismus van Alardus wordt het bijna onmogelijk,
althans niet wanneer het een „algemeen" concilie betreft, een toevoeging
welke we in de tekst van Crocus niet vinden. Wanneer de „primates
maioresque" van een provincie iets vaststellen, zegt men, dat de provincie het heeft vastgesteld. Iets dergelijks heeft men bij de beslissingen
van een algemeen concilie. Dan zegt men ook, dat de Christenheid iets
heeft gedefinieerd of besloten: „ita et tota Christianitas dicitur aliquid
definisse, quando plenarium Concilum et sacra ilia synodus id semel
definivit, determinavit et conclusit". Het is echter onmogelijk, dat héél
de Kerk bij elkaar zou komen. Opdat echter de twijfels en onzekerheden
„dubia et incerta (quia indefinita) " zouden worden weggenomen, heeft
Christus aan de algemene concilies de hoogste autoriteit gegeven: „supremam autoritatem decernendi de fide et moribus". Is dit een tendens
van het Conciliarisme ? Het is mogelijk, doch men moet niet vergeten,
1

A.L. 17, I6r-K4v.
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dat er in het geheel niet gesproken wordt over het gezag van de paus:
er wordt niet gezegd, dat de paus boven het concilie staat, maar ook
niet dat het concilie boven de paus staat. En wanneer hij zegt, dat het
algemeen concilie het hoogste gezag heeft, behoeft dit nog niet per sé
de rol van de paus uit te sluiten of zijn primaat te ontkennen. En of
deze tendens door Alardus doorzien werd, of alleen op rekening van
de schrijver komt, wiens werk hij uitgaf ? Het is moeilijk uit te maken,
want zijn aangekondigde werk over „Primatus Pontificis Romani" 1
is, bij mijn weten, nooit verschenen.

1

A.L.. 34, 47T.
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NABESCHOUWING

Ook al is de levensgeschiedenis van de twee Amsterdamse Humanisten
Alardus en Crocus niet volledig te reconstrueren, ook al blijven er nog
vele vraagtekens omtrent hun activiteiten bestaan, in grote lijnen
komen beide levens uit de overgebleven bronnen toch wel naar voren
en is hun ideaal en doelstelling duidelijk.
Beiden zijn vertegenwoordigers van een geestesstroming, die men het
Nederlandse Humanisme heeft genoemd, zelfs het „bijbels humanisme".
Zonder in discussie te treden over het begrip „humanisme", nemen
we dit voor de stroming in het vijftiende en zestiende eeuwse cultuurleven, zoals deze tot uiting komt op literair, pedagogisch en theologisch
terrein. Literair, want het humanisme is een reactie tegen het vervallen
middeleeuwse latijn en een bewuste terugkeer naar de bronnen van de
klassieke beschaving met de klassieke auteurs als voorbeeld. Pedagogisch,
omdat (speciaal in de Nederlanden) het humanisme een ommekeer
bracht in de opvattingen omtrent de opvoeding en een nieuwe ontwikkeling gaf aan het schoolwezen, zoals Bot in zijn studie heeft aangetoond. Theologisch, omdat het humanisme brak met de vruchteloze
spitsvondigheden en haarkloverijen van de laat-scholastieke dialectiek
en een positieve benaderingswijze bevorderde door terug te grijpen op
de Schriften en haar oudste interpretators: de Vaders. Men kan het
„bijbels" noemen, door de hernieuwde belangstelling voor de H . Schrift,
uitgaven van de Bijbel in de grondtekst, argumentering op schriftuurlijke basis en vooral ook vanwege de bijbels georiënteerde spiritualiteit.
Natuurlijk zijn hierin verschillende differentiaties mogelijk vanaf de
orthodox katholieke overtuiging tot het reformatorisch Christendom
in zijn diverse uitingen. Alardus en Crocus zijn echter beide in hart
en ziel katholiek.
Toen Alardus na zijn Alkmaarse periode, waarin hij in contakt was
gekomen met Bartholomaeus van Keulen en Murmellius en waarin zijn
eerste interesse voor Agricola werd gewekt, in het voornaamste humanistisch centrum van de Nederlanden: Leuven aangekomen was, leerde
hij de groten van zijn tijd kennen: Erasmus, die hij heel zijn leven als
ideaal bleef zien en altijd bewonderde, ondanks de soms scherpe kritiek.
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die de grote Rotterdammer op de Amsterdammer had; Martien Dorpius, met wie hij de eerste Agricola-uitgave van Π 1 5 verzorgde en die
hij later betreurde als de gemeenschappelijke Aristarchus voor hem en
Martien Lips, eveneens een groot vriend van Erasmus; Gerard Geldenhauer, voor wie hij een ervaren en bekwaam opponent zocht in Cor
nelius Aurelius; Conraad Goclenius, de opvolger van Alardus' bescher
mer Barlandus; Franciscus Craneveld; het taaifenomeen Clenardus en
tenslotte zijn leeftijdgenoten Rutger Rescius, die later enige werkjes
voor hem zou uitgeven en Nicolaas Cannius, tijdlang secretaris van
Erasmus, groot vriend en collega van Crocus, die waarschijnlijk te
Leuven Alardus' leerling werd. Eveneens legde hij te Leuven of vanuit
deze stad zijn contakten met de grote drukkers-uitgevers als Dirk
Martens, Arnold Byrckmann, Joannes Soter en vele anderen.
Aanvankelijk gaat zijn belangstelling uit naar de klassieke literatuur,
Het onderwijs heeft hij heel zijn leven een warm hart toegedragen.
In 1522 schrijft hij Crocus zich de gelukkigste mens te prijzen, wanneer
hij heel zijn verder leven aan het onderrichten van de jeugd zou kunnen
besteden. Zwaar moet het voor hem dan geweest zijn toen zijn poging
te Leuven een professoraat te bemachtigen op niets uitliep.
Mede door zijn aandeel aan het opsporen van het Agricola-handschrift
in 1 Я 4 rijpt in hem het verlangen de Opera Omnia van deze hollandse
Humanist te verzamelen en uit te geven. Vijf en twintig jaren besteedt
hij zijn beste krachten en een groot deel van zijn karig bezit om dit
ideaal te verwezenlijken. De invloed is onmiskenbaar. Deze Humanist,
die een nieuwe methode voor de dialectiek had ontwikkeld, vond na
zijn dood zijn meest vurige en toegewijde leerling in Alardus. Verschil
lende werkjes stelde deze samen volgens de door Agricola ontworpen
methode.
Er zijn verschilende redenen aan te halen, waarom Alardus' interesse
langzamerhand na zijn priesterwijding in 1517 meer theologisch gericht
wordt. Invloed en voorbeeld van mannen als ErasmuSj Dorpius en
Lipsius zullen daar niet vreemd aan geweest zijn, maar speciaal de
reformatorische ideeën, die in 1517 bij Luther tot een breuk met de
Kerk leidden, de onlusten, die in zijn geboortestad Amsterdam uitbraken en in heftigheid toenamen tot het Anabaptistenoproer in 153 5
en mogelijk de aansporingen en uitnodigingen van zijn familielid
Meinard Man zich in te schakelen voor het apostolaat zullen wel de
voornaamste zijn geweest.
In zijn theologische werken, voor zo ver dit geen uitgaven zijn van
teksten, zien we hoe hij een combinatie zoekt tussen de methode van
Agricola en de idealen van Erasmus: de positieve argumenten door
Schrift en Vaderteksten, hoewel men niet aan de indruk kan ontkomen,
dat hij deze teksten meer hanteert als illustratie voor een tevoren
opgezette mening, dan om vanuit de contekst een exegese te geven.
Nadat hij de Opera Omnia van Agricola in 1539 heeft uitgegeven,
treedt er naar mijn mening een zekere wending op in zijn opvatting
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en waardering voor het humanistisch vorm-ideaal. Opmerkelijk hiervoor is zijn brief aan Tapper van 17 Mei H 4 0 , waar hij aanspoort
tot een kritisch lezen, omdat de inhoud voornamer is. Had hij in 1522
het verval van de letteren toegeschreven aan het „Lutheranisme", in
1 H 0 richt hij zich tegen sommigen, die in verzorgde taal allerlei onwaarheden verkondigen. Lombardus verdedigt hij, omdat een zieke niet
op de eerste plaats een welsprekend arts zoekt, maar iemand, die hem
kan genezen. Toch blijft hij gekant tegen de scholastieke spitsvondigheden, getuige zijn kritiek in de posthume uitgave over de aalmoes
op de arrogante betweters, die met „kieskeurige onderscheidinkjes van
scholastieken" allerlei dwalingen verspreiden (164). Hoewel hij als
Humanist een schone literaire vorm nog kan waarderen, krijgt de inhoud
van het gezegde bij hem nu de voorrang. Waarschijnlijk is hij hier
voornamelijk beïnvloed door Tapper en Latomus.
Alardus, die heel zijn leven bleef studeren, oude codices zocht en
uitgaf, privaatlessen bleef geven, van tijd tot tijd te Amsterdam in de
H . Stede preekte en zich in zijn theologische werken fel tegen de nietkatholieke opvattingen verzette, heeft zijn blijvende bekendheid als
Humanist vooral te danken aan zijn uitgave van Agricola's werken, die
zonder zijn inspanning misschien voor het grootste gedeelte verloren
waren gegaan.
Een iets ander beeld zien we bij zijn leerling Cornelius Crocus, die
niet zo'n bewogen leven had, maar zich na zijn studies te Leuven met
hart en ziel wijdde aan de opvoeding van de Amsterdamse jeugd. Ook
hij is vol van Erasmus en diens opvattingen, dat men de jeugd latijn
moet leren op basis van de spreektaal. Daartoe schreef hij zijn Colloquia,
werkte aan de taalzuivering door zijn Farrago sordidorum verborum
en stelde een grammatica volgens dit humanistisch princiep samen. Ook
zijn toneelspel beoogde hetzelfde, waardoor zijn invloed ook nog over
een ander gebied werd uitgebreid.
Overtuigd katholiek keerde hij zich waarschijnlijk onder invloed van
Alardus tegen de reformatorische tendenzen, die onder de verschillende
Amsterdamse onderwijzers leefden, met name Sartorius en meester
"Wouter. Ook tegen de ketterse opvattingen van Anabaptisten en Sacramentariers nam hij stelling. Voor alles bleef hij onderwijzer en had geen
hogere aspiraties, zodat hij het aanbod van de koning van Portugal voor
een professoraat te Coimbra afsloeg.
Heetgebakerd, achterdochtig als dove mensen vaak zijn, eerzuchtig,
vaak grof en hard tegenover tegenstanders maakt Alardus een totaal
andere indruk als de rustige bezadigde Crocus, die wel eens kwaad kon
worden, zoals blijkt uit de verklaring van Nivenius (201), maar veel
meer een figuur zou zijn geweest om bemiddelend op te treden. Schijnt
Alardus in zijn brieven alleen maar scheldwoorden over te hebben voor
mensen als Sartorius, Crocus noemt deze zelfde „beminde vriend", met
wien hij tot zijn spijt de relaties moet verbreken, omdat hij volgens zijn
overtuiging niet tot verzoening geneigd is. Het „laten we elkaar in liefde
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verdragen" is een oproep zich niet af te scheiden van de katholieke
Kerk op grond van haar zichtbare verschijning en zondigheid van
haar leden (259), zoals ook de uitspraak, dat God ons niet zal oordelen
naar de fouten van de pausen en de bisschoppen, maar naar onze eigen
fouten en zonden ( 2 Я ) .
Ondanks de felheid van Alardus treft men bij hem soms ook min of
meer irenische geluiden. Erasmiaans is zijn uitspraak, dat raadgevers
geen valse aanklagers moeten zijn, doctores geen bedriegers en bewakers
van het geloof geen tyrannen. Hij haat niet de mens, maar de dwaling,
zo verzekert hij Cannius (108). Ook in zijn boekje over de aalmoes
neemt hij niet het enge, bekrompen standpunt in, dat men alléén
de geloofsgenoten moet gedenken, (iets wat hij juist de „Lutheranen"
verwijt), maar iedereen, die het nodig heeft, al kan men daartegen
in brengen, dat hij het begrip „aalmoes" ruimer opvat, nl. ook in de
zin van het leren van de waarheid, en al prijst hij Georges a Seina
in hetzelfde boek, omdat hij alléén „pios et incorruptos" opnam (164).
Hoewel Alardus de gevaren van de ketterse ideeën inziet, blijkt, dat
hij toch de kracht van de reformatorische beweging totaal onderschatte.
Dit komt met name duidelijk naar voren, wanneer hij schrijft te hopen,
dat het „tumult" door zijn „parasceve" weldra tot zwijgen zal worden
gebracht (97). Van de andere kant moet men hem meegeven, dat hij
niet blind is voor de tekorten, gebreken en mistoestanden in de toenmalige Kerk. Wanneer hij Georges van Egmond prijst om de ijver,
waarmee deze de mistoestanden probeert te verwijderen, kan hij het
misschien verkeerd hebben in zo ver het zijn lof betreft jegens deze
bisschop, maar duidelijk blijkt, dat hij zich hier verzet tegen simonistische praktijken (121), ijvert voor een bevordering van de predikatie
(121) en hulp aan de armen, ook al zou het kerkgebouw er dan iets
minder rijk uit zien (124). Hij betreurt het, dat reeds al te lang „onwetenden, dronkaards, woekeraars, luiaards, gierigaards, zwetsers en
onbeschaamden de macht in handen hebben met verachting van betere
krachten" (147). Een nadruk legt hij ook op een goede opleiding van
de clerus, waar hij de leiding der zielen de „kunst der kunsten" noemt,
die eerst aangeleerd moet worden „intenta meditatione" ( I H ) .
Meer dan Crocus, maakt Alardus ook de indruk van een „Streber",
met trekken van een ketter jager, soms wel eens tolerant en zeker niet
blind voor fouten in eigen kring. Door zijn bittere toon en zijn sarcasme
maakt hij echter een minder sympatieke indruk. Toch moet men niet
vergeten, dat beide het „lutheranisme", een verzamelnaam voor alle
onrechtzinnige opvattingen, nog zien als een sectarische beweging, die
afbreuk doet aan de eenheid, gepaard gaat met allerlei excessen, misdaden en onlusten en zo ook de staat in gevaar brengt. Vandaar dat
Crocus na de naaktloperij en Anabaptistenopstand in ПЗУ ook iets
feller in zijn uitlatingen is, dan voorheen, en Alardus de doodstraf
of althans het recht van de doodstraf tegen deze opstandelingen ver
dedigt.
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Een pastorele bezorgdheid uit een eerlijke overtuiging en idealisme,
komt bij beiden naar voren en doet hen hun eigen tijd misschien soms
met een te zwarte bril zien (1 IS).
Overziet men de theologische arbeid van beide Amsterdammers, dan
wordt men niet getroffen door nieuwe dogmatische perspectieven.
Heeft Alardus eerder het karakter van een compilator, die door zijn
grote belezenheid met een massa argumenten zijn tegenstanders probeert
te verpletteren, zonder zich druk te maken over de waarde van zijn
argumenten, Crocus is in zijn werk iets persoonlijker, heeft de zaken
meer doordacht, scherper beredeneerd en in het algemeen ook iets
logischer opgebouwd. H u n werkjes zijn echter ontstaan onder invloed
van de tijd, als reactie tegen bepaalde tendenzen, met alle gevolgen van
dien. Een probleem wordt bijna nooit in zijn geheel behandeld, noch
minder in het geheel van de dogmatiek. De problemen, die naar voren
komen zijn juist die punten, die toen in de volle belangstelling stonden:
het geloof en de goede werken, de verdiensten, de rechtvaardiging, de
kinder- en herdoop. De Eucharistie-opvatting en het gezag van de
Kerk, ontleend aan Christus. Bij dit laatste zouden we bijv. gaarne een
grotere plaats hebben zien ingeruimd voor de Kerk als Mystiek Lichaam
van Christus, hoewel deze gedachte, zowel bij Alardus (236 en 242)
als bij Crocus (245, 2S4, 2S6) leefde. Ofschoon Crocus de heiligheid
van de Kerk erkent, ziet hij deze toch niet als behorende tot haar
„signa".
Beiden sluiten zeer bewust aan bij de traditie. Misschien is dit wel het
meest karakteristieke in hun werken: het herhaaldelijk beroep op het
leergezag van de Kerk, aan wie de H. Schrift en de interpretatie is
toevertrouwd. Zo verzet Alardus zich tegen een priesterhuwelijk op
grond van de traditie (118), eveneens tegen de H. Communie onder
twee gedaanten (98) en de herdoop (237-239), verdedigt Christus'
aanwezigheid als God en mens in de Eucharistie (240), pleit voor een
dagelijkse H . Mis, zoals die van oudsher gewoonte was en leidt ook
de vorm van de H. Mis terug tot de eerste Kerk (243-244). Ook Crocus
beroept zich bij zijn verzet tegen de herdoop en zijn verdediging van
de kinderdoop op de traditie (234-23 5), verdedigt op dezelfde grond
de oorbiecht (2 50), het celibaat (25 3) en de Jacobusbrief (2 54). Deze
traditie, nu eens kerkelijk, dan weer apostolisch genoemd, zonder streng
onderscheid, kan niet in tegenspraak zijn met de H. Schrift, omdat ze
door dezelfde H . Geest is ingegeven. Zoals de meeste katholieke polemisten vóór 1560 verdedigen zij de dogmatische waarde van de traditie
en leggen zich hoofdzakelijk toe op het bewijzen van haar noodzakelijkheid К
Noch Alardus, noch Crocus is een beroepstheoloog. H u n werk doet
meer populair-wetenschappelijk aan, bestemd voor ontwikkelde leken,
of meer nog voor priesters in de zielzorg. H u n geschriften getuigen
1

Vgl.: Polman, Die polemische Methode.
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van het doordringen van een zgn. „erasmiaanse spiritualiteit", waar
Christus het middelpunt is. Hun theologie is vooral een verkondigingstheologie, waar het naast het onderricht vooral te doen is om „stichting".
Alles is hierop gericht, zowel het prentenboekje „Passio" of de „Parasceve", als de meer theologische tractaten. Steeds weer vindt men gebeden of stichtelijke gedichten als bladvulling, maar het is karakteristiek,
dat zij juist zulk een bladvulling kozen. Zelfs een boekje over edelstenen moet nog dienen tot beter begrip van de H . Schrift „ad cognitionem scripturae". Deze pastorele instelling heeft er waarschijnlijk
ook toe bijgedragen Crocus' zuiver filologische werkjes in dit licht
te bezien en te interpreteren.
Dat zij hoofdzakelijk voor ontwikkelde leken en medepriesters schreven, kan misschien ook enigszins het feit verklaren, dat alle overgebleven werkjes in het latijn zijn verschenen. Alardus preekte, naar
eigen getuigenis, soms in de H . Stede zowel in het latijn als in de
volkstaal en Crocus vraagt de bisschoppelijke Officiaal dispensatie van
zijn brevier om enige werkjes in de moedertaal te kunnen samenstellen,
maar of die ooit in druk verschenen zijn, is niet bekend. Zeker is, dat
juist door het latijnse taalgebruik hun lezerskring aanmerkelijk beperkt
werd. De invloed van deze werkjes is moeilijk na te gaan. Hun boeken
zijn echter daarom van belang, omdat zij ons tonen hoe het humanisme
onder druk van de reformatie, of beter hoe er Humanisten als reactie
daartegen een theologische richting opgingen en hun activiteiten mede
het beeld bepalen van de godsdienststrijd in de eerste helft van de
zestiende eeuw. Hetgeen Polman in zijn boek heeft aangetoond wordt
door de activiteiten van Alardus en Crocus nog weer eens bevestigd:
ze verwerpen de mogelijkheid van een coëxistentie van verschillende
Christelijke belijdenissen en beschouwen de protestanten als ongehoorzame leden van de éne, katholieke Kerk 1 .
Zowel Crocus als Alardus zijn door hun activiteiten niet weg te denken
uit het geheel van het Nederlandse Humanisme. Van de Amsterdammers zijn zij de twee voornaamste woordvoerders. Rond hen kunnen
we de andere invloedrijke figuren met leidinggevende functies uit deze
stad groeperen zoals Nicolaas Cannius, Nicolaas Boelens, Maarten N i veen, Pompeius en Sibrandus Occo, Joannes Teyng en Petrus van Af f erden, alsook vele Nederlandse Humanisten of geleerden als Hayo, Nannius, Jacob Meystrius van Haarlem, Jacobus Valeolaetus e.a.

1

Polman, L'element.. ., 289.
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Boeken van Alardus of door hem in het licht gegeven

A.L. 1: ALARDUS: AD STUDIOSAM lUVENTUTEM. (DEVENTER, ALB.
PAFRAET, vóór 21 OCT. 1H3).
xviii./Alardi Amsterodami./ ad studiosam luue(n) tute(m) Alcmariana(m) / ut Uteris bonis iuxta ac mo/rib(us) inuigilet Pa=
/reneticu(m)./ (houtsnede)
Karl-Marx Univers. Leipzig; N-K. 22î8 (datering en drukker van N-K.)

A.L. 2: AGRICOLA: DIALECTICA. LEUVEN. TH. MARTENS, 12 JAN. Н И .
Rodolphi Agricole Phrisij Dialectica/Dorpius studiosis/Vt rectis studiis co(n) sulatur studiosi, excusa sunt vobis haec Agricolae
dia/lectica: q(ui)bus nihil ce(n)seo vtilius futuru(m) iis: q(uis)
vera(m) secra(n) tur 2rte(m) diserte elequenter q(uam) dice(n)
/di: q(uis) q(uam) non verbis t(a) m inanibus: sed vberi reru(m)
copia studeant summa cu(m) admiratione p(er)/suadere: atq(ue) de re qualibet exp(ro)babilis apposite: dece(n)ter q(uam)
ratiocinari: quod noster/ille munus esse dialecticu(m) testatur:
hie itaq(ue) garrula sophistar(um) delirame(n) ta ne expectetis:
/veru(m) ea expeetate: quae a multis sciarum limitis co(n)funde(n)tibus: rhetoric(a)e tributa: propria/ t(ame)n sunt
dialectic(a)e: quaeq(ue) in Aristotelis Ciceronisq(ue) libris
desidera(n) tur: q(ui)bus certe hic li/ber nihilo est inferior: siue
elegantiam filiumq(ue) dictionis spectemus: siue doctrine prae=
/ceptorumq(ue) traditionem. Valete./ (dr. merk) /Venalia sunt
Louanii in aedibus Theodorici Martini Alustensis/ e regione
scholae Iuris ciuilis vbi ab eo sunt impressa./ Cu(m) priuilegio
a Max. Aug. &. Car. Aust.
Ы. 62r, onder: Haec exquisitissima Rodolphi Agricolae Dia
betica imprimebat/Louanii Theodoricus Martinus Alustensis
characteribus/ (vt est videre) faberrimis. Anno a partu Virgineo/Millesimo Quingentésimo Decimo quinto:/pridie Idus
lanuarias. Regnan. Cae/ Maximil. Aug. & Car. Aust.
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U.B. Keulen; U.B. Freiburg i.Br.; London B.M.; N-K. 4Í (geeft nog
Jena U.B.; München Bay. St. В. en N.B.; Parijs Musée Pédag.; K.B.
Brussel.

A.L. 3: ADRIANUS VI: COMPUTUS, ANTWERPEN (ν. HOOGSTRATEN ?),
Compvtvs/Sev Svppvtatio Hominis/agonizantis per reuerendissimum/D. Cardinalem Dertusensem./ Eivsdem/De Pertvoso
Saccvlo./siue de Superbia Sermo.
8v: Impressum Antuerpiae dilige(n) tissime ex exemplari Alar
di/Amstelredami. Anno ab orbe redempto M.D.XX./Mense
Februario.
Oxford, Corpus Christi Coll.; N-K. 2230 (geeft als vermoedelijke
drukker: Mich. Hillen van Hoochstraten. In aanvull. Cambridge U.B.
2 exx.)

A.L.4:

ALARDUS, EPITOME. ANTWERPEN, J. THIBAULT (Π20?).
Epitome/ Assis/ Bvdaei/ Ci./Alardus Aemstelredamus/ amico
lectori./Noli spernere, nee putare parui./Quod paruo liber iste
venit aere/ Ac vix vnius indicatur assis/ Expendenda magis
valore res, q(uam)/ magnitudine, pluris aestimatur/ Qua(m)
vastissima saxa, ge(m) ma parua/ Cum gratia & Priuilegio
3v: Antvverpiae apud loannem Thibault in intersignio viridis
viri.
U.B. Amsterdam; K.B. Den Haag; U.B. Keulen; U.B. Cambridge;
B.N. Parijs; Antwerpen, Plantijn-Museum; N-K. if; (J. F. M. Sterck
dateert het op 1Я6/1П7: Het Boek, VI, 11; OAH. 19: 1Я9; N-K.:
er zijn geen bewijzen dat Thibault vóór 1Я9 drukte; De Graaf, Alar
dus, 48: ab 1H9?; G.V.Havre: Marques typographiques des impri
meurs et libraires anversois, Antwerpen-Gent, 1883-84, II, 269:
ongeveer 1525).

A.L. 5: ALARDUS, EPITOME. ZWOLLE, S. CORVER, 1520.
Epitome/ Assis/ Bvdaei/ Ci/ Alardus Amstelredamus/ amico
Lectori/ Noli spernere, nec putare parui./ Quod paruo liber
iste uenit aere/ Ac uix unius indicatur assis/ Expendenda magis
ualore res, qua(m) / Magnitudine, pluris aestimatur/ Qua uastissima saxa, gemma parua
4r: Suollae in aedibus Coruerianis M.D.XX.
S£. Mainz; N-K. 2256.
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A.L.6:

EPISTOLA PAULI CANONICAE. LEUVEN, TH. MARTENS, 1522.
Episto=/lae divi Pav/li Apostoli omneis./ Canonicae ite(m)
siue Catholi-/c(a) e totae, ad (a) editione(m) vul-/gata(m),
no(n) vulgariter/ recognitae, ac ap/positissimis/ vtriusq(ue)
instrumenti co(n) cordan/tijs marginalibus illustratae./ Louanii
apud Theodoricum Martinum/ Alostensem. An. M.D.XXII.
K.B.Haag; N-K. 337.

A.L. 7: ALARDUS, PASSIO. AMSTERDAM, DOEN PIETERSZ, 2 APRIL 1523.
Passio/ Domini nostri lesv Christi siue Sco-/pus meditationis
Christianae, ex optimis/ quibusq(ue) Poetis Cristianis,/ ijsq(ue)
vetustissimis concinnatus./ Vtinam appenderentur peccata mea
quib(us) /Ira(m) merui, & calamitas qua(m) patior in staterà.
Qua/si arena maris haec grauior appareret. lob. 6./ Recordare paupertatis et transgressionis meae./apsinthij, & fellis
Memoria memor ero & ta=/bescet in me anima mea. Hoc recolens in corde/ meo, in deo sperabo. Misericordi(a) e domini
quia/ non sumus consumpti, quia non defecerunt mi=/serationes eius. Tre. З./Amstelredamis Dodo Petrus Т у /pographus
excudebat ad Chri=/stian(a) e pietatis augmentu(m) ,/& decus
Anno. M./D.XXIII./Cum gratia, & priuilegio Caroli Caesaris.
K8v: Apud sacrosanctum, religiosumque Amstelredamvm, no
bile totius Hollandiae emperiu(m), pridie Parasceues Christianae
Anno П 2 3 .
K.B. Haag; U.B. Amsterdam; B.M. Londen; U.B. Cambridge; U.B.
Göttingen; Rijksprentenkabinet Amsterdam (onvolledig) ; N-K. 5£
(geeft nog in aanvulling: Braunsberg, В. Staatl. Akad.; N-York, part.
coll.)
A.L. 8: ALARDUS: RITUS EDENDI PASCHALIS AGNI. AMSTERDAM, DOEN
PIETERSZ, 2 APRIL 1523.
Ritvs Edendi/ Paschalis Agni, Decern item plagae,/siue clades,
quibus olim ob Pharao-/nis impietatem, misere diuexata est/
Aegyptvs Cu(m) alijs non nul-/lis eode(m) spectatibus, ex
quib(us)/ haud obscure calamitiosiss/ huius saeculi facie(m)
depre/hendas, per Alardu(m)/ Amstelredamu(m).
Ы. 24v, houtsnede: portret van Alardus (zie portretten nr. 1).
Er onder: Apud sacrosanctum, religiosumq(ue) Amstelre-/damum, nobile totius Hollandi(a)e empo/rium, ad Christinanae
pietatis & dec(us),/ & augmentu(m) Dodo Petrus/ Typographus ad castrum/ angelicum pridie pa=/rasceues Christian(a)e
/excudebat Anno/ 1532.
Amsterdam, Rijksprentenkabinet; U.B. Gent; N-K. 57.
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A.L. 9: ALARDUS: GALLINA... SYMBOLON. (ANTWERPEN? FR. BYRCK
MAN, с. П28?)
Gallina/Vnicvm Piae Sollicitvdinis,/atq(ue) sollicitae pietatis
symbolon, per Alardum Amstelre=/damum. In gratiam Francisci Birchman, quod is/ pinquisculam gallinam gentilicia/
habeat insignia./ (houtsnede) /Protei mancipi] diabolici notatio,/ siue impietatis imago./ Epithalamium Haionis Harmanni
Phrysij.
Antwerpen, Museum Plantijn-Moretus; N-K. 22J7 (Niet geheel zeker
of het een Ned. druk is. Datering op grond van het bruiloftsgedicht
t.e.v. Hajo Hermanz en Anna Occo).

A.L. 10: ERASMUS: PAR APHR ASIS IN LIBROS L. VALLAE. KEULEN, J. GYMNICUS, 1S29.
Para-/Phrasis Lvcvlen-/ta, iuxta ac breuis in elegantiaru(m)
libros/Lau. Vall(a)e, de lingua latina optime me-Zriti, scripta
quondam Lutetiae a D. Era-/smo Rot. literarum latinarum,
& om(n)is/ pietatis uindice./Cvi Addita Est Et Far-/rago
sordidorum uerboru(m), siue Augiae/ stabulum repurgatum,
per Cornelium/ Crocum haud uulgarem formandae/ pueritiae
artificem, apud religi/osum Hollandiae Amstel-/ r e damum./
Coloniae,/Apud Ioannem Gymnicum,/An. M.D.XXIX.
G.B. Rotterdam; U.B. Uppsala; U.B. Glasgow; U.B. Freiburg i.Br.

A.L. 11: CROCUS: EPISTOLA en ALARDUS: LUCUBRATIUNCULA. KEULEN,
M. NOVENSIENSIS (von Neuss), DECEMBER П31 -begin lì32.
Epistola/Cornelii Croci Aemstelreda-/mi, soudis noui potissimum instrumenti/testimonijs luculenter euincens verissmia(m)
/ esse D. lacobi de fide & operibus senten/tiam: quam scioli
quidam heri nati/& hodie loquen(n) tes impuden/ter conuellere
ag-/gressi sunt./Eiusdem eruditia cum primis iu/xta ас salutaris
in vitam lesu Chri/sti oratio./ Cum Praef atione Alardi/ Aemstelredami, ad Martinum Theodoricum Niueni-/vmi, cuius stu
dio vtraq(ue) prodita est lucubratiuncula./ Coloniae, Apud
Melchiorem Nouensiensem/ Anno M.D.XXXL/ Mense De
cembri.
G8v, houtsnede: portret nr. 2, met jaartal П 3 2 .
U.B. Amsterdam; U.B. Utrecht; Bibl. Canisianum Maastricht; U.B.
Cambridge; U.B. Uppsala; B.N. Parijs; B.M. Londen; U.B. Keulen;
U.B. Freiburg ¡.Br.; O.N.B. "Wenen; Deutsche St. В. Berlijn.
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A.L. 12: APHTHONIUS, PROGYMNASMATA. KEULEN, J. SOTER, ИЗ2.

Aphto / Nii Sophistae Progymna=/smata, Rodolpho Agricola
Phrisio inter=/prete, accuratius emendata, lucule(n) tisq(ue) /
iuxta ac compe(n)diarijs illustrata/commentarijs per Alardum/
Amstelredamum./Alardvs Lectori./Habes optime lector exercitationis modos quatuorde/cim, ac paranda(m) orationis facultatem, ad augenda(m)q(ue)/item eloquentiam cum primis
necessarios, ut quos et/primos habuit, et diu solos prima rhetorices institutio. In qui/bus si te dilige(n)ter exerceas, nimirum
comperies nihil esse quod/ ad ulla dice(n) di praeexercitame(n) ta pertineat, quod in hisce no{n) sit/ traditum, discussum et
absolutum. Proximis autem nundinis/quicquid est praeterea
Rodolphi Agricolae uiri plane diuini/ lucubrationum (de quibus dubites elega(n)tiores 'ne sint an utilio/res, quaru(m)q(ue) καταλογον bene prolixum per nos praefationi ad/iectum
reperies) eadem istac forma, idq(ue) apud eundem Sotere(m) /
nostru(m) typographoru(m) longe diligentissimum, curabimus
eden/dum. Fruere lector et faue./Coloniae apud lohannem
Soterem,/ Anno à Christo nato 1532. men/se lanuario./ Cum
gratia et priuilegio Imperiali ad sexennium.
D8v houtsnede: portret nr. 3.
U.B. Utrecht.

A.L. 13: AL ARDUS: PARASCEVE. KEULEN, P. QUENTELL, Π 32
Parasce/Ve Ad Sacrosanctam Synaxm,/seu praeparatio ad au
gustissimi Euchari-/stiae sacramenti perceptionem, simul ex/
sacris vtriusq(ue) testamenti libris, simul ex/ absolutissimis
quibusq(ue) scripturae sacrae/ interpretibus, ijsq(ue) peruetustis pariter St/orthodoxis, accuratius concinata, per/ Alar
dum Aemstelredamum./Piae Pre-/cationes in Passionem lesv/
Christi per Cornelium Crocum./Cum alijs aliquot nouis, haud
indi-/gnis lectu, quorum & elenchos & auto-/res versa monstrabit pagina./Coloniae, Apud Petrum Quentell./Anno M.D.
XXXII. Cum gratia & priuilegio.
In sommige exemplaren op de laatste blz. houtsnede: portret
nr. 4.
U.B. Amsterdam, U.B. Freiburg i.Br.; U.B. Keulen; U.B. München;
Bayerische St. В. München; O.N.B. Wenen; Deutsche St. В. Berlijn;
B.N.C. Rome.
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A.L. 14: MATTHAEUS PHILADELPHIENSIS: PRECATIONES. ANTWERPEN,
J. STEELS, IJ36.

Matthaei/Philadelphiensis/apud Ephesum Metropolitani preca=/tiones, compendiariam in primis vi=/am ad resipiscentiam
praestruentes,/& ad sumptionem corporis Domi/nici non parum conducentes,/ interprete Alardo Aem/stelredamo./Item:
Aliquot aliae sanèquàm frugi=/ferae pariter & piae doxologiae.
Antuerpiae in aedibus loan./Steelsij. Anno 153 6./In scuto
Burgundiae.
U.B. Bizel; N-K. 3507 (geeft ook St.B. Wenen).

A.L. H: ALARDUS: DISSERTATIO EUCHARISTIAE. LEUVEN, RUTGER RESCIUS, IS OCT. 1537.

Disser/Tatio De Avgv=/stissimo Eucharistiae/Sacramento./
Clarissima diuinitatis in Eucharistia testimonia./De ueritate
corporis sanguinisq(ue) Christi/ in sacramento altaris, selectae aliquot ue=/terum sententiae./Aduersus pestilentissima
Sacramentario=/rum uenena, non inefficacia orthodoxoru(m)
/antidota, per Alardum Aemstelredamu(m) ./Nicephori Callisti Xanthopuli precatio/ co(n) f essoria ad creatorem pariter ac
condi/torem nostrum Deum, uniuersa uitia hu=/mana comprehendens atq(ue) detestans, eo=/dem interprete./ Louanij
ex officina Rutgeri Rescij, An. 1537./ Idibus Octob.
U.B. Amsterdam; Bibl. Athenaeum Deventer; K.B. Brussel; N-K. 54
(volgens aanvulling: S. Truiden, Minderbroederklooster; in K.B. Brussel
3 ezz.).

A.L. 16: ALARDUS: EPITOME PRIMI LIBRI AGRICOLAE. KEULEN, J. GYMNICUS, 1538.

Epitome/Primi Libri De Inventione/dialectica Rodolphi Agricolae Phrysij, adie=/ctis sanè quam appositis in singulos lo=/
cos exemplis per Alardum Aem=/stelredamum./Ecphrasis Sive
Descriptie/ Concionatoris Euangelici, iuxta omneis Inventionis/dialecticae locos per eundem compendio explicata,/commodisq(ue) et breuibus scripturae sacrae pa/riter et Orthodoxorum ueterum testi=/monijs pertractata./Absolutissima Oratoriae facultatis praecepta/Bessarione Card. Niceno interprete.
/Via, aditusq(ue) & Organum omnium artium/ Inuentio dialectica./Nunquam prius excusa./Coloniae apud loannem Gymnicum./ Anno M.D.XXXVIII.
O.N.B. Wenen; U.B. Freiburg i.Br.
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A.L. 17: COMPENDIUM CATECHISMI CLAUDII VIEXMONTII. ANTWERPEN,
J. GRAPHAEUS VOOR J. STEELS, 15 38.

Catechis=/mi, Sev Christianae/institutiones D. Claudii Vieuxmon=/tii Parisiensis, Compendium sum=/ma diligentia pariq(ue) fide, pietatis/caussa, cui mirifice conducit, ex=/cerptum:
per Alardum/Aemstelredamum/Brevis Avtoritatis/Ecclesiae
declaratio ad stabilie(n) dos/animos aduersus falsae do=/ctrinae
ventos./Si haec nouistis, beati estis si fe=/ceritis ea loan 1 3 /
Antverpiae,/Apud loannem Steelsium in scuto/Burgondiae,
Anno H 3 8 / C u m gratia & priuilegio.
144r: Antuerpiae, Typis loan. Graphaei. M.D.XXXVIII.
B. Maz. Parijs; N-K. 225S (geeft ook O.N.B. Wenen. Bij onderzoek
heb ik het niet kunnen vinden).

A.L. 18: ERASMUS: CARMEN BUCOLICUM. LEIDEN, P. BALENUS, 13 FEBR.
1538.

D. Erasmi/Roteroda. De Vitando Pernitioso/libidinosoq(ue)
aspectu carmen Bucolicu(m), lectu dignis-/smium, cum Scholijs
Alardi Aemstelredami./cuius studio nunc primum & reper=/
turn & aeditum est./Petrus Balenus Poeticae candidatis./En
damus uobis carmen longe festiuissimum, ut si/quod aliud,
quod una cum Scholijs, quisquís/ iuuenum non legerit, parum
munitus/ aduersus libidinosos aspectus/fuerit./Leydis Petrvs
Balenvs excvdebat/ An. M.D.XXXVIII. Idibus. Februarijs/Ad
intersigne Solis inaurati.
H4r: houtsnede: portret 5.
U.B. Amsterdam; Leiden, ВіЫ. Thysius; K.B. Den Haag; G.B. Rotter
dam (bij de laatste twee ontbreekt de laatste blad.) ; U.B. Freiburg
i.Br.; S.B. Antwerpen; N-K. 786 (in aanvulling: B. Vitt. Em. Rome;
B. de la Ville, Besançon).

A.L. 19: AL ARDUS: BAPTISMUS CHRISTIANUS. SOLINGEN, J. SOTER, 1539.

Baptismvs/Christianvs Ivxta Omneis Lo/cos inue(n) tionis Dialecticae, accurata(m)q(ue) ortho-/doxor(um) obseruatione(m),
per Alardum Amstel/redamum descriptus, idq(ue) breuibus e t /
saneq(ue) luculentis scripturae sacr(a)e / iuxta ac veterum
testimo-/nijs./Ad Lectorem./En damus lector optime paruum
quidem libellum, sed/omnibus omnium ecclesiarum pastoribus
ac eorundem/ ouibus, hoc est uere Christianis magno usui
futurum./ E quo dilige(n) tius expenso, paratum est colligere,
quid/sit responde(n)dum ad thesin, id est, consultatione(m)
illam,/si unquam alias, nunc certe potissimum cognitu neces-/
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sariam, an Anabaptistae sint morte mulctandi. Fruere/lector et
faue./Hilarius lib. 12 de Trinitate. Conserua oro, hanc f idei/
meae inco(n)taminatum religionem, et usq(ue) ad excessum/
spiritus mei, dona mihi hanc conscientiae uoce(m), ut quod/ in
regenerationis meae symbolo baptizatus in patre/ et filio et
spiritu sancto professus sum, semp(er) obtinea(m) ./Salingiaci
apud Ioannem Soterem./M.D.XXXIX.
U.B. Amsterdam; U.B. Freiburg i.Br.; U.B. München; B.N. Parijs;
O.N.B. Wenen.

A.L. 20: ALARDUS: DESCRIPTIO ECCLESIASTAE. PARIJS, CHR. WECHEL,
ИЭ9.
Descriptio/Ecclesiastae Sive Concio-/natoris Euangelia, iuxta
omneis Rodolphi Agricolae/ Phrisij de Inuentione Dialect, locos,
per Alardum/Amstelredamum compendio explicata, commodisq(ue)/et breuibus scripturae sacrae pariter et Orthodoxe-/
rum ueterum testimonijs pertractata/ Ratio Cvivslibet Rei Per/
omneis Inuentionis Dialecticae locos describendae./ (dr. merk) /
Parisiis./Apud Christianum Wechelum./M.D.XXXIX.
U.B. Amsterdam (laatste blad ontbreekt) ; B.N. Parijs; U.B. Glasgow;
ВіЫ. Ruysbroeck Genootschap Antwerpen.
A.L. 21: ALARDUS: EPITOME PRIMI LIBRI AGRICOLAE. PARIJS, CHR. WECHEL, Π 39.
Epitome/primi libri de inventio=/ne dialectica Rod. Agricolae
Phrisii ad=/jectis sane quàm appositis in singulos/locos exemplis,
per Alardum/Aemstelredamum./Absolutissima Oratoriae facultatis praecepta Bessa=/rione Card. Niceno interprete./Via additúsq(ue) Organum omnium artium/ Inventio dialectica./Parisiis.
/ A p u d Christianum Wechelem./ M.D.XXXIX.
B.M. Londen.

A.L. 22: ALARDUS: HAERETICI DESCRIPTIO. SOLINGEN, J. SOTER, IJ39.
Haeretici De-/scriptio, Ea'qve Ivxta Omneis/locos Rodolphi
Agricolae de Inuentione dialectiae, co(m)-/pendio explicata,
commodisq(ue) et breuibus ueterum te-/stimonijs pertractata
per Alardum Aemstelredamu(m) ./E quibus inter ipsa collatis,
paratu(m) est colligere, quid/sit respondendum ad thesin, id
est, consultatione(m) illam/ cognitu perquam necessariam: An
principum leges/recte implorentur aduersus hostes fidei, modo
id/fiat animo corrigendi, non studio uindicandi./Item: An
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haeretici pertinaces sint capi-/te plectendi atq(ue) adeò exu-/
rendi./Cum alijs aliquot eodem pertinentibus, atq(ue) ijs sanè/
non minus utilibus quam lectu necessarijs,/quae uersa monstrabit pagina./Salingiaci apud loannem Soterem./M.D.XXXIX./
Cum gratia et priuilegio in sexennium.
U.B. Gent; U.B. München; U.B. Uppsala; B.N. Parijs; B.M. Londen;
O.N.B. Wenen.
A.L.23: AL ARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES. KEULEN, J. GYMNICUS,
1539.
Selectae/Aliqvot Similitvdines Sive/Collationes, turn ex Biblijs
sacris, turn ex ueterum Orthodo/xorum comme(n)tarijs per
Alardum Aemstelredamum to/mis tribus accuratius concinnatae, plurimum adlaturae adiu/menti uerbi Dei concionatoribus,
iuxta ac scriptu/rae sacrae tractatoribus./ Cum epistola reuerendiss(imi) D. Episcopi Traiectensis./ houtsnede/ Exerce Pietatem.
GggSr: Coloniae loannes Gymnicus excudebat Anno M.D.
XXXIX.
Ggg8v: drukkersmerk.
U.B. Amsterdam; K.B. Den Haag; U.B. Freiburg i.Br.; O.N.B. Wenen;
Landes- und Stadt-ВіЫ. Düsseldorf; U,B. Cambridge; B.N.C. Rome.

A.L. 24: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, J. GYMNICUS, Π39.
Rodolphi/Agricolae Phrisii De/Inventione Dialectica Libri Omnes Et/integri & recogniti, qui iam olim quidem in publicum
prodierunt,/sed trunci ac mutili nee minus item deprauati,
nunc demum/ad autographi exemplaris fidem, per Alardum
Aem-/stelredamum accuratius emendati, & additis an-/notationibus illustrati./Cvm Aliis Non Parvm/Mvltis Eodem Pertinentibvs,/(atq(ue) ijs sané iam primum aeditis) quae uersa/
monstrabit pagina./ (dr. merk) /Coloniae/Ioannes Gymnicus
Excvdebat/Anno à Christo nato. M.D.XXXIX.
U.B. Amsterdam; U.B. Leiden; U.B. Freiburg i.Br.; U.B. Göttingen;
U.B. Keulen; B.Maz. Parijs.
A.L. 25: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, HERO ALOPECIUS (vanaf 1539).
Rodol=/Phi Agricolae/Phrisij de Inuent'ione dialectica libri/
omnes integri et recogniti iuxta auto=/graphi, nuper D. Alardi
Aemstelre=/dami opera in lucem educti fidem, atque/doctissi279

mis scholijs illustratij/Ioannis Phrissemij, / Alardi Aemstelredami,/Reinardi Hadamarij ./Quorum scholia exactissimo iudicio
contulit ac congessit loannes Nouiomagus/ (dr. merk) /Coloniae/Excudebat Hero Alopecius.
U.B. Freiburg i.Br. De uitgave is van wege bet „nuper . . . in lucem
educti" dus na het vorige nummer. De ka taloog van de U.B. alsook
de Gesamtkatalog der Pceuss. Bibliotheken II, 30e, dateren het werk
op 1518, iets wat onmogelijk kan. Waarschijnlijk is men hier afgegaan
op de brief aan Matthias Wagener van Fhrissemius, gedateerd Keulen
9 Aug. Π18, a4v-a6v.

A.L. 26: AGRICOLA: LUCUBRATIONES. KEULEN, J. GYMNICUS ( H 3 9 ) .

Rodolphi/Agricola Phrisii Lv/Cvbrationes Aliqvot Lectv Di-/
gnissimae, in ha(n)c usq(ue) diem nusquam prius aeditae,
caeteráq(ue) eiusdem uiri plane diuini/omnia, quae extare creduntur opuscula, plusquàm deprauatissime ubiq(ue)/iam olim
excusa, nunc demum ad autographorum exem-/plarium fidem
per Alardum Aemstelreda-/ m ii m emendata, et additis/ scholijs
illustrata./Epistola Joannis Phrissemij./Ervdita cum primis Philippi Melanthonis epistola, mores eruditio-/nem, uitamq(ue)
Rodolphi compendio perstringens./Cum alijs cognitu perquàm
necessarijs, quae uersa deprehendes pagina./Coloniae/ apud loannem Gymnicum.
De datering berust op de brief van Melanchton aan Alardus: 28
Maart Π 3 9 , +3r—|-4r en op het „Tomi posterioris Index" verso de
titelpagina, waaruit blijkt, dat het gelijk met of kort na de „De
inventione dialectica" nr. 24, is uitgegeven.
U.B. Amsterdam; U.B. Leiden; U.B. Utrecht [volgens de kataloog
( 1 5 2 9 ) ] ; U.B. Dublin; U.B. Freiburg i.Br.; U.B. Göttingen; B.M.
London.

A.L. 27: ERASMUS: CARMEN BUCOLICON.
H39.

KEULEN, HERO ALOPECIUS,

D. Erasmi/Roterodami Bvcolicon, Le/ctu digniss. cum scholijs
Alardi Aemstelre-/dami, cuius studio nunc primum & r e - /
pertum & aeditum est./Locus communis de uitando pernitioso
aspectu, eo-/dem pertinens./Sacerdotum coelibatus./Mulier
iuxta omneis Inuentionis Dialectic(a)e locos ex-/plicata per
Alardum Aemstelredamum./ houtsnede: portret van Erasmus/
Coloniae, ex officina Heronis Alopecij. An. Π 3 9 .
U.B. Amsterdam; Leiden, ВіЫ. Thysius; O.N.B. Wenen; G.B. Rotter
dam.
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A.L. 28: HIPPOCRATES, EPISTOLA. SOLINGEN, J. SOTER, Π39.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ/ΚΩΟΥ
ПРОС ΔΑΜΑΓΗ-/ΤΟΝ
ΕΠΙΣΤΟ
ΛΗ/ Hippocratis/Coi Epistola, Cvm/Primis Ervdita Ivxta
Ac/salutaris, interprete simul et/paraphraste/Alardo Aemstelredamo./ (vignet) /Salingiaci apud loannem Soterem. / M.D.
XXXIX./Cum gratia et priuilegio in sexennium.
U.B. Amsterdam; U.B. Glasgow; B.M. Londen.

A.L. 29: MARBODAEUS: DE GEMMARUM LAPIDUMQUE PRETIOSORUM
FORMIS. KEULEN, HERO ALOPECIUS, Π39.
Marbodaei/Galli Caenomanensis De/gemmarum lapidumq(ue)
pretiosorum formis, natu/ris, atq(ue) uiribus eruditu(m) cu(m)
primis opusculu(m), sane q(uam) utile, cum/ad rei medicae,
tu(m) scripturae sacrae cognitione(m), nu(n)c primu(m) no(n)
/mo(do) ce(n)tu(m) ferme uersib(us) locupletatu(m) pariter
& accuratius eme(n)=/datu(m), sed & scholijs q(uibus) q(ue)
illustratu(m) p(er) Alardu(m) Aemstelredamu(m)./ houtsnede,
aan de linkerzijde gaat de titel verder:/ Cuius studio/addit(a)e
sunt & ргаесі/puae gemma(rum) lapi/du(m)q(ue) p(re)tiosor(um) expli-/catio(n) es, ex uetusitiss(imis)/q(ui) bus'qiue)
autorib(us) co=/actae. Cu(m) scholijs Pì/ctorij Villigen(sis)./
Coloniae excudebat Hero Alopecius. Anno 1539.
U.B. Amsterdam; U.B. Leiden; U.B. Dublin; U.B. Cambridge; S.B.
Antwerpen; B.M. Londen; B.N. Parijs; ВіЫ. Inguimbertine Carpentras.

A.L. 30: MATTHAEUS PHILADELPHIENS: PRECATIONES. SOLINGEN,
J. SOTER, И39.
Matthaei/Philadelphi-/Ensis Apud Ephe/sum Metropolitani
precationes, com/pendiarum in primis uiam ad resipi-scentiam
praestruentes, et ad sumpti/onem corporis dominici non parum
conducentes, interprete Alar-/do Amstelredamo/Cvm Alus
Aliqvot Pre/cationibus lectu dignissimis, quas uersa monstrabit
pagella./Salingiaci apud lo. Sote-/rem M.D.XXXIX.
B.M. Londen.
A.L. 31: ALARDUS: DISSERTATIUNCULAE TRES. ANTWERPEN, A. DUMAEUS, IMI.
Disserta-/tivncvlae tres/breues ac pernecessariae, contra/praecipuum fundamentum hu-/ius temporis haereticorum, per/
Alardum Aemstel-/redamum./Prima, de peccato originali ex
Adam./Secunda, de iustificatione per Christum./Tertia, de
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iustorum operib(us). et meritis./Prouerb.l./Fili mi, si te lactauerint peccatores,/ne acquiesças eis./ΙΙαραξον αλλ' άκουσον.
/Caede, sed audi./
D3v: Antverpiae/Antonius Dumaeus excudebat/An.M.D.XLI.
D4r: houtsnede: portret van Alardus, nr. 6.
B.M. Londen; B.N. Parijs; Museum Plantijn-Moretus Antwerpen.
A.L. 32: THEOPHILACTUS, EPISTOLA. (LEUVEN, с. Π41).
Theophi=/Lacti Bvlgariae Ar-/chiepiscopi Epistola cum primis
ele/gans ac pia, interprete Alardo/Aemstelredamo./Cum alijs
lectu, iucundus simul & vtili-/bus, quae versa pagina montrabit./Distichon./Vincit amor, pudor hunc castus, mors uincit
utru(m)q(ue)/Mortem fama, dies famam, Deus omnia uincit./
(houtsnede met doodskop: Tan/Dem/) /Sperne thoros, fuge
uina, preces prete, tingere fletu/Ipsa ego Mors, mortis te meminisse uolo.
F8v: houtsnede: portret van Alardus, nr. 7.
U.B. Amsterdam; K..B. Den Haag. Volgens History ΠΙ, 61, nota 6
is het „waarschijnlijk" te Leuven gedrukt с. H41. De Graaf : Alardus,
Ы. $6, stelt het ook op Leuven, H41 ? Gezien de brieven, die in deze
uitgave voorkomen is het niet vóór 1541.
A.L. 33: ALARDUS: ORATIO IN NUPTIAS IACOBI VALEOLAETI. LEUVEN,
R. RESCIUS, JULI П42.
Oratio/In Nvptias lacobi Va-/leolaeti, in qua sic quidem luculentis manifestisq(ue) /ueterum testimonijs, turn prophanis,
turn sacris,/uere laudatur Matrimonij dignitas, ut ta=/men
hinc interim non falso eleue-/tur continentia, siue uirginitas/
per Alardum Aemstel-/redamum./Selectae ueterum sententiae
de Matrimonio./Matrimoniu(m) iuxta locos inuentionis explicatu(m) ./Ex approbatione literatissimi &/ perinde syncerissimi
viri: M.N./Ruardi Enchusien(sis) Decani apud /S. Petrum
Louvanij, & eiusdem/Acad(a)emi(a)e Cancellarij meritiss(imi).
/Louanij ex officina Rutgeri Rescij, Men. I u l . / H 4 2 .
F8v: houtsnede: portret van Alardus, η. 8.
K.B. Den Haag; K.B. Brussel.
A.L. 34: ALARDUS: SYLVULAE NOVAE CONCIONUM POENITENTIALTUM,
R. RESCIUS, AUG. Π42.
Sylvv=/lae Novae Concionvm Poeni-/tentialium, siue de vulneribus anim(a)e & eorunde(m) /remedijs selectae sanctarum
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scripturarum, vete-/rumq(ue) orthodoxorum seiitenti(a) e,
no(n) solum ver/bi Dei etiam sacramenti poenitentiae mi/nistris, atq(ue) in uniuersum omnibus nouam/in Christo vitam
meditantibus/plurimum adiumenti allaturae,/per Alardum
Aemstel/redamum./Peccatum, siue peccator. Item./Samarites
Euangelicus iuxta locos inuentionis/explicatus, eodem autore,
cum alijs, quibus exul/ceratissimo huic seculo non temere
inuenias ma/gis necessaria, nedum conducibiliora./Ex approbatione literatissimi et perinde syn=/cerissimi uiri M.N. Ruardi
Enchusiensis Deca/ni apud S. Petrum Louanij, et eiusdem
Acade/miae Cancellarij meritissimi./Lovanij/Ex officina Rutgeri Rescij/. 1542./Men. Augusto.
F8v: houtsnede: portret van Alardus, n. 8.
U.B. Amsterdam.

A.L. 35: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, J. KEMPENSIS, Π42.

Rodol-/Phi Agricolae/Phrisij de Inuentione dialectica libri/
omnes integri et recogniti iuxta auto-/graphi, nuper D. Alardi
Aemstelre/dami opera in lucem educti fidem, atque/doctissimis
scholijs illustrati,/loannis Phrissemij, Alardi Aemstelredami,/
Reinhardi Hadamarij./Quorum scholia exactissimo iudicio
co(n)tuIit ac con/gessit loannes Nouiomagus/ (dr. merk)
/Coloniae/Excudebat lohan. Kempensis. H 4 2 .
Bay. St. В. München.

ΑΧ. 36: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES. PARIJS, Α. ANGELIER,
H43.

Selectae Simili-/Tvdines Sive Collationes,/tum ex Bibliis sacris,
tum ex veteru(m) Or-/thodoxoru(m) Co{m)me(n)tariis, Per
Alar-/dum Aemstelredamu(m), Tomis/tribus accuratius co(n) cinnat(a)e, plurimu(m) ad laturae ad-/iumenti verbi Dei/
co(n)cionatorib(us) ,/iuxtà ас scri/ptur(a) e sacr(a) e/tracta-/
tori-/bus./Nouus accessit communium locorum index/citra
quem non adeo magnus erat futurus ope-/ris fructus./Hierony.
in Matth. Cap. 18./Quod per simplex pr(a)eceptum teneri ab
au/ditoribus non potest, per similitudine(m) exe(m)/plaque
habeatur./Parisiis./Apud Arnoldum Angelier, ad secun/dam
colu(m)nam Regij Palatij./M.D.XLIII.
U.B. Amsterdam.
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A.L. 37: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES. PARIJS, J. BIGNON, 1543.

zoals A.L. 36, maar: Parisiis./Apud loannem Bignon,/in vico
Iudaico./M.D.XLIII.
B.N. Parijs.
A.L. 38: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES. PARIJS, J. BOULLE, 1543.

zoals A.L. 36, maar: Parisiis./Apud loannem boullè, in via/
lacobaea, iuxta Dominicanos./M.D.XLIII.
B. Groot Seminarie Warmond.
A.L. 39: ALARDUS: SELECTA SIMILITUDINES. PARIJS, M. de la HIERCHE,
1543.

zoals A.L. 36, maar: Parisiis./Apud Michaelem De La Hierche,
/M.D.XLIII.
In I960 verkocht door het antiquariaat J.L.Beyers, Utrecht.
A.L. 40: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES, PARIJS. P.REGNAULT, 1543.

zelfde als A.L. 36, maar: Parisiis./Apud Petrum Regnault,/
in via lacobeae./M.D.XLIII.
B.N. Parijs.
A.L. 41: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES, PARIJS, J. YUERNEL, 1543.

zelfde als A.L. 36, maar: Parisiis./Apud loannem Yuernel./in
via lacobeae./M.D.XLIII.
B.N. Parijs.
A.L. 42: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES, PARIJS. V. GAULTHEROT,
(1543).

Selectae Simi/litvdines Sive Collationes,/tum ex Biblijs sacris,
turn ex veterum Ortho-/doxorum Co(m)me(n)tarijs: per Alarrvm Aem/stelredamvm, Tomis tribus accuratius co(n) /cinnatae, plurimum adlaturae adiumenti ver-/bi Dei concionatoribus,
iuxtà ac scripturae sa/ctae tractatoribus./Nouus accessit communium locorum in-/dex: citra quem non adeo magnus erat
futu-/rus operis fructus./Hierony. in Matth. Cap. 18./ Quod
per simplex praeceptum teneri ab au-/ditoribus no(n) potest,
per similitudinem exem-/pláque habeatur./Parisiis./ Vaeneunt
in officina Viuantij Gautherot/sub Mortario aureo, in vico
lacobaeo./Vivant Gaultherot.
B.N. Parijs. Behalve de titelpagina komt deze uitgave overeen met
A.L. 36.

284

A.L. 43: ALARDUS: SIMILITUDINES. LYON, J. en Fr. FRELLONIUS, Π43.
Similitvdines,/Sive Collatio/nes Ex Bibliis Sacris/& veteru(m)
Orthodoxoru(m) coni-/mentariis, per Alardvm/Aemstelredamum co(n) cinnatae./plurimum allaturae adiumenti/verbi Dei
concianatoribus,/iuxta ac Scripturae sacrae tra-/ctatoribus./
Hieron. in Matth. Cap. XVIII./Quod per simplex praeceptum
teneri/ab auditoribus non potest, per simi-/litudinem exemplàque habeatur./Lvgd. sub scuto Colo-/niensi. H 4 3 .
U.B. Amsterdam; U.B. Freiburg i.Br.; O.N.B. Wenen, B. Municipale
de Carcassonne.
A.L. 44: JACOBUS LATHOMUS: DUAE EPISTOLAE. ANTWERPEN, G. BONTIUS, Π 44.
lacobi Lathomi/Theologiae Pro/fessoris apud Lova-/nienses,
duae Epistolae: una in li/bellum de Ecclesia, Philippo/Melanchtoni inscriptum:/altera contra orationem/factiosorum in Co-/
mitiis Ratisbo-/nen. habi-/tam/Veneunt Antverpiae/ Gregorio
Bontio, sub scuto Basiliensi/super pontem camerae/154Λ.
B.M. Londen.
A.L. 4S: ALARDUS: PARAENESIS DE ELEEMOSYNA. (KEULEN), J. GENNEPAEUS, H4Í.
Parae/Nesis de Elee=/mosyna, quid illa sit, a quibus, quibusue/
eroganda, de eius praeconio, usuq(ue)legi=/timo: ex sacris
scripturis, sanctorumq(ue)/patrum testimonijs et censuris affirma=/ta, Alardo Amstelredamo authore./(houtsnede) /lasper
Gennepaeus excudebat Anno M.D.XLV.
verso de titel: houtsnede: portret van Alardus, nr. 9.
U.B. Amsterdam; B.M. Londen; U.B. Freiburg i.Br.; U.B. Keulen;
O.N.B. Wenen; Landes- und Stadtbibl. Düsseldorff.
A.L. 46: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA, KEULEN, G. FABRICIUS, Mi2.
Rodolphi Agri-/Colae Phrisii De Inventio-/Ne Dialectica Libri
Omnes In-/tegri et recogniti iuxta authographi, nuper D . /
Alardi Aemstelredami opera in lucem edu-/ctï fidem, atq(ue)
doctissimis scholijs/illustrati./Ioannis Phrissemij./Alardi Aemstelredami./Reinardi Hadamarij./Quorum scholia exactissimo
iudicio contulit/ac congessit Joannes Nouiomagus./ (dr. merk)
/Coloniae,/Anno à Christo nato H 52.
(dr. merk is van Gualtherus Fabricius).
U.B. Erlangen.
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A.L. 47: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, G. FABRICIUS, H 5 7.
Rodolphi Agri-/Colae Phrisii De Inventio-/Ne Dialectica Libri
Omnes In-/tegri et recogniti iuxta authographi, nuper D . /
Alardi Aemstelredami opera in lucem/educti fidem, atq(ue)
doctissimis scho/lijs illustratiyioannis Phrissemij/Alardi Aemstelredami/ Rheinardi Hadamarij./Quorum Scholia exactissimo
contulit / a c congessit loannes Nouiomagus/ (dr. merk) / Coloniae Anno/M.D.LVII.
dr. merk is van G. Fabricius.
B.M. Londen; K.B. Den Haag; U.B. Keulen.
A.L. 48: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. VENETIË, B. PHASIANUS, H 59.
Rodolphi/Agricolae/Phrisii/De Inventione Dialectica/Libri
omnes integri et recogniti iuxta/autographi,/Nvper D. Alardi
Aemstelredami/opera in lucem educti fidem, atque doctissimis
/Scholijs Illustrati./Ioannis Phrissemij, Alardi Aemstelredami,
/Reinardi Hadamarij./Quorum Scholia exactissimo iudicio
contulit ac con-/gessit loannes Nouiomagus./ (dr. merk) / V e netiis. MDLIX.
03r: Venetiis Apvd Bernardinvm Phasianvm MDLIX.
K.B. Den Haag; B.N. Parijs.
A.L. 49: ALARDUS: PARASCEVE. KEULEN, ERFGENAMEN v. J. QUENTEL
en G. CALENIUS, 1561.
Pia Et Salvbris/Parasceve/Sev Praeparatio Ad Avgv-/Stissimi
Evcharistïae Sacramen/ti perceptionem, et sacris vtriusque
testa-/menti libris, & orthodoxis Ecclesi(a)e Pa-/trib(us) accuratius co(n)cinnata, per Alar-/dum Aemstelredamum./Quibus adiectae sunt aliqua multae piae & catho-/licae Orationes
in Passione(m) lesv Chri-/Sti elegantibus figuris illustratae./
(dr. merk) /Coloniae, expensis Haeredum loannis Quentel,/
& Geruuini Calenij, Anno M.D.LXI./Cvm gratia & priuilegio
Caesareae Maiestat./in decennium.
U.B. Cambridge.
A.L. 50: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA, G. FABRICIUS, Π6ΐ.
Rodolphi Agri-/Colae Phrisii De Inventio-/Ne Dialectica Libri
Omnes opera tegri et recogniti iuxta autograph!, nuper D . /
Alardi Aemstelredami opera in lucum edu-/cti fidem, atq(ue)
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doctissimis scholijs/illustrati,/Ioannis Phrissemij/ Alardi Amstelredami,/Reinardi Hadamarij./Quorum scholia exactissimo
iudicio contulit/ac congessit loannes Nouiomagus./ (dr. merk)
/Coloniae Agrippinae,/Excudebatur Gualthero Fabricio. Anno
/M.D.LXIII.
U.B. Amsterdam.

A.L. Я : AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, G. FABRICIUS en J. GYMNICUS, 1570.
Rodol=/Phi Agricolae/Phrisii De Inventio-/Ne Dialectica Libri
Omnes/integri et recogniti iuxta autographi, nuper D./Alardi
Aemstelredami opera in lucem/educti f idem, atque doctissimis/
scholijs illustrati./Ioannis Phrissemij,/Alardi Aemstelredami,/
Reinardi Hadamarij./Quorum scholia exactissimo iudicio con
tulit/ac congessit loannes Nouiomagus./ (dr. merk) /Coloniae
Agrippinae,/Apud Gualtherum Fabricium et loannem/Gymnicum M.D.LXX.
Bay. St. В. München.

A.L. Î2: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES. VENETIË, D. ZENARUS,
1574.
Selectae/Similitvdines/Sive Collationes,/Tum ex Biblijs sacris,
tum ex veterum Ortho-/doxorum Commentarijs./Per Alardvm
Aemstelredamum tomis tribus accuratius/concinnatae, plurimum allaturae adiumenti verbi Dei con/cionatoribus, iuxta ac
scripturae sacrae tractatoribus./Novvs Accessit Commvnivm/
locorum Index: citra quem non adeo magnus/erat futurus
operis fructus./Hierony. in Matth. Cap. 18./Quod per simplex
praeceptum teneri ab auditoribus non/potest, per similitudinem
exemplaq(ue) habeatur./ (dr. merk: Virtvti Sic/Cedit invidia)
/Venetiis, MDLXXIIII./Apud Damianum Zenarum.
U.B. Freiburg i.Br.; Zentralbibl. Zürich; Bay. St. В. München (vermist) ; Biblioteca Nazion. Venezia.
A.L. » : AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, J. GYMNICUS, П79.
Rodolphi/Agricolae Phri-/Sii De Inventione Dia-/Lectica Libri
Omnes Inte-/gri & recogniti iuxta autographi, nuper/D.Alardi
Amstelredami opera in/lucem educti fidem, atq(ue) do/ctissimis scholijs illu-/strati./Ioannis Phrissemii,/Alardi Amstelredami,/Reinardi Hadamarii./Quorum scholia exactissimo iudicio
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contulit ac/congessit loannes Nouiomagus./ (dr. merk) /Coloniae Agrippinae,/Apud loannem Gymnicum, sub Mono/cerote, M.D.LXXIX.
K.B. Haag; U.B. Keulen; Library of Congress, Washington;
Christi College Oxford.

Corpus

A.L. 54: ALARDUS: SELECTAE SIMILITUDINES. ΥΕΝΕΉΕ, D. ZENARUS,
Π79.

Selectae/Similitvdines/Sive Collationes,/Tum ex Biblijs sacris,
tum ex veterum Ortho-/doxorum commentarijs./ Per Alardvm
Aemstelredamum tomis tribus accuratius/concinnatae, plurimum allaturae adiumenti verbi Dei con/cionatoribus, iuxta
ac scripturae sacrae tractatoribus./Nunc uero ab innumeris expurgatae mendis,/Notationibusque/in libri margine scriptis
illustratae./Novvus Accessit Commvnivm/locorum Index: citra
quem non adeo magnus/erat futurus operis fructus./Hierony.
In Matth. Cap. 18./Quod per simplex praeceptum teneri ab
auditoribus non po-/test, per similitudinem, exemplaque habeatur./ (dr. merk) /Venetiis, M.D.LXXIX./Apud Damianum
Zenarum.
U.B. Amsterdam; U.B. Freiburg i.Br.; ВіЫ. Nazion. Venezia.

A.L. И : MARBODAEUS: DE GEMMARUM LAPIDUMQUE PRETIOSORUM
FORMIS. GÖTTINGEN, J. CHR. DIETRICH, 1799.

Marbodi/Liber Lapidvm/Sev/De Gemmis/Varietate Lectionis/
Et/Perpetva Annotatione/Illvstratvs/A/Iohanne Beckmanno./
Additis Observationibvs/Pictorii, Alardi, Cornarii./Svbiectis
Svb Finem Annotationibvs/Ad/Aristotelis/Avscvltationes Mirabiles/Et Ad/Antigoni Carystii/Historias Mirabiles./Gottingae/Typis loann. Christian. Dieterich./1799.
U.B. Glasgow; B.M. Londen; B.N. Parijs; Library of the U.S. Geological Survey, Washington.
Ы. XXI:

enige fragmenten van de brief van Alardus aan Georg van
Egmond: A.E. 52.
XI-XIV: Catalogus Editionum. De meeste edities hebben niets met
Alardus' uitgave temaken: Ш 1 , 1524, 1531, 1131, 1 П 9
(dit is A.L. 29), 1 5 4 0 . . . Ordo segmentorum fere idem
ac in editione Alardi. 1555, 1574, 1575, 1585, 1695 en
1707: . . . neque desunt epistolae duae Evacis, neque versus
incerti auctoris, quos primus euulgauit Alardus . . . 1708,
1740.
XV:
Cum ordo segmentorum in libris et manu scriptis et edituis
adeo varius est, ut non duae editiones prorsus conveniant,
operae pretium duxi, in tabellum coniicere collocationem
editionum, quae illam evoluendi molestiam levaret.
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Boeken van Alardus, waarvan mij geen exemplaar bekend is

A.L. 01: AGRICOLA: DE INVENTIONE DIALECTICA. KEULEN, J. KEMPENSIS, И41.
Rod. Agricolae Phrisii de inventione dialectica libri o m n e s . . . ,
juxta authographi, nuper D. Alardi Aemstelredami opera in
lucem educti atque scholiis illustrati Joannes Phrissemii, Alardi
Aemstelredami, Reinhardi Hadamarii. Quorum scholia exact.
judicio contulit Joannes Noviomagus. Coloniae, J. Kempensis.
1541.
Antiquariaatscataloog „Amstelodamum Sacrum" van С. L. van Langenhuysen, Amsterdam 1895, nr. 107; waarschijnlijk zoals A.L. 35,
ΑΧ. 02: ALARDUS: INSTITUTIO DIALECTICARUM RODOLPHI AGRICOLAE
EPITOME. KEULEN, J. GYMNICUS, 1542.
Vermeld door History IV, 244, die verwijst naar Paquot XI, 415.
Ook bij Valerius Andreas, 128, en Foppens I, 39. Waarschijnlijk her
druk van A.L. 16.
A.L. 03: ALARDUS: PRAECONIUM DIVI NICOLAI. UTRECHT, HERMAN
BORCULO, 1543.
Bespreking van het werk bij I. Le Long, blz. 498. Vermeld door Fop
pens, I, 39.
A.L. 04: AGRICOLA: DE INVENTIONIS DIALECTICA. KEULEN, J. KEM
PENSIS, 1543.
Rodolphi Agricolae De Inventione dialectica libri omnes integri
& recogniti iuxta authographi nuper Alardi Aemstelredami
opera in lucem educti fidem, atque doctissimis scholiis illustr.
Joannis Phrissemii, Alardi Aemstelredami, Renhardi Hadamari,
quorum scholia... congessit Joannes Noviomagus, Coloniae
1543: Johannes Kempensis.
Gesamtkatalog der Preussischen Bibliotheken, Π, 307 (Berlijn, 1932).
Vermoedelijk herdruk van A.L. 35.
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A.L. Of: AGRICOLA: DE ΙΝΥΕΝΉΟΝΕ DIALECTICA. KEULEN, M. GYMNICUS, Π48.
Agricola, De inventione dialectica libri omnes integri et re
cogniti juxta autographi, nuper D. Alardi Aemstelredami opera
in lucem educti fidem, atque doctissimis scholiis illustrati,
Joannis Phrissemii, Alardi Aemstelredami, Reinardi Hadamarii.
Quorum scholia cong. Joa Noviomagus. Coloniae, Martinus
Gymnicus excudebat, Anno M.D.XLVIII.
O.A.H. 142; Het ex. van Sterck is door M. Hertzberger op 2Î Juni
193$ verkocht: Zie De Graaf: Alardus, 58, nr. (40); Gesamtkatalog
der Preussischen Bibliotheken, II.

A.L. 06: ALARDUS: SIMILITUDINES. KEULEN, GYMNICUS, 1J76.
Vermeld door Paquot, XI, 410, nr. 7.

A.L. 07: ALARDUS: GALLINAE ENCOMIUM.
Gallinae Encomium, in gratiam, ut videtur, Francisi Birchmanni Senatoris Antverpiani, cujus insignia gentilitia Gallinam
referebant. Praefando testatur se S. Augustini commentarios de
Civitate Dei, cum Bibliothecae Vaticanae codice vetustissimo
contulisse, multaque hactenus ex eo adjecisse.
Foppens, I, 39.

A.L. 08: ALARDUS: HISTORIAM & MIRACULA. BRUSSEL.
Historiam & miracula Venerabilis Sacramenti miraculosi, Bruxellis frequentati, e Flandrico Latine interpretatus est.
Foppens, I, 39, en Paquot, XI, 416, nr. 23.
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Brieven van of aan Alardus

1 : Adelardus Amstelredamus COR. AURELIO Doctissimo S.

Grandis L o v a n i j . . . Lovanij Anno M.D.XV.
In: Batavia, sive de antiqvo veroque eivs insvlae qvam Rhenvs in Hollandia facit situ, descriptione & laudibvs; adversvs Gerardvm Noviomagvm, Libri Dvo, auctore Cornelio Aurelio, D. Erasmi olim praeceptore. Boneventvrae Vulcanii opera, nunc primum in lucem edita.
Antverpiae, Apud Christopboium Plantinum СІЭ. ID. LXXXVI.
Herdruk in: Petrus Scriverius: Batavia Illustrata . . . Lugd. Bat., 1609,
76, en O.A.H. 134.
2: Alardvs Amstelredamvs Svo D.ERASMO S.

Sal veto quantum voles . . . Louanii Cal. Juliis, 1516 (1 Juli).
In: Allen: OEE, II, ep. 433, biz. 269-271;

L.B., III, 1560-1161.

3: JOANNES MURMELLIUS RUREMUNDENSIS Alardo Amstelredamo suo
salutem plurimam dicit.

Superioribus m e n s i b u s . . . xvi. calendas novembris Alcmariae
(17 Oct. 1 Я 6 ) .
In: Persius, Flaccus, Aulus, Satyrae VI cum scholiis Joh. Murmelli.
Deventer, Pafraet, 4 Dec. 1516, a2r; N-K. 1699; Ex. in K.B. Den
Haag. Vele herdrukken van dit werk.
4: Alardvs Amstelredamvs Domino ERASMO S.P.D.
Qvod

et H e r m o l a u m . . .

Louanii

natali

diui Martini 1 5 1 6

(11 N o v . ) .
In: Allen: OEE. II, ep.485, 376-378.
5: ERASMVS ROTERODAMVS Alardo Amstelredamo Doctiss. Liberalivm
Artivm Professori S.D.

Libellus quem misisti... Louanii. ( 1 И 7 )
In: Allen: OEE. III, ep. 676, 98-100, zie daar voor de vindplaats.
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A.E.

6: ERASMUS Cvidam ΑΘΥΡΟΓΛΩΤΊΏΙ

S.D.

N u n q u a m tam male de te sensurus eram . . . Antverpiae. Pridie
conceptae virginis matris. (Anno M.D.XVIII) (7 Dec. H I 8 )
In: Allen: OEE. IV, ер. 10Π, 138.
A.E.

7: Alardvs Amstelredamvs JOANNI VALEOLAETO suo S.D.
Vehementer admodum m i h i . . . Louanij pridie
Christianae A n n o M D X X . (5 Jan.).

apparitionis

In: Hadriani Barlandi in Lovaniensivm Per Celebri Gymnasio babitatis,
libelli tres, conscripti his, qui iucunda, . ..; D4v-E2r: N-K. 232 (K.B.
Den Haag) ; en: Historica Hadriani Barlandi Rhetoris Lovaniensis,
Coloniae MDCIII, 312-314.
A.E.

8: Alardus Amstelredamus CORNELIO CROCO permodesto utriusq(ue)
linguae professori S.P.D.
αλλοσ γαρ . . .
Louanij 1522, Calendis Februarijs. (1 Febr.)
In: A.L. 10, A2r-A3v.

A.E.

9: Alardus Amstelredamus F. THEODORICO SYRENIO S.D.P.
N o n aequum esse censeo. . . Louanii pridie Calendas Januarij
Π 2 3 . (31 Dec. 1522)
In: A.L. 7: A2r-A3r.

A.E. 10: Alardus Amstelredamus IACOBO VALEOLAETO Middelburgensi S.D.
Tarn & si vulgo non d e s i n t . . .Amstelredami e castro angelico
sub gallicinium postridie natalis D . Gregorij. 1523. (13 Maart)
In: A.L. 8: verso-4r.
A.E. 11: Alardus Amstelredamus MARTINO LYPSIO S.P.D.
Scio laboriosissimum esse . . . Louanii e nostris aedibus. (1524)
(vóór brief 12)
In: Horawitz, ep. LVII, 92 (7Í4).
A.E. 12: MARTINUS LYPSIUS Bruxellensis viro diuinarum literanim studiosissimo
Alardo Amstelredamo P.S.
U t verum fatear . . . Et nostra cellula, in collegio Canonicorum
Martinensium, Louanii, A n n o M. quincentesimo vigesimoquarto, mense Februario.
In: Horawitz, ep. LVIII, 92-93 (7J4-7ÎJ), uit deze brief blijkt de
datering van de vorige.
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A.E. 13: M. FRANCISCO CRANEVELDIO, iurisperitorum eloquentium
tiss., et eloquentium iurisperitissimo, incomparabilj amico.
Έβη

και

eloquen-

ταύρος...

(Eind maart - begin April 1524, waarsch. te Leuven). In: Literae
virorum Ervditorvm ad Fr. Craneveldivm, 1522-1528; H. de Vocht,
Louvain, 1928, ер. 96, 254-255.

A.E. 14: Alardus suo LYPSIO S.P.D.

Nihil aut ferme n i h i l . . . (H24?)
In: Horawitz, ep. LDC, 94 (756).

A.E. 15: Alardus Amstelredamus

MARTINO LYPSIO.

Non est quod ex H i e r o n y m o . . .
(•Waarschijnlijk 1525: hij spreekt over de dood van Dorpius, die stierf
31 Mei 1525). In: Horawitz, ep. LX, 94 (756).

A.E. 16: Alardus Amstelredamus

amico suo plane Piladeo MARTINO LYPSIO

Bruxellensi S.P.D.
U b i v o l e s t e a c c i n g a s . . . ( Π 2 5 ?)
In: Horawitz, ep. LXI, 94-95 (756-757)

A.E. 17: Alardus suo LYPSIO S.

Remitto c o p i a m . . . (15257)
In: Horawitz, ep. LXII, 95 (757)

A.E. 18: MARTINUS Alardo suo S.

Oro, mi Alarde, ne g r a u e r i s . . . (1525})
In: Horawitz, ep. LXIII, 95-96 (757-758).

A.E. 19: Alardus MARTINO suo S.

Prostant passim e r u d i t a . . . (1525?)
In: Horawitz, ep. LXIV, 96 (75 8).

A.E. 20: Alardus LYPSIO suo.

Instructiorem m i h i . . . ( H 2 5 ?)
In: Horawitz, ep. LXV, 96 (758).
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A.E. 21: Alardus Aemstelredamus D. NICOLAO HILLEBRANDO BOLIO sacrosanctae Theologiae candidato. S.P.D.

Magnae nobis solicitudini... Louanij ex aedibus Martini Dorp i j . . . (vóór de dood van Dorpius: 31 Mei 1525)
In: A.L. 13, AA3v-BBv.

A.E. 22: Alardvs Aemstelredamus IOANNI TEYNGO HORNENSI celebratissimae
ciuitatis Amstelredamensis medico S.D.P.

Memoriae proditum est T e i o s . . . Haecmundae 1526. Calend.
Martijs. (1 Maart)
In A.L. 28, a2r-a4r.

A.E. 23: Alardus Amstelredamus CORNELIO CROCO S.D.

Qvemadmodum in theatralibus scenis... Haecmundae. (1526?)
In: A.L. 9, B4v-B8r.

A.E. 24: Alardvs Aemstelredamvs NICOLAO CLENARDO S.D.
S u b i n d e ad i n t e r m i s s a . . . A e m s t e l r e d a m i C a l e n d i s Maijs. 1 5 2 8

(1 Mei)
In: A.L. 26, · 3 τ - + τ .

A.E. 2S: Alardus Aemstelredamus FRANCISCO BIRCHMAN. S.D.

Vide quaeso quid m i h i . . . Louanij. (1528?)
In: A.L. 9, A2r-A5v.

A.E. 26: IOANNES PHRISSEMIVS Alardo Aemstelredamo uiro doctissimo ac amico
integerimo S.D.

Cum nemo hactenus.. . Coloniae sexto calendas Aprilis. Anno
M.D.XXIX. (27 Maart 1529)
In: A.L. 26, + 2 v .

A.E. 27: Alardus Aemstelredamus MARTINO THEODORICO NIUENIO S.D.

Vt gaudio prorsus exilit a n i m u s . . . Coloniae plusquam tumultuaerie Natali D. lacobi 1529. (25 Juli)
In: A.L. 11, C3v-C5r.
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A.E. 28: Alarduvs Aemstelredamvs PETRO NANNIO longe literatissimo et perinde
diligentissime Alcmariensium gymnasiarcbae S.D.
Qvod petis ut studiosis omnibus. . . Vale apud
MDXXIX. (Keulen of Amsterdam ? Π29)

πονηροπολιν

In: A.L. 12, A4v-A7r; A.L. 26, Ar-A2v: zonder de titel bij Nannius
en een kleine wijziging.

A.E. 29: Alardvs Aemstelredamus GUILELMO ALCMARIENSI primario curiae Hagensis procuratori, pariter ас iudici selecto S.D.
Qvandoquidem mihi n i h i l . . . Coloniae ( П 2 9 - П 3 2 )
In: A.L. 22, A2r-ASr.

A.E. 30: Alardvs Aemstelredamus THEODORICO CANTHARO suo S.D.
Persaepe m i h i . . . Haecmundae MDXXX.
In: A.L. 13, 187v-190r (Y3v-Y6r).

A.E. 31: Alardvs Amstelredamvs IOHANNI SOTERI S.P.D.
Q v v m proximis hisce vernis . . . Louanij. Calendis lanuarijs.
(1 Jan. П 3 1 ?)
In: A.L. 12, A2r-A3r.

A.E. 32: Alardvs Aemstelredamvs IACOBO MEYSTRO HARLEMENSI S.D.
Merito te amo charissime lacobe . . . Coloniae. Natali undecim
milium uirginium 1531. (21 Oct.)
In: A.L. 12, e v-e2v.

A.E. 33: Alardvs Aemstelredamvs D. ARNOLDO MONTANO Fvndatissimae apvd
Haecmvndam Familiae Oeconomo S.D.P.
Laudare hospitalitatem . . . Coloniae Calendis lanuariis. 1532.
(1 Jan.)
In: A.L. 11, DJr-D7r.

A.E. 34: Alardus Aemstelredamvs SIBRANDO POMPEIO OCCONI S.D.P.
Qvaerenti m i h i . . . Coloniae Calendis Januarijs 1532. (1 Jan.)
In: A.L. 12, e v-e4r; A.L. 26, + v - + 2r (ingekort).
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A.E. if:

Έ. NICOLA VS HERBORN Ordinis Minoritani, regularis obseruantiae
Minister, viro vt pio et eruditio Christi sacerdoti Alardo Aemstelredamo
S.D.P.

Egisti mecum iam . . .Vale. Domi nostrae, die octaua l a n u a r i j . . .
Anno M.D.XXXII. (Keulen, 8 Jan. 1532)
In: A.L. 13, 209r.
A.E. 36: I O H A N N E S SOTER Alardo Aemstelredamo. S.D.

Vide quid licentiae m i h i . . . Coloniae ex officina nostra VI.
Calendas Februarias. (27 Jan.) (1532?)
In: A.L. 12, d3r-d4v.
A.E. 37: Alardus Aemstelredamus NICOLAO H E Y N I O P H I L O P T O C H O S.D.P.

Morem hunc quibusdam . . . Aemstelredami Idibus Martijs.
(15 Maart) (1531?)
I n : A.L. 13,

19Sv-\99r.

A.E. 38: Alardus Aemstelredamus NICOLAO C A N N I O honoratissimi
Vrsulentium collega moderatorii. S.D.

uirginum

Superiore quadragesima . . . 1533 tertio nonas Maias. (5 Mei)
In: A l .

22, iJv-iír.

A.E. 39: Alardvs Aemstelredamus Η . ATHILIO suo S.D.

Solicitât (ita uivam) me tua . . . Aemstelredami. 12 Galend.
Octob. 1535. (20 Sept.)
In: A.L. 14, А2 -А4г.
A.E. 40: Alardus Aemstelredamus D. CLEMENTI a BEUERUUIJC. S.D.

Quoniam reliquisti... An. 1537. Kalen. Julijs. (1 Juli)
I n : A.L. I J , D7v-D8r.
A.E. 4 1 : Alardvs Aemstelredamvs D. T H E O D O R I C O a CATWIJC vigilantiss. syncerissimoque apud Wassenaer pastori S.D.

Quandoquidem anabaptismo... Aemstelredami. (1537?)
I n : A.L. IS, A2r-A2v.
A.E. 42: Alardvs Aemstelredamvs IACOBO D U U O R T I O iuueni cum primis Illustri.
S.D.

En tibi mi ІасоЬе . . . Aemstelredami, Calendis Februarijs Anno
XXXVIII. (1 Feb. 1538)
In: A.L. 18, v-2v.
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A.E. 4 3 : Reverendissimo In Christo Patri, et Eidem Principi Illvstrissimo, Svmmoque
religionis assertori, D. GEORGIO EGMUNDENSI, Episcopo Traiectensi
Alardus Aemstelredamus S.D.

Beasti nos episcopatu suscepto . . . Louanij. Calendis Sep. Π 3 8 .
(1 Sept.)
I n : A.L. 23, AZv-Aii;
A.L. 43, а2г-а5г.

Zelfde brief, nu ingekort: ad Lectorem, in

A.E. 44: Alardvs Aemstelredamvs C O N R A D O GOCLENIO literatissimo moderatissimoque collegij trilinguis apud i n d y t u m Louanium professori, canonico
Antuerpiensi. S.D.

Qvemadmodvm agricola . . . Louanij Calend. Septemb. (1 Sept.
H38?)
In: A.L. 24, a2r-a4v; verkorte tekst in History ΙΠ, 610-611.

A.E. 4f:

GEORGIVS EGMONDENSIS Episcopus Traiectensis Alardo Aemstelredamo S.

Dilecte fili, nuper a d m o d u m . . . Haecmondae ex arce nostra
paterna: sexto Calend. Octob. Anno 1538. (25 Sept. H38)
I n : A.L. 23, А2г.

A.E. 46: Domino NICOLAO C A N N I O Aemsterodamo virginum Ursulentium mo
deratori vigilantiss. S.P.

Quamquam ea sacrarum . . . (H38?)
I n : A.L. 17, Or-v.

A.E. 47: Alardus Aemstelredamus VICTORI CAUTERI. S.D.

Accipe mi V i c t o r i . . . Aemstelredami e Phrontisterio nostro.
(1538?)
I n : A.L. 18, G6r.

A.E. 4β: Alardvs Aemstelredamvs SIBRANDO O C C O N I S.D.

Solicitât (iam vivam) me n o s t r i . . . Traiecti (1538?)
ín: A.L. 26, 217.

A.E. 49: Alardus Aemstelredamus FLORENTIO P A R T H E N I O suo S.D.

Quoniam plenique . . . Amstel. (1538?)
In: A.L. 18, E8r-v.
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A.E. 50: Alardvs Aemstelredamvs ARNOLDO SASBOUT HAGENSI S.D.

Cvm oratio propria s i t . . . Louanij ex collegio trilinqui. (ИЗ8)
In: A.L. 16, A2r-v; A.L. 21, A2r-v.
A.E. 51: Alardvs Aemstelredamvs RUTGERO RESCIO S.D.

Olim suauissime R e s c i . . . Alcmariaè. (vóór Π 39)
In: A.L. 26, 171 en OAH. 134.
A.E. 52: Reverendissimo in Christo patri & eidem principi illustriss. summoque
religionis assertori D. GEORGIO HAECMONDENSIS Episcopo Traiectensi
Alardus Aemstelredamus S.D.

Inter tot insignia... Coloniae pridie Epiphaniae dominicae
anno И 3 9 . (5 Jan.)
In: A.L. 29, 4r-ivj A.L. 55, XXI-XXII (gedeeltelijk).
A.E. 53: Alardvs Aemstelredamvs CONRADO GOCLENIO literatissimo modestissimoque Collegi] trilmguis apud Louanium professori, Canonico Antuerpiensi
S.D.

Liberavi tandem fidem . . . Coloniae, pridie Idus lanuarias anno
Π 3 9 . (12 Jan.)
In: A.L 23, 796-797.
A.E. 54: Alardvs Aemstelredamus IACOBO DUUE(N) UUORDIO HARLEMAEO
iuueni cum primis Illustri, candidoq(ue) S.D.

En tibi mi lacobe . . . Coloniae Cai. Febr. Anno H 3 9 . (1 Febr.)
In: A.L. 27, 2r-4r; behoudens andere titel en andere datering gelijk
aan A.E. 42.
A.E. 55: Alardvs Aemstelredamvs ARNOLDO ALECTORIO AGRIPPINATI,
iuueni cum primis erudito S.D.

Cum Priscianus a u t o r . . . Coloniae Natali D. Gregorij Anno
Π 3 9 . (12 Maart)
In: A.L. 26, 75-76 (Lr-v).
A.E. 56: Eximia Virtvte et Doctrina Praedito D . Alardo Aemstelredamo PHILIPPUS
MELANCHTON S.D.

Habeo tibi gratiam . . . Francofortio 28 die Martij, Anno M.D.
XXXIX.
In: A.L. 26, + 3 ' — M r ; Corpus Reformatorum. (Mêlantbonis Opera),
ΙΠ, 673-676.
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A.E. J7: Alardvs Aemstelrtdamvs ARNOLDO BYRCHMANNO
adolescenti utriusque linguae non uulgaritur erudito S.

ALECTORIO,

Permulta in hac versione signa i n s u n t . . . Coloniae Calendis
Maij. (1 Mei) ( Π 3 9 ? )
In: A.L. 26, 275.
A.E. 58: Alardvs Aemstelredamus N.S.D.

Qvod v o b i s . . . (z.pl. z.j. Π39?)
In: A.L. 22, a5r-a6r.
A.E. 19: Alardvs Aemstelredamus suo PHILOGENI S.D.P.

Quod me ad coniugij sanctissimi... ( H 3 9 )
In: A.L. 27, 20v-26v.
A.E. 60: Alardus Aemstelredamus IO A N N I VALEOLAETO Middelburgensi S.D.

Laeta hanc fronte . . . (П39?)
In: A.L. 27, 40v-41r.
A.E. 61: Alardvs Aemstelredamus GUILIELMO ANDRE AE ALCMARIENSI iuueni
cum primis erudito candidoque S.D.

Per oportune cecidit, v t . . . Aemstelredami. 13 Cal. Feb. П 4 0 .
(20 Jan.)
In: A.L. 32, D5v-D6r.
A.E. 62: Doctiss. D.M.N. IACOBO LATOMO Theologo praestantiss. et praeceptori
optime merito Alardus Aemstelredamus S.D.

Velitaturus c o n t r a . . . Louanii. An. Domini 1540 Calen. N o vembr. (1 Nov.)
In: A.L. 31, Av-A2v.
A.E. 63: Alardvs Aemstelredamus ARNOLDO BIRCKMAN Coloniensi iuueni cum
primis eruditio candidoque S.P.D.

Q mihi quam . . . Louanii Calendis Maijs An. П 4 1 . (1 Mei)
In: A.L. 32, Br-B3v.
A.E. 64: Ornatissimo D.M.N. RUARDO TAPPERIO Enchusiano Decano apud D.
Petrum Louanij 8c eiusdem Academiae Cancellarlo meritissimo, viro óptimo
humanissimo, doctissimoque & praeceptori suo benemerito Alardus Aemstelredamus S.P.D.

Lachrymas s c i o . . . Louanij. 3 Idus Maias An. H 4 1 . (13 Mei)
In: A.L. 32, A2r-A4v.
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A.E. 65: Ornatissimo D.M.N. RUARDO TAPPERIO Enchusiano Decano apud D .
Petrum Louanij & eiusdum Academiae Cancellarlo mcritiss., viro óptimo
humaniss., doctissimoque & praeceptori suo optime merito Alardus Aemstelredamus S.P.D.

En t i b i . . . Louanij 16 Calend. lunias Anno 1 H 1 (17 Mei)
In: A.L. 32, ASr-A8r.

A.E. 66: Alardus Aemstelredamus IACOBO VALLEOLAETO Middelburgensi S.P.

Saepe ad te scribere . . . (waarschijnlijk kort na 2 Nov. 1 ς 41)
In: A.L. 33, F3v.

A.E. 67: Allard Amstelredamus MELCHIORI NOVESIANO S.D. (von Neuss)

Merito quidem te l a u d o . . . Trajecti Nonis Februarii Anno
MDXLII (Î Febr. 1542)
In: Epistolarum ab illustribus et claris viris scripturarum centuriae
tres. Ed. S. A. Gabbema, Harlingae Frisorum 1663, 96-97.

A.E. 68: CEREALIS PHILOGENES Alardo Aemstelredamo S.D.P.

Gratissimvm nobis feceris... Calendis Maijs 1542. Louanii.
(1 Mei)
In: A.L. 33, A2r-A3r.

A.E. 69: Alardvs Aemstelredamvs D. THEODORICO a CATWIJC uigilantiss. syncerissimque apud Wassenaer pastori S.D.

Plinius ille naturae deletiae . . . Louanij ex collegio Pontificio.
(Π42?)
In: A.L. 34, A2r-A7r.

A.E. 70: Illvstri Cvm primis, Generosoque Viro, Domino GEORGIO a SEINA, ex
Comitibuj Wïtgenstein, diuorum Gereonis ac Apostolomm Praeposito^
Archigrammataeo, seu (ut uulgo fertur) Capellino Metropolitanae Colonien.
Mecaenati suo candissimo, Alardus Aemstelredamus S.P.D.

Nvnqvam aeque ас modo . . . Coloniae, Calend. Decemb. Anno
à Christo nato. M.D.XLIIII. (1 Dec. H44?)
In: A.L. 4Í, a2r-a4r.

300

Gedichten van Alardus

Vaak werden gedichten door Alardus' biografen geheel of gedeeltelijk
aangehaald. Deze verzen allen op te sommen heeft, meen ik, weinig
zin, omdat ze niets nieuws brengen. We vinden ze in Alardus' eigen
werken.
Behalve de kleine opdrachtsgedichten „aan de lezer", welke we in de
verschillende uitgaven van Theodoricus Martens van Aalst zagen, moet
ik nog wel de gedichten van Alardus vermelden, die we sinds Π 3 2
verschillende malen terugvinden in de Keulse uitgaven van de werken
van Dionysius de Karthuizer. Voor het eerst in:
D. Dio-/Nysii Carthvsiani,/luculenta iuxta ac compendia/ria in Acta
apostolorum exe-/gesis siue commentaria./Eiusdem in omnes vtriusq(ue)/Testamenti libros Epitome. Aeditio prima, Coloniae. 1532/Cum
gratia & privilegio.
p4r:

Coloniae impensis integerrimi viri Petri Quentel typographi & bibliopolae Coloniensis. Anno. M.D. xxxij. Mense lanuario.

verso de titel: In Acta Apostolica, Per D. Dionysius Carthusiensem luculenter enarrata,
Alardus Aemstelredamus (gedicht 4rr) ; Idem in eiusdem Epitomen (aan
beveling in proza, 9 г г) ; Eiusdem Phalecium (gedicht 9rr) ; Aliud eius
dem (gedicht 2 r r ) .
Aij verso:

Alardi Aemstelredami in Dionysü Laudem Tetrostichon (gedicht 4 r r ) .

Aa ν recto:

Encomium D. Dionysü Riceli Cartusiani cognomento doctoris extatici,
authore Alardo Aemstelredamo (gedicht 14rr).
U.B. Amsterdam.

Deze gedichten vinden we o.a. ook in de uitgave van de Opera von Dionysius van
Soter. Zie hiervoor nota 2 bij blz. 107.

301

Boeken van of door Crocus in het licht gegeven

CL.

1: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN, J. GYMNICUS, H29.
zie: ΑΧ. 10.

CL.

2: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STEPHANUS, 21 NOVEMBER Π 29.
Paraphrasis D. Erasmi/Roterod. luculenta, iuxta ac bre=/uis in
elegantiaru(m) libros L. Vall(a)e./ Cvi Addita Est Et Far=/
rago sordidorum verborum, siue/ Augiae stabulum repurgatum, per / Cornelium Crocum./ (dr. merk: boom met de
spreuk: Noli altum sapere, sed time)/ Parisib / Ex Officina
Roberti Stephani / M.D.XXIX.
103r: Excudebat Robertvs Stephan vs. Ann. M.D.XXIX.
Cal. Decembr.

XI.

U.B. Amsterdam; U.B. Cambridge; B.M. Londen; ВіЫ. Municipale de
Verdun.

CL.

3: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. (PARIJS), R. STEPHANUS, 12 APRIL, ИЗО.
Paraphrasis D. Erasmi Ro-/terod. luculenta, iuxta ac brevis in
elegantiaru(m) / libros L. Vallae./ Cui ultra priorem editionem
plurimarum cu(m) di-/ctionum, tam locutionu(m) expositio
gallica acces-/sit in gratiam studiosorum. / Addita Est Et Far
rago sor-/didoru(m) verboru(m), siue Augiae stabulum repur-/
gatum, per Cornelium Crocum./ (dr. merk) / Secunda Editio
q4v: Excudebat Robertus Stephanus ann. M.D.XXX. Prid.
Idus April.
B.M. Londen.
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4: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. (PARIJS), R.
STEPHANUS, 6 SEPTEMB. ИЗО.
Paraphrasis/Erasmi Roterod. in elega(n) tiarum li-/bros L. Vallae, cum Gallica t u m / dictionum, tum locutionum expo-/
sitione./Addita est & farrago sordidorum verboru(in) re-/
purgata per Cornelium Crocum./ (dr. merk) / Tertia Editio./
Ex Officina Roberti Stephani / M.D.XXX.
q4v: Excvdebat Robertvs Stephanvs Ann. M.D.XXX. Vili.
Idvs Septemb.
U.B. Cambridge; Bodleian Library Oxford.
f: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. FREIBURG i.BR.,
FABER EMMEUS, MAART H 31.
Paraphra=/Sis Sev Potivs Epitome/inscripta D. Erasmo Roterò,
luculenta./iuxta ac breuis in elegantiarum libros / Laurentij
Vallae, ab ipso iam recognita./ Cvi Addita Est Et Far=/rago
sordidorum uerborum, siue / Augiae stabulum repurgatum,
per / Cornelium Crocum./ Apud Fribvrgvm / Brisgoicum
Anno, / M.D.XXXI.
Colophon: Apvd Friburgvm Brisgoiae. Excvdebat Ioannes Faber Emmevs Ivliacensis, Anno M.D.XXXI. Mense
Martio.
Bay. St. В. München; U.B. Freiburg i.Br.; Karl-Marx Univ. Leipzig;
Bodleian Library Oxford.
6: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STEPHANUS, 18 JUNI ИЗ!.
Paraphrasis / Erasmi Roterod. in elegantiarum / libros L. Val
lae, cum Gallica tum / dictionum, tum locutionum expo-/
sitione./ Addita est & farrago sordidorum verborum, re-/purgata per Cornelium Crocum./(dr. merk) /Quarta Editio./ Ex
Officina Roberti Stephani/ MD.XXXI.
q4v: Excvdebat Robertvs Stephanvs. Ann. M.D.XXXI. XIIII.
Cai. Ivlii.
G.B. Rotterdam.
7: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STE
PHANUS, 2Í JUNI Ш 1 .
Paraphrasis seu / potius Epitome inscripta D. Eras-/mo Rote
rod. lucule(n)ta, iuxta ac bre-/uis in elega(n) tiarum libros
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Laurentii/Vailae, ab ipso iam recognita. Cum / Gallica tum
dictionum, tum locu-/tionum expositione./Cui addita est &
Farrago sordidorum verbo=/rum, siue Augiae stabulum repurgatum, per / Cornelium Crocum./ (dr. merk) / Parisiis / Ex
Officina Roberti Stephani / M.D.XXXL
R8v:

Excudebat Robertvs Stephanvs. Ann. M.D.XXXL VII
Cai. Ivlii.
G.B. Rotterdam; K.B. Brussel.

CL.

8: CROCUS: PIAE MEDITATIONES IN PASSIONEM DOMINICAM.
ANTWERPEN, M. de KEYSER voor G. van der HACHEN (DUMAEUS),
AUG. 1 Ш .
Preca / Tiones Bibicae (sic) sanctorum patru(m), illustrium/
q(ue) uirorum & mulierum utriusq(ue)/Testamenti./Accesserunt nouissime huic aeditioni, / in orationem dominicam precationes per / D. Erasmum : ítem piae meditationes in / passionem dominicam, Cornelio Croco / autore, cum multis alijs
quorum / catalogum próxima pagel-/la recencebit/Precatio D.
Erasmi tum erudita tum/pietatis plena, ad lesum Dei uir=/
ginisque filium./Antuerpiae apud Martinum Caesaruitij/Impe(n)sis Godefridi Dumaei./Anno M.D.XXXL
4 Î 3 : Apud Martinum Caesarem Impensis Godefridi Dumaei
Anno Christo nato M.D.XXXL Mense Augusto.
B.M. Londen; N-K. 501: onder (Brunfels, Otto), Precationes Biblicae.

CL.

9: CROCUS: EPISTOLA AD J. SARTORIUM. KEULEN, M. NOUENSIENSIS (von Neuss), DEC. Π31 -begin Π32.
Cfv-D5r: Cornelii Croci Aemstelredami ervdita cum primis
iuxta ac salutaris in vitam Jesu Christi oratio, in genere demonstratiuo studiosae quod Aemstelredamum iuuentuti dictata,
anno H 2 8 .
Zie: A.L. 11.

CL. 10: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
J. GRAPHEUS, JULI Η 32.
Paraphra/Sis Sev Potivs Epitome/inscripta D. Erasmo Roterò.
luculenta,/iuxta ас breuis in Elegantiarum/libros Laurentij
Vallae, ab/ipso iam recognita./Cvi Addita Est Farra=/go sor
didorum uerborum, siue Augiae/stabulum repurgatum, per/
Cornelium Crocum./Item Philippi MeIanch=/thonis de locis
communibus ratio./Ioan. Grapheus excudebat, An./M.D.
XXXII. Mense/Iulio, Antuerpiae./Cum Gratia & Priuilegio.
G.B. Rotterdam; K.B. Brussel; N-K. 848.
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CL. 11: CROCUS: PIAE PRECATIONES IN PASSIONEM IESV CHRISTI.
KEULEN, P. QUENTELL, 1J32.
Zie: A.L. 13; U.B. Amsterdam, heeft naast een volledig ex. ook nog een
ex., waarin alleen de „piae precationes" voorkomen, in afzonderlijke
band.
CL. 12: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
M. HILLENIUS, MEI 1533.
Paraphra/Sis Sev Totivs Epitome/inscripta D. Erasmo. Roterò.
luculenta,/iuxta ас breuis in Elegantiarum/libros Laurentij
Vallae, ab/ipso iam recognita./Cvi Addita Est Farra=/go sordidorum verborum, siue Augiae/stabulum repurgatum per/
Cornelium Crocum/Item Philippi Melanch=/thonis de locis
communibus ratio./Michaels Hille=/nius excudebat Anno
M.D./XXXIII. Mense Maio/Antuerpiae.
U.B. Cambridge; Bodleian Library Oxford; N-K. 2962.
CL. 13: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, P. GAUDOVUS, Π33.
Paraphrasis seu/potius Epitome inscripta D. Erasmo/Roterod.
luculenta, iuxta ac bre/uis in elega(n) tiaru(m) libros Lau-/
re(n)tij Vallae, ab ipso iam/recognita. Cum Gal/lica tu(m)
dictionu(m) /turn locutio-/nu(m) exposi/tione./(vignet) Cum
addita est & Farrago sordidorum verbo-/rum, siue Augi(a)e
stabulum repurgatum, per/Cornelium Crocum./Parisiis/Ex Of
ficina Petri Gavdovl./M.D.XXXIII.
G.B. Rotterdam.
CL. 14: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STEPHANUS, Π33.
Paraphrasis seu/potius Epitome inscripta D. Eras-/mo Roterod.
lucule(n) ta, iuxta ac bre-/uis in elegantiarum libros Laurentii/
Vallae, ab ipso iam recognita. Cum/Gallica turn dictionum,
turn locutio/num expositione/Cui addita est & Farrago sordi
dorum verboru(m) ,/siue Augiae stabulu(m) repurgatum, per
Corneliu(m) /Crocum./ (dr. merk) /Secvnda Editio/ Parisiis
/Ex Officina Roberti Stephani/M.D.XXXIII.
K.B. Haag.
CL. H : CROCUS: PRECATIONES IN PASSIONEM IESU CHRISTI. ANTWER
PEN, J. GRAPHEUS, JANUARI Π33.
Precati/ones Biblicae San/ctorum Patrum, ihustriumq(ue) /
virorum & mulierum vtri/usq(ue) Testamenti./Reliquorum
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catalogum et quae huic libell /nouissime accessere, proximae
recense=/bunt pagellae./Antuerpiae apud loan. Grapheum./
Anno M.D.XXXIII. mense lanua.
109r-130r: Precationes in Passionem lesu Christi, Cornelio
Croco authore. 130v-144r: Gratiarum Actio De Decern Praeceptis Decalogi (Waarsch. v. Crocus).
St. Paulus Abdij Oosterhout; N-K. 2571: onder (Brunfels, Otto), Pre
cationes ЫЫісае.
CL. l i : CROCUS: COLLOQUIORUM PUERILIUM FORMULAE. KEULEN,
J. GYMNICUS, И34.
Collo/Qviorvm Pveri=/lium formulae, per Corne=/lium Crôcum Aemsteroda/mum ex optimis quibus/que autoribus coa=/
ctae/Fruere lector et faue./Coloniae loannes Gymni/cus excudebat Anno/M.D.XXXIIII.
U.B. Amsterdam; New York Public Library.
CL. 17: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. BAZEL, TH.
VOLLFFIUS, Π 34.
Para=/Phrasis Sev Potivs Epi-/tome inscripta D. Erasmo Rotero./luculenta, iuxta ac breuis in/elegentiarum libros Lau/
rentij Vallae, ab ipso/iam reco=/gnita./Cvi Addita Est Et
Far-/rago sordidorum uerborum,/siue Augiae stabulu(m) repur=/gatum, per Cornelium/Crocum./Basileae, in aedibus
Thomae Vollffij./Anno. M.D.XXXIIII.
U.B. Aberdeen; Bayer. St. B. München.
CL. 18: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. FREIBURG i.BR.,
J. FABER EMMEUS, H 34.
Paraphra/Sis, Sev Potivs Epitome/inscripta D. Erasmo Roterò.
lu=/culenta iuxta ac breuis in elegantiarum libros/Laurentij
Vallae, multo quàm antea fuit et/castigatior, et locupletior./
Accessit Appendix Vti=/lissima, continens selectas Copiae formulas, in/quibus multa sunt per auctorem adiecta,/nunquam
antehac excusa./Addita Est Et Farrago/sordidorum uerborum,
siue Augiae stabulum/repurgatum, per Cornelium Crocum./
Fribvrgi Brisgoiae./M.D.XXXIIII.
H 3 r : Fribvrgi Brisgoiae. An. M.D.XXXIIII. Excvdebat loannes Faber Emmevs Ivliacen.
G.B. Rotterdam; Museum Plantijn-Moretus Antwerpen; U.B. Freiburg
i.Br., Deutsche St. B. Berlijn.
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CL. 19: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON, SEB.
GRYPHIUS, 1534.
Paraphra/Sis, Sev Potivs Epi/tome inscripta D. Erasmo Roterodamo, lu/culenta iuxta ac breuis, in elegantiarum li/bros
Laurentij Vallae, ab ipso iam recogni/ta. Cum Gallica tum
dictionum, tum locu/tionum expositione./Cui addita est Farrago sordidorum uerborum, siue/Augiae stabulum repurgatum,
per Cornelium Crocum./ (dr. merk: Virtvte Dvce, Comité
Fortvna.) /Lugduni apud Seb. Gryphium, 1534.
U.B. Freiburg i.Br.
CL. 20: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, (R. STEPHANUS?), Π34.
Para=/Phrasis Erasmi Ro-/terod. in elegantiarum libros L.
Val/lae, cum Gallica tum dictionum, tum/locutionum expositione./Addita est & Farrago sordidorum /verborum, repurgata
per Corne=/lium Crocum./Tertia Editio/Parisiis/H34.
Goudse Librije.
CL. 21: CROCUS: DISSERTATIUNCULA CONTRA ANABAPTISMUM. ANT
WERPEN, M. de KEYZER, 6 APRIL H3Î.
Disser/tatiuncula contra/Anabaptismum/nunc primum & nata
/ e t edita/ An. M.D.XXXV. Pridie/Idus Martias/Imprimi curabat/ Martinus Caesar/Antuerpiae, Anno Salutis/instauratae.
M.D./XXXV/viij. Idus Aprilis.
B.M. Londen; Bodleian Library Oxford; N-K. 2727 (geeft ook: Rome
В. Casanatense).

CL. 22: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON, D. HARSIUS, MAART 153$.
Paraphrasis, seu/Epitome Desy. Erasmi Roteroda. in/Elegantiarum libros Laurentij Vallae/ordine literarum, ex postrema
ipsius re-/cognitio(n)e, cu(m) gallica passim traductio(n)e:/
Farrago item sordidorum verborum Cornelii Croci/accedit./
De priscis exoletisq(ue) antiquorum ас recentiorum vocibus/
Mariangeli Accursij Dialogue, iam additus./ (dr. merk) /Lugduni./Apud haeredes Simonis Vincentij./M.D.XXXV.
Colophon: Imprimebat Lugduni Dionisius Harsius, Anno Do
mini M.D.XXXV Mense Martio.
Bibl. Municipale de la ville de Rodez; ВіЫ. Municipale de la ville de
Carcassonne.
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CL. 23: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
M. HILLENIUS, ИЗ5.
Para/phrasis, Sev Potivs/Epitome Inscripta D. Eras=/mo Roterodamo luculenta iuxta ac brevis in ele=/gantiarum libros
Laurentij Vallae, multo/quam antea fuit et castigatior, et locupletior./Accessit Appendix Vtilis/sima, continens selectas Copiae formulas, inqui=/bus multa sunt per auctorem adiecta,
nun=/quam ante hac excusa/Addita Est Farrago/sordidorum
uerborum, siue Augiae sta=/bulum repurgatum, per Cor=/
nelium Crocum./Antverpiae Apud Michaelem/Hillenivm, in
Rapo/Anno M.D.XXXV.
S.B. Antwerpen; U.B. Gent; N-K. 2963.
CL. 24: CROCUS: PIAE MEDIT ATIONES IN PASSIONEM DOMINICAM.
ANTWERPEN, M. de KEYZER voor G. van de HAGHEN (DUMAEUS),
1Ш.
Preca/tiones Bibli-/cae sanctorum patru(m), illustriumq(ue)
uiro=/rum et mulieru(m) utriusq(ue) Testame(n) ti./Accesseru(n)t nouissimae huic aeditioni, in ora/tione(m) Dominic.
Precationes, per D. Eras./ Ite(m) piae meditationes in passionem Do=/minicam, Cornelio Croco authore,/ cum multis alijs,
quoru(m) catalogu(m)/próxima pagella recensebit./Precatio
D. Erasmi, tu(m) erudita, tu(m) pietatis/plena, ad lesum Dei
uirginisq(ue) filium./Rursus aliquot piae, quae hue accesserunt, Eiaculationes ab eodem./Antuerpiae apud Martinum
Caesarem,/Impensis Godefridi Dumaei,/Anno M.D.XXXV.
Bodleian Library Oxford; Cambridge U.B.; N-K. 2S72: onder (Brunfels, Otto), Precationes Biblicae.
CL. 2f: CROCUS: PIAE MEDITATIONES IN PASSIONEM DOMINICAM.
ANTWERPEN, M. de KEYZER voor G. van der HAGHEN (DUMAEUS),
П35.
(Preca)/tiones ВіЫісае/sanctorum patrum, illustrium/q(ue)
uirorum & mulierum utriusq(ue)/Testamenti/Accesserunt
nouissime huic aeditioni,/in orationem dominicam precationes
per/D. Erasmum. Item piae meditationes in/passionem domi
nicam, Cornelio Croco/authore,/cum multis alijs quorum/
catalogum próxima pagel=/la recensebit./Precatio D. Erasmi
tum erudita tum/pietatis plena, ad lesum Dei/uirginisq(ue)
filium./Rursus aliquot piae quae hue accesserunt./EiacuIationes in eodem./Antuerpiae apud Martinum Caesarem,/impensis
Godefridi Dumaei,/Anno. M.D.XXXV.
U.B. Cambridge; N-K. 4204: onder (Brunfels, Otto), Frecationes
Biblicae.
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CL. 26: CROCUS: COLLOQUIORUM PUERILIUM FORMULAE. ANTWERPEN,
M. HILLENIUS, Π 36.
Collo=/qviorvm pve=/rilium formvlae, per/Cornelium Crocum/Aemsterodamum/ex optimis qui=/busque auto=/ribus
coa=/ctae./Fruere lector & faue./ Antuerpiae apud Michaelem
Hillenium/Anno M.D.XXXVI.
U.B. Amsterdam; U.B. Gent; N-K. 643.
CL. 27: CROCUS: ECCLESIA. ANTWERPEN, J. GRAPHAEUS voor J. STEELSIUS, И 36.
Ecclesia/Ad Confirmandam/Fidem Catholicorvm/dogmatum,
& stabiliendos ánimos ad=/uersus falsae doctrinae ventos,
nimium/extremis hisce periculosis temporibus, / vt D. ipse
Paulus vocat, inualesce(n) tes, ver=/ bi etiam Dei co(n)cionatoribus prae=/cipuae vtilis, per Cor. Crô=/cum Aemstelre=/
damum. / Antverpiae./ In aedibus loannis Steelsij. A n n o /
M.D.XXXVI./Cum Gratia & Priuilegio.
G7r: Typis Joannis Graphaei Anno 1536.
G7v: dr. merk van Steelsius.
U.B. Amsterdam; K.B. Den Haag; K.B. Brussel 2 ex.; U.B. Göttingen;
U.B. München; O.N.B. Wenen; N-K. 644.
CL. 28: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. FREIBURG i.Br.,
J.F ABER EMMEUS, H 36.
Paraphra-/Sis, Sev Potivs Epitome/ inscripta D. Erasmo Rot.
luculenta / iuxta ас breuis, in elegantiarum libros / Laurentij
Vallae, multo q(uam) antea fuit et castigatior locupletior. /
Accessit Appendix utilissima, continens sele- / ctas Copi(a)e
formulas, in quibus multa sunt per / authorem adiecta, nunq(uam) antehac excusa. / Addita est & Farrago sordidorum
uerboru(m),/ siue Augiae stabulum, repurgatum per / Cornelium Crocum. / Apud Fribvrgvm Brisgoiae / Anno M.D.
XXXVI.
Coloph.: Fribvrgi Brisgoiae, An. M.D.XXXVI.
Ioannes Faber Emmevs Ivliacen.

Excvdebat

Bay. St. В. München.
CL. 29: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN,
J. GYMNICUS, Π 36.
Paraphra / Sis, Sev Potivs Epitome / inscripta D. Erasmo
Roterodamo luculen= / ta iuxta ac breuis in elegantiarum li /
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bros Laurentij Vallae, multo q(uam) / antea fuit et castigatior,
/ et locupletior,/ Accessit Appendix Vti=/lissima, continens
selectas Copiae formulas,/ in quibus multa sunt per autore(m)
adie/cta, nunquam ante hac excusa./Addita Est Et Farrago /
sordidorum uerborum, siue Augiae stabu=/lum repurgatum
per Corne=/lium Crocum./Coloniae apud loannem Gym=/
nicum M.D.XXXVI.
Bay. St. В. München; Deutsche St. B. Berlijn; U.B. Dublin.

CL. 30: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, F. GRYPHIUS, Π 36.
Paraphrasis seu/potius Epitome inscripta D. Erasmo/Roterod.
luculenta, iuxta ac breuis m/elega(n)tiarum libros Laurentii
Vallae, ab/ipso iam recognita./Cum Gallica t u m / dictionu(m),
tum locutionum expositione./ Cui addita est & Farrago sordi
dorum uerborum,/siue Augiae stabulum repurgatum, per Corne-/lium Crocum./ (dr. merk) / Parisiis/ Apud Fran. Gryphium./1536.
B. Municipale de Troyes.

CL. 31: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STEPHANUS, 27 NOVEMBER 1И6.
Paraphrasis, seu/potius Epitome inscripta D. Erasmo / Roterod. lucule(n) ta iuxta ac breuis in / elegantiarum libros Lau
rentii Val-/lae, ab ipso iam recognita. Cu(m) Galli-/ca tum
dictionum, turn locutionum/expositione./Cui addita est &
Farrago sordidoru(m) verboru(m), siue/Augiae stabulu(m)
repurgatu(m) per Corneliu(m) Crocu(m) / (dr. merk) /Pasiis./Ex officina Roberti Stephani./ M.D.XXXVI.
p8v: Excvdebat Rob. Stephanvs Parisiis, Ann. M.D.XXXVI.
V. Cal. Decemb.
U.B. Cambridge; Bay St. B. München.

CL. 32: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. ANTWERPEN, J. GRAPHEUS voor
J. STEELSIUS, Π 36.
Comoe=/dia Sacra, Cvi Ti=/tulus loseph, ad Christianae
iuuen=/tutis institutionem iuxta locos in=/uentionis, veteremq(ue) artem, nunc/ primu(m) & scripta & edita, per Cor./
Crocum Aemsterodami ludimagistrum./ Ex Genesios cap. 39.
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40. & 41./Abstine sus, non tibi spiro./Antuerpiae in aedibus
loan. Steelsii, / Anno M.D.XXXVI / Cum Gratia & Priuilegio.
3 5ν: Typis loan. Graphei.
36v: dr. merk v. Steelsius.
U.B. Amsterdam; U.B. Jena; Bodleian Libr. Oxford; B.Maz. Parijs;
N-K. 2728.

CL. 33: CROCUS: PRECATIONES IN PASSIONEM IESU CHRISTI. ANTWER
PEN, J. GRAPHEUS voor J. STEELSIUS, 15 36.
De Doctri=/na Moriendi Opvs=/culum, necessaria ad bene
morie(n)dum / praeparamenta declarans, & quomo=/ do in
eius agone varijs antiqui hostis / insultibus sit resistendum,
edocens. / D. ludoco Clichtoueo / authore. / Accessere orationes aliquot D. Dio/nysii homini iamiam morituro,/ sane
quam necessariae. / Item Precationes in Passionem / lesu
Christi./ Memorare nouissima tua, & in aeter=/num no(n)
peccabis. Eccli. 7./ Antverpiae / in aedibus loannis Steelsij /
M.D.XXXVL
176v: Precationes in passionem lesu Christi, Cornelio Croco
authore.
200v: Typis loan. Graphei.
N-K. 2678 (geeft als vindplaatsen: Darmstadt Landesb. en Hannover
Vorm. К. u. Prov. B.)

CL. 34: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON,
S. GRYPHIUS, ИЗ7.
Paraphra / Sis, Sev Potivs Epi=/ tome, inscripta D. Erasmo
Roterodamo,/ lucule(n)ta iuxtà breuis, in elegantiaru(m) li=/
bros Laurentij Vallae, ab ipso iam recogni/ta. Cum Gallica tum
dictionum, tum locu/tionum expositione./Cui addita est farrago sordidorum uerborum, siue/Augiae stabulum repurgatum,
per Cornelium Crocum./ (dr. merk) / A p v d Seb. Gryphivm/
Lvgdvni,/H37.
G.B. Rotterdam.

CL. 35: CROCUS: GRAMMATICAE INSTITUTIONIS PROPAEDEUMATA.
ANTWERPEN, M. HILLENIUS, MAART, Π37.
Absolvtissi=/ma Grammaticae Institvtio=/nis Propaedeumata
per Cornelium/Crucum./Quisquis amas rectam studi] cito
prendere metam,/Huc ades & facilem me duce carpe viam./
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Sum breuis, & lucis, quod habent compendia rara./Ordinis
atq(ue) ferens commoda multa tibi./Aurea item vt breuis est
discendi occasio ephebe,/Et mira pollens commoditate simul./
Atqui amissa semel, fugit irreuocabilis inde/Aeternum tristis
mox metanoea coquit./Proin propera, nec te venturas differ
in horas./Sera nimis hora est crastina, disce hodie./Optima
quaeq(ue) dies, miseris mortalibus, aeui./Prima fugit, nec erit
tarn bona quae sequitur./ (houtsnede met TEM/PVS) / I m pressvm Antverpiae A = / p u d Michaelem Hillenium. A n n o /
M.D.XXXVII./Men. Mar.
Strângnâs, Domkyrkobibl.; N-K. 2729; History II, 204 meent o.g.v.
de opdrachtsbrief van 31 Jan. 1532, dat het een herdruk is.

CL. 3Í: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. ANTWERPEN, J. GRAPHEUS voor
J. STEELSIUS, Π 37.
Comoe=/Dia Sacra, Cvi Ti=/tulus Joseph, ad Christianae iuuen=/tutis institutionem iuxta locos in=/uentionis, veteremq(ue) artem, nunc/primu(m) & scripta & edita, per Cor./
C r ô c u m Amsterodami / ludimagistrum/Ex Geneseos cap. 39.
40. & 41./Abstine sus, non tibi spiro./Antuerpiae in aedibus
loan. Steelsii/Anno M.D.XXXVII/Cum Gratia & Priuilegio.
32r: Typis loan. Graphaei. Anno M.D.XXXVII.
32v: dr. merk van Steelsius.
U.B. Amsterdam; K.B. Den Haag; K.B. Brussel (2 exx.) ; U.B. Keulen;
U.B. Bremen; B.M. Londen; Newberry Library Chicago; N-K. 64J.
CL. 37: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. KEULEN, J. GYMNICUS, Π37.
Comoe-/Dia Sacra, Cvi Titvlvs/Ioseph, ad Christianae iuuentutis institu-/tione(m) iuxta locos inventionis, ueteremq(ue) /
artem, nunc primum & scripta & edita,/per Cor. Crôcum
Amsterodami/ludimagistrum./Ex Geneseos cap. VXXIX. XL.
& XLI./Abstine sus, non tibi spiro./ (dr. merk) /Coloniae
Joannes Gymnicus excu-/debat Anno M.D.XXXVII.
U.B. Bazel; U.B. Glasgow; U.B. Göttingen; Karl-Marx Univ. Leipzig;
B.M. Londen; U.B. Chicago; U.B. Cambridge; Library Co. of Philadelphia; Ridgeway Branch.
CL. 3β.· CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. PARIJS, CHR. WECHELUS, Π37.
Comoedia/Sacra, Cui Titulus/Ioseph, Ad Christianae lu-/
ventutis institutionem iuxta locos in-/ventionis veteremque
artem, nunc primum et scripta et aedita per Cornelium Cro312

cum Aemstero/dami ludimagistrum/Ex Geneseos capite
XXXIX. XL et XLI/ (dr. merk) /Parisiis,/ In officina Christi
an! Wecheli sub scuto/Basiliensi, in vico lacolaeo. Anno/
M.D.XXXVII.
B.Maz. Parijs; B.M. Londen; U.B. Cambridge; Newberry LibraryChicago.
CL. 39: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. STRASSBURG, J. JUCUNDUS, ИЭ7.
Comoe-/dia Sacra, Cui Titulus/Joseph, ad Christianae iuuentutis institu-/tionem iuxta locos inventionis, vete-/remq(ue)
artem, nunc primum scri/pta et edita, per Cor. Crocum/Amsterodami ludimagistrum./Ex Genesios cap. XXXIX. XL. &
XLI /Abstine sus, non tibi spiro./(dr. merk) /Excusum Argentinae,/In aedibus lacobi lucundi. Anno,/ M.D.XXXVII.
U.B. Amsterdam; U.B. Leiden; U.B. Freiburg i.Br.; U.B. Genève;
B.M. Londen; Zentralbibl. Zürich.
CL. 40: CROCUS: PRECATIONES IN PASSIONEM IESU CHRISTI. KEULEN,
J. GYMNICUS, 15 37.
Precatio-/Nes Aliqvot No-/uae, ac rursus nouis adauctae,
qui-/bus adolescentes assuescant c u m / Deo colloqui./ Item
Eiacvlatio-/nes aliquot è scripturae Canonicae/ uerbis contextae, Cum alijs non-/nullis ualde pijs./Per Des. Erasmvm Rot./
Accesservnt Piae/admodum & erudit(a)e in passionem/domini
precationes Cornelio Cro/co autore./Coloniae, Apud loannem
Gymni-/cum, Anno M.D.XXXVII.
Bay. St. B. München.
CL. 41: CROCUS: Fragment van ECCLESIA. ANTWERPEN, J. GRAPHEUS voor
J.STEELSIUS, H38.
Zie titel A.L. 17. 0r-03r: brief van Crocus aan Cannius; 03v-S4r:
deel van Crocus tractaat over de kerk; CL. 27, zonder vermelding
van diens naam.
CL. 42: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
M. HILLENIUS, Π38.
Para/phrasis, Sev Po/tivs Epitome Inscripta De/siderio Erasmo
Roterodamo luculenta iuxta ac bre=/uis in elegantiarum libros
Laurentij Vallae,/multo quam antea fuit & castigatior/&
locupletior/Accessit Appendix Vtilis=/sima, continens selectas
copiae formulas, in quibus/multa sunt per authorem adiecta,
nun=/quam antehac excusa/Addita Est Et Farrago/sordidorum
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uerborum, siue Augiae stabu=/lum repurgatum, per Corne=/
ljum Crocum/Antverpiae, Apud Mi=/chaelem Hillenium, in
Rapo Arno/M.D.XXXVin.
U.B. Gent; N-K. 2964 geeft nog: Rom. В. Vaticaan (Barberiniana)
en J. F. Peeters te Leuven.
CL. 43: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN, J. GYMNICUS, 15 38.
Epitome/D. Erasmi Ro-/Terodami in Ele=/gantiarum libros
Laurentij Vallae,/multo quam antea fuit et casti/gatior, et
locupletior./Accessit appendix utilissima, continens selectas/
copiae formulas, in quibus multa sunt per auto=/rem adiecta,
nunquam ante hac excusa/Addita est & farrago sordidorum
uerborum,/siue Augiae stabulum, repurgatum per/Cornelium
Crocum./Coloniae Joannes Gym/nicus excudebat. Anno/1538.
K.B. Haag.
CL. 44: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, G. Ie
BRET, 1538.
Paraphrasis/sev potivs epito/me inscripta D. Erasmo Roterò./
luculenta iuxta ac breuis in elega(n)/tiarum libros Laurentij
Vallae,/ab ipso iam recognita. Cum Gal/lica turn dictionum,
turn locutio/num expositione/Cui addita est & Farrago sordi/
doru(m) verboru(m), siue Augiae stabu/lum repurgatum per
Corneliu(m)/Crocum/Parisiis/Apud Gulielmum le Bret, in
mon/te Diui Hilarij, sub signo C o r - / n u Сегиі/П38.
B.M. Londen.
CL. 45: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. ANTWERPEN, J. GRAPHEUS voor
J. STEELSIUS, 1538.
Comoe=/dia Sacra, Cvi Ti=/tulus Joseph, ad Christianae
iuuen=/tutis institutionem iuxta locos in=/uentionis, veteremq(ue) artem, nunc/primu(m) & scripta & edita, per Cor./
Crôcum Amsterodami/ludimagistrum/Ex Genesios cap. 39. 40.
& 41./Abstme sus, non tibi spiro. /Antverpiae./In aedibus
loan. Steelsii, Anno/M.D.XXXVIII./Cum gratia et Privilegio.
D8r: Typis. loan. Graphei, Anno M.D.XXXVIII.
D8v: dr. merk Steelsivs.
K.B. Haag; U.B. Amsterdam; K.B. Brussel; U.B. Gent; Oxford, Bodl.
Libr.; Folger Shakespeare Library; B.N. Parijs; N-K. 646 (Berlijn,
P.St.B.)
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CL. 46: CROCUS: PRECATIONES IN PASSIONEM IESU CHRISTI. ANTWERPEN, (J. GRAPHEUS ?) voor J. STEELSIUS, 1538.
De do=/ctrina morien/di opusculum, necessaria ad bene m o /
riendu(m) praeparame(n)ta declara(n)s, & quo/modo in eius
agone varijs antiqui/hostis insultibus sit resistendum, edo/cens.
D. ludocoClichtoueo/authore./Accessere orationes aliquot. D.
Dio/nysij, homini iam iam morituro,/sanè quam necessariae./
Item Precationes in Passionem/Iesu Christi./Memorare nouissima tua, & in (a)eter=/num non peccabis. Eccle. / . / A n t v e r piae/in aedibus loannis Steelsij/M.D.XXXVIII.
176v: Precationes in passionem lesu Christi, Cornelio Croco
authore.
U.B. Keulen; K.B. Brussel; N-K. S97 (Rome: B. Vitt. Em.)
CL. 47: CROCUS: ECCLESIA. KEULEN, J. GYMNICUS, Π39.
Ecclesia/Cor. Сто./Ci Aemstelredami/Viri Doctissimi, Ad
Confirman/dam fidem Catholicorum dogmatum, & stabilien/
dos ánimos aduersus falsae doctrinae uentos, nimi/um extremis
bisce periculosis temporibus, ut Di-/uus ipse Paulus uocat,
inualescentes, uerbi/etiam Dei concionatoribus praecipue/utilis,
diligenter ab authore recognita / (dr. merk) /Coloniae loannis
Gymnicus excudebat/Anno M.D.XXXIX.
U.B. Amsterdam; U.B. Jena; U.B. Freiburg i.Br.; U.B. München;
Deutsche St. В. Berlijn; O.N.B. Wenen; B.N. Parijs.
CL. 48: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
M.HILLENIUS, Η39.
Para=/Phrasis, Sev Po=/Tivs Epitome Inscripta De=/siderio
Erasmo Roterodamo luculenta iuxta ac bre=/uis in elegantiarum libros Laurentij Vallae,/multo quam antea fuit & castigatior,/& locupletior./Accessit Appendix Vtilis=:/sima continens selectas Copiae formulas, in quibus/multa sunt per authorem adiecta, nun=/quam antehac excusa./Addita Est Et
Farrago/sordidorum uerborum siue Augiae stabu=/lum repurgatum per Corne=/lium Crocum./Antverpiae. Apvd Mi=/
chaelem Hillenium, in Rapo. Anno/M.D.XXXIX.
G.B. Rotterdam; Museum Plantijn-Moretus Antwerpen; N-K. 296f.
CL. 49: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. AUGSBURG, Α. WEISSENHORN,
Π39.
Comoe=/Dia Sacra, Cvi Titv=/lus loseph, ad Christianae
iuuentutis in=/stitutionem iuxta locos inuentionis/ueterem3Π

q(ue) artem, nunc primum/et scripta et aedita, per Cor./
Crocum Aemsterodami/ludimagistrum/Ex Gene. ca. XXXIX
XL, et XLI /Abstine sus, non tibi spiro/Augustae, per Alexandrum Vueisen=/horn, Anno. M.D.XXXIX.
U.B. Amsterdam; U.B. München; B.M. Londen.
CL. 50: CROCUS: PIAE PRECATIONES IN PASSIONEM IESU CHRISTI.
SOLINGEN, J. SOTER, H39.
Zie: A.L. 30.
125v-149r: Piae precationes in passionem Jesu Christi, accuratius emendatae, iuxta ac locupletatae, per Cornelium Crocum Aemstelredamum.
CL. H: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. BAZEL, N. BRYLINGERUS, SEPT.
И40.
Comoe-/Dia ac Tragoe/Diae aliquot ex nouo et/vetere Testa
mento desum/ptae, quarum catalogu(m) proxima/pagella indicabit./Adiunximus praeterea duas lepidis-/simas Comoedias,
mores corruptissimi secu/li elegantissime depingentes/ (dr.
merk) /Basileae/Per Nicolavm Brylin/gerum. Anno M.D.XL.
/Mense Septembri.
63vv: Crocus: Joseph comoedia.
K.B. Haag; U.B. Bazel; B.M. Londen.
CL. f2: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
J. HILLENIUS, H41.
Para-/Phrasis, Sev Po=/Tivs Epitome Inscrip=/ta Desiderio
Erasmo Roterodamo / luculenta iuxta ac breuis in ele=/gantiarum libros Lauren=/tij Vallae, multo quàm / antea fuit
et ca/=stigatior, et lo/cupletior./ Accessit Appendix Vtilis=/
sima continens selectas copiae formulas, in quibus / multa
sunt per authorem adiecta, nun=/quam antehac excusa./ Addita Est Et Farrago / sordidorum uerborum, siue Augiae
stabu=/lum repurgatum, per Corne=/lium Crocum. / Antverpiae, Apud Ioan=/nem Hillenium, in Rapo. Anno domini
/ M.D.XLI.
K.B. Den Haag; G.B. Rotterdam.
CL. Π: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. PARIJS, CHR. WECHELUS, 1141.
Comoedia / Sacra Cvi Titulvs / loseph, Ad Christianae I v = /
uentutis institutionem iuxta locos inventionis uete=/remque
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artem, per Cornelium Crocum Aemsterodamï / ludimagistrum
/ Ex Genesios capite XXXIX, XL. et XLI / (dr. merk) /
Parisiis / Apud Christianum Wechelum sub scuto Basiliensi,
in/uico lacobaeo: et sub Pegaso in uico Bello=/uaoensi. Anno.
M.D.XLI.
U.B. Amsterdam; U.B. Glasgow; Columbia University; Folger Shakespeare Library.
CL. M: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, M. de
PORTA, Π42.
Paraphrasis seu / Potivs Epitome In-/scripta D. Erasmo Roterò.
lucule(n)-/ta iuxta ac breuis in elega(n)tiarum li/bros Laurentii Vallae. ab ipso iam / recognita, Cum Gallica, tum dicti-/
onum, tum locutionu(m) expositione. / Cui addita est &
Farrago sordi-/dorum verborum, siue Augiae / stabulum repurgatum, per Cor-/nelium Crocum. / Parisiis. / Apud Mauricu(m) de porta, in mon-/te Diui Hilarii, sub intersignio /
sancti Claudii./ 1542.
U.B. Uppsala.
CL. И: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. STRASSBURG, J. JUCUNDUS, H42.
Comoe=/Dia Sacra Cvi Titulvs / Joseph, ad Christianae iuuentutis institutio=/nem iuxta locos inuentionis, ueteremq(ue)
ar=/tem, nunc primum & scripta & edita, / per Cor. Crôcum
Aemstero=/dami ludimagistrum. / Ex Genesios cap. XXXIX.
XL. Sí XLI. / Abstine sus, non tibi spiro. / (dr. merk) /
Excvsvm Argentinae, / In aedibus lacobi lucundi. Anno, /
M.D.XLII.
U.B. Amsterdam; U.B. Bern; U.B. Freiburg i.Br.
CL. 56: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
M. HILLENIUS, И44.
Paraphrasis, seu/Potivs Epitome Inscripta/Desiderio Erasmo
Roterodamo luculenta iu=/xta ac breuis in elegantiaru(m)
libros Lau=/rentij Vallae, multo quam antea/fuit et castigatior,
et/locupletior/Accessit Appendix Vtilis-/sima continens selec
tas copiae formulas, in quibus/multa sunt per authorem adiecta, nun=/quam antehac excusa./Addita Est Et Farrago/sordidorum uerborum, siue Augiae stabu=/lum repurgatum, per
Corne=/lium Crocum/Antverpiae/Apud Michaelem Hillenium, in Rapo. Anno/domini. M.D.XLIIII.
U.B. Amsterdam.
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CL. 57: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, S. COLINAEUS, 26 JUNI 1545.
Paraphrasis,/Sev Potivs Epitome In-/scripta D. Erasmo Roterod. lucule(n)ta, iuxta ac bre-/uis in Elegantiarum Libros Laurentij Vallae, ab ipso/iam recognita. Cum Gallica tum dictionum, tum/locutionum expositione./Cui addita est et Farrago
sordidorum verborum, siue/ Augiae stabulum repurgatu(m)
per Cornelium Crocum./ (dr. merk) /Parisiis./Apud Simonem
Colinaeum./1545.
Colophon: Excvdebat Simon Colinaevs Lvtetiae Parisiorvm,
Anno M.D.XLV. Sexto Cal. Ivlii.
U.B. Amsterdam; B. de la ville de Dijon.

CL. 58: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. RENNES, M.ROBIN, 1545.
Paraphrasis seu/Potivs Epitome, Inscri-/Pta D. Erasmo Rot.
Lvcv-/lenta iuxtà ac breuis, in Elegantiarum li-/bros Laurentij Vallae,/ab ipso iam re/cognita, Cum Gallica tum dictio/
num, tum locutionum/expositionum./Cui accésit Farrago sordidorum verborum/per Cornelium Crocum./Veneunt Rhedonis domi Mariae Robin/viduae Jacobi Berthelot, sub signo Diui
/loannis euangelistae./li4î.
U.B. Cambridge (onvolledig aan het slot).

CL. 59: CROCUS: COLLOQUIORUM PUERILIUM FORMULAE. ANTWERPEN,
J.LAET, 1546.
Colloquioru(m)/Pverilivm For=/mulae ex optimis quibus=/
que authoribus coa=/ctae per Corneli=/um Сгш=/сит./Іат
postremum recognitae/& auctae./Antverpiae./Typis Joannis
Laet./M.D.XLVI.
K.B. Brussel.
CL. 60: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM.
M.HILLENIUS, 1546.

ANTWERPEN,

Paraphrasis, Seu/Potivs Epitome, Inscripta/Desiderio Erasmo
Roterodamo, luculenta iu=/xta ac breuis in elegantiaru(m)
libros Lau/rentij Vallae, multo quàm antea/fuit et castigatior,
et/locupletior./Accessit Appendix Vtilis=/sima continens selectas Copiae formulas, in quibus/multa sunt per authorem
adiecta, nun=/quam antehac excus./Addita Est Et Farrago/
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sordidorum uerborum, siue Augiae stabu/lum repurgatum per
Corne=/lium Crocum./Antverpiae./Apud Michelem Hillenium, in Rapo. Anno/domini. M.D.XLVI.
Antwerpen Museum Plantijn-Moretus.
CL. 61: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. FREIBURG i.Br.,
S. GRAV1US, 1546.

Paraphrasis,/Sev Po-/Tivs Epitome/inscripta D. Erasmo Rot.
luculenta/iuxta ac breuis, in Elegantiarum libros Lau=/rentij
Vallae, multò quam antea fuit/et castigatior et lo=/cupletior./
Accessit Appendix Vti^lissima, continens selectas copiae formulas,/in quibus multa sunt per authorem/adiecta, nunquam
antehac/excusa./Addita Est Et Farrago/sordidorum uerborum,
siue Augiae/stabulum repurgatum per Cor=/nelium Crocum./
Friburgi Brisgoiae,/Stephanus Grauius excudebat/Anno, M.D.
XL VI.
G.B. Rotterdam; U.B. Freiburg i.Br.
CL. 62: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN, M. GYMNICUS, 1546.

D. Erasmi/Roterodami I n / Lavrentii Vallae Ele-/gantiarum
libros Epitome, multo/quàm anteà castigatior./Eiusdem Copiae
aliquot selectiores formulae, ad/usum puerum adcommodatae./
Farrago item sordidorum uerborum, per Corne-lïum Crocum
denuò multis in locis aucta./ (dr. merk) / Coloniae Martinus
Gymnicus excu-/debat, Anno M.D.XLVI.
U.B. Utrecht; U.B. Keulen; O.N.B. Wenen.
CL. 63: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. NEURENBERG,
J. PETREIUS, 1546.

Paraphrasis,/Sev Potivs./Epitome./D. Erasmi Rotero./luculenta iuxtà ac breuis, in Elegantiarum libros/Laurentij Vallae, ab
ipso recognita./Plerisque in locis tam dictionum/quàm locutionum interpretatione Germa—/nica iam nouiter adiecta./Huc
accessit Farrago sordidorum uerborum,/per Cornelium Crocum./Cvm Indice./ (dr. merk) /Norimbergae excudebat summa diligentia/Iohannes Petreius. M.D.XLVI.
U.B. Utrecht.
CL. 64: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. ANTWERPEN, J. STEELSIUS, 1546.

Comoedia Sa=/Cra, Cvi Titulus/Ioseph, Ad Christianae I v = /
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uentutis institutionem iuxta locos inuentio/nis, veteremq(ue)
artem nunc primum et/scripta, et edita, per Cor./Crocum/
Amsterodami ludinia=/gistrum./Ex Genesios Cap. 39. 40. &
4 1 . / (dr. merk) /Abstins sus, non tibi spiro/Antverpiae/In
aedibus loan. Steelsii, Anno/M.D.XLVI/Cum gratia et Privilegio.
K.B. Haag; U.B. Amsterdam; U.B. Uppsala; Zentralbibl. Zürich.

CL. 65: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. PARIJS, G. Ie BRET, 1H6.
Comoedia/Sacra Cvi Titulvs/Ioseph, Ad Christianae Iv/uentutis institutionem iuxta locos inventionis uete/remque artem,
per Cornelium Crocum Aemstero-/dami ludimagistrum/Ex
Genesios capite XXXIX, XL et X L I / (dr. merk) /Parisiis/
Apud Guillelmum Ie Bret, in clauso Brunello sub/signo cornu
сегиі/1И6.
U.B. Bazel.

CL. 66: CROCUS: PRECATIONES IN PASSIONEM IESU CHRISTI. ANTWER
PEN, J. GRAPHEUS voor J. STEELSIUS, 14Ä.
De Doctri=/Na Moriendi Opvscv=/lum, necessaria ad bene
morie(n) dum/praeparame(n) ta declarans, & quomo=/do in
eius agone varus antiqui ho/stis insultibus sit resistendum,
edo=/cens. D. ludoco Clichtoueo/authore./Accessere orationes
aliquot D./Dionysii, homini iamiam mo=/rituro, sanè quam
necessariae./Item Precationes in Passionem/Iesu Christi./Memorare nouissima, & in (a)eter/num non peccabis. Eccli. 7./Antverpiae,/In aedibus loan. Steelsii, An./M.D.XLVI.
ЕеЗг: Precationes in passionem lesu Christi, Cornelio Croci
authore.
U.B. Freiburg і.Вг.

CL. 67: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON,
S. GRYPHIUS, 1547.
Paraphrasis / Sev Potivs / Epitome, / Inscripta D. Erasmo
Rot./ luculenta iuxta ac breuis, in Elegantiarum li-/bros Laurentij Vallae, ab ipso iam reco-/gnita: Cum Gallaca tum dictionum,/ tum locutionum expo-/sitione. / Cui accessit Farrago
sordidorum uerborum,/ per Cornelium Crocum. / (dr. merk)
/ Apvd Seb. Gryphivm / Lvgdvni, / H 4 7 .
Bay. St. B. München.
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CL. 68: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. BAZEL, J. OPERINUS, MAART H47.
Drama-/ta Sacra / Comoediae atq(ue) vetera / tragoediae
aliquot e Veteri Testamento desumptae, / quibus praecipuae
ipsius historiae ita eleganter in / scenam producuntur, ut vix
quicquam in hoc ar-/gumenti genere, iuventuti Christianae
proponi u-/tilius possit: magna parte nunc pri/mum in lucem
editae / Earum vero catalogum sta/tim a Praefatione in/uenies
/ Basileae.
543: Basileae Ex Officina Ioannis Oporini, Anno Salutis partae M.D.XLVII Mense Martio.
157-201: Joseph, Comoedia.
K.B. Den Haag; U.B. Amsterdam; U.B. Cambridge; B.M. Londen;
Public Library Boston.
CL. 69: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. KEULEN, M. GYMNICUS, Π47.
Comoedia / Sacri, Cvi / Titvlvs Joseph, / Ad Christianae
Ivventvtis In-/stitutionem iuxta locos inuentionis, ueteremq(ue) / artem nunc primùm & scripta, & edita, / per / Cor.
Crôcum Amsterodami / ludimagistrum. / Ex Genesios Ca. 39,
40, & 4 1 . / (dr. merk) /Coloniae excudebat Martinus G y m - /
nicus, Anno M.D.XLVII.
Bay. St. В. München.
CL. 70: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STEPHANUS, 16 JUNI 1548.
Paraphrasis, Sev Potivs/Epitome inscripta D. Erasmo Roterod.
luculenta, iu-/xta ac breuis in Elegantiarum libros Laure(n)tij Val-/lae, ab ipso iam recognita. Cum Gallica tum dictio-/
num, tum locutionum expositione./Cui addita est et Farrago
sordidorum uerborum, siue/Augiae stabulum repurgatu(m)
per Cornelium Crocu(m) / (dr. merk) /Lvtetiae,/Ex officina
Rob. Stephani typographi Regij./M.D.XLVIII.
p4r: Excvdebat Rob. Stephanvs Typographvs Regivs Lvtetiae,
Ann. M.D.XLVIII XVI. Cal. Ivi.
G.B. Rotterdam.
CL. 71: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, R. STEPHANUS, 16 JUNI 1J48.
Paraphrasis, Sev Potivs/Epitome inscripta D. Erasmo Roterod.
luculenta, iu-/xta ac breuis in Elegantiarum libros Laurentij
Val-/lae, ab ipso iam recognita. Cum Gallica tum dictio-/num,
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tum locutionum expositione./Cui addita est et Farrago sordidorum uerborum, siue/Augiae stabulum repurgatum per Corneliu(m) Crocum/ (dr. merk) /Lvtetiae,/Ex officina Rob.
Stephani typographi Regij./M.D.XLVIII.
p4r: Excvdebat. Rob. Stephanvs Typographus Regivs Lvtetiae, Ann. M.D.XLVIIIXVI. Cai. Ivi.
Klein verschil met CL. 70 in zetsel.
B.M. Londen; B.Maz. Parijs; D.St.B. Berlijn; O.N.B. Wenen; U.B.
Keulen.

CL. 72: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. ANTWERPEN, J. STEELSIUS, И48.
loseph/Comoedia Sacra,/Cvm Nuncupato=/Ria Paraclesi Ad
Studivm/Sapientiae non minus quam ipsa/Comoedia vtili/
Recognita vtraque & aucta/per/Cor. Crocvm./ (dr. merk) /
Antverpiae/In aedibus loannis Steelsii/M.D.XLVIII/Cum
Gratia et Priuilegio.
K.B. Den Haag; U.B. Amsterdam; U.B. Freiburg i.Br.; Columbia
University.
CL. 73: CROCUS: ORATIO IN VITAM D.N.J. CHRISTI. ANTWERPEN,
J. STEELSIUS, Π48.
Oratio, In Vitam/Domini Nostri/Iesv Christi In Genere De=/
monstratiuo ad Christian(a)e pueritiae/institutionem, scripta
per/ Cor. Crocvm/Aemsterodamum./ (dr. merk) /Antverpiae
/ I n aedibus loan. Steelsii/ M.D.XLVIII.
K.B. Den Haag; U.B. Amsterdam; U.B. Freiburg i.Br.
CL. 74: CROCUS: PROPAEDEUMATA GRAMMATICAE. ANTWERPEN,
J. GRAVIUS, И49.
ΙΙΡΟΠΑΙ Ι ΔΕΥΜΑΤΑ
Ac Cev Tabvlae/initiatoriae Grammaticae/institutiones, per/Cornelium Crucum, Aemste=/rodamum./Ad Stvdiosam Pvbem./Aurea perbreuis est discendi
occasi© ephebe,/Et mira pollens commoditate simul./Atqui
amissa simul fugit irreuocabilis, inde/Aeternum tristis mox
metanoea coquit./Próin propera, nee te venturas differ in
horas./Qui non est hodie, eras minus aptus erit./Optima quaeque dies miseris mortalibus aeui/Prima fugit, nee erit tarn
bona quae sequitur/ (dr. merk) /Antverpiae,/Excudebat loannes Grauius, expensis Henrici/Alberti Aemsterodami. Anno,/
M.D.XLIX.
B.N.C. Rome.
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CL. 75: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. DORTMUND, M. SOTER, И49.
Comoe=/Dia Sacra, Cvi Ti=/Tvlvs Joseph, Ad Christia=/nae
iuuentutis institutionem, iuxta locos inuentionis,/ucteremq(ue)
artem nunc primùm et scripta, et /edita, per Cornelium Crôcum Amste=/redami Ludimagistrum./Ex Genesios capite
XXXIX. XL. et XLI./Tremoniae/Melchior Soter excudebat.
Anno/M.D.XLIX.
U.B. Aberdeen; U.B. Chicago; Yale University.
CL. 7«: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN,
M. GYMNICUS, Π 50.
D. Erasmi/Roterodami In/Lavrentii Vallae Elegan-/tiarvm li
bros epitome, mvlto/quàm anteà castigatior./Eiusdem Copiae
aliquot selectiores formulae, ad/usum puerorum adcommodatae/Farrago item sordidorum uerborum, per Согпе-/1шіп
Crocum denuo multis in locis aucta./ (dr. merk) /Coloniae
Martinus Gymnicus excudebat,/Anno M.D.L.
U.B. Amsterdam.
CL. 77: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON, A. VINCENTIUS, 15 51.
Paraphrasis,/Sev Potivs./Epitome, In-/Scripta D. Erasmo Rot.
/luculenta iuxtà ac breuis, in Elegantiarum/libros Laurentij
Vallae, ab ipso iam/recognita: cum Gallica tum di=:/ctionum,
tum locutionum/expositione./Huc accessit Farrago sordidorum
verborum/per Cornelium Crocum./ (dr. merk) /Lugduni,
Apud Antonium/ Vincentium, 15 51.
U.B. Uppsala.
CL. 78: CROCUS: COLLOQUIORUM PUERILIUM FORMULAE. ANTWERPEN,
J. LOEUS, 15 53.
Colloquiorum/Pverilivm Formv=/lae ex optimis quibusque
autho=/ribus coactae per Corne=/lium Cróöcum./Iam postremum recognitae/et auctae/ (dr. merk) /Antuerpiae, ex officina loannis Loei,/Anno. M.D.LIII.
B.N.C. Rome.
CL. 79: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN,
G. FABRICIUS, 15 58.
D. Erasmi / Roterodami In / Lavrentii Vallae Elegan-/Tiarvm
Libros Epitome, Mvlto / quàm anteà castigatior. / Eiusdem
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Copiae aliquot selectiores formulae, / ad usum puerorem adcommodatae. / Farrago item sordidorum uerborum, per Cor-/
nelium Crocum denuò multis in locis aucta. / (dr. merk) /
Coloniae Agrippinae / Excudebatur Gualthero Fabricio IV.L.
/M.D.LVIII.
U.B. Lund.
CL. 80: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTWERPEN,
J. LOEUS, 15 59.

Paraphrasis, seu / Potivs Epitome Inscripta / Desiderio Erasmo
Roterodamo, lucu-/lenta iuxtà ac breuis, in Elegantiarum /
Libros Laurentij Vallae, multò/ quam anteà fuit et casti/
gatior, et locu-/pletior./ Accessit Appendix vtilissima, continens/selectas Copiae formulas, in quibus/ multa sunt per
Authorem ad-/iecta, nunquam ante-/hac excusa./Addita est
Farrago Sordidorum verborum,/siue Augiae stabulum, repurgatum per Cor=/Nelivm Crocum./ Antverpiae,/Ex officina
Ioannis Loei. Anno/M.D.LIX.
G.B. Rotterdam (onvolledig).

CL. 81: CROCUS: COLLOQUIORUM PUERILIUM FORMULAE. ANTWERPEN,
J. LOEUS, 15Í1.

Colloqvio/Rvm Pverilivm For-/mulae, ex optimis quibusq(ue)
authoribus coactae, / per Cornelium Crucum,/ lam postremum recognitae & auctae./ (dr. merk) / Antverpiae,/ Ex
Officina Ioannis Loei./ Anno IS61.
U.B. Freiburg i.Br.
CL. 82: CROCUS: PIAE PRECATIONES IN PASSIONEM JESU CHRISTI,
KEULEN, J. QUENTEL, 1561.
In: A.L. 49.
CL. 83: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN,
P.HORST, 1562.

D. Erasmi/Roterodami/In Lavrentii Vallae/Elegantiarvm Libros/Epitome, Mvlto Qvam/anteà castigatior./Eiusdem Copiae
aliquot selectiores formulae,/ad usum puerorum adcommodatae./Farrago item sordidorum uerborum,/per Cornelium Crocum denuò/ multis in locis aucta./ (dr. merk) /Coloniae/Excudebat Petrus Horst, Anno IS62.
U3. Lund.
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CL. 84: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM, ANTWERPEN,
J. LOEUS, U 66.
Paraphrasis/Sev Potivs/Epitome Inscripta/Desiderio Erasmo
Ro-Zterodamo, luculenta iuxta ac breuis, ίη/Elegantiarum Li
bros Laurentij/Vallae, multò quàm anteà/fuit, & castigatior
&/locupletior./Accessit Appendix vtilissima, continens selectas/ Copiae formulas, in quibus multa sunt/ per Auctorem
adiecta, nun=/quam antehac excusa./Addita est & Farrago
sordidorum verbo-/rum siue Augiae stabulum repurga-/tum
per Cornelium Crocum./Antverpiae,/Ex officina loannis Loëi.
/ A n n o Π 66.
G.B. Rotterdam; U.B. Cambridge; B.M. Londen; Museum PlantijnMoretus Antwerpen; B.N. Parijs.
CL. І5: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. FRANKFURT a.M.
Erfgenamen van CHR. EGENOLPHUS, Π 66.
Corne-/Livs Pronto, Qvi/Avli Gellii, Anno Christi/2H
αυγχρονος fuit, De Vocabulorum/ differentijs./Hadriani Car
dinalis Batoniensis,/Modi Latine loquendi./Erasmi Roterodami
Epitome in li-/bros Elegantiaru(m) Laurentij Vallae./ E Cornelij Croci sordidorum uer-/borum farragine, Formulae Latine
/loquendi./Omnia Breuiter selecta, et in Quaestiones succin-/
ctas, in gratiam et usum Scholarum puerilium re-Zdacta, et
iam recens edita, Autore/ Lvca Lossio/ Cum Gratia et Priuilegio Imp./Franc. Apud Haered. Chr. Egen./M.D.LXVI.
1И(

5г): Formvlae Ex Farragine Sordidorum Verborum,
Cornelij Croci Amsterodami decerptae.

U.B. Cambridge; B.N. Parijs.
CL. 8S: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON, A. MARSLIUS, Π 77.
Paraphrasis,/Sev Potivs,/Epitome,/Inscripta D. Erasmo/Rot.
luculenta iuxtà ac breuis, in Elegantiarum/libros Laurentij
Vallae, ab ipso iam reco-/gnita: cum Gallica tum dictionum,/
tum locutionum expo-/sitione./Huc accessit Farrago sordidorum verborum, per Cornelium Crocum./ (houtsnede) /Lvgduni./Apud Alexandrum Marslium Lucensem. /1577.
U.B. Leuven.
CL. 87: CROCUS: PIAE ORATIONES IN PASSIONEM JESU CHRISTI.
KEULEN, G.CAMPENSIS,, 15 89.
Piae Ac De=/Votae In Domi=/Ni Nostri lesv Passionem/
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Orationes: Olim Per Bonvm/quendam virum promulgatae:
nunc/denuo in bonorum quorundam/amicorum gratiam, aeditae/ac in hac redactae/formam./S. Gregorius in quadam
epist./Nihil adeo graue est quod non aeqanimiter tole-/mur,
si Christ passio ad memoriam reducatur./Ambrosius./Doles
Domine non tua, sed nostra vulnera: non/tuam mortem, sed
nostram inf irmitatem./S. Bernardus./Contempnat Herodes, ego
tanto minus contemp-/nam, quanto is propter me magis se
co(n) temptibilem/ostendit Herodi: vt ignominia sua mihi veram glo-/riam compararet./Coloniae. Excudebat Gerardus
Campensis,/CID. I D . LXXXIX.
O.N.B. Wenen.
CL. 88: CROCUS: OPERA OMNIA. ANTWERPEN, J. MIESIUS - С. VERSCHU
REN, 1612-1613. (door Α. SCHOTTUS, S.J. verzameld)
(I) Cornelii/Croci/Aemstelredami Batauie/Societatis lesv/presbyteri/Pia Opvscvla./Precationes: Controuersa Fidei, Sc Philologica./Nunc demum coniunctè edita./ (vignet) /Antverpiae,/
Apud lacobum Miesium/Sub Biblijs. С І Э . І Э C. Xll./Superiorum permissu.
(II) Cornelü/Croci/Aemsterodami/S. I. Sacerdotis/Controversa Fidei./l. De vera Ecclesia./2. De Fide & operibus./3. Contra
Anabaptistas/De Baptismo paruulorum./ (vignet) /Antverpiae, / Apud Cornelium Verschuren. / Sub. Rapo. CID ID
С XII./ Cum Priuilegio.
(III)

Cornelii/Croci/Aemsterodami/Dissertatio/cum/Anabaptistis./
(vignet) /Antverpiae/Apud lacobum Miesium/Sub Biblijs.
C I D . I D . C. XH./Superiorum permissu.
(IV) Cornelii/Croci/Aemsterodami, Bataui/Орега Philologica/adiecta Pijs eiusdem Opusculis./Dialogi./Ioseph, Comoedia./Lima
Barbareiei./ (vignet) /Antverpiae/Apud lacobum Miesium,/
Sub Biblijs. C I D . I D С. Xlll./Superiorum permissu.
(V)

Cornelii /Croci/Aemsterodami/Lima
Barbariei/sev/Farrago
Sordido-/Rvm Verborvm La-/tine Emendatorvm./ (vignet)
/Antverpiae./Apud lacobum Miesium,/Sub Biblijs. C I D . I D
С. Xlll./Superiorum permissu.
Gedeeltelijk in: B.N. Parijs; O.N.B. Wenen; U.B. Freiburg i.Br.; U.B.
Amsterdam (І-ІІ-Ш).

CL. 89: CROCUS: ECCLESIA, z.pL, z.j.
De Vera/Christi Ec=/Clesia Libelli/Dvo Lectv Dignissimi:/
quorum alter à Cornelio Croco/Amstelredamo editus, Eccle326

si(a)e t u e - / t u r authoritatem: alter uerò à D. Ia-/cobo Latomo
doctissimo Theologo/conscriptus, libello Philippe Me-/lanchthonis De Ecclesia respon-/det, ac praeterea orationem/factiosorum in comitijs/Ratisponensibus/habitam re£u-/tat.
(na H44: A.L. 44).
Bibl. Canisiuscollege Nijmegen; U.B. Freiburg i.Br.

CL. 90: CROCUS: PIAE MEDITATIONES IN PASSIONEM DOMINIC AM.
z.pl., z.j.

Preca-/Tiones Bibli-/c(a) e sanctorum patrum,/illustriumq(ue)
viror(um) ,/& mulier(um) vtriusq(ue) /Testamenti./Accesservnt No-/uissim(a)e huic aeditioni, in orationem/Dominica(m) precationes per D. Era-/smum: Item piae meditationes
in/passionem dominica(m) Cornelio Cro/co authore, iam auct(a)e & recognit(a)e,/cum alijs quorum catalogum pro-/xima
pagella recensebit./Precatio D. Erasmi turn erudita t u m /
pietatis plena, ad lesum Dei uir-/ginisque filium.
O.N.B. Wenen.
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Boeken van Crocus, waarvan mij geen exemplaar bekend is
CL. 01: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LYON, ИЗО.
B.E.I, 1(2-153 geeft 5 3 uitgaven van de Paraphrasis luculenta iuxta
ac brevis in elegantiarum libros Laur. Vallae, zonder er bij te vermelden,
of deze uitgaven ook de Farrago sordidorum verborum van Crocus
bevatten. Ook worden de vindplaatsen niet opgegeven. Van ongeveer
een twintigtal uitgaven heb ik tot nu toe geen exemplaar kunnen
vinden. Omdat ik echter, afgezien wanneer het gaat om de verzamelde
werken van Erasmus nl. de Opera, Bazel 1540, en de Leidse Uitgave
van 1703-1706, slechts in twee gevallen een editie heb gevonden van
de Paraphrasis zonder de Farrago sordidorum, nl. de uitgave: Lipsiae,
Nicolaus Faber, 1530, (Bay. St. В. München) en een herdruk van
15 34 (U.B. Oxford) geef ik in deze lijst, onder voorbehoud, de genoemde twintig edities.

C L . 02: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM, PARISIIS, ROB.
STEPHANUS, 15 34, iii. non. dec. Secvnda ed.
C L . 14 geeft een secunda editio 15 33 en C L . 20 een tertia editio
1534. Mogelijk berust deze opgave dus op een drukfout. Zie verder:
C L . 01, nota.

C L . 03: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, SEB.
GRYPHIUS.
Waarschijnlijk een herdruk van C L . 19. Zie C L . 01 nota.

C L . 04: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM, PARIJS, ROB.
STEPHANUS, 1535.

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami luculenta, iuxta ac brevis
in elegantiarum libros L. Vallae, cui addita est farrago sordidorum verborum, sive Augiae stabulum repurgatum per C.
Crocum. Parisiis. Rob. Stephanus. Π3Ϊ.
Aldus Répertoire des Ouvrages Pédagogique. . . Paris 188í, 184. Het
ex. van de ЬіЫ. van Chartres is door de brand van 1944 vernietigd.
Ook vermeld door B.E.I, 152.
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CL. 05: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM, ANTWERPEN,
J. STEELSIUS, 1ÎÎ6.
Erasmus, Desiderius, Paraphrasis in elegantiarum libros L.
Vallae; Corn. Crocus, Farrago sordidorum. Antwerpen, Joannes Steels, 1Î36.
Aldus N-K. 0445, steunend op Répertoire des Ouvrages Pédagogique...
Paris 1886, 184. Het ex. van de B.N. Parijs was volgens N-K. reeds
in 1935 onvindbaar.

CL. Oí: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARISIIS, ROB.
STEPHANUS, 1537, iii. id. dec.
Zie CL. 01, nota.

CL. 07: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, SEB.
GRYPHIUS, 1538.
Vermoedelijk herdruk van CL. 34, uitgave van 1537. Zie CL. 01, nota.

CL. 08: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM, PARISIIS,
P. REGNAULT, 15 39.
De U.B. Uppsala zou een Parijse uitgave van de Farrago van 1539
bezitten, maar deze is momenteel vermist. Waarschijnlijk is dat deze
editie. Zie CL. 01, nota.
CL. 09: CROCUS: SYLVULA VOCABULORUM. SOLINGEN, J. SOTER, 1539.
Sylvula vocabulorum puerilis lectionis exercitationi comparata
per Cornelium Crocum Aemstelredamum. (Dabei u.a.) Selecti
aliquot Dialogi etc. Salingiaci, Joannes Soter excudebat M.D.
XXXIX.
Bij meerdere schrijvers vermeld. Volgens History II, 203, is het een
herdruk van CL. 26, dus van CL. 16. Volgens Bomer, I, 126, bevond
zich een ex. in de Paulinische Bibl. te Münster. Deze bibl. is overgegaan aan de U.B. te Münster, maar door oorlogshandelingen vernietigd.
CL. 010: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI,STEPH.
DOLETUS, 1541.
Zie CL. 01, nota.
CL. 011: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, SEB.
GRYPHIUS, Π41.
Vermoedelijk herdruk van CL. 34, event. CL. 07. Zie CL. 01, nota.
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CL. 012: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. BAZEL, N. BRYLINGERUS, 1J41.
Volgens J. G. Th. Graesse: Trévor des livres rares et précieux ou
nouveau dictionnaire bibliographique. Berlin 1922, II, 302, is het
toneelspel „Joseph" herdrukt in de „Comoedia ас tragoediae aliquot"
Basil, p. Nie. Brylinger 1H1, 6Ì sq. Dus herdruk van CL. Я.

CL. OU: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, SEB.
GRYPHIUS, Π 42.
Vermoedelijk herdruk van CL. 34. Zie ook CL. Oli en 01, nota.

CL. 014: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARISIIS, ROB.
STEPHANUS, Π42.
Zie CL. 01, nota.

CL. 0Π: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, SEB.
GRYPHIUS, 1543.
Zie CL. 013.

CL. 016: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, GOD.
BERINGUS, 1545.
Zie CL. 01, nota.

CL. 017: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARISIIS, AUDOENUS PARVUS, 1545.
Zie CL. 01, nota.

CL. 018: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARISIIS, ROB
STEPHANUS, 1545.
Zie CL. 01, nota.

CL. 019: CROCUS: PROPAEDEUMATA GRAMMATICAE.
M.HILLENIUS, 1545.

ANTWERPEN,

Ы. verso de titel CL. 74, lezen we ni.: Permisit et fecit potestaten
Caesarea Maiestas Michaeli Hillenio Typographe, ut haec Grammatica
Cornelij Cruci excudat, Interdicens omnibus tum impressoribus, tum
Bibliopolis, ne eundem libellum excudant, neue imprimi, aut distrahi
faciant, inter annos quatuor proxime euoluendos, sub poena libellorum,
atque insuper Quinquaginta Aureorum Caro. Datum Bruxellis Anno
M.D.XLV. Mensis lulij. Die quarto. Subscriptum apud Imperatorem in
suo Consilio. Io de FacWez.
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CL. 020: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, F. GRYPHIUS, 1546.
Farrago sordidorum verborum, sive Augiae stabulum repurgatum, per Cornelium Crocum Amstelredamum. 1546. F. Gryphius.
Aldus: L. Massebieau, 43. B.E. I, H2 als: Parisiis, 1J46. Zie C.L.Ol,
nota.
CL. 021: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. AMSTERDAM, 1546.
J. G. Th. Graesse, i.w. II, 302.
CL. 022: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. VENETIIS, IN
AEDIBUS FR. BINDONEI & M. PASINEI. m. MARTIO Π47.
Zie CL. 01, nota.
CL. 023: CROCUS: JOSEPH COMOEDIA. ANTWERPEN, J. STEELSIUS, И47.
Joseph, Comoedia sacra, cum nuncupatoria paraclesi ad stu
dium sapientiae, non minus quam ipsa Comoedia utili. Recog
nita utraque et aucta per Corn. Crocum. Antverpiae, in aedibus
Joannis Steelsii MDXLVII.
H. J. Allard, 7Í, gebruikte dit ex.
CL. 024: CROCUS: ECCLESIA. KEULEN, 1Í48.
De vera Ecclesia, seu de notis et signae Ecclesiae. Colognae

1H8.
Micbaud, IX, Π0.
CL. 02î: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARISIIS, AUDOENUS PARVUS, H 48.
Zie CL. 01, nota.
CL. 026: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, SEB.
GRYPHIUS, Π SO.
Zit CL. 67 en CL. 01, nota.
CL. 027: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. LUGDUNI, TH.
PAG ANUS, ÍS il.
Zie CL. 01, nota.
CL. 028: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. ANTVERPIAE,
IO. LOEUS, H52.
Zie CL. 79 en CL. 01, nota.
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CL. 029: CROCUS: PIAE PRAECULAE.

ANTWERPEN, ν . GHELEN, с. 1 И 2 .

Bibliothcca Catholica Neerlandica Impressa, Π 00-1727, Den Haag
1954, nr. 2322: Crocus. С In passionem . . . piae praeculae, in „Eras
mus. Des.: Bereydinghe totter doot. Antw. v. Ghelen с IS52."
Verwijst naar N-K. 0460.
C L . 030: CROCUS: FARRAGO
LYON, Π 5 6.

SORDIDORUM VERBORUM. S. GRYPHIUS,

Paraphrasis D. Erasmi Roterodami luculenta, iuxta ac brevis
in elegantiarum libros L. Vallae, cui addita est farrago sordidorum verborum, sive Augiae stabulimi repurgatum per C.
Crocum. Lugduni, Seb. Gryphius. 15 56.
Volgens Répertoire des Ouvrages Pédagogique . . . Paris 1886, 184 zou
zich een exemplaar bevinden in de bibliotheek van Verdun, doch de
bibliothecaris heeft me laten weten, dat het momenteel vermist is.
C L . 031: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. KEULEN, GYMNICUS, 1570.
Sotvellus, H 9 : Sordidorum verborum farraginem seu Lima barbarie!.
Coloniae apud Gymnicum. 1570.
C L . 032: CROCUS: FARRAGO SORDIDORUM VERBORUM. PARIJS, 1645.
Allard, 26.
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Brieven van of aan Crocus

CE.

1: ALARDVS

AMSTELREDAMVS Cornelio Croco, permodesto

utriusque

linguae professori S.P.D.

αλλοα γάρ .., Louvanij Η 22. Calendis Februarijs. (1 Febr.)
Zie A.E. 8.

CE.

2: ALARDUS AMSTELREDAMUS Cornelio Croco S.D.

Qvemadmodum in theatralibus scenis... Haecmundae. ( H 2 6 ? )
Zie A.E. 23.

CE.

3: ¡Cornelius Crocus Aemsterodam. tibi deditissimus Summo literarum pietatisque vindici, DES. ERASMO ROTERODAMO, Friburgi Brisgoiae aut
Augustae vindelicorum.

S. P. Nae ego F o r t u n a r a . . . Ex Amsterodamo, mense Julio
ИЗО.
In: Allen, OEE. VIII, ер. 2354, Ы. 494-495: „an original letter auto
graph troughout. Breslau. M.S. Rehd. 254. 55. ЕЕ 2 . 86." Waarschijn
lijk de enige bestaande autograaf van Cr.

CE.

4: Reverendo Domino OFFICIALI TRAIECTENSI Domino meo plurimum
semper observando.

Dignitationi vestrae supplex . . . Amsterdammis pridiè Epiphaniae. Anno Domini С І Э І Э XXXI. (5 Jan. 1531) Cornelius
Crocus.
In: Epistolarum ab illustribus et claris vins scripturarum centuriae
tres. E. S. A. Gabbema, Harlingae Frisorum 1663, 94-95.
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CE.

$: JOANNES SARTORIOS Cornelio Croco Gymnasiarchae Aemstelredamo.
Salutem.
Quando s u u s . . . (vóór 1 Oct. 1531?)
In: Centuria Syn=/Taxeon in Decades Di=/stincta, per loannem Sartorium Amstelredamum . . . Antverpiae Apud Michaelem Hillenium.
in Rapo/Anno. M.D.XLIIII. Dir (U.B. Amsterdam) en in versch. herdrukken.

СЕ.

б: Cornelivs Crocvs Aemstelredamus IO ANNI SARTORI suo vt fratri dilecto.
lam diu nihil m i h i . . . Aemstelredami e ludo nostro literario.
Calendis Octob. П 3 1 . (1 Oct.)
Zie: A.L. 11, Ы. A2r-C3r.

CE.

7: C.C Petri F., GERARDO ALBERTI f. Aemsterodamo fratri suo Chariss.
Gratiam 8c Pacem.
Accipe mi germane . . . Aemsterodami: pridie Galend. Febru.
A n n o M D X X X I I . (31 Jan.)
In: CL. 35, gep. door OAH. 13Í-1JÍ.

CE.

8: Cornelivs Crocvs Aemsterodamvs D. NICOLAO CANNIO suo.
Q v v m in confesso s i t . . . Aemsterodami,
salutis H 34.

anno Christianae

In: C.L. 16, Av-A2r, en in de herdrukken.
CE.

9: Cornelius Crocus Aemstelredamus Th. NIVENIO svo S.D.
C v m summo s t u d i o . . . Aemsterodami,
A n n o M D X X X V . (14 Maart)

pridie Idus Martias

In: CL. 21, a2r-a3r.
CI. 10: Cor. Crocus Aemsterodamus M. MARTINO NIUENIO Aemsterod. Virginum Gertrudensium moderatori meritiss. S.P.
Optimè praecipiunt s a p i e n t e s . . . Aemsterodami, natali D .
Benedict! A n n o redempti hominis supra sesquimillesimum
trigesimo sexto. (21 Maart 1536)
In: C.L. 32, A2r-A8r en ín de vele herdrukken.
CE. 11: С Aemstelredamvs Domino NICOLAO CANNIO Aemstel. virginum
Vrsulensium moderatori vigilantissimo S.D.
Qvanqum ea sacrarum . . . (1536)
in: CL. 27, A2r-A4v.
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C E . 12: Cornelius Сгосш Amsterodamus IO AN. STEELSIO S.D.

Quum D. Alardus n o s t e r . . . Aemsterodami 4 Calen. Maias.
Anno MDXXXVIII. (28 Aprii 1538)
In: A.L. 17, 2r-v.

C E . 13: Insigni Pietate atque eruditione Domino Magistro T I L M A N N O Clerico ì
GELDROP, Sacrae Theologiae Licentiate, et Collega Pontificii apud Louanienses Praesidi Meritissimo, Cornelius Crocus Aemsterodamus gratiam et
pacem.

Quanquam a l i e n u s . . . Louanii Calendis Septembribus Anno
Domino sesquimillesimo quadragesimo secundo. (1 Sept. 1542)
In: A.L. 44, A2v-A3v; C.L. 88, K4v-K7v, zonder datering.

C E . 14: Cor. Crocvs H E N R I C O BURCHMANI Fi. NICOLAO COECIO, A N DREAE BOELIO, CORNELIO HENRICI fi. GERARDO CRASSO, et
T H E O D O R I C O HEMMIO, Aemsterodamis, chariss. discip. suis. S.D.

Tenuit consuitudo m u l t i s . . . Nono Februariis. Aemsterodami.
Anno Domini M.D.XLVIII. (5 Febr. 1548)
In: C L . 73, A2r-v.

C E . l ì : Ad Spectatiss. Vigilantiss. que Coss. Si SENATUM florentiss. REIPUB.
AEMSTERADOMAE Cor. Croci Dedicatoria Epistola.

Fabius ille Quintillianus... Aemsterodami, VI. Calend. lunias.
Anno Do. M.D.XLIX. (27 Mei)
In: C L . 74, A2r-v.
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Gedichten van Crocus of aan hem toegeschreven.

In: Carmen Sap=/phicum, quo a Deo opt. max. contra / hostium conatus auxilium,
ac sibi salu=/tem precatur Gens Caesaria. Authore / Cornelio Haecmundano iuuen=
/tutis noui Uteris apud / Acmstelredamos / (quod vocant) institutore. / Anno.
U H / 12 Calend. / Jan.
(17) Ode sacra tricólos tetrastrophos ad psalmum. 45. iuxta Hebr. Uerit. expensum in tranquillum ex turbullentiss. rerum statim divinis C. M. Victoriis
partem et stabilitutn, Anno Dni. 1544. Aemsterodami natalitijs cantanda
ex more scripta, Per C.C. puerit(a)e in antiqua scola íormatorem.
(18) Blanco
(19) Idem Psal. obiter ne charta vacaret pene ad verbum ex Hebr(a)eo conuersus
per eundem C.C.
(20) Ode sacra ad Psalm XLV. — ( H )
B.M. Londen.

Zowel volgens de Vocht: History, Π, 206, als volgens N-K. 1631 is de „Cornelius
Poeta" in het volgende werk Cornelius Crocus. Ik heb geen zekerheid kunnen krijgen,
en neem daarom het werk onder voorbehoud op:
De Chri=/sti lesv servatoris nostri vita,/ac morte, diuersa insignium inter Christianos
Poeta=/rum opuscula no(n) minus pia quam erudita: quorum ali/quot hactenus
nunq(uam) typis excusa, alia q(uam) paucissi/mis uisa fuere. Eorum catalogum,
ipsoru(m) q(ue) /authorum nomina, sequens pagella/indicabit/Eme lector Christiane,
& iterum iterumq(ue) lege: in=/uenics, si usqua(m) alibi, hie sine q(uam) maxime,
locum habere/Horatianum illud./ Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci./Apud
inclytam Brabantiae Antuerpiam exvudebat/Simon Cocus, Anno ab orbe redempto,
MilUsi/mo Quingentésimo, Trigesimsexto./mense Martio.
Brussel K.B.; N-K. 1631 geeft nog als vindplaats: Berlijn, Preus. St. В.; Bahlmann a.w. II, 62-63, 110, telt nog 14 edities vóór 1550; Duitse vertaling van
J. Bitner 1583: zie Creizenach, a.w. II, 75.
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ZUSAMMENFASSUNG

Hauptvertreter der Humanisten in der ersten Hälfte des sechzehnten
Jahrhunderts in Amsterdam sind Alardus Amstelredamus und Cornelius
Crocus. Geboren etwa 1490 ist von Alardus Jugend wenig bekannt.
Wohl wissen wir, daß er in den Jahren П 1 1 - 1 Я 4 in Alkmaar Unter
richt gab in der lateinischen Sprache, anfänglich zusammen mit Bartholomaeus von Köln und später mit Murmellius. Einer seiner am meisten
bekannten Schüler dort war der Humanist Petrus Nannius.
Im Laufe des Jahres 1 Я 4 zog er nach Löwen, wo er in Verbindung
trat mit den Größen seiner Zeit, u.m. mit Erasmus, den er, trotz der
manchmal scharfen Kritik des Rotterdamers, dennoch immer als ein
Ideal betrachten blieb. Vor seiner Priesterweihe am 11 April Π 1 7
muß er sich den Titel von „magister artium" erworben haben.
Schon von Barbara Liber (Vrije), Tochter von Antonius Liber von
Soest, die er in Alkmaar kennen lernte, hatte er einige Schriften
Agricolas gekauft. In Löwen wuchs bei ihm die Idee und das Verlangen
eine Ausgabe der Gesamtwerke Agricolas zu verlegen. Wahrscheinlich
wußte Alardus im Auftrag des Löwenschen Druckers Theodorus Martens Ende 1 Я 4 in Deventer eine Handschrift Agricolas Hauptarbeit
„De Inventione Dialectica" zu kaufen, das unter Mitarbeit von
Dorpius und Geldenhauer Anfang Januar Π H bei diesem Verleger
erscheint. Es ist auch bei diesem Drucker, daß er öfter als Korrektor
tätig war um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es würde aber
noch Jahren dauern (bis Π 39) bevor er, nach vielen Enttäuschungen,
Anstrengungen und Unkosten die zwei großen Teile Agricolas Gesamtwerke von der Presse kommen sah, eine Ausgabe, die er zusammenstellte
nachdem der reiche Mecaenas Pompeius Occo ihm das ursprüngliche
Manuskript von Agricola ausgehändigt hatte. Besonders hierdurch ist
Alardus bekannt geworden. Es ist der am meisten zuverlässige Tekst
und alle späteren Ausgaben gehen auf diese Edition zurück.
Sein Verwandter Meinard Man, der bekannte Abt von Egmond, bot
ihm ein pastorelles Ambt an, aber Alardus fühlte dennoch mehr für
Unterricht und wissenschaftliche Arbeit. Wohl wohnte er manchmal
in der Abtei um bestimmte Handschriften zu suchen. Auszer seiner
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Tätigkeit als Korrektor bei verschiedenen Druckern, gab er in Löwen
Privatunterricht. Ein Versuch um öffentlich an dem Dreisprachenkolleg Unterricht zu geben über ein theologisches Werk von Erasmus,
brachte ihn in Konflikt mit der Universität.
Unter dem Eindruck der drohenden Gefahr, die er in der Reformation
sah, beschäftigte er sich immer mehr mit theologischer Arbeit. Verschiedene Themen aus der Kontroverstheologie springen am meisten
ins Auge: das „sola fide" und der "Wert der guten Werke, die Erbsünde,
die Rechtfertigung, die Taufe und die Eucharistie, während er sich,
indem er sich stützt auf die H . Schrift und die Tradition, ein scharfer
sogar erbitterter Gegner zeigt der reformatorischen Anschauungen. Die
potitive Methode des Erasmus, das Stützen auf die Schrift und die
Väter, wird bei ihm mehr ein Illustrieren seiner Anschauungen mit
einer enormen Anzahl von Teksten, alsob er seine Gegner hierunter
zerschmettern wollte, ohne daß er sich auch nur einen Augenblick
fragte ob die zitierten Tekste im Zusammenhang wohl die Bedeutung
hätten, die er in seiner Argumentation daran zuschrieb. Verschiedene
seiner Arbeiten baut er nach dem Schema von Agricolas Inventio
Dialectica und zeigt sich einer der meist ergebenen Schüler dieses
Humanisten. Er richtet sich in seinen Werken speziell an seine Priesterkollegen um ihnen Material für die Predigt aufzutischen. Eins von
seinen meist verbreiteten und gebauchten Bücher ist eine Sammlung
Gleichnisse, die für die Predikation bestimmt waren.
Seine Briefe sind deshalb so interessant, weil sie nicht nur Jammerklagen
enthalten über den Fortschritt der Reformation in den Niederlanden,
mit Namen in seinen Geburtsort Amsterdam, sondern weil sie zugleicherzeit auch eine starke Kritik üben an den Mißständen in der Kirche
seiner Tage. Bücher und Briefe geben ein Bild von dem was in humanistischen Kreisen, die der Kirche treu bleiben wollten, lebte.
Er verteidigt den Ketzertod, weil er die Ketzerei immer verbunden
sieht mit Verbrechen gegen die gesellschaftliche Ordnung. Das Bewußtsein der wachsenden reformatorischen Bewegung und die Gefahr für
die katholische Orthodoxie bewirkt sogar einen Umschwung in seinem
humanistischen Formideal. Schreibt er im Jahre H22 den Verfall der
bonae litterae dem „Lutheranismus" zu, im Jahre 1 H 1 sagt er ausdrücklich, daß der Inhalt über die Form geht und daß man kritisch
lesen muß, weil schriftstellerisch tätige Lutheranhänger in einer
eleganten Sprache die Jugend zu verderben versuchen.
Alardus Schüler und Freund Cornelius Crocus, geboren im Jahre Π 0 0 ,
gleichfalls in Amsterdam, war nach seinem Studium in Löwen von
1521/22 bis 1549 in seiner Geburtsstadt Lehrer und Rektor, wahrscheinlich mit einer Unterbrechung für theologische Studien in Löwen
zwischen den Jahren 1538 und 1544. Angeregt von Alardus schrieb
er ein Schulbüchlein um den lateinischen Sprachgebrauch von Barbarismen zu säubern: ein Durcheinander von schlechtgebrauchten Wörtern (Farrago sordidorum verborum), das im Jahre 1529 zum ersten
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Mal erschien, wahrscheinlich von Alardus versorgt und fast 50 mal
wieder aufgelegt. Seine Grammatik und Colloquia bezwecken dasselbe
erasmianische Ideal: das lehren der lateinischen Sprache auf Grund der
lateinischen Umgangssprache. Sein Drama „Joseph", eins der ersten
Schauspiele mit diesem Thema, bezweckte außerdem noch der Jugend
ein frommes Beispiel zu geben und zu lernen, wie die Tugend immer
belohnt wird.
Gleichfalls unter Einfluß von Alardus wendet Crocus sich in einigen
Schriften gegen reformatorische Anschauungen der „Sola fide-Lehre"
und der Wiedertäufer. Auch schrieb er ein großes Werk über die
Kirche. Als er im Laufe des Jahres 1549 von der Schule Abschied nimmt
(oder entlassen wird ?) reist er über Löwen und Paris nach Rom, wo
er bei den Jesuiten eintritt, aber einige Wochen später, erschöpft von
den Anstrengungen der Reizes, Ende Π SO stirbt. Er ist somit der erste
amsterdamerische Jesuit.
Alardus und Crocus sind beide Vertreter des „Biblischen Humanismus",
eine Richtung im Kulturleben des H e n und 16en Jahrhunderts, die
stark biblisch orientiert war und die in Erasmus einen der größten
Vormänner sah. Trotz der oft scharfen Kritik auf die Fehler und
Mißstände in der Kirche ihrer Zeit bleiben Alardus und Crocus überzeugte Katholiken. Gerade die Tatsache, daß sie keine Berufstheologen
sind und auf ihre Art einen Beitrag zu liefern versuchten zur Lösung
der religiösen Fragen, die die Reformation hervorgerufen hat, macht
ihre Arbeit so interessant. Ihre Korrespondenz zeigt wie diese Problematik bei vielen, Geistlichen wie Intellektuellen, eine Lebensfrage war.
Um sie herum sehen wir eine ganze Gruppe von Amsterdamer Humanisten: Nicolaus Cannius, Nicolaus Boelens, Pompejus und Sibrandus
Occo, Joannes Teyng, Petrus Apherdianus u.m., während sie sich den
reformatorisch gesinnten Lehrern aus der Stadt wie Joannes Sartorius
und Meister Wouter widersetzen.
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BIJLAGE

ar co m
ALARDUS AMSTELRODAMUS
Philofophus.

¿¡Logica laus eflprreellere 'marte,Radolphum,
Far kus Agricolam debita meque manet.
Alar-

Nr. 13

Portretten

van Alardus

li in A.L. 8, 24v. Portret rechts, tegen de achtergrond van een boogvenster, waarin
een boek ligt. Op de boog, links het wapen van Amsterdam, middenin een
medaillon met een hart en een grieks randschrift O 'έρως εατι χριατον, у.ш τοντον
εοταυρομένου, rechts een wapenbord met doodskop. Op het houtblok staat onder
aan: ALARDVS AMSTELREDAMVS en het jaar И 2 3 . Rond de zijden en
bovenkant staat de volgende latijnse tekst: State super vias, 8c audite, Sc videte,
& interrogate de semitis/ antiquis, quae sit via bona, & ambulate in ea, &/
inuenietis refrigerium animabus vestris. Hieremias 6/ Onder de houtsnede staat
deze tekst: Apud sacrosanctum, religiosumq(que) Amstelre-/damum, nobile totius
Hollandi(a) e empo/rium, ad Christianae pietatis & dec(us) ,/& augmentu(m)
DODO Petrus/Typographus ad castrum/angelicum pridie pa-/rasceues Christian(a)e/excudebat Anno/1523.
2: in A.L. 11, G8v. Copie van 1. Onder de houtsnede: Alardvs Aemstelredamvs./
M.D .XXXII.

3: in A.L. 12, D8v. Als nr. 2. Aan beide zijden de tekst van Jeremias. 6. (zie nr. 1)
Boven: drie grickse regels.
Onder: Alardus Aemstelredamus. 1532. en drie griekse regels.
4: in A.L. 13, Ee8v. Als nr. 2. Aan beide zijden en boven de tekst van Jeremias. 6.
Onder: ALARDVS Aemstelredamus. M.D.XXXII.
Παταξον, αλΧφχουσον
i. Cede, sed audi.

5: in A.L. 18, H4r. Als nr. 2.
Boven: in twee regels de tekst van Jeremias. 6.
Onder: ALARDVS Aemstelredamus. М.СССС.ХХХ Ш.
Πάταξαν, αλλ'äxovoov. Id est, Caede, sed audi.
Regium est, quum facias bene, audire male.

6: in A.L. 31, D4r. Als nr. 2.
Onder: Anno aetatis. 50.
Lustra decern numerans studiis impensa iuuandis,
Impendens et adhuc talis Alardus ego.
Ceu bene sit posita haec opera non poneré cesso,
Proritatque meas haeresis orta manus.
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7: in A.L. 32, F8v. Als nr. 2.
Onder: zelfde tekst als bij nr. 6, behalve de vierde regel:
Solicitatque manus religionis amor.

8: in A.L. 33, F8v en in A.L. 34, F8v. Als nr. 2.
Onder: ALARDVS AEMSTELREDAMVS
ΙΙάταξον, άλλ' ακουασν. id est,
Caede, sed audi

9: in A.L. 45, verso de titel. Als nr. 2.
Onder: D. Alardus Amstelredamus, obijt 28./die mensis Augusti, anno lesu
Christi./1J 44.

10: Portret, links, Alardus met een boek in de hand.
Boven: ALARDVS AMSTELREDAMVS /Philosophus.
Onder: Si Logica laus est praecellere in arte, Rodolphum
Par laus Agricolam debita, meq(ue) manet.
in: Nie. Reusner: Icones sive imagines virorum Uteris illustrium. Curante Bern,
lobino (Argentorati, И 9 0 ) 113; Idem in uitgave van Π 8 7 en П9Э, GJv.

11: Portret, links. Boven in de houtsnede: Obijt Louanij А. СІЭ. IDLI.
Onder: ALARDVS AMSTELREDAMVS В AT A VVS
THEOLOGVS ET PHILOLOGVS.
Totum te studijs impendis Alarde iuuandis,
Sollicitatque tuas Haeresis orta manus.
Et, si quid Logica est praecellere in arte, Rudolphum
Agricolam aequalis gloria, teque manet.
in: Illvstrivm Galliae Belgicae Scriptorvm Icones et Elogia. Ex Museio Auberti
Miraci canonici Antuerp. Antverpiae Apud Philippum Gallaeum. 1604.
en: Foppens: Bibliotheca Belgica sive virorum in Belgio vita, scriptisque illustrium
catalogus. I, 3 8, Bruxelles, 1739.

12: Portret, rechts in medaillon, met een boek in de hand, en randschrift: ALARDVS.
AEMSTELREDAMVS.
Boven: ALARDVS AMSTELRODAMVS./Hollandus.
Onder: Sacerdos pius, Theologus ac Philosophus, tumultuantibus apud Batauoj
Anabaptistis fortiter restitit, 8c sacrosanctum Eucharistiae mysterium
aduersus sectarios propugnauit. Obijt Louanij an. 1541.
in: Imagines Doctorvm Virorvm E Varus Gentibus . . . Valerius Andreas. Ant
verpiae Apud Dauidem Martinum Anno 1611, A7r.

13: Portret, rechts, Alardus met een boek in de hand. Zelfde tekst als bij nr. 10.
in: Nie. Reusner: Icones sive Imagines virorum Uteris illustrium. Francofurti ad
Maenum. Anno 1719, (6).
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(14) : F. Muller: Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. Amsterdam 18Î3, vermeldt 24, nr. H :
Alardus van Amsterdam, Godgeleerde en wijsgeer te Amsterdam. Ob. 1541. Te
halve lijve, regts, in ov. met randschrift en 2 regelig vers: Agricolam loci etc.
Vermeldt als bron: J. J. Boissardi: Icones quinquaginta virorum illustrium.
Francof. И 9 7 et get. Hhh. 3. 4°.
Ik heb deze niet terug kunnen vinden.

J. F. van Someren: Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Neder
landers, Amsterdam 1890, geeft in deel II, 86: „Alardus Amstelredamus (of van
Amsterdam) godgeleerde en schrijver, ook geneesk. (ob. ISSI of volgens Boiscardi H 4 1 ) " als nr. 46: „Borstbeeld van voren r e c h t s . . . met 3 regelig lat.
onderschrift, waarin het jaar 1538 naast zijn naam. Van deze plaat zijn drie
staten bekend. Bovenstaand is derde staat".
Dit slaat op nr. 5. Het is echter waarschijnlijk de vierde staat, want voor 2, 3,
4 en 5 heeft men dezelfde plaat gebruikt, als ook nog eens voor 6, 7, 8 en 9.
Onder nr. 47 verwijst van Someren naar afbeelding 11.
Volgens N.N.B.W. II, 1264 bestaat er een gegraveerde portretten-reeks van beroemde
Nederlandse geleerden door Ph. Galle, gepubliceerd in 1572. Wanneer deze opgave
juist is, is waarschijnlijk de reeks waarin nr. 11 voorkomt en gedrukt bij „Philippus
Galaeus" van 1604 een herdruk.
Van Crocus heb ik geen afbelding kunnen vinden.
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Gedichten op het portret van Alardus

In A.L. 31, D4r onder portret nr. É:
Anno aetatis $0
Lustra decern numerans studiis impensa iuvandis,
Impendens et adhuc talis Alardus ego.
Ceu bene sit posita haec opera non poneré cesso
Proritatque meas haeresis orta manus.

In A.L. 32, F8v onder portret nr. 7:
Zelfde gedicht, alleen als vierde regel:
Solicitatque manus religionis amor.

In A.L. 33, F8r:
Petrus Transimundus in ef f igiem D. Alardi Aemstelredami.
Lustra decern numerans studiis impensa iuuandis
Impendens et adhuc, talis Alardus erat.
Excepto quod erat surdaster, caetera felix.
Lingua satis pensât, non gravât auriculas.
Et licet infandum pateretur utraque dolorem
Aure, pus studiis non tarnen abstinuit.
Non sibi, sed patriae, sed amicis vivit et omni
Quo licet obsequio quenque iuuare studet.
Et de iure suo decedit, multaque multis
Condonai, causae dictio quando petit
Et si non ali), tarnen hoc quod paucula uertit
Plurima uertenti commoda suppeditat
Ceu bene sit posita haec opera, non poneré cessât,
Proritatque manus publica commoditas.
Nota: De eerste twee gedichtjes, nog geschreven tijdens Alardus leven en gesteld in de
eerste persoon enkelvoud, zijn waai schijnlijk van zijn eigen hand: 1541. Het gedicht
van Petrus Transimundus in de derde persoon en in de verleden tijd. Het is een uitbreiding van de eerste twee, in uitgave van Alardus werkje A.L. 34, F8r, gepubliceerd:
1542.

346

IN EFFIGIEM D. ERASMI ROT. PER ALARDUM AEMSTELREDAMUM '
Sic Leydana 2 manus graphice depinxit Erasmum
Vt praeter uocem uiua sit effigies.
Dulcía cygneae quae sint modulamina uoeis,
Quo condita triplex lingua lepóre fluat.
Qua pensât quicquid morbo, senioue minutum est,
Plus satis é scriptis sunt manifesta libris.
In quibus audire est mentem cum uoce sonantem.
Et specimen dantem quo fuit ingenio.
Quo candore, quibus studijs, qua praeditus arte.
Qua probitate fuit, qua pietate fuit
Addictos studijs qua sedulitate iuuandi
Omandique rudem, qua licet arte gregem
Qua tot dexteritate malos prauosque ferendi
Qua uirtute, fide, religione fuit
Quid multis, uni felix dedit omnia Erasmo
Quae dare natura, quaeue Minerue potest.

EPITAPHIUM D. ERASMI ROTERODAMI »
Hie hie siste precor gradum uiator,
Hoc sub marmore clausus est Erasmus.
Quo cum rara iacent sepulta dona.
Felix ingenium polita uena,
In dicendo uenus peculiaris,
Conditus sale sermo non amaro,
Dulcí lingua triplex fluens lepore,
Pytho flexamina et medulla suadae,
Tum solercia rebus in gerendis
Multarum experientiaeque rerum,
Quas longo sibi conparauit usu
Minis candor amabilesque mores
Prudens simplicitas ubique quiduis
Flectens in melius modo f erend um.
Insignis pietas, probata uita,
Conatusque pius. pijs iuuandi
Addictos studijs, et exerendi,
Yitae dogmata uera Christianae.
Hue spectat scopus omnium laborum,
Quos mox a teneris obiuit annis,
Vsque in decrepitam fere senectam 4 .
Si tot dotibus auctas atque tanta
Nactus commoda, quanta forte nunquam
Cui natura dabit, dabit Minerua:
Si constans adamantiumque pectus,

A.L. 18, АЗг- , en met een kleine wijziging in de spelling ook in A.L. 27, Av.
* In A.L. 27, de uitgave van Hero Alopecius staat hier i.p.v. Leydana: Heroiana.
5
A.L. 18, C4r-v, en met een kleine wijziging in de spelling ook in A.L. 27, Cr en
4
In A.L. 27 is het gedicht hier gesplitst door de woorden: ALIVD.
1

Quid quamuis solidumque floridumque
Mansurum inuiolabile aut perenne
Gredas unicus ¡He quanda Phoenix
Nunc heu magnus Erasmus hie quiescit,
Luctus perpetuus Theologorum,
Eterni gemitusque lacrymeque
Cultorum studij politioris.
Quern non stristem obitu tuo relinquis ?
Qui perculsus amore literarum est.
Qui puro niueae decore mentis
Excellis nitissimos oleres.
Quique multiuiga eruditione
Nee non integritate singular!
Nulli cedis habesue comparandum.

Gedichten op Cornelius Crocus

IN OBITVM FELICEM P. CORNELIJ CROCI SOC. lESV EPITAPHIUM
P. ANDREAE FRUSII.
Doctrinae eximium Crocvs et probitatis odorem
Theutonico florens sparserat ante solo:
Vicinum at Boream, spinosaque rura perosus
Plantari voluit f ertiliore loco.
Ergo magis cultum Domini hunc transmit in agrum.
Qui sibi terrestris ceu Paradisus erat.
Caelestem a Domino modo transplantatur in hortum,
Nulla expensus vbi flos nocumenta timet
Ambrosia immortalis ibi est, ibi gaudia gignens
Nepenthes, Panace tristitia cuneta fugans.
Lilia, moly, rosae, violae, sambucus, amonum,
Germinaque omne genus delitiosa vingent.
Ebriat aetemas plantas mellifluus amnis,
Et Zephyris blandís ver ibi iuge viret,
Inter ibi omnigenum positus plantaría florum
Perpetuo fragrans viuit honore Crocvs.
Romae obijt in domo Societatis lesv, 27. Nouem. an Π JO.

I N OBITVM EIVSDEM
Svos sepeliunt mortuos dum mortui,
Eosdem ijdem lugeant quantum libet:
At vero nobis et fide viuentibus
Vita frumentem caelica CORNELIVM
Lugere nostrum ceu sepultum non libet,
Et si liberei, non licet, vel non decet.
Sic ille vixit, sic suum clausit diem,
Vt inuidendum aut gratulandum sit magis
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Quam condolendum, siue miserendum modo.
Vicam peregit admodum laudabilem,
Vir institutus moribus cultissimis,
Probus, modestus, candidus, castus, pius,
Vir sacrosanctis dedicatis munijs,
Vir disciplinis eruditis omnibus,
Linguis disertus, artium solers, sophus,
Nee non Theologus, cuius eloquentiam
Magno poposcit. indipisci praemio
Auriflui amnis Lusitanus accola,
Fluxi sed auri, laudis et fluxae siti
Nulla incitatus, at magis solidae flagrans
Pietatis aestu, praetulit Tago Tibrim,
Romamque venit, derelictis patriae
Domibus parentum, centuumque commodis,
Viros vt inter pauperes diues foret.
Confecit ingens pedibus insuetusiter,
Amans laboris, nee timens discriminis,
Nee solis aestu feruido deterritus,
Quo Cancer ardet; vicit ardorem exterum
Internus ardor, fortior molestijs
luit voluntas ас periculis, fides
Hue peruolauit, inque contubernium
Cui dulce lESV nomen est, nomen dédit,
Votis stabiliens mentem, vt anachoris sacris.
Quid plura ? Vir dum aetate grandiusculus
Sese Nouitijs mere, vel tiruneulis
Humilem, obsequentem, simplicemque praebuit,
Factumque qualum Christus optat paruulum
Cadeste cum sit ergo regnum talium,
Cunctis hominibus et Deo gratus, breui
Cadeste regnum pertigit compendio.
Non ergo flendus vt miser, vel mortuus,
Aetema vita cui sit, ас beatitas.
Non flendus, inquam: gaudium mihi exprimit
Praegrande fletum: vel nisi causam illius
Considerare nolumus, sed propriam:
Sic iure cuncti fleuerint docti ac pij,
Abbine carentes tam pio ас docto viro,
Sic ipsa iure flebit eniditio.
Pietasque et omnes Musae, et omnes Gratiae
Perplexa res hic extat, illic gaudium,
Hinc moeror vrget, potius vtri accedimus ?
Imo meretur a suis Cornelivs
Vtrumque munus, vt suo adsit funeri
Laetitia, fletus, planctus et plausus simul:
Nec ¡sta solo funeris sunt tempora
Praestanda, verum quamdiu in terris aget
Sincera IESV Societas CORNELIVM
Desiderabit intimo affectu suum,
Perenne donec f ratribus iam singulis
Reddatur inter caelites consortium l .

1

Beide gedichten: C L . 88 ( I ) : (9-12) gepag. + r e n v en + + r e n v .

CORNELIUS CROCUS

Sum color, haud Crocus, quamquam non cesso videri,
Et claro dicor nomine Crocus ego.
Non ego litterulas sum praeceptore Latinas
Doctus Barlando Rhetore: Crocus erat.
Non ego sum gnarus Graecas, emitiere voces;
Sum probus ас doctibus non ego: Crocus erat.
Non pietas patria ludum mea pandit in urbe
Officiosus ibi non ego: Crocus erat.
Quaenam forma foret Latii sermonis ephebis
Non ego promptus eram tradere: Crocus erat.
Non disciplinae gravis inculcator honestae;
Non sine castus ego conjunge: Crocus erat.
Non aluit matris tenuem mea mensa senectam:
Antipelargistes non ego: Crocus erat.
Non abii Romam, Batavo procul orbe relieto:
Loiolae Socius non ego: Crocus erat.
Ossibus ingratae patriae haud ego jure negatis
Romano dignus funere: Crocus erat.
Forsam ego natus quoque sum color Amsterodami;
Amsterodamensis sed mage Crocus erat 1 .

1
Gedicht van Cornells Gysbertsz. Plemp, in zijn Tabulae 1618. Geciteerd OAH. 140.
Allard, 89, veronderstelt, dat „de bekende Vondelvriend" Plemp, „zijn grenzeloze
eerbied voor Crocus wel zal opgedaan hebben uit de mond van zijn roomsch gebleven
leermeester, den Wageninger Pieter van Aphert, gymnasiarch te Amsterdam".
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REGISTER

dr. = drukker/uitge''
lm. = ludimagister
Aalst, Dirk van: zie Martens, Theodorus, dr.
Abel, Im.: 191
Adriaenssens, Adrianus, S.J.: 175, 209211
Adrianus VI, paus: 3Î, 44-4Î, 160, 272
Aegidius Gilles, Petrus: zie Gilles
Afferden, Petrus van, lm. (zie ook Transimundus, Petrus): 96, 100, 1 Я Π 2 , 170, 193, 207, 3J0
Agricola, Rudolphus: 18, 26, 51, 81,
83, 88, 114
—.manuscripten; 11, 12, 19, 23-26,
29, 30, 31, 32, 40, 78-83, 94, 126,
128, 129
—.werken: 21, 23, 25, 30, 32, 40, 48,
78, 89, 93, 107, 114, 124-131,
143, 145, 162, 271, 275, 276, 278,
279, 280, 283, 285, 286, 287, 289
—.invloed op Alardus: 91, 119, 126,
151, 153, 237
Alberti, Gerardus: 334
Alberti, Henricus: 322
Alkmaar, Alardus Florium van: 88
—.Willem van, ;»r.: 133-135, 137,
138, 143, 295
—.Willem Andreae, ;«r.: 135, 143,
149, 299
— , latijnse school: 14-15, 16-20, 82,
83, 171
Alopecius, Hero, dr.: 79, 90, 118, 124,
274, 280, 281, 347
Amerfort, Gerb.: 76
— , Gertrud: 76
Ammonius, Andreas: 29
Amstelodamensis, Jacobus: zie Cornelisz van Oostsanen, Jacob
Amsterdam, Bethanieklooster: 85
— , Ceciliaconvent: 1 2 , 9 5
— , Cellebroeders: 196

jur. = rechtsgeleerde
med. = medicus
— , Mariaklooster (Nes): 45, 154, 157160
— , Mirakel van — : 63, 97, 100-102,
105
— , Nicolaascollege: 195
—.Nieuwe Kerk: 12, 30, 95, 196, 207
—.Onderwijs: 50, 176-193, 195-196,
199-202
—.Paulusbroeders: 195, 199, 201
—.Rederijkerskamer: 195, 200, 201
— , Sacramentsgilde; 100
—»Scholen: Bijscholen: 176
— , Stadsscholen: 14, 176
— , Nieuwe-zijds: 176
— , Oude-zijds: 174, 175, 176-180, 208
— , H. Stede: 30, 64, 65, 74, 100-102,
105, 106, 115, 124, 141
— , Ursulaklooster: 159, 206
— , Wederdopersoproer: 103, 187, 204,
205, 245-246, 265
—.Weeshuis: 162-163
Anabaptisten: zie Wederdopers
Andriesz, Gerrit — van Hoorn: 200,
201
Angelier, Arnold, dr.: 283
Apherdianus/Aphert: zie Afferden, Pe
trus van
Arnoldus, frater S.J.: 211
Arotinus: zie Aurelius, Cornelius — van
Gouda
Arsenicus, Theodoricus: 71
Assen, Johan Walther van: 60, 63
Athilius: 109-110, 296
Aurelius, Cornelius — van Gouda, (van
Lopsen, Lopsenus, Arotinus): 13,
27-28, 51, 53, 54, 56, 291
Backer, Jan Willems de — van Haar
lem, Pistorius: 152
Badens, Catharina: 121
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Radius, dr.: 46
Balen (Balenus), Petrus Claeszoon van,
dr.: 113-114, 277
Balthazar, wederdoper: 136
Barbarus, Herlaus: 128-129
Barlandus, Adrianus, prof.: 22, 23, 34І5, 38-39, 43, 45, 46, 6$, 120,
172, 173, 183, 292, 350
Benedixius, Dominicus: 193
Benning: 191
Bergen, Jacobus Volcardus van: 80
Beringus, God., dr.: 330
Berius, Joannes, lm.: J3-54
Berselius, Faschasius: 40
Berthelot, Jacobus, dr.: 318
Berus, Joannes: zie Berius
Benvouts, Anna: Π 0
Bessarion, Kard.: 47, 91, 12Î, 244, 276,
278
Beverwijk, Clemens van: 111, 112,296
Biecht: 233, 250-2Π
— , oorbiecht: 2Î0
Bignon, Joannes, dr.: 284
Bindoneus, Fr., dr.: 331
Blomcvennus, Petrus: 107
Boelens, Dirck Hillebrantz — den Otter; 9J, 201
—.Nicolais: 12, 26, SS, 9J-98, 103,
104, 105, 123, HO, 192, Ш , 294
— , Trijn Hillebrantsdochter: 106
Boelez, Allart: 191
Boelius, Andreas: 192
Bolle, Jan van, lm.: 179
Bontius, Georgius, dr.; 161, 28f
Borculo, Herman van, dr.: 161, 162,
289
Borne, Dirk van: 24
Bossemius, Matthias, prof.: 193
Boulle, Joannes, dr.: 284
Breda, Jac van, dr.: 32
Bret, Gulielmus le, dr.: 314, 320
Briart van Aeth, Joannes, prof.: 36
Brunt, Reinier, jur.·. 149, 191, 202
Brylingerus, Nicolaas, dr.: 316, 330
Budaeus: 46, 272
Busche (Buschius), Herman van de: 38
Busleyden, Gilles van: 33-34
— , Hieronymus: 28, 33
Buyck: zie Gaster, Johannes
Byrckman, Fam., dr.: 76, 149
—.Arnoldus sr.: 76, 129, 146, 149
— , Arnoldus jr.: 76, 129, 130, 145146, 298, 299
—.Franciscus: 76, 77, 78, И 4 , 274,
290, 294
— , Joannes: 76
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Caesar (de Keyzer), Martinus, dr.: 110,
194, 304, 307, 308
Calenius, Gerwin, dr.: 286
Camminga: 81
Campensis, Gerardus, dr.: Ì2S, 326
Campensis (van Kampen), Joannes: 1 Π ,
129
Canisius, Petrus: 190
Cannius (Canne, Kan), Nicolaas: 73,
75, 87, 107, 108, 109, 110, 120,
138, Π 9 , 172, 174, 178, 179, 180,
183, 184, 192, 206, 211, 252, 259,
296, 297, 334
Cantharus, Theodorus: 69, 83, 91, 295
Cantropolitanus, Joannes: 71
Catanaeus, Joannes: 89
Causidicus: zie Lipsius, Judocus
Cauter, Victor: 116, 297
Ceratinus, Jacobus, lm.: 13, 92
Ceratinus, Joannes: zie Teyng, Joannes
Cerealis, Joannes — van Wassenaer:
117, 151-152, 155
Cerealis Philogenes: 154-15 5, 300
Christiaan II, kon. van Denemarken:
30, 31, 58
Cinnesius (Kinnesz), Guilielmus: 152,
207
Clemens VII, paus: 160
Clenardus, Nicolaas: 24, 25, 31, 69,
78, 81, 94, 129, 294
Clichtoveus, Judocus: 117, 311, 315,
320
Cocus, Simon, dr.: 336
Coelibaat: 118, 139, 141, 154, 155,
206, 253
Coimbra, universiteit: 208
Colinaeus, Simon, dr.: 68, 79, 318
Communie, H.: 99, 106, 254
— , dagelijkse — : 242
—.veelvuldige — : 1 1 0
— , geestelijke — : 242-244
— , onder 2 gedaanten: 98-99
Coloniensis, Bartholomaeus: zie Keulen,
B. v.
Cordatus, Adrianus: 46
Cornelisz van Oostsanen, of van Am
sterdam, Jacob: 57-60, 63
Cornelius Gerardus: Zie Aurelius, Cor
nelius — van Gouda
Corverianus (Corver), Simon, dr.; 46,
272
Cranevelt, Franciscus: 13, 26, 66-67,
293
Crocus, Cornelius — Francisci: 170
— , Henricus: 170
—.Richard: 172, 173

Dappelman, Jan: 196
Deelen, Wouter: zie Wouter
Deventer: latijnse school: 14, Π , 114
Dirk III, «rea/: 123
Dietrich, Joannes Christianus, dr.: 288
Dionysius de Karthuizer: 107, 301
Distensis, Nicolaus: 91
Divortius: zie Duvenvoorde, Jacob van
Dobbius, Cornelius: 187
— , Jacobus: 159
Doletus, Stephanus, dr.: 329
Doopsel: 132, 203, 205, 218, 226-227,
231, 232, 233-239, 2Î3, 2Î4
Doopsgezinden: zie Wederdopers
Doornik: abdij St. Amandus: 120
Dordrecht, Arnold Sadelicus van, jar.:
116
Dorpius, Martinus Dorpius van Naaldwijk, prof.: 11, 22, 25, 26, 27, 28,
39, 4 Î , 62, 6J, 68, 78, 98, 125,
271, 293, 294
Driedo, Joannes, prof.: 123, H 3 , 160,
227, 248, 2 Я , 253
Dumaeus, Antonius, dr.: 91, 144, 145,
148, 153, 281, 282
— , Godefridus, dr.: 304, 308
Duustius, Christiaan — van Delft: 113
Duvenvoorde, Jacob van: 87,114,154,
296, 298
Duvenvordius/Duvenvortius: zie Du
venvoorde, Jacob van
Duyck, Cornelius, lm.: 193
Duyn, Adam van den: zie Verdunius

Edelheer, Jacobus, prof.: 143
Egbertsz, pastoor: 211
Egenolphus, Chr., dr.: 26, 325
Eggert Harpertsz, Jan: 195
Eggert, Willem: 195
Egmond, Dirk II, graaf van: 123
— , Egbertus van — , b. van Trier: 123
— , Georgius van — , b. van Utrecht:
12, 71, 85, 90, 118, 120-124, 141,
265, 288, 297, 298
— , Hugo van — Thalassicus, pastoor:
71
— , Laurentius van — Thalassicus: 88,
97
— , Jan III, graaf van: 118, 120
—.Abdij van: 11, 20, 69-76, 90, 123124
Eilardus Hilarius: 145
Enckevoort, Willem, Kard. van: 120
Eobanus Hessus: 22, 38
Eppendorf, Henricus: 39, 40

Erasmus: 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23,
26, 28-29, 31-42, 45, 46, 47-55,
56, 64, 65, 66, 68, 73, 77, 78, 79,
81, 82, 85, 91, 99, 110, 113-115,
117, 118, 123, 125, 126, 128, 130,
131, 136, 140, 149, 172, 181, 182,
183, 184, 192, 249, 274, 277, 280,
291, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 323,
324, 325, 327, 328, 329, 332, 333,
347, 348
Erfzonde: 144, 153, 226-231, 236, 238
Eucharistie: 75, 95-102, 105-106, 110111, 197, 200, 233, 239-244
Faber: 23-24
Faber, Joannes — Emmeus, dr.: 303,
306, 309
Faber, Nicolaas, dr.: 52
Fabricius, Gualtherius, dr.: 285, 286,
287, 323, 324
Fisher, Johannes, b.: 26, 157, 173, 174,
197, 227
— , Robert us: 53
Florentius Parthenius: 117, 297
Foppinga, Wolpherdus Michaelis: 192193
Francisca Jacobi Bettonis a Capella: 155
Frellonius, J. dr.: 285
— , Fr. dr.: 285
Frobenius, Hieronymus, dr.: 12, 49,
54, 68, 82, 125
Frusius, Andreas: 348
Frye: zie Liber
Gaaf: zie Gavius
Garstman, Regnerus, pastoor: 134
Gaster (Buyck?), Joannes: 84
Gaudovus, Petrus, dr.: 305
Gaultherot, Vivant, dr.: 284
Gavius, Dominicus: 85, 97, 98
Geelen, Jan van: 204
Geldenhauer, Gerardos: 22, 26, 27-28,
46, 78, 125, 291
Gennepaeus, Jasper, dr.: 285
Geraerds, Nicolaas: 187
Ghelen, van, dr.: 332
Gilles, Petrus Aegidius: 23, 53, 54, 77,
130
Goclenius, Conradus, prof.: 12, 22, 3841, 65, 73, 79, 82, 94, 122, 126,
130, 149, 297, 298
Goede werken en verdiensten: 144, 153,
194, 217, 219-225, 228-230
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Goes, Damiaan van: 149, 208-209, 246
— , Willem van — , abt van Egmond:
90
Graphaeus, Joannes, dr.: 277, 304,
305, 306, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 3 Π , 320
Gravius, Joannes, dr.: 322
— , Stephanus, dr.: 319
Gryphius, Franciscus, dr.: 310, 331
— , Sebastianus, dr.: 68, 307, 311, 320,
328, 329, 330, 331, 332
Gymnicus (Gymnich) Joannes, dr.: H ,
52, 91, 93, 122, 124, 274, 276,
279, 280, 287, 288, 289, 290, 302,
306, 309, 310, 312, 313, 314, 3 Π
— , Martinus, dr.: 319, 321, 323, 332
Haarlem, Latijnse school: 188, 190, 193
Hadamarius, Reinardus, 280, 283, 285,
286, 287, 289
Haio: zie Hompens, Haio
Hargen, Johanna van: 149
Harsius, Dionysius, dr.: 307
Heermale, Maria van: 125
Hegius, lm.: 14, 15, 18, 113
Heinius, Nicolaas: zie Heynius
Henricus Joannes, lm. en pastoor te
Egmond: 71
Herborn, Nicolaas: 106-107, 296
Heyl: zie Soter, Joannes
Heylwegen, Adrianus van: 44
Heynen, Claes: zie Heynius, Nicolaas
Heynius, Nicolaas, sr.: 100
Heynius, Nicolaas, jr.: 8, 13, 21, 100,
102, 106, 152, 296
Hierche, Michael de la, dr.: 284
Hillenius, Joannes, dr.: 316
Hillenius (Hillen van Hoogstraten),
Michael, dr.: 27, 38, 44-46, 181,
272, 305, 308, 309, 311, 312, 313,
314, 315, 317, 318, 330, 334
Hippocrates' brief: 73, 91, 92, 142,
178, 181. 281
Holbein, Joannes: 63, 184
Hollonius, Lambertus: 49
Hompens, Hayo: 30, 40, 77, 78, 81,
82, 94, 116, 126, 130, 150, 274
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Stellingen bij Α . J. KÖLKER, Alardus
redamus

en Cornelius

Crocus

Aemstel-

STELLINGEN

I
Ook al zijn Alardus van Amsterdam
van naam, zij zijn toch belangrijk
opvattingen in de Nederlanden als
damse vertegenwoordigers van het
helft van de zestiende eeuw.

en Cornelius Crocus geen theologen
ter kenschetsing van de religieuse
twee van de voornaamste Amster
„Bijbels Humanisme" in de eerste

II
Ten onrechte beweert De Graaf, dat de voornaamste oorzaak van de
verwaarlozing van de studie van het Nederlands Humanisme van de
eerste helft van de zestiende eeuw gezocht moet worden in het Pro
testantisme.
(B. de Graaf: Vergeten Glorie. Over de studie van het vroeg
16e eeuwse Nederlandse Humanisme. Folium, III (19 H ) 81-91).

Ill
De hypothese van De Graaf, dat Alardus in de jaren Π24-1527/28 te
Egmond een kloosterleven leidde, is onhoudbaar.
(B. de Graaf: Folium, IV (1954) 94-95 en idem Alardus Aemstelredamus (1491-1544) His life and Works with a Biblio
graphy. Amsterdam 1958, 30-31).
IV
In tegenstelling tot de bewering van Lindeboom (Bijbelsch Humanisme
in Nederland. Leiden 1913, 223) leert Alardus wel de „transsubstantiatio" en gebruikt ook deze terminologie.

ν
Wanneer Alardus de ketterdood verdedigt, is dit niet op de eerste plaats
op religieuse, maar op maatschappelijke gronden.
VI
Bij een theologische benadering van de erfzonde wordt door het begrip
„situatie" een medewezenlijk aspect belicht, dat in de traditie te weinig
of niet naar voren kwam.
VII
"Wanneer in het Symbolum Fidei gezegd wordt: „Qui propter nos
homines et propter nostram salutem descendit de coelis" worden hier
twee „motieven" voor de Incarnatie aangegeven: de vergoddelijking
van de mens en de verlossing. Over een prioriteit van een der motieven
wordt niet expliciet gesproken.
VIII
Zowel in terminologie als beschrijving van de „ascensio, hemelvaart",
ligt de aanleiding om een „afwezig-zijn" van Christus en diens ver
heffing te onderstrepen, terwijl het „anders aanwezig-zijn en voortleven
in zijn Kerk" hierdoor niet belicht wordt.
IX
Voor een vruchtbaar theologisch gesprek is het noodzakelijk strikt
onderscheid te maken tussen: dogma-inhoud, formulering, theologiseren
over en religieuse beleving van de geloofswaarheid.

X
Zowel de terminologie „Humanistisch Christendom" als „Christelijk
Humanisme" werkt misleidend.
XI
Een van de voornaamste bronnen voor de geschiedenis van de volks
vroomheid is de „volkskunst", welke tot nu toe nog te weinig is benut.
XII
Mondgebed, meditatiefgebed etc. zijn slechts onderscheidingen naar de
vorm. „Gebed" is echter in wezen een levenshouding en levensoriëntatie.

XIII
In het geheel van de liturgische bezinning is nog opvallend weinig aandacht besteed aan het sacrament van Boetvaardigheid. Het zou zeker
onder bepaalde omstandigheden en bij bepaalde gelegenheden (vastentijd, retraite, missie etc.) meer ingepast kunnen worden in een gemeenschappelijke liturgische viering.
XIV
Gezien de geldende gevoeligheid met betrekking tot het systeem van
de „misstipendia", doet dit in feite afbreuk aan de eerbied jegens de
heilige Eucharistieviering en aan de waardering van het gemeenschapskarakter daarvan.
XV
Het zou wenselijk zijn, dat de bisschoppen inzake liturgie de mogelijkheid zouden krijgen deze beter af te stemmen op, met betrekking tot
de praktijk, nader te bepalen groeperingen en/of gelegenheden.

