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AAN VADER EN MOEDER 





Aan het einde mijner universitaire studies gekomen, zie ik 
met groóte erkentelijkheid terug op het vele, dat de Nijmeegsche 
Hoogeschool mij aan geestelijken rijkdom heeft geschonken. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar U, Hooggeleerde Mulder, 
Hooggeachte Promotor. Eerst bij het schrijven van dit proefschrift 
heb ik pas ten volle leeren waardeeren, wat ik aan Uw voorbeeld 
van intensen arbeidslust, aan de eischen ook, door U aan Uwe 
leerlingen gesteld, te danken heb. Want toen ik, ver van het Nij-
meegsch Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis, ver ook 
van den steeds hulpvaardigen Instituuts-directeur, mijn wegen 
zoeken moest, besefte ik opeens, dat ik nú zelfstandig en veilig kon 
voortgaan. Dát was het resultaat der methodische scholing, welke 
ik van U mocht ontvangen. Aan U dank ik ook die echt-middel-
eeuwsche liefde voor het afgewerkte detail, welke in onzen zake-
lijken tijd, tot schade van waarheid en schoonheid, op alle gebied 
zeldzamer dreigt te worden. Onnoodig te zeggen, dat Uwe aan
moedigende belangstelling en opofferende hulpvaardigheid door 
mij ten zeerste is gewaardeerd en mij steeds in aangename her
innering zal blijven. 

Ook U, Hooggeleerde Franses, betuig ik mijn oprechten dank 
voor het vele, dat ik in Uwe prettige en heldere colleges mocht 
opnemen. Schier dagelijks ondervind ik de voordeelen niet enkel 
van de kennis der methodes, maar ook der belangrijke onderwer
pen, welke Gij met zooveel toewijding hebt behandeld. 

Wetenschap, welke een groóte praktische beteekenis voor mijn 
leven zal hebben, hebt ook Gij, Hooggeleerde Brandsma, mij in 
ruime mate meegedeeld. Ik dank U daarvoor met diepe erkentelijk
heid en niet minder voor hetgeen ik in persoonlijk contact met U 
mocht leeren liefhebben. 



Aanvaardt ook Gij, Hooggeleerde Raaijmakers, van Ginneken, 
Steff es en Bellon, de betuiging mijner dankbaarheid voor hetgeen 
Gij, op zoo verschillend gebied, maar met eendere toewijding, hebt 
gedaan voor mijn wetenschappelijke vorming. 

Hoe gaarne zou ik op deze plaats een woord van diepgevoelden 
dank gericht hebben tot Hem, wiens boeiende colleges zulk een 
onuitwischbaren indruk op mij gemaakt hebben, wiens scherpe 
blik achter het bont bewegen der gebeurtenissen de wetten wist 
te speuren, welke haar beheerschten en wiens praktische zin met 
zooveel kracht de toehoorders wist te begeesteren voor de groóte 
taak, die de beoefenaars der geschiedenis in Katholiek Neder
land hebben te vervullen! Nooit zal ik vergeten wat ik aan wijlen 
Professor Dr. H. F. M. Huybers te danken heb. 

Tenslotte dank ik allen, die mij op eenigerlei wijze gesteund en 
geholpen hebben: mijne Oversten, die mij tweemaal in de gelegen
heid stelden buitenlandsche bibliotheken en archieven te raad
plegen; de bibliothecarissen der Universiteiten van Nijmegen, Frei
burg im Br. en München, van het St. Canisius-college te Nij
megen en de Staatsbibliotheek te München; P. Dr. J. Metzler, 
S.J., archivaris der Zuid-Duitsche Jezuïeten-provincie, Professor 
Dr. F. Streicher, S.J., die mij o.m. wees op de belangrijke „Epistulae 
Raderi" en vaak hielp bij het oplossen van palaeografische moei
lijkheden; eindelijk den Nijmeegschen gemeente-archivaris Drs. 
M. Daniels, wiens groóte hulpvaardigheid ik zoo vaak mocht onder
vinden. 
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LIJST DER GERAADPLEEGDE HANDSCHRIFTEN 

N. В. Wij bepalen ons tot de opgave der signatuur en een zoo beknopt 
mogelijke kenschetsing van den inhoud. Voor de lijst der handschriften uit 
het archief der Zuid-Duitsche Jezuïeten-provincie maken wij dankbaar ge
bruik van den door Dr. J. Metzier, S. J. vervaardigden cataloog. 

MÜNCHEN, ARCHIVUM PROVINCIAE GERMANIAE SUPERIORIS 
SOCIETATIS JESU. 

CANISIANA 

CANISIANA 
CANISIANA 

CANISIANA 
CANISIANA 
CANISIANA 
CANISIANA 
CANISIANA 

1, 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

CANISIANA 9. 
CANISIANA 10. 
CANISIANA 11. 
CANISIANA 12. 
CANISIANA 13. 
CANISIANA 14. 
CANISIANA 15. 
CANISIANA 16. 
CANISIANA 17. 

CANISIANA 
CANISIANA 

18. 
19. 

CANISIANA 20. 
CANISIANA 21. 
CANISIANA 22, 

CANISIANA 23. 
CANISIANA 24, 

Collectanea ab anno 1534. (Deze codex behoort aan het 
archief der Prov. Germ. Infer. S. J., doch bevindt zich te 
München in depot.) 
Collectanea. 
Collectanea. Cañones apostolici. Dictata P. Olavii. De eccle
sia et de iustificatione. 
Collectanea, Controversiae. 
Miscellanea, Conciones. 
Collectanea, praecipue de B. M. V. 
Miscellanea et Collectanea, praecipue de virtutibus. 
Collectanea, praesertim theologica. Annotationes de vita 
Sanctorum Helvetiae. 
Collectanea. 
Annotationes de Societate et vita spirituali. Orationes. 
Conciones de Passione, Paenitentia, Eucharistia. 
Conciones anno 1559 habitae. 
Conciones, habitae 12 Nov. 1559—25 Febr. 1560. 
Materia concionum pro Dominicis et Pestis. 
Conciones Quadragesimales 1560. 
Conciones de Tempore et de Pestis. 
Conciones pro Dominicis et Pestis, partim Germanicae, ha
bitae 28 Nov. 1563—10 Aug. 1564. 
Conciones, habitae ab Adventu 1561 usque ad Pascha 1562. 
Conciones habitae Augustae Vind. 5 Apr. 1562—29 Martii 
1563. 
Conciones catecheticae 1562. 
Conciones de Tempore, ut plurimum Germanicae. 
Conciones de Adventu, Nativitate et de libro Job. (1572— 
1576). 
Conciones, praesertim de IV Praecepto (1563—1566). 
Conciones Quadragesimales 1564. 
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CANISIANA 25. Conciones a Dom. X. p. Pentec. usque ad Adventum 1561. 
CANISIANA 26. Conciones. 

CANISIANA 27. Conciones Quadragesimales 1566, et aliae Friburgi habitae. 
CANISIANA 28. Annotationes in evangelia festorum B. M. V. et Dom. p. Pentec. 
CANISIANA 29. Conciones, praesertim de Jona propheta. 
CANISIANA 30. Conciones 1575—1576. 
CANISIANA 31. Conciones inter quas Quadragesimales Augustae Vind. ha

bitae 1569. 
CANISIANA 32. Collectanea ex Conciliis et Patribus. 
CANISIANA 33. Conciones Quadragesimales Germanicae 1575. 
CANISIANA 34. Conciones. 

CANISIANA 35. Conciones 1575—1576. 
CANISIANA 36. Conciones Friburgi habitae 1580—1581. 
CANISIANA 37. Conciones 1582—1584. 
CANISIANA 38. Conciones 1584—1585. 
CANISIANA 39. Conciones Friburgi habitae 1 Maii 1581—28 Dec. 1581 et 

10 Aug.—29 Sept. 1582. 
CANISIANA 40. Conciones pro Dominicis et Pestis, habitae 21 Dec. 1585— 

17 Maii 1587. 
CANISIANA 41. Conciones pro Dominicis et Pestis, habitae 29 Junii 1587— 

25 Dec. 1588. 
CANISIANA 42. Exhortationes; Collectanea ad Societatem Jesu pertinentia. 
CANISIANA 43. Varia. 

CANISIANA 47. Vita R. P. Canisii, auctore R. P. Jacobo Kellero, S. J.; Testi
monia aliorum de R, P. Canisio. 

CANISIANA 50. Collectanea et Miscellanea, in duas partes divisa. (86+94 ff.) 
CANISIANA 51. Conciones Oeniponte 1571—1572 et Friburgi 1581—1597 ha

bitae. 
CANISIANA 52. Conciones. 

CANISIANA 57. Mariae sacrosanctae et deiparae virginis vita. Tribus libris 
comprehensa. (44 ff.) 

CANISIANA 58. Mariae sacrosanctae et deiparae virginis vita. Tribus libris 
comprehensa. (42 ff.) 

CANISIANA 59. Liber II. De Mariae admirabili et perpetua virginitate. 4 ff 
non num. + 219 ff. num. + 3 ff. non num. 

CANISIANA 60. De corruptelis Verbi Dei I—III. 
Lib. I. De Christi praecursore loanne Baptista. f. 1—31. 
Lib. II. De Sanctissima Virgine Matre. f. 31i»—56υ. 
Lib. III. De Petro Apostolorum Principe, f. 56t;—Пби. 

CANISIANA 61. De Corruptelis Verbi Dei liber III. De Jesu Christo mundi Re-
demptore. f. 1—96i>. 

EPÍSTOLAS ad P. M. Raderum 1606—1615. Collectio litterarum, quae a P. 
Raderò datae et acceptae sunt. Tomi duo. 

II. NIJMEGEN, GEMEENTE-ARCHIEF. 

SCHEPENPHOTOCOLLEN der stad Nümegen. Oud rechterlijk archief dér ge
meente Nijmegen, berustend in het gemeente-archief aldaar. 

REKENINGEN der Ellendige of St. Michielsbroederschap. (Vgl. Joosting, 495.) 
ZOOGENAAMD FAMILIE-AHCHIEF-BIESMAN. 



LIJST DER AANGEHAALDE WERKEN 

N. В. De verwijzingen in den tekst zijn zoo beknopt mogelijk gehouden. 
Als in deze lijst slechts één werk van een schrijver wordt opgegeven, citeeren 
wij alleen den naam van den auteur. Het Romeinsche cijfer achter zijn naam 
geeft dan het deel, het Arabische cijfer de bladzijde aan van het in deze lijst 
genoemde werk. Bij het citeeren van de door Braunsberger uitgegeven brie
ven van Canisius is ook de naam van den uitgever weggelaten; de door van 
Schevichaven uitgegeven rekeningen van Nijmegen worden geciteerd: Rek. 

Als in deze lijst meerdere werken van één schrijver worden genoemd, 
wordt het voornaamste woord van den titel aan den naam van den auteur 
toegevoegd. 

I, 3. beteekent dus: O. BRAUNSBERGER, Beati Petri Canisii Societatis 
Jesu, Epistulae et Acta. Deel I, biz. 3. 

DROYSEN, 10. beteekent: G. DROYSEN, Geschichte der Gegenreforma
tion, biz. 10. 

PACHTLER, Reform, 9. beteekent: G. PACHTLER, Die Reform unserer 
Gymnasien, biz. 9. 

PACHTLER, Ratio Stud. I, 30. beteekent: G. PACHTLER, Ratio studiorum 
et institutiones scholasticae Societatis Jesu per Germaniam olim vi
gentes. Deel I, biz. 30. 

De titels, welke in deze lijst met * zijn gemerkt, moesten ter illustratie in 
hun geheel in den tekst geciteerd worden en zijn daarom in deze lijst verkort 
aangegeven. Enkele werken, welke niet uitdrukkelijk worden geciteerd, maar 
toch een ingrijpenden invloed hadden op onze opvattingen, zijn mede in 
deze lijst opgenomen. 

ACTA SANCTORUM Aprilis collecta, digesta, illustrata a Godefrido Henschenio 
et Daniele Papebrochio e Societate Jesu. Tomus II. Editio novissima 
curante Ioanne Carnandet. Parisiis et Romae, Palme, 1865. 

ACQUOY, J. Het Klooster te Windesheim en zijn invloed. I, 1875. II, 1876. 
Ill, 1880. Utrecht, ν. d. Post. 

AEMSTELREDAMUS, ALAHDUS. Rodolphi Agricolae Phrisii de inventione dialec
tica libri omnes. Coloniae, Gymnicus, 1539. 

AGUILERA, E. Provinciae Siculae Societatis Jesu ortus, et res gestae ab anno 
1546 ad annum 1611. I. Panormi, Felicella, 1737. 

ALBERS, P. Handboek der algemeene Kerkgeschiedenis. I, II. Vijfde druk. 
's-Hertogenbosch, Malmberg, z. j . 

ALLARD, H. Pater Joannes Hasius. Studiën, Dl. XLI (1894), 145—160. 
ARON, M. Un animateur de la jeunesse au XHIe siècle. Paris, Desclée de 

Brouwer et Cie., z. j . 
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ASCHBACH, J. v. Die Wiener Universität und ihre Humanisten im Zeitalter 
Kaiser Maximilians I. Wien, Braümüller, 1877. 

BACHELET, X. le. Art. „Canisius", in Dictionnaire de Théologie Catholique, 
II, 2, 1507—1537. 

BECKER, D. Chronica eines fahrenden Schülers oder Wanderbüchlein des 
Joannes Butzbach. Aus der lateinischen Handschrift übersetzt und mit 
Beilagen vermehrt von D. J. Becker. Regensburg, Manz, 1869. 

BERGH, P H . v. D. Het Nijmeegsche geslacht Kanis. Bijdragen voor Vaderland-
sche Geschiedenis en Oudheidkunde, N. R. Dl. IV (1886), 147—170. 

[BETOUW, J. IN DE] Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot 
de Beschrijving en Chronyk van Nijmegen. Nijmegen, van Goor, z. j . 

BEZOLD, F. Aus Mittelalter und Renaissance. München, Oldenbourg, 
1918. 

BIANCO, F. J. v. Die alte Universität Köln und die späteren Gelehrtenschulen 
dieser Stadt. I, 1850. II, 1855. Köln, Heberle. 

BOAS, M. Wat zijn tooneelspreuken? Het Boek, 18e Jg. (1929), 256—266. 
I. BoDiNi methodus historica. Basiliae, Perna, 1576. 
BRAUNSBERGER, 0 . Streiflichter auf das schriftstellerische Wirken des seligen 

Petrus Canisius. Zeitschrift für katholische Theologie, 14. Jg. (1890), 
720—744. 

Die Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen des seligen 
Petrus Canisius. XV. Ergänzungsband zu den Stimmen aus Marialaach, 
Freiburg im Br., Herder, 1893. 

Beati Petri Canisii Socielatis Jesu epistulae et acta. I—VIII. Friburgi 
Br., Herder, 1896—1923. 

Die Kölner Kartause. Stimmen aus Marialaach, Bd. 94. (1917), 134—152. 
Ein grosser Schulmann und echter Studentenvater. Stimmen aus 

Marialaach, Bd. 101. (1921), 1—18. 
Petrus Canisius. Ein Lebensbild. 3. Aufl. Freiburg im Br. Herder, 1921. 

BRONCHOHST, zie Noviomagus, J. en van Slee, J. 
BULAEUS, C. Historia universitátis Parisiensis. I—VI. Parisiis, Noël, 1665— 

1673. 
BURCHARDT, J. Die Kultur der Renaissance in Italien. 13. Aufl. Stuttgart, 

Kröner, 1922. 
BUSAEUS, P. Opus catechisticum sive de summa doctrinae christianae, D. 

Petri Canisii Theologi Societatis Jesu, praeclaris divinae scripturae testi-
moniis, sanctorumque Patrum sententiis seduto illustratum. Edilio altera. 
Coloniae, Calenius, 1577. 

*BUSCHIUS, H. Dictata pro nominariis. Z. pl., Paffraed, 1526. 
* Spicilegium. 
BUTZRACH. Zie Becker. 
'CANISIUS, P . 1 ) . Des erleuchten D. Johannis Tauleri Götliche Predig / 

Leren / Epistolen / Cantilenen / Prophetien / Keulen, von Gennep, 1543. 
* Divi Cyrilli operum omnium tomus primus. Coloniae, No-

vesianus, 1546. 
* Divi Cyrilli operum tomus secundus. Coloniae, Novesianus, 

1546. 

*) Voor de titeis der Latijnsche en Duitsche eerste edities van den drie-
voudigen katechismus, zie hierachter, blz. 182. 
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'CANISIUS, P. Divi Cyrilli Epistolae et synodicae constitutiones. Coloniae, 
Novesianus, 1546. 

* D. Leonis Papae opera omnia. Coloniae, Novesianus, 
1546. 

* Principia grammatices. Ingolstadii, A. et S. Weissenhorn, 1556. 
* Lectiones et Precationes. Ingolstadii, Weisenhornii, 1556. 
* Epistolae B. Hieronymi Stridonensis, eloquentissimi et praestantis-

simi Ecclesiae Doctoris, in libros treis distributae. Dilingae, Mayer, 1562. 
Summa doctrinae Christianae, per quacstiones luculcntcr conscripta, 

nunc demum recognita et locupletata, authore D. Petro Canisio Societatis 
Jesu Theologo, ut ex eius nova praefatione constabit. Coloniae, Cholinus, 
1566. 

* Epistolae et evangelia quae dominicis et festis diebus, de more 
catholico in templis recitantur. Dilingae, Mayer, 1570. 

* Commentariorum de Verbi Dei corruptelis liber primus. Dilingae, 
Mayer, 1571. 

De Maria Virgine incomparabili et Dei Genitrice sacrosancta, libri 
quinqué. Ingolstadii, Sartorius, 1577. 

Warhaffte Histori von dem berümbten Abbt S. Fridelino, und seinen 
wunderbarlichen thaten, ausz vielen alten Scribenten zusammen gezogen, 
jetzunder aber auffs new gebessert unnd in Truck verfertiget. Freiburg, 
Gemperlin, 1589. 

—— Kurtze beschreibung der Gottseligen Frauwen Sanct Yta Gräfin von 
Kirchberg: Welche Durch grosse Wunderzeichen bisz auf f den heutigen 
Tag in dem würdigen Gottshausz Vischingen, in der Landgraffschafft 
Turgaw gelegen, von Gott herrlich gezieret wirdt. Freiburg, Gemperlin, 
1590. 

Zwo warhaffte lustige recht Christliche Historien ausz vilen alten 
Scribenten zusammen gezogen jetzunder aber auffs new gebessert unnd in 
Druck verfertiget. Die erste von dem uralten Apostolischen Mann S. 
BEATO ersten Prediger in Schweizerland. Die ander von dem Berumten 
Abbt S. FRIDOLINO, ersten Prediger zu Glaris und Seckingen. Freiburg, 
Gemperlin, 1590. 

Notae in evangélicas lectiones, quae per totum annum dominicis 
diebus in Ecclesia Catholica recitantur. Friburgi Helvetiorum, Gemper-
linus, 1591. 

Warhafte Christliche Histori in drei Büecher abgetailet Von Sanct 
Moritzen des Kaisers Maximiani Oberstem Feldhauptmann und seiner 
Thebaischen Legion so im Walliserland wegen Christlichen Glaubens ihr 
Marter bestendiglich vollendet. Auch in Sonderheit Von Sanct URSO dem 
loblichen Hauptmann und von anderen Thebaischen Bluetzeügen die in 
der alten Stadt Soloturn gelitten, und noch daselbst ruhen. Freiburg, 
Gemperlin, 1594. 

CAYHé, F. Précis de Patrologie. I, 1927. II, 1930. 'Paris, Desclée. 
CHEVALIER, U. Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-Biblio

graphie. I, 1905; II, 1907. Paris, Picard. 
CHYTHAEUS, D. De lectione historiarum recte instituenda. Opgenomen in: 

I. Bodini Methodus Historica, blz. 986—1132. 
• • Chronologia Historiae Herodoti et Thucydidis. Argcntorati, Mylius, 

1563. 
CRENIUS, T H . Consilia et methodi aureae studiorum optime instituendonim, 
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INLEIDING 

Het is wellicht gewenscht, duidelijker dan de titel vermag uit 
te drukken, aan het begin van dit boek te verklaren, wat het niet, 
wat het wel hoopt te geven. 

Dit boek brengt niet de reeds lang verwachte oorspronkelijk-
Nederlandsche biografie van den man, wiens verbijsterende en 
succesvolle activiteit hem reeds tijdens zijn leven tot een Euro-
peesche vermaardheid heeft gemaakt, wiens zedelijke grootheid, 
vooral sinds de Kerk hem 21 Mei 1925 heilig verklaarde, over heel 
de wereld vereerders en navolgers heeft gevonden. Slechts ééne 
zijde van de rijke persoonlijkheid, die Petrus Canisius Noviomagus 
geweest is, wordt hier beschouwd, en wel: de wetenschappelijke. 
Maar zelfs deze ééne niet eens in haar vollen omvang. Om goede 
redenen hebben wij gemeend, zooveel mogelijk van Canisius' theo
logische kennis te moeten abstraheeren. Hieraan toch dient, naar 
het ons voorkomt, een afzonderlijke studie te worden gewijd, zoo
wel om den bijzonderen aard van het onderwerp, alsook wegens 
de omstandigheid, dat de H. Petrus Canisius de eenige Nederlander 
is, aan wien de Katholieke Kerk den eeretitel van Doctor Ecclesiae 
heeft verleend. Doch ook een meer praktische reden noopte ons 
tot de genoemde beperking. Het materiaal, dat wij moesten onder
zoeken, is zéér omvangrijk. Hadden wij bij de bewerking daarvan 
het theologische gedeelte — eventueel de theologische zijde — niet 
buiten beschouwing gelaten, dan ware dit boek, om met Canisius 
te spreken, ons onder de handen uitgegroeid; het zou dan een veel 
zwaarderen arbeid en veel grootere inspanning gevorderd hebben, 
dan velen wellicht denken i ) . 

Wij beschouwen Canisius dus als geleerde, in zoo verre hij de 
niet-theologische vakken heeft bestudeerd, gedoceerd en bevorderd. 
Aangezien zich hierbij vooral de invloed van het humanisme — in 

i) VI, 418. 

1 
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welken zin, zal nader blijken — deed gevoelen, zullen wij in hem 
bijzonder den humanistischen geleerde trachten te herkennen. 

Bij ons onderzoek meenden wij ons bovendien te moeten laten 
leiden door de gedachte, welke het eerst naar voren is gebracht 
door Professor W. Mulder, S. J., dat het wel zoo vruchtbaar 
zou zijn, Canisius niet zoozeer te beschouwen als baanbreker eener 
nieuwe, dan wel als voleinder eener sinds lang merkbare beweging, 
die uit het hart der middeleeuwen voortkwam1). Een dergelijke 
beschouwingswijze was onder protestantsche geleerden reeds lang 
gebruikelijk, waar het ging om een dieper inzicht in de beteekenis 
van de reformatie en hare leiders. Noemen wij slechts Flacius Illy-
ricus, Ullmann, van Rhijn2), en uit den jongsten tijd de Friesche 
Amerikaan Albert Hyma, den schrijver van „The Christian Re
naissance". Uit de werken dezer mannen is genoegzaam gebleken 
dat zij hare groóte voordeden heeft. Maar ook . . . hare gevaren. 
Zoo gemakkelijk laat men zich immers verleiden om zakelijke 
overeenkomsten tot formeele te stempelen en besluit men tot be
wuste afhankelijkheid, waar slechts een louter toevallige of ook 
een vanzelfsprekende, bijna noodzakelijke gelijkheid wordt waar
genomen. Op dit punt hebben wij, naar beste weten en kunnen, 
groóte voorzichtigheid in acht genomen. 

Tenslotte nog een openhartige, misschien bevreemdende beken
tenis. Niet-Katholieken — soms ook Katholieken — hebben een 
min of meer bewuste verdenking tegen Jezuïeten, die over de 
geschiedenis hunner Orde schrijven. De voornaamste redenen voor 
hun wantrouwen zijn wel deze twee: die schrijvers putten uit 
archieven, welke niet voor iedereen toegankelijk zijn; bovendien 
missen zij de onbevangenheid, waarmee de geschiedschrijver tegen
over zijn onderwerp moet staan. 

In mijn geval nu kan ik verklaren, dat de stukken, welke ik 
in handen heb gehad, reeds door meerdere niet-Jezuieten benut 
konden worden. Vervolgens, het doel dat mij steeds voor oogen 
stond is geweest: het zoeken en meededen van de geheele waar-

!) Mulder, Stud. Cath. 1925-26, II, Afl. 1, blz. 1—19; Afl. 2, blz. 139—151. 
a) Deze formuleert zijn conclusie wel bijzonder scherp, als hij schrijft: „De 
reformatie was een reformatie en geen revolutie. Zij -was bloem en vrucht 
van een dieper geestelijk leven, dat in den schoot van het Middeleeuwsche 
Christendom sluimerde". (Wessel Gansfort, 7.). 
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heid, overeenkomstig de vermaning van paus Leo XIII, welke door 
P. Albers, S. J. als motto werd geplaatst boven zijn vermaarde 
Kerkgeschiedenis: „primam esse historiae legem ne quid falsi 
dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat; ne qua suspicio 
gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis." Zou ik anders ge
handeld hebben, dan zou ik trouwens lijnrecht ingegaan zijn tegen 
een der laatste verlangens van Canisius zelf, die een jaar voor zijn 
dood een „Geestelijk Testament" of gedenkschrift over de voor
naamste feiten uit zijn leven opstelde „unde futurum spero, ut 
de me, ac vita mea anteacta testimonium certius constet iis, qui 
sive bono, sive malevolo animo de rebus nostris fortasse sciscita-
buntur aut pronunciabunt" ! ) . 

Testimonium certius I De eerlijke wil om zulks te geven is er 
geweest. Ook het vermogen? Aan den tot oordeelen bevoegden 
lezer heb ik naar het voorbeeld van Canisius slechts dit verzoek 
te richten: „libere ut moneat de iis, quae aut cavenda, aut emen-
danda e r u n t " 2 ) . 

M a a s t r i c h t , Pinksteren 1932. 

υ 1,33. 
*) VI, 441. 





EERSTE HOOFDSTUK 

HET MILIEU DER VORMINGSJAREN 

Petrus Canisius heeft in hooge mate de verwondering zijner 
tijdgenooten gewekt door zijn geleerdheid1). Toch was hij geen 
genie en er is dus alle reden om te veronderstellen, dat hij gretig 
de ideeën van zijn tijdgenooten zoowel als van het voorgeslacht 
heeft overgenomen, voor zoover althans deze dienstbaar te maken 
waren aan het ideaal van zijn leven: handhaving en uitbreiding 
van het Katholicisme. 

Bestonden er wetenschappelijke tradities in de familie Kanis? 
De oudste Kanis, dien wij kennen, Petrus Canis dictus de Hondt, 

vermeld te Cleve in 13922), schijnt met zijn verlatijnschten naam 
geen ongeletterd man te zijn geweest. Het is echter niet meer te 
achterhalen of hij tot de voorvaderen van zijn beroemden naam
genoot moet gerekend worden. Te Keulen treffen wij in 1395 een 
zekeren Johan Kanis aan, misschien dezelfde als de aldaar ge
noemde schepen uit de jaren 1427 en 14463). In diezelfde stad 
wordt in 1420 aan de universiteit ingeschreven als student een 
Petrus Canis, zoon van Walter, geboortig uit Tr ie r 4 ) . Maar ook 
van hen zijn geen genealogische relaties met het Nijmeegsche 
geslacht aan te wijzen. 

In de weinige middeleeuwsche documenten, welke te Nijmegen 
1) „Est vir incomparabilis Philosophus eximius, Theologus profundus, 
lectionis infinitae Orator valde eloquens. Ecclesiastes pariter gravis et 
jucundus. Denique lumen eius temporis inter Doctores Ecclesiae", aldus de 
annalen der Universiteit te Ingolstadt, waaruit o.a. deze passage is over
geschreven in Can. 47, blz. 159. 
2) v. d. Bergh, 149. 
3) v. d. Bergh, 149. 
*) Keussen, Matr. I3, 215. 
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zijn bewaard gebleven, komt de naam Kanis het eerst voor in den 
aanvang der vijftiende eeuw. In 1414 wordt n.l. een kleine pacht
som betaald voor een stukje land aan den Groesbeekschen weg 
door zekeren Kanis i ) , vermoedelijk dezelfde als Johan Kanis, aan 
wien in 1420 het burgerrecht der oude Waalstad werd verleend2). 
Misschien was deze de stamvader van het Nijmeegsche geslacht; 
een geletterd man schijnt hij echter niet te zijn geweest, daar wij 
verder niets over hem vernemen in die stukken, waarin de namen 
der notabele en ontwikkelde ingezetenen zoo herhaaldelijk plegen 
te worden genoemd. 

Als het waar is, dat welvaart ontwikkeling meebrengt, dan heeft 
het Canisius' grootvader Dirk Kanis niet aan een ruimere kennis 
ontbroken. Zijn vrouw Wendelina was de dochter van een rijk heer, 
Arnold Vissers, ridder van Jeruzalem 3 ) . Dirk zelf bezat landerijen 
te Hees4) en weiland in de Ooy5) ; hij behoort tot de kooplieden 
die „des Maesenstrooms mit oeren Schepen, gueden en coopman-
schappen gebruyckt hebben, ende voer bij den Tol tot Kuyck op 
ende neder gevaren hebben" e) ; wordt in 1493 betrokken in een 
twist over kerkelijke goederen7) ; treedt 24 Maart 1495 op als ver
tegenwoordiger der zes Nijmeegsche broederschappen8) en heeft 
in 1497 volgens beweren van Jodocus de Valle, broeder van de 
Predikheeren-orde te Brussel, zich onrechtmatig goederen toe
geëigend, welke Henricus de Amerzoey heeft vermaakt aan gods
huizen en kloosters, weshalve hij met anderen „door den paus 
voor de censura ecclesiastica gedaagd wordt, maar eenigen tijd 
daarna ontslagen"«). 

Toen Dirk Kanis in 1523 overleed10), bekleedden zijn zonen allen 

!) Rek. I, 81. 
2 ) Rek. I, 129. 
s ) Epp. ad Raderum, I, n. 48. f. 1. 
*) Sormani, Weeshuis, 118. 
5) Sormani, Weeshuis, 125. 
e) [In de Hetouw,] Handvesten, 180. 
7) Joosting, 186. 
e ) Joosting, 191. 
e ) Nijhoff, Inventaris, 56—57. De bedoeling van den schrijver is, ondanks 

de eigenaardige formuleering, duidelijk genoeg. Dirk Kanis beliep een 
censuur. 
10 ) Rek. Eli. Broederschap 1523, f. 2v. Dus niet in 1519, zooals v. d. Bergh, 
150, meent. 
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een ambt, dat hoogere studies vereischte. De oudste, eveneens Dirk 
geheeten, was kanunnik der Sint Stephenskerk; Johan oefende in 
het derde huis vanaf de Meypoort op de Legerweyen het ambt van 
apotheker u i t 1 ) . Otto fungeerde als stadsrentmeester. Zij allen 
werden echter in ontwikkeling en succes overtroffen door hun 
broeder Jacob Kanis, den vader van Petrus Canisius. Daarover 
verstrekten, in den aanvang der zeventiende eeuw, zijn nazaten 
aan Joannes Hasius de volgende gegevens: 

„Magister Jacobus Canisius, licentiaat in de letteren, werd naar 
het Lotharingsche hof geroepen door hertog Renatus, wiens ge
malin Philippa de zuster was van Karel van Egmond, hertog 
van Gelder. Zoozeer stond hij bij deze vorsten in de gunst, dat 
zij hem in den adelstand verhieven en aan zijn blazoen (een 
zwarte loopende jachthond) uit het hunne een balk benevens 
een helm met open vizier toevoegden. Ook verleenden zij hem 
ruime inkomsten, die hij ook na zijn terugkeer in zijn vaderstad 
bleef genieten. Toen hij op het punt stond naar de zijnen weer 
te keeren, begiftigde de hertog hem met een vergulden beker 
vol gouden munten en Philippa trok van haar vinger een ring 
met een schitterenden diamant. Hij keerde dan met drie of vier 
paarden naar Nijmegen terug en werd op het eerste gezicht zelfs 
niet door zijn moeder herkend. Hij was een voorname en schit
terende persoonlijkheid; den bode, die hem jaarlijks het geld 
uit Lotharingen bracht, zond hij na een gul onthaal in nieuwe 
kleeren terug" 2 ) . 
Te Nijmegen werd Jacob Kanis weldra meester van het Claesgilde 

4 Schepenprotocol, Sabb. p. Inv. Steph. 1554, f. 41; v. d. Poll, Inv. O. R. A. 
II, 80 en Rek. IV, 251. 
a) Epp. ad Raderum, I, n. 48, f. 1 : „M. Jacobus Canisius L.L. Licentiatus, 

vocatus in aulam Lotharingicam a Renato duce, cui nupta erat Phi
lippa, sóror Caroli Egmondani, ducis Geldriae, ita istic principibus gratus 
fuit, ut eum donarint nobilitate, eius insignibus (qui est canis niger ve-
naticus currens) ex suis addiderint trabem et galeam apertam, attribuerint 
etiam ipsi proventus ampios, quibus etiam post reditum in patriara gaudebat. 
Redituro ad suos Dux illi poculum inauratum plenum nummis aureis: 
Philippa detractum e suo digito annulum cum insigni diamante, donavit. 
Rediit ergo Noviomagum cum tribus aut quatuor equis, nee agnitus quidem 
initio a matre. Vir fuit magnificus ас splendidus; nuncium quotannis defe-
rentem illi pecuniam e Lotharingie post lautam tractationem donatum novis 
vestibus remittebat". 
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en „raitzvrient" i ) , in 1523 schepen, en waarschijnlijk nog datzelfde 
jaar burgemeester. Nog minstens negen maal werd hij tot dat ambt 
herkozen. Dat was, vertelden zijn nakomelingen met trots aan 
Hasius, nog niemand overkomen en zij voegden er aan toe, dat 
hij feitelijk „consul perpetuus" is gebleven boven de andere bur
gemeesters. Dat dit geen grootspraak was, leert ons de zakelijke 
stadsrentmeester, als hij aanteekent: 

„soe meister Jacop Kanys in onsser statt saeken seer duyck, 
trouwelick gedient heefft, soe dan sulx buyten ende bynnen 
onsser stadt by den vremden geschiet ys ende hy geen loen 
dairvan en heefft gehadt, ons burgermeisters mytten raydt hem 
dairvan te guydt gedaen een aem wi ins . . . " 2 ) , 

waarbij dan het volgend jaar, in 1536, uitdrukkelijk wordt ver
meld, dat die belangrijke en belangelooze diensten bewezen waren 
„buten siine burgermeisters tyden"3). 

Welke de interne belangen der stad waren, die door hem zijn 
behartigd, behoeft hier niet vermeld te worden. Zij zijn elders 
uitvoerig beschreven4). Hier zij nog slechts gewezen op de be
langrijke rol, die Jacob Kanis in de geschiedenis van Gelder heeft 
gespeeld. Zij typeert zijn invloed zoowel als zijn karakter. 

Hertog Karel van Gelder, die geen wettige nakomelingen bezat, 
wilde het laatste der Nederlandsche gewesten, dat zijn onafhanke
lijkheid tegenover het Rijk bewaard had, aan een Lotharingschen 
hertog overdragen. Daarmee zou het feitelijk in de macht van Frans I 
van Frankrijk zijn gekomen. Tegen die plannen kwam het natio
naal bewustzijn der Gelderschen in verzet. De staten wilden dan 
liever vroeg of laat met den Kleefschen hertog bezwijken voor de 
overmacht van Karel V. Jacob Kanis organiseerde het verzet tegen 
den ouden hertog, het belang van zijn gewest stellend boven dat 
van zijn geslacht. Hij wist te voorkomen, dat de grimmige con
dottiere bezetting legde in den Nijmeegschen burcht; hij was het, 
die in 1536 Willem van Gulick, Kleef en Berg, te Nijmegen in
huldigde als hertog. 

Mogelijk is het, dat deze relaties met den Kleefschen hertog den 

») Rek. III, 134. 
2) Rek. V, 194. 
s ) Rek. VI, 60. 
4) Studiën, Dl. CHI (1925), blz. 335—359. 
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Nijmeegschen burgemeester in aanraking hebben gebracht met 
Hendrik VIII van Engeland. De wijze waarop hij bij zijn terugkeer 
van de reis over het Kanaal door de vroedschap werd ontvangen ! ) , 
wijst er althans op, dat het hier een belangrijke politieke zending 
gold, die wel niet viel onder „alsulcke sake onser stat rechten en 
privilegiën berurende" 2 ) . Zeker is het echter, dat Jacob Kanis in 
persoonlijk contact is geweest met Karel V. Toen hertog Willem 
in 1543 den oorlog tegen den keizer om het bezit van Gelder moest 
opgeven, teekende Canisius' vader, als eerste der Nijmeegsche af
gevaardigden, het Verdrag van Venlo. 

Uit dit alles blijkt wel genoegzaam, dat Canisius later met recht 
van zijn vader kon getuigen, dat hij „met vele eereambten werd 
vereerd en vaak gewikkeld was in belangrijke aangelegenheden 
van staten en vorsten" з). De zoon zou in dat voetspoor treden, 
echter niet met politieke, maar godsdienstig-cultureele bedoelingen. 

Een enkel woord nog over het huiselijk leven van Jacob 
Kanis. 

In 1519 schonk hij op Dinsdag 18 Januari de morgengave aan 
Aegidia van Houweningen 6). De jonge vrouw, die daags te voren 
zijn echtgenoote was geworden, was de dochter van Mr. Gijsbert, 
apotheker, wijnhandelaar, eigenaar van de kapitale, nog be
staande boerderij „De Berkenbosch" in het naburige dorp Malden 
en van weiland in de Ooy. Doch Jacob Kanis' schoonvader was 
niet enkel een man, die veel geld bezat, maar het ook deskundig 
wist te beheeren, zoodat zoowel de stad Nijmegen als buitenland-
sche kloosters van zijn diensten gebruik maakten bij de afwikkeling 
van financieele zaken 6 ) . 

Volgens Nijmeegsche tradities zou het jonge paar zich gevestigd 
hebben in het linker hoekhuis van Broerstraat en Beynumsgas, 
waar tot in het begin dezer eeuw de geboortekamer van Petrus 

!) Rek. VI, 88. 
») Rek. IV, 205. 
3) v. Slichtenhorst, 465; Volgens Knippenbergh, 151, bevond zich onder 
degenen, die voor den hertog ten beste spraken, ook Joh. Gropper, scho
laster van St. Gereon te Keulen, met wien P. Canisius in relatie stond. 
4 ) I, 8. 
6 ) Schepenprotocol, 3a altera Anthonii Abbatis 1519. f. 5v; v. d. Poll, Inv. 
O. R. A. II, 70. 
e ) Studiën, Dl. CHI (1925), blz. 386—389 en M. Daniels in De Gelderlander, 
20 Mei 1925. 
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Canisius werd aangewezen. Met de archivalia in de hand kan 
men echter bewijzen, dat deze overlevering in strijd is met de 
feiten. Want blijkens een schepenprotocol van 1519, verkoopt zekere 
Beel Verlynden(?) een huis en erf in de Broerstraat aan den 
kleermaker Johannes van der Horst, dat eenerzij ds begrensd wordt 
door hef erf van Arnoldus Schat, anderzijds door de gas (vicus) ; 
de voorzijde ligt aan de straat (platea), de achterzijde grenst aan 
het erf van Gijsbertus van Houweningeni). Het gaat dus evident 
over het hoekhuis. Tevens blijkt, dat de schoonvader van Jacob 
Kanis in de tegenwoordige Beynumsgas woonde, welke toen, zoo-
als wij aanstonds zullen zien, Bronc (k) horstgesken heette. Een 
tweede schepenprotocol van 1524 vermeldt, dat in dat jaar op 
den hoek nog steeds de bovengenoemde kleermaker woonde; het 
daarnaast gelegen huis van Schat wordt verkocht aan Jacob 
Kanis, die blijkt te wonen in het voormalige huis van zijn in 
1523 overleden2) schoonvader 3). Eindelijk leert een derde pro
tocol, dat in 1524 „meister Jacop Kanys, der Rechten licentiaat ende 
Weyndell zijn echte huysfrou" 4) ten behoeve van Wichman van 
den Bergh in waarschap stellen „oeren huyss ende hostat (sic), 
mit allen oeren rechten ende tobehoren, daer sy nu tertyt in 
woenen in bronckhorstgesken gelegen" 6). 

Dat deze straat eerst tegen het einde der zestiende eeuw haar 
tegenwoordigen naam heeft ontvangen, blijkt uit een aanteekening 
in het legerboek der St. Stephenskerk, waarin gezegd wordt, dat 
de kerk een huis bezit in „bronchorstgesken". Een zestiend' eeuw-
sche hand e) voegde achter den naam „bronchorst", in margine de 
verklaring toe: „nu benums" 7 ) . 

Uit deze gegevens meenen wij te mogen concludeeren, dat Jacob 

*) Schepenprotocol, Sabbatho die Agathe 1519, f. 9; ν. d. Poll, Inv. O. R. A. 
II, 70. 
з) Rek. Eli. Broedersch. 1523, f. 2υ. 
a) Schepenprotocol, post Anthonii Abbatis 1524, f. 8i>; v. d. Poll, 
Inv. O. R. A. II, 35, meende ten onrechte, dat dit protocol van 1424 was. 
*) Wendelina van den Bergh, de tweede vrouw van Jacob Kanis. 
s ) Schepenprotocol, 6a p. Vis. Магіае 1542, los inliggend blad; v. d. Poll. 
Inv. O. R. A. II, 77. 
e ) Van Hoeck, Bossche Bijdragen 1923, blz. 46. 
7 ) Van Hoeck, Bossche Bijdragen 1923, blz. 77. Van Schevichaven, Oud-Nij-
megen's Straten, 23, spreekt slechts over een ander Bronckhorstgasken, ver
meld in 1679 en gelegen bij de Houtstraat. 
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Kanis, gelijk toen te Nijmegen vaak placht te geschieden, bij zijn 
schoonvader Gijsbert van Houweningen introuwde en na diens 
dood, in 1523, in Bronchorstgesken is blijven wonen1) . 

Hier werden hem uit zijn huwelijk zeven kinderen geboren, 
waarvan er echter vijf op jeugdigen leeftijd zijn overleden2). In 
1526 stierf ook vrouwe Aegidia. Het jaartal van haar overlijden 
kennen wij uit de rekeningen der Ellendige Broederschap te Nij
megen, waar zij onder de rubriek „Van gelucht" wordt vermeld 
als „Meyster Kanis huysfrou"3). De beteekenis van het genoemde 
opschrift wordt duidelijk verklaard in de rekeningen van 1534, 
waar wij lezen: „dyt syn dye gheluchten ende begenckissen (sic) 
van dye bruedder ende susteren diije in dessen jaer ghestoerven 
sijn". Aangezien het boekjaar dezer rekeningen gesloten wordt 
op het feest van St. Caecilia (22 November) en Canisius' moeder 
als voorlaatste onder de overledenen van het jaar 1526 wordt ge
noemd, kunnen wij redelijkerwijze aannemen, dat haar dood in 
het najaar gesteld moet worden. De kleine Peter, geboren 8 Mei 
1521, was toen dus vijf en een half jaar oud. De schrandere knaap, 
met zijn liefdevol hart, schijnt van deze droeve gebeurtenis meer 
begrepen te hebben dan de meeste kinderen van zijn leeftijd. Zoo 
trof het ons dat hij, als jongen in een zijner schoolboeken de ver
maning lezend: vader te eeren en moeders zuchten niet te ver
geten, onder het hier gecursiveerde woord een streep zette4). In 
zijn autobiografie verhaalt Canisius nog, dat zijn moeder op haar 
sterfbed zijn vader deed beloven, dat hun jongen in het oude 
Katholieke geloof zou worden opgevoed. Wij voelen in de woorden, 
waarin ons dit feit wordt medegedeeld, nog de ontroering doortrillen 
eener persoonlijke herinnering. 6). 

1) Toen wü een onderzoek naar deze kwestie wilden beginnen, bleek de 
Nymeegsche archivaris, de heer Daniels, zich daarmee reeds langen tijd 
bezig te houden. Zelf niet in de gelegenheid tot publicatie van zijn onderzoek 
over te gaan, stond hij ons met de meeste bereidwilligheid toe van zijn 
ontdekking gebruik te maken. 
а ) Epp. ad Raderum, I, n. 48. f. 1: „M. Jacobus parens fuit XIX liberorum, 
nam ex coniuge prima Aegidia Houwingana genuit septem proles, at quinqué 
non venerunt ad maturam aetatem". 
») Rek. Ell. Broedersch. 1526, f. 8. 
*) Can. 1. Spicilegium Buschii, blz. В iij: „Honora patrem tuum et gemitus 
jnatris tuae ne obliviscaris". 
б ) I, 8. 
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Later heeft Canisius meermalen vernomen, dat zijn moeder hem 
vaak onder tranen aan God heeft aanbevolen i) ; een dier Christen
vrouwen dus, die in tranen hebben gezaaid, wat anderen later met 
vreugde zouden oogsten. 

Zijn huiselijke opvoeding heeft hij ontvangen van zijn stief
moeder Wendelina van den Bergh, met wie zijn vader vóór 1530 2) 
hertrouwd was 3 ) . Over zijn karakter en neigingen in die dagen 
biecht hij later openhartig op. Hij heeft als jongen veel gedacht, 
veel begeerd, veel gezegd, veel gedaan, veel nagelaten wat een 
Christenknaap niet paste en wat niet alleen een berisping, maar 
ook heel vaak een strenge kastijding verdiende. . . Hij verknoeide 
een goed deel van zijn tijd met spelen, beuzelarijen, dwaasheden, 
fantasterijen en allerlei andere kinderachtige bezigheden. Hierin 
had hij ook op heilige plaatsen en tijden plezier. . . meer en meer 
bleek zijn minder goede wil en de zeer verkeerde neiging tot 
verontwaardiging, toorn, verzet, trots en wraakzucht, niet alleen 
in begeerte, maar ook, voorzoover men daartoe op die leeftijd in 
in staat is, metterdaad. Vaak heeft hij toen zijn verzorgsters, ouders, 
makkers en hen, die hem goeden raad gaven, geminacht, beleedigd 
en te weinig eer bewezen ·*). 

Nu mogen welwillende biographcn al zeggen dat dit vrome Over
drijving is, de psycholoog moge er al aan toe voegen dat de schrij
ver dezer zelfbeschuldiging altijd wat zwaar op de hand is ge
weest, de kern van deze karakterontleding is zonder den minsten 
twijfel juist. Er is in Petrus Canisius altijd iets van den potentaat 
Jacob Kanis blijven leven s). Op rijperen jongensleeftijd „stak hij 
meer en meer de horens op". Hij ging groot op zichzelf, minachtte 
anderen, wilde oordeelen over gewichtige aangelegenheden en 

υ I, 9. 
2 ) Z.g. Familie-archief-Biesman, Gemeente-archief te Nijmegen. 
3 ) Epp. ad Raderum, I, n. 48, f. 1: „ex qua genuit 12 proles sed 4 mature 
obierunt". In margine noteerde Hasius dat zij de zuster was van Dr. Burchard 
de Monte, biechtvader van keizer Ferdinand en deken te Arnhem. 
4 ) I, 10. 
B) Raderus, die Canisius persoonlijk gekend heeft, teekent hem aldus in 
zijn biografie, blz. 260—207. „Statura fuit ex mediocri magis ad proceram 
accedente acie oculorum acri, et infinita lectione nunquam hebetata; 
quamvis laevus nota maculosus esset, fronte porrecta et oblonga, coma quam 
alebat, nigricante. Sermone utebatur leni, lentoque et benigno, vehement! 
tarnen et acri in delinquentes". 
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praatte als een blinde over kleuren. Ook kon hij niet gemakkelijk 
toegeven, wanneer hij vermaand of berispt werd*). Soms voelde 
hij zich geneigd tot liegen en bedriegen, maar of hij dit ooit ge
daan heeft, mogen wij gerust betwijfelen. Want al bleef het hem 
zijn leven lang moeilijk vallen, met innerlijke kalmte het oordeel 
van anderen te verdragen, al klonk zijn anders zoo vriendelijke 
en beheerschte stem scherp, als hij anderen moest berispen, dat 
Canisius bijna naief-eerlijk en oprecht is geweest, blijkt uit zijn 
latere gedragingen zonneklaar. 

Men behoeft geen bijzonder scherpzinnig psycholoog te zijn, om 
in de lange lijst gebreken, die Canisius zich toeschrijft, de schaduw
zijden te zien van veel nobele eigenschappen. Peter Kanis was 
een godsdienstige en reine jongen. Hij had pleizier in vrome voor
stellingen en kerkelijke plechtigheden, waaraan hij ook met toe
wijding deelnam2) ; hij legde zich reeds als kind toe op boet
vaardigheid en versterving 3). Dat werd zijn redding, toen hij in 
groóte zedelijke gevaren kwam, doordat hij het ouderlijk huis 
moest verwisselen met de woning van een leeraar. Daar kwam 
hij onder makkers, die hem „door woord en voorbeeld het kwaad 
leerden en aanprezen en het voor fraai hielden over schandelijke 
dingen te denken, te praten en te roemen"*). Met een gerust hart 
kon hij echter later getuigen dat hij zich nooit aan een ernstig 
vergrijp had schuldig gemaakte). 

Dit is alles, wat ons met zekerheid uit de Nijmeegsche jeugdjaren 
bekend is over zijn opvoeding. In de kracht van zijn leven getuigde 
Canisius, dat de herinnering aan deze gebeurtenissen hem een 
prikkel was, om zich het welzijn van de kinderen der weigestelden 
met deernis aan te trekken. Want deze worden in onzen tijd, 
zoo zegt hij, zóó opgevoed, dat zij geen gevaarlijkere vijanden 
schijnen te hebben dan hun ouders, leermeesters, bloedverwanten 
en vrienden. Op een leeftijd, waarop zij van nature zoo ontvanke
lijk zijn voor alles wat edel is, worden zij door de genoemde 

i ) I, 13, Vgl. I, 40. 
2) I, 12. 
3) I. 22. 
4) 1,13: „Hie in tales incidi sodales atque commilitones, qui suis turn verbis 
tum exemplis peccandi docerent et augerent licentiam, quique de turpitudine 
cogitare, loqui et gloriari pulchrum existimarent." 
β) I, 15 en I, 40. 
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personen op allerlei treurige manieren bedorven en niet alleen 
afgehouden van een ijverig streven naar vroomheid, maar zelfs 
tot trots, weelde en onzedelijkheid opgeleid en door de meest 
verderfelijke huiselijke lessen en voorbeelden tot zonde verleid. 
Als slechte praat de goede zeden verderft, welke rampen moeten 
dan niet volgen uit de bedorven zeden van hen, die over de jeugd 
gesteld zijn en uit de schandelijke voorbeelden der huisgenooten?.... 
Heer, open toch de oogen der niet slechts blinde, maar ook dwaze 
ouders en opvoeders der jeugd, opdat zij niet langer blinde en 
dwaze geleiders mogen zijn, die de blinde en dwaze jongelingschap 
naar den poel van eeuwig verderf voeren i) ! 

Wij zullen later zien, dat Canisius degelijk onderwijs als een 
machtig hulpmiddel beschouwde om de jeugd, die hij zoo innig 
liefhad, een goede opvoeding te verzekeren. Wij willen daarom 
thans nagaan hoe het gesteld was met het onderwijs, dat hij zelf 
te Nijmegen heeft ontvangen. 

Er waren in die dagen te Nijmegen twee scholen2). De oudste 
was de Latijnsche school tegenover de St. Stephenskerk, ook wel 
„apostolische school" genaamd, wijl zij (in 1273?) gesticht was 
met medewerking van de kanunniken der Keulsche Apostelenkerk, 
welke het patronaatsrecht over de St. Stevenskerk bezat. In 1420 
werd het gebouw aanzienlijk verbeterd, maar tijdens de jeugd van 
Peter Kanis moet het reeds in hooge mate de gebreken van den 
ouden dag vertoond hebben, daar het in 1544 door het thans nog 
bestaande, bijzonder fraaie gebouw werd vervangen. 

Ofschoon de school door de geestelijkheid was gesticht, kwam 
ook hier de zorg voor het beheer en onderhoud spoedig ten laste 
van de stad. De rekeningen geven ons een getrouw verslag van de 
onkosten aan herstellingen, alsmede aan „joexstairtf's) of „dyck 
bier", waarop de kinderen bij den aanvang van het schooljaar 
op Sint Gregoriusdag 4 ) getracteerd werden. De bezwaren, die 

*) I, 14. " 
2) v. Schevichaven. Oud Nijmegens Kerken, 4—17. 
s) Rek. V, 113. 
4) 12 Maart. Te Keulen gingen op dien dag de kinderen van de parochieele 
school de huizen langs met de vraag of er geen nieuwelingen naar school 
moesten, die zij dan maar meteen meenamen. (Weinsberg, I, 40). 
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meerdere paedagogen ι) uit de eerste helft der zestiende eeuw 
tegen dezen drank opperden, kwamen bij de dorstige Nijmeegsche 
vroedschap blijkbaar nooit opl 

De burgerkinderen betaalden schoolgeld, de armen en zij, die 
als chorales in de kerk dienst deden, ontvingen gratis onderwijs. 
De „rectoir van der schoeien" werd aangesteld door het stads
bestuur, waarbij de scholaster van het in 1476 opgerichte kapittel 
van advies mocht dienen. Het ambt werd gehonoreerd met een 
salaris, dat tijdens de jeugdjaren van Canisius de kapitale som 
bedroeg van twee en dertig gulden plus een nieuwen tabberd 2 ) . 

Naast deze Latijnsche school bezat Nijmegen nog een huis der 
Broeders des gemeenen levens. Volgens Schulze was hun de weg 
bereid door den populairen predikant Jan Brugman 3 ) . Dit is zeker 
alleszins aannemelijk, daar de oude Franciscaan vanuit het Nij
meegsche klooster nog kort voor zijn dood aan Egbert ter Beek 
een buitengewoon hartelijken brief zond, waarin hij zijn spijt uit
drukte over zijn vroegere uitvallen tegen de Broeders en hen 
dringend vermaande hun hooggeprezen arbeid onder de jeugd 
voort te zetten 4 ) . 

Over deze nederzetting van de Broederschap bestaan de meest 
tegenstrijdige verhalen, zelfs in een en hetzelfde w e r k 6 ) . In plaats 
van die tegenstrijdigheden lang en breed tegen elkaar uit te spelen, 
is het ver kieselij ker, ons te bepalen tot hetgeen Lindebornius in 
zijn geschiedenis van het bisdom Deventer heeft aangeteekend 6 ) . 
Deze schrijver zegt uitdrukkelijk, dat hij de Annalen van het Nij
meegsche huis heeft benut 7 ) ; zijn bericht is sober, bevat niets 
tegenstrijdigs en er is, al kunnen wij hem niet meer controleeren, 
geen reden de juistheid van zijn korte mededeelingen in twijfel 
te trekken. Bij hem dan lezen we, dat als de eigenlijke stichter 
van het Nijmeegsche Gregoriushuis beschouwd moet worden de 
deken der St. Stephenskerk, Reinier van Os, die op Driekoningen 
1 ) O.a. J. L. Vives, Ad veram Sapientiam Introductio, De corpore, η. 105: 
„Potus erit, vel naturalis ille, universis animantibus in commune a Deo 
paratus pura et liquida aqua, vel tenuissima cervitia, vel vinum bene dilutum". 
2 ) Rek. V, 19, 85, 151. 
3 ) Realenz. f. prot. Theol. III3, 485. 
·») Moll, Brugman, I, Bijl. I. 
e ) b.v. Leitsmann, 29 en 67. 
e ) Lindebornius, 131. 
7 ) „de quo in hu jus domus Annali". 
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van het jaar 1500 is overleden. In November 1475 kocht hij het 
stadsverblijf van Reinald, heer van de heerlijkheid Ooy, dat kort 
te voren door de woedende burgerij was geplunderd, toen Karel 
de Stoute Nijmegen belegerde, wijl Reinald de partij van den 
vijand had gekozen. Tot de groóte weldoeners behoorde verder 
Bartholomaeus Eek van Heusden, over wien de annalen van dit 
huis, anno 1498, meededen, dat hij zeven jaar bij Franschen en 
Engelschen in krijgsdienst was geweest. Door zijn innige beden 
bewoog hij de Broeders, hem aan te nemen als een der hunnen 
en toen hem deze gunst was toegestaan, stichtte hij allen door 
zijn buitengewone boetvaardigheid. Sinds 1507 stond hij aan het 
hoofd der scholaren. In 1516 is hij overleden. 

Uitdrukkelijk zegt Lindebornius verder, dat aan het huis een 
school verbonden was !) en dat de Nijmeegsche stichting een filiaal 
was van het college te 's-Hertogenbosch. De eerste rector, Pieter 
van Os, was vandaar naar Nijmegen gekomen. De goede faam 
van het moederhuis, die eerst later tengevolge van de grimmige 
aardigheden van den oud-leerling Erasmus2) heeft geleden, zal 
de Nijmeegsche school stellig ten goede zijn gekomen. 

Voor ons onderwerp is het van groot belang te weten, welke der 
beide Nijmeegsche scholen door den jongen Peter Kanis is bezocht. 
Miraeus noemt hem leerling der broeders з) ; Leitsmann 4) neemt 
dit zonder meer aan, onder verwijzing naar Delprat 6 ), maar deze 
verklaart geen bewijzen te kunnen vinden, welke de juistheid 
van Miraeus' mededeeling aantoonen*). Wat Leitsmann beoogt 
met zijn verwijzing naar Foppens is niet zoo duidelijk. Op de 
aangehaalde plaats der Bibliotheca Belgica7) is geen woord te 
vinden ten gunste der onderhavige bewering 8). 
1 ) „Habuit annexum Ludum litterarium". 
2 ) Erasmi Opera, I, f*** 4»: . . . . a b l e g a t u s est in Buscumducis . . . . Illic 
vixit, h.e. perdidit annos ferme tres, in aedibus Fratrum, ut vocant: in 
quibus tum docebat Romboldus. Quod genus hominum jam late se spargit 
per orbem, quum sit pernicies bonorum ingeniorum, et seminaria Mona-
chorum." 
3 ) Miraeus, 67—68. 
4 ) Leitsmann, 29. 
«) I.e., 68. 
·») Verhandeling, 139. 
T) Foppvis , II, 960. 
8 ) Schäfer, 8, meent eveneens dat C. te Nijmegen de school der Broeders des 
gemeenen levens bezocht. Hij verwijst naar I, 13, waar Braunsberger echter 
niet méér zegt, dan dat er te Nijmegen meerdere scholen waren. 
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Is het dan misschien mogelijk langs anderen weg de gestelde 
vraag te beantwoorden? 

Eerstens is het niet twijfelachtig of de school der Broeders, die 
in Nijmegen reeds spoedig in een ruimer gebouw moest worden 
ondergebracht1), gaf beter onderwijs dan de Latijnsche. Zou nu 
vader Kanis, die zelf gouverneur was geweest der jonge hertogen 
van Lotharingen2), zijn veelbelovenden oudsten jongen niet het 
beste gegeven hebben, wat hij geven kon? 

Vervolgens valt het onmiddellijk op dat de oudste aanteeke-
ningen, welke van Canisius bewaard zijn gebleven en die de 
laatste katern vormen van den eersten bundel zijner schrijfboeken, 
zulk een zorgvuldige en fraaie hand vertoonen. Zoo b.v. de hymne 
„A solis ortus cardine" — het feit, dat we hier het afschrift eener 
hymne voor ons hebben, zegt op zich zelf al iets — waaronder 
vermeld staat, dat ze is overgeschreven te Keulen op Nieuwjaars
dag 15353). Dit fraaie schrift kan de dertienjarige natuurlijk ook 
elders dan bij de Broeders des gemeenen levens geleerd hebben, 
maar het doet ons toch onwillekeurig denken aan deze van ouds
her kundige schrijvers, die als zoodanig ook te Nijmegen een uit
stekende reputatie hadden. Zoo lezen we in de stedelijke reke
ningen van 1532 — wij bepalen ons tot het tijdvak waarin Cani
sius hun leerling kan zijn geweest — dat zij den stadssecretaris 
hielpen om „onser stadt brief f te verlychten ende te vernyen"*). 

Nog een andere kleine aanwijzing vinden wij in hetzelfde deel 
van genoemd schrijfboek. De eigenaar ervan schreef op dien 
leeftijd reeds Grieksch en nu zullen wij nog zien, hoe dit vak 
vooral door de fraters, op voorbeeld van Hegius, werd onderwezen. 

Misschien ook is een herinnering aan vroegere leermeesters er 
niet vreemd aan, dat Canisius op de laatste bladzijden van een 
zijner jeugdboeken een aantal sententies van Geert Groóte en 
Florens Radewijns uit Thomas a Kempis afschreef5), en-dat hij 
1) v. Schevichaven, Oud Nijmegens Kerken, 101. 
2) Raderus, 3. 
3) Can. 1, blz. a viii en a 9 (alleen de eerste acht bladzijden zijn genum
merd): „Laus deo scripta anno 1.5.3.5. Coloniae kalend, ianua." 
*) Rek. V. 66. 
B) Can. 1, blz. 23 van: Regimen Sanitatis. Dis ist ein Regiment der gesunt-
heit durch alle Monadt des gantzen Jares, wie man sich halten sol mit essen 
und auch mit trincken und saget auch von aderlassen. Impressum Argentine 
per Mathiam hüpf, 1506. 

2 
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in het voorwoord der Tauler-uitgave1) den grondlegger der De
vo tio Moderna op een lijn stelt met Eckard, Heinrich Suso en 
Ruysbroec, „erleuchte lerer, die nach den prophetien Johelis, vom 
heiigen geist reichlig übergössen waren, und auch grosze seien 
frucht theten im wyngart des herren" 2) . 

Op een bijzondere relatie tusschen Peter Kanis en het Nij-
meegsche Gregoriushuis wijzen nog eenige fundaties, vermeld in 
de rekenboeken der St. Stephenskerk. Daar lezen we: 

„Het Legerboeck brengt mit dat die kerckmeisters yn der 
tyt gehalden syn eeuwelick unde erffelick alle Vrydach yn ons 
kerck fuer dat middel altaer vyff erm clercken int Fraterhuis, 
als sie die Miss aldaer heel uth gehuert sullen hebben, ut toe 
richten 5 broey, elcxs van 5 pd. unde 5 goeder haerinck. Dit 
heft dus gefundeert a0 1544 der werdiger heer doctor Petrus 
Canisius unde m. Jacop Canisius huisfrou a0 46." 3 ) . 
Evenals elders waren namelijk ook te Nijmegen door de frater-

heeren interne leerlingen aangenomen, gelijk blijkt uit het testa
ment van Geertruydt Kreyens, waarbij in 1523 zes minvermogende 
jongens werden vrijgesteld van kost- en leergeld. Zij moesten veer
tien jaar oud zijn en de vijfde klas der gewone school hebben door-
loopen. 4). 

Nu zagen wij reeds dat Canisius terwille zijner studie — hijzelf 
deelt het feit in passieven vorm mee! — het ouderlijk huis moest 
verwisselen met dat van een leeraar en hoe hij daardoor in groóte 
moeilijkheden kwam 5). Zouden die vage uitdrukkingen misschien 
daarom juist gekozen zijn, wijl Canisius de goede reputatie der 
fraterheeren wilde sparen? 

Wat er van zij, dit alles tezamen schijnt wel een bevestiging 
te zijn van het bericht van Miraeus, dat Canisius te Nijmegen 
bij de Broeders des gcmeenen levens ter schole is gegaan. Maar 
zekerheid daaromtrent bezitten wij niet. 

Een andere vraag, die zich al evenmin tot klaarheid liet brengen, 
1) De vraag of deze met recht aan hem toegeschreven wordt, zullen ц nog 
nader bezien. 
2 ) I, 87—88. 
3 ) v. Schevichaven, St. Stephenskerk, 268—269. 
4 ) v. Schevichaven, Oud Nijmegens Kerken, 101. 
5 ) I, 13: „Et auxit hos mihi morbos mutatura domicilium, cum ex aedibus 
nempe paternis in domum praeceptoris discendi causa transferrer". 
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is deze: wanneer heeft Peter Kanis Nijmegen verlaten om zijn 
studies voort te zetten aan de Keulsche Universiteit? 

De oudste biograaf, Matthaeus Raderus, deelt mede, dat de naam 
Peter Kanis te lezen staat in het register der Montanerbeurs van 
het jaar 15341). Een bevestiging van zijn bericht, inzooverre al
thans er uit blijkt, dat Canisius in genoemd jaar naar Keulen is 
gekomen, is de autografische notititie van 1 Januari 1535 te Keulen, 
waarover wij reeds gesproken hebben. Maar daartegenover staan 
eenige andere opgaven, welke daarmede niet in overeenstemming 
zijn te brengen. Het academisch statuut der Keulsche Universiteit 
bepaalde, dat nieuw-aangekomen studenten zich binnen veertien 
dagen door den rector der universiteit moesten laten inschrijven 2). 
Canisius nu is eerst 18 Januari 1536 geimmatriculeerd3), zoodat 
hij, in de veronderstelling dat hij zich aan deze bepaling heeft 
gehouden, eerst in het begin van 1536 te Keulen aankwam. En 
dit is dan weer in overeenstemming met Canisius' eigen getuigenis 
dat hij, „nadat hij zijn vijftiende jaar was ingegaan", dus na 8 Mei 
1535, ongeveer tien jaren te Keulen heeft doorgebracht4). 

Braunsberger, hoewel niet met stelligheid sprekend, zoekt de 
oplossing aldus: het getuigenis van Raderus heeft geen waarde, 
daar zijn eigen woorden schijnen aan te duiden, dat hij het „album 
contubernii Montani" niet heeft gezien. De eenige moeilijkheid, die 
dan nog overblijft, is deze, dat Canisius reeds 1 Januari 1535 te 
Keulen een zijner geschriften dateerde. Maar, zoo merkt Brauns
berger op, in den genoemden codex treffen wij verschillende han
den aan en het kan niet als zeker worden beschouwd, dat de 
bedoelde datum door Canisius zelf is geschrevens). 

Dit laatste is echter onaannemelijk. Immers in het oudste schrijf
boek zijn, alleen reeds bij nadere beschouwing van de wijze waarop 
het ingebonden is, duidelijk twee gedeelten te onderscheiden. Het 
laatste deel, dat begint met eenige gedrukte schoolboekjes, waarin 
1 ) Raderus, 7: „anno quippe cío. io. xxxrv in album contubernii Montani 
inscriptus legitur." Het zelfde jaartal staat ook op dezelfde bladzijde der ed. 
Monachii 1623. 
s ) ν. Bianco, I, Anlage III, 8. 
3 ) I, 657. 
*) I, 16: ,Ληηο5 fortasse decern, aut iis amplius Coloniae vixi, postquam 
aetatis annum decimum quintum essem ingressus." 
5 ) I, 659: „quae canisiae manus certe similis, immo f o r t a s s e Canisii 
ipsius est". 
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autographische kantteekeningen voorkomen, vertoont slechts een 
en dezelfde hand, maar van verschillenden leeftijd, n.l. de gewone 
schrijfwijze van Canisius en een veel netter, zorgvuldiger schrift, 
waarvan echter de letters dezelfde karakteristieken vertoonen als 
in de gedeelten, welke door hem als man zijn geschreven. Het is 
zonder twijfel zijn schrift uit de jeugdjaren. Op deze wijze zijn 
geschreven het „Magni Athanasii opusculum de vi Psalmorum"i), 
onmiddellijk gevolgd door „A solis ortus cardine" met den be-
wusten datum en door aanteekeningen „ex libro scripto Dni 
theodorici Bardwijck"2). Wie anders dan Canisius, die inwoonde 
bij Andreas Heerl de Bardwyck, zou het laatste hebben overgeno
men uit dat „geschreven boek" van een van Andreas' naam-
genooten te Keulen? 

Eindelijk: is het niet veiliger een datum, die op den eigen 
aangegeven dag moet zijn geschreven, als juist te beschouwen, 
dan een, welke eerst vele jaren later wordt opgegeven, en nog 
wel tweemaal verschillend? Wij haalden immers vroeger reeds 
de plaats aan uit de Confessiones, waar Canisius zegt, dat hij na 
zijn veertienden verjaardag, dus na 8 Mei 1535, naar Keulen is 
gekomen; in het veel later geschreven Testament gebeurt dit eerst, 
nadat hij vijftien jaar was geworden3). 

Nu zou men nog de suppositie kunnen maken, dat Canisius een 
anderen jaarstijl heeft gebruikt, doch als dit het geval is, kan 
men hoogstens tot het besluit komen, dat het jaar 1535 voor hem 
vroeger dan op 1 Januari is begonnen. Ook is het mogelijk, dat 
hij zich vergist heeft; in het begin van een nieuw jaar verschrijft 
iedereen zich wel eens bij het plaatsen van een datum. Doch bij 
een veronderstelling moet het blijven. 

Wij besluiten dus: dertien jaar oud, vóór 1 Januari 1535, heeft 
Peter Kanis Nijmegen reeds verlaten4). Of hij te Keulen eerst 
eenigen tijd huisonderwijs heeft ontvangen van Nicolaas Esch, 
1) Can. 1, laatste katern, blz. a i—a viii. 
2) Can. 1, laatste katern, blz. a 10. 
3) I, 36: „postquam . . . annos quindecim aetatis attigi." 
4) In dit verband zij er op gewezen dat op resp. 7 en 9 Nov. 1534 twee 
Nijmegenaars, Gerardus Cervus en Conr. Heteren, te Keulen werden in
geschreven. Zij waren blijkbaar reeds meer gevorderd in de studie, daar 
beiden 16 Nov. d.a.v. reeds het baccalareaatsexamen deden. Het is echter 
ook mogelijk, dat beiden de inschrijving uitstelden tot vlak voor het examen 
en reeds eerder gekomen waren. Vgl. Keussen, Matr. II, 929. 
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gelijk Raderus meent1) , dan wel terstond de lessen aan het 
Montaner-gymnasium volgde2), moeten wij een open vraag 
laten. 

Waarom besloot de Nijmeegsche burgemeester, die, naar het 
schijnt, zelf te Parijs zijn studies heeft gedaan, — immers, vanuit 
Parijs werd hij naar het Lotharingsche hof geroepen3) — zijn 
jongen naar de Keulsche Universiteit te zenden? Heeft de laatste 
bede der stervende moeder daarop invloed gehad? Keulen toch 
gold met Leuven, waar Canisius later op uitdrukkelijk ver
langens zijns vaders eenigen tijd kanoniek recht studeerde4), als 
het bolwerk tegen het aanstormend Protestantisme. Waarschijnlijk 
behoeven wij de verklaring niet zoo ver te zoeken. We treffen 
onder de studenten en ook onder de professoren te Keulen reeds 
zeer vroeg vele Nijmeegsche namen. Nijmegen behoorde tot het 
Keulsche diocees; Keulsche „raidzfruenden" en „apostelhererC'6) 
versmaadden bij hunne bezoeken aan Nijmegen evenmin de heer
lijkheden der stadskannen als de „wyboscop van Coinè"6). Te 
Keulen woonden ook de „Ryncken en Kannegiesseren", rijk genoeg 
om de vernieuwing der Nijmeegsche vestingwerken te financie
ren7) en waarschijnlijk persoonlijk bekend met den vader van 
Canisius, die spoedig zelf met meerdere leden dezer familie in
tieme relaties had. Het verkeer tusschen beide steden was druk 
en gemakkelijk, — in drie dagen bracht het schip Nijmegenaars 
naar de Keulsche kade8) — de postverbinding vrij geregeld en 
veilig, daar ook particulieren brieven konden meegeven in den 
fraai geschilderden trommel9) van den „rijdenden stadsbode"10). 

Zoo kan het ons niet verwonderen, dat Canisius te Keulen zijn 
1) Raderus, 6—7: „ Coloniam Agrippinam profectus, doctorem vel 

domesticum, ut opinor praeceptorem, vel politiorum certe literarum et 
Eloquentiae m agist rum habuit primum Nicolaum Eschium." 

2) Deze mogelijkheid achten wij niet uitgesloten, gezien de hopelooze, nog 
te bespreken pogingen van de overheid om te beletten, dat de bursae zelf
standige scholen werden in den trant der Parijsche colleges. 

3) Raderus, 3. 
4) I, 21—22. 
B) Rek. V, 26. 
«) Rek. IV, 21. 
7) Rek. Ill , 294 en passim, 
β) Rek. III, 13. 
») Rek. III, 294, 295. 

io) Rek. IV, 167. 
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studie ging beginnen, al nam het aantal Nijmeegsche studenten 
aldaar sinds 1500 gestadig a f 1 ) . 

Omtrent het midden der vijftiende eeuw behoorden de studenten 
der artistenfaculteit allen tot een der vier groóte bursae: de Mon
tana, Laurentiana, de Bursa Cornelii (in 1524 opgeheven) en de 
Bursa Kuck. De bursae waren oorspronkelijk een gemeenschap 
van studenten onder een hunner professoren, den „magister regens-
bursam", maar werden ook te Keulen spoedig afzonderlijke scho
len met in- en externe leerlingen, zooals dit ook te Parijs het 
geval was, waarvan trouwens Keulen het systeem had overgeno
men 2 ) . Hoewel de universitaire overheid zich lang tegen deze ont
wikkeling had verzet, slaagde zij er niet in den uitgroei tot zelf
standige scholen, tezamen de artistenfaculteit uitmakend, tegen 
te houden. Langen tijd moesten de leerlingen althans eenige ge
meenschappelijke colleges volgen in het gebouw der schola artium, 
maar sinds 1532 kwam daar ook niets meer апз) . 

Canisius werd leerling der Montaner-beurs. Geen enkele Nij-
megenaar had zich sinds 1514 nog aan een andere bursa laten 
inschrijven. Wellicht gold echter in dit speciale geval nog een 
geheel eigen motief. Sinds drie jaren doceerde daar immers Ma
gister Joannes Bronchorst, die in 1534 — naar onze meening het 
jaar van Canisius' komst te Keulen — als deken der artisten
faculteit fungeerde 4). Deze nog jonge professor was niet alleen 
een stadgenoot, maar misschien zelfs een vroegere overbuur 
van Peter Kanis 5 ) . Het Bronchorsthuis toch had aan de 
1 ) Over de vier eerste decenniën der zestiende eeuw werden ingeschreven 
'32 + 22 + 19 + 8 Nijmegenaars. 
2) Keulen was, zooals de oprichtingsbul van 21 Mei 1388 (facsimile bij 
Keussen, Universität, na blz. 16) bepaalt, ingericht naar het model van Parijs. 
Drie vierde der eerste professoren had te Parijs gestudeerd (Keussen, I.e. 
blz. 12). De indeeling in nationes werd echter, evenmin als vier jaar later 
te Erfurt (Kaemmel, 108), overgenomen. Wij herinneren ook aan de op
merking van Denifle, 403, dat de bursae in Duitschland belangrijke afwij
kingen vertoonen van de wijze, waarop zij in de Romaansche landen waren 
ingericht. 
3) Kuckhoff, Tricoronatum, 22. 
*) Keussen, Matr. II, 886. 
B) 9 Jan. 1466 verkochten Theodericus de Bronchorst en Alarda, zijn vrouw, 
een erftins van 1Í4 Frankische schild uit hun huis in de Bemmelgas, (Joos-
ting, 126—127) d.i. in de latere Beynumgas. Tot in het eerste kwartaal der 
zestiende eeuw hebben de Bronchorsten hier gewoond. 
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straat, waar burgemeester Kanis woonde, den naam gegeven. 
De bursa Montana, later door Canisius als „een goede onder

wij s-inrich ting" geprezen i) , verdient natuurlijk onze bijzondere 
belangstelling. Zij dankte haar ontstaan aan een Nederlander, 
magister Henricus de Gorikym2). Deze had te Parijs gestudeerd 
en aan de universiteit aldaar belangrijke functies waargenomen. 
Zoo was hij in 1410 procurator nationis anglicae en in 1413 rector 
universitatis. Tegen het opkomend nominalisme verdedigde hij de 
via antiqua in vele commentaren op de werken van St. Thomas. 
Zoozeer drukte hij zijn stempel op het onderwijs in de door hem 
opgerichte bursa, dat hare leerlingen nog een eeuw later „Tho-
misten" werden genoemd, in tegenstelling met de „Albertisten" 
van de Laurentiana. Bij zijn dood in 1431 benoemde hij Gerardus 
ter Stege de Monte, een landgenoot uit 's-Heerenberg, tot zijn op
volger als regens en naar dezen is de bursa voortaan genoemd 3 ) . 

De bursae hadden tot taak hare leerlingen de noodige algemeene 
scholing te geven, vereischt voor de eigenlijke vakstudie aan een 
der drie hoogere faculteiten: theologie, rechten en medicijnen. 
Niet veelweterij, maar harmonische verstandsontwikkeling was het 
ideaal. Vandaar dat reeds vroeg begonnen werd met de wijs
begeerte, welke in het Latijn werd gedoceerd. De bursa, die hare 
leerlingen uit de meest verschillende stads- en stiftscholen ont
ving, moest dus ook de grammaticale kennis der jongeren vol
tooien*). Bijzonder op dit punt nu deed zich, vooral sinds het 
begin der zestiende eeuw, de invloed gelden van twee machtige 
factoren. Op de eerste plaats noemen wij de activiteit, door de 
devotio moderna op onderwijsgebied ontwikkeld, en vervolgens 
het steeds sterker Noordwaarts dringend humanisme. Dat wij in 
dit boek niet met een vluchtige beschouwing van dezen laatsten 
factor mogen volstaan, spreekt vanzelf. Maar ook de eerste ver-
;l) I, 17: „ad docendum discendumque locus erat aptus Montanum Gym
nasium, in quo liberalibus disciplinis me operam dare, et magisterii lauream 
consegui voluisti." 
2) Volgens Kcussen, Matr. I2, 213, werd de bursa „angeblich 1419" gesticht" 
Magister Henricus is echter eerst na 20 Dec. 1419 te Keulen geimmatricu-
leerd onder Henricus Clant van Groningen. 
3) Keussen, Matr. I2, 212. Volgens Kuckhoff, Tricoronatum, 13, naar Lam-
bertus de Monte Domini, een neef van Gerardus, vermeld bij Keussen, Matr. 
I2, 539. 
4) Kuckhoff, Tricoronatum, 23. 
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dient onze volle aandacht. Volgens een reeds oude, maar door 
Hyma weer met nieuwe argumenten verdedigde meening, is het 
onderwijs-systeem der Jezuïeten tenslotte de voortzetting van het 
werk van Jan Cele, den vriend van Geert Groóte1). Hyma heeft 
echter niet het uitmuntende boek van den Belgischen Jezuïet 
Herman benut, waarin deze stelling reeds met degelijke bewijzen 
was weerlegd, maar waarin ten andere niet de mogelijkheid is 
bezien dat Canisius — volgens Friedrich Paulsen „der hervorra
gendste Mann unter den Begründern des jesuitischen Unterrichts
wesens auf deutschen Boden"2) — te Keulen indirect door de 
onderwijs-tendenzen der Usselvallei zou zijn beïnvloed, waarvan 
natuurlijk de terugslag op de Duitsche Jezuïetencolleges, door 
Canisius opgericht en geleid, te bespeuren moet zijn3). 

Wij moeten dus een flinken stap terug zetten in de geschiedenis 
van het onderwijs en zullen eerst het werk der devotio moderna 
en den invloed ervan op Keulen bespreken. Daarbij komt tevens 
die van het humanisme aan de orde. Beide factoren toch werken 
op een gegeven tijdstip, gelijk wij zullen zien, op elkander in. 

Men heeft onzen Geert Groóte den patriarch genoemd van het 
moderne gymnasium4). Deze Deventer schepenzoon, die zijn weet-
gierigen geest had laten zwerven tot in den spookachtigcn alchi-
mistenkelder en die zelfs op den rand des grafs geen afstand 
wilde doen van zijn zwarte kunst, moest zich tenslotte gewonnen 
geven voor de bittere levenservaring, door den Nijmeegschen 
burgemeesterszoon na anderhalve eeuw nog waard geacht te wor
den aangeteekend : 

„Scientia scientiarum est scire se nihil scire 
Quoties inordinate aliquid extra Deum concupiscimus, toties 

a Deo fornicamur UH soli piacere studeas, eumque timere, 
qui te cognoscit et omnia. Quid vero si placeas omnibus, Deo dis-
pliceas? Quis inde fructus?" δ ) . 
Is het wonder dat de man, die deze ontboezemingen schreef, 

!) Hyma, 92, 298—299. 
2 ) Paulsen, I a, 401. 
8 ) Herman ontkent dus: I o . directe ontleening aan de devotio moderna; 
2° indirecte via Canisius. Daarentegen aanvaardt hij, vooral voor de Zuidel. 
Nederlanden, een plaatselijke, secundairen invloed. Zie vnl. blz. 106 van 
zijn boek. 
4) Pachtler, Reform, 23, geciteerd door Schoengen, Schule, 108. 
6 ) Can. 1, blz. 23 van het Regimen Sanitatis. 
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hartstochtelijk kon afgeven op de wetenschap, een titel in de medi
cijnen of de rechten als waardeloos beschouwde? Maar, impulsief 
als hij was, verloor hij in de praktijk des levens de beteekenis 
der studie niet uit het oog. Had hij niet uit zijn sombere vragen
lijst terstond de conclusie getrokken, dat men trachten moet steeds 
zijn hart naar God te richten i) ? In zijn oog werden „alle ge
schapen dingen", ook de wetenschap, middelen tot een hoog en 
heilig doel. We zien hem dan ook zijn omvangrijke kennis in 
preek en traktaat uitspelen met eindelooze citatenreeksen, ja de 
zwaarmoedige man wist zijn gewetensangsten over al te groóte 
boekenliefde spoedig te kalmeeren! 

De hoofdoorzaak van de mistoestanden in de Kerk was in zijn 
oog de gebrekkige opleiding der geestelijkheid 2 ) . Daarom streefde 
hij met alle kracht naar verbetering van het onderwijs3). On
verzettelijk dreef hij zijn vertrouwden vriend Jan Cele in die 
richting. Op onderwijsgebied beloofde deze veel; welnu, zoo schreef 
Groóte hem: „wie groóte dingen belooft, moet ook iets groots tot 
stand brengen." Daarom bestreed hij j arenlang de kloosterplannen 
van zijn vriend: „voor den opbouw der Kerk tot de volheid van 
Christus' leeftijd hebben wij wetenschap en boeken noodig"*). 

Met een korte onderbreking werkte Cele nu als rector van de 
school te Zwolle van 1375 tot 14175), daarbij gesteund door de 
fraterheeren van het Gregoriushuis. Hij was er eindelijk van over
tuigd, dat het verdienstelijker is, toekomstige bestuurders en leera
ren der Kerk en predikers van het Woord Gods goed onderwijs 
te geven, overeenkomstig het voorschrift van het Evangelie, dan 
openlijk het Woord Gods te verkondigen 6 ) . 

Bij de organisatie zijner school stond Cele het voorbeeld der 
1) Can. 1, blz. 2 van het Regimen Sanitatis. ,A creaturis omnibus et magna 
cum vi cor tuum averte: teipsum vero perfecte vivere, et cor tuum semper 
ad Deum erigere stude, ut dicas, oculi mei semper ad Dominum". 
2) Vgl. voor Groote's denkbeelden over de opleiding der geestelijkheid zijn 
brief aan den jongen man, die een beneficium curatum begeert. (A. K. G. III, 
Bijlage 3, blz. 22—24). 
s ) In de volgende beschouwing cursiveeren wij datgene, wat wij later by 
Canisius zullen terugvinden. 
4) Schoengen, Schule, 40. De brief aan Cele is uitgegeven in de Abhand
lungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Hist. Classe, 1898, 
XXI, 34—37. 
β ) Hyma, 122. 
β ) Busch, Chron. Windes, 217. 
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Parijsche collegia voor oogen, een feit, dat wel reeds eerder is 
geconstateerd ! ) , maar waarop ons inziens niet genoeg gelet pleegt 
te worden. Wij weten niet of Cele, evenals Groóte, aan de Parijsche 
universiteit heeft gestudeerd, hoewel het zeer waarschijnlijk is, 
daar het eenerzijds bekend is dat hij in het buitenland studeerde !) , 
anderzijds dat hij er later aan dacht naar Praag te gaan. Alvorens 
het rectoraat te Zwolle te aanvaarden, ondernam hij met Groóte 
een reis om te Parijs vooral de kloosters te bezoeken, waar onder
wijs werd gegeven 3 ) . Cele breidde het aantal klassen uit van drie 
tot acht en stelde voor het onderwijs in de hoogste twee of drie 
Parijsche magisters aan 4). Of deze klassenindeeling wel zulk een 
ontdekking was, als Hyma meent, zou men kunnen betwijfelen. 
Over de indeeling der scholen in klassen weten wij weinig; in het 
algemeen kan men zeggen, dat het aantal leerlingen, leeraren en 
lokalen beslissend was 5 ) . Bulaeus geeft nergens een bepaald getal 
aan: de Dominicanen te Chartres hadden sinds ± 1230 meerdere 
leeraren en onderleeraren, behalve den rector, in een school van 
200—300 leerlingen 6) en in 1508 hooren we, dat het college van 
Montaigu de grammatica in zeven klassen geeft7). De onder
verdeeling der groóte lagere klassen in groepen van acht of tien 
leerlingen, welke te Zwolle plaats vond, was in de Fransche scholen 
reeds eeuwenlang gebruikelijk s). 
1 ) Duhr, Studienordnung, 4: „Auf Paris weisen auch die vielverbreiteten 
berühmten Schulen der Fraterherren oder Hieronymianer, denn dort hatte 
ihr Stifter Gerhard Groot um die Mitte des 14. Jahrhunderts seine Studien 
gemacht." 
2) Busch, Chron. Windes. 205: „scientiarum attractus amore sanctarumque 
scripturarum desiderio ad partes se dedit externas". 
3) Schulze, Realenz. f. prot. Theol. HI3 , 770. 
4) Busch, Chron. Windes. 206: „Cum autem multitudinem scolarium ad se 
confluencium debite informare non sufficeret, [Cele] duos arcium magistros, 
qui primo et secundo locis privatis in lectionibus et examinacionibus et 
generaliter toti scole secum praecssent, assumpsit". Vgl. Liber de reform, 
monast. 393: „Nam duos aut tres artium magistros Parisienses habuimus, 
cum quibus sepe disputans putabam eos errare et me verum habere. Prefui 
eciam in scolis ibidem quinto loco, in quo interdum plusquam 60 aut 80 
scholares habui fréquentantes, quibus grammaticam legi et logicam et in 
illis eos examinavi. Prefui etiam ad tempus tercio loco. Nam primo et 
secundo locis magistri nostri prefuerunt". 
5) Kaemmel, 185. 
e) Aron, 163. 
T) Meyer, 18. 
8) Schoengen, Schule, 70. 
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De uitbreiding van het onderwijsprogram door Cele te Zwolle 
bewerkt, was niet origineel. Schoengen heeft er reeds onder ver
wijzing naar Paulsen de aandacht op gevestigd, dat meerdere 
scholen boven de triviale vakken plachten uit te gaan i) . Met veel 
nadruk heeft echter Hyma, die in heel zijn werk sterk beïnvloed 
is door Ullmann's streven om reformatoren vóór de reformatie te 
ontdekken, er op gewezen, dat Cele op Zon- en feestdagen gedeelten 
der H. Schrift aan de leerlingen verklaarde 2 ) . Dit was echter in 
het geheel geen nieuwigheid. Reeds Jordanus van Saksen had dit 
gebruik in het eerste kwartaal der dertiende eeuw aan de univer
siteit van Parijs ingevoerd3). Wanneer wij het later aan vele 
universiteiten en scholen terugvinden, of juister gezegd, eerst in 
lateren tijd vermeld vinden, dan mogen wij, gezien de overwegende 
beteekenis van het Studium Parisiense op de inrichting dier studia 
generalia en particularia, gerust eerder aan rechtstreekschen in
vloed van Parijs dan van Zwolle denken. En zelfs waar de laatste 
met zekerheid valt aan te wijzen, is deze dan tenslotte van Parijs 
afhankelijk. Terloops zij betreffende deze kwestie nog opgemerkt, 
dat de tegenstand van den Zwolschen pastoor niet bewijst, dat 
Cele met een niet-Roomsche praktijk voor den dag kwam. Immers, 
het feit dat hij ook volwassenen4) tot die onderrichtingen in de 
school toeliet, verklaart genoegzaam waarom het conflict ontstond 
tusschen „kerk en school", dat door Groote's persoonlijke tusschen-
komst spoedig is bijgelegd. 

De school van Cele bereikte een hoogen bloei, dank zij de dege
lijkheid van het onderwijs en de zorgvuldige controle der vorde
ringen van de leerlingen, wier aantal steeg tot 1200. Zij is het 
model geweest voor het onderwijs aan vele bloeiende scholen in 
de Rijnstreek en inzonderheid der beroemde school te Deventer 

1) Schoengen, Schule, 94. 
2) Hyma, 93. 
s ) Aron, Inleiding van Mandonnet, O.P., 15: „C'est Jourdain lui-même qui 
institua à Paris l'usage des Conférences religieuses du soir pour les jeunes 
gens des écoles, les dimanches et jours de fêtes". Zie ook Schoengen, 
Schule, 22. 
4) Busch, Chron. Windes. 211: „ C u m . . . . Joannes epístolas et evangelia 
suis in scola discipulis et eciam secularibus auditorium suum ingressis, 
cepisset exponere dominus Reynerus pastor id nisus est prohibere, 
nolens ut verbum dei ab aliquo nisi a seipso, capellanis suis et terminariis 
publice legeretur aut predicaretur". 
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van Alexander Hegius1) Van dezen laatste kan met nog meer 
recht dan van Cele 2) getuigd worden, dat hij is geweest „de grond
legger der klassieke vorming, gebaseerd op het geloof, en de steeds 
breeder om zich heengrij pende studie der humaniora den juisten 
weg gewezen en den waren grondslag gegeven heeft" 

De naam van dezen begaafden en uiterst belangrijken schoolman 
wijst er reeds op, dat hij meer te geven had dan Jan Cele, die 
immer met zijn oer-Hollandschen naam tevreden bleef. Alexander 
van Heeck, sinds zijn schooljaren te Zwolle3) Hegius genaamd, 
verbindt het geperfectioneerde schoolprogram der Devotio Moderna 
met het Italiaansche humanisme. Dat dit daardoor iets anders 
werd dan een „Wiederbelebung des classischen Altertums" is 
duidelijk. En al is het evenmin „die eenzijdige begeestering, welke 
alleen in staat is de wegen te openen voor een nieuwe weten
schap"4) , het is toch ongetwijfeld een groóte liefde voor de litera
tuur der Ouden, een zorgzaam bestudeeren en smaken van den 
schoonen vorm en geestdriftig instemmen met het natuurlijk goede 
van den inhoud. Het immoreele daarvan, m.a.w. het on-mensche-
Іцке, werd gemeden en, als we deze oorzaak kennen, is het niet 
meer opvallend, dat de vruchten van het Italiaansche en het 
(oudere) Duitsche humanisme zoozeer verschillen: eenerzijds gods
dienstig indifferentisme, ja een heimelijke oorlog van ongeloof 
tegen geloof, anderzijds nieuwe activiteit op het gebied der theo
logie en van het kerkelijk leven s). 

Aan welke universiteit Hegius zijn studies heeft voltooid, wordt 
ons nergens meegedeeld. Nadat hij werkzaam was geweest te Wesel 
en te Emmerik — de jaartallen worden zeer verschillend op
gegeven — kwam hij in 1483 naar Deventer en aanvaardde er, tot 
groóte tevredenheid van Agricola6), het rectoraat. Van hem had 
Hegius, hoewel reeds ver over de veertig, nog Grieksch geleerd. 
Hij was begeesterd voor de schoonheid en het nut dezer taal: wie 
geen Grieksch kent, zoo leert hij, kan zich geen enkele wetenschap 
eigen maken, kan Plinius noch Hieronymus behoorlijk verstaan. 

!) Hyma, 92. 
2 ) Schulze. Realenz. f. prot. Theol. I IP , 772. 
3) Hyma, 125. 
4) Voigt, I P , 265. 
B) Voigt, I P , 317. 
β ) Rodolphi Agricolae Opera, II, 181—183. 
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Hebben wij het niet aan het Grieksch te danken dat wij gedoopt 
zijn? Aan het Grieksch toch is het woord „baptizo" in de doop
formule ontleend ! ! ) . Geen wonder dat hij er op bleef studeeren. 
Het zou evenwel beslist onrechtvaardig zijn, Hegius' kennis te 
beoordeelen naar de tamelijk onhandige inlichtingen, welke hij 
in latere brieven aan Agricola vraagt 2 ) . Veiliger is het, hier het 
getuigenis van Buschius zoowel als van Murmellius te aanvaarden, 
die Hegius' kennis van het Grieksch roemen з). 

De invloed van Agricola reikte verder. Deze rustelooze profeet 
van het humanisme in het Noorden was niet de man om zelf een 
onderwijs-systeem — gelijk hij in zijn brief aan Jacobus Barbi-
rianus ontwierp 4) — te toetsen aan de praktijk. Wat hij, wijl te 
veel artiest en te veel vroom behémien, niet vermocht, dat zou 
Hegius met overweldigend succes bereiken. 

Niet geheel overeenkomstig de waarheid heeft Hegius getuigd: 
alles aan Agricola te danken te hebben. Ook Wessel Gansfort, 
die zelf vele jaren te Zwolle in het onderwijs werkzaam was 5 ) , 
behoorde tot zijn bijzondere vrienden. En uit een zijner brieven 
aan dit „licht der wereld" blijkt, dat te Cues de bibliotheek van 
den grooten kardinaal door hem doorzocht is. Hij bracht zelfs 
meerdere werken daaruit mede naar Deventer, o.a. de levens
beschrijvingen van Plutarchus6). Ook de bibliotheek van Tri
themius van Sponheim bezocht hij en opgetogen vertelde hij 
aan zijn leerlingen, dat daar al zijn verwachtingen overtroffen 
waren 7). In hoeverre is deze studiereis een uiting van belang
stelling voor de geschiedenis in het algemeen en het vaderlandsch 
verleden in het bijzonder? Was hem „de vera studiorum ratione" 
bekend? Dit is zeker, dat Hegius in praktijk bracht, wat Trithemius 
schreef: 

„Welk een heerlijk gevoel, vrome en leergierige jonge men-

i) Wiese, 13—14. 
2) Dit doet Kaeramel, 224 en 393. 
3) Reichling, Murmellius 10. Volgens Butzbach, 149, kende hij ook He-
breeuwsch. De Latijnsche tekst, bij Krafft en Crecelius, Mitteil. I, 23, zegt dat 
Hegius „trium linguarum peritissimus" was. 
4) Rodolphi Agricolae Opera, II, 193—201. 
») Hyma, 192. 
e) Reichling, Murmellius, 10. 
T) Butzbach, 224. 
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sehen voor de veredelde studie der goddelijke en menschelijke 
wetenschappen te kunnen ontvlammen, hen te vervullen met 
heilige liefde voor Kerk en vaderland, hen aan te sporen alle 
krachten te besteden voor Gods eer, eigen heil en het heil 
hunner broeders Ook de oude schrijvers, die wij lezen, moe
ten voor ons slechts middelen zijn tot hoogere doeleinden. Wij 
kunnen hen gerust aan dengene ter studie aanbevelen, die 
hen niet uit wereldschen zin alleen tot tijdverdrijf, maar ter 
ernstige vervolmaking van zijn verstandelijke krachten gebruikt 
en uit hen, naar het voorbeeld der Kerkvaders, rijpe vruchten 
voor de christelijke wetenschappen wil plukken. Wij houden de 
studie der klassieken zelfs voor noodzakelijk voor deze weten
schappen" ! ) . 

De school van Hegius telde spoedig 2200 leerlingen. Natuurlijk 
werden zij in het Grieksch onderwezen ; een beknopte grammatica 
werd daartoe te Deventer gedrukt 2 ) . Voor het onderwijs in het 
Latijn schreef Hegius, samen met den fraterheer Synthen, nieuwe 
commentaren op het doctrinale van Alexander de Villa Dei з), dat in 
zijn verouderden vorm de humanisten on verdragelij к was geworden. 
Het is een der meer dan 450 klassieke uitgaven, welke vóór 1500 
te Deventer verschenen4). De meeste schrijvers van grammatica's 
— aldus de rector van Deventer in zijn „Libellum Invectium" — 
zijn oplichters, want zij geven geen waar voor het geld, dat hun 
boeken kosten. Wij moeten weer, gelijk Augustinus, Hieronymus, 
Gregorius, Ambrosius en Cyprianus, die goed la tij η schreven, de 
beste der oude schrijvers ten voorbeeld nemen: Sallustius, Livius, 
Vergilius en vooral Cicero5). 

Het vijftienjarig rectoraat van Hegius aan de school te Deventer 
(1483—1498) is voor de verbreiding van het humanisme, niet het 
minst te Keulen, van groóte beteekenis. 

„Reeds spoedig na het midden der vijftiende eeuw kan men 
sporen van humanistische strevingen waarnemen", zegt de ver-

1) Janssen - Pastor, l19, 136; vgl. Hegius, Dialogi, blz. O 5i>: „pernitiosa 
enim literatura est quae enim (cum?) jactura probitatis discitur". 
2) Paulsen, Ρ, 165. 
3 ) Reichling, Murmellius, 13. 
*) Hyma, 129. 
s ) Wiese, 37. 
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maarde geschiedschrijver van de Keulsche Universiteit, Professor 
Hermann Keussen en hij geeft tenminste twee namen van ge
kroonde dichters, die vanuit Italië in 1468 en 1471 de stad met 
hun propagandistische bezoeken vereerden ! ) . Johannes Janssen 
kon de eerste symptomen pas in 1484 aanwijzen. In dat jaar 
deed de Italiaan Wilhelmus Raymundus Mithridates zijn in
trede in het Duitsche Rome. Hij doceerde Grieksch, Hebreewsch, 
Arabisch en Chaldeeuwsch2). Zeven jaar later volgde de fa
meuze Groninger Andreas Canter, een phenomeen van geleerd
heid, door de universiteit „om de buitengewone hoedanigheden 
van zijn persoon" vrijgesteld van de bij de inschrijving ver
schuldigde leges-gelden en door de stedelijke overheid, tegen 
salaris plus vrije ambtskleeding, als poëet en orator en dienst ge
nomen gedurende de jaren 1503—1509 3 ) . 

Een leerling van Hegius4), Joannes Caesarius, kwam in 1491 5) 
de Grieksche en Latijnsche grammatica, benevens rhetorica en 
dialectica onderwijzen uit zijn eigen, veel verbreide leerboekene). 
Weliswaar duurde zijn verblijf niet lang, maar in 1510 doceerde 
hij te Keulen opnieuw het Grieksch τ). 

Arnold van Tongeren, professor aan de bursa Laurentiana en 
beoefenaar van het Hebreeuwsch 8 ) bleef in dankbare herinnering 
voortleven bij een talentvollen leerling van Hegius, Joannes Mur-
mellius van Roermond, die in 14969) zijn lessen volgde in de ar-
tistenfaculteit en tot 1500 te Keulen vertoefde, waar hij ook in 
1510 zijn „Didascalici libri duo" opdroeg aan zijn vroegeren Keul-
schen leermeester 1 0 ). Dat deze verdienstelijke humanist zoo scherp 
gehekeld is in de brieven der Duisterlingen, kan ons niet ver-

1 ) Keussen, Universität Köln, 37—38. 
2) Janssen-Paslor, I l e , 118. 
3) Keussen, Matr. II, 300. Vgl. Paulsen, I3, 124 en Janssen-Pastor, I19, 118, 

die echter abusieveUjk zijn komst stellen op het jaar 1487. Over de geleerde 
familie der Cantera: Nw. Ned. Biogr. Wbk. I, 557—560 en Erasmi Opera, 
III, 666. 

4) Wiese, 40. 
5) Keussen, Matr. II, 306. 
e) Paulsen, I3, 124. 
T) Keussen, Matr. II, 306. 
8) Janssen-Pastor, I19, 126. 
e) Keussen, Matr. II, 392. 

10) Reichling, Murmellius, 21—22;91. 
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wonderen, als we weten, dat van zijn hand een tractaat verschenen 
is „tegen de gehuwde priesters" i ) . Geert Groóte was het na zijn 
geweldige Sermo contra Focaristas niet anders vergaan! 

Een anderen leerling van Hegius, Herman van dem Busche, wiens 
„Dictata pro nominarijs" en het „uit vijf en dertig beroemde Philo
sophen bij eengelezen Spicilegium" tot de schoolboeken van Ca-
nisius behoorden 2 ) , deed de universiteit de kosten der inschrijving 
eveneens hoffelijk cadeau „omdat hij zeer bevriend was met den 
rector, diens landgenoot was, tot den ridderlijken stand behoorde en 
bijzonder geleerd was in de studiën der humaniteit, welke studiën 
der dichterlijke wetenschap hij aan deze onze Keulsche universiteit 
gedurende nagenoeg een jaar heeft onderwezen". Met een tevreden 
hart voegde de pedel er echter aan toe, dat Buschius niet vrij
gesteld was van de hem toekomende fooi3). In 1498 toonde de 
gevierde man zijn erkentelijkheid voor de vriendelijke bejegening, 
door een lofdicht te zingen op de bursa Laurentiana. Na een zwerf
tocht in humanistischen trant, keerde hij in 15084) weer. 

Als filosoof en dichter onderscheidde zich verder Bartholomaeus 
van Keulen, die zelfs door Italianen werd geprezen om zijn ge
leerdheid en fijnen smaak. Hij had te Deventer gestudeerd onder 
Hegius, er naast en na hem, Latijn en Grieksch gedoceerd s) 
en hoewel hij tot diep in den nacht placht te studeeren, zoo op
gewekt les gegeven, dat de leerlingen, vooral de ijverige, met hem 
dweepten6). Buschius schreef een lofdicht op hem 7 ) . 

Tegenover den invloed dezer humanisten namen de scholastieke 
professoren geenszins een vijandige houding aan. Heinrich Man
gold, die sinds 1495 meermalen het rectoraat der universiteit be
kleedde, Dirk van Susteren en de reeds genoemde Arnold van 
Tongeren steunden hen. Ook de abt van St. Maarten, Adam Mayer, 
1) Krafft en Crecelius, Mitteil. I, 52; Butzbach deelt mede dat Arnold van 
Tongeren zijn „Correctorium Concubinariorum" anoniem had uitgegeven en 
dat de schrijver geweldig is aangevallen. Daar Butzbach reeds in 1512 wist 
wie de schrijver was, zal dit aan de schrijvers der Epistolae obscurorum 
virorum zeker bekend zijn geweest. 
2 ) Can. 1, na folio 251w. 
3) Keussen, Matr. II, 382. 
4) Keussen, I.e.; Paulsen I3, 124, laat hem reeds in 1507 terugkeeren. 
B) Hartzheim, 27. 
β ) Butzbach, 159. 
т ) Вц Hartzheim, 27. 
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en de Kartuizer Werner Rolevinck stonden sympathiek tegenover 
de nieuwe richting in het onderwijs1). 

De terugkeer en het tweede verblijf van Buschius te Keulen 
(1508—1516) bracht een omkeer. Niet dat de humanistische studiën 
voortaan werden tegengewerkt, maar wel gingen velen de oogen 
open voor de gevaren, welke het jongere Duitsche humanisme met 
zich meebracht. Tegen dien gevaarlijken kant volgde verzet, waar
bij echter niet werd nagelaten voort te werken aan den uitbouw 
van het goede, dat het oudere Duitsche humanisme had gebracht. 

De typische vertegenwoordiger dezer houding is Ortwin Gratius. 
Geboren omtrent 1480 te Holtwick bij Coesfeld uit een verarmd 
adellijk geslacht, werd hij na den vroegtijdigen dood zijner moeder 
opgevoed door een oom, die te Deventer pastoor was. Hij bezocht 
natuurlijk de school van Hegius, waar hij bijzonder bevriend was 
met Joannes Murmellius. In 1501 ging hij, zooals de meeste zijner 
medeleerlingen reeds op vroegeren leeftijd plachten te doen2) , 
zijn studies te Keulen voortzetten aan de bursa Cucaña onder 
magister Gerardus van Zutfen. Op den eersten April 1506 werd 
hij bevorderd tot magister artium en een jaar later opgenomen 
in het professorencorps der Cucaña. 

De jonge professor werkte voort in de richting, hem reeds te 
Deventer gewezen. Hij staat bij geen enkelen zijner Westfaalsche 
landgenooten achter in geestdrift voor de klassieke studiën en 
heeft, meer dan één hunner, tot de verbreiding er van bijgedragen 3). 
Reeds in zijn eerste publicatie toont hij een matelooze geestdrift 
voor de klassieke poëzie en vereerde later met zijn lofdichten vele 
uitgaven van vermaarde humanisten. Wie de dichtkunst versmaadt, 
zoo is zijn meening, en tevreden is met de nietszeggende glossen 
van sommige schoolmeesters, is waarlijk een barbaar, een erbar
melijk en verachtelijk mensch. Fel bestrijdt hij sophistische spits
vondigheden; hij haat, als Hegius, den barbaarschen stijl van de 
verouderde leerboeken, die vervangen moeten worden door de 
nieuwere van Valla, Perottus en anderen. Zelf gaf hij nieuwe of 

!) Janssen. Ι 1 β, 119—120. 
2 ) Keussen, Universität Köln, 32, merkt uitdrukkelijk op, dat in de zestiende 
eeuw — en gelijk uit de volgende zin t.a.p. blijkt, bedoelt hij vooral het eerste 
kwartaal — zoovele Friesche studenten te Keulen waren. De oorzaak is, na 
hetgeen wij over Hegius vermeld hebben, duidelijk. 
3) Reichling, Gratius, 66. 

3 
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verbeterde schoolboeken in het licht. Zoo b.v. Ovidius' Tristia 
(1509) en Boek VI—VIII van de Metamorphosen, waarin drie 
honderd correcties zijn aangebracht op de Parijsche edities; verder 
Cicero's de Officiis, de Amicitia, de Senectute en de Paradoxie, 
voorzien van Erasmus' commentaren. Klassikaal had Ortwin deze 
vaak behandeld. In 1510 volgde Sallustius' geschrift over de samen
zwering van Catilina, waarbij hij de inleiding op zijn lessen daar
over liet afdrukken. 

Ook verdienstelijke Christelijke schrijvers trokken zijn aandacht, 
zooals blijkt uit de uitgave van de Psychomachia van Prudentius, 
die hij aan zijn vriend Murmellius opdroeg (1509), van het gedicht 
op de H. Anna (1508), weleer door Agricola en bijna alle humanisten 
bezongen en van de Bucolica van den Carmeliet Joannes Baptista 
Mantuanus, voorzien van de commentaren van Jodocus Badius 1) 
(1510). In het belang der grammaticale studies bezorgde hij een 
nieuwe editie van Aldus Manutius ( ± 1518). 

Murmellius kreeg van hem begeleidende verzen mee voor zijn 
bloemlezing uit Cicero's brieven en de satyren van Juvenalis (1510), 
voor zijn „Didascalici libri duo" (1510) zijn „Nuclei" en beroemde 
„Pappa puerorum" (1513). Ook het gedicht „De passione ас morte 
Christi", dat Jacob Montanus opdroeg aan Wimpheling en Badius, 
prijkt met een vers van Ortwin. Maar het meest pleit wel voor zijn 
talenten als „poëet", dat hij ook de Panegyricus van Henricus Gla-
reanus, waarvoor deze in 1512 door keizer Maximiliaan als dich
ter werd gekroond, heeft ingeleid. Samen met dezen poeta lau-
reatus bezorgde hij nog een nieuwen druk van de door Mur
mellius gecommentarieerde „De consolatione Philosophiae" van 
Boethius 2). 

Dit dor relaas van boekentitels geeft genoegzaam aan, waarom 
wij niet aarzelen met Reichling Ortwin Gratius tot de verdienste
lijke humanisten te rekenen3) ; ook verklaart het ruimschoots 

1) Badius was oud-leerling der Broeders des gemeenen levens te Gent. 
Vgl. zijn eigen mededeelingen daarover in het leven van Thomas a Kempis, 
o.a. afgedrukt bij Sommalius. Thomae a Kempis Opera, ed. 1635, Duaci, 
Bellerus, pag. t t 7r. 
s ) Zíjn belangrijke „Fasciculus" (1535) kan hier buiten bespreking blijven. 
3) Kaufmann, 400, beweert niettemin: „Die ganze Arbeit Reichlings leidet 
unter den Eifer des Apologeten und bleibt hinter seiner früheren Arbeit 
über Murmellius zurück". 
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waarom eenvoudigweg laster zou moeten heeten, als het niet in 
een kwade bui wegens kritiek op zijn theologische kennis ware 
geuit, wat Erasmus in 1519 schreef: „de Keulsche universiteit heeft 
altijd de meest hardnekkige voorvechters der leelijke letteren 
gehad" i) . 

En toch, tegen dezen man is een smaad-campagne gevoerd, die 
in de wereldliteratuur nooit meer overtroffen schijnt te zijn. 

Wij spraken reeds over het „jongere" Duitsche humanisme 2 ) . 
Dit heeft de veilige wegen van het oudere — dat wij tot nu toe 
behandeld hebben — in dollen overmoed verlaten; het stelt den 
vorm boven den inhoud 3 ) en is een volkomen „Wiederbelebung des 
classischen Altertums". Een der vooraanstaande vertegenwoordigers 
dezer richting, Conrad Celtis, misbruikt zijn onmiskenbaar talent 
zelfs om te spreken over de liederlijke kwaal, waaraan hij, evenals 
zoovele zijner tijdgenooten, bezweken i s 4 ) . 

Het zijn deze jongere Duitsche humanisten, welke een gewel
digen aanval richtten op de Keulsche Universiteit5). 

De gewezen Jood Johannes Pfefferkorn gaf in de jaren 1507— 
1509 een viertal geschriften uit over het Jodenprobleem, dat toen 
de levendige belangstelling had. Hij verdedigde zijn vroegere ge-
loofsgenooten tegen allerlei spookbeelden over Jodengruwelen, die 
in de volksfantasie leefden, maar wees van den anderen kant op 
eenige, naar zijn meening werkelijk dreigende gevaren, welke van 
Joodsche zijde de Christelijke maatschappij bedreigden en deed 
een beroep op de overheid, om krachtige maatregelen tegen den 
woeker en de Joodsche boeken. De keizer werd er in betrokken 
en deze beval 15 Augustus 1509, dat alle Joodsche boeken, die tegen 
het Christendom waren gericht, ingeleverd moesten worden bij 
Pfefferkorn. Spoedig daarna werd de kwestie den aartsbisschop 
van Mainz in handen gegeven, die nu het oordeel vroeg van eenige 
universiteiten en drie particulieren, onder wie Joannes Reuchlin. 

!) Erasmi Opera, III, 405. 
a ) Het zou ons te ver voeren hier de meer rhetorische dan historische 
opinies van Kaufmann, 509—520, te weerleggen, die hoogstens wil toegeven 
dat men slechts in zooverre een oudere en jongere generatie kan onder
scheiden als de laatste „op de schouders der oudere stond, meer steun had 
van de boekdrukkunst en meer geniale aanhangers telde". 
3 ) Kaufmann, 323. 
*) von Bezold, 91. 
β ) Janssen-Pastor, II1 9, 44 vlgg. 
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Deze, buitengewoon kenner van het Hebreeuwsch, maar tevens 
fantastisch beoefenaar der kabalistick, lanceerde in zijn adviezen 
aan den keizer persoonlijke hatelijkheden op Pfefferkorn. Dat 
werd bekend en nu volgde tusschen beide een verwoed „Spiegel"-
gevecht. Een dier Spiegels werd door de theologen der Keulsche 
Universiteit onderzocht, weerspiegelde naar hun meening niet de 
juiste leer, waarop Reuchlin tenslotte een „Brandspiegel" op zijn 
tegenstanders richtte. Een keizerlijk decreet beval Reuchlin's Augen
spiegel in beslag te nemen, Leuven en Parijs stemden met de Keul
sche Universiteit in, Jacob Hochstraten O.P. opende een inquisi-
toriaal proces. Rome liet de stukken liggen tot de kwestie door 
belangrijker gebeurtenissen op den achtergrond waren geraakt. 

Te Keulen waren eenige humanisten meer en meer den kant 
van de jongere Duitsche richting uitgegaan. Was het louter anti
cléricalisme, of zag men het klassiek individualisme in den 
Reuchlin-strijd bedreigd? Petrus van Ravenna, verheerlijkt door 
Gratius en te Keulen ontvangen in 1506 op een wijze, die beter dan 
wat ook de oude phrasen over de principieele vijandschap der uni
versiteit tegen het humanisme weerlegt1), verliet het tooneel zijner 
glorie, echter niet gedwongen, gelijk Agrippa van Nettesheim aan 
vele geschiedschrijvers heeft voorgelogen2). Buschius beleedigde 
Gratius, door zijn Donatus-commentaar aan te bevelen aan „eenige 
zelfs zeer beroemde universiteiten", waarop Ortwin heftig pro
testeerde, dat de Keulsche universiteit geen kinderboekjes noodig 
had. Het schijnt dat ook de grootere toeloop in de colleges van 
Gratius de verbittering van Buschius deed toenemen. Van hem 
moet dan ook het voorstel zijn uitgegaan 3) : Ortwin tot den hoofd
persoon te kiezen van den troep duisterlingen, die in hun eer als 
mensch en wetenschappelijk man op de meest infame wijze zijn 
gehoond door Mutianus, Hutten en Rubeanus in hun „Epistulae 
Obscurorum virorum" 4 ) . 

Zelfs Erasmus, die wist wat spotten is, vond deze manoeuvre te 
bar. „Ik houd van grappen", zoo schreef hij, „mits niemand wordt 
belasterd Ik heb zelf gespot in de „Moria", maar niet wreed-

1) Kuckhoff, Tricoronatum, 31. 
2) Reichling, Gratius, 25. 
s) Reichling, Gratius, 36. 
4) Het eerste deel verscheen in 1516, het tweede in 1517. 
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aardig; ik heb niemand persoonlijk van zijn goeden naam be
roofd" !) . 

Dat de Keulenaars, die in 1513 Aesticampanius belet hadden 
college te geven, maar twee jaar later Crocus in alle scholen lieten 
doceeren 2 ), het jongere humanisme voorgoed afwezen, doet hun 
beteekenis voor de ware humaniteit stijgen з). En het is alleszins 
begrijpelijk, dat zij de oudere, gezonde richting eerst langzaam 
een officieele erkenning gaven in de statuten van 1522. Na daarin 
de leerboeken voor de wijsbegeerte te hebben aangewezen, voegen 
zij er meesmuilend aan toe : wij willen dat elk der genoemde wer
ken worde verklaard en voorgedragen, niet in een gekunstelden 
uitgewerkten, maar vrijen en gewonen stijl. Diezelfde wijze van 
voordracht wenschen wij ook behouden te zien in de disputen en 
examens 4 ) . 

Een al te scherpe reactie was het dan ook, dat zij voor het 
onderwijs in het Latijn het verafschuwde Doctrinale wenschten te 
handhaven. Maar verder mogen behandeld worden: de Epistulae 
familiares en de Amicitia, de Senectute, de Paradoxie van Cicero, 
alsmede de brieven van Philelphus (t 1481) en andere schrijvers, 
die voorschriften geven voor het lezen en schrijven der Latijnsche 
taal. Met name worden nog genoemd de Bucolica, Geórgica en de 
Aeneis van Vergilius, benevens de gedichten van Mantuanus. Wer
ken van erkende schrijvers „de verborum elegantia et sententiarum 
pondere" zijn ook toegestaan5). 

Daarmee waren echter niet alle professoren der artistenfaculteit 
en evenmin de stedelijke magistraat voldaan. Telken jare hadden 
van St. Luciadag (13 Dec.) tot aan het feest van den apostel Thomas 
(21 Dec.) plechtige disputen plaats, waar de praesideerende ma
gister kwesties aan de orde kon stellen, die geschikt waren voor 
het auditorium en betrekking hadden op de zeven vrije kunstene). 
1) Erasmi Opera, III, 1622. In 1516 had Erasmus Keulen bezocht. Het feit is 
bezongen door Buschius en Glareanus, I.e. 198—199. 
2) Keussen, Matr. II, 743. 
3) Paulsen I3, 91, zegt op zijn gewone rake manier over de schrijvers der 
Epistolae: „Ich denke doch dass es besserer Waffen und besserer Männer 
im Kampf für deutsche Freiheit und Bildung bedürfte und noch alle Tage 
bedarf". 
4) v. Bianco, I, Anlagen, 298. 
s ) v. Bianco, I, Anlagen, 298—299. 
e) v. Bianco, I, Anlagen, 296. 
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De drietalige humanist Arnold van Wesel maakte er in 1522 ge
bruik van om de studie der letteren te bepleiten, aangemoedigd 
door den deken Phrissemius. De laatste werd, evenals Jacob Sobius, 
die aan het dispuut deelnam, voor weinig rechtzinnig gehouden 
en derhalve schitterden de theologen door afwezigheid. Maar bur
gemeester Johannes von Reidt, met Erasmus bevriend, zat met 
zijn energieke gezicht !) toe te luisteren, hoewel gepoogd was hem 
van dit bewijs van instemming af te houden. 

In 1523 herhaalde zich deze manifestatie. Deken der artisten-
fakulteit was thans Joannes Volscius, uit Lünen, voorheen te 
Munster werkzaam als opvolger van Murmellius2), en sinds 1520 
aan het Montaner-gymnasium verbonden 3 ) . Deze liet aan de plech
tige vergadering de dochter-universiteit Leuven met haar Col
legium Trilingue ten voorbeeld stellen! 

In 1525, nadat zelfs studenten een request hadden ingediend 
— Sobius was de regisseur der voorstelling — en nadat ook de 
burgemeesters daarop hadden aangedrongen, werd wederom een 
gewijzigd statuut uitgevaardigd voor de artistenfaculteit. In hoofd
zaak stemt het overeen met dat van 1522; er worden eenige les
uren gewijzigd en enkele nieuwe vastgesteld, o.a. voor Declama-
tiones. 

„Dan vor den Jungen und Kinderen — zoo lezen we — die 
ihre Fundament in der Grammatica noch nicht haben, sol man 
eigene Lectie lesen up die Uhren alss sonst lang gewöhnlich ist, 
nach Ausswiesen der Lehr der vornehmsten Grammatiker Vir-
gilii, Aldi, Perotti, Manciani"4). 
Het Doctrinale, dat in de uitgave van Gerhard van Zutfen sinds 

1488 niet minder dan een en twintig herdrukken beleefde 5 ) , moest 
nu ook de schoolbank ruimen voor de grammatica van Despau-
terius en de lessen zouden „in der bester Lateinischer Sprache" β ) 
gegeven worden. 

*) Zijn portret by Kuckhoff, Tricoronatum, na blz. XLII. 
3 ) Hartzheim, 207. 
8 ) Keussen, II, 684. Hij was zijn leven lang bevriend met Canisius. Vgl. I, 
126, 167, 173, 474. Toen deze te Keulen onder groóte belangstelling een toe
spraak hield tot de studenten „de studiis liberalibus" (3 Nov. 1557) was ook 
Volscius aanwezig. Vgl. II, 805. 
4) v. Bianco, I, Anlagen, 328. 
5) Kuckhoff, Tricoronatum, 29. 
·) v. Bianco, I, Anlagen, 328. 
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Sindsdien is gepoogd Erasmus aan de Keulsche universiteit te 
verbinden. In 1528 werd Arnold van Wesel begiftigd met een 
kanonikaat onder verplichting Grieksch en Hebreeuwsch te do-
ceereni), Christianus Kellenart de Furnis onderwees het eerst
genoemde vak in 15382), er werd onderhandeld met den oud-
student, thans rector te Deventer, Gijsbertus Longolius, die al zijn 
werken te Keulen deed verschijnen en daar ook gestorven i s 3 ) . 
Niettemin heeft hij de aanbieding afgeslagen4). 

Dan doceerden aan het Montaner-gymnasium nog in deze jaren 
Sebastiaan Novimala van Duisburg en Johan Bronchorst van Nij
megen, over wie wij in het volgende hoofdstuk zullen spreken. 

Trekken wij thans eenige conclusies. Is het waar, dat de lang
durige strijd om officieele erkenning van het humanisme op reke
ning komt der hebzucht en praebendenjacht der meeste profes
soren 6), van hun kortzichtige venera tie voor de tradit ie? 6 ). Let 
men wel genoegzaam op de gegrondheid der redenen, welke de 
professoren opgeven voor het dalen van het aantal studenten ? 7 ) . 
De godsdienstige verwarring, de onveiligheid en ellende tengevolge 
van den oorlog — den boerenoorlog I — moeten toch zeker een 
hoogst funesten invloed hebben uitgeoefend. Daarbij wijzen zij op 
de concurrentie van de vele particuliere scholen. Ook dit schijnt 
ons een gegronde opmerking, daar de meeste scholen hun onder-
wijsprogram hadden uitgebreid en daarmee die voorbereiding op 
een levenspositie gaven, welke voorheen eerst door den magister-
graad werd verkregen, maar waarmede thans door de niet-bezitters 
den spot gedreven werd. Dat verder de professoren de wijsbegeerte 
als hoofdzaak blijven beschouwen is begrijpelijk en dat zij terecht 
opmerkten, dat het vooronderwijs in het Latijn daartoe aan de 
bestaande scholen ruim voldoende was, blijkt genoegzaam, als men 
let op de namen der belangrijke humanisten, die daaraan werk
zaam zijn geweest. 

!) Paulsen, I3, 129. Vgl. Keussen, Matr. II, 513. Нц was van 1516—1527 
professor aan het Montanum. 
a ) Keussen, Matr. II, 947; Foppens, I, 169. 
*) Keussen, Matr. II, 867; Foppens, I, 427. 
4) Kuckhoff, Rethius, 10. 
5 ) Kuckhoff, Sieg, 42; Tricoronatum, 49. 
«) Paulsen, I 3, 123. 
7 ) Vgl. Kuckhoff, Triconoratum, 47. 
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De artistenfakulteit te Keulen heeft vervolgens, zoo meenen wij 
te mogen besluiten, in de jaren, welke aan Canisius' studententijd 
voorafgaan, op tweevoudige wijze den invloed van de Parijsche 
universiteit ondergaan. Ten eerste rechtstreeks, daar Parijs bij de 
stichting het model was; indirect, op de tweede plaats, doordat 
Parijs het voorbeeld gaf, toen Cele op Groote's initiatief de Zwol-
sche school inrichtte. Deze wederom werd het voorbeeld van De
venter, waar het onderwijs extensief en intensief onder Hegius 
een fabelachtigen bloei beleefde. Deze man verwezenlijkte in de 
praktijk van opvoeding en onderwijs de idealen van het oudere 
Duitsche humanisme, waarvan Agricola, de groóte vereerder van 
Petrarca, de heraut geweest is. Het zijn vooral Hegius' leerlingen 
die deze richting in het onderwijs te Keulen brengen. Keulen zal, 
zeker na 1530, niet eenzijdig taalonderwijs geven met het schoone 
woord, de eloquentia, als eenig einddoel; de oude beproefde ver
standsvorming der scholastieke wijsbegeerte blijft er tegelijkertijd 
in eere, en met name aan het Montaner-gymnasium volgens de 
beginselen van Thomas van Aquinen. Het is een gelukkige com
binatie. Zou daardoor niet het mysterieuze verschijnsel verklaard 
worden, dat aan deze veel gesmade Keulsche universiteit een „groot 
gedeelte der geleerden, die het meest hebben bijgedragen tot ver
breiding en bevestiging van het humanisme in Duitschlandi), of
wel hun opleiding hebben ontvangen, ofwel een tijd lang college 
hebben gegeven 2) ? 

1) Zie de „Bemerkenswerte Immatrikulationen" bij Keussen, Matr. P, 
140*—149*. 
2) Wiese, 49—50; Vgl. ook Reichling, Murmellius, 19. 



TWEEDE HOOFDSTUK 

DE KEULSCHE STUDIEJAREN TOT AAN HET 
MAGISTERIUM ARTIUM 

„Wan ein neuwer student ankomt, den nennet man beanum, 
stuist dem die horner und das grob ab, sol so vil zu beduden haben, 
als das man die grabe rauw sitten verlaissen sulle und zirlicher 
sitten annemen." 

Aldus vertelt Herman von Weinsberg in zijn plastische mémoires 
over het gewichtig oogenblik, waarop hij 20 Nov. 1534 zijn studies 
ging voort zetten aan de universiteit zijner geboortestad1). In 
diezelfde dagen kwam ook Peter Kanis van Nijmegen naar 
Keulen om hoogere wijsheid en „zirlicher sitten" zich eigen te 
maken. 

Het uiterlijk verloop zijner studie is door de nauwkeurige onder
zoekingen van Braunsberger bekend tot in onderdeden; hoe het 
onderwijs, althans volgens de officieele voorschriften, gegeven werd 
en over welke vakken het zich uitstrekte, leeren ons de statuten 
van 1522 en 1525; de geest van dat onderwijs zal ons duidelijk 
worden uit den levensloop en de geschriften van Canisius' voor
naamste professoren. 

18 Januari 1536 werd „Petrus Kanes de Novimagio" van het 
Montaner-gymnasium, onder het rectoraat van Christianus Gleen, 
ingeschreven2). Als nieuweling, of, gelijk het in de statuten heet, 
als „sophist", moest hij iederen morgen om 6 uur met de baccalare! 
het gemeenschappelijke college bijwonen in de logica en daarna 
nog een tweede, uitsluitend voor de nieuwelingen bestemd, tot 
1) Weinsberg, I, 103. Als datum geeft hij abusievelijk 1 Dec. Vgl. Keussen, 
Matr. II, 929. 
2) Keussen, Matr. II, 935. Ook Hansen, 9, leest fanes. Volgens Braunsberger, 
I, 657, is de naam met een С geschreven. 

• 
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8 uur*). Na een uur pauze, dat ook hier wel zal bestemd zijn ge
weest om de H. Mis bij te wonen, volgde te 9 uur „eine gemeine 
Lectie vor allmallig aus allen Burscn in der sittelicher Kunst die 
man noembt zu Latein Philosophiam moralem, wie sich Hauss, 
stadt und Lueden zu regiren gebuehret". Deze les moest, evenals 
die „in der wohlredender Kunst, dass man zu Latein noembt 
Rhetorica", en die eveneens voor „allemallig auss allen Bursen'' 
bestemd was, in het Universiteitsgebouw gegeven worden. Tusschen 
beide in verorberden de ijverige jongelui in de verschillende bursae 
te twaalf uur een wetenschappelijk maal in de logica. 

In de middaguren konden de sophisten drie maal per week 
van 5 tot 6 uur hun hart ophalen aan de colleges over Cicero, welke 
eveneens in de bursae werden gegeven. Peter Kanis is zijn leven 
lang vol geestdrift geweest voor den „im Wandel der Jahrhunderte" 
zoo fel omstreden redenaar; hij trachtte — en naar wij later zullen 
zien, met veel succes — zich diens stijl eigen te maken en er 
anderen toe te bekeeren. Hier moet die bewondering gewekt zijn. 
Misschien gebeurde dit matiger op Maandag-, Woensdag- en Vrij
dagmiddag, als hij van 4—6 uur de disputationes moest bijwonen, 
of in het wekelijksch terugkeerende dispuut van Zaterdagmorgen, 
dat in den zomer om 6 en 's winters om 7 uur begon, om eerst 
klokslag tien uur te eindigen I Te oordeelen naar Canisius' polemi
sche geschriften, heeft hij in ieder geval deze wetenschappelijke 
tournooien met vrucht bijgewoond. 

Gezien de interesse, die wij bij magister Bronchorst zullen con-
stateeren voor de wiskundige vakken, is het waarschijnlijk, dat zijn 
ijverige leerling ook de facultatieve colleges in de wiskunde en 
aanverwante vakken volgde, welke op de vrije Dinsdagmiddag, de 
Zondagen en gewone feestdagen gegeven werden2) . 

Na dit regiem bijna een vol jaar te hebben gevolgd, kon Peter 
Kanis zich opgeven voor het baccalareaatsexamen. Dit werd twee
maal per jaar afgenomen en wel vanaf daags na 's Heeren Hemel-

*) Statuut 1525, v. Bianco, I, Anlagen, 326. Wij herinneren achter aan de 
opmerking van Kuckhoff, reeds op blz. 22 geciteerd, dat sinds 1532 de 
gemeenschappelijke colleges voor de studenten van alle bursae feitelijk niet 
meer in gebruik waren. Er is echter alle reden om aan te nemen, dat de 
lesuren en vakken in de bursae dezelfde bleven. Daarom volgen wij bij deze 
beschrijving het officieele statuut. 
2) v. Bianco, I, Anlagen, 326—328. 
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vaart en den tweeden November. Tijdig moest de deken der fakul-
teit door den pedel alle professoren ter vergadering laten oproepen 
om vijf examinatoren te kiezen. Deze vijf leggen den eed af dat 
zij onpartijdig zullen oordeelen over de kennis der candidaten. 
De regenten der gymnasiën moeten hun echter tijdverlies besparen 
en zich bij de betrokken hoogleeraren, eventueel ook door een 
tentamen, op de hoogte stellen van de kennis der candidaten en 
aan de „morbidae oves" de deelname aan het examen ontzeggen. 
Ook de candidaten leggen hunne eeden af. Zij bezweren een jaar 
voleind te hebben in de studie der edele wetenschappen, de lessen 
volledig en de gewone anderdaagsche disputaties voor het grootste 
deel te hebben bijgewoond ! ) . Als Weinsberg den ijver zijner mede
leerlingen niet heeft afgemeten naar zijn eigen aanleg voor een 
goed leventje, dan was zeer zeker de clementie der praktijk ten 
opzichte der disputaties nog grooter, dan die der academische wet
gevers2). Uit Weinberg's schilderingen van het studentenleven is 
het overigens alleszins begrijpelijk, dat de professoren zich achter 
een eed der examinandi wenschten te verschansen tegen mogelijke 
wraakplannen van degenen, die op de schaal der wetenschappe
lijke gerechtigheid gewogen, maar te licht bevonden waren. 

Ook de ritus van het examen was tot in détails vastgesteld. Er 
wordt aanteekening gehouden van de antwoorden der candidaten; 
de vragen mogen niet oppervlakkig zijn en tenminste tweemaal 
moeten de examinatoren de hoofdzaken doorloopen van alle be
handelde werken over de drie verschillende vakken: grammatica 
of rhetorica, de logica of „vetus ars" en de „nova logica Aristo-
telis"3). 

In 1536 werden op 2 November4) als examinatoren gekozen: 
Johannes Noepel, voorheen rector te Deventer, sinds 1532 pro
fessor aan de Laurentiana en thans deken der faculteit5) ; Herman 
Schotten van dezelfde bursa β ) ; Johan Bronchorst en Johan 

: l) Dit zou de reden kunnen zijn waarom Canisius zich eerst begin 1536 liet 
inschrijven aan de universiteit. 
a ) Weinsberg, I, 104. 
s ) v. Bianco, I, Anlagen, 301—304. 
*) I, 659. 
5) Keussen, Matr. II, 810. In 1539 werd Ьц wijbisschop. 
e ) Keussen, Matr. II, 793. 
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Reclinchusanus !) van het Montaner-gymnasium; als eenige ver
tegenwoordiger der Cucaña tenslotte nog Godefridus (Sartoris 
Thorsenius) Wilich2) . Deze commissie had op 13 November3) 
het genoegen ruim twintig candidaten tot het baccalareaat toe 
te laten. Noch Canisius, noch zijn stadgenoot Dirk Pels4) slaagden 
er in primus te worden; deze eer viel ten deel aan een student 
der Laurentiana, Philippus de Marca5) . 

Van nu af werd de nadruk gelegd op de studie der wijsbegeerte. 
In het derde studiejaar mochten de baccalarei zich aanbieden voor 
het tentamen pro gradu licentiae, nadat zij onder eede de ver
klaring aflegden, dat zij de colleges gevolgd hadden over de boeken 
der metaphysica en ethica van Aristoteles, benevens die der phy-
sica, de coelo et mundo et de anima; vervolgens nog drie boeken 
van Euclides. Natuurlijk moesten zij ook trouw, en wel in het voor
geschreven lange gewaad, de gewone en buitengewone disputaties 
hebben bijgewoond6). De „hecren tentatoren" moesten ook nu ten
minste twee maal de candidaten examineeren in elk der zes vakken 
en daarna hun stem uitbrengen door middel van witte en zwarte 
knikkers7) . Eindelijk werd aan (eenige uitnemende van?) de 
candidaten door den deken een kwestie opgegeven uit metaphysica 
of moraal, om daarover in een openbare zitting te disputeeren, 
benevens een wiskundig vraagstuk, dat met de vereischte teeke-
ningen moest verklaard worden8) . 

Dit tentamen werd „Petrus Noviomagus" afgenomen tusschen 3 
en 21 Februari 1538 door de professoren Dirk Alertz, regent der 
Cucaña9), Jacobus Kremer de Hoichstratenю) en drie oude be
kenden: Schotten, Noepel en „Rechelinckhuissensis". Daarop werd 
hij met de andere geslaagde beeren baccalarei „gepresenteerd" aan 

*) Keussen, Matr. II, 908. 
г ) Keussen, Matr. II, 900. 
3 ) Keussen, Matr. II, 935. De datum bij Braunsberger, I, 659, is foutief. 
*) Keussen, Matr. II, 939. 
8 ) Keussen, Matr. II, 938. 
e ) v. Bianco, I, Anlagen, 307. 
T ) Het stemmen op deze wijze schijnt algemeen gebruikelijk te zijn geweest. 

In Leipzig was de candidaat afgewezen, als de professoren drie steentjes in 
zijn muts legden; wie drie erwten vond was geslaagd. Kaufmann, 321—322. 

8 ) v. Bianco, I, Anlagen, 308. 
β ) Keussen, Matr. II, 358. 

" ) Keussen, Matr. II, 892. 
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den vice-kanselier der Universiteit. Als examinatoren voor het 
officicele examen, dat meer een plechtige formaliteit dan een 
onderzoek naar bekwaamheid was, werden aangewezen de be
jaarde magister Adrianus (Bernagen) van Breda 1) , de Montaner
regent Mathias Cremerius2), Schotten en Bronchorst. 15 Maart 
1538 vierden zij de negentien nieuwe licentiaten, die het recht 
verwierven onderwijs te geven in de artistenf akulteit3). Ditmaal 
was een student der Cucaña primus. 

Na korten tijd placht nu' de promotie te volgen tot magister 
artium. Bij Canisius duurde dit echter nog twee volle jaren. Wij 
zullen in het volgend hoofdstuk de redenen bespreken, welke dit 
lange uitstel verklaren. Voorloopig zij er slechts op gewezen, dat 
hij op uitdrukkelijk verlangen zijns vaders eenigen tijd rechten 
studeerde en daarna te Leuven nog kerkelijk recht. In Februari 
1540 was hij echter weer te Keulen terug en kon hij spoedig daarna 
op de binnenzijde van het volbeschreven en met poppetjes be-
teekende perkament, waarin zijn dictaten gebonden waren, in 
plechtigen oorkondenstijl noteeren4): 

Anno Dni MDXL. 25 Maij f esto Urbani epí 3 feria post Trinità [tem] 
recepì a M. Johañe Noviomago 

insignia Magistralia 
L. D. 

* * 
* 

Wat had de Keulsche alma mater haren nieuwen, negentien
jarigen magister aan geestelijken rijkdom geschonken? Op deze 
belangrijke vraag willen wij thans het antwoord geven. 

Reeds zagen wij, welke tendenzen het wetenschappelijk leven 
in de artistenfaculteit beheerschten. Zij werden overgenomen, hoe-

4 Keussen, Matr. II, 419. 
2) Keussen, Matr. Il, 511. Zijn portret bij Kuckhoff, Tricoronatum, na blz. 128. 
3) I, 660—66. 
4) Over de promoties tot het magisterium te Parijs citeert Bulaeus, I, 285, 
uit een ms. van St. Victor deze beschrijving: „Post eiusmodi exercitationes, 
praesentibus Magistris et sociis, eorum suffragio admittebatur et insigne Ma
gistrale accipiebat. Accipiebat autem α Magistro proprio cuius lectiones 
acceperat". 
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wel niet zonder merkwaardige nuances, door Canisius' voornaam
ste professoren: Novimala en Bronchorst. 

Sebastiaan Niermoell of Novimala van Duisburg was in 1529 
zijn studie begonnen aan het Montaner-gymnasium en van 1535 
tot 1546 daaraan als professor verbonden i ) . Hij heeft zich vooral 
verdienstelijk gemaakt voor het onderwijs in het Latijn, door de 
grammatica van Joannes Despauterius opnieuw en in verbeterden 
vorm uit te geven. Dit leerboek was een omwerking van het be
ruchte Doctrinale van Alexander Gallus; de mnemotechnische 
verzen waren aanzienlijk ingekort en klaarder door van Pauteren 
geformuleerd. Niettemin was het boek nog steeds erg langdradig 
gebleven, zoodat Niermoell in zijn editie alleen het eerste deel 
behield, dat in zeven boeken de grammaticae institutiones bevatte. 

Volgens Hartzheim dateert de eerste uitgave van NiermoelFs 
bewerking van het jaar 15392). Ook Keussen is van deze mee
ning 3 ) . Is zij juist, dan kan er natuurlijk geen sprake van zijn, 
dat Peter Kanis dit werk nog heeft benut bij de studie van het 
Latijn. Nu is het ons weliswaar niet gelukt een exemplaar te ont
dekken eener vóór 1539 verschenen uitgave, maar niettemin mee-
nen wij met zekerheid te mogen vaststellen, dat het werk reeds 
in 1533 voor het eerst is verschenen. Zulks op de volgende gronden. 
In de editie, welke in 1565 door den Keulschen drukker Cholinus 
is bezorgd4), is het voorwoord van Novimala, geschreven in het 
Montaner-gymnasium, gedateerd op 17 Maart 1533 5). Dat dit jaar
tal juist overgenomen is, blijkt hieruit, dat Niermoell zijn uitgave 
heeft opgedragen aan zekeren Henricus Riswichius6). Deze was 
in 1532 als student in de rechten te Keulen ingeschreven, tezamen 
met Joannes Voss van Altena7), blijkbaar zijn opvoeder8), want 

!) Keussen, Matr. II, 900—901 en Matr. I*, 101*. 
2) Hartzheim, 295. 
3) Keussen, Matr. II, 901. 
4) Zie literatuurlijst in voce „Novimala". 
6) Blz. A 3i>: „ex Gymnasio Montano, Anno M.D.XXXIII. XIII Calen. Aprilis". 
e) Hij woonde later te Xanten en wordt, behalve om zijn rechtskennis, ook 
om zijn toeleg op de studie der Oudheid geroemd. Vgl. Foppens, I, 462. 
T) Keussen, Matr. II, 918. 
8) Gelijk uit de matrikels blijkt, kwamen jeugdige studenten van aanzien
lijken huize vaak onder leiding van een paedagoog naar de universiteit. Deze 
liet zich dan tegelijk met zyn beschermeling als student inschrijven. 
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in het genoemde voorwoord vernemen wij, dat deze een buiten
gewonen vlijt aan den dag legt om Henricus een goede ontwikke
ling te verzekeren. Bovendien zegt Niermoell terzelfder plaatse, dat 
Henricus nog steeds studeerende is 1 ) , hetgeen in 1539 niet meer 
het geval was. 

Hieruit mogen wij dus met zekerheid afleiden, dat de eerste 
editie van NiermoelPs grammatica reeds in 1533 is verschenen, 
dus één jaar nadat de schrijver was gepromoveerd tot magister 
artium (1532) en twee jaar vóór zijn benoeming tot professor 
(1535). Wij hebben dus hier de grammatica voor ons, waarover de 
jonge Peter Kanis heeft gezucht of gejubeld, al naargelang men-
schelijke zwaartillendheid of humanistisch optimisme, die wij zoo 
vaak bij hem constateeren, hem beheerschten. Daarom loont het de 
moeite, dit boek verder te karakteriseer en, of liever, den schrijver 
zelf over het doel en de inrichting er van te beluisteren. Deze zegt 
in het vervolg zijner opdracht, dat hij uit de verzen maar heel 
weinig heeft weggelaten, omdat men het moeilijker korter kan 
uitleggen i) en niets nuttiger is om het geheugen te oefenen. De 
praeposities hebben hem ongelooflijken arbeid gekost, wijl Despau-
terius bijna alles bijeen had gebracht wat Valla, Perottus en Ca-
lepinus daarover hebben. Alles wat niets met de zaak te maken 
had, heeft hij verwijderd en het overige bekort en geordend. Bij 
het slot van het hoofdstuk over den dativus was een verzameling 
werkwoorden met verschillende constructie in alfabetische volg
orde toegevoegd ; die loutere opsomming heeft hij met eenige gram-
matikale regels verrijkt3). Hij meent dan op deze wijze het werk 
van Despauterius niet armer, maar veeleer rijker van inhoud ge
maakt te hebben, „wat zelfs Erasmus niet heeft nagelaten in de 
door hem gecastigeerde uitgave" — Maar het lust hem niet daar
op verder in te gaan, opdat de voorrede niet tot een boek uit-
groeie ! 4 ) . 

Wanneer wij in dit werk van Canisius' leermeester, na de eerste 
regel over het geven van bijnamen, het tweede, aan Erasmus ont
leende, voorschrift tegenkomen, moeten we wel aan den leerling 

*) Blz. к2 . 
2) Boven is reeds opgemerkt dat Despauterius zelf al geducht gesnoeid had. 
8 ) o.e. blz. A 3r et v. 
4 ) o.e. blz. A 3i>. 
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denken, die zich voor een gewichtig humanistisch probleem ziet 
gesteld. Hij kreeg daar n.l. de gulden les te hooren, dat barbaarsche 
en dwaas klinkende namen, hetzij van menschen, hetzij van plaat
sen, hetzij van families, óf in het Latijn óf in het Grieksch vertaald, 
óf met handigheid Latijnsch getint moeten worden, zoodat ook 
door onontwikkelden de gangbare naam kan gekend worden; bij
voorbeeld: wanneer wij in plaats van Barbir, wat in de volkstaal 
scheerbaas beteekent, Barbirius zeggen, Buslidius inplaats van 
Busleid, Langius voor Lang en Despauterius inplaats van Des-
pauter 1) . 

De Nijmeegsche student, — die op de matrikel ingeschreven was 
als „Petrus Kanes de Novimago"2), op de lijsten der candidaten 
voor het baccalareaats- en licentiaatsexamen als „Petrus Novio-
magus" 3) en nog in de maand September 1538 met het forsch ge-
teekende „Petrus Kannees Noviomagus"4) zijn eigendomsrechten 
op zijn aanteekeningen waarborgde, — mocht zulk een gewichtigen 
raad van zulk een autoriteit niet langer verwaarloozen. Hij no
teerde een heele lijst spreekwoorden, waarin de hond — canis — 
de hoofdpersoon is en teekende naast dat rijtje, onder elkaar de 
letters C A N E S 5 ) . Toen gaf hij den enkelvoudigen Canis een 
sierlijk staartje en heette voortaan Canisius. 

Die naamsverandering duidt ook op de wijzigingen in zijn opvat
tingen, welke, sterker dan door Novimola, in deze jaren beïnvloed 
werden door zijn voornaamsten professor: zijn stadgenoot Johan
nes Bronchorst Noviomagus. 

Het heeft geen zin, hier den geleidelijken groei van zijn levens
bericht in de verschillende lexica na te gaan. Het volledigst is 
Paquot6) , die door van Schevichaven is gevolgd en op enkele pun
ten verbeterd in zijn artikel over Bronchorst in het Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek7). Doch ook zijn gegevens zijn 
niet alle juist en voor aanvulling vatbaar, gelijk uit het volgende 
moge blijken. 

*) o.e. blz. A 6r el v. 
2) Vgl. hiervóór, blz. 41. 
3 ) I, 660 en 661. 
4) Can. 1, blz. 5, (met potlood genummerd blz. 1) . 
6) Can. 1, blz. 249r. 
«) Paquot, I, 21—23. 
Ï ) Nw. Ned. Biogr. Wbk. Dl. I, 472—473. 
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Allereerst neemt van Schevichaven ten onrechte met Paquot aan, 
dat Bronchorst in 1494 is geboren; gelukkiger is hij, wanneer hij 
de meening van den Belgischen lexicograaf verwerpt, volgens welke 
Joannes Noviomagus in 1512 te Rostock tot magister artium zou 
zijn bevorderd. De matrikels van die universiteit, uitgegeven door 
Hofmeister, weten daarover niets mede te deelen. Daaruit mogen 
wij echter niet met van Schevichaven de gevolgtrekking maken, 
dat het onbekend is, waar hij studeerde. Immers, in de matrikels 
van Keulen staat op 8 October 1526 „Joh. Hovel de Novimagio, 
d[iocoeseos] Col[oniensis]"ingeschreven als student in de artisten-
faculteit door den rector Andreas Herí van Baardwijk1). Zijn 
geboortejaar moet dus ongeveer vijftien jaar vroeger gestejd wor
den en Hartzheim zal derhalve wel dicht de waarheid benaderen, 
als hij schrijft, dat Joannes Bronchorst omtrent 1509 te Nijmegen is 
geboren 2 ) . 

Joannes studeerde aan het Montaner-gymnasium, tegelijk met 
den vermaarden humanist Joannes Monhemius, die een dag later 
geimmatrikuleerd werd 3 ) , onder de professoren Matthias Cremers, 
Arnold van Wesel en Johan Volscius Lunensis. Over de humanis
tische propaganda van de twee laatstgenoemden hebben wij in 
het vorig hoofdstuk reeds gesproken en dat zij in Bronchorst een 
dankbaren leerling hadden, zal ons uit het vervolg blijken. 20 Dec. 
1531 promoveerde hij tot magister artium en trad terstond, door 
toedoen van Cremers, als professor aan het Montaner-gymnasium 
op, waaraan hij werkzaam bleef tot 15424), in welk jaar hij ook 
nog het baccalareaatsexamen in de rechten aflegde. In 1534 was 
hij deken der faculteit, het jaar daarop hield hij het dispuut de 
quolibet. 

Zijn godsdienstige overtuiging schijnt met de jaren minder hecht 
te zijn geworden. In een zijner werken uit het jaar 1537 spreekt 
hij over Luther op een indifferenten toon, die zeker niet die van 

1) Keussen, Matr. II, 886. Dat Joh. Hovel dezelfde is als Bronchorst, is door 
de noten in het aangehaalde werk te dezer plaatse, buiten allen twijfel. 
2) Hartzheim, 190. 
3) Keussen, Matr. II, 886. Monheim was 1532—1536 rector te Essen, werkte 
aan de Keulsche domschool 1536—1545 en daarna tot aan zijn dood (1564) 
aan de school te Düsseldorf, welke hij tot hoogen bloei bracht. 
4) Hofmeister, II, 105. Het jaartal 1543 bij Keussen, Matr. Ia, 101* kan dus 
niet juist zijn. 

4 
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vurige Katholieken uit dien tijd w a s 1 ) . In Dec. 1542 vertrok hij 
naar Rostock, tegelijk met den voormaligen Deventer Rector Gis-
bertus Longolius, „artium et medicinae doctor", waar zij beiden 
in het professorencorps werden opgenomen door Chunradus Pe-
gellius 2). Van 1543—1544 werd hij tweemaal achtereen tot rector 
dezer universiteit gekozen en in 1545 tot deken der artistenfacul-
t e i t 3 ) . Keulsche studenten heeft hij echter niet door zijn reputatie 
kunnen bewegen hem te volgen. Wel echter kwam in Maart 1543 
de Nijmegenaar Joachim Meilis, die te Trier in de medicijnen had 
gestudeerd en in October Willem Bronchorst Gelderensis4), mo
gelijk een bloedverwant, naar Rostock 5). 

De professor zelf heeft het in het hooge Noorden slechts enkele 
jaren volgehouden. Hij keerde naar zijn vaderland terug en werd 
in 1546 aangesteld tot rector van de school te Deventer. Daar huwde 
hij met de burgemeestersdochter Clara Coster β). In 1558 bezocht 
hem op doorreis naar zijn geboortestreek de Jezuiet Andreas Boc-
catius 7 ), die door hem ter tafel werd genoodigd. Met vreugde 
vertelde Bronchorst, dat Canisius bij hem gestudeerd had en ver
zocht hij de groeten over te brengen aan zijn oud-leerling e). 

Tot 1563 doceerde hij te Deventer, waar hij in dit jaar werd 
opgevolgd door Rovenius 9). Drie jaar later bezocht hij de preeken 
van Caspar Coolhaes. De Deventenaren schenen daarmee echter 
weinig ingenomen; Bronchorst week in 1569 uit naar Keulen 1 0 ), 
waar hij het volgend jaar overleed. Een Katholieke begrafenis 
werd hem geweigerd. Door tusschenkomst van burgemeester Con
stan tij η van Lyskirchen, een oud-leerling, is zijn lichaam ter aarde 
besteld 1 1 ). 
!) Paquot, I, 21. 
2 ) Hofmeister, II, 105. 
3 ) Hofmeister, II, p. XIII. 
4 ) Hofmeister, II, 106. 
8 ) Hofmeister, II, 107. 
β ) Volgens Paquot, I, 21, in 1552; volgens v. Schevichaven, Nw. Ned. Biogr. 

Wbk., I, 473, vóór Paschen 1548. 
7) Anske Bokke Bruijnsma uit Ypekolsga, 1531—1578, was een oud-leerling 

van Deventer en Zwolle (v. Nieuwenhoff, 2, 10—11). 
8) I, 662. 
*) v. Schevichaven, Nw. Ned. Biogr. Wbk., I, 473. Volgens Paquot, I, 21, was 

hij in 1566 nog rector. 
10) Paquot, I, 22, in de levensschets van Everhard Bronchorst. Volgens 
Keussen, die zelfs dag en uur van zijn dood opgeeft, is hij in 1569 gestorven. 
u ) Everhardi Bronchorst, Diarium, Voorwoord, p. 5. 
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Als professor te Keulen is Bronchorst vooral van beteekenis ge
weest door zijn ijveren voor drieërlei wetenschappen: de wis- en 
natuurkunde in ruimsten zin, de patrologie en geschiedenis, de 
wijsbegeerte met de daarop voorbereidende studies. 

De inhoud van zijn werken over de eerstgenoemde vakken, voor-
zoover zij zich strikt tot die stof beperken, is voor ons van geen 
belang, daar er bij Canisius geen noemenswaardig spoor van aan 
te wijzen valt. Wel echter de vorm, daar deze een sprekend ge
tuigenis geeft van zijn sterk-humanistische strevingen. 

Tot deze eerste groep behooren: de verhandeling over de samen
stelling van het astrolabium (1533) !) ; de editie van Beda's Opus-
cula de Temporum Ratione (1537) 2) voor zoover hij daarin alles 
wat de presbyter venerabilis geschreven heeft over natuur- en 
sterrenkunde, benevens kalenderberekeningen, bijeenzette en van 
scholia voorzag; het interessante leerboek der wiskunde: De Nu
méris (1539) 3) en de vertaling van Ptolemaeus' Geographie 
(1540)4). 

In de opdracht van De Numéris aan Andreas Eggerda, rector 
magnificus te Rostock, ontvouwt Bronchorst zijn denkbeelden over 
de studie: hij toont zich een man van den nieuwen tijd en is zich 
daarvan ook bewust. Men leze bijv. deze passage: 

„permagni referre seis, ad augendam et alendam discentium 

:l) De Astrolabii Compositione, Coloniae, 1533 (Paquot I, 22). 
2) Bedae Presbyteri Anglosaxonis, monachi Benedictini, viri literatissimi 
opuscula complura de temporum ratione diligenter castigata: atque illustrata 
veteribus quibusdam annotationibus una cum scholiis in obscuriores aliquot 
locos, authore lohanne Noviomago. Nunc prinum inventa ас in lucem emissa, 
quorum catalogum require pagina versa. Coloniae, Johannes Prael, impen-
sis Petri Quentel, 1537. München, Staatsbibl., 2°. P. lat. 232. 
s ) De Numéris libri II. Quorum prior Logisticen et veterum numerandi 
consuetudinem, posterior Theoremata numerorum complectitur. Nunc recens 
in lucem emissi authore loanne Noviomagio. Coloniae, Joannes Ruremun-
danus, 1539. Freiburg im Br. U. В., T. 1369. 
4 ) Cl. Ptolemaei Alexandrini Philosophi et Mathematici praestantissimi 
libri VIII de Geographia e Graeco denuo traducti. Nominibus Graccis e regione 
appositis, atque in indicem quam locupletissimum redactis, numquam antea 
visa commoditate simili: Joannis Noviomagi opera. Nunc primum in lucem 
editi. Coloniae, loannes Ruremundanus, 1540. Nijmegen, Gemeente-archief 
en München, Staatsbibl. A. gr. b. 3079. In laatstgenoemd exemplaar schreef 
Bronchorst op het titelblad: Praestantissimo viro D. Bartolomeo Aman-
tiss(?) Ciariss. Iuris Consulto dono dedit Jo Noviomagus. MDxI i i i i . 
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multitudinem, quibus artibus et quomodo adolescentes statim 
imbuantur, in qua re aliquando bonorum authorum inopia pec-
catum est, aliquando quoque iudicii infirmitate a multis, quod 
adolescentes iis annis quibus superioribus professionibus non 
sunt idonei, aut nimium diu in uno studio retinentur, veluti 
olim per totam aetatem, quidam aliud nihil quam logicam et 
metaphysicam tractabant, quibus forte etiam mathemata quae-
dam adiiciebantur, sed (ut tune erant studia) sine aliqua aut 
latinae linguae venustate, ant graecae linguae perceptione, dein
de studiis in contrariis versis, tantum per plures scriptores va
gando, aut uni linguarum studio intenti, putantes magno errore 
id esse Uteris politioribus, aut philologiae operam dare, a pluri-
bus artibus cognitione non solum iucundis, sed etiam ad solidam 
eruditionem necessariis, abstinuerunt" ! ) . 
Tot die verwaarloosde en toch zoo nuttige vakken rekent hij de 

rekenkunde, aardrijkskunde, sterre- en natuurkunde. Deze vakken 
hebben ongetwijfeld iets vervelends aan zich, maar hij heeft naar 
best vermogen getracht door zegwijze en door voorbeelden, die op 
de taaistudie betrekking hebben, dat vervelende weg te ruimen 2 ) . 
Te pas en te onpas worden dan ook groóte figuren uit de Oudheid 
vermeld, b.v. Homerus 3 ) , Plato 4) en Cicero, wiens redevoeringen 
men niet kan begrijpen, zonder de rekenmethode der Romei
nen te kennen5) . Eenige bladzijden met teekeningen stellen 
de jongelui daarom in staat, Marcus Tullius „op de vingers te 
kijken" e). 

Erg prettig vindt Bronchorst ook de wijze, waarop de Chal-
deeuwen en oude astrologen getallen weergaven; hij heeft dit ge
leerd van den geleerden Rodolphus Paludanus Noviomagus, met 
wien hij reeds vanaf zijn jeugd zeer innig bevriend i s 7 ) . 

Over het vervelende der positieve vakken spreekt hij niet meer 
1) De Numéris, biz. A 3. 
2) De Numéris, blz. Α 4υ. 
s ) De Numéris, blz. В 2v. 
4) De Numéris, blz. A 4. 
β) De Numéris, blz. С. Zie over dit systeem: Schoengen, Gesch. v. h. Onder
wijs in Nederland, blz. 13—14. 
«) De Numéris, blz. С 6—С 7v. 
7) De Numéris, blz. С 8. Rodolphus is de schrijver der Legenda. В. Alberti 
Magni. (Vgl. Paquot, И, 96). De laatste editie is bezorgd door H. Chr. Schee
ben, Coloniae Agrippinae, 1928. 
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in zijn Ptolemaeus-uitgave; de aardrijkskunde heet hier een der 
aangenaamste vakken en is broodnoodig als voorbereiding op 
hoogere studies 1 ). 

Bij deze uitgave heeft de Keulsche hoogleeraar ook ijverig ge
zocht naar oude manuscripten. In zijn Ptolemaeus-vertaling geeft 
hij vele plaatsen, welke een verbetering beteekenen op alle voor
gaande edities, waaruit Paquot concludeert, dat hij een tot dan toe 
onbekend manuscript heeft gebruikt 2 ). Wij meenen evenwel dat 
dit verklaard moet worden uit het gebruik van den Griekschen 
tekst, dien hij waarschijnlijk gedrukt bezat 3 ) . Een prachtig hand
schrift echter ontdekt hij voor zijn uitgave van Beda's kleinere 
geschriften. Het had vroeger aan den Keulschen aartsbisschop 
S. Heribertus ( t 1021) toebehoord4) en is door Bronchorst zeer 
accuraat uitgegeven. Terloops zij hier opgemerkt, dat de uitgave 
opgedragen is aan den jongen hertog Willem van Kleef, die een 
jaar later door Canisius' vader op de markt te Nijmegen als hertog 
van Gelder werd ingehuldigd. 

In dit werk beweegt de uitgever zich ook op historisch terrein. 
Hij heeft de kroniek van Beda tot op zijn eigen tijd voortgezet5). 
Ja, Bronchorst heeft zich zelfs aan de opkomende wetenschap der 
historische kritiek gewaagd. De Kartuizer Dirk Loer vroeg namelijk 
voor zijn uitgave der Commentaren van Dionysius van Ryckel op 
Dionysius Areopagita e ) , aan den professor een verhandeling over 
de echtheid der aan Dionysius toegeschreven werken τ). De wijze, 

ï ) Ptolemaei libri de Geographia. Voorwoord, blz. 1. (Het werk is gepagi
neerd, maar met onleesbare cijfers). 
a ) Paquot, I, 22. 
3 ) Ptolemaei libri de Geographia. Voorwoord blz. li>: Vertere itaque ausus 
sum Authorem ab integro. Hierbij gebruikte hij een „exemplar graecum 
castigatum". 
4) Bedae opuscula, blz. A і] . 
B) Bedae opuscula, f. LXXIIII—XCIIII. 
e ) [Theodoricus Loer a Stratis, O. Carth]. D. Dionysii Carthusiani erudi
tissima simul et utilissima super omnes S. Dionysii Areopagitae libros Com
mentarla, nunc primum utilitati publicae donata. Praeter haec adest 
hic quadruplex operum sanctissima Martyris e graeco in latinum translatio 
et una paraphrasis. Coloniae, Petrus Quentel, 1536. 
7 ) De titel bij Paquot, I, 22 is onjuist. In de aangegeven editie van Loer, die 
met Rom. en Arab, cijfers gepagineerd is, luidt het opschrift, f. 51 υ : Apologia 
ostendens beatum Dionysium cuius mentionem facit divus Paulus, authore 
Luca Evangelista in in (sic!) actis Apostolorum, authorum esse γνήοιον 
eorum operum quae apud Graecos et latinos extent illi inscripta. 
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waarop hij deze taak volbracht, is merkwaardig. Daaruit blijkt, 
dat hij enkel talrijke historische getuigenissen voor de echtheid 
aanhaalt, de interne kritiek echter nagenoeg verwaarloost. Omdat 
deze fout — gelijk wij zullen zien — ook door Canisius herhaal
delijk is gemaakt, is het van belang den meester zelf een oogenblik 
aan te hooren: 

„Habes meum iudicium venerande pater, de authore horum 
operum, quae vestri Ordinis Dionysius copiose enarra vit. Ut autem 
ingenue tibi, quid sentiam quidque olim sensi, aperiam: non 
enim sustineo erroris mei dissimulationem: Fateor me aliquando 
in diversa fuisse opinione, cum ipse huius scriptoris nihil legis-
sem, nee cognovissem aliorum de eo testimonia, praeterquam Lau-
rentii Vallae. Acquievi enim propter hominis authoritatem. Per
ceptie autem aliorum veterum et recentium testimoniis, illico sen-
tentiam mutavi, omnemque hanc opinionem ex animo delevi" ι ) . 
Niet minder onfortuinlijk dan bij deze eenzijdige kritische onder

zoeking was Bronchorst ook in de vertaling van het door hem 
gevonden Grieksche martel-verhaal, dat hij aan zijn studie toe
voegde. Dit handschrift was namelijk „bovenmate bedorven" 2 ). 

Groot succes heeft Magister Joannes echter op wijsgeerig gebied 
geoogst met zijn uitgave der Dialektiek van Trapezuntius (1533) 3 ) . 
Dit werk 4 ) was het resultaat zijner lessen in de eerste jaren van 
zijn professoraat, gelijk uit het voorwoord blijkt 5). Het is interes
sant, de wording van deze editie na te gaan. Wij zien dan opeens op 
heel frappante wijze de schakels tusschen Keulen en Deventer. 

*) Dionysii Commentarla, f. 53i>. 
2 ) Dionysii Commentarla, f. 49i>. S. Dionysii Areopagitae Martyrium e 
graeco in latinum conversum. 
3 ) Te voren werd het Fundamentum Logices van Hegius' leerling Jacobus 
Fabri gebruikt. 
4 ) De eerste uitgave, door Foppens, I, 592 op 1537 en Paquot, I, 22 op 1536 
gesteld, is zeker reeds eerder verschenen, daar het voorwoord gedateerd is 
op 1 Maart 1533. Wij gebruikten: Gcorgii Trapezuntii de re dialectica libellus, 
ab innumeris, quibus hactenus scatuit mendis, repurgatus: una cum scholiis 
loannis Noviomagi et Bartholomaei Latomi illustratus. Coloniae, Gymnicus, 
1554. Eerst later konden wij kennis nemen van de editie van 1538 (Freiburg 
im Br. U.B. [1258 c m ] , wat echter geen wijziging brengt in de door ons 
geciteerde plaatsen. De Staatsbibl. te München bezit een exemplaar, waarvan 
het titelblad de woorden bevat. „Approbatus per R. P. Canisium 1578". 
(L. eleg. g. 414). 
Б) ed. Gymnicus, 1554, biz. А 2: „Cum anno superiore ( = 1532) Georgii Tra
pezuntii Dialecticam vobis ae reliquis auditoribus nostris profiterer". 
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Immers, het exemplaar dat Bronchorst als grondslag voor zijn editie 
gebruikte, behoorde oorspronkelijk aan Hegius' leerling Joannes 
Murmellius ; deze liet het na aan zijn opvolger aan de Ludgerus-
school te Munster, Joannes Volscius Lunensis, die nadien aan het 
Montaner-gymnasium te Keulen doceerde. Deze gaf het op zijn beurt 
aan zijn leerling Bronchorst, die de professor was van Canisius 1). 

Bezien wij het werk zelf, dan valt het terstond op, dat er een 
belangrijk onderscheid is tusschen de oudere, daarin opgenomen 
scholia van Bartholomaeus Latomus 2) en die van Noviomagus zelf. 
De laatste toch ontleent al zijn voorbeelden en daarin gebruike
lijke eigennamen aan de belletristische werken van klassieken. 
Niet minder humanistisch is de stijl zijner voorrede: alleen een 
meester in het vak kan zoo de zinnen draaien en politoeren. 

Zoo zien we in dit werk van Bronchorst een vertegenwoordiger 
voor ons van het oudere Neder-Duitsche humanisme: het werk 
dat hij uitgeeft, is in wezen nog middeleeuwsch з), de vòrm van 
den nieuwen tijd, het ideaal, dat het verkondigt — „streeft met alle 
kracht naar den allerschoonsten roem der fraaie letteren en on
gereptheid van leven" 4) — nog steeds dat van Hegius, van Agricola 
en zelfs van Valla in zijn beste oogcnblikken. 

Tot deze mannen staat Bronchorst trouwens in een veel inniger 
geestelijke betrekking dan men tot nu toe meende. 

In geen enkele bibliographie wordt vermeld, dat op naam van 
Bronchorst een uitgave is verschenen van Agricola's voornaamste 
werk, „De Inventione dialectica", 6), het te Keulen gebruikte hand-

1) ed. Gymnicus 1554, blz. Α2υ·. „Quod igitur hic primum erat, plurima ас 
vetustissima quaeque exemplaria consulimus, quorum unum, nee ita lacerum, 
nuper nobis exhibuit ex loannis Murmellii libris, Ioannes Volscius Lu
nensis". 
2) Latomus kwam in het zelfde jaar als Bronchorst naar Keulen, als paeda-
goog van twee adellijke jongelui te Trier, waar hij „professor bon arum lite-
rarum" was geweest. Hij gaf o.m. college in de Montan er-beurs over Cicero 
en Livius. Keussen, Matr. II, 884. 
») Voigt, II 2, 459. 
4 ) ed. Gymnicus, 1554, blz. Α 2v. 
B) Rodolphi Agricolae Phrisii de Inventione dialectica libri omnes integri et 
recogniti iuxta autographi, nuper D. Alardi Aemstelredami opera in lucem 
educti fidem, atque doctissimis scholiis illustrati. loannis Phrissemii, Alardi 
Aemstelredami, Reinhardi Hadamarii. Quorum scholia exactissimo iudicio 
contulit ac congessit Ioannes Noviomagus. Coloniae, loh. Kempensis, 1542. 
München, Staatsbibl. Ph. Sp. 14. 
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boek voor het onderwijs in de rhetorica1). Er zweeft rond deze 
editie een waas van geheimzinnigheid. Volgens den titel heeft 
Bronchorst de uitgave gereed gemaakt; de anonyme schrijver 
van het voorwoord zegt echter, dat hij bij de bewerking der com
mentaren den raad heeft gevolgd van zeer vele geleerde mannen 
en vooral van den hooggeleerden Joannes Noviomagus, zijn bij
zonderen vriend2) . Wie de ware uitgever is, heb ik niet kunnen 
achterhalen, maar dat Bronchorst in de uitgave een belangrijk 
aandeel had en vooral, dat hij tot den grooten propagandist van 
het humanisme in onze streken in zoo nauwe relatie staat, mag 
hier na het bovenstaande toch wel uitdrukkelijk geconstateerd 
worden. 

Eveneens min of meer mysterieus is de nergens vermelde editie 
van Valla's Redeneerkunst3). Ook hier noemt de titel Bronchorst 
als den uitgever. Echter was deze, hoewel reeds in de Dialektiek 
van Trapezuntius Valla herhaaldelijk wordt geciteerd en in de 
verhandeling over de werken van den Areopagiet zijn opvatting 
wordt bestreden, geen groot vereerder van den Italiaanschen mees
ter. Zoo schrijft hij b.v.: 

„Laurentius Valla vir, ut sic leviter dicam, bene literatus, eo 
tamen ingenio, ut dum omnia moveat, magno etiam calore ad-
hibito, multis vel receptissimis répugnât, eo contra dicendi saepe 
deducitur, ut ineptus fit. (sic!)"*). 
De stijl van het voorwoord, dat in de editie der Redeneerkunst 

achterin is gedrukt, schijnt bovendien niet die van Bronchorst te 
te zijn. De man, die hier afgeeft op de „Spineta Aris totelis" — een 
idee van Hieronymus 5) — en de liefelijke tuinen Cicero's verheer
lijkt6), verraadt een andere mentaliteit. Hij onderteekent zijn ont
boezemingen niet, plaatst enkel daaronder een Grieksch distichon 
van Ar[noldus] Vesa[lius]. 
») Weinsberg, I, 104. 
2) Rodolphi Agricolae libri, blz. aiij. 
s ) Laurentii Vallae Romani. Dialecticarum disputationum Libri tres erudi-
tiss, opera Ioannis Noviomagi castigati diligenter. Cum eiusdem Graecarum 
dictionum enarratione fidelissima. Coloniae, Gymnicus, 1541. München, Staats-
bibl. Ph. Sp. 879. 
*) Dionysii Garth. Comment, f. 51 υ. 
5 ) Vgl. Hieronymus, De perpetua virginitate B. Mariae, Migne, P. L. XXIII, 
kol. 194: „Non campum rhetorici dcsideramus eloquii, non dialecticorum 
tendiculas, nee Aristotelis spineta conquirimus." 
e ) Laurentii Vallae libri, blz. 331. 



57 

In hoeverre Bronchorst, die elders wèl bekend blijkt te zijn met 
Valla's werken, aandeel heeft in deze uitgave, moeten wij bij ge
brek aan ruimere gegevens in het midden laten. 

Overzien wij het hier behandelde, dan blijkt allereerst wel heel 
duidelijk, dat wij met recht mogen besluiten, dat een universiteit, 
welke professoren als Novimala en Bronchorst de hare kon noe
men, niet principieel vijandig stond tegenover het humanisme, maar 
integendeel op dit gebied hare studenten heel wat had te bieden. 
Met name Bronchorst blijkt een werkzaam en veelzijdig geleerde: 
een goed latinist; een uitmuntend kenner van het Grieksch — wij 
herinneren aan de hulp, door hem aan de Kartuizers verleend 
en aan zijn vertaling van Ptolemaeus —; een overtuigd humanist, 
die echter de oude scholastieke verstandsvorming niet wil ver
werpen, maar naar den vorm veredelen; een vriend van hand
schriften, van wien de studenten leeren konden, hoe vaak het 
manuscript te praefereeren was boven den gedrukten tekst en 
hoe het moest worden uitgegeven; een ijverig beoefenaar der 
historische wetenschap, waartoe hij, met behulp van dorre chrono
logie, zijn leerlingen op prettige wijze wist in te leiden, om hen ver
volgens zelfs — al was dit laatste de zwakke zijde van zijn onder
wijs — in te wijden in de geheimen der historische kritiek. 

Met opzet hebben wij tot nu toe echter gezwegen over eenige 
uitgaven van Bronchorst, welke dateeren uit zijn latere levens
jaren, en ons, ook met betrekking tot zijn eerste periode, voor 
een nieuw en zeer merkwaardig probleem stellen. 

Wanneer de eerste druk van Bronchorst's Latijnsche gram
matica is verschenen, konden wij niet achterhalen. Wij kennen 
slechts den titel der tweede uitgave; het werk zelf is onvindbaar. 
Later zullen wij echter uit Canisius' correspondentie er eenige bij
zonderheden over vernemen. 

Een tweede belangrijke uitgave van Bronchorst verscheen te 
Rostock en bevat een program van onderwijs en opvoeding 2). Alle 
pogingen om een exemplaar van dit werk te vinden waren vruchte
loos. En toch, met behulp daarvan zou het mogelijk zijn geweest, 
1) Etymologia Grammaticae Latinae in usum Scholae Daventriensis, Auctore 
Jo. Noviomago. Daventriae, Pafradus, 1558 (Paquot, I, 22). 
2) De necessaria et utili scholae constitutione et de recta iuventutis infor-
matione, geschreven te Rostock. Nieuw Ned. Biogr. Woordenb. I, 473. Of het 
ook te Rostock verschenen is, en in welk jaar, is onbekend. 
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Bronchorst's theoriën te vergelijken met die van zoovele andere 
humanisten, welke soortgelijke tractaten hebben geschreven. Wan
neer wij echter zien, dat hij in 1558 Vives' Inleiding op de (ware) 
Wijsheid uitgaf en van een voorrede voorzag1) — wederom on
vindbaar! — dan zijn wij temeer geneigd om te vermoeden, dat er 
verband heeft bestaan tusschen Bronchorst's didactisch-paedago-
gische verhandeling uit de Rostocker jaren en „De Adolescentium 
ac Puellarum Institutione"2), vooral ook wijl wij constateerden, 
dat Joannes Noviomagus tijdens de eerste jaren reeds van zijn 
Keulsch professoraat gebruik maakte van Vives' werken voor zijn 
commentaren op de dialectiek van Trapezuntius. 

Met behulp van deze spaarzame gegevens kunnen wij dus slechts 
een vaag verband aanwijzen tusschen Bronchorst en Vives. Maar 
nu komen ons de nagelaten schrijfboeken van Canisius te hulp, 
vooral het tiental, dat allerlei aanteekeningen bevat uit de studie
jaren of de onderwijs- en schrijversperiode. 

Op het eerste gezicht maken deze cahiers, van verschillend for
maat en ongelijk van dikte, een zeer verwarden indruk. Bij nadere 
bestudeering blijkt echter, dat zij niettemin volgens een bepaald 
systeem zijn aangelegd. Lang hebben wij gezocht naar een overeen
komstig systeem in de vele „rationes studiorum", welke onder in
vloed van het paedagogisch-georiënteerde Noordelijke humanisme 
zijn geschreven, totdat het ons tenslotte duidelijk werd, dat er onder 
deze slechts één is, dat tot in détails met dat van Canisius overeen
stemt: het systeem van Vives. 

Dit systeem wordt in meerdere geschriften van dezen auteur 
uiteengezet; het eerst en het meest zakelijk in de beide verhande
lingen, welke hij in 1523 tijdens zijn verblijf in Engeland ver
vaardigde. De eerste is opgedragen aan Catharina van Aragon, 
gemalin van Hendrik VIII van Engeland, om als gids te dienen 
voor de opvoeding hunner dochter Maria; met de opdracht van 
de tweede verhandeling vereerde Vives Carolus Montiojus. Aan 
de hand hiervan zullen wij thans Canisius' studiesysteem be
spreken. 

Vooraf zij echter eerst nog gewezen op het eigen karakter van 
1) Joannis Ludovici Vivis ad Sapientiam Introductio, cum Praefatione 
loannis Noviomagi. Daventriae, Pafradus, 1558. (Paquot, I, 22). 
2) Freiburg im Br. Univ. ВІЫ., N. [9388]. 
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het laatste deel van Canisius oudste aanteekeningen uit de studie
j a r e n 1 ) . Het betreft hier de vier laatste katernen, waarover wij 
reeds in het vorig hoofdstuk gesproken hebben. Behalve de toen 
vermelde afschriften, bevat dit gedeelte van den codex een bloem
lezing uit het boek der Spreuken en den Prediker, welke Her-
mannus Buschius op den vooravond van feesten, volgens het ons 
reeds bekende systeem, placht te dicteeren aan de „nominarii" van 
het gymnasium te Wesel 2 ). De nominarii zijn, volgens Buschius' 
verklaring in het voorwoord, de jongelui, die de elementaire 
klassen doorloopen hebben en thans een dieper inzicht krijgen in 
de nomen- en casusleer. Een nieuwe kruik, zoo zegt hij, behoudt 
lang den geur van haren eersten inhoud 3) en daarom moeten juist 
deze leerlingen in deze spreuken onderwezen worden. Wij zullen 
nog zien, hoe duchtig Peter Kanis zijn best deed, om deze ge
vleugelde woorden, welke hij met strepen, ornamenten en uit
gestoken vingers commentarieerde 4), in zijn geheugen te ver
ankeren. 

Van denzelfden schrijver is vervolgens aanwezig een tweede 
collectie aphorismen, ditmaal ontleend aan vijf en dertig beroemde 
wijsgeeren6). Hierin komen autographische aanteekeningen spo
radisch voor, maar ze zijn niet minder vlijtig van buiten geleerd. 
In zijn brieven en werken speelt Canisius deze humanistische 
troeven niet zelden met zekere virtuositeit uit. Een typeerende 
bijzonderheid mogen wij niet voorbijgaan. Op het titelblad van 
dit werkje is een houtsnede afgedrukt, voorstellend den gekruisig
den Christus, die met een arm een heilige omhelst 6 ). Met rooden 
inkt kleurde de jonge Canisius de wondeteekenen van den Zalig-

*) Signatuur: Canisiana 1. 
2) Dictata pro nominarjjs ab Hermanno Buschio collecta ex Proverbiis et 
Ecclesiastico, [s.l.] Albertus Pafraed, 1526. 
8 ) Vgl. Horatius, Epist. lib. I, ер. 2, v. 69—70. 
4) Het gebruik, vingers te teekenen in margine (tot in de 17e eeuw wer
den zij nog in margine gedrukt), wordt aan Ortwin Gratius verweten in 
de Epistolae obscurorum virorum, I, 46. 
5) Hermanni Buschii Pasiphili Spicilegium, XXXV illustrium philosophorum 
auctoritates, utilesque sententias cóntinens. Eiusdem de virtute Oda lyrica 
[s. 1. a. et editore]. 
β) Niet den H. Franciscus van Assisie, zooals uit de kruinschering en de 
kleeding blijkt, maar, naar onze meening, den H. Bernardus; de houtsnede 
herinnert zeer sterk aan de schildering van den meester van het Pering-
dörffer Altar (± 1480). 



60 

maker en schreef daaronder met dezelfde inkt een tot vertrouwen 
aansporenden tekst. 

Het derde tractaatje is een berijmde gezondheidsleer1), waarin 
slechts enkele woorden met inkt verbeterd zijn; de laatste on
bedrukte bladzijde is benut voor aanteekeningcn over Geert Groóte 
en Florenz Radewijnsz. Daar deze echter gemaakt zijn onder eenige 
opgave van onkosten aan bier en boter, alsmede onder een cata-
loogje van boeken uit 1544, zijn deze notities zoo goed als zeker 
eerst na dit jaar gemaakt. 

Beschouwen wij thans het eerste gedeelte van dit schrijfboek en 
de overige, welke voor een vergelijking met het systeem van Vives 
in aanmerking komen. 

In tegenstelling met Murmellius, die wil dat de kinderen zullen 
leeren „schoon" te schrijven in stevig-gebonden cahiers2), acht 
Vives het beter hen liever vlug dan mooi te leeren schrijven3). 
Dit tachypraphisch advies vinden wij, afgezien van het oudste deel 
van den eersten codex, in al de ruim veertig schrijfboeken van 
Canisius opgevolgd op een wijze, die den onderzoeker soms wan
hopig dreigt te maken. Hij noteert zelfs eenige spreekwoorden, 
toepasselijk op hen, die langzaam plegen te schrijven en meent 
dat men over hen, die met geringe snelheid hun veder voeren, 
gerust mag zeggen dat — sit venia verbo — de geboorte van een 
jongen olifant nog sneller verloopt. 

Het maken van aanteekeningcn moet volgens Vives niet op de 
laatste plaats geschieden om het geheugen te oefenen: 

„Memoriam scito thesaurum esse totius eruditionis.. . nemini 
tam infelix contingit memoria, qui non earn fidelissimam possit 
reddere exercitatione. Nihil enim est quod magis opere et labore 
gaudeat, nihil quod facilius corrumpatur et intereat quiete ас 
ocio. Quocirca aliquid quotidie ediscendum est, etiam quum non 
est necesse: tantum ne torpor in memoriam invadat, quo nullus 
est illi morbus perniciosior" 4 ) 
Die oefening verricht men het best door vóór het ter ruste 

gaan, twee of drie maal te lezen wat men van buiten wil 

1) Den titel gaven wij reeds hiervóór, blz. 17. 
2) Reichling, Murmellius, 61. 
3) Ep. Diss. I, 108. 
4) Ep. Diss. II, 122. 
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leeren, en daarover den volgenden dag zichzelf te overhooren i ) . 
Het lijdt geen twijfel, of de jonge Peter Kanis heeft ook dit 

advies trouw opgevolgd. Wij weten wel dat moderne psychologen 
loochenen, dat zulke oefeningen iets helpen, maar hebben voor-
loopig nog vertrouwen in eigen ervaring, die ons anders leerde. 
Wij aarzelen daarom niet, het mede aan deze oefening toe te 
schrijven, dat Canisius zijn tijdgenooten verbaasde door de kracht 
van zijn geheugen. Raderus merkt dan ook op, dat Canisius zulk 
een gelukkig en getrouw geheugen bezat — die eenige schatkamer 
der kennis —, dat hem niet licht het aantal auteurs te machtig 
werd, of de verscheidenheid der gekende en gelezen onderwerpen 
in de war bracht. Toen hij in de eerste maanden na zijn aankomst 
(te Freiburg) inwoonde bij Sebastiaan Verronius, vroeg deze hem 
naar een plaats uit den H. Basilius, welke hij niet meer kon terug
vinden en terstond gaf hij zonder verdere hulpmiddelen te be
nutten, boek en hoofdstuk aan, waar over het gezochte onderwerp 
werd gehandeld 2 ). Wij zullen nog gelegenheid genoeg krijgen 
Raderus' aansporing, welke hij volgen laat, om ons over Canisius' 
geheugen te verwonderen, op te volgen. 

Het maken van notities wordt bij alle humanistische paedagogen 
sterk aanbevolen з), geen hunner daalt echter bij zijn aanbevelingen 
zoozeer in bijzonderheden af als Vives. Hij wenscht dat de leerling 
een behoorlijk dik schrijfboek heeft, dat hij in een aantal „nesten" 
verdeelen m o e t 4 ) . 

!) Ep. Diss. I. 108. 
a ) Raderus, 207—208. 
3 ) Zoo bijv. bjj Erasmus, de Ratione Studii, Opera, I, kol. 522: „inter legen-
dum auctores non oscitanter observabis, si quod incidat insigne verbum, si 
quid antique aut nove dictum, si quod argumentum, aut inventum acute, aut 
tortum apte, si quod egregium orationis decus, si quod adagium, si quod 
exemplum, si qua sententia digna quae memoriae commendetur. Isque locus 
erit apta notula quapiam insigniendus". Hij raadt dus niet, als Vives, het 
overschrijven aan. 
4 ) Ep. Diss. II, 124 : „Compones tibi librum chartae vacuae, justae magni-
tudinis: quem in certos locos, ас velut nidos partieris". Minder plastisch, 
maar meer gedetailleerd vinden we dezen raad terug in „De disciplinis", 
P. II, lib. Ill, 296: „Itaque unusquisque puerorum habebit librum chartae va
cuum in partes aliquot divisum ad ea accipienda, quae ex ore praeceptoris 
cadent, utique non viliora quam gemmae. In parte una reponet verba sepa
rata, et singula. In altera propietates loquendi atque idiomata sermonis, vel 
usus quotidiani, vel гага, vel non omnibus nota, atque expósita. In alia parte 
historias. In alia fabulas. In alia dicta et sententias graves. In alia falsas et 
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Op deze wijze is o.a. Codex 1 ingedeeld; iedere af deeling is 
aangegeven door perkamenten ruitertjes, waarop de letters van 
het alphabet nog ten deele zichtbaar zijn. In bijna alle schrijf
boeken vervaardigde Canisius verder eigenhandig alphabetische 
registers. 

Beantwoordt dus de inrichting der schrijfboeken aan het advies 
van Vives, ook de aard der aanteekeningen is daarmee in overeen
stemming, vooral wat de taaistudie betreft. 

Zoo raadt Vives aan: lijsten te maken van de (Latijnsche) namen 
der voorwerpen, welke b.v. in de kerk, in huis enz. gezien wor
den 1 ) . Als voorbeeld van Canisius' volgzaamheid volgt hier een 
uittreksel uit de aanteekeningen, welke door hem onder het hoofd: 
„De templi rebus et sacris" zijn ondergebracht: 

„Templum vel sacellum eleganter fornicatum, mit schonen 
gewelb 

Aedicula, sacellum domesticum 
Sacrum vexillum, Kirchenfahn 
Funalia, tedae, faces, Tortzen, fackelen. 
Tediferi Tortzendrâgers, Caeroferarius, Kertzentrâger. 
Lychnus pensilis hangende ampel. 
Chori sedilia, sive clericorum, subsellia Ecclesiastica 
Suggestus vel suggestum Kantzel, predigstul. 
Infantem baptismo adhibere, ut Christo det nomen praesente 

susceptore seu fideiussore, pa t te . . . 

Ubi codex precum horariarium, seu liber horarius? pro Bre-
vario, Gezeitbuch. Mystagogus accurrit, lineam vineam induit, 
sacram stolam addit cervici, pallium sacrum sumit, aspergit 
omnes aqua lustrali per aspergillum. 

Aedituus arculam thurariam porrigit, praesente Aedili sacro, 
Kirchmeister, et Organico (qui canit vel ludit organo) et Cantore, 
praecentore, succcntore, bass Incentore, discanter, occentore 
hochcanter" 2 ) . 

argutas. In alia proverbia. In alia viros famosos ас nobiles. In alia urbes 
insignes. In alia animantes, stirpes, gemmas peregrinas. In alia locos auto-
rum difficiles explícalos. In alia dubia nondum soluta." 
!) Ер. Diss. I, 114. 
2) Can. 9, biz. 37r. 
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Dergelijke groepeeringen van uitdrukkingen treffen wij nog op 
talrijke andere plaatsen aan. Zoo b.v. die, welke op den tijd be
trekking hebben1), namen van allerlei beroepen en ambachten2), 
van de ledematen van het lichaam *), de eigenschappen van diverse 
vertegenwoordigers der dierenwereld4) enz. 

Om Latijn te leeren schrijven moet men volgens Vives stukken 
uit de moedertaal overzetten, leere men de disticha van Cato, 
de mimi Publianis), de sententies der zeven wijzen, die alle in een 
boekje zijn bij eengezet door Erasmus. 

„Ediscet ex illis sententiolas aliquot vitae maxime utiles, quas 
habeat in posterum velut antidota adversus venenum, et prospe-
rae fortunae, et iniquae. Discatque iam nunc in hac tenera aetate 
veras et incorruptas opiniones, ut ea sola bona putet, quae vere 
sunt talla"«). 
De zeven wijzen treden op in Buschius' Specilegium, in de eigen

handige aanteekeningen wemelt het van bladzijden met spreuken, 
meestal Latijnsche 7 ) , soms ook Duitsche8). Zelfs op hoogen leef
tijd had Canisius nog pleizier in zulke collecties. Zoo leest men 
niet zonder glimlach de met groóte letters, rijk met vloeizand be
strooide, maar toch niet vlakvrije spreekwoorden over grijsaards 
en den naderenden dood, onder de aanteekeningen uit de laatste 
levensjaren9). 

Vives wil dat men bij het lezen der klassieke schrijvers ijverig 
acht geve op deze goudkorrels10). Men kan er zijn stijl mee sieren 
men wordt er zelf beter van en kan er ook anderen door ver-

!) Can. 9. blz. 37v. 
2) Can. 9, blz. Uv, 48і>, 49г. 
3 ) Can. 9, blz. 14г. 
'·) Can. 9, blz. 38г. 
5 ) Bedoeld zijn de sententiae van Publilius of Publius Syrus, een „reicher 

Schatz an Sprüchen und Lebensweisheit". Vgl. Teuffel-Schwabe. Gesch. d. 
röra. Lit. Leipzig, Teubner, 1890, IB, 434—436. 
«) Ep. Diss. I, 116. 
7) Can. 9, blz. 36w, 55i>, 56i>, 57r, 57v, 58r, 58», 62i>, 92v; Can. 1, blz. 

247r, 2i7v, 249r, 250i>. 
8) Can. 9, blz. 91 v; Can. 1, blz. 250r. In 1513 gaf Antonius Tunniceus 

de eerste verzameling uit van in het Latijn vertaalde spreekwoorden bij 
Quentel te Keulen. 

e ) Ontleend aan Terentius, Plautus, Diogenes e.a. in Can. 50, 2 dl. 2, 
blz. 86». 
10) Ep. Diss. II, 125. 
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beteren1) . Ook merkwaardige verhalen moet men aanteekenen. 
Vaak gebruike men een Latijnsch woordenboek 2) en wel Calepinus 
of Perottus3). Tot de schrijvers, die niet enkel tot goede kennis, 
maar ook tot een goed leven bijdragen, rekent hij: Cicero, Seneca, 
de werken van Plutarchus welke meermalen zijn vertaald, eenige 
dialogen van Plato, de brieven van Hieronymus en eenige werken 
van Augustinus... Ook zijn er Christelijke dichters, die men met 
vrucht en genoegen kan lezen, zooals Prudentius, Sidonius, Paul-
linus (sic), Arator, Prosper, Juvcncus, welke op vele plaatsen met 
wie ook der Ouden kunnen wedijveren in fraaien versvorm4). In 
de tweede verhandeling voegt Vives aan de lijst der aanbevolen 
schrijvers nog toe: Terentius, de brieven van Plinius Secundus. 
Ook geschiedschrijvers kunnen nuttig zijn voor den stijl, b.v. Livius 
en Suetonius. Door Cornelius Tacitus zouden wij niet weinig ge
holpen worden, zoo zijn werk geheel en in zuiveren tekst tot ons ge
komen ware. Toch is hij in ieder geval, ook zóó, zeer nuttig s). Caesar 
is uitstekend, Sallustius beter voor meer gevorderden. Vergilius 
komt met recht op de eerste plaats, wegens zijn waardigen ernst 
en wegens zijn sententies e). Horatius en Seneca mogen er wezen, 
maar allen overtreft Lucanus door verhevenheid van taal, kracht-
van redeneering en de talrijkheid en beteekenis zijner spreuken 7), 

Stuk voor stuk vinden wij al deze wenken opgevolgd in Canisius' 
aanteekeningen. Wij kunnen daar lezen wie de oudste, sterkste, 
langste, dikste, wijste of in welk ander opzicht ook vermaardste 
mensch geweest is 8) ; elders treffen wij een rubriek aan, getiteld : 
„Verschillende menschelijke verlangens". Wij citeeren: 

„Philosenes wolte gern gehabt haben ein langen halss wie ein 
krannich, domit er desto mehr wollust und geschmacken der 
leiblichen speiss und tranck empfinden het mugen. 

Augustus begeret die grossmutigkeit Scipionis, des Pompeij 
buld, und das gluck des Cesaris. 

*) Ep. Diss. I, 120. 
2) Ep. Diss. I, 117. 
*) Ep. Diss . I, 121. 
4 ) Ep. Diss . I, 120—121. 
β ) Ep. Diss. Π, 132. 
β) Ep. Diss . II, 134. 
T ) Ep. Diss. II, 135. 

•8) Can. 1, biz. 249u. 
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Horatius bat Gott umb aio scharffen verstand und gesunden 
leib. 

Der tyrannische Kaiser Caligula hat begert des die Römische 
Volcker allein een haubt mochten haben, das selbig als dan in 
ein streich abzuhawen lassen. 

Augustinus hat lust gehabt Christum in menschlichen fleisch 
zu sehen, S. Paulum predicantem und Rom in ihrer herrlig-
keit. 

Senecae dictum. Der stier erfettiget sich auff einer kleinen 
wisen und ein walt ist gnugsam vil Elephanten zu erweiden. 
Aber der mensch mit seiner ehrgeitz und überflüssiger gutgierig-
keit kan sich weder mit dem gantzen Erdboden noch sampt den 
Meer nicht ersettigen. 

Rogatus Tales Milesius unus e Septem sapientibus welchen 
ding unter andern das alles eltesste were, respondit, Deus. 2 was 
das schoneste? die Welt ut Dei opus. 3 quid optimum? virtus. 
4 was das geschwindeste? der sinn des menschens, dan er in 
einen augenplick den gantzen umbkreisz der weit umblaufft. 
5 was das sterckst? die noth. 6 was das geringste? ander leuten 
Rath geben. 7 was des schweriste? sich sebst (sie) zu erkennen" i ) . 

Naast deze snuisterijen vinden wij verder overeenkomstig Vives' 
leer heele bladzijden met sententies uit Cicero2) en den door den 
Spaanschen paedagoog niet genoemden Ennius; de spreuken uit 
Seneca 3) zijn van a tot u in alphabetische volgorde afgeschreven, 
zoodat zeker hier gedacht moet worden aan een of ander florile-
gium 4 ) . Elders weer vinden wij „ex Poetis nonnullae sententiae", 
blijkbaar door Canisius zelf geëxcerpeerd uit Tibullus, Propertius 
en vnl. uit Ovidius' Tristia en Libri Amorum. Het laatste is op
vallend, wijl Vives herhaaldelijk waarschuwt tegen het lezen van 
loszinnige li teratuur5). 

!) Сап. 9, blz. 61i». 
2 ) Can. 9, blz. 47. 
3 ) Can. 9, blz. 65. 
4 ) In de elfde eeuw reeds heeft Otloh van St. Emmeram de lectuur der 
proverbia Senecae per alphabeli ordinem distincta op de scholen aan
bevolen. (Vgl. Boas, Het Boek, 1929, blz. 266). 
B) Ep. Diss. 1,117. Met name tegen deze gedichten van Ovidius waarschuwt 
hy in De Disciplinis, T. II, lib. I l l , 307. 

5 
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De andere door Vives genoemde schrijvers waren aan Canisius 
evenzeer bekend, niet het minst de laat-Romeinsche Christelijke 
dichters. Wij zullen daarover later nog komen te spreken. 

Wij meenen hiermede genoegzaam aangetoond te hebben, dat er 
inderdaad een merkwaardige overeenstemming is tusschen de door 
Vives aanbevolen en de door Canisius gevolgde studie-methode. 
Waarvandaan die overeenkomst? Aan directe ontleening valt be
zwaarlijk te denken, daar wij in Canisius' scripta slechts driemaal 
een citaat vinden, dat aan Vives is ontleend1), terwijl ook elders 
niet blijkt, dat zijn werken anders dan bij uitzondering zijn ge
bruikt. Natuurlijk is het mogelijk, dat beiden van een derde af
hankelijk zijn, waarvoor dan wel het meest de beiden welbekende 
Erasmus in aanmerking zou komen. Maar dit lijkt ons uitgesloten, 
wijl de overeenkomst tusschen den Nijmegenaar en den Rotter
dammer ons niet gebleken is, hoewel wij juist daarnaar het eerst 
gezocht hebben. Dus blijft ons slechts een redelijke verklaring 
over, waarvoor wij vroeger reeds aannemelijke gronden hebben 
aangevoerd. 

Magister Johan Bronchorst is de bemiddelaar geweest tusschen 
Vives en Canisius. Een merkwaardig feit! Een Spanjaard, die bijna 
heel zijn leven in de Nederlanden doorbracht, waar hij, na ge
studeerd te hebben te Parijs, de invloeden van het humanisme, 
zooals het daar leefde in de geesten, heeft ondergaan, wijst Ca
nisius den weg bij de beoefening der wetenschap. Zeker, niet hij 
alléén, noch rechtstreeks. Zooals ook Canisius' ziele-leven niet uit
sluitend is beïnvloed door dien anderen Spanjaard, Ignatius van 
Loyola, eveneens een oud-leerling van Parijs, die in de Zuidelijke 
Nederlanden — en naar het schijnt ook te Manresa — kennis 
maakte met de denkbeelden der Moderne Devotie, maar die zich 
toch in het geheel niet kon vereenigen met de opvattingen van 
Vives 2 ) . 

1) Can. 2, blz. 2, 7 и en Can. 9, blz. 41. Deze passages zijn bovendien niet 
ontleend aan eenig didactisch werk, maar aan de commentaren op Augus
tinus' de Civitate Dei. 
2 ) Mon. Ign. Ser. IV, T. I, 495: „Cum audivisset [Ignatius] Benedictum Pe-
rerium, rhetoricae in collegio romano professorem, Valentiae natum, acriter 
perstrinxisse in schola Ludovici Vivís, concivis sui, de fide mala suspecti, 
opera, quae tunc ab incautis occulte cum gustu legebantur, advocavit Pe-
rerium, et valde hoc in eo laudavit". 



DERDE HOOFDSTUK 

GEESTELIJKE GROEI 

Tijdens het grootste gedeelte van Canisius' studiejaren te Keulen 
was de zorg voor zijn opvoeding toevertrouwd aan den jeugdigen 
Nederlandschen priester Nicolaas van Esche uit Oisterwijk. Wan
neer deze zich beperkt had tot de moreele zijde van zijn taak, dan 
zou er voor ons geen reden zijn over dezen merkwaardigen mensch 
uitvoeriger te spreken. Nu echter bij nader toezien blijkt, dat hij ook 
op Canisius' wetenschappelijke vorming belangrijken invloed heeft 
uitgeoefend, mogen wij hem niet stilzwijgend voorbijgaan. 

Het leven van Nicolaas ab Esche of Eschius is beschreven door 
Arnoldus Jans, die als jongen zijn leerling en later meer dan 
dertig jaar zijn vertrouwensman en medewerker is geweest1). 
Deze levensbeschrijving is dan ook vol van persoonlijke herinne
ringen; waar de schrijver gebeurtenissen verhaalt uit de jeugd 
van Eschius, deelt hij steeds mede, dat hij het feit van hemzelf 
of van andere, met name genoemde personen, heeft gehoord. Hoe
wel Jans zijn geschrift reeds anderhalf jaar na den dood van 
Eschius (19 Juni 1578) had voltooid, zooals blijkt uit de 29 
Januari 1580 verkregen bisschoppelijke goedkeuring 2), is het 
eerst in 1713 in Nederlandsche vertaling in druk verschenen door 
de zorgen van Gilbertus Gybelss). In het midden der vorige 
eeuw eindelijk werd het origineele Latijnsche leven van Jans 4 ) , 
:l) De Ram, 21 : „ego, qui ista scribo, indignus ipsius alummus, qui a puero 
ultra triginta annos cum eo habitavi; quo et ipse ad extremum usque vitae 
diem familiarissime semper usus est in omnibus suis negotiis". Vgl. 00k: 
o.e. blz. 102. 
2) De Ram, blz. XII. 
3) De Ram, blz. XIV. 
4) Volgens het titelblad der Nederlandsche uitgave heet de schrijver: 
Janssen. Na blz. 253 begint een inhoudsopgave van vier ongenummerde blad
zijden. Op de keerzijde van de laatste dezer vier wordt als eerste der „Druck-
fauten" opgegeven: „In den titel, Janssen Leest Jans". 
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naar een autografisch handschrift uitgegeven door de Ram. 
Hieruit vernemen wij, dat Nicolaas in 1507 te Oisterwijk werd 

geboren uit welgestelde ouders 1 ) . Zijn vader was lakenhandelaar 
en reisde veel naar Holland om de waren, die hij thuis fabriceerde 
of van anderen kocht, aan den man te brengen 2 ) . Hij had gaarne 
zijn jongen in de zaak gezien, maar deze, hoewel praktische zin 
hem geenszins vreemd wTas3), koesterde andere plannen. Eschius 
beschreef later aan Jans een merkwaardig voorval, dat veel ge
lijkenis vertoont met een gebeurtenis uit het leven van Gerlach 
Petersz 4 ). Tijdens de z.g. „Gulden Mis" 5) voerden de leerlingen 
der school te Oisterwijk een mysteriespel op, waarin de boodschap 
des engels aan Maria werd voorgesteld. Nicolaas met zijn helder en 
bevallig gelaat, moest de rol der H. Maagd vervullen. Bij het over
wegen en instudeeren van zijn rol, viel hem een bijzondere verlich
ting ten deel. Van toen af keerde hij zich met alle krachten geheel 
naar God en was voor allen, die met hem omgingen, een dagelij ksch 
toonbeeld van een volmaakter leven 6). De staaltjes, die de biograaf 
hiervan verhaalt, zij η zoo talrijk, dat wij van een keuze daaruit afzien ; 
het meegedeelde feit is op zich trouwens reeds teekenend genoeg. 

Na de parochieele school doorloopen te hebben, zette hij zijn 
studies voort in het St. Hieronymus-huis der Broeders des gemeenen 
levens te 's-Hertogenbosch. Hij was er bij zijn leeraren en mede
leerlingen zeer bemind, niet enkel wegens de aangename manie
ren, die men steeds in hem bewonderde 7), maar ook om zijn bij-
1 ) De Ram, 131. „ parentes, qui erant non mediocriter divites". 
2) De Ram, 11. 
3 ) De Ram, 39, 78—79. 
4 ) Acquoy, I, 273. 
5 ) Gulden Mis of Messias-Mis, ter gedachtenis aan de „Blijde Boodschap" 
des Engels aan Maria, op Quatertemper-Woensdag in den advent. Zie Nieuw-
barn, 189. Een uitvoerige geschiedenis der Gulden Mis geeft B. Kruitwagen, 
O.F.M. in De Katholiek, Dl. CXXX (1906), 438 vlgg., Dl. CXXXI (1907), 
108 vlgg., 349 vlgg. en 464 vlgg. Hij vond haar in het tegenwoordige Neder
land het eerst vermeld te Delft in 1444 (Dl. CXXX, 458) en daarna in 1489 
te Tholen (Dl. CXXX, 443). Dat zij omtrent 1520 te Oisterwijk (blijkbaar 
reeds lang) gevierd werd, is aan zijn aandacht ontgaan. Het mysteriespel, dat 
in dit plaatsje onder deze H. Mis werd opgevoerd, was, blijkens de door van 
Esche aan Jans gegeven beschrijving, veel uitvoeriger dan in een der door 
Kruitwagen genoemde plaatsen. Wij kunnen op deze bijzonderheden hier 
niet verder ingaan. 
e ) De Ram, 6—7. 
T) De Ram, 81. 
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zonderen ijver. Hij was de eerste van zijn klas, een meester in het 
maken van thema's en het schrijven van verzen. Teruggeroepen 
om in de zaak van zijn vader werkzaam te zijn, overwon hij na 
eenigen tijd diens tegenstand en mocht te Leuven zijn studies gaan 
voortzetten. Met veel succes legde hij zich toe op philosophie, theo
logie en kerkelijk recht, waarin hij later, op raad van anderen, 
het baccalareaat behaalde. Zijn geestelijk leven, gevoed door de 
veelvuldige H. Communie, ontplooide zich niet minder rijk ! ) . Toen 
hij den canonieken leeftijd had bereikt, ontving hij de H. Priester
wijding2) en vestigde zich in zijn geboorteplaats3), waar hij een 
klooster oprichtte, dat onder zijn bewoonsters reeds aanstonds be
genadigde zielen telde, welke door hare geschriften een onbereken-
baren invloed hebben uitgeoefend, ook buiten de grenzen van ons 
vaderland4) . Hiertoe behoorden o.a. de schrijfster der „Evangeli
sche Feerie", die op haar beste oogenblikken zonder twijfel tot onze 
eerste-rangs-auteurs behoort en wier hoofdwerk „Vanden Tempel 
onser sielen" een blijvend monument is in de mystieke letteren 5) ; 
verder de edele Maria van Hout, voor wie Canisius groóte ver
eering koesterde6). Zij is de schrijfster der „Rechte wech zo 
d'Evangelische Volkomenheit", in 1531 uitgegeven, met een op
dracht aan den vroeger genoemden Keulschen theologie-professor 
Arnold van Tongeren, door den Kartuizer Gerard Kalckbrenner 7 ) . 
Gelijk deze in zijn inleiding mededeelt, was „niet lange tzijt 
vergangen", sinds hij de schrijfster had leeren kennen en wel tij
dens een reis, welke hij in het belang van het Keulsche klooster 
had ondernomen8). Vermoedelijk bezocht hij toen het St. Sophia-
klooster nabij 's-Hertogenbosch, dat gesticht en als eerste prior 

*) De Ram, 10—15. 
2) Volgens de Ram, blz. XXII, omtrent 1530. 
3) Als Jans de priesterwijding van van Esche heeft verhaald, laat hij daarop 
aanstonds de mededeeling volgen, dat Nicolaas zich naar Keulen begaf. (De 
Ram, blz. 19). In het zevende hoofdstuk (blz. 43) zegt hij evenwel: „Primitias 
itaque laborum suorum patriae dedicandas censuit, hoc est pago Ooster-
wycano," waarna híj de bijzonderheden verhaalt, welke wíj in den tekst 
meedeelen. 
*) Zie de buitengewoon belangrijke publicaties daarover van Dom. J. Huy-
ben in O. G. E., vnl. Dl. IV, 5—26 en 428—473. 
5) Reypens, O. G. E. II, 339—340. 
e) Vgl. I ; 21, 38, 209, 214, 229, 249, 251, 258. 
T) Kettenmeyer, Annalen, 11, 13. 
8) Kettenmeyer, Annalen, 14. 
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bestuurd was door den grooten Dionysius van Ryckel1). In ieder 
geval schijnt het buiten twijfel, dat hij zijn connecties met den 
Oisterwijkschen kring dankte aan Nicolaas van Esche, die zich 
omtrent dezen tijd „devotionis et studii causa" te Keulen 
vestigde2). Wanneer dit precies gebeurde, weten wij niet met 
zekerheid, doch het kan bezwaarlijk lang vóór 21 Juli 1533 
zijn geschied, op welken datum hij als student in de rechten werd 
ingeschreven3). De bedoeling daarbij zal wel niet geweest zijn een 
hoogeren graad te behalen, daar hij dezen te Leuven, na zijn bac-
calareaat, had afgeslagen*). 

Eschius woonde in bij „Licentiaat Baardwij k" — zoo wordt 
Andreas Heerl meestal genoemd, — waar hij zich belastte met de 
opvoeding der studenten, welke deze in zijn huis bij de Sint 
Gereonskerk had opgenomen. Op het vereerend verzoek, hem waar
schijnlijk gedaan door bemiddeling van Kalckbrenner, die juist in 
die jaren (1530—1535), als prior van Vogelensang, tevens hof-
prediker der Kleef sehe hertogen was 5 ) , om de opvoeding der jonge 
hertogen op zich te nemen, wilde hij niet ingaan wegens het losse 
leven der hovelingen „et propter inordinatos affectus, qui in pueris 
principibus soient aliquoties dominari" e). 

In het convict van Baardwijk verbleef van Esche totdat hij, 
ongeveer als Geert Groóte te Munnikhuizen, zijn intrek nam in 
de Keulsche Carthusia. Zijn bedoeling was: te beproeven of hij 
met zijn zwakke gezondheid niet kon wennen aan het leven der 
kloosterlingen, hoewel de vooruitzichten, hem door de Kartuizers 
zelf geopend, op dit punt niet bepaald gunstig waren. Korten tijd 
nadat hem een cel in het klooster was afgestaan, werd hij buiten 
zijn weten en zonder daaraan ooit gedacht te hebben, gekozen tot 
pastoor van het groóte Begijnhof te Diest7). De aanstellingsbrief 
is gedateerd op 12 November 1538 8 ) . Na rijp beraad nam Eschius 
1) Kettenmeyer, Annalen, 30. 
3) De Ram, 19. 
3) Keussen, Matr. II, 922. 
4) De Ram, 15. 
B) Kettenmeyer, Annalen, 25—26. 
e) De Ram, 20. 
T) De Ram, 26: „Brevi enim tempore elapso, postquam praedictam cellam 
inhabitare coeperat, ipso penitus ignorante et ne semel quidem hac de re 
cogitante, legitime electus et vocatus est in civitate Diestensi, ut praeesset 
magno Beghinagio". 
8) De Ram, blz. XXVI. 
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de nieuwe taak op zich, zoodat hij op het einde van dit jaar of 
het begin van 1539 Keulen verliet. Ongeveer een jaar later keerde 
hij echter weer terug1) , daar hij terugschrok voor den moeilijken 
restauratie-arbeid, dien hij in zijn nieuwe standplaats zoowel in 
geestelijken als stoffelijken zin te doen vond. Maar toen ook zijn 
opvolger die taak niet aandurfde, bewerkte deze dat van Esche 
opnieuw gekozen werd, zoodat Nicolaas nauwelijks een jaar 
la ter 2 ) , zich wederom te Diest vestigde om er, tot zijn dood toe 
(19 Juni 1578), met buitengewoon succes werkzaam te blijven. 

Wij moesten bij deze feiten wel zoo lang stilstaan, eerstens om 
den tijd te bepalen, gedurende welke de Nijmeegsche burge
meesterszoon onder de leiding van van Esche heeft gestaan, maar 
ook omdat met deze gebeurtenissen in Eschius' leven belangrijke 
feiten uit Canisius' studentenjaren samenvallen. Wat den tijd be
treft mogen wij, na het bovenstaande, voor zeker houden, dat die 
leiding geduurd heeft tot aan het einde van Canisius' studie in de 
artistenfaculteit, dus tot ongeveer het midden van 15403). 

Welke beteekenis de vorming, door een man als Eschius gegeven, 
onder zedelijk opzicht heeft gehad, wordt ons bijzonder duidelijk, 
als wij uit de mémoires van Hermann von Weinsberg, die juist 
in die dagen te Keulen studeerde, de gevaren leeren kennen, welke 
vooral de jonge studenten bedreigden. Met een verbluffende arge
loosheid verhaalt hij hoe hij zelf, nog wel door een clericus, „ver-
fort worden" is4) en hoe de studenten al vroeg den weg wisten 
naar verdachte huizen en de kunst der verleiding verstonden, zoo
dat zelfs het vrouwelijk dienstpersoneel der bursae voor hen niet 
veilig was 5 ) . Oproeren en vechtpartijen waren niet zeldzaam6). 
Weinsberg maakte een moord mee in den kring zijner bekenden 7) 

1) De Rara, 32: „postquam circiter annum fuisset in officii sui residentia, 
iam tune quaerere successorem satagebat Fretus igitur divina miseri
cordia impetravit tandem, ut vir bonus et sincerus in suum locum 
surrogaretur Proinde cum gaudio rediit Coloniam". 
2) De Ram, 33: „Igitur uno anno elapso secunda vice in pastorem 
electus est". 
s ) Juist in de dagen van Eschius' eerste verblijf te Diest studeerde Canisius 
te Leuven, waar hü 21 April 1539 werd ingeschreven. 
4) Weinsberg I, 119. 
β ) Weinsberg V, 1—2. 
β) Weinsberg I, 183, 128. 
T) Weinsberg I, 170. 
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en verhaalt een geval van drankmisbruik met doodelijken af
loop i ) . 

Men zou geneigd zijn te meenen, dat een jongen als Peter Kanis 
ver buiten dit alles zou staan. Dat is ook juist, inzooverre het be
schermende toezicht van Eschius den „feilen knaap" belette daar
aan deel te nemen en het aangeboren plichtsbesef hem daarvoor 
deed terugschrikken. Maar dat wil niet zeggen, dat deze zedelijke 
verwording hem onbekend is gebleven en dat hij er zich niet tegen 
gewapend heeft. Slaan wij zijn oudste schrijfboek open, dan vinden 
wij daarvoor frappante bewijzen. In de spreuken-verzameling van 
Buschius, welke in zijn bezit was, onderstreept hij herhaaldelijk 
aansporingen om in de vreeze des Heeren te leven2), om eerlijk 
en rechtvaardig te zijn3), goed voor de armen 4 ) , onthecht aan 
weelde, bijzonder in spijs en drank 5 ) . Een forsch geteekende hand 
op de margo wijst vermanend naar de waarschuwingen uit het 
Boek der Spreuken tegen de „mulier mala" 6 ) . Met gekrulde lijnen 
zijn de aansporingen omlijst om op zijn hoede te zijn tegen drank
misbruik7) ; elders weer waarschuwt een uitgestoken vinger tegen 
vloeken, grove taal 8) , ja zelfs tegen doodslag9). 

Al deze sententies, — de laatste daargelaten — zou men boven 
de verschillende hoofdstukken van de levensbeschrijving van 
Eschius kunnen plaatsen, zoozeer is heel zijn streven gericht ge
weest op de beoefening der genoemde deugden en de vermijding 
dier ondeugden. Bij de opvoeding van Canisius trachtte hij, op 
den grondslag van wederzij dsche hoogachting en genegenheid, 
vooral in particuliere gesprekken den jongen wil te beïnvloeden; 
hij bracht hem tot de gewoonte dagelijks een gewetensonderzoek 
te houden, liet hem een „rapiarium" aanleggen en daarin sen
tenties aanteekenen, welke hij zelf aan zijn leerling voorhield, of 
door dezen liet vinden in de dagelij ksche lezing van het Evangelie 
of andere geestelijke lectuur. Een en al beminnelijkheid, wist hij 
i) Weinsberg I, 170. 
2) Can. 1, Díctala, biz. Aij. 
s ) o.e., biz. Aiij. 
*) o.e., biz. Bv. 
5) o.e., biz. Bij. 
β ) o.e., biz. Biij. 
7 ) o.e., biz. В 4. 
8 ) o.e., biz. Cv. 
e ) o.e., biz. С 
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toch krachtig op te treden waar het pas gaf. Eens bleef Canisius 
langer op vacantie te Nijmegen en nam er het leven wat gemak
kelijker op. Weldra stond echter Nicolaas van Esche persoonlijk 
vóór hem met zijn ernstige vermaningen1). 

Dat wij hier in van Esche zelf den leerling der devotio moderna 
herkennen, behoeft geen betoog. Het systeem, zooals wij dat zoo
even beknopt weergaven uit Canisius' eigen mededeelingen, is 
geen ander dan dat van Geert Groóte, van Cele en Hegius. Wanneer 
wij klaarheid konden brengen in de vraag of van Esche de uit
gever is van het vierde boek der „Evangelische Feerie" van 1545, 
zouden wij voor dien invloed een bewijs te meer, en wel een bij
zonder sterk bewijs, bezitten. De jeugdaanteekeningen van Canisius 
zijn voor de oplossing dezer vraag van bijzondere betcekenis. 

De „Evangelische Feerie" was, zooals wij reeds gezegd hebben, 
het werk eener mystieke uit Oisterwijk. Dit werk werd in 1535 bij 
Jan Bernsen te Utrecht uitgegeven door Dirk Loer, uit het Kartui
zer-klooster te Keulen 2). Het manuscript dankte hij waarschijnlijk 
aan de bemiddeling van van Esche en deze schijnt ook de man te 
zijn geweest, die op een volledige uitgave van het werk aandrong з), 
met het gevolg dat de derde druk van 1538 met 127 hoofdstukken 
werd vermeerderd. De vijfde editie van dit werk, in 1542 te Ant
werpen verschenen, is bezorgd door Eschius zelf 4 ). 

Drie jaar later verscheen te Keulen een Latijnsche vertaling, 
ingeleid door van Esche en opgedragen aan Dr. Burchard van den 
Bergh, den heeroom van Canisius 5 ) . De Ram heeft daaruit de voor 
de hand liggende conclusie getrokken, dat de inleider tevens de 
vertaler was en dat het nieuw-bijgevoegde vierde boek eveneens 
aan hem moet worden toegeschreven e). Volgens Huyben werden 
voor de samenstelling van dit vierde boek ofwel de bronnen van 
Cisneros' Exercitatorium, ofwel, en waarschijnlijker, gezien de 
gevolgde orde, het Exercitatorium zelf benuttigd 7 ) . Wanneer dus de 

! ) I, 18—19, 37. Vgl. ook de Ram, 79 vlgg. 
2 ) Reypens, O. G. E. II, 55. 
3 ) Reypens, O.G. E. II, 61. 
4 ) Reypens, 0 . G. E. II, 60—61. 
B) Margarita Evangelica, incomparabilis thesaurus divinae sapientiae, in HU 
Libros divisus, nunc vero primura aeditus Latine. Coloniae, Novesianus, 
MDXLV. (München, Staatsbibl. Asc. 3055). 
β) De Ram, blz. XLVIII. 
7 ) Reypens, O. G. E. II, 63—64. 
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conclusie van de Ram juist is, volgt hieruit, dat van Esche zeer 
vertrouwd was met de spiritualiteit der devotio moderna en dat 
door hem ook Canisius, die, zooals wij aanstonds zullen zien, uit 
dit vierde boek der Feerie belangrijke stukken heeft afgeschreven, 
daarin werd ingewijd. 

Tegen de meening van de Ram plaatst Reypens evenwel het 
bericht van Hartzheim, die de vertaling aan Surius toeschrijft, hoe
wel de voorrede van Eschius i s 1 ) , waaruit Reypens tevens de ge
volgtrekking meent te mogen maken, dat ook de samenstelling van 
het vierde boek toch wel van Surius zal zi jn 2 ). 

Deze motiveering achten wij stellig te zwak. Zoo gemakkelijk 
toch kan Hartzheim zich vergist hebben. Immers reeds Eschius 
zelf moest er tegen op komen, dat een ander werk — de Exercitia 
Theologiae Mysticae, welke door van Esche geschreven waren en 
ter beschikking van eenige vrienden waren gesteld — werd aan
gevuld en uitgegeven met een voorafgaande „epistola" op naam 
van Surius „qui tarnen" — aldus beklaagt Eschius zich later — 
„ejus auctor fuit minime. Nam, ut postmodum certo intellexi, Surii 
nomen additum non est ab iis, qui haec typographe excudenda 
dederunt, neque ab ipso Surio, sed ab aliis quibusdam, cum quibus 
mihi, quod sciam, nulla unquam intercessit familiaris consuetudo". 
En een weinig verderop klaagt hij, in hetzelfde voorwoord van 
28 April 1568 op de Plantijnsche editie van 1569, welke hij had 
gereed gemaakt: „Accidit deinde, ut etiam opusculis D. JustiLands-
pergii (qui nunquam Exercitia mea vidit) sub ejus nomine, 
haec eadem inserentur; quae itidem res non paucos male 
habuit, quasi ego alienum opus mihi vindicarem" 3 ). Hij heeft 
dan ook tot deze uitgave besloten, opdat zijn Exercitia „tan
dem citra ullum mcndacium, meo nomine in omnium manus 
exire [possent"] 4 ). Maar, aangenomen dat Hartzheim, waar de 

!) Reypens, O. G. E. II, 62. De tekst van Hartzheim, ВіЫ. Col. biz. 219, luidt: 
„Margarita Evangelica, Belgico idiomate scripta, jam anno 1535 a Theo-
dorico de Stratis Cartusiano Coloniensi typo Colon, recusa, a Surio Latina 
facta vulgata fuit. Praefatio est Nicolai Eschii ad M. Burchardum Montanum 
S. T. D.". 
2 ) Reypens, O. G. E. II, 63. Op blz. 67 bespreekt hy echter de redenen, welke 
er toe bijgedragen kunnen hebben „om Surius en Van Esch tot de eerste 
Latijnsche vertaling der Feerie in 1545 aan te zetten". 
3) De Ram, 163—164 en blz. LV—LIX. 
4 ) De Ram, 165. 
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gelegenheid zoo verleidelijk was om bij werk van Eschius aan 
Surius te denken, niet gedwaald heeft, dan volgt uit zijn woorden 
alleen, dat de vertaling Surius' werk was. Dat de samenstelling van 
het vierde boek zijn werk zou zijn geweest, is een loutere ver
onderstelling. Wanneer wij zien, dat van Esche in de aan de La
tijnsche uitgave voorafgaande Nederlandsche edities zulk een 
voornaam aandeel had — het handschrift was blijkbaar in zijn 
bezit, de definitieve redactie is van hem — dan mogen wij toch 
het sterke vermoeden koesteren, dat de rijke aanvulling, waarmede 
de eerste Latijnsche editie de wereld inging, eveneens zijn werk is. 
Daarvoor pleiten trouwens nog andere redenen. Eschius, die er 
zoo op staat, dat ook op publicistisch terrein het suum cuique in 
eere wordt gehouden, heeft nooit de eerste Latijnsche uitgave der 
Feerie aan een ander toegeschreven, hoewel zijn opdracht toch 
spontaan het vermoeden wekt, dat hij zelf den tekst bezorgd heeft. 
Vervolgens zijn de passages „die in de Nederlandsche uitgave ont
leend zijn aan de Meditationes en de Soliloquia van Augustinus, 
weggelaten, hetgeen in de aparte inleiding op het vierde boek 
gemotiveerd wordt met de verklaring, dat deze twee werkjes van 
den grooten Kerkvader overal verspreid zijn i ) . Deze beide worden 
in de „Praefatio ad Lectorem", welke Eschius aan zijn Exercitia 
doet voorafgaan, bijzonder aanbevolen 2). Ook hier veronderstelt 
hij dus, dat men deze gemakkelijk in handen kan krijgen. De op
dracht van de Margarita is daarom vooral gericht tot Dr. Burchard 
van den Bergh, opdat deze, overeenkomstig zijn verbazingwekken
de geleerdheid, deze vertaling zou beoordeelen en verdedigen tegen 
den laster van af gunstigen 3 ) . Deze voorzichtigheid ligt geheel in 
de lijn van Eschius, die zeer vaak bij haast alles wat hij deed, 
tegenspraak en afgunst moest ondervinden 4) en zelfs naar aan-

i) Reypens, 0 . G. E. II, 63. 
2 ) De Ram, 171: „Conferei etiam non parum unius alteriusve capituli 
attenta lectio, profundaque ruminatio, sive ex S. Augustini Meditationibus 
ac Soliloquas, sive ex aliorum id genus piis opusculis". 
3 ) Margarita, blz. Αβυ: „Quem sane libru vir celeberrime M. Burchardi 
nominatim tibi dedicatum volui ut pro tua incredibili eruditione versionem 
istam iudicares, et ab aemulorum calumniis defenderes". (Wij citeeren de 
editie van Adam Meltzer, Dillingen, 1610, welke volgens Reypens, О. G. E. Π, 
69, een getrouwe herdruk is der eerste editie van 1545, die wij eerst in 
handen konden krijgen, nadat wij onze notities hadden gemaakt). 
4 ) De Ram, 75: „Quod autem frequentissime in cunctis fere negotiis in quibus 
se egregie et probe gerebat, non id mirum videri debet ". 
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leiding zijner Exercitia met de inquisitie kennis maakte, zij het 
dan om tenslotte door haar tegen kwaadwilligen in bescherming te 
worden genomen1). Nog een andere aanwijzing pleit er voor, dat 
van Esche het vierde boek samenstelde. De inleider er van schrijft: 

„Quandoquidem in nulla harum viarum quis proficere potest 
absque ferventi desiderio, et perseveranti usu ac exercitatione 
in eisdem viis, ob oculus poneré tibi utile existimavi incitamenta 
quaedam ac stimulos ex sanctorum et devotorum patrum monu-
mentis desumptos: qui et bisce tribus versiculis comprehensi 
sunt 

Dignus, fert, mandavit, donat, multa spopondit 
Virtus, exempla, peccata, pericula, tempus 
Hostes, iudicium, poenae, mirabile, spectant"2). 

Nu werd na Canisius' dood een door hem geschreven blaadje 
teruggevonden, waarop hij verhaalt: 

„Puero mihi Coloniae, ut in timore DEI fortior essem, hi ver-
siculi familiares fuerunt, quibus meipsum ad pietatem excitabam 

Intus vive DEO, lumen venerare propinquum, 
Totus vive DEO, totus tibi despice mundum: 
Sit labor et studium, scopus ас intentio sola 
Velie piacere Deo, vilem contemnere mundum 3 ) . 

Dit versje dateert dus uit den tijd, dat hij onder de leiding stond 
van Eschius, die hem dergelijke sententies placht voor te houden *) . 
Zou dan van Esche ook niet degene zijn, die het bovenaangehaalde 
vers van Mombaer in het vierde boek der Margarita Evangelica 
opnam? 

! ) De Ram, 74—75. 
2 ) Margarita (ed. 1610) biz. lii 8 recto et verso (ed. 1545, blz. LLvw). Deze 
devote rijmelarij her innert aan Mombaer's Rosetum en blijkt inderdaad daar
aan te zijn ontleend. Ter vergelijking geven wij den tekst van Mombaer, 
Rosetum, Tit. I — I I , с. II bij Debongnie, 160: 

De praegnantissimis quibusdam fervoris incitamentis. 
Si fervere velis haec paucula mente tenebis 
Dignus, fert, mandat, donavit multa, spopondit 
Virtus, EXEMPLA, PECCATA, PERICULA, TEMPUS 
HOSTES, IUDICIUM, PAENAE, mirable, spectant. 

3 ) I, 67. 
4 ) I, 19: „Pungebas cor meum, cum ex ilio [Eschio] audirem ac discerem 
huiusmodi scntenlias: Servire Deo regnare est, sola salus servire Deo, sunt 
caetera fraudes. Si Christum bene seis, satis est, si caetera nescis". 
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Een laatste argument ligt mogelijk nog hierin verscholen, dat 
Canisius een der belangrijkste hoofdstukken uit het vierde boek 
der Margarita heeft afgeschreven1). De redactie in zijn aantceke-
ningen wijkt nogal af van die der gedrukte Latijnsche editie van 
1545. Aangezien Canisius gewoon was letterlijk over te nemen — 
gelijk uit de correcties, welke hij bij het overschrijven van der
gelijke stukken maakt, met zekerheid blijkt — ligt het vermoeden 
voor de hand, dat hij een oudere Latijnsche nog ongedrukte be
werking voor zich had. Alleen wanneer dit afschrift vóór 1540, 
in welk jaar Surius Kartuizer werd, vervaardigd zou zijn, konden 
wij er zeker van zijn, dat Canisius niet een redactie van diens 
hand heeft gebruikt. Toen hij echter met het overschrijven bezig 
was, bleek blz. 163—172 reeds beschreven te zijn, vandaar dat hij 
onderaan blz. 162 noteerde: „Reliqua vide post quintam paginam" 2) 
en voortgaat op blz. 173. Het tusschenliggende gedeelte bevat ge
beden van St. Gertrudis, maar ook eigen gebeden van Canisius, 
welke laatste eerst na zijn intrede in de Sociëteit zijn geschreven з). 
Het negende hoofdstuk uit het vierde boek der Margarita is dus 
zeker niet vóór 1543 overgeschreven. Maar wel vóór 1547. Want 
met dezelfde hand geschreven, treffen wij vóór het afschrift van 
dat hoofdstuk een aantal oefeningen aan voor iederen dag der 
week 4) , welke Canisius reeds moet bezeten hebben, toen hij einde 
1546 Keulen voor goed verliet. Immers, tijdens zijn verblijf te 
Rome (Sept. 1547—Maart 1548), liet Ignatius deze vertalen in het 
Italiaansch5). 

Deze dateering geeft ons dus niet het recht, met zekerheid Surius 
uit te sluiten als bewerker van het vierde boek der Margarita. Wij 
laten hier een gedeelte van Canisius' tekst volgen naast die van 

1) Margarita, Lib. IV, cap. IX: Ut quis cum Deo reconciliatus per viam 
purgativam, secura conscendere possit in viam illuminativam, praxis. Zie 
Can. 10, blz. 158, 159, 160, 161, 162, 173. 
2) „post quintam paginam", n.l. recto et verso, dus tien blz. verder. 
3) Can. 10, blz. 165: „Dominus per se suumque vicarium regit me in hac 
societate". 
*) Can. 10, blz. 148—155. 
5) In Epp. Ign. I, 42, wordt een Codex beschreven met aanteekeningen van 
den H. Ignatius, waarbij ook genoemd wordt een „Essercicio della settimana 
В. P. Canisii". Aan de vriendelijke mededeeling van P. A. Kleiser dank ik 
een nadere preciseering ervan, waardoor ik kon vaststellen, welke oefeningen 
van Canisius zyn overgenomen. 
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den druk van 1545. Het kan misschien anderen den weg wijzen. 
In elk geval laat het zien, hoe Canisius deze denkbeelden der 
devotio moderna opnam. 

Margarita, ed. 1610. 
(blz. M m m 4y) Feria ergo se

cunda, edito signo sanctae cru
cis, et implorato divino auxilio, 
meditare beneficium creationis, 
et die mentali affectu: Gratias 
tibi ago о pater et domine mi di-
lectissime, quod me ab aeterno 
praedestinasti, et perpetua chá
ntate dilexisti, ad nihil tibi uti-
lem, quum mei in aliquo non 
indigeres. (blz. Mm m 5r) Quod 
me creasti unam creaturarum 
tuarum nobilissimam, scilicet 
hominem, non bestiam nec lapi-
dem. Quod corpus mihi dedisti 
cum membrorum integritate, 
complexionis bonitate, sexusque 
nobilitate, liberane me a multis 
miseriis, faciensque aptum tuis 
ministeriis. Quod animam meam 
ad imaginem et similitudinem 
tuam fecisti tui capacem et im-
mortalem, multisque viribus de-
coratam. 

Quod dedisti mihi angelum 
custodem, qui inuumera (sic) 
mihi praestat beneficia. 

Codex „Canisiana 10". 
(blz. 159). Feria 2da de bene

ficio Creationis. 

1. En ab aeterno Deus te prae-
destinavit et dilexit in perpetua 
charitate, 

postea vero te creavit in tempore 
cum sibi visum est teque inter 
creaturas suas constituit, non 
lapidem, non brutum animai, 
non vermem sed hominem id est 
nobilissimam creaturam. 

2. Impendit tibi corpus cum 
membrorum integritate, cum 
complexionis bonitate, cum sexus 
nobilitate, teque aptum reddidit 
ad suum cultum, item animam 
tibi tribuit, ad imaginem et si
militudinem suam, suique capa
cem te condidit, simul et immor-
talem multisque virtutibus et po-
tentiis te locupletavit. 

3. Ab hora tuae conceptionis 
cum in matris esses utero (blz. 
160) angelum tibi custodem, ad-
monitorem et benefactorem 
adiunxit. 

Quod parentes Christianos et 4. Non Saracenum non ludae-
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bonos mihi providisti, non lu- um, aut Paganum, sed Christia-
daeos, non Turcas, ñeque genti- num ex Christianis bonisque pa
les et in tempore fidei Christia- rentibus te voluit procrear!, ut 
пае me produxisti. ab initio fidem imbiberes Chris-

tianam. 
5. Quam multa dedit subsidio 

coelum, ignem, aquam, terram 
cum omnibus quae sunt in eie-
mentis. Et suapte bonitate per-
motus te tanti fecit, et ad finem 
tarn sublimem condidit, ad sui 
nempe fruitionem et aeternae 
gloriae participationem. 

Feria tertia facto signo crucis Feria За de beneficio gratifi-
et invocato Deo meditare, non cationis 
cursim, sed morose beneficium 
gratif icationis et die : . . . 

Op deze wijze verschillen beide teksten over het geheele hoofd
stuk. Zou men eruit mogen opmaken, dat de tekst aan Canisius 
met eenige uitweidingen en elders weer met eenige bekortingen 
is gedicteerd, daar zijn redactie doorloopend den vorm eener toe
spraak heeft, terwijl de gedrukte tekst de gebeden weergeeft in 
den persoonlijken ik-vorm? 

Wat er van zij, dat de jonge Canisius' door van Esche in de 
invloedssferen der devotio moderna is getrokken, mogen wij na 
al het bovenstaande voor bewezen houden. Daarbij bleef het echter 
niet. Wij staan hier wederom voor een merkwaardig feit. Bij allen, 
die het ernstig meenen met de hervorming van Kerk en Staat 
en deze vooral verwachten van een betere opvoeding der jeugd, 
bespeuren wij toenadering tot de Kartuizers. Zoo deed Geert Groóte, 
zoo Standonck, die aan den Parij sehen Kartuizer-prior de leiding 
zijner congregatie toevertrouwde1), zoo Ignatius van Loyola, 
Eschius en, door diens tusschenkomst, ook Canisius. Voor zijn 
geestelijken groei, zoowel in vroomheid alsook in de wetenschap 
heeft dit vérstrekkende gevolgen gehad. 

Tijdens Canisius' eerste studiejaren werd het Keulsche Kartuizer-

*) Godet, 48. 
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klooster bestuurd door Petrus Blomevenna van Leiden (f 30 Sept. 
1536). Terloops wijzen wij er op, dat in een zijner werkjes1), het 
„Enchiridion sacerdotum de Eucharistia et Missae officium'" 
(1532), gebeden zijn opgenomen, welke toegeschreven worden aan 
Hendrik Egher van Kalkar (f 1408) die volgens sommigen grooten 
invloed had op de bekeering van Geert Groóte2). Blomevenna's 
spiritualiteit wordt echter vooral beheerscht door de geschriften 
van den Zuid-Nederlandschen Franciscaan Henricus Harphius3). 
Aan de nog bewaarde handschriften heeft men kunnen nagaan, 
met welke zorg Blomevenna er naar streefde een goeden tekst te 
verkrijgen en hoe akkuraat hij uit het Nederlandsch in het Latijn 
vertaalde4). In 1509 verscheen als vrucht van zijn arbeid de ver
taling van Harphius' Spieghel der Volcomenheit, gevolgd door een 
zorgvuldig gecorrigeerden herdruk in 1513. De eerstvolgende be
kende Keulsche editie, onder den titel „ïheologia Mystica", werd 
bezorgd door Dirk Loer5), dien wij reeds kennen in verband met 
de Evangelische Peerle. Deze karakteriseert den inhoud met de 
opmerking op het titelblad, dat in Harphius' werk in aangenamer 
taal is samengevat, wat vroeger door Dionysius Areopagita in tame
lijk duister Grieksch en door Ruysbroec zoowel als Tauler in de 
dietsche taal is geschreven 6). Vermelden wij nog, dat deze uitgave 
is opgedragen aan Georg Skodborg, aartsbisschop van Lund en 
primaat van Denemarken, die als balling te Keulen woonde. 

Onder den titel „Insinuationum divinae pietatis Libri quinqué" 
gaf Loer in 1536 de werken van de H. Gertrudis van Helfta in 
het l icht7) . Hieraan heeft Canisius zeer veel ontleend, ook het 
bekende woord, dat men gewoonlijk als oorspronkelijk Canisi-
aansch zoo vaak citeert: dat een mcnsch zijn handen niet beter 

i) Huyben, O. G. E. III, 62. 
2) Vergelijk echter Huyben, O. G. E. III, 517. 
3) De lezing ervan wordt ook door Eschius aanbevolen in het Voorwoord 
zijner Exercitia, (de Ram, 171), en de zesde oefening (de Ram, 201—214), 
geeft een samenstelling van Harphius' XII mortificationes. 
*) Nack, 37, Verschueren, O. G. E. III, 11—14 en Verschueren, Негр, I, 133. 
Б) Titels en beschrijvingen dezer drukken by Verschueren, Негр, I, 99—101 
en 105—106. 
o) Verschueren, O. G. E. III, 7. 
7 ) Revel. Gertrud. I, blz. XL VII. Richstätter, biz. 293, schrijft de uitgave ten 
onrechte toe aan Lansperg, die de voorrede heeft geschreven. 
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kan gebruiken dan door ze op te heffen tot gebed en door het 
schrijven van vrome geestelijke werken i ) . 

De omgang met deze ijverige publicisten zal, zooals wij zullen 
zien, Canisius brengen tot zijn eerste groóte publicatie. Maar ook 
zijn zieleleven is er sterk door beïnvloed. Naar hij verhaalt2), 
bezocht hij, samen met zijn vriend Surius, bij voorkeur den emi
nenten Johan Gerecht uit Lansberg, meer bekend als Justus Lans-
pergius3). Geen wonder, dat hij in die jaren een sterke neiging 
voelde tot de mystieke theologie en het leven der Kartuizers4). 
Zijn Lübecksche vriend Laurens ε), mede door Canisius' toedoen 
tot het Katholicisme teruggekeerd, deed 23 Februari 1540 zijn in
trede in het St. Barbara-klooster β), twee dagen later legde Cani
sius de gelofte van zuiverheid af, vrij en blij en zonder er ooit 
spijt over te gevoelen7). 

Daarmee was voorgoed beslist, dat hij in den geestelijken stand 
zou treden. Het plan daartoe moet hij reeds eerder aan zijn vader 
hebben meegedeeld, wiens vreugde over de politieke successen, 
door hem juist in die dagen behaald, er wel eenigszins door ver
gald schijnt te zijn. Hij had gehoopt zijn oudsten, veel belovenden 
zoon tot hooge ambten in de wereld te brengen en reeds een rijke 
bruid voor hem op het oog; het was op zijn uitdrukkelijk ver
langen, dat Peter te Keulen de colleges in de rechten en later te 
Leuven in het ius canonicum ging volgen 8 ) . Door dien tegenstand 
schijnt de zoon eenigen tijd den koers te zijn kwijt geraakt. Hij 
laat tenminste deze mededeeling — waaruit wij op het eerste 
gezicht de gevolgtrekking zouden maken, dat Jacob Kanis, wijl 
hij zijn zoon kerkelijk recht liet studeeren, zich gewonnen gaf — 

*) Can. 10, blz. 178. 
a ) I, 37. 
s ) Keussen, Matr. II, 607. 
*) I, 22. 
B) Laurens Surius (1522—1578) studeerde in 1534 te Frankfurt a. d. O. en 
werd 16 April 1537 te Keulen ingeschreven. (Keussen, Matr. II, 941). 
") I, 36. 
7 ) I, 39—40: „volens et gaudens ut pudicitiae amatori securius inservirem, 
virginalem castitatem, perpetuo mihi servandam suscepi, eiusque voti DEO 
sánete nuncupati, me postea paenituit numquam." Over den datum zie de 
aanteekeningen van Braunsberger t.a.p. 
8) I, 21—22: „Audiebam quidem Coloniae principia Juris seu Institutiones 
Imperiales aliquandiu; Lovanii vero Iuris Canonici publicis aderam lec-
tionibus, cum sic pater desideraret." 

6 
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duidelijk blijken, dat hij, hoewel meer geneigd tot de mystieke 
theologie en de geestelijke wetenschappen, nog niet wist naar 
welke haven God hem zou voeren. 

Dat hij echter, eenmaal tot een vast besluit gekomen, in het ge
heim en tegen den wil zijns vaders theologie heeft gestudeerd, 
gelijk Raderus1) meent te weten, is in strijd met de feiten. Wij 
weten immers uit Canisius' eigen mededeeling, dat zijn vader hem 
een kanonikaat te Keulen heeft aangeboden 2) ; in 1543, 31 October, 
hield hij in het gebouw der theologische faculteit, onder het deke
naat van Joannes Stempel O.P., een Latijnsche rede voor den 
clerus3). Toen studeerde hij reeds drie jaren theologie, sinds hij 
de gelofte van zuiverheid aflegde. En van dat alles zou een diplo
maat als de Nijmeegsche burgemeester niets geweten hebben! 

Het feit, dat Canisius op verlangen zijns vaders de beide rechten 
studeerde, had echter vele belangrijke gevolgen. Hij leerde daar
door naast Keulen ook het tweede wetenschappelijke bolwerk van 
het Katholicisme tegen het Protestantisme kennen; als student van 
Ruard Tapper van Enkhuizen4) verwierf hij zich diens bijzon
dere vriendschap, en wat voor ons doel het belangrijkst is, door 
de studie van het canoniek recht leerde hij den weg kennen naar 
het patristisch tijdvak. Zijn aanteekeningen uit deze jaren bevat
ten tal van Vaderteksten, welke hij aan de juristen ontleende. In 
de middeleeuwen waren vele der oude kerkelijke schrijvers alleen 
uit Gratianus, Hostiensis e.d. bekend. Het is een groóte verdienste 

!) Raderus, 264. 
2) I, 15: „Proposuit Sacerdotium seu, uti vocant, Canonicatum, quem Colo-
niae, si vellem consequerer." 
3) I, 664. 
4) Aanteekeningen „ex Ruardo" en „ex Tapperò" o.a. in Can. 4, blz. 48 en 
los blad in Can. 43. Hoe leermeester en leerling elkaar waardeerden, moge 
blijken uit eenige citaten. In 1558 schrijft Canisius aan Laynez over de 
Leuvensche theologen en op de eerste plaats over den kanselier Ruard: deze 
heeft er bij hem door doctor Viglius, den voornaamsten raadsman van 
koning Philips, op aangedrongen, dat hij een summa theologica zou schrij
ven ter vervanging van den magister sententiarum. (II, 213). In De Corrupt., 
273i;. noemt hij „felicis memoriae vir D. Ruardus Enchusanus, ínter prima
rios quidem sui aevi Theologos merito numerandus." En in het Testament 
schrijft hij, dat hij zich met dankbaarheid de Theologen herinnert , die 
uitmuntten door geleerdheid en deugd, welke hü door Gods genade op 
verschillende plaatsen heeft gehoord, gezien of gekend en met de meesten 
waarvan hij vriendschappelijk verkeerd heeft, zooals Ruard Tapper, Jacobus 
Latomus, etc. (I, 39). 
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van het humanisme en vooral van Erasmus: weer naar de werken 
zelf teruggekeerd te zijn. De humanistische opleiding, die Peter 
Kanis van Joannes Noviomagus ontvangen had, zal hem in staat 
stellen ook op dit punt een man van den nieuwen tijd te zijn. 

Evenals de meeste studenten, die een tijdlang elders colleges 
volgden, keerde ook Canisius ter voltooiing zijner studiën naar 
Keulen weer ! ) . 

In hoeverre ook de Keulsche theologie-professoren naast de spe
culatieve ook de positieve theologie beoefend hebben, willen wij 
hier niet onderzoeken, daar wij te gelegener tijd een afzonder
lijke studie over Canisius als theoloog hopen te publiceeren. 

Slechts enkele, meer uiterlijke bijzonderheden moeten wij hier 
vermelden, waaruit blijkt, welk aanzien Canisius reeds als stu
dent genoot en met hoeveel talent hij zijn werkzaamheden op 
onderwijsgebied inzette. Wij benutten hier hoofdzakelijk Canisius' 
correspondentie met leden der Sociëteit van Jesus, waarbij hij zich 
op zijn twee en twintigsten verjaardag, 8 Mei 1543, had aange
sloten 2) en waarin hij meermalen meedeelt, welke pogingen wor
den aangewend om hem op zijn besluit te doen terugkomen en 
voor de universiteit te behouden. 

Voor de eerste maal spreekt hij hierover uitvoerig in een brief 
van 27 Augustus aan Petrus Faber: 

„In duobus Gymnasiis me jam saepe multumque Lectorem 
expetiverunt, etiam illi penes quos Lectorem instituendi jus 
manet. In Collegiatis Ecclesiis duabus, ut in summo templo, et 
apud S. Gerionem, omnium Coloniae clarissimis, obtulerunt mihi 
praebendas; fucus hic erat. Primum ingenii mei nobilitatem 
aliquam commendare visi sunt, ita ut, quum possem, jure velie 
quoque deberem id quod hoc tempore plurimum illustraret hic 
gloriam Christi, quod ad communem fructum et aliorum salutem 
rectissime spectaret, et quod me cumprimis Deo gratum, Colo-
niensibus frugiferum, piisque omnibus acceptum reddcret, 
nempe, si, non alio secedens, quae jam coepissem studia absol
veren!, docendi vero auctoritatem doctorali promotione mihi 
facerem auctiorem"3). 

!) Kcussen, Matr. I2, 19*. 
2) I, 15. 
3) I, 106. 
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In het tweede deel van dezen brief, dat eerst een maand later 
werd geschreven, meldt hij, dat hij op verzoek der professoren 
van het Montaner-gymnasium daar op feestdagen college geeft 
over het Matthaeus-evangelie ! ) . 

17 December van dat j a a r 2 ) trad hij op bij de Quodlibeticae 
Disputationes. Hooren wij hem zelf vertellen over zijn succes en 
de voldoening, welke dat hem schonk: 

„In oratione quam habui coram auditorio celeberrimo de 
poenitentia, conatum meum audio multis fuisse salutarem et 
bene gratum. Adfuerunt duo Episcopi i l l i 3 ), Dominus Grop-
perus, tota facultas juris et Artium, ac Theologorum plurimi 
adeo ut schola non caperei universos, quidam etiam abire coge-
r e n t u r 4 ) . lam novies rogor ut sinam excipi quae tum propone-
bam horis plus quam duabus. Nec desinit monere Provincialis 
Carmelitarum, Dominus Tielanus 5) et reliqui Theologi omnes, 
praesertim Dominus Licentiatus Magister Andreas [ Baardwij к] 
ut statim inter Bacchalaureos Theologiae recipiar, ac per hanc 

' occasionem sacra profitear." 6 ) . 
De Keulsche professoren wilden hem tot geen prijs loslaten. 

12 Maart 1545 weet Canisius, dat de faculteit geschreven heeft 
aan Bobadilla te Brussel, opdat deze er voor zou zorgen, dat Cani
sius nog eenige jaren te Keulen zou blijven en hem zou aansporen 
te promoveeren in de Theologie; de proost Hoitfilter ontdekte nog 
een beter adres en wendde zich tot den pauselij ken nuntius 7 ) . 
Verder weerden zich Gropper, de prior der Kartuizers, Baard-
wijk, de prior der Dominicanen, die allen Joannes Stempel, naar 
Brussel gereisd wegens den afval van aartsbisschop Hermann von 
Wied, in opdracht gaven alles in het werk te stellen, opdat Cani
sius toch te Keulen zou blijven 8). 

De brief aan Bobadilla is bewaard gebleven. Omdat zij zoo 
*) I, 112, 667. 
2) I, 665. 
3) Georg Skodborg en Joannes Noepel. 
4) Er was plaats voor 600 personen in de groóte zaal der schola Artium in 
de Stolkgasse, welke als aula werd gebruikt. Vgl. ν. Bianco, I, 169. 
β) Everhard Billick en Joannes Stempel О. P., beiden professoren der theo
logie. 
β) I, 124—125. 
7) I, 143—144. 
8 ) I, 143—144. 
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duidelijk illustreert, welke hooge verwachtingen de professoren 
van den vier en twintigjarigen student koesterden, moge hier de 
aanvang volgen. 

„Cum intelligamus, hinc brevi ablegandum M. Petrum Cani-
sium Noviomagum, et nostra intersit, Facultatem Theologicam 
eiusmodi membris, quale hic unus est, exornare: consultum fore 
judicavimus et tam Universitati, quam Civita ti nostrae profi-
cuum, et !) eundem, qui suae pietatis et doctrinae specimen non 
semel nobis dedit, quibus possemus modis nobiscum bic reserve
mus. Nam, si quod per Dei gratiam coepit, constanter provehat; 
ac per Theologicae promotionis gradus eruditionem suam testa-
tiorem faciat: dubitare non possumus, quin idem et Deo Opt. 
gloriam, et Universitati nostrae laudem, et sibi aliisque profec-
tum allaturus sit. 2) 
Canisius zelf schijnt echter met het theologisch onderricht te 

Keulen niet zoo ingenomen te zijn geweest. Reeds in den genoem
den brief van 12 Maart schrijft hij, dat hij op al dat aandringen 
heeft geantwoord, dat het voor zijn studie beter was een uni
versiteit te bezoeken, die in bloeiender toestand verkeerde dan 
de Keulsche3). Faber was daar evenzeer van overtuigd, maar 
wilde toch niet, dat Canisius en zijn gezellen Keulen zouden ver
laten. Liever hoorde hij, dat zij daar dood en begraven waren, 
dan elders levend in welstand4). De latere gebeurtenissen heb
ben uitgewezen, dat Faber de beteekenis der eerste Jezuïeten-
stichting voor het behoud des geloofs in stad en diocees niet heeft 
onderschat. Wat het zou beteekenen als Keulen eveneens de nieuwe 
leer zou aannemen, begreep ook Canisius ten volle: het verlies 
van Gelder, Gulik en Kleef, Brabant en Holland zou er het nood
zakelijk gevolg van zijne). Maar hij zag niet in, dat hij zelf hier 
een taak van beteekenis te vervullen had en gaf daarom zijn 
plannen, elders te gaan studeeren, niet voetstoots prijs. 
ï ) Aldus de tekst bij Reiffenbergius, doch blijkbaar is „et" een drukfout 
en te vervangen door „ut". 
2) Reiffenbergius, Hist. Soc. Jesu, Mantissa Diplomatum, pag. 11. 
s ) I, 144. Blijkens een noot van Braunsberger klaagden de professoren 
zelf in 1546 „dass die studia an dieser loeblichen Universitaet durch Man
gel und Gebrech guter Professoren schier verfallen sind, besonders in 
facúltate theologica." 
4) I, 155—156. 
e) I, 167. 
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De Keulsche professoren overstelpten hem intusschen met vrien
delijkheden. Voor het baccalareaat werd zes jaar studie in de 
theologie en de leeftijd van vijf en twintig jaar vereischt1). De 
faculteitsvergadering van 26 Juni 1545 veroorloofde Canisius even
wel, „buitentij ds en tegen de gewoonte in, wegens de verwachting, 
die men van zijn kennis had" college te gaan geven in de Bijbel
wetenschap 2 ) . 8 Juli begon hij zijn lessen; drie maal per week 
verklaarde hij aan de universiteit den eersten brief aan Timotheus 
en op feestdagen in het Montaner-gymnasium het Matthaeus-evan-
gelie. „De anderen stonden verbaasd over den grooten toeloop. 
Dagelijks nam het aantal studenten toe, daar het een openbaar 
college betrof." 3 ) . Maar ondanks dit succes, bleef hij uitzien naar 
de gelegenheid elders de eigen studie te voltooien. Door Boba-
dilla naar Worms ontboden, trof hij daar ook Le jay aan. Met 
beiden besprak hij de kwestie en nam niet zonder genoegen ken
nis van hun meening, dat hij op de allereerste plaats zijn studie 
behoorde af te maken en het best deed, als híj daartoe tegen 
October naar Parijs vertrok4). Beiden schreven in dien geest aan 
den H. Ignatius, opdat deze spoedig zijn goedkeuring zou geven. 
Maar 12 Augustus had Canisius nog niets uit Rome vernomen 5) ; 
wel echter, dat te Parijs momenteel de omstandigheden voor de 
studie ongunstig waren. Hij zag zich dus genoodzaakt te Keulen 
te blijven, hoewel de studie er verwaarloosd werd 6 ) , nam deel 
aan de disputatie quodlibetica van 15457), wat hem weer veel 
succes bracht8) en bleef wachten op een beslissing. Bobadilla, die 
sinds 12 Augustus te Keulen verbleef en geheel in de studie scheen 
verzonken9), wilde blijkbaar niet op een beslissing van den Ordes-
generaal vooruitloopen, Faber bemoedigde Canisius door hem te 
schrijven, dat wellicht spoedig anderen zijn plaats te Keulen kon
den innemen, maar dat voorloopig nog niet te bereiken was 
1) Vgl. ν. Bianco, I, Anlagen, 37 vigg.: de promotionibus et temporibus 
gradúandorum et primo de Cursoribus ordinaciones. 
2) I, 666. 
3) I, 160. 
4) I, 159. 
e) I, 162: „Romani tardant responderé mihi Parisios i turo." 
e) I, 166. 
T) I, 164. 
8) I, 167. 
») I, 162. 
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„wat men goed deed thans niet te willen, hoewel het 't beste 
was." i) 

Eindelijk arriveerde een brief uit Rome van 2 Juni 1546: de 
reden, waarom Ignatius een beslissing zoo lang had uitgesteld en 
ook thans nog niet genomen had, was hierin gelegen, dat hij 
eerst de meening wilde kennen van Faber, die op doorreis naar 
Trente te Rome werd verwacht2). 14 Augustus volgde een tweede 
brief. Doordat Faber in de hondsdagen ziek te Rome was aan
gekomen en op den eersten van die maand overleed, was er geen 
gelegenheid geweest de kwestie van Canisius' studie te bespreken. 
Vooropgezet dat de snelle uitbreiding der werkzaamheden van de 
Sociëteit een tekort aan menschen liet vreezen, gaf Ignatius Cani
sius de vrijheid zelf te beslissen elders zijn studie te voltooien, 
naar Rome te komen, of te Keulen te blijven. Hij keurde bij voor
baat elke beslissing goed, verwachtte echter daarover spoedig be
richt 3). 

Canisius nam de zaak zeer serieus op. Een volle week over
legde hij bij zich zelf. Het resultaat was, dat hij besloot te blijven, 
„gezien de momenteele toestand in deze Duitsche stad". Daarbij 
opende zich voor zijn studie een onverwacht gunstig perspectief. 
Magister Adriaan Adriaansens, baccalareus in de theologie, was 
van Leuven naar Keulen gekomen en behandelde op raad van 
Bobadilla gedurende meerdere uren per dag met Canisius theolo
gische kwesties. Zulk een voortreffelijke gelegenheid om te stu-
deeren had noch de een noch de ander tot nu toe gevonden4). 

Toch zou het verblijf te Keulen6) spoedig een einde nemen. 

*) I, 171. 
«) I, 189—190. 
3) I, 212. 
4) I, 223. 
Б) Volgens Schäfer, blz. 19, was de intrede in de Sociëteit van Jesus reeds 
thans een teleurstelling geworden voor Canisius. Zijn verlangen om naar 
Leuven te vertrekken en daarna dat, om te Parijs zijn studie voort te 
zetten, was door de oversten verijdeld. Het zakelijk relaas der feiten, dat 
wij gegeven hebben, toont echter duidelijk aan, hoe Canisius spoedig heeft 
ingezien, dat door deze besluiten de zaak der Kerk, die bij hem boven 
alles ging, inderdaad beter was gediend. Uit de volgende bladzijden zal 
dit nog klaarder blijken. Hoe Schäfer te werk gaat bij zijn „geschied
schrijving", moge nog met een enkel voorbeeld worden aangetoond. Als 
grond van Canisius' teleurstelling wordt nog t. a. p . vermeld, dat zijn 
„lebhaftes Verlangen als Dozent in Köln bleiben zu können" miskend werd. 
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De professoren hadden Canisius betrokken in hun actie tegen den 
aartsbisschop Hermann von Wied, die in samenwerking met Bucer 
en Melanchton, zijn diocees van de Kerk wilde los scheuren i) . 
Vier maal werd de om en om vijf en twintigjarige Nijmegenaar 
met de eervolle opdracht belast de bezwaarschriften der Univer
siteit aan keizer Karel V ter hand te stellen en ze toe te lichten, 
te Keulen 10 Augustus 15452) ; in November 1545 in Zuid-Neder
land, vermoedelijk tusschen 18 November en 1 December te Ant
werpen 3 ) ; in zijn vaderstad Nijmegen gedurende de maand Fe
bruari 15464) en eindelijk een jaar later te Geislingen en Ulm6). 

Van deze laatste reis, waarvan wij de interessante bijzonder
heden hier niet kunnen bespreken, is Canisius niet naar Keulen 
teruggekeerd. Hij had daar voor de tweede maal kardinaal Otto 
Truchsess von Waldburg ontmoet, met wien hij voor het eerst 
te Worms kennis had gemaakt. De kardinaal herkende hem 
terstond en bood hem huisvesting aan onder zijn gevolg6). Nadat 
Canisius zijn opdrachten met succes volbracht had, zond Truch
sess hem naar Trente, waar Le jay op het concilie den kardinaal 
vertegenwoordigde. 

Het klinkt bijna ongeloofelijk, dat Canisius in deze veelbewogen 
jaren nog den tijd vond zijn eerste groóte werken te publiceeren. 
In een noot wordt dan verwezen naar I, 160, waar echter van dat „lebhaftes 
Verlangen" geen spoor te vinden is! Veeleer bewijst deze plaats het tegen
deel. Immers Canisius deelt Faber mede, dat hij bezweken is voor den 
aandrang, die van alle zijden op hem wordt uitgeoefend, en zich voor
bereidt op de promotie tot het baccalareaat. Dat bracht de verplichting 
mede colleges te geven (v. Bianco, I, Anlagen, 38). Hij hoopt, dat Faber dit 
zal goedkeuren, waaraan overigens niet te twijfelen viel, daar juist deze 
gewild had, dat hij te Keulen zou blijven. Dat Canisius hierbij niet een 
„lebhaftes Verlangen" zijnerzijds involgde, drukt hij klaar genoeg uit, als 
ht), na al zijn werkzaamheden opgesomd te hebben, besluit: „mihi dulce 
videtur pro proximis quamlibet asperam servire seroitutem, praesertim si 
Reverendo Patri meo D. Fabro, qui Christum in me am at, gratificari quo-
quo modo passim Nihil igitur m i h i d u r u m , vel nimium erit, si 
tuae voluntati respondens Colonienses juvero." 
!) Zie hierover Janssen-Pastor, III19, 623—627. 
2) I, 162. 
a) I, 165. 
4) Braunsberger, Lebensbild3, 32; dit was niet de tweede, maar de derde 
zending, gelijk uit het bovenstaande blijkt. 
*) I, 234, 237 vlgg. 
β ) I, 235. 
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Graag gelooven wij dat hij — in die jaren bovendien volop pre
dikend en na zijn priesterwijding in Juni 1546, onvermoeid werk
zaam in de zielzorg — „nooit een minder rustig bestaan heeft 
gehad"1) . Maar die geweldige arbeidspraestaties op zoo jeugdigen 
leeftijd stemmen ons niet minder sceptisch ten opzichte van de 
wetenschappelijke waarde zijner publicaties. 

Als eerste vrucht van Canisius' wetenschappelijken arbeid ver
scheen in 1543 de groóte Tauler-uitgave2). Dat deze inderdaad 
aan hem moet worden toegeschreven is sinds de onderzoekingen 
van Braunsberger vrijwel algemeen aangenomen. Hiertegen zijn 
echter verschillende ernstige bedenkingen in te brengen. Om deze 
met vrucht te kunnen bespreken, dienen wij vooraf een overzicht 
te geven van het werk en vooral van de wetenschappelijke werk
wijze van den uitgever, Petrus Noviomagus. Dat de zich aldus 
noemende schrijver van de opdracht aan Georg Skodborg in
derdaad het werk, voor de uitgave vereischt, althans grootendeels 
zelf heeft gedaan, mogen wij voor zeker houden, zoolang er geen 
bewijzen zijn, dat wij te doen hebben met iemand, die zich niet 
schaamt met andermans veeren te pronken.. Want zoo zegt hij: 

, unter ander guten buchera haben mir allezeit für-
derlich wol angestanden, die Sermones oder predig des erleuch
ten D. Johan Tauleri Aber so ich mich in den selben, an 
etligen orten, da der sinne scheinet verdunckelt, verderbt, oder 
ungewarsam aussgetruckt, in den vorgetruckten exemplaren3) 
gestossen, darumb hab ich mit fleiss nach den waren geschrey-
ben exemplaren zu überkomen, umbgefragt, und zulest anno 

*) I, 163: „Ego nunquam in vita minus otiose vixi quam nunc." 
2) Des erleuchten D. Johannis Tauleri, von eym waren Evangelischen 
leben, Götliche Predig, Leren, Epistolen, Cantilenen, Prophetien, Alles eyn 
kostpar Seelenschatz, in alten gcschryben Büchern funden, und nu erstmals 
ins Hecht kommen. Auch seynd hier bey die vorgedrückte Predigen Thau-
leri, wölche in vorigen Exemplaren dorch ab und zusätzung, gekurtzt, ge
lengt und verdunckelt waren, ausz den selben geschriben exemplaren treüw-
lich gebessert. Collen, Jaspar von Gennep, 1543. Wy gebruikten het exem
plaar der Staatsbibl. te München. P. Lat. 1448. Daar dit werk zeer zeldzaam 
is, zullen wij, als wy uit de voorrede citeeren, verwijzen naar de nauw
keurige afdruk, die Braunsberger daarvan geeft in het eerste deel der 
Epistolae, 79—90. 
s ) In de jaren 1498—1543 waren minstens vier uitgaven verschenen. Vgl. I, 
80—81. 
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M.D.XLII zu S. Gertruden inn Collen (da der gedachte doctor 
zû wonen und das wort gots zû predigen plach) und auch an 
anderen orten, geschreiben bûcher (so alt das die schrift an 
etlichen orten gar nach verschlissenn was) gefunden. In wel
chen vil gute, ja die beste Taulerus predige, lerunge, epistolen, 
und cantilenen , gar klarlich geschreyben steen, die biss her 
nye getruckt noch offenbar gewesen. Auss welchen alten büchern 
befindet sich auch, das die vorgetruckte predige Tauleri durch 
und durch (mit ab und zusatzung viler worten, auch grosser 
stucken) jemerlich verkurtzet, verlengert, und an den sinnen 
verandert unnd verdunckelt waren, mee dan ich von kcynem 
buch ye gesehen oder gehort hab." 1) . 
De aanleiding tot de uitgave was dus het verlangen naar een 

zuiveren tekst. Om die te bekomen, volgt de uitgever het voor
beeld der humanisten en gaat op zoek naar handschriften; hij 
vindt een heel oud handschrift — waarschijnlijk hetzelfde als het 
verderop genoemde „eiste exemplaar, das in D. Tauleri zeyten ge
schreiben" —2) in het klooster, waar Tauler gewoond en gepreekt 
had, benevens meerdere andere manuscripten en collationeert deze 
met de volledigste toen bestaande uitgave з) ; hij heeft die „vor-
getruckten predigen, wa der sinne geschedicht was, nach den al
ten exemplaren treuwelich helffen besseren,"4) wat geen huma
nistische grootspraak was, maar ook door de latere kritiek is er
kend 5). Hij heeft verder „alle ander noch nye getruckte predige 
und leren obgemelt, auch da bey gefügt," — vijf en twintig in 
getal. „Ach steen alle Thaulers predig und leren in rechter Côlni-
scher sprachen geschreiben, und seint nachmals uffs hoich theutz 
getzogen." 6 ) . 

Dit alles zou punt voor punt ook een modernen geleerde tot 
eere strekken. En toch wordt al dat prijzenswaardige over
schaduwd door een ernstige fout. Een zorgvuldige vergelijking 
!) I, 80—81. ~ 
2) I, 82. 
3) Bazel 1521 en 1522. Vgl. I, 82. Beide aanwezig in de Univ. ВІЫ. te 
Freiburg im Br. (К. C968 en К. 6968 i ) , evenals de ed. Leipzig 1498 en ed. 
Augsburg 1508. 
4 ) I, 82. 
5 ) W. Preger, Gesch. d. deutschen Mystik im M. A. III, Leipzig, 1893, 64—67, 
geciteerd door Braunsberger, I, 82. 
β ) I, 82. 
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der afzonderlijke deelen van zijn materiaal zou Petrus Novio-
magus geleerd hebben, dat — al droegen de preeken gewoonlijk 
in het oudste manuscript het opschrift: „Disen sermon sprach 
В. Johan thauler zû sant Gertrut" *) — de daarin voorkomende 
verscheidenheid van taal en gedachte alleen daaruit verklaard 
kon worden, dat meerdere schrijvers aan het woord waren. Nu 
heeft hij weliswaar deze inwendige kritiek niet achterwege ge
laten. Immers, hij constateerde: 

„was er etwan dunckel spricht, das trucket er an ein ander 
ort klerlig genug auss. Darumb kan niemant D. Taulerum recht 
versteen, er hab in den vorhin offtmal gantz durchlesen, und 
das ein ort mit dem anderen vergleichet" 2 ) . 
Daarbij kon het vermoeden, dat niet alles van één schrijver was, 

hem niet ontgaan: 
„Auch waren in D. Thaulers zeiten vil inwendige menschen 

und freunde gots in Teuchsslant, und sonderlich zu Coin, wie 
uss seynen schrifften wol zu mercken ist. Do lebten auch zu 
Coin D. Eckard von Strassburg, D. Henricus Seüser. D. Hen-
ricus von Loven, D. Eckardus junior, D. Johan Ruisbrûck zu 
Bruxel, D. Gerhardus Groit, zu Dâventer, und mehe ander er
leuchte lerer, Da von auch herkommen (als zu glauben ist) 
das etliche ire predig und leer, under D. Thauleri name und 
bey sein leren geschryben seynd"3). 
Doch welke onwetenschappelijke conclusie wordt daaruit nu 

getrokken? Wat Loer in zijn Margarita slechts insinueerde4), dat 
formuleert Petrus Noviomagus heel vierkant in het volgend be
ginsel, dat de dood bcteekent voor de historische kritiek: 

„weil sie usz eym heilgenn geist kommen, und gleich einen 
weg zu got weisen, sol mann nicht darnach fragen ob sie gleich 
all D. Taulers stilum und gedieht haben und seyn eyger sein 
oder nit" 5 ) . 
Het gevolg was, dat we hier, in plaats van een Tauler-editie, een 

collectie tractaten van diverse auteurs te accepteeren krijgen. Bijna 
heel het pseudo-Ruysbroeckiaansche Boec van de XII Dogheden, 
υ I, 82. 
2 ) I, 84. 
3) I, 87—88. 
4 ) Huyben, O.G.E. III, 148. 
5) I. 88. 
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eenige hoofdstukken uit „Vanden blinckenden Steen", benevens 
Herp's tractaat „Von IX stenden eins Christlichen Lebens"1) raak
ten er in verzeild2). Van Geert Groóte althans zeker geen der 
brieven. 

Hoewel er dus aan deze uitgave veel arbeid is besteed, die van 
wetenschappelijken zin getuigt, verdient zij niet den lof weten
schappelijk te zijn. We moeten echter, om billijk te blijven in ons 
oordeel, den schrijver zien als kind van zijn tijd. De moderne 
devotie predikte het immers in iedere nieuwe editie der Navol
ging weer opnieuw: „gij moet niet vragen, wie dit gezegd heeft, 
maar er op letten, wát gezegd wordt" 3) ; een man als Loer, die de 
reusachtige uitgave ondernam der werken van Dionysius van 
Ryckel, voelde voor dat princiep; Joannes Noviomagus bepaalde 
de echtheid van een werk enkel op grond van getuigenissen-van-
buitenaf, Surius verbeterde in zijn Latijnsche Tauler-editie van 
1548 op dit punt Petrus Noviomagus niet beduidend. 

Thans kunnen wij met vrucht de vraag bespreken of deze Petrus 
Noviomagus dezelfde is als Petrus C a n i s i u s Noviomagus. Een 
bevestigend antwoord op die vraag is het eerst gegeven in 1875 
door August Jundt in zijn Geschiedenis van het Pantheïsme en 
werd, met klem van nieuwe argumenten, herhaald door Otto 
Braunsberger in het eerste deel der Brieven en Bescheiden4). 
Want, zoo redeneerde hij, de uitgever moet heel zeker iemand ge
weest zijn uit den kring der Keulsche Kartuizers. Wij zullen zijn 
argumenten hiervoor niet herhalen, daar zulks den lezer van het 
voorgaande reeds voldoende moet gebleken zijn. Maar wel willen 
wij er op wijzen, dat dit ons nog duidelijker wordt, als wij het 
antwoord zoeken op een moeilijkheid, welke Braunsberger over 
het hoofd heeft gezien, n.l. hoe de toen nog jonge Canisius kon 
zeggen, dat Tauler hem een reeds lang bekende auteur was. Im
mers, hij schreef: „unter ander guten büchern haben mir alle
zeit furderlich wol angestanden, die Sermones oder predig des er
leuchten D. Johan Tauleri" en in het bericht over zijn pogingen 
om handschriften te verkrijgen verhaalt, dat hij er o.a. „zulest 

1) Verschueren, Herp, I, 125. 
2) Huyben, O.G.E. I, 50. 
3) De Im. Chr. I, 5. 
4) I, 90—93. 
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anno MDLII zu S. Gertruden inn Collen" heeft gevonden. Dit alles 
toch behoeft ons niet meer te verwonderen, nu wij uit de zorg
vuldige onderzoekingen van Dom J. Huyben weten, dat het denk
beeld om de werken van Tauler uit te geven, in den Keulschen 
kring het eerst naar voren is gebracht door Nicolaos van Esche i ) . 
Dirk Loer achtte dit echter overbodig, toen hij de Evangelische 
Feerie leerde kennen en kon uitgeven2). De gedachte is echter 
weer opgenomen door Petrus Noviomagus, kennelijk op aansporing 
der Kartuizers 3 ) . In de inleiding nam hij heele brokstukken over 
uit het voorwoord van Loer op de Feerie4) ; ook benutte hij het 
manuscript, dat Nicolaos van Esche in die dagen gereed had voor 
zijn uitgave van „Vanden Tempel onser sielen"5). 

Dat wij den uitgever Petrus Noviomagus dus te zoeken hebben 
onder de vrienden der Kartuizers en Nicolaus Eschius, staat daar
mee onomstootelijk vast. Wie anders kan dit zijn dan Petrus 
C a n i s i u s Noviomagus? In zijn brieven uit deze jaren teekent 
evenwel Canisius steeds met zijn familienaam, met of zonder het 
toevoegsel „Noviomagus", aldus merkt Professor Fritz Streicher 
op in een korte, maar scherpe kritiek op Baunsberger's pleidooi 
voor Canisius' auteurschap, terwijl in de uitgaven van Leo en 
Cyrillus (1546) de opdrachten geteekend zijn door P e t r u s C a n i 
s i u s Noviomagus 6 ) . Bedenken wij echter, dat wij vóór de Tauler-
uitgave slechts twee onderteekende brieven kennen, beide aan 
Canisius' zuster Wendelina, waarvan de eene in het oorspronke
lijke Nederlandsch, de andere in Fransche vertaling is bewaard 
gebleven. De onderteekeningen luiden „Petr Kanijs" en „Pierre 
Kanijs"7). Een Latijnsche onderteekening en zeker eene met 
„Petrus Noviomagus" zou hier niet normaal zijn geweest. De naam 
Petrus Canisius Noviomagus is, voor zoover wij weten, het eerst 
gebruikt in de acta der Keulsche universiteit bij gelegenheid van 

!) O.G.E. III, 151, 148. 
a) O.G.E. III, 148. 
3) O.G.E. III, 146. 
4) O.G.E. III, 146—147. 
5) O.G.E. III, 150. 
e ) Zeitschrift für Aszese und Mystik (Innsbruck, Tyrolia) 7. Jahrgang, 2. 
Heft, April 1932, blz. 178. 
7) I, 69, 74. 
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Peter Kanis' promotie in 1540i). Te voren lezen wij terzelfder 
plaatse : 

18 Januari 1536 Petrus Kanes de Novimagio2) 
2 November 1536 Petrus Noviomagusz) 
3 Februari 1538 Petrus Noviomagus de domo Montis 4) 

en in September 1538 schreef Peter zijn naam op de eerste bladzijde 
van zijn schrijfboek: 

Petrus Kannees Noviomagus. 

Wij meenen derhalve, dat er op grond der diverse schrijfwijzen 
geen redelijke bezwaren kunnen worden geopperd tegen de iden-
tificeering van Petrus Noviomagus en Petrus C a n i s i u s Novio
magus. 

Streicher heeft echter nog andere argumenten tegen Canisius' 
auteurschap naar voren gebracht. Vooreerst zwijgen de oudste 
biografen over de Tauler-uitgave, hoewel zij een lijst van Cani
sius' werken geven. Bovendien weet geen enkele der bibliografen 
uit de oude Sociëteit daarover iets mee te deelen. Op deze moeilijk
heid heeft echter P. Bonaventura Kruitwagen vroeger reeds een 
scherpzinnig antwoord gegeven 5). 

Eerstens toch moet de Tauler-uitgave reeds geheel persklaar 
zijn geweest, toen Canisius verzocht in de Sociëteit te worden op
genomen, daar het werk een maand na zijn intrede in de Orde 
is verschenen 6). Terecht konden dus de bibliografen der Orde dit 
boek buiten beschouwing laten, zoo het hun al bekend geweest is, 
dat Petrus Noviomagus en Canisius een en dezelfde persoon was. 
Dat het aan de aandacht zijner levensbeschrijvers is ontgaan, be
hoeft ons al evenmin te verwonderen. Immers, Canisius moet al 
spoedig ervaren hebben, dat de jonge, actieve Orde sceptisch ge
stemd was tegen dit soort literatuur, zoodat hij er wijselijk over 
zweeg7), zelfs in zijn intieme brieven. Slechts één brief is bekend, 
waarin hij over zijn Tauler-uitgave moet gesproken hebben. In 
г) I, 662. " 
2 ) I, 657 en de vroeger door ons gemaakte bemerking op blz. 40. 
3 ) I, 659. 
*) I, 660. 
B) Studiën, Dl. XCV (1921), blz. 347—362. 
«) Kruitwagen, Studiën, Dl. CXV, 349. 
7) Kruitwagen, Studiën, Dl. CXV, 350—356, alwaar dit uitvoerig wordt 
toegelicht. 
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een schrijven van 19 Maart 1550, door Canisius vanuit Ingolstadt 
gericht tot Leonard Kessel te Keulen, lezen wij: 

„Accepi literas a te binas, mi Leonarde frater, alteras per 
M. Endovianum hue Telinga missas, verum sine scriptis illis, quae 
adiunxeras, venient tamen ut audio, propediem: Alteras cum 
Taulero Latine verso" i ) . 
Achter deze laatste woorden volgen nog ongeveer vier regels 

schrift, die later, naar het schijnt door een hand van de 18e eeuw, 
zoo onleesbaar zijn gemaakt, dat ze niet meer te ontcijferen zijn. 
De Latijnsche vertaling, waarvan hier sprake is, is die van Surius, 
welke steunt op de Duitsche editie van Petrus Noviomagus en 
door den Kartuizer in 1548 was uitgegeven, waarmede hij een 
wensch vervulde, door Canisius reeds in zijn opdracht uitgespro
ken. Kruitwagen concludeert uit dit alles, naar onze meening zeer 
terecht, dat in de vier onleesbaar gemaakte regels zeer waarschijn
lijk iets gestaan heeft, dat verband hield met Canisius' vroegere 
voorliefde voor en zijn practische bemoeiingen met Tauler 2 ) . 

Zoo zien wij dus eenerzij ds Canisius zelf, een groóte, redelijk 
verklaarbare terughoudendheid inzake zijn Tauler-uitgave in acht 
nemen 3), anderzijds een weinig ruime speurgeest een sluier wer
pen over het weinige licht, dat Canisius zelf ons toch nog scheen 
te gunnen in deze duistere zaak. Beide omstandigheden geven ons 
het onbetwistbaar recht de bewijsvoering uit het stilzwijgen der bio
grafen af te wijzen. 

Streicher heeft evenwel nog twee andere argumenten te zijner 
beschikking. Het is, zoo zegt de Duitsche geleerde, voor dengene, 
die Canisius arbeidsmethode en zijn bij uitstek op het practische 
gerichten geest kent, moeilijk te begrijpen, dat hij, de Nederlander, 
reeds als student van 21—22 jaar, zonder hulp van anderen, een 
op moeizame vergelijking van handschriften berustende Duitsche 
Tauler-uitgave zou hebben bezorgd. 

Dat Canisius het werk geheel alleen gedaan heeft, kunnen wij 
evenmin positief bewijzen als het omgekeerde. Wij achten het 
echter waarschijnlijk, dat hij hulp heeft gehad. Maar daaruit volgt 
!) I, 304—305. 
2) Kruitwagen, Studiën, Dl. CXV, 357. 
3) Diezelfde terughoudendheid nam Canisius in acht, waar het gold de 
lezing van Tauler aan te bevelen. De eenige keer, dat hij dit doet, richt hij 
zich tot een niet-lid der Jezuieten-Orde. Vgl. VI, 102. 
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nog niet, dat hij niet de eigenlijke uitgever zou zijn. Bovendien, 
uit ons overzicht van de arbeidsmethode, bij deze uitgave gevolgd, 
is ons gebleken, hoeveel „Anregung" van Canisius' vrienden is uit
gegaan, hoe hij in de Kartuizers en Bronchorst voorgangers heeft 
gehad en dezelfde fouten maakt als zij. En wat die praktisch-
geörienteerde geest betreft, dat Canisius wetenschappelijken arbeid 
verre boven direct-praktische zielzorg stelt, theoretisch en ook 
feitelijk, zal ons later blijken. 

Rest ons Streicher's laatste en meest serieuze moeilijkheid te 
bespreken. Wij citeeren letterlijk: 

„[Viertens] Ist es sehr fraglich ob Canisius in den Jahren 
1541/43 der deutschen Sprache schon so mächtig war, dasz er be
fähigt gewesen, eines auf mhd. Handschriften fuszenden früh-
nhd. Tauler herauszugeben, besonders wo er 1544 schrieb: „Ego 
denique modo germanice concionari coepi" (I, 112) und auch 
noch im Jahre 1550 P. Ignatius gestehen muszte: „P. Nicolao et 
io havemo determinate primo d'imparar bene la lingua (tedesca) 
in casa" (I, 340). Geradezu unverständlich aber ist die Stelle aus 
dem Brief des Heiligen an L. Kessel vom 14. Dez. 1551: Progre-
dior ego in contionando et s u p e r a v i u t c u n q u e d i f f i c u l -
t a t e s l i n g u a e g e r m a n i c a e (I, 389), wenn Ca
nisius bereits 8 Jahre früher eine deutsche Taulerausgabe be
sorgt h a f ' i ) . 
Op het eerste gezicht schijnt deze argumentatie absoluut af

doende te zijn. Doch laat ons eens nauwkeuriger toezien. In alle 
aangehaalde teksten is er kwestie van het spreken der Duitsche 
taal, en wel in het openbaar, op een plaats, waar de rede, ook wat 
de uitspraak betreft, bijzonder verzorgd dient te zijn. Aangenomen, 
maar niet toegegeven, dat al deze teksten werkelijk beteekenen, 
dat Canisius onder die omstandigheden er tegen op zag Duitsch te 
spreken, dan volgt nog geenszins, dat hij niet in staat zou zijn 
geweest, een tekstuitgave te bezorgen. Slechts weinig klassici bijv. 
zouden zich erg op hun gemak voelen, als zij de Romeinsche sena
toren moesten toespreken! Toch geven velen goede edities van de 
werken der Latijnsche schrijvers. Maar er is mèèr. Het gaat over 
het spreken der Duitsche taal voor het gewone volk te Keulen 
en te Ingolstadt, op een tijdstip, dat een algemeen beschaafd 
1) Streicher, t.a.p. 
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Duitsch pas begint op te komen onder de meer ontwikkelden. 
Het volk in beide steden sprak ongetwijfeld een sterk verschil
lend dialect. Wij moeten dus Canisius' kennis van het eene zoo
wel als het andere afzonderlijk beschouwen. 

Wat nu het Keulsch betreft, het is absoluut onaannemelijk, dat 
Canisius hierin eerst in 1544, een jaar dus na de Tauler-editie, 
durfde spreken. Wij zeggen spreken, niet preeken, hoewel wij 
overtuigd zijn, dat onze Nijmegenaar daartegen vòòr dien tijd 
geen bezwaren heeft gehad om taalkundige redenen. Om te mogen 
preeken moet men minstens de diakenwijding hebben ontvangen 
en dan nog bijzonder verlof hebben. Nu is Canisius eerst 20 Decem
ber 1544 diaken geworden! Als hij dus 27 September 1544 al kan 
melden, dat hij gepreekt heeft, is hem een bijzondere faciliteit 
verleend. Hij preekt reeds in het Duitsch vòòr zijn tijd gekomen 
wasl En dat hij het na een tienjarig verblijf te Keulen reeds lang 
en goed kon spreken, behoeft toch waarlijk niet bewezen te wor
den. Later wist hij zich in één jaar de kennis van het Italiaansch 
zoozeer eigen te maken, dat hij er in kon preeken. 

Ten overvloede moeten wij vaststellen, dat Streicher niet ge
lukkig is geweest bij het interpreteeren van den aangehaalden 
tekst. Deze toch is ontleend aan een brief, waarin Canisius een 
opsomming geeft van de werkzaamheden der Keulsche Jezuïeten, 
aan het einde waarvan hij ook zijn eigen bezigheden opnoemt. Wij 
moeten dus zijn woorden: „ego denique modo germanice con-
cionari coepi", niet vertalen door: „ik ben eindelijk thans begon
nen in het Duitsch te preeken". In het verband, waarin deze zin 
voorkomt, kan de beteekenis slechts deze zijn: „Ikzelf eindelijk 
ben thans begonnen in het Duitsch te preeken". De verdere op
somming zijner eigen werkzaamheden kunnen wij hier buiten be
schouwing laten. 

Als zeker resultaat mogen wij vaststellen, dat Canisius onge
twijfeld in staat is geweest, het door hem gevonden belangrijkste 
handschrift van het St. Gertrudis-klooster te verstaan, waarin „alle 
Thaulers predig und leren in rechter Còlnischer sprachen ge
schreiben [steen"]. 

Maar, zoo zal men opwerpen, deze preeken „seint nachmals 
uffs hoich-theutz getzogen". 

Inderdaad, aldus verzekert ons Canisius zelf. De vraag is echter, 

7 
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welke beteekenis wij aan deze woorden dienen te hechten. Willen 
zij te kennen geven, dat dit door den uitgever zelf is gedaan? Of 
moet men er niet veel meer — gezien den passieven, vagen vorm 
— uit opmaken, dat hier sprake is van door anderen vervaardigde 
vertalingen in het Hoogduitsch, gelijk er toen reeds meerdere be
stonden ? 

Het is niet de taak van den historicus, maar van den germanist, 
de diverse teksten te vergelijken met den vroeg-nieuw-hoogduit-
schen, dien Canisius heeft bezorgd. Eerst dan kan met zeker
heid worden vastgesteld of deze taak boven zijn krachten moet 
worden geacht. Maar afgaande op Canisius' eigen getuigenissen 
over zijn werk, achten wij dit vooralsnog niet bewezen. Zij schij
nen er op te wijzen, dat Canisius het door hem gevonden Keulsche 
manuscript heeft vergeleken met één of meer Hoogduitsche ver
talingen en deze daarnaar heeft gemodificeerd. En dit ging zijn 
kunnen niet te boven. 
• In ieder geval moet Canisius toen het Hoogduitsch minstens 
verstaan hebben. En dit schijnt niet het geval te zijn, als wij de 
twee andere teksten, welke Streicher citeert, beschouwen, welke 
zijn ontleend aan brieven uit Ingolstadt, waarin sprake is over 
het preeken in de volkstaal aldaar, dus in het Hoogduitsch of 
liever nog: in een bepaald Hoogduitsch dialect. Laten wij den 
tweeden tekst eerst bezien in het verband der voorafgaande en 
volgende zinnen in den brief van 2 November 1550: 

„Il R. P. Nicolao ha datto principio alle sue lettioni et non 
sine bona satisfactione di tutti, et poi in una disputa publica ha 
guadagnato non puoco, dando grande odore della sua dottrina, 
cioè che non sia solamente teologo, ma anchora philosopho. Vo
lesse Dio, che potessa fra un anno imparara la lingua todescha, 
per predicare la parola sua santa et fruttificar nella gente et 
anchora che bastassimo parlare tanto bene come il fratello nostro 
Pietro Scorichio, non si trova luogho nelle chiese di questra terra 
per predicare come sappiamo per esperienza. Per la qual cosa 
il P. Nicolao et io havemo determinato prima d'imparar bene 
la lingua in casa; 2° de conferir gli studii et passar di nuovo 
livri molto necessari " etc. 
Degene voor wien, om te kunnen preekcn, de studie van het 

Hoogduitsch dus vooral noodzakelijk is en die er, met Gods hulp, 
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misschien in een j aar voldoende kennis van zal kunnen verwerven, 
is de Nederlander Goudanus 1 ). Over zichzelf zegt Canisius alleen, 
dat hij de taal niet zoo goed kent als Scorichius. Deze was echter 
uit Oostenrijksch-Beiersch grensgebied geboortig2) ! Hoewel het 
dus vaststaat, dat Canisius nog geen meester was in het spreken 
van het Hoogduitsch voor het publiek, blijkt uit den derden tekst, 
dien Streicher aanhaalt, dat hij 14 December 1551 voortgegaan 
was met het preeken in het Duitsch. Wanneer was hij begonnen? 
Ook dit verhaalt Canisius zelf, als hij 28 Mei 1550 aan Ignatius 
schrijft eenige keeren beproefd te hebben in het Hoogduitsch te 
preeken en dat men hem had aangeraden door te gaans). Wan
neer wij nu bedenken, dat hij eerst kort na 6 December 1549 zijn 
colleges aan de universiteit was begonnen en vijf maanden later 
reeds eenige malen in de landstaal — en wel zooals die te Ingol
stadt werd gesproken — had gepreekt, dan is het toch duidelijk, 
dat in de bovengenoemde afspraak met Goudanus „d'imparar bene 
la lingua", voor wat Canisius betreft, de nadruk valt op „bene". 
Canisius was er, als geboren edelman, zeer op gesteld, ook zijn 
uitspraak keurig te verzorgen. Hoewel hij die uitspraak zeer lastig 
vond, kon hij 31 Augustus 1551 verklaren, dat hij niettemin door 
iedereen werd verstaan 4 ) . Vandaar dat hij niet gauw tevreden 
kon zijn over de resultaten en 14 December 1551 getuigen, dat hij de 
moeilijkheden „utcunque" overwonnen had. 

Een doorslaand bewijs heeft Streicher derhalve naar onze mee
ning niet geleverd. Wij nemen niet aan, dat Canisius heel den 
arbeid, aan de Tauler-uitgave besteed, geheel alleen heeft ge
dragen — hoewel, hetzij nogmaals gezegd, een positief bewijs daar
voor niet te vinden is —, maar wij meenen, dat Streicher in zijn 

*) Toen Goudanus naar Ingolstadt kwam, was Ьц nooit eerder in Duitsch-
land geweest. In het vierde hoofdstuk zullen wij nadere bijzonderheden 
over dezen geleerden en nobelen man meededen. 
2 ) I, 277—278. 
s ) I, 319: „Tentavi aliquoties germanice concionar! in quo muñere ut 
pergam, suadent desiderantque." Vgl. ook: I, 48: „ego non solum рго-
fessorem egi, sed et Rectorem illius Academiae praebere debui et partim 
Latine studiosis, partim Germanice populo sum concionatus. Venit interim 
R. P. Nicolaas Goudanus Hollandus ut patri Salmeroni succederei mihi-
que praestaret socium atque collegam." 
<) I, 382. 
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conclusie verder gaat dan de praemissen gedoogen, wanneer hij 
schrijft: 

„Wenn daher Canisius überhaupt als Editor der Tauler
ausgabe von 1543 in Betracht gezogen werden kann, dann höch
stens in der Form, dasz er für den anonymen Herausgeber (aus 
der Kölner Kartause?) für die Widmung seinen Namen lieh." 
De Tauler-uitgave is wel degelijk het werk van Canisius; zij 

toont ons de goede, maar ook de gebrekkige zijden van de Keul-
sche opleiding. 

Is er verbetering en vooruitgang in de beide groóte folio-uit
gaven van Cyrillus en Leo de Groóte, welke Canisius in 1546 deed 
verschijnen? 

De bedoeling, welke bij deze uitgaven voorzat, was wederom 
geen zuiver wetenschappelijke. Inplaats van het stichtelijke, treedt 
thans het apologetische moment naar voren, op het voorbeeld 
van Clichtoveus, Cochlaeus, Gropper en Billick i) . De voorredes, 
zoowel op de beide folio-deelen der Cyrillus-editie2) als op die 
van paus Leo den Groóte з), laten daaromtrent niet den minsten 
twijfel over. 

Veel moeite heeft Canisius zich gegeven om een gezuiverden 
tekst te kunnen geven. In een brief aan Nausea van 20 Juni 1546, 
zegt hij met blijkbare voldoening, dat op de laatste boekenmarkt 
zijn Cyrillus-uitgave is verschenen, „nostro studio sic auctus et 
recognitus, ut nunquam antea. Sed [Quae?] Coloniensis editio 
vincit (nostro quidem iudicio) Hervagianam operam 4 ) ) : licet utra-
que editio laude sua non sit indigna. Proxime dabimus magnum 

! ) Reiffenbergius, 25; le Bachelet, 1535. 
*) a. Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini operum omnium, quibus nunc 
praeter alia complura nova, recens accessere undecim Libri in Genesim, 
numquam antea in lucem aediti, Tomus Primus. Coloniae, Novesianus, 1546. 

b. Divi Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini operum, in quibus pugnat ad-
versus varias heresiarcharum pestes, ut Arii, Eunomii, Pauli Samosateni, 
Macedona, Nestorii, tum contra luliani apostatas blasphemias, Tomus Se
cundus. Coloniae, Novesianus, 1546, Freiburg im Br. U. B. K. 1203 a. 
3 ) D. Leonis Papae huius nominis primi, qui summo iure Magni cogno-
mentum iam olim obtinet, opera, quae quidem extant, omnia. Nunc primum 
in unum veluti fascera collecta, et ab infinitis foedisque mendis repurgata. 
Coloniae, Novesianus, 1546. Freiburg im Br. U. B. K. 2826, München, Staats-
bibl. Pat. lat. 1366. 
*) Bazel, 1546, in vier deelen, bezorgd door Georgius Trapezuntius. „Sie 
ist ebenfalls äusserst lückenhaft und unvollständig." (Kopallik, 370). 
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ilium Leonem, qui sententiarum gravitate, et sermonis puritate, 
ac animi pietate nulli veterum Theologorum cedit. In quo sane 
restituendo Herculei labores devorandi sunt: adeo corrupta, mu
tila et lacera dignissimi Pontificis monumenta, quae nunc passim 
extant, et vix apud paucos extant, hactenus asservantur" ! ) . 

Naast een meer accuraten, wilde hij ook een meer volledigen 
tekst geven. In het eerste deel van „zijn" Cyrillus — „want waar
om zou hij hem niet den zijnen noemen, daar hij hem, na het 
stof verwijderd te hebben, weer aan het licht gebracht heeft en 
met geheele, pas weergevonden, boeken heeft verri jkt? 2 )" — 
noemt hij als door hem gegeven aanvullingen de Commentaren 
op Genesis 3 ) en kondigt hij aan dat het tweede deel de Constituties 
der Synoden, den Apologeticus en de Scholia de Incarnatione Uni
geniti zal bevatten, die alle door zijn zorgen voor het eerst zullen 
verschijnen 4). 

Thans heeft hij zich ook de kritische vraag gesteld, of hetgeen 
hij toevoegt, ook werkelijk van den schrijver is, op wiens naam 
het staat en bij de beantwoording van die vraag werkt hij niet 
uitsluitend met gezagsargumenten, maar begeeft hij zich ook op 
het terrein der interne kritiek 5 ) . Hij was hierbij echter niet steeds 
gelukkig en drukte, gelijk in alle tot dan toe verschenen uitgaven 
het geval was, heel wat af, dat men niet aan Cyrillus kan toe
schrijven6). Dit in onderdeden te willen aangeven, is vooralsnog 
onmogelijk, daar men ook thans nog menigmaal onzeker is over 
de echtheid van verschillende aan Cyrillus toegeschreven werken. 
Wij zien echter, dat Canisius een belangrijken stap verder zette 
op het gebied der wetenschappelijke kritiek. De zwakke zijden 
van zijn werk voelde hij zelf heel goed aan. Hij gaf slechts een 
Latijnschen tekst, waaruit men bespeuren kon, dat de vertalers 
niet steeds de fijnheid van het origineel benaderen uit gebrek aan 
theologische kennis. Daarom hoopt hij van harte, dat een ander 
den hier geboden tekst uit Grieksche bronnen zal toelichten en 

υ I, 205. 
2) I, 180. 
3) Zie hierover: Kopallik 333 en Cayré, Livre III, 24. 
*) I, 181. 
5) I, 180. 
β) Kopallik, 370. 
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zuiveren i ) . Hèm stonden de middelen daartoe niet voldoende ter 
beschikking. Voor het derde gedeelte kon hij slechts één enkel en 
dan nog buitengewoon slecht manuscript benutten en niet alle tek
sten schenen hem daarin betrouwbaar. Hij durfde het echter niet 
aan, bij gebrek aan meerdere, vooral Grieksche exemplaren, eigen
handig verbeteringen aan te brengen 2 ) . Trouwens, er zal steeds 
iets te verbeteren blijven; „het gaat daarmee als met het be
schouwen van groóte kunstwerken : de beschouwer ziet steeds weer 
iets nieuws, dat zijn bewondering opwekt" з). 

Dat het laatste maar al te waar was, heeft Canisius al heel pijn
lijk ondervonden, toen hij in September de werken van paus Leo 
op die van Cyrillus liet volgen. 

Tot dan toe waren Leo's preeken en brieven nog niet in één 
band verschenen. De eerste uitgave der preeken, die zelfs de Bal
lerini, ondanks de hun zoo ruim verleende faciliteiten, niet kon
den ontdekken, verscheen te Rome in 14704), door de zorgen van 
Joannes Andreae, bisschop van Aleria 5) ; de brieven werden voor 
de eerste maal te Parijs in druk gegeven door Jacobus Merlinus 
in zijn „Collectio conciliorum et epistolarum pontificiarum", in 
1524 en herdrukt in 1530 en 1535. Aldus Schoenemann 6), maar 
minder juist. Reeds in April 1511 werden zij te Parijs verkocht 
door Joannes Parvus, Alias Jehan Petit, die ze door Jodocus Ra
dius Ascensius had laten drukken 7). 

1) I, 181. Bij de beoordeeling van deze werkwijze, welke thans hoogst 
onwetenschappelijk zou zijn, moeten wij bedenken hoe moeilijk toen een 
Grieksche tekst te verkrijgen was. 
2) I, 188. 
3) I, 181. 
4) Schoenemann, bij Migne, P. L. LIV, kol. 65. Een bijzonder fraai exemplaar 
van dezen incunabel te München, Staatsbibl. Inc. с. а. 33. Titelblad ont
breekt. Het colophon noemt de drukkers: „Conradus suuenheym Arnoldus 
pannartzque magistri Rome impresserunt MCCCCLXX." 
B) Herhaaldelijk is hij verward met den beroemden jurist van dien naam 
(t 1348). Hurler, IP, 952, noemt hem Joannes de Anania; de Leo-uitgave 
vermeldt hij niet. 
e ) Migne, P. L. LIV, kol. 65. „Sed Epístolas primus Jacobus Merlinus 
protulit." 
T) Leonis Pape: hoc est pontificis maximi & sanctissimi Epistolae catho-
licae & sanctae eruditionis plenissimae. Venumdantur ab Joanne Parvo et 
eorum Impressore lodoco Badio Ascensio. Fol. CXXIIIu: In aedibus Ascen-
sianis ad calendas Aprilis Anni ad supputationem Romanara MDXI. (Mün
chen, Staatsbibl. P. lat. 242). 
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De Zuid-Nederlandsche Franciscaan Petrus Crabbeus van 
Mechelen heeft de brieven, door Merlinus uitgegeven, in chrono
logische volgorde geplaatst en opgenomen in zijn Conciliën-collec-
tie, welke in 1538 te Keulen verscheen ! ) . 

Canisius heeft ongetwijfeld gebruik gemaakt van de uitgave van 
Joannes Andreae. Dat blijkt alleen hieruit reeds, dat hij diens 
opdracht aan paus Paulus II in zijn editie afdrukt2) . In deze 
opdracht komt ook de merkwaardige zin voor, waarin Leo wordt 
genoemd de Tullius der kerkelijke welsprekendheid, de Homerus 
der theologie, de Aristoteles in de verklaring der geloofsleer en, 
om alles in één woord samen te vatten, de Petrus op den pause
lij ken troon en de Paulus op den Christelijken katheders). Deze 
typische lofspraak is door Canisius ook opgenomen in zijn leven 
van paus Leo4) , waarover wij aanstonds nog komen te spreken. 
Toch wijkt de tekst, dien Canisius van de preeken geeft, vrij 
sterk af van dien van Andreae in den eersten druk en ook van 
den herdruk, te Venetië in 1505 verschenen, welke praetendeert 
een zorgvuldige verbetering te geven6). 

Dat Canisius ook van Crabbe's tekst gebruik gemaakt heeft, 
mogen wij veilig veronderstellen. Immers, hij heeft hem reeds 
benut voor zijn uitgave van Cyrillus' werken«). Wij hebben er 
echter van afgezien een onderzoek naar die afhankelijkheid in 
te stellen, omdat dit noodzakelijkerwijze al te omvangrijk zou wor
den. En wel, wijl Crabbe verreweg het meeste van zijn materiaal 
ontvangen heeft uit Keulsche bibliotheken 7), die natuurlijk ook 
ter beschikking van Canisius stonden. Hoe moeilijk het derhalve 
moet zijn — zoo het niet onmogelijk is — om uit te maken of 
Canisius, waar hij denzelfden tekst geeft als Crabbe, dezen van 

1) Voor den titel dezer tweedeelige uitgave zie Franses, 428. 
2) fol. Ir. et v. 
3) ed. 1470, blz. Au.; Hurter, I4, 370, meent dat dit „singulariter nonnihil, 
sed non inepte" het eerst door Trithemius is gezegd. 
*) ed. Keulen 1546, blz. *' — ** iiijy. 
B) Leonis pontificis maximi sermones quam diligentissime nuperrime cas
tigati et quantum anniti ars potuit fideliter impressi. Fol. 84r: divi Leonis 
Papae sermones. Bartholomeus de Zanis de Portesio Impressit 
Venetiis anno salutis sexto Idus Augusti M.D.V. (Freiburg im Br. U. В. 
К. 2831). 
β) I, 188. 
Ό Franses, 432. 



104 

hem dan wel uit dezelfde bron als hij heeft overgenomen, springt 
onmiddellijk in het oog. 

Geen der vroegere uitgaven geeft evenwel het leven van paus 
Leo, dat Canisius aan zijn editie laat voorafgaan. Wel heeft 
Crabbe ook een kleine biografie gegeven, maar deze is niets anders 
dan de tekst van het Liber Pontificalis en eenige aanvullingen uit 
Marianus Scotus1). Toch hebben wij lang bedenkingen gehad 
tegen de stelligheid, waarmede de Bollandisten, die de Leo-biografie 
uit Canisius' editie overnemen 2), deze als zijn persoonlijk werk 
beschouwen. Die bedenkingen, vooral voortkomend uit de ongelijk
heid van stijl en de niet-Canisiaansche wendingen, smolten echter 
als sneeuw voor de zon, toen wij de bronnen van deze biografie 
nasloegen. De schrijver noemt er zelf eenige van op: Gennadius, 
een brief van Gelasius I, Antoninus Flaminius Imolensis en Nice-
phorus Callistus. Uit de aanteekeningen der Bollandisten valt af te 
leiden, dat ook Prosper van Aquitanie en Anastasius Bibliothe-
carius gebruikt werden. De praefatio van Andreae is reeds ge
noemd; dat ook de brieven en preeken van Leo zelf stof verschaf
ten voor de samenstelling der levensbeschrijving, spreekt vanzelf. 
Hieraan kunnen nog worden toegevoegd het Liber Pontificalis en 
Platina's levens der pausen. Om dit laatste aan te toonen, geven 
wij eenige parallelplaatsen, waaruit dan tevens kan blijken, hoe 
de tekst van Canisius aansluit bij dien zijner bronnen. Tevens 
wordt daardoor verklaard, waarom de stijl der vita Leonis geen 
redenen geeft om aan Canisius' auteurschap te twijfelen. De lezer 
oordeele zelf. 

Platina, de Vitis Pontificum, ed. Canisius, Leonis opera, blz. 
1645, blz. 141. **iij recto. 

Leo vero ad urbem rediens, Dein totus ad confirmandam 
totus ad confirmandam catholi- tuendamque Catholicam fidem 
cam fidem convertitur, quae convertitur, quae tunc a multis 
tum potissimum a multis haere- quidem haereticis, uti Mani-
ticis impugnabatur, maxime au- chaeis, Donatistis, Arianis, Pris-
1) Mededeeling van Prof. Franses te Nijmegen, waarvoor ik ook hier 
dank zeg. 

2) Acta Sanctorum Aprilis Tomus II, 16—21. 
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tem a Nestorianis et Eutichianis. 
Nestorius enim Constantinopoli-
tanus episcopus virginem non 
Dei, sed hominis tantummodo 
genitricem dixit, ut aliam carnis 
aliam divinitatis personam face-
ret, et sejunctim alterum esse 
Dei filium, alterum hominis os-
tenderet. 

cillianistis, praecipue vero a 
Nestorianis et Eutychianis hosti-
liter impugnabatur. Certe Nes
torius ille Constantinopolitanus 
Episcopus, genere Germanicien-
sis, cujus haereses a D. Cyrillo 
confútalas prima Synodus Ephe-
sina damnaverat, incomparabi-
lem illam terque beatam Virgi
nem Mariam negavit esse Dei-
param, hoc est, hominis dum-
taxat genitricem esse sensuit, ut 
aliam carnis, aliam divinitatis 
personam in Christo faceret, ac 
proin sejunctim alterum Dei 
filium, alterum hominis impie 
statueret. 

Eutyches vero Presbyter et 
Archimandrita Constantinopoli
tanus, homo senex, versipellis et 
impudens, qui tantum Leoni si-
mul et Chalcedonensi Concilio 
negotium facessit, ne interim 
blasphemo Nestorio palam con
sonare videretur, divinam cum 
humana naturam docuit in 
unum idemque compositum re
cidisse, unumque factum, nec 

ullo modo debere distingui. 

Beschouwen wij thans het wetenschappelijk resultaat, dat Ca-
nisius in deze uitgave heeft bereikt. Quesnel, die den nog jeug
digen uitgever prijst om zijn ijver, kan dat resultaat niet overal 
prijzen i ) . Daarin heeft hij ongetwijfeld gelijk, maar de motiveering 
van zijn oordeel is onjuist. Canisius toch heeft, aldus Quesnel, 
strevend naar een meer volledige uitgave, onder Leo's geschriften 
opgenomen het tractaatje „De conflictu vitiorum et virtutum". 

Eutiches autem Constantino
politanus Abbas ne sentire cum 
Nestorio videretur, divinam 
cum humana natura in idem 
compositum recidisse affirma-
bat, unumque factum, nec ullo 
modo inter se distingui debere. 

!) Migne, P. L. LIV, kol. 34. 
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ofschoon hij, alleen reeds daar hierin melding wordt gemaakt van 
den kloosterregel van St. Benedictus, had kunnen weten, dat dit 
niet van Leo i s 1 ) . Hiertegen moeten wij opmerken, dat het trac-
taat eerst in den tweeden druk voorkomt, welke een jaar later is 
verschenen en het staat nog te bewijzen, dat deze door Canisius 
zelf bezorgd is. Nergens toch spreekt hij hierover; drie maanden 
nadat de eerste druk was uitgekomen, verliet hij Keulen voorgoed. 
Wij zullen aanstonds zien, wie de ware schuldige schijnt te zijn. 
Eerst zij nog gewezen op een andere onjuistheid, ditmaal bij 
Schoenemann 2 ) . De eerste druk van Canisius' Leo-uitgave bestaat 
n.l. uit twee deelen; na de preeken volgt slechts een aan weers
zijden onbedrukte bladzijde, maar de pagineering loopt gewoon 
door. De splitsing in twee deelen is pas in den tweeden druk 
doorgevoerd. 

Canisius was dus de eerste, die preeken en brieven van paus 
Leo in één band vereenigd heeft. Toen zijn werk reeds gedrukt 
was, deed hij een ontstellende ontdekking. Tot nu toe had hij 
slechts tamelijk oude en zeer veel verbeterde oude uitgaven benut. 
En nu bleek opeens, dat er Grieksche drukken en handschriften 
bestonden 3), die op vele plaatsen een beteren tekst boden. Dit 
verzwijgen ware onwetenschappelijk geweest, het bekennen geen 
recommandatie! Canisius koos echter het laatste en laat niet min
der dan vijftien bladzijden met verbeteringen en kantteekeningen 
achter zijn werk afdrukken. Interessant en niet onvermakelijk is 
het om te zien, hoe hij zich uit de verlegenheid tracht te redden. 
Hij begint met te wijzen op de buitengewone belangrijkheid van 
Leo's brief aan Flavianus van Constantinopel en vervolgt dan dat, 
hoewel deze in haast alle uitgaven tot nu toe in bedorven tekst 
verbreid wordt, de „Tomus Leonis" uit deze drukkerij gezuiverd 
in het licht zou getreden zijn, zoo Canisius een weinig vroeger 
deze recensie van geleerde mannen 4) had ontvangen. Nu hij even-

1) Ook de editie van Wellaeus, Leuven, 1566, heeft het tractaat nog op
genomen op blz. 176—188. Vgl. Paquot, III, 134. 
2) Migne, P. L. LIV, kol. 65. 
3) Fol. FF ijr. : „attestantibus tum manuscriptis quam Graecis exemplaribus." 
4) Hiertoe behoort zeker ook Surius, die op eigen naam Canisius' uitgave 
vanaf 1561 in verbeterden vorm meermalen liet herdrukken. De toon, waarop 
hij over Canisius' editie spreekt, wekt het vermoeden, dat hij ook reeds de 
editie van 1547 bezorgde. 



107 

wel deze opmerkingen, tegelijk met meerdere andere, welke niet 
ten onrechte daaraan zijn toegevoegd, buiten verwachting, maar 
te laat, ontving, meende hij toch, deze hier een plaats te moeten 
geven, opdat de geleerde lezer zich niet zou kunnen beklagen, dat 
hij door hem ook maar eenigszins is teleurgesteld1). Maar, zoo 
voegt hij er aan toe, het is niet te verwonderen, dat de door ons 
afgedrukte tekst niet geheel zuiver is, daar reeds paus Leo zelf 
zich moest beklagen, dat er in den tekst van zijn brief geknoeid 
werd. 

Op die diplomatieke zetten volgt dan een lijst met 33 verbete
ringen of worden althans andere lezingen aangegeven, zonder dat 
een keuze wordt gedaan2) . En alsof het een kleinigheid gold, 
worden dan nog dertien bladzijden correcties en scholia daaraan 
toegevoegd op de overige brieven 1 

Vatten wij thans de beteekenis dezer jaren voor Canisius' ont
wikkelingsgang samen. Wij zagen hoe hij wegens zijn gaven reeds 
als student in hoog aanzien stond en als professor door zijn stu
denten, die steeds talrijker zijn colleges kwamen volgen, werd ge
waardeerd. 

Zijn eerste wetenschappelijke werkzaamheid staat geheel onder 
invloed van Nicolaas van Esche en de Kartuizers; hij zet met zijn 
werk een oude Nederlandsche traditie voort. Uit de volgende wer
ken blijkt een omkeer: als theoloog gaat hij vooral in positieve 
richting, als tekst-uitgever bespeuren wij in hem de invloeden van 
het humanisme. De zin voor wetenschappelijken arbeid is reeds 
vroeg aanwezig; ook het talent daartoe ontbreekt niet. Maar de 
opleiding is toch niet voldoende geweest, althans met onzen tegen-
woordigen maatstaf gemeten ; de haast, waarmede hij te werk gaat, 
is oorzaak, dat de gevolgen van dat tekort nog sterker aan het 
licht komen. 

Toch brengen zijn uitgaven de Patrologie een schrede verder. 

!) Fol. FF r. 
2) Canisius had denzelfden tekst van den Tomus Leonis afgedrukt als 
Crabbe in 1538. In zijn editie van 1551 nam Crabbe slechts drie verbete
ringen over, de Ballerini in de hunne tien. Vgl. Franses, 441—442. 



VIERDE HOOFDSTUK 

IN DIENST VAN HET ONDERWIJS 

Slechts weinigen Noord-Nederlandsche humanisten is het ge
geven geweest, zich uitsluitend aan den dienst der schoone lette
ren te wijden. Ten deele door de harde noodzakelijkheid gedwon
gen, ten deele ook uit het aangeboren Nederlandsche instinct om 
te belijden en te doceeren, hebben de meesten hunner een deel 
van hun leven in het onderwijs doorgebracht. Zoo is het ook Petrus 
Canisius vergaan. 

Een systematisch overzicht van zijn arbeid in den dienst van 
het onderwijs is tot heden niet gegeven. Wij meenen derhalve in 
dit hoofdstuk te moeten streven naar grootere volledigheid, dan 
voor de kenschetsing van den humanistischen geleerde wellicht 
strikt noodzakelijk zou zijn. 

Een jonge Portugeesche priester, Alvaro Alfonso, die zich on
langs bij de pas goedgekeurde Orde der Jezuïeten had aangesloten, 
was te Keulen zijn intrek komen nemen in de bursa Montana. 
Het was, als ik mij goed herinner, in 1542, schreef Canisius bijna 
vijftig jaar la ter 1) . Van hem vernam de Nijmegenaar het eerste 
nieuws over Ignatius van Loyola en zijn gezellen, onder wie vooral 
Petrus Faber diepen indruk op Alvaro gemaakt had. Canisius 
wilde deze zoo hoog geprezen persoonlijkheid leeren kennen en 
vertrok zonder eenigen ophef naar Mainz, waar hij Faber aantrof 
in de woning van den pastoor der Sint Christoffel-kerk. Ook hij 
vond hier gastvrije opname en liet zich bewegen om de Geestelijke 
Oefeningen te doen2) . Het was een wijze raad, zoo getuigde hij 

*) VIII, 310. 
2) VIII, 416. 
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later, om langs dezen weg een beslissing te nemen over zijn toe-
komstigen levensstaat. Hier begreep hij, dat het instituut van de 
Sociëteit van Jesus voor hem zeer geschikt was, om een goed en 
heilig leven te voeren in den dienst van God. Na rijp beraad nam hij 
het besluit in de Orde te treden1) en bezegelde dit met een ge
lofte, welke hij met vaste, fraaie hand, schriftelijk vastlegde2) 
en in 1549 overeenkomstig de inmiddels verschenen Constitutiones 
der Orde, officieel vernieuwde. Daarop terugziende schreef de 
grijze autobiograaf, die den dood nabij wist en zijn leven thans 
alleen nog in het licht der eeuwigheid bezag: 

„Laudo et illam effusam Dei mei bonitatem, qua factum est, 
ut promissionis huius me nunquam postea poenituerit, quam-
libet multi me probis affecerint Est hoc religiosae voca-
tionis beneficium, quo me dignatus est Christus, ut ego arbitrer, 
inter alia in terris percepta fere maximum " з ) . 
Uit deze woorden, die met vele andere nog versterkt konden 

worden, blijkt toch wel overduidelijk, dat men al volgens een heel 
eigenaardige historische methode te werk moet gaan, om door de 
studie van Canisius' levensgeschiedenis met evenveel deernis 
jegens hem, als afschuw tegen het Jezuietische systeem vervuld te 
worden 4 ) . Wij behoeven ons waarlijk met deze taxatie van dien 
voor Canisius' leven zoo gewichtigen stap niet langer in te laten. 

Anders staat het met de waardeering dezer gebeurtenis door 
een anderen protestantschen geschiedschrijver, Paul Drews. Hem 
komt de verdienste toe, voor de eerste maal duidelijk in het licht 
gesteld te hebben, dat in de jaren, welke wij in het voorafgaande 
hoofdstuk hebben beschreven, Canisius sterk door het humanisme 
is beïnvloed. Hij geeft daarvan weliswaar geen genetisch over
zicht, doch constateert toch het feit op de volgende gronden. Reeds 

») I, 43. 
2) I, 75. Een foto van het hs. wordt bewaard in de collectie Canisius-
portretten van het college te Nijmegen. 
3) 1,44. 
4) Schäfer, 3: „Ohne einer oberflächlichen Polemik lediglich mit meiner 
Arbeit zu neuem Stoffe verhelfen zu wollen, musz ich doch bekennen, dasz 
mir das Studium der zugrundeliegenden Quellen ganz wesentlich zur Festi
gung eines bewussten protestantischen Standpunkts verhelfen hat. Mein 
Mitgefühl für das Lebensschicksal des Petrus Canisius war schlicszlich 
ebenso stark wie meine innerste Absage gegenüber dem System, dem er 
dienstbar war." 
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de gedachte, het verleden tot het heden te laten spreken, welke 
blijkt uit de groóte uitgaven dezer jaren, kan als bewijs eener 
humanistische gezindheid gelden. Zonder humanistische vorming 
ware. het ook een onmogelijkheid geweest, een dragelijken en 
eenigszins volledigen tekst te geven. Doch niet alleen de vorm, ook 
de geest van het humanisme heeft Canisius beroerd. Wanneer hij, 
zoowel bij Leo als Cyrillus, er herhaaldelijk den nadruk op legt, 
dat zij hun succes niet aan uiterlijke kracht, niet aan wapenen 
en militaire macht te danken hebben, maar aan de geestelijke 
macht hunner persoonlijkheid of het zwaard des geestes, kortom: 
aan het Woord Gods; als hij verder tegenover den bisschop van 
Weenen Leo's beteekenis samenvat in de woorden, dat hij, wat 
beteekenis zijner denkbeelden, zuiverheid van taal en vroomheid 
des harten betreft, bij geen enkelen ouden theoloog ten achter 
staat, dan klinkt ons uit dat alles de geest eener nieuwe wereld
beschouwing, die van het humanisme, tegen. 

Geheel in humanistentrant, trachtte de jonge Canisius ook, door 
brieven aan hooggeplaatste personen, met hen relaties aan te knoo-
pen i ) . De vorm, waarin hij deze brieven en dedicaties kleedt, 
toont al de franjes en, naar onzen smaak, misplaatste fraaiïg-
heden, welke bij de mannen van het vak in de mode waren 2 ) . 

In hoofdzaak kunnen wij dit alles onderschrijven. Wij moeten 
echter opmerken, dat eerstens de aangehaalde feiten niet zulke 
doorslaande bewijzen zijn voor den invloed van den geest van 
het humanisme, als Drews wil doen gelooven. Ten tweede zouden 
wij hier een belangrijke passage uit het voorwoord op het tweede 
deel der Cyrillus-uitgave kunnen citeeren, waarin de uitgever zijn 
Keulsche studenten juist tegen den geest van het humanisme waar
schuwt. Wij zullen daarvan echter eerst gebruik maken voor ons 
samenvattend overzicht van Canisius' opvattingen over het huma
nisme en meenen hier te kunnen volstaan, met te herinneren aan 
de uiteenzetting over de Keulsche studiejaren van Peter Kanis, 
welke ons leerde, dat hij een kind genoemd moet worden van het 
oudere Duitsche humanisme, dat zich tegen geest en vorm van 
het zoogenaamde jongere bewust verzet heeft. 

De liefde voor de klassieken, voor den schoonen vorm en den 

») Drews, 18—19. 
a) Zie b.v. de brieven aan Nausea, I, 146—149 en 201—205. 
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drang naar kennis, heeft Canisius echter trouw bewaard. Juist zijn 
intrede in de Orde verschafte hem de gunstige gelegenheid daartoe, 
zooals ons uit de volgende bladzijden zal blijken; wij zullen tevens 
zien, dat beiden — de Orde en haar eerste Duitsche lid — elkan
der verrijkt hebben. 

Wij verhaalden reeds, dat Canisius van Ulm naar Trente reisde 
in opdracht van kardinaal Otto Truchsess von Waldburg. Welk 
een hoog denkbeeld deze kerkvorst van den jongen man als ge
leerde koesterde, moge blijken uit het aanbevelingsschrijven aan 
Adolph von Schaumburg: 

„Nachdem auch mit dem Concilio zu Triend ymerzu fur-
geschritten wurdet, aida dann vil treffenlicher gelerter Menner 
verbanden, die inn puncten unnsers waren Christenlichen glau-
bens, Allerley hanndlen und disputieren, bey welhem Chris-
tenlichem werkh wir diesen Canisien, als einen gelerten jungen 
Man, der auch Ime selbst zu gutem, unnd zu aufnung, und 
pflantzung, unnsers Heiligen glaubens. Der Ennden wol etwas 
begreiffen, schaffen, unnd ausrichten mocht, vast gern sehen 
darumb Ine dahin persuadiert unnd vermugt, das er sich uff 
sollich Concilium gen Triend zuverfuegen bewilligt. Freundt-
lich bittend E. L. wolle Ine hierinn. Das er seinen weg nit wider 
zu derselben genommen, gnedigst entschuldiget halten, Unnd 
das auss erzelten Christlichen Ursachen, wollen wir umb die
selben freundtlicher Weiss beschulden, unnd seyen E. L. zu 
angenemen gefallen, inn alweg bereit" i ) . 
Te Trente sloot Canisius zich aan bij de daar aanwezige Jezuïeten 

Laynez, Le jay en Salmerón. „Hoewel weinigen slechts een uur 
kregen voor hun uiteenzettingen, krijgt Pater Laynez van den 
praesideerenden kardinaal drie uren en meer" 2 ) , meldt de enthu-
siaste Nijmegenaar naar Rome. 

Toen het Concilie wegens „pest"3) naar Bologna verhuisde, 
reisde ook Canisius mee. Te Padua werd Salmerón zwaar ziek. 
Zijn jonge reisgezel bleef daar wachten op de komst van Laynez, 
met wien hij dan de reis zou vervolgen. Hier woonde hij nu als 
gast in een huis der Orde en was verrukt over den goeden geest, 

!) I, 678. 
2) I, 245. 
s) Pastor, V, 607 : „mal di petecchie". 
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die daar heerschte. Maar ook de studie daar had zijn volle be
langstelling en als praktisch Nederlander constateerde hij, dat de 
vroomheid geen belemmering beteekende der wetenschappelijke 
bedrijvigheid. Vooral over de literaire studie was hij te spreken. 

„Quotidie dictantur, componuntur, redduntur epistolae, con-
ficiuntur et carmina, lectiones repetuntur, et in disputationem 
a coena referuntur. De Grammaticis potissimum loquor, sive 
grammaticae studiosis, qui tam splendide hic inter fratres pero
rare iam norunt, ut paucos istic artium magistros, qui rectius 
id praestent invenías. Dialectorum alia quaedam ratio, quae 
potissimum in usu disputandi constituitur"1). 
We bemerken hieruit, dat de zoon der lauwe Westerstranden 

zich behagelijk voelt in het zonnige Italië, het land der kunst en 
humanistische literatuur. „Bidt God — zoo luidt het dan ook eenige 
regels verder — dat Hij mij hier in het buitenland een zaligen 
dood geve, of, als ik ongelukkig in Duitschland zal moeten leven, 
tijdig uit dit leven wegroepe!" Bij dezen brief voegt hij dan nog 
eenige gedichten van zijn medebroeder Frusius2) . 

12 April reisde hij van Padua naar Bologna, waar de „kleinere 
theologen" — de godgeleerden zonder de prelaten — hun ver
gaderingen voortzetten. 23 April en 6 Mei voerde ook Canisius er 
het woord bij de besprekingen over de biecht en het huwelijks). 
Dat men ook zijn literaire vorming wist te waardeeren, blijkt 
daaruit, dat Laynez en Salmerón, die in opdracht der voorzitters 
van het concilie de verslagen moesten opmaken van hetgeen te 
Trente en Bologna was verhandeld, aan Canisius overlieten, deze 
definitief te redigeercn en een fraaiere redactie te geven 4 ) . Boven
dien legde deze zich toe op de studie van het Italiaansch s). 

In opdracht van Ignatius vertrok Canisius einde Juni met Lay
nez naar Florence, daar ook de concilie-vergaderingen te Bologna 
geschorst waren. Ongeveer drie maanden bracht hij door in de 
vermaarde renaissance-stad, waarheen sinds Agricola zoovele 
Noord-Nederlanders met hunkerend hart vertrokken waren. Hier 
*) I, 247. 
2) I, 248. Frusius was in 1541 aangenomen als lid der orde, een man van 
buitengewone gaven en ontwikkeling. Zie Polanco, Chronicon, I, 91. 
3) I, 682—684. 
4) Sacchinus, 40. 
s ) I, 250. 
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verbleef ook sinds het begin der lente de reeds eerder genoemde 
Andreas Frusius 1 ) . Het verkeer in deze stad met zulk een be
gaafd literator en geestdriftig bewonderaar der Antieken, moet 
voor zijn Nijmeegschen medebroeder buitengewoon vruchtbaar 
zijn geweest. Helaas is geen enkele brief uit deze maanden be
waard gebleven, welke ons zulk een spontaan beeld zou kunnen 
geven van de indrukken, welke Canisius hier ondergaan heeft. 

Zoodra de zomerhitte voorbij was, vertrok hij naar Rome, waar 
hij, onder leiding van den Ordestichter zelf, de geestelijke vor
ming ontving, welke den Jezuïeten eigen is. Het gaat buiten ons 
bestek hierover uitvoeriger te spreken. Wij citeeren daarom slechts 
één enkele passage uit een brief van 20 November 1547, waarin 
Canisius aan den Zutfenseben kanunnik Andreas Sydereus zijn 
indrukken meedeelt. 

„Atque utinam (quod ad me spectat) calamo linguave tibi 
faelicitatem meam explicare possem, partim quidem ut totius 
profectionis meae successum amicissimus intelligeres, partim ut 
novam hanc bene beateque vivendi occasionem gratulabundus 
ipse in domino mihi comprobares. Ah quanto esse mihi gaudio 
credas, post conspectos in Concilio tot tantosque viros, post agni-
tos familiarissime Patres instituti nostri praecipuos, post ex-
ploratos et hominum et regionum mores admirandos, nunc dae-
mum, nunc (inquam) tot selectis hie fratribus, dignissimoque 
omnium Praeposito nostro sic indies adesse, convivere, adhae-
rerc"2). 
Ignatius van zijn kant had een niet minder hoog denkbeeld van 

Canisius' karaktereigenschappen en talenten. Aan hem vertrouwde 
hij een der gewichtigste posten toe, toen de orde haar eerste3) 
groóte college voor de opvoeding der jeugd ging stichten, dat bin
nen vijftig jaar door 292 andere gevolgd zou worden4) . 

De magistraat van Messina, gesteund door den onderkoning Juan 

1) Polanco, Chronicon, I, 221. Vgl. Litt. Quadr. I, 45. 
2) I, 254. 
a) In welken zin men hier van het eerste college kan spreken, zie Kleiser, 
119 en Aguilera, I, 20: „Quare etsi quin tum aut sextum numeratur a con
dita Societate collegium, primum tarnen censeri merito debet, quod abso-
lutae Academiae faciem explicaret, et universae Societati studiorum quasi 
facem praeferret." 
*) Herman, 5. 

8 
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de Vega !) drong in het begin van 1548 zoowel bij den paus als bij 
Ignatius er op aan, dat Jezuïeten voor het onderwijs naar die 
stad zouden gezonden worden2) . Ignatius' wijde blik zag hier een 
uiterst gewichtig arbeidsveld voor zijn volgelingen geopend, ge
dachten aan hereeniging met de Grieken en de bekeering van het 
H. Land 3) — het ideaal van zijn eersten ijver — lieten hem niet 
meer los. Met bijzondere zorg koos hij dan ook de eerste gezellen, 
die naar Sicilië zouden vertrekken. Aan alle zes en dertig huis-
genooten stelde hij vier vragen; eerstens: of zij bereid waren naar 
het eiland te vertrekken en of zij bij voorkeur die taak wilden 
aanvaarden, welke hun zou worden aangewezen; ten tweede: of 
degene, die daarheen gezonden zou worden, genegen was elk ge-
wenscht beroep uit te oefenen, zoo hij niet gestudeerd had en 
als dit wel het geval was, of hij volkomen onverschillig was ten 
opzichte van het vak, dat hij zou moeten doceeren, hetzij dit scho
lastieke theologie, exegese, wijsbegeerte of een lagere gymnasiale 
wetenschap zou zijn; ten derde: of hij, die zich op het leeraars-
ambt moest voorbereiden, geneigd was zich op elk vak, dat hem 
zou worden aangewezen, toe te leggen en ten vierde: of zij ook, 
behalve dat zij de opgelegde taak zouden vervullen, deze ook als 
het meest passend zouden beschouwen4). 

Canisius was voor het plan begeesterd en verklaarde zich be
reid zoowel naar Indie als naar Sicilië te vertrekken. In het laatste 
geval wilde hij even gaarne kok of portier spelen als leeraar in 
welk vak ook, zelfs al zou hij er niets van kennen s) ! Ignatius be
zag de zaak natuurlijk een beetje praktischer en stelde zich zorg
vuldig op de hoogte van ieders capaciteiten, bij eenigen zelfs door 
hen een proefles te laten geven in zijn tegenwoordigheid6). 
ï ) Aguilera, I, 5—6. 
2) De eerste Jezuïet op Sicilië was P. Jacobus Lostius, oud-student van 
Leuven. Vgl. Aguilera, I, 2. 
3) Epp . Ign. II, 52—53, 75. 
*) Polanco, Chronicon, I, 268—269. 
6) I, 263. 
e) Polanco, Chronicon, I, 296: „Periculum etiam a quibusdam, qui mitte-
bantur coram se fieri voluit, de modo praelegendi". Meyer, 8 verstaat deze 
passage beslist verkeerd als hij meent, dat hier een bespreking der studie
inrichting is bedoeld, vermoedelijk met Nadal en Frusius, in welke be
spreking „wir recht eigentlich die Geburtsstunde des jesuitischen Schul
wesens zu sehen haben." — Volgens Aguilera, I, 10 moesten allen deze proef 
van bekwaamheid afleggen. 
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Of ook Canisius zich aan dit examen te onderwerpen had, is 
ons niet bekend, wel het oordeel van Ignatius over zijn bekwaam
heden. Het is in zijn nüchteren vorm des te raker en luidt aldus: 

„Magister Petrus Canisius, hoewel hij den cursus der artes 
heeft gehoord en een weinig scholastieke theologie1), is (toch) 
meer bedreven in de exegese, welke hij met veel talent te Keulen 
heeft onderwezen en munt uit door zijn vlot en sierlijk Latijn. 
En als hij eenmaal de Italiaansche taal goed beheerscht, zal hij 
beter preeken dan de noorderlingen gewoonlijk doen, hetgeen 
men hierom ook mag verwachten, wijl hij het in zijn eigen taal 
dikwijls tot groóte tevredenheid heeft gedaan"2) . 
In afwachting van hetgeen er met hem zou gebeuren, moest 

Canisius natuurlijk de Keulsche vrienden vertellen, wat er op han
den was. Hij schrijft hen 8 Februari 1548 3 ) , dat vier professoren 
en zes studenten der Orde naar Sicilië zullen vertrekken; de per
sonen zijn echter nog niet aangewezen. Van alle kanten werden 
colleges aan de Orde aangeboden, het aantal aanvragen was groo-
ter dan het getal der leden. Maar niettemin bleef Ignatius streng 
in het aannemen van nieuwe leden; ofschoon geleerde en uit
muntende mannen zich aanbieden en het als de hoogste gunst be
schouwden, als ze voor het verrichten van keukenarbeid werden 
aangenomen, wees hij hen toch met kracht af. Dan komt Canisius 
weer op zijn eigenlijke thema terug en vertelt over de successen, 
die de reeds op Sicilië werkzame Jezuïeten hadden behaald4) . 

Toen hij 28 Februari opnieuw naar Keulen schreef, was hem 
zijn bestemming voor Sicilië meegedeeld. Hij heeft blijkbaar ge
durende de laatste weken veel gehoord over de beteekenis van zijn 
aanstaanden werkkring, want hij spoort zijn vrienden krachtig aan, 
zorg te dragen voor de jongelui, die hen komen bezoeken: zij 
moeten hun de lezing van Aristoteles aanbevelen, ook al hebben 
deze er een afkeer van, alsmede het houden van disputen. Het 
doel daarvan zij vooral de karaktervorming. Een enkele ziel 

1) „Aunque ha oydo el curso de artes y algo de la theologia scholástica." 
Het Spaansche oordeel over theologische kennis verschilde dus ook toen 
reeds niet weinig van het Duitsche! 
2) Epp. Ign. II, 26. 
3) I, 264—265. 
4) In 1547 was ook Hieronymus Domenech er gearriveerd. Polanco, Chro-
nicon, I, 210; Aguilera, I, 3. 
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tot nut zijn en goeden raad geven, is oneindig meer waard dan 
de heele wereld. Het zal ook nuttig zijn — en Ignatius deelt deze 
opvatting — dat zij zelf zich ijverig toeleggen op het verwerven 
van een goeden stijl, vooral naar het voorbeeld van Cicero. Want, 
zoo voegt hij er komisch-meewarig aan toe, onze goede mede
broeder Cornelius1) is weer aan de grammatica gezet. Hij ver
moedt zelfs, dat het hem en Antonius Vinck ook nog zòo zal ver
gaan 2 ) . 

Maar wij zagen reeds, dat zijn kennis der humaniora hoog werd 
aangeslagen. Dat bleek opnieuw, toen de tien aangewezen Je
zuïeten 13 Maart een afscheidsaudientie hadden bij paus Paulus III. 
Toen Zijne Heiligheid, tijdens het binnenkomen der twaalf3) 
paters heen en weer loopende, het gezelschap compleet zag, zette 
hij zich op zijn zetel, waarna Canisius — niet de rector Natalis of 
Frusius — naar voren trad en een sierlijke Latijnsche rede hield, 
om het doel van hun reis naar Sicilië uiteen te zetten en den zegen 
te vragen4) . 

De paus, die zeer zacht, hoogst bedachtzaam en zeer wijdloopig 
placht te spreken5) , antwoordde ditmaal niet minder lang dan 
de toespraak had geduurd en schonk ten slotte de aanwezigen een 
voor een den zegen6). Daags daarna wees Ignatius hen met veel 
nadruk op de beteekenis hunner zending en een der aanwezigen, 
Codret, heeft opgeteekend, dat de heilige bij deze gelegenheid 
zeide, dat geen enkel college7), tot dan toe door de Orde gesticht, 
hem zoozeer ter harte ging en wel wijl de Orde hier geheel zelf
standig de inrichting ervan kon bepalen8) en niet een machtige 
beschermer, gelijk Franciscus Borgias had gedaan bij de stichting 
der universiteit te Gandía, welke dan ook nooit tot bloei kwam 9 ) . 
Eenige dagen later knielden de tien reizigers rond Ignatius, die 

*) Cornelius Vishaven. Over zijn gebrekkige voorstudies: Kleiser, 25 vlgg. 
2) I, 268. 
s ) Polanco en Codacius zouden de reizigers voorstellen (Kleiser, 121). 
*) Epp. Ign. II, 51. 
5) Pastor, V, 23. 
e) Epp. Ign. II, 52, 75, alwaar een samenvatting van de pauselijke toespraak 
wordt gegeven. 
T) Ook de opleidings-huizen voor de leden der Orde worden colleges ge
noemd. 
8) Aguilera, I, 8, 20. 
β ) Meyer, 4—6. 
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op dien Zondag, 18 Maart, wegens een hevigen aanval van zijn 
maagkwaal te bed lag, en ontvingen zijn zegen ten afscheid1). 

Te paard reisde het gezelschap naar Napels, vanwaar zij de 
Middellandsche zee overstaken. Tegen die eerste zeereis zag de 
zoon der hoog-gelegen Waalstad nogal op, maar bereid om in 
den dienst van God te leven en te sterven, ging hij scheep2). 
Hoewel de angst niet geheel ongegrond bleek, landden zij toch 
behouden na veel wederwaardigheden 3 ) . 8 April werden zij des 
avonds door den onderkoning in audiëntie ontvangen. De hooge 
gastheer gaf „ore atque oculis" als rechtgeaard Spanjaard over
vloedig zijn vreugde te kennen4) en herbergde hen op royale 
wijze, totdat een tijdelijk verblijf gereed gemaakt was in het leeg
staand aartsbisschoppelijk paleis, waar zij verbleven tot de Sint 
Nicolaaskerk was hersteld en daarbij geheel nieuwe gebouwen 
waren opgetrokken s), waaraan onder leiding van een vermaard 
architect ijverig werd gearbeid 6 ) . 

Zoodra de aankomst der paters bekend was geworden, bezoch
ten hen in opgetogen stemming vertegenwoordigers van alle stan
den. De Spaansche edelman Didacus de Corduba, die den grooten 
stoot tot de oprichting van het college had gegeven, viel hen een 
voor een om den hals, kuste hen en liet geen enkel teeken zijner op
getogenheid achterwege7). We kunnen ons voorstellen hoe onze 
meer bezadigde Nijmegenaar bij die hartelijke behandeling te 
moede was. Maar ook Nadal werd er in groóte verlegenheid door 
gebracht. Want de Corduba verlangde, dat de paters reeds den 
derden dag na hun aankomst een proeve zouden geven van hun 
geleerdheid en welsprekendheid. Niemand was echter op zoo iets 
voorbereid, allen waren doodmoe en Palmius nog zoo ellendig van 
de zeeziekte, dat hij niet op zijn beenen staan kon 8 ) . Er viel echter 
niet aan te ontkomen en aarzelend deelde hij dit zijn medebroeders 
mede. Hij had echter op de reis hun hart gewonnen en allen ver-

1) Aguilera, I, 12. 
2) I, 271. 
3) I, 271: „multura fastidii, nauseaeque pertulimus." 
4) Aguilera, I, 13—14. 
*) Aguilera, I, 11, 14. 
β) Polanco, Chronicon, I, 281. 
7) Aguilera, I, 14. 
8 ) Aguilera, I, 14: „ut omnia ex maris vertigine circumferri viderentur." 
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klaarden zich niet alleen bereid, maar verlangden zelfs, dat hun 
de zware taak opgelegd zou worden. Waar allen zoo gezind waren, 
daar moest dan ieder den volgenden dag in een publieke zitting 
het woord voeren over het vak, dat hij doceeren zou ! ) . 

De onderkoning, notabelen, geleerden en wie maar een plaats 
konden machtig worden, vulden op 11 April de Sint Nicolaas-
kerk. Natalie sprak het eerst over de theologie, Frusius over het 
nut en de voortreffelijkheid der drie talen, Canisius hield een 
welverzorgde rede over Eloquentia en Rhetorica. Opvallend is het, 
dat de daags te voren nog zoo zieke Palmius, een man geboren 
voor de welsprekendheid, met zijn slotrede zulk een succes oogstte, 
dat een bejaarde, ernstige Spaansche jurist luide uitriep: Zalig de 
schoot, die u gedragen heeft 2) ! 

De opgetogenheid was trouwens algemeen. „Welk een uitgelezen 
mannen hebt gij ons gebracht!", aldus feliciteerde de onderkoning 
Pater Natalis. Lange tijd om op verhaal te komen, was hun nu 
niet meer gegund. 24 April werd met zes klassen in het paleis 
van den aartsbisschop begonnen з). 

De toeloop was enorm, maar vele jongelui kenden maar heel 
weinig Latijn, zoodat ze moesten afdalen naar de klas van Codret-
tus, die de beginselen van dit vak onderwees. Spoedig had hij twee 
honderd leerlingen, weshalve een zestigtal der allerzwaksten in 
een aparte klas gezet werden onder leiding van Passerini. Hier 
herhaalde zich nu hetzelfde feit, zoodat Riera hem als helper 
werd toegewezen4). De leeraren werkten met een prachtig élan 
en gaven veelal zes uur les per dag. Toen de groóte zomerhitte 
aanbrak, waren de meesten dan ook doodmoe, en drie, onder wie 
Canisius, ziek. Men besloot daarom vacantie te geven tot het nieuwe 
gebouw klaar zou zijn5). 

Dezen tijd benutte Natalis om een reeks voorschriften vast te 
stellen voor het geestelijk leven der zijnen en voor het onderwijs 6 ) , 
waarop hij de goedkeuring verzocht van den Ordestichter zelf. 
Hij stelde Canisius aan tot praefect der studiën en gaf hem op-

*) Aguilera, I, 15. 
2) Aguilera, I, 15. 
3) Aguilera, I, 16. 
*) Aquilera, I, 17. 
5) Aquilera, I, 18. 
e) Mon. Paed. S.J. 89 vlgg. en 9. 
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dracht alle acht dagen de klassen te bezoeken, de lessen bij te 
wonen en de resultaten bij de leerlingen te controleeren. 

28 September kon men het nieuwe huis betrekken. Een groot 
aantal nieuwe leerlingen had zich aangemeld, daar met moei
zaam verkregen verlof van den onderkoning — uit vrees voor 
protesten van de academie van Catana — over heel het eiland en 
zelfs in Calabrie een gedrukte series lectionum was verspreid1). 
Het schooljaar werd natuurlijk weer met een plechtige zitting ge
opend, waar Canisius en Palmius het woord voerden. Men had 
thans nog meer redevoeringen gereed liggen, doch deze werden 
door de afzonderlijke professoren in hun klas gehouden; aan de 
wanden hingen Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche gedichten 
— Frusius kon die uit zijn mouw schudden 2). Zelfs had deze reeds 
eerder, toen men in April begonnen was, het studieprogram in 
verzen gezet, waarvan Canisius een exemplaar naar zijn mede
broeders te Leuven zond 3) . 

Hoe dit studieprogram er uitzag, wordt ons beknopt verhaald 
door Polanco4); door den geschiedschrijver der Siciliaansche 
Jezuieten-provincie daarentegen met meer détails, welke ontleend 
zijn aan notities van Hannibal Codrettus. 

In hoofdzaak werd het program van Parijs gevolgd. In het con
tract, dat de stad met de Orde had gesloten, werd dit uitdrukke
lijk bepaald. Er zullen drie grammaticale klassen zijn met eigen 
leeraren. De „figlioli" zullen in de eerste de beginselen leeren, 
noodig om zuiver Latijn te schrijven en te spreken; als zij een
maal goed de grondslagen hebben gelegd, zullen zij door een ande
ren leeraar, in de tweede klas, in den sierlijken vorm worden 
bekwaamd door de behandeling van een redenaar en „libri di 
elegantie"; in de derde klas zal de eloquentie gegeven worden 
met behulp van meer vermaarde schrijvers als Cicero en Quincti-
lianus en een verklaring worden gegeven van de redevoeringen 
van genoemden Tullius. In elk der drie klassen moeten repetities, 
ondervragingen, wedstrijden, composities en declamaties gehouden 
worden, waarbij ieder de orde en methode heeft te volgen, welke 
ï) Polanco, Chronicon, I, 282. 
2) Codrettus verhaalt, dat Frusius zelfs de gewone conversatie in verzen 
kon voeren en dit ook deed. Aguilera, I, 62. 
3) I, 275. 
•») Polanco, Chronicon, I, 282. 
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te Parijs gebruikelijk is, wijl deze de beste is om gemakkelijk en 
volmaakt in het Latijn onderwezen te worden. Verder zal er een 
Grieksche klas zijn; er zullen colleges en oefeningen in het He-
breeuwsch gegeven worden; eindelijk ook in de logica, ethica, 
scholastieke theologie, casuïstiek en exegese, wederom volgens het 
gebruik van Parijs, dat in de slotalinea nogmaals voor het geheel 
ten voorbeeld wordt gesteld1). 

Bij de praktische uitvoering van dit program moest men in het 
begin natuurlijk een beetje schipperen, vooral wegens gebrek aan 
leerkrachten. Onder de tien Jezuïeten waren slechts vier priesters; 
de anderen moesten hun eigen opleiding nog voltooien en 
woonden daartoe op de uren, waarop zij zelf geen lessen 
moesten geven, die van hunne oudere collega's bij. Polanco zegt 
dan ook, dat de Parij sehe methode te Messina slechts geleidelijk is 
ingevoerd 2 ) . 

Voor Canisius zal dit geen groóte bezwaren hebben opgeleverd; 
wij weten immers, dat hij zijn eigen opleiding in hoofdzaak volgens 
dat systeem te Keulen heeft genoten3). Laat ons echter thans het 
program nagaan, dat na de voltooiing der nieuwe gebouwen werd 
gevolgd en dat Nadal, niet zonder overleg met den door hem aan-
gestelden studie-praefect, zal hebben opgesteld. 

De rector zelf gaf dagelijks twee theologische colleges4) met 
Durandus en Cajetanus als handboeken. Als philosophisch leer
boek benutte Bellinus de dialektiek van Trapezuntius. Canisius 
gaf eloquentie uit het eerste boek ad Herennium en verklaarde 
Cicero's rede pro M. Marcello. Deze drie professoren hielden er 
streng aan vast, niet meer dan één college in den voor- en na
middag te geven. De anderen gaven 's morgens drie en 's middags 
weer drie uur, Codrettus zelfs vier, terwijl Passerini den heelen 
dag door doceerde6). 

Het Grieksch werd door Frusius gegeven, die tevens de He-
breeuwsche lessen van Natalie had overgenomen. De drie gram-

!) Mon. Paed. S. J. 615—616. 
2) Polanco, Chronicon, I, 282. 
s) Wat Keulen niet had overgenomen, zal ons verderop blijken. 
4) Aguilera, I, 22. 
B) Ignatius' voorschrift van 2 Juni 1548, dat het aantal lessen moest ver
minderd worden, schijnt dus nog al in het gedrang te zyn gekomen. Epp. 
Ign. II, 129. 
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matikale klassen gaven Palmius, Codrettus en Passerini1). Co-
drettus doceerde de grammatica van Despauterius — wij weten 
niet of hij de editie van Novimala gebruikte, welke in Canisius' 
dagen te Keulen was ingevoerd — en behandelde Vergilius' Eclo-
gae en ter oefening in het Latijn de Dialogen van Vives. Palmius 
bouwde op dien grondslag voort met behulp van Valla's Elegan-
tiarum linguae latinae Praecepta en de Epistulae familiares van 
Cicero2). In de laagste klas eindelijk zwoegde Passerini, bij
gestaan door twee jongere medebroeders, om twee honderd Sici-
liaantjes de elementen der Latynsche grammatika en der Christe
lijke leer bij te brengen. 

Bezien wij thans Canisius' werkzaamheid meer in het bijzonder. 
Wanneer men de brieven, die hij in deze periode, meestal haastig 
wegens de vele werkzaamheden heeft geschreven, of ook wel 
wegens ziekte moest dicteeren, dan dringt zich de gedachte aan 
ons op, dat hij zich toch niet heelemaal thuis voelde. Hij is zeer 
verlangend naar nieuws uit Keulen en Leuven en voelt zich ver 
van vaderland en vrienden. Spontaan als hij was, schijnt hij dit op 
een voor de anderen hinderlijke wijze geuit te hebben. Hij krijgt 
tenminste van Ignatius een lichte berisping, dat hij te veel aan 
Duitschland denkt3) . En zijn stemming schemert niet onduidelijk 
door deze regels heen, welke hij richt aan eenige novicen te Rome, 
27 Mei 1547: 

„Qui spiritualibus istic rebus operam dare amplius eram in-
dignus, ad studia sed certe insipida revocatus sum: nisi forte 
sapidum esse dicimus quicquid suum ab obedientia condimen-
tum accipit. Rhetoricem profiter! iussus (a qua tarnen facúltate 
alienus sum) in instituendis bonis adolescentibus operam meam 
colloco, facturus etiam spero duce CHRISTO aliud quidvis, 
quod vel obedientia praescriberet, vel mea imbecillitas fer
ret" 4). 
Wij mogen echter daaruit niet besluiten, dat Canisius ontevreden 

1) Er was dus, als we de rhetorica-klas van Canisius meerekenen, een klas 
mèèr dan oorspronkelijk bepaald was. 
a) Blijkens een brief van Canisius, 12 Aug. 1548, werden ook Livius en 
Suetonius gelezen. (I, 285). Bovendien Sallustius' samenzwering van Cati-
lina. (Aguilera I, 16). 
a) Epp. Ign. II, 131. 
*) I, 280. 
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was met zijn levensstaat1). Wanneer hij een keer zelfs aan Adri-
aanscns in vertrouwen zegt, dat deze niet terstond alles wat hem 
invalt, in zijn brieven moet neerschrijven, vooral niet naar Rome, 
dan komt dit veeleer voort uit liefde tot de Orde, waarvoor hij 
Adriaansens wil behouden. Dat blijkt zonneklaar uit de motieven, 
die Canisius voor dezen raad aanvoert. Adriaansens had reeds een 
jaar te voren niet onduidelijk doen verstaan, dat hij het met de 
maatregelen van Rome niet eens was. Daarenboven zeide hij zijn 
Leuvensche medebroeders, dat zij de Constituties, die Ignatius 
hun zou zenden, niet noodig hadden, wijl die slechts hun vrijheid 
belemmerden. Als men opmerkingen heeft te maken, zoo schrijft 
Canisius hem, doet men beter deze eerst te schrijven na overleg 
met eenige medebroeders en na te hebben gebeden. Ernstig be
veelt hij dan de gehoorzaamheid aan en besluit: moogt gij dit 
alles even goed opnemen als ik het oprecht geschreven heb en mij, 
die nu eerst leer gehoorzaam te zijn, steeds met uwe waarschu
wingen helpen2) . 

In de Jezuietische opvatting der gehoorzaamheid — als lid eener 
organisatie, die door Christus' plaatsbekleeder is goedgekeurd, 
elke geoorloofde opdracht uitvoeren terwille van Christus — vond 
Canisius de kracht om persoonlijken tegenzin te overwinnen. Hij 
constateerde trouwens, dat op dien arbeid zegen rustte en be
schouwde het groóte succes, dat hij en de zijnen op Sicilië be
haalden, voornamelijk als een vrucht der gehoorzaamheid з). Toen 
hij dan ook vernam, dat er pogingen aangewend werden om hem 
weer voor Duitschland te winnen 4 ) , bleek hij zijn gemoedsrust 
geheel herwonnen te hebben: 

„Quod si Christo semel nos dedidimus, nostraque omnia resig-
navimus, in illius volúntate sanctissima conquiescamus, non de 
patria repetenda soliciti, non in studiis continuandis tepidi, nul-
laque aut locorum aut temporum varietale commoti" ε). 

1) Schäfer, 20, die deze passage benut, trekt daaruit de conclusie: „Die 
Stellung begeisterten Zutrauens zum Orden, das die ersten Schritte der 
Niederländer (Canisius, Kessel, Adriaansens) beschwingt hatte, ist er
schüttert." 
2) I, 283—284 
3) I, 284. 
4) Over den brief van den prior der Keulsche Kartuizers aan Ignatius: 
I, 287. 
5) I, 291. (12 Nov. 1548). 
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IJverig heeft Canisius gewerkt om zijn taak op Sicilië zoo goed 
mogelijk te vervullen. Hij deed zijn best om boeken machtig te 
worden, die hem bij de voorbereiding zijner lessen van dienst 
konden zijn en riep daartoe de hulp in van zijn medebroeder 
Scorichius te Rome, die in Keulen o.a. Erasmus' verhandeling 
over den briefstijl, werken van Cicero en de Tabulae van Mosel-
lanus had achtergelaten i ) . 

De interpretatie van Cicero's redevoeringen nam hij serieus op. 
Andreas Schottus, die 25 Mei 1613 aan Raderus een afschrift zond 
van een door hem gevonden brief van Canisius, deelt in het be
geleidend schrijven hierover een interessante bijzonderheid mee 2 ) . 
Hij had te Valencia van Pater Domenech, den eersten provinciaal 
op Sicilië, vernomen, dat Canisius buiten de lesuren eiken dag 
ijverig Cicero las en hem om zoo te zeggen steeds in handen had. 
Wij hebben trouwens reeds gezien hoe hij vanuit Rome, zoodra 
hem de behandeling van Cicero was opgedragen, voor diens stijl 
propaganda maakte. Dat deed hij met succes en reeds 12 Augustus 
kon hij zich verheugen over de verandering van Adriaansens' 
briefstijl. Hij hoopte hem te zien uitmunten onder de Ciceroni-
anen 3 ) . 

Inmiddels was hij voor de Keulenaars reeds een specialiteit ge
worden, wiens oordeel zij vragen over de schriftelijke stijloefe
ningen der jongere medebroeders. Hij raadt hen aan het niet daar
bij te laten, maar dikwijls thuis voordrachten te houden, liefst 
voor de vuist weg, of althans zonder er veel studietijd aan te 
verliezen en wel in het Duitsch, alsof zij voor het volk op den 
kansel stonden. Want dat moet de voornaamste vrucht van hun 
studie zijn, dat zij goed leeren preeken. De overste, Leonard Kessel, 
moet verder iemand aanstellen, die vooral op de gebaren let, acht 
geeft op het stemgeluid, fouten verbetert en de voornaamste sier
lijke wendingen der redenaars aan allen leert en aanbeveelt. Zoo 
doet men te Rome en in Portugal; zoo gebeurt ook dagelijks te 
Messina. Canisius zou ook wenschen, dat de Keulsche medebroeders 
de gewoonte invoerden om op een bepaalden dag der week een 
i) I, 277. 
2) Deze brief is nog onuitgegeven en bevindt zich in den bundel Epistulae 
ad Raderum I, n. 27. Geadresseerde is Jud. Morus, pastoor van het Begijnhof 
in Bergen (op Zoom). Gedateerd Rome, 9 Juli 1549. 
3) 1, 282. 
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dispuut te houden, niet enkel over de logica, maar ook over de 
rhetorica en de andere vakken. Die ijver der disputeerenden is ten 
zeerste prijzenswaardig. Bovendien zullen zij vruchtbaar werk doen 
door hetgeen behandeld is aan anderen te onderwijzen, het te repe-
teeren en van buiten te leeren ! ) . 

Wij zien hier Canisius dus als overtuigd aanhanger van den 
„modus Parisiensis", dien hij aanbeveelt aan den overste der 
Jezuïeten te Keulen, Leonard Kessel. Dit feit is van gewicht voor 
de ontwikkeling van de onderwijsmethode in Keulen, daar Kessel 
op zeer vele universiteitsstudenten en talrijke jonge ordeleden 
buitengewonen invloed bezat2), niet het minst op Joannes Re-
thius3) , den zoon van den humanistisch-gezinden Keulschen bur
gemeester. Rethius zou in 1557 de leiding nemen van het Drie-
kronen-gymnasium4), — de voormalige bursa Cucaña der Uni
versiteit — dat de eerste Jezuietenschool werd in het Rijnland en 
het voorbeeld der later zoo talrijke scholen der Orde in West-
DuitschlandБ). Zoo rijpten ook daar vruchten van Canisius' ver
blijf in Italië en van zijn werkzaamheden in het onderwijs te 
Messina6). Natuurlijk heeft het ook hemzelf verrijkt. Reeds in de 
brieven uit dezen tijd, hoewel meestal haastig geschreven, be
speuren wij den invloed van Cicero op zijn Latijn. Hij zal zich 
op een fraaien stijl zijn leven lang blijven toeleggen en, naar men 
verhaalt, ieder jaar, tot op hoogen leeftijd toe, iets van Cicero 
lezen 7 ) . Anderen de welsprekendheid onderwijzend, heeft hij zijn 
groóte gaven als redenaar ontwikkeld en bereidde hij zich niet 
alleen voor op het predikambt, dat hij later met zulk een buiten
gewoon succes heeft uitgeoefend, maar schoolde hij zich ook als 
spreker, wiens redevoeringen en toespraken door staatslieden, 
professoren en studenten steeds gretig werden gevolgd. Een staaltje 
1) I, 289—290. Hansen, 786—787, geeft een lijst Themata voor Declama-
tiones in het Driekronengymnasium uit de jaren 1557—1563. Daarin treffen 
wij o.a. de volgende onderwerpen aan: de studiis bonarum artium, de 
lingua Graeca, de pronuntiatione, de eloquentia, laus poeseos etc. 
«) Kuckhoff, Tricoronatum, 90. 
*) Kuckhoff, Tricoronatum, 92. 
*) Kuckhoff, Tricoronatum, 111. 
6) In 1574 schreef Canisius dat dit college kon beschouwd worden als het 
„praecipuum Germaniae Seminarium". (VII, 249.) 
β ) Ook rechtstreeks kwamen Canisius' ervaring het onderwijs ten goede, 
o.a. te Ingolstadt en Weenen, gelijk verderop zal worden aangetoond. 
T) Braunsberger, Lebensbild3, 38. 
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van wat hij thans reeds op dit gebied vermocht, wordt verhaald 
door Polanco, die blijkbaar nog andere of althans volledigere bron
nen tot zijn beschikking had, dan ons bewaard bleven i) . Te Messina 
hielden de paters Dominicanen in het voorjaar 1549 hun provin
ciaal kapittel. Volgens gewoonte verdedigden zij acht dagen lang 
stellingen in hun eigen kerk en in de kathedraal. Ook de Jezuïeten 
werden uitgenoodigd aan het dispuut deel te nemen, en wezen 
het vriendelijk verzoek niet van de hand. Nadal, Canisius, Frusius 
en Bellinus traden dus vriendschappelijk in het krijt en behaalden 
zooveel bijval, dat de faam van het college als onderwijs-inrichting 
zich over het geheele eiland verbreidde. Hier waren immers de 
vermaardste Dominicanen uit heel de provincie bijeen en toch 
behaalden de zwarte opponenten applaus bij geleerden en on
geletterden, vooral Canisius, die over de macht der Kerk een zoo 
sierlijk betoog hield, dat de goede pater, die de verdediging moest 
voeren, eerlijk bekende er weinig van te begrijpen en er van af 
zag langer het woord te voeren, hetgeen applaus uitlokte bij het 
auditorium 2 ) . 

Geen wonder dat Ignatius aan Canisius dacht, toen hij theologie
professoren zenden moest naar een Duitsche hoogeschool. In Juni 
1549 verliet deze Messina, waar P. Antonius Vinck zijn plaats kwam 
innemen, om, na een kort oponthoud in Italië, zijn levenswerk 
aan te vangen in zijn geliefd Duitschland. Het verblijf in het land 
der renaissance, zij het ook in een tijd, waarop deze reeds over 
haar hoogtepunt heen was, en de kennismaking met mannen, die 
uit persoonlijke ervaring de tradities en methoden van het Studium 
Parisiense kenden, had Canisius in velerlei opzicht verrijkt. 

Het is geen gemakkelijke taak in korte trekken een juist beeld 
te geven van den vervallen toestand, waarin de universiteit van 
Ingolstadt gekomen was sinds het overlijden van Luther's ver
maarden tegenstander Dr. Johan Eek (10 Oct. 1543). 

Wel erg somber is de schildering bij den katholieken historicus 
Johannes Janssen з). Van den anderen kant is de toon, waarin de 
catholica en meer speciaal de Jesuítica door Prantl, den offici-

!) Litterae Quadrim. I, 152—154 en Epp. Nadal, I, 59—60. 
3) Polanco, Chronicon, I, 370. 
a) Janssen-Pastor, VII13, 162—163. 
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eelen geschiedschrijver dezer universiteit1), behandeld worden, 
niet bijster geschikt om de overtuiging te vestigen, dat hier „sine 
ira et studio" de werkelijkheid is beschreven. Wij zullen dus zoo
veel mogelijk acht geven op de meer zakelijke taal, welke hier de 
cijfers spreken. 

De stichting dezer universiteit was aanvankelijk een groot succes; 
zij stond in de eerste decenniën van haar bestaan naast de be
langrijkste Duitsche hoogescholen2). Het aantal inschrijvingen 
bedroeg over de eerste 21 jaren gemiddeld 2203). Rond 1480 
waren er ernstige inwendige moeilijkheden4). Het zedelijk gedrag 
van professoren en studenten gaf reden tot herhaalde klachten en 
het laat zich aanzien, dat ook de wetenschappelijke praestaties van 
beide academische groepen daarvan den nadeeligen terugslag 
ondervonden s). 

De moeilijkheden schijnen echter overwonnen te zijn. Een nieuwe 
bloeiperiode breekt aan, althans zeker voor het uiterlijke, als het 
humanisme zich van de universiteit meester maakt en haar zelfs 
een leidende positie bezorgt. Van Ingolstadt begint de victorie van 
de nieuwe opvattingen over het doel van wetenschap en leven. 
Onder de vermaarde humanisten, wier optreden te Ingolstadt dit 
gevolg had, noemen wij slechts Celtes, den baanbreker van de 
antischolastieke methode en den grooten bevorderaar der studie 
van de geschiedenis en de géographie: Aventinus6). Het aantal 
nieuwe studenten bleef niettemin jaarlijks een half honderdtal ten 
achter bij het gemiddelde uit de vroegere periode; het jaar 1504 
wijst zelfs het minimum aan van 23 nieuwe namen op de ma-
trikelT). 

De theologische faculteit heeft daarna in de dagen der reformatie 
de leiding genomen in den strijd tegen Luther en de zijnen. Wat 
Wittenberg beteekende voor het Lutheranisme, dát was Ingolstadt 
voor de oude Kerks). 
1) In 1868 was hem opgedragen de geschiedenis dezer, later naar München 
overgeplaatste universiteit te schrijven, naar aanleiding van het vierde eeuw
feest in 1872. 
2) Janssen-Pastor, I19, 155. 
3) Franti, I, 64. 
4) Franti, I, 70. 
6) Janssen-Pastor, VII13, 162. 
β ) Franti, I, 71; 91. 
f) Franti, I, 101. 
8 ) Franti, I, 142. 
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Met den dood van Johann Eck was evenwel ook het einde dezer 
glorie voor de universiteit gekomen. Nog drie jaar doceerde in de 
theologische faculteit één enkele professor en toen ook deze kwam 
te overlijden, bleef zij een vol jaar verweesd1). 

Hertog Willem IV, die het verval van het onderwijs aan de 
gymnasia niet werkeloos heeft aangezien — in 1548 vaardigde hij 
een nieuw schoolreglement uit, waarin een degelijk humanistisch 
program wordt voorgeschreven2) — trachtte den ondergang der 
universiteit te voorkomen door te Keulen, Leuven en Parijs een 
tweeden theologie-professor te zoeken naast den inmiddels be
noemden functionaris3). Toen die pogingen mislukt waren, zond 
de hertog zijn kanselier, Leonardus Eckius, naar Rome met een 
verzoekschrift aan Paulus III en den H. Ignatius, om vanuit Italië 
eenige bekwame professoren te bekomen 4). Vooral 's Pausen 
nepoot, kardinaal Alexander Farnese, steunde deze pogingen en 
bewerkte door zijn invloed, dat de paus aan Ignatius opdroeg, drie 
Jezuïeten te bestemmen voor de moeilijke taak te Ingolstadt5). 
De hertog had er op aangedrongen, dat met name Le jay zou ge
zonden worden, daar deze reeds eerder eenigen tijd met veel 
succes colleges te Ingolstadt gegeven had 6 ) . Aan dezen wensch werd 
inderdaad voldaan, maar uitdrukkelijk deelt Ignatius den hertog 
mede, dat Lejay slechts korten tijd zal blijven7). Hij wilde blijk
baar baas blijven in eigen huis, na de inspanning, welke het kostte 
om hertog Ercole van Ferrara te bewegen, Lejay te laten ver
trekken. Daartoe toch was een speciale brief van kardinaal Farnese 
noodig geweest, waarin hem duidelijk gemaakt werd, dat de nieuwe 
bestemming voor Lejay van den paus zelf was uitgegaan8). 

Niet gemakkelijker was het, Canisius te Messina vrij te maken. 
Reeds 5 Januari 1549 had Ignatius den rector van het college 
i) Prantl, I, 187. 
s ) Janssen-Pastor, VII13, 106—107. 
s ) Duhr, I, 324; de benoemde was Balthasar Fannemann, die slechts twee 
jaren, tot 1550, is gebleven. Vgl. Prantl, I, 187. 
4) Reeds in 1545 had de bisschop van Salzburg hier Jezuïeten gevraagd voor 
Ingolstadt. (Polanco, Chronicon, I, 163.) 
8) Mederer, I, 208 en Polanco, Chronicon, I, 410. 
· ) I, 687; Prantl, I, 221 en 187. 
7) Epp. Ign. II 541: „Is, quanvis non possit isthic diu commorari, eius 
tarnen aliquot vel dierum vel mensium opera valde utilis futura est ad 
pulcherrimi et maxime salutaris operis fundamenta iacienda." 
8) Polanco, Chronicon, I, 411. 
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laten weten, dat voor hem een plaatsvervanger moest gezocht 
worden i) , maar Nadal bleek niet erg genegen, zijn studiepraefect 
nu reeds af te staan. Hij schreef zelfs naar een niet nader genoem
den invloedrijken persoon te Palermo, om met diens hulp Cani-
sius te kunnen behouden, misschien wel naar den onderkoning 
zelf2), daar nu medio Maart kardinaal Farnese, zoowel bij de 
Vega als de magistraat van Messina, dezelfde machtsmiddelen 
moest aanwenden als tegenover Ercole in het geval-Lejay 3 ) . 11 Mei 
krijgt Natalis dan ook een ernstige berisping wegens zijn optreden 
en een week later nogmaals de aanzegging, dat hij Canisius ter
stond moet laten vertrekken, zoodat deze nog voor het einde der 
maand te Rome kan zijn4). 

Uit den reeds vroeger door ons vermelden brief aan Judocus 
Morus te Bergen-op-Zoom weten wij, dat Canisius in ieder geval 
9 Juni in de eeuwige stad was aangekomen 6). Tot ongeveer midden 
September is hij daar gebleven. De hitte was verschrikkelijk. 
Kardinaal Farnese berichtte 24 Juli den Beierschen hertog, dat 
hij zijn nieuwe professoren niet kon verwachten, voor het koeler 
weer zou zijn geworden6). 

Wat Canisius in deze maanden te Rome heeft verricht, wordt 
ons niet verhaald. Wij weten slechts dat hij 4 September zijn 
professie in de Orde aflegde, in handen van Ignatius zelf7) en 
opdracht kreeg, te Bologna den doctorsgraad in de theologie te 
verwerven. Vervulde de algeheele toewijding aan de Orde hem 
met onuitsprekelijken troost, het vooruitzicht van het examen, 
waarop hij zich in de moordende hitte moest voorbereiden, bracht 
hem in een eenigszins overspannen toestand. Hooren wij hem als 
oude man daarover in zijn Geestelijk Testament verhalen: 

„Dum ante Doctoratum de respondendo solicitus essem, mihi-
que timerem ob severitatem futuri examinis, ostendisti, Domine, 
tenebras, quibus cor meum tune offuscabatur, et lucem sereni-

I ) Epp. Ign. II, 295; 23 Febr. werd bericht dat Canisius na Paschen, uiterlijk 
half Mei te Rome moest zijn. O.e. 365. 
a) Polanco, Chronicon, I, 382, verhaalt dat in het voorjaar de onderkoning 
te Palermo woonde. 
3) I, 688. 
«) Epp. Ign. II, 406, 418. 
5) Vgl. hiervóór, blz. 123. 
«) I, 688. 
Ό I, 54 vlgg. 
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tatemque turbato animo reddere dignatus es. Nam et desiderium 
adj ecisti, ut ignorantia mea, quam detegi nolebam superbus, 
in eo examine cognosceretur, neque falsum de me sentirent 
homines, sed id ipsum, quod in me erat clare conspicerent: atque 
ita ex propalata vilitate, ignorantia, et indignitate mea proficere 
me posse et debere sentiebam, id quod tum ad humilitatis con-
servationem, tum ad veritatis zelum mihi conducere videbatur. 
Quare magna confidentia me tune examinandus praebui, tuoque 
Spiritu consolatus de successu ipso, qui post non defuit, dubi-
tationem et solicitudinem omnem abieci" ! ) . 
In deze stemming liet Canisius zich dan 2 October examineeren, 

tezamen met Le jay en Salmerón, die als derde professor voor 
Ingolstadt was bestemd. Le jay was door twee Jezuïeten in een 
voorstad afgehaald, daar in burgerkleeren gestoken en zoo in 
Bologna gebracht, omdat hier het gerucht ging, dat te Ferrara, 
vanwaar hij gekomen was, de pest heerschte2). Zoo waren de 
drie paters na vele wederwaardigheden bijeen om zich aan het 
examen te onderwerpen. Kardinaal del Monte, die eenige maan
den later als Julius III den pauselijken troon besteeg з), benoem
de den Dominicaner-bisschop Ambrogio Catarino en twee zijner 
ordebroeders tot examinatoren. 2 October voldeden de drie can-
didaten aan de verwachtingen, welke men van hen koesterde, 
waarop onder praesidium van del Monte zelf, hun het doctoraat 
werd verleend 4 ). 

Vier dagen later aanvaardden zij de reis naar Beieren, een ver-> 
rukkelijke, maar moeitevolle tocht. Na een kort oponthoud te 
Trente kwamen zij te Augsburg, waar zij echter kardinaal Otto 
Truchsess niet aantroffen. Zij reisden nu eerst naar Dillingen, waar 
de kerkvorst hen met groóte vreugde ontving. Het gelukte hem 
evenwel niet, Canisius in deze stad te houden, om er als regent 
het seminarie te besturen, dat de kardinaal wilde oprichten s). 
Niet minder hartelijk was de ontvangst bij hertog Willem IV te 
München, die hen zijn secretaris Henricus Schweicker meegaf naar 
Ingolstadt, waar zij eindelijk 13 November arriveerden, nadat 

»> I, 60. 
2) Polanco, Chronicon, I, 491. 
3) 8 Februari 1550 (Pastor, VI, 34). 
4) 1,685—686; 60—61. 
5) Polanco, Chronicon, I, 413. 

9 
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hunne colleges reeds in de Series Lectionum van 1 Juni 1548, dus 
ruim een jaar te voren waren aangekondigd i) . 

Namens de professoren, die hun nieuw-gekomen collega's een 
maaltijd aanboden, werden zij door Georgius Theander hartelijk 
toegesproken, waarop Canisius, mede namens zijn medebroeders, 
dankte voor de vriendelijke ontvangst 2). 

Daags daarna werd hun een geriefelijk verblijf aangewezen in 
het zoogenaamde „oude college", het hoofdgebouw der universiteit. 
Voor huisraad en boeken was uitstekend gezorgd en ook waren 
maatregelen getroffen, aldus voegt Polanco er aan toe, dat zij, 
zonder Duitsche gastmalen, op „een voor kloosterlingen passende 
en Italiaansche manier" konden leven з). 

26 November opende Canisius zijn colleges over het vierde boek 
der Sententies met de gebruikelijke openbare les — het princi-
pium — welke door een talrijk en aandachtig auditorium werd 
bijgewoond. Hij hield, aldus bericht de tot oordeelen bevoegde 
Le jay aan Ignatius, een schoone, elegante en geleerde lofrede op 
de theologie en spoorde zijn toehoorders tot de studie daarvan 
aan 4). Salmerón volgde drie dagen later, Le jay meende eerst na 
Nieuwjaar zijn cursus te moeten openen. 

Diep was de indruk van het eerste optreden der nieuwe hoog
leeraren. Velen vroegen met Dr. Leonardus Eckius — die in Siena 
had gestudeerd en dus een humanistische redevoering kon waar
deeren 5) — dat de redevoeringen zouden worden gedrukte) en 
de senaat liet door een officicele aankondiging ad valvas weten, 
dat het nauwelijks in woorden was te zeggen, welke vreugde on
langs voor haar de aankomst was geweest der drie theologen, n.l. 
der doctoren Claudius Ja jus, Alphonsus Salmerón en Petrus Cani-
*) I, 686. 
*) Mederer, I, 214, die zijn bericht blijkbaar heeft afgeschreven uit de hist. 
ms. van het College te Ingolstadt, welke door Braunsberger, I, 189—690, 
wordt geciteerd. 
s ) Polanco, Chronicon, I, 414; het eten werd hen tweemaal daags bezorgd 
uit het Georgianum. Vgl. Mederer, I, 214. 
4) Epp. Jaji, 344: „Alli 26 Novembro.... misser Pietro Canisio dete principio 
alle sue lectione del quarto libro de le sententie ,et fece una bella, elegante 
et docta oratione in laude de la sancta theologia, exhortando gli auditori allo 
studio di quella. Lui hebe un bello et attento auditorio et per quanto ho 
inteso, satisfece molto bene." 
s ) Franti , I, 143. Sinds 1519 was hij kanselier van Beieren. 
β ) Polanco, Chronicon, I, 414—415; vgl. ook Epp. Can. I, 316. 



131 

sius en dat hunne aanwezigheid den over hen gewekten roep niet 
deed afnemen, maar integendeel deed toenemen; hun buitengewone 
geleerdheid in de theologische vakken, hun bedrevenheid in alle 
wetenschappen, eindelijk hun vrome levenswandel beantwoordde 
niet alleen aan aller verwachtingen, maar ging deze nog te boven i) . 

De toekomst zag er dus veelbelovend uit; de nieuwe professoren 
hadden zich een goede wetenschappelijke reputatie verworven, iets 
wat in Duitschland, gelijk Canisius opmerkt, van veel belang is. 
Door hun sobere levenswijze en financieele belangeloosheid bij ge
regelde en goede plichtsvervulling, hadden zij de verbazing gaande 
gemaakt2) . Eenige commissarissen van den hertog woonden met 
Dr. Eek een college van Salmerón bij en de kanselier verklaarde 
dat hij dit voor een groóte som gel ds niet gaarne gemist had: de 
dagen van Johan Eek schenen weer te keeren3) . Dat de hertog 
zelf door al die goede tijdingen zich gelukkig achtte, blijkt uit 
zijn brief van 27 Februari aan kardinaal Crescenzi, waarin hij 
dezen vraagt de pogingen van Eek te steunen, dien hij naar Rome 
heeft gezonden om te onderhandelen over de oprichting van een 
Jezuïetencollege4). Moritz von Hutten, bisschop van Eichstätt en 
kanselier der universiteit, toonde zich hoogelijk tevreden в). De 
verhouding tusschen de Jezuïeten en de andere professoren was 
en bleef uitmuntend; het aantal studenten nam sinds hun optreden 
aanstonds toe en bleef groeien, zoolang de paters zijn gebleven. 
In 1549 bedroeg het getal inschrijvingen 181 6 ) , in 1550 reeds 2347), 
het jaar daarop zelfs 289 8 ) . In 1552, het jaar waarin de Jezuïeten 
Ingolstadt verlieten, zinkt het opeens tot 1589). 

Dat vertrek was, ondanks de schitterende vooruitzichten, het 
:l) I, 691: Nuper quantam laetitiam ceperimus omnes ex adventu trium 
theologorum, scilicet, Doctorum Claudii Jaii, Alphonsi Salmeronis, ac Petri 
Canisii, vix dici potest; quorum praesentia non solum famam de ipsis exci-
tatam non minuit, sed auget; quorum singularis in sacrosanctis studiis 
scientia, tum in omnibus disciplinis exercitatio, postremo sanctimonia vitae 
exspectationem omnium non solum aequat, sed superai." 
2) I, 317. 
3) Polanco, Chronicon, I, 415. 
*) I, 693—694; 316. 
B) I , 6 9 1 . 
«) Mederer, I, 212. 
T) Mederer, I, 214. 
9) Mederer, I, 222. 
o) Mederer, I, 225. 
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einde eener lange lijdensgeschiedenis, welke vooral Canisius heeft 
moeten meemaken. 

Vooreerst toch zag hij al spoedig zijn beide collega's vertrekken. 
De eene bisschop trachtte den anderen te overtroeven om een dier 
beide mannen voor zijn diocees te winnen. Le jay, trouwens slechts 
op korten termijn aan de universiteit afgestaan, vooral om zijn 
medebroeders over de moeilijkheden van het begin heen te hel
pen !) , werd einde Juni 1550 weggeroepen. Kardinaal Truchsess 
had zich daartoe rechtstreeks tot den paus gewend, zoodat de kan
selier der universiteit te laat kwam met zijn vertoogen om Le jay 
te behouden2). Alfonsus Salmerón werd op dezelfde manier weg
gehaald door Andreas Lipomanus, bisschop van Verona3). Deze 
bezocht zelfs Ingolstadt om zich in eigen persoon van den 
werkkring der paters op de hoogte te stellen. Vanuit Dillingen 
schreef hij een knorrig Italiaansch briefje aan kardinaal Cervinus 
te Rome: 

„Ik heb de universiteit van Inghelstoc («ie) bezocht, waar ma
gister Claudius, Don Alfonso en magister Pietro Canisio verblij
ven, die daar gewis hun tijd verknoeien, daar zij drieën tezamen 
met een Dominikaner-bisschop 4) colleges geven en niet meer dan 
veertien leerlingen hebben, waarvan er tien de humanoria niet 
kennen en hen slechts aanhooren, wijl zij daarheen gezonden wor
den. God vergeve dengene, die de oorzaak was, dat Don Alfonso 
uit Verona werd weggenomen, waar hij andere vruchten voort
bracht, dan hij in Engelstoch (sic) kan bewerken, begraven in een 
kamer, waar hij geen mensch heeft, met wien hij kan praten en 
omgaan, daar hij de taal niet kent. Ik verzeker U, dat de^e men
schen hier verloren zijn en dat men zulks maar niet wil inzien.".... 
Hij vervolgt dan, dat hij den paus schrijft om Salmerón weer 

tot zijn beschikking te krijgen, gelijk de kardinaal van Augsburg 
reeds met succes gedaan heeft in het geval-Lejay. En wanneer 
ondanks alles iemand daar moet blijven, dan kan men met Cani
sius volstaan, daar deze theologie doceeren, preeken, biecht-
hooren en al het andere goed kan doen, wijl hij een Duitscher i s 5 ) . 

i) Epp. Ign. III, 55. 
2) Polanco, Chronicon, II, 66—67. 
3) o.e. 68—69. 
4) Balthasar Fannemann. 
6) I, 694. De brief is gedateerd 5 Maart 1550. Salmerón verlangde reeds ge-
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Zoo verliet dan ook Salmerón Ingolstadt. Het vertrek der beide 
professoren maakte daar natuurlijk een pijnlijken indruk. De ont
stemming keerde zich echter tegen de beide bisschoppen, die hun 
heengaan hadden bewerkt; de vertrekkenden zelf ontvingen 
de hartelijkste bewijzen van genegenheid van den kant hunner 
collega's. De voornaamste personen uit de universitaire kringen 
brachtten Le jay een afscheidsbezoek en zochten voor het laatst 
bij hem geestelijken steun i) , aan Salmerón werd door de profes
soren een niet alledaagsch diner bereid. „De Duitschers toch plegen 
dit als een hecht bewijs van vriendschap te beschouwen en niets 
is hun van ouds meer lief om hun trouwe vriendschap te toonen", 
zoo expliceert Canisius in zijn brief hierover aan Ignatius 2 ) . Mijlen
ver begeleidden zij hem te paard met zeven of acht personen, onder 
wie de rector magnificus en de vice-kanselier з). 

Hun pogingen om hem — „den anderen Eek, ja meer dan Eek" 
terug te bekomen, waren natuurlijk tot mislukking gedoemd. Zijn 
plaats werd ingenomen door den Nederlander Nicolaas Florensz. 
uit Gouda, die te Leuven primus was geweest, na een kort maar 
zegenrijk pastoraat te Bergen-op-Zoom, in 1545 Jezuïet was ge
worden en in 1550 te Bologna was gepromoveerd tot doctor in de 
theologie. Bij zijn openingscollege voldeed hij uitmuntend en ver
meerderde zijn reputatie niet weinig bij gelegenheid van een open
baar dispuut. Met hem was Petrus Schorichius gezonden, een Oos
tenrijker, die te Keulen zijn studie had gemaakt. Deze gaf op drin
gend verzoek colleges in philosophie en Grieksch 4). 

Uit den brief van Lipomanus vernamen wij reeds, dat de stu
denten in de theologie niet alleen zeer gering in aantal waren, 
maar ook zeer slecht voorbereid. Ook Canisius stort daarover zijn 

ruimen tijd naar het Zuiden (Epp. Ign. II, 717), maar Ignatius -wil niet het 
odium der verplaatsing op zich laden (Epp. Ign. III, 61) en laat daarom 
Lipomanus in een brief van 31 Mei weten, dat deze zich tot den paus moet 
wenden om Salmerón te bekomen, (o.e. Ill, 61). Daar de drie paters op bevel 
van den paus zelf gezonden waren, kon Ignatius hen niet terugroepen, al 
was hij daartoe blijkbaar zeer geneigd. Dat het zonder verlof des pausen niet 
mogelijk was, had trouwens Lipomanus zelf reeds ingezien, gelijk uit boven 
gecitcerden brief blijkt. 
!) I, 331. 
*) I, 332. 
3) I, 333. 
4) Polanco, Chronicon, II, 77. 
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hart uit bij Polanco in een brief van 24 Maart 1550: het is veel 
als er vier of vijf in staat zijn de colleges te volgen; en — wel met 
een reminiscentie aan het lot van Vishaven — merkt hij op dat 
Ignatius, als hij over de studenten iets te zeggen had, ze zeker 
naar den cursus in de grammatica of de dialektiek zou terug
sturen. De ijver was bovendien gering; als professor moesten zij 
rekening houden met de heerschende afkeer tegen de scholastieke 
theologie, zoodat zij werken van scholastieke theologen slechts zel
den konden citeeren ! ) . 

Algemeen was de godsdienstige onverschilligheid, daar de stu
denten, vooral van de juridische faculteit, uit verspreide gewesten 
gekomen waren en de meest uiteenloopende opvattingen huldigden. 
De andere professoren zagen onverschillig toe; zij stoorden zich 
evenmin als de studenten aan kerkelijke voorschriften, hetzij zij 
het bestaan ervan kenden of niet2) . De vastendagen werden niet 
meer onderhouden, het kerkbezoek liet alles te wenschen over. 
In de kapel, welke den Jezuïeten was aangewezen, werd bijna eiken 
dag tenminste een H. Mis voor het publiek gelezen, en met het 
luien van twee klokken aangekondigd; de kapel behoorde aan de 
Artisten-faculteit en lag bij de gebouwen der universiteit in het 
centrum der stad, maar er kwamen niettemin zoo weinig personen, 
dat „wij nog geen twee menschen er toe kunnen brengen de H. Mis 
bij te wonen, al zouden we geld toe geven", zoo constateert Ca-
nisius 3 ) . 

Geen wonder dat de Jezuïeten, voor wie het onderwijs een middel 
was om de katholieke hervorming te dienen, bijwijlen mismoedig 
waren. Joannes Agricola, professor en camerarius der universiteit, 
gaf dan ook 28 Maart 1550 aan den secretaris van Albrecht V4) 
het advies, de paters door den hertog te doen bemoedigen „dan 
sie etwas traurig und klainmittig sein worden ex morte illustriss: 
Principis et domini Eckii" en er gevaar is dat zij zullen heengaan, 
wat een groot nadeel voor de universiteit zou zijn wijl „sie fürwar 
treffliche Menner sein : und nit ybler lesen, wie die gelerten halten, 
dan doctor hans Eck der allergelertist Theologus vor Zeiten gelesen 
i) I, 307. 
a) I, 309, 319. 
s ) I, 309. 
4) Hertog Willem IV was 6 Maart overleden; de kanselier Eck 17 Maart 1550. 
(Mederer, I, 216.) 
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hat, und mögen der universitet ain gros ansehen machen" i ) . 
De houding van Canisius in deze moeilijke omstandigheden is 

waarlijk bewonderenswaardig geweest. Reeds spoedig na zijn aan
komst te Ingolstadt, was hij begonnen privaat-onderwijs te geven. 
In de gegeven omstandigheden achtte hij ook de geringste voor
uitgang van de zaak, waaraan hij zich met hart en ziel gegeven 
had, van groot gewicht2). Eiken dag opnieuw zette hij dit werk 
voort; de voordeelen dezer methode, die hij vroeger aan zich zelf 
ervaren had, waren, dat in dien kleineren en intiemeren kring de 
voortgang „in litteris et pietate" gemakkelijker en zekerder kon 
bewerkt worden. Daarenboven hield hij, buiten de colleges, La-
tijnsche homiliën voor de studenten з), waarbij spoedig ook pro
fessoren kwamen luisteren 4)·. Zijn pogingen bleven niet zonder 
succes; verboden boeken verdwenen uit studenten- en professoren
bibliotheken s), kerkbezoek en het ontvangen der Sacramenten 
namen langzaam toe; 28 Mei spreekt Canisius reeds van „velen", 
vergeleken bij den „een of anderen" van voorheen 6 ). De geestelijk
heid schrok er wakker van en protesteerde er tegen dat theologie
professoren zich aan de zielzorg wijdden, maar Canisius beriep 
zich op de privileges der Orde en de bijzondere volmachten, welke 
hem door den bisschop van Eichstätt waren verleend 7 ) . 

Met het onderwijs wilde het echter niet vlotten. Hij was begonnen 
de disputen wederom in te voeren, voorloopig iederen Zaterdag. 
Het gebruik van te dicteeren, nam hij van de andere professoren 
over en verwachtte dat dit voor de toehoorders van veel nut zou 
zijn. Hij kondigde verder een nieuw college aan over de Summa 
van St. Thomas8) . Maar in een brief van 2 November moet hy 
constateeren, dat de disputen vrijwel mislukt waren en dat van 
de leerlingen zoo goed als niets te verwachten viel, daar zij niet 
alleen gering in aantal en voor de lessen ongeschikt waren, maar 
ook in het geheel geen ijver of behoefte toonden om zich te laten 
helpen. De „materia circa quam versamur" is onbeduidend, on-

!) I, 695. 
s) I, 298. 
») I, 319. 
*) I, 336. 
e) I, 319. 
β) I, 317. 
T ) I, 308. 
8 ) I, 336. 
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voorbereid en incapabel. En we begrijpen de verzuchting aan het 
slot: „de Heer geve ons een heilig geduld en den moed om in dit 
troostelooze oogstveld vol te houden" i ) . 

Dat noch de schrijver van die zwarte bladzijden, noch zijn 
collega Goudanus bij de pakken neerzaten, bewijst hun gemeen
schappelijk plan om langs nieuwe wegen de leerlingen op het 
gebied der wetenschap vooruit te brengen. Zij zullen allereerst zich 
thuis ijverig op de studie van het Duitsch toeleggen. Vervolgens 
nemen zij zich voor, elkander te helpen bij de voorbereiding hunner 
lessen en de meest noodzakelijke boeken gezamenlijk opnieuw door 
te werken. Ten derde zullen zij eenmaal per week godsdienstonder
wijs geven en eindelijk, behalve dat zij hun gewone lessen en La-
tijnsche preeken blijven houden, zich oefenen in het Grieksch, 
waarvan de kennis in Duitschland zoo noodzakelijk i s 2 ) . 

Eén middel schenen de beide Jezuïeten niet te willen aanwenden 
om het voorgestelde doel te bereiken. Zij hebben n.l. geen enkele 
poging gedaan om de leiding der universiteit in handen te krijgen, 
hoewel zij reeds lang wisten, dat anderen het daarheen wilden 
leiden. Integendeel, juist in hun kwaliteit van Jezuïet hebben zij 
daartegen gewetensbezwaren doen gelden. Immers aan het recto
raat der universiteit waren inkomsten verbonden, bijv. uit de in-
schrijvings- en examengelden, terwijl de Constituties der Orde het 
aannemen van dergelijke emolumenten beslist verboden. Zij legden 
hun twijfels voor aan Lejay, aan wien Ignatius de beslissing over 
deze kwestie had overgelaten3). Diens oordeel luidde, dat Cani-
sius het ambt niet moest zoeken, maar, zoo het hem werd aan
geboden, evenmin moest afslaan4). Ten opzichte der inkomsten 
bepaalde Ignatius zelf, dat Canisius deze in ontvangst kon nemen 
om de andere functionnarissen niet te benadeelen, maar dat hij 
zijn persoonlijk aandeel in handen moest stellen van een of anderen 
magis t raat ten bate van goede w e r k e n 5 ) . 

*) I, 340—341. 
2) I, 340. In verband met hetgeen wij op blz. 17 over Canisius' kennis van 
het Grieksch hebben meegedeeld, merken wü op, dat het hier dus, althans 
bij hem, om een verdieping van die kennis gaat. 
3) Polanco, Chronicon, II, 79. 
4) Epp. Jaji, 363. 
5) Epp. Ign. III, 247. Vgl. ook Epp. Can. I, 364. Uit deze feiten blijkt hoezeer 
ten onrechte Droysen, 235, schrijft: „Er [Canisius] feierte den Triumph 
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Zoo geschiedde het dat de Nijmeegsche hoogleeraar 18 October 
1550 met algemeene stemmen tot rector der universiteit werd ge
kozen, hoewel volgens de statuten een ordesgeestelijke van deze 
waardigheid was uitgesloten. Zelfs Franti moet erkennen, dat toch 
ook de „voortreffelijke eigenschappen van Canisius" op deze keuze 
invloed hadden i) , hoewel voornamelijk een „Schwärmerei" in het 
spel was, welke nog geen klaar begrip had van de bedoelingen 
der Jezuïetenorde. Want dat de Orde nu invloed kreeg aan de 
universiteit, was volgens genoemden schrijver een onmetelijke 
ramp; inplaats van het eenzijdig confessionalisme der vroegere 
periode, heerschte thans een voor de samenleving gevaarlijke 
instelling. De Jezuïetenorde ent immers elk harer leden een 
element van slechtheid in, want een Jezuïet, al kan hij individueel 
jarenlang een rein en wetenschappelijk leven voeren, wordt zoo-
dra hij als lid zijner Orde optreedt, krachtens zijn gelofte van ge
hoorzaamheid, een onzedelijk werktuig in dienst van een ver
werpelijk doel!2). 

Tegenover deze vermakelijke logica van den schrijver van de 
„Geschichte der Logik" zullen wij geen pariteitsargumenten aan
voeren uit de geschiedenis van het Duitsche militairisme, doch 
eenvoudig de feiten zelf laten spreken. 

In een Italiaanschen brief van 2 Nov. 1550 omschrijft Canisius 
zijn taak aldus: 

„De voornaamste bezigheden van den rector zijn: nieuwe 
studenten inschrijven, debiteuren dwingen aan hun schuld-
eischers te voldoen; klachten en beschuldigingen aanhooren, die 
burgers en vrouwen tegen de studenten inbrengen; dronkaards 
en nachtvolk doen arresteeren, straffen en gevangen zetten ; feest
malen, vergaderingen en promoties presideeren" з). 
Uit het vervolg van dit schrijven vernemen wij, hoe het mogelijk 

is, dat hij met eenig sarcasme deze aangename bezigheden de voor
naamste van zijn ambt noemt. Want de rectoren blijven slechts 
een half jaar in functie en plegen geen hervormingen op gods
dienstig en wetenschappelijk gebied aan te pakken. Wanneer nu 
durch Vermittlung seines Gönners, des Bisschofs von Eichstätt, des Kanzlers 
der Universität, zu deren Rector gewählt zu werden." 
!) Franti, I, 222. 
s) Franti, I, 220. 
3) I, 338. 
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Canisius daarmee zou beginnen, dan zou hij, wegens den korten 
duur van zijn rectoraat, toch geen blijvende successen kunnen be
halen en slechts ontstemming wekken tegen de Orde, waardoor 
de oprichting van een Jezuieten-college voor goed onmogelijk zou 
worden. En juist daarin zag hij het voornaamste middel om het 
Katholicisme in Duitschland te redden i ) . 

Toch kon Canisius niet lijdelijk al de misbruiken aan de univer
siteit aanzien. Wij zien hem met succes optreden als vredestichter 
in het professorencorps2) en met krachtige regentenhand ingrijpen, 
als de studenten zich aan wangedrag hadden schuldig gemaakt. 
Zonder schrik en angst onder de delinquenten te verwekken, was 
het vooral hier, naar zijn meening, onmogelijk om de tucht te 
handhaven3) . De verspreiding van anti-kerkelijke boeken werd 
tegengegaan, het aantal toehoorders nam gestadig toe, vooral in 
de colleges van Goudanus over de ethica, welke zelfs door de 
professoren der juridische faculteit werden bezocht4). 

Aan het einde van zijn ambtsperiode kon Canisius aan den 
generaal der Orde meededen dat, hoewel het rectoraat rijk aan 
zorg en arbeid was geweest, er toch reden was om dankbaar ge
stemd te zijn. Velen verklaarden openlijk, dat de studenten zich 
onder dit rectoraat rustiger hadden gedragen dan gewoonlijk; zelfs 
met de Vastenavond-dagen was het in de stad kalm geweest. De 
verkoop van kettersche boeken was door de overheid verboden; 
aan den hertog en den kanselier heeft hij een memorandum over
handigd, waarin verbeteringen worden voorgesteld en op deze 
wijze ecnerzijds gedaan, wat hij zich tot gewetensplicht rekende, 
anderzijds voorkomen, dat de studenten wrevel tegen hem zouden 
toonen. Ook de ouders had hij aangeschreven, dat zij toch zouden 
waken over het gedrag hunner kinderen, een maatregel die ons 
in die dagen al zeer modern aandoet. Studenten waren van de 
universiteit verwijderd, andere streng berispt en niet slechts met 
woorden, maar zelfs met gevangenschap bestraft 6). De notulen 
1) I, 340: „Preghiamo il Signor eterno, si degni aiutare questa Alemagna, 
et principalmente per la via dei 'Collegii della Compagnia, non vedendo 
altro mezzo più conveniente." 
2) I, 345, 701. 
3) I, 345. 
4) I, 380, 393; Polanco Chronicon, II, 256. 
5) I, 364. 



139 

der senaatsvergaderingen, waaruit blijkt dat deze krasse maat
regelen zonder aanzien des persoons werden toegepast, zijn op
genomen in het eerste deel der Brieven en Bescheiden i) , doch 
het heeft voor ons doel geen zin, de verschillende gevallen hier af
zonderlijk te bespreken. Het is voldoende vast te stellen, dat Canisius 
tijdens zijn rectoraat veelvuldig in de gelegenheid verkeerde „niet 
enkel met liefde, maar ook met straffende rechtvaardigheid op te 
treden", wat hem de humoristische opmerking ontlokte, dat hij 
zich bij dat alles erover verbaasde hoe, in een en dezelfde Orde, 
niet slechts afwijkende, maar zelfs tegenstrijdige ambtsplichten 
bestonden. Immers, „terwijl anderen gevangenen bevrijdden, zette 
ik menschen achter slot en grendel; terwijl anderen toornige lieden 
tot kalmte brachten en vijanden verzoenden, was ik bezig kwaad
willigen te straffen, te berispen, angst aan te jagen en te tuch
t igen'^) . 

Na beëindiging van den termijn, voor het rectoraat vastgesteld, 
zijn er steeds dringender pogingen gedaan om Doctor Canisius 
als vice-kanselier aan te stellen. Zoowel zijn eigen tegenstand, als 
die van den kant van Ignatius, waren nu veel krachtiger dan toen 
hem het rectoraat werd opgedragen. Albrecht V kon dan ook bij 
Ignatius niet méér bereiken dan dat Canisius hoogstens voor drie 
of vier maanden het ambt zou bekleedens), hetgeen deze ook ge
daan heeft; evenwel wilde hij ook nu de daaraan verbonden in
komsten niet aanvaarden. Bij een promotie b.v. nam hij de hem 
toekomende gelden aan om de andere professoren geen reden tot 
klachten te geven, doch stelde ze in het geheim den jongen doctor 
weer ter hand 4 ) . 

Ook na Canisius' rectoraat bleef het succes op godsdienstig en 
wetenschappelijk gebied aanhouden. Maar de stichting van het 
Jezuieten-college, hoewel reeds toegezegd door hertog Willen IV 5) 
en ook herhaaldelijk door zijn opvolger beloofd6), bleef uit. In 
een uitvoerige uiteenzetting van 20 Juli 1551, waarin de voor- en 
nadeelen van een langer verblijf der Jezuïeten-professoren tegen 
*) I, 700—709. 
a) I, 364. 
a) I, 710—711. 
4) I, 712. 
e) I, 301, 304, 312, 316. 
e) I, 309, 340, 361, 363, 370, 696. 
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e lkander worden afgewogen, moest Canisius vaststellen, dat de her
tog weinig genegen schijnt zijn gelofte gestand te doen, dat men 
onaannemeli jke voorwaarden stelt en dat het college niet groot en 
niet vrij zal z i j n i ) . Wij weten reeds dat Canisius, die ondanks de 
reeds bereikte successen, in ditzelfde verslag moet bekennen, dat 
de vruchten der academische lessen zeer gering zijn 2), juist in 
de stichting van het college het eenige afdoende middel zag om 
het universi taire onderwijs op hooger peil te brengen, d a a r alleen 
zóó de studenten er behoorlijk op voorbereid werden 3). 

Voor m a n n e n als Canisius en Goudanus lag een méér-belovend 
arbeidsveld open. 23 Februar i 1552 bereikte hen een brief van 
Ignatius, waar in zij n a a r Weenen werden ge roepen 4 ) . Voor hen, 
die diplomatie kunnen waardeeren , heeft Polanco uitvoerig ver
haald, op welke wijze de Beiersche hertog met het ver t rek vrede 
moest nemen 5 ) . 28 Februar i , op een Zondag, besteeg Canisius den 
kansel. Als predikant was hij in deze j a ren te Ingolstadt zoo popu
lair geworden, dat hij naa r een grootere kerk had moeten ver
huizen en ook hier de ruimte nog te klein bleek, zoodat er zelfs 
aan de r amen menschen hingen om hem te kunnen h o o r e n 6 ) . 
Nu sprak hij zijn afscheidswoord. In hoeverre Polanco aan het 
re laas van deze plechtigheid een I tal iaansch tintje heeft gegeven, 
kunnen wij niet meer beoordeelen. Hij verzekert dat het volk zoo
wel als de professoren en studenten der universiteit met klachten 
en t ranen h u n leedwezen betuigden en besluit zijn verhaa l met 
de opmerking, dat het geen kleinigheid was : met inachtneming 
der gehoorzaamheid en de verschuldigde beleefdheid te ver
t rekken 7) . 

9 Maart k w a m Canisius te Weenen aan, w a a r reeds drie en 
twintig Jezuïeten bijeen w a r e n 8 ) . Het was een merkwaard ige 
communautei t , waa rvan de overgroote meerderhe id nog geen 
priester was en onder de priesters Canisius de eenige, die in het 

*) I, 376. 
2) I, 376: „il frutto delle lezione e pochissimo." 
a) I, 298, 323, 326, 334, 342. 
4) Polanco, Chronicon, II, 564. 
s) Polanco, Chronicon, II, 564. 
e) I, 382. 
7) Polanco, Chronicon, II, 565. 
8) Polanco, Chronicon, II, 566. 
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Duitsch kon preeken. De huisvesting was zoo primitief mogelijk. 
Als verblijf was hun het voormalige gastenkwartier aangewezen 
van een Dominicanen-klooster, dat goeddeels was afgebroken, 
toen de stadsmuur, waaraan het grensde, was verstevigd. Het 
huis had reeds eenigen tijd aan vele arbeidersgezinnen onderdak 
verschaft en ook nu woonden nog meerdere families in een af
gescheiden gedeelte. Aan het hoofd der nieuwe nederzetting stond 
pater Claudius Le jay, die evenwel reeds 6 Augustus 1552 bezweek 
aan de derdedaagsche koorts. De achtergeblevenen kozen toen 
pater Nicolaas Lanoy tot overste, welke keuze Ignatius goed
keurde ! ) . 

Aan Canisius werd wederom de taak opgedragen, welke hij reeds 
te Messina had waargenomen, n.l. die van studiepraefect2). Hij 
had dus allereerst te zorgen voor de opleiding van de jongere 
leden der Orde, waarvan eenigen theologie studeerden aan de 
universiteit, de anderen, tegelijk met een bescheiden aantal ex
terne leerlingen, werden onderwezen in de wijsbegeerte en de 
humaniora. Het systeem, dat hierbij gevolgd werd, was een menge
ling van het Parijsche en het Italiaansche. Eenerzijds toch werden 
de studenten in de philosophie geheel in het college voorbereid 
op de examens aan de universiteit — iets wat nog moeilijkheden 
genoeg zou opleveren — terwijl anderzijds de humaniora niet in 
drie onderscheiden klassen, maar door drie leeraren op verschil
lende uren aan alle toehoorders tegelijk gegeven werden, en boven
dien de externe leerlingen ook nog andere scholen bezochten з). 
Blijkbaar schikte men zich dus gedeeltelijk naar de gewoonten 
van de universiteit, welke de Italiaansche methode toepaste 4). 
Daarmede was Ignatius het evenwel niet eens en gaf in een brief 
van 13 September 1552 opdracht, alles in te richten naar het model 
van het Romeinsche college en met name de indeeling in drie 
klassen, overeenkomstig de kennis der leerlingen, door te voeren 5). 

») I, 410 en Epp. Ign. IV, 391—392. 
2
) I, 742. Polanco, Chronicon, II, 574. 

3
) Polanco, Chronicon, II, 567—568. 

4
) Polanco, Chronicon, III, 241. 

B) Van genoemden brief is alleen een regest bewaard gebleven. Hierin lezen 
•wij: „Al Dr. Nicolao de Lanoy, una obedientia del Padre de tener le schole 
al modo de Roma", d.i. volgens het Parijsche systeem. De nadere preciseering 
kunnen we opmaken uit Polanco, Chronicon, II, 568. 
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Dit voorschrift werd als zeer lastig aangevoeld, maar niettemin 
uitgevoerd. Hierin mogen wij veilig de hand zien van den studie-
praefect, en niet van den rector. Beide mannen toch verschilden 
nogal sterk van opinie over de inrichting der studies, gelijk ons 
nog zal blijken. Reeds 1 October waren er dus drie klassen voor 
de humaniora; de laagste klas stond onder leiding van P. Grimm ; 
de tweede kreeg de grammatica van Despauterius — in de be
werking van Novimala? — van P. Stevordianus; in de hoogste 
behandelde de rector de syntaxis en las met de leerlingen klassieke 
schrijvers1). Terzelfdertijd liet Ferdinand I, die de stichting zeer 
bevorderde, klaslokalen inrichten, opdat een grooter aantal exter
nen de lessen zou kunnen volgen 2). Het uitbreken eener besmette
lijke ziekte verhinderde nochtans de officieele opening der school 
tot 1 September 1553 3). 

In dien tusschentijd had ook de universiteit haar verzet tegen 
de onderwijs-werkzaamheden der Jezuïeten opgegeven4). In deze 
aangelegenheid had vooral het tactvol, maar zeer doortastend op
treden van Canisius den doorslag gegeven. Hij was het, die, toen 
de universiteit de door de epidemie onderbroken colleges ging 
voortzetten, op den eersten Zondag van de Vasten vanaf den kansel 
de hervatting der lessen in het Jezuïetencollege aankondigde en 
de onderwijs-methode uiteenzette, welke daar gevolgd werd 5 ) . 
Juist de geruchten aangaande het nieuwe in die methode waren, 
naast de vrees voor concurrentie, een ernstige belemmering ge
weest e ) . Maar toen kort daarna aan de paters van overheidswege 
officieel verlof werd gegeven om de school voort te zetten 7 ) , moes
ten direct de twee laagste klassen worden gesplitst en wel zoo 
dat feitelijk in vijf klassen les gegeven werd 8 ) . Die groei bleef in 
!) Duhr, I, 48. 
a ) Polanco, Chronicon, II, 568. 
s ) Polanco, Chronicon, VI, 574, en Duhr, I, 49. 
*) Duhr, I, 49. 
5) Polanco, Chronicon, III, 246. 
e) Litt. Quadr. II, 249. (1 Mei 1553) : „praeterea non levis sane invidia hinc 
videbatur adversus nostros conatus suscitari, quod a quibusdam literatis 
viris diceremur nescio quam novam docendi rationem meditari, quae in-
clitum hoc gymnasium [ = de universiteit] funditus aliquando labefactaret." 
T) Om den magistertitel te verwerven bleef het evenwel noodzakelijk de 
colleges aan de universiteit te volgen. (Polanco, Chronicon, IV, 263.) 
8) Litt. Quadr. II, 374. (1 September 1553): „Omnes non in plures quam 
in tres classes seu locos sunt distincti, quamquam in duabus classibus in-



143 

de volgende jaren regelmatig aanhouden, zoodat in 1556, het jaar 
waarin Canisius tot provinciaal werd benoemd, tien leeraren in 
zes klassen aan vier honderd leerlingen onderricht gaven i) . Reeds 
vanaf 1553 werd, evenals te Messina, Vrijdagsmiddags katechismus 
gegeven en wel aan de jongens, die reeds Latijn verstonden, door 
Canisius 2 ) . Het aloude, door ons vroeger besproken gebruik van 
op Zon- en feestdagen aan de leerlingen het Evangelie te verkla
ren 3), — zelfs een uur lang —, vinden wij ook hier in eere 4 ) . 
Bovendien moesten de studenten der Orde preek-oefeningen hou
den in het Latijn en Grieksch, benevens in hun moedertaal, te 
weten: Duitsch, Hongaarsch, Slavisch, Italiaansch, Spaansch, 
Fransch, Vlaamsch en Luikerwaalsch Б ) . 

Den weerslag van de vreugde over dit succes vernemen wij uit 
een brief van Canisius aan zijn ouden vriend Andreas Heerl te 
Keulen. Overtuigd van de voortreffelijkheid der nieuwe methode 
tracht hij zijn medewerking te verkrijgen voor de oprichting van 
een college te Keulen, al bestaan daar reeds vele goed-ingerichte 
scholen, waar uitstekend wordt gezorgd voor de jeugd, iets wat 
vooral in deze dagen noodzakelijk is. Toch zou hij uit liefde voor 
de Keulsche Kerk willen, dat de burgerij en de geestelijkheid dier 
stad eens konden zien, volgens welk systeem en met hoeveel nut 
zijn medebroeders leiding geven aan hun scholen. Dan zouden 
zij gewaar worden, dat de leerlingen allereerst in vroomheid, maar 
ook in wetenschap belangrijke vorderingen maakten; zij zouden 
de toewijding en de zorg zien der leeraren en de grootere hecht
heid van geloofsovertuiging, de grootere vlijt en de snellere vor
deringen der leerlingen 6). 

Steeds dieper is Canisius in deze jaren, waarin hij het ambt 
van studiepraefect bekleedde en welke onmiddellijk voorafgaan 
aan zijn dertienjarig provincialaat, overtuigd geworden van de 
groóte, later trouwens algemeen erkende beteekenis der Jezuieten-

ferioribus diversi sunt ordines, cum ipsi non ejusdem sint capacitatis aut 
conditionis." 
!) Duhr, I, 49. 
2) Polanco, Chronicon, III, 243, 251. 
3) Zie hiervóór, biz. 27. 
*) Litt. Quadr. II, 375. 
e ) I, 422. 
«) I, 420—424. Vgl. ook Kuckhoff, Tricoronatum, 98—99. ι 
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colleges in den dienst der Contra-reformatie. Bij gebrek aan men
schen kon de Orde echter onmogelijk aan de talrijke aanvragen 
voldoen; Canisius meende dan ook in 1554, dat men voorloopig, 
behalve aan het in stand houden van het college te Weenen, slechts 
aan vestiging te Praag en Ingolstadt kon denken i) . Maar toen hij 
een jaar later te Augsburg kennis maakte met den kanselier van 
Erasmus van Limburg, bisschop van de stad waar het gymnasium 
van Joannes Sturmius bloeide, en deze aandrong op de stichting 
van een Jezuïetencollege te Straatsburg, deed Canisius al het moge
lijke om aldaar de oprichting van een dier scholen te verzekeren, 
wier doel door hem aldus wordt geformuleerd: „ut ex illis habeat 
ecclesia f idos juventutis pie recteque in graecis et latinis litteris 
instituendae praeceptores, probatae et orthodoxae doctrinae Pro
fessores, idóneos verbi divini praecones et fidèles in vinea do
minica operarios, qui quod gratis a Domino messis acceperunt, 
gratis cum faenore sprirituali reddant" 2 ) . 

Doch vooral om aan dat doel zoo uitstekend mogelijk te kunnen 
beantwoorden, stond Canisius zoo sterk op de vorming van goede 
leeraren; een zorg, die naar een niet-katholiek deskundige, volgens 
onze meening evenwel niet geheel terecht, verzekerd heeft, tot dan 
toe in de onderwijswereld onbekend was geweest3). Dit streven 
schijnt, als we tusschen de regels door weten te lezen, tot een 
meeningsverschil met den rector van het Weensche college geleid 
te hebben. In een brief aan Polanco van 5 Januari 1554 klaagt hij, 
dat de jongere medebroeders in het afgeloopen jaar weinig vor
deringen hebben gemaakt in de wijsbegeerte en vraagt hij der
halve medewerking om hun disputen en studies met meer succes 
te doen slagen. Pater rector, die hun les geeft, heeft het in 
en buitenshuis heel druk; hij zou echter beide handen vol heb
ben, als hij alleen voor het huis zelf zorgde en de beide lessen, 
welke hij dagelijks geeft, achterwege liet. De scholastieken worden 
teveel met huiselijk werk belast, zoodat eenigen niets meer van 
hun Grieksch weten. Reeds dikwijls had Canisius den rector ge
zegd dat de studiebelangen beter behartigd moesten worden; „en 
al is het waar dat pater rector zeer bezorgd is voor het geestelijk 
*j I, 502. Deze zienswijze werd door Ignatius gedeeld. Vgl. Epp. Ign. 
VIII, 112. 
2) I, 556. 
3) Paulsen, Ρ, 397. 
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welzijn zijner onderdanen, ik zou toch graag zien, dat ook de stu
dies een beter verloop hadden, opdat de scholastieken vlugger en 
beter onderwezen, van de philosophie naar de theologie en van
daar naar het zoo erbarmelijk verlaten oogstveld konden gaan" i) . 

Eenige maanden later komt hij weer op de kwestie terug; hij 
vraagt nu of men Pater Laynez niet voor eenige maanden naar 
Weenen kan zenden, waar hij in eenige allerbelangrijkste kwesties 
van advies zou kunnen dienen, 

„praesertim vero tum de studiis, tum de profectu fratrum 
hic nos instrueret, singulisque sua si quae sint opus, remedia 
daret" 2). 
Hoezeer de zorg voor verbetering van de studie hem bij het 

schrijven dezer regels in beslag nam, blijkt al heel duidelijk uit 
het feit, dat de „profectus" — de vooruitgang in het geestelijk leven 
— hier op de tweede plaats wordt genoemd. Trouwens, er dreig
den weer nieuwe gevaren voor de wetenschap. De Jezuïeten woon
den nu ongeveer twee maanden in een voormalig Carmelieten-
klooster, waaraan een drukbezochte openbare kerk was verbonden. 
En daar zetten zij zoowaar het koorgebed der Carmelieten voort3) ! 
Canisius' ergernis over deze, op zich voortreffelijke, maar met 
het doel der Jezuïetenorde niet overeenkomende bezigheid, voelen 
we trillen in het vervolg van den juist geciteerden brief, weshalve 
wij de passage onvertaald voorleggen: 

„Coeperunt nostri in cantando se nunc exercere, dum Car-
melitarum locum tenent, et ut verum fatear, mihi non semel 
displicuit facilitas R. P. Lanoij, qui ad cantiones huiusmodi in 
templo habendas et ad cerimonias quasdam fratrum imitandas 
nostris aut plusculum permitiere, aut ipse sua sponte ita satis 
propendere visus est. Qua in re non opus est admonere pru-
dentiam tuam, nisi quod magnopere cupio conformem vivendi 
disciplinam, qualem aliis collegiis R. P. Praepositus constituit, 
etiam extare in Germania, praesertim Viennae. Video nunc a R. P. 
multos ad sacros ordines hic evectos esse, ncque id unquam im-

i) I, 451. 
2) I, 473. 
8) De redenen waren dat het volk ontevreden zou zijn, als de plechtigheden 
achterwege bleven en dat de keizerlijke kanselier het zeer nuttig achtte, 
dat de leerlingen van het college vertrouwd raakten met de kerkelijke ge
bruiken. Vgl. I, 448 en Polanco, Chronicon, IV, 233. 

10 
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probavi; in studiis autem adhiberi quoque curam velim, quod in 
scribendo tarn pauci valeant, qui ad Magisterium tamen ad-
spirant et forte non multo post exibunt sacerdotes. Haec ego 
libere, ut sapientiori praebeam de istis cogitandi occasionem, 
et huic collegio sit maxime prospectum"i). 
Natuurlijk zijn na dit schrijven de welluidende stemmen der 

Jezuïeten spoedig verstomd. De al te meegaande rector kreeg 
van Ignatius zelfs een stevige boete 2 ) . Ook de gevraagde visitatie 
vond plaats in 1555, echter niet door Laynez, op wiens komst Ca-
nisius nog meermalen aandrong3), maar door den eersten rector 
van het college te Messina, P. Hieronymus Nadal. 

In zijn hoedanigheid van studie-praefect heeft Canisius in deze 
jaren nog een belangrijke ervaring opgedaan. Hij is n.l. een vurig 
voorstander geworden van de internaatsopvoeding. Niet dat hij 
deze het ideaal achtte; neen, slechts daar, waar de huiselijke op
voeding te kort schoot, meende hij, dat zijn medebroeders de taak 
der ouders moesten overnemen. Hier zien wij hem dus wederom 
een der belangrijkste tradities van de moderne devotie opnemen. 
In het openen van conviden voor de studeerende jeugd ziet 
Schoengen te recht haar grootste verdienste voor het schoolwezen 
in het algemeen4). De eerste uitvoerige uiteenzetting zijner denk
beelden vinden we in een brief van 12 October 1553 aan Polanco. 
Het zal niet veel moeite kosten, zoo deelt hij mede, uit deftige 
en adellijke jongens er eenige uit te kiezen en onder te brengen 
in een apart huis, zoo dicht mogelijk bij het college gelegen; een 
der paters moet dan voor het geestelijk en tijdelijk welzijn zorgen 
en buiten de klas-uren steeds bij hen zijn. Hij verwacht, dat daar
door een goed voorbeeld zal gegeven worden, niet alleen aan deze 
jongens, maar ook aan de andere colleges, waar de jongelui in 
ketterijen en slechte gewoonten opgroeien. Het is om te schreien, 
als men alle dagen moet aanzien en ondervinden, dat de arme 
jeugd door de slechtheid der leeraren wordt bedorven en van 
kwaad tot erger vervalt. Hij weet dan ook geen ander en beter 
middel om den adel katholiek op te voeden. Het doel van het 

*) I, 473. 
a) Epp. Ign. VIII, 118. 
s) I, 483, 503. 
4) Schoengen, Schule, 21. 
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convict is niet: nieuwe leden te werven voor de Orde; als de 
Jezuïeten het algemeen welzijn willen dienen en de genegenheid 
der ouders en aanzienlijken willen winnen i) , hun scholen willen 
vooruitbrengen, de jeugd willen behouden en versterken in het 
geloof, dan gelooft en verwacht hij in den Heer, dat deze methode 
zeer nuttig en voordeelig zal zijn. Bovendien is het anderzijds dui
delijk dat de paters niet kunnen volstaan met onderwijs alleen, zoo 
zij de jongens in den Katholieken godsdienst willen opvoeden: 
immers het bederf onder hunne ouders, vrienden en gezellen is 
te groot2). 

Wat Canisius hier schrijft over de toestanden onder leeraren 
en leerlingen, wist hij uit eigen waarneming als professor aan de 
Weensche universiteit en speciaal krachtens bijzondere opdrach
ten, hem door den koning gegeven. Zoo werd hij in 1553 benoemd 
in een commissie, welke een hervorming in alle faculteiten der 
universiteit zou doorvoeren, doch die alleen reeds door hare samen
stelling Canisius weinig hoop gaf op een bevredigend resultaat. 
Immers, eenige leden der commissie wisten het er handig toe te 
leiden, dat geleerde niet-Katholieken in hun professoraat gehand
haafd bleven, mits zij zich tot het onderwijs in hun vak beperkten. 
Dat nu wilde Canisius juist niet; bij hem stond het godsdienstige 
ideaal verre boven het wetenschappelijke3). De commissie-leden 
hebben dan ook hun tijd verdaan aan veel gepraat, maar schenen 
bij hunne besprekingen over den vorm, de materie te vergeten, 
die het receptaculum et fundamentum van den vorm is, gelijk 
Polanco het niet onaardig in scholastieke termen uitdrukt4) . Toch 
kwam tenslotte een nieuw academisch statuut tot stand (1 Jan. 
1554), dat volgens Paulsen op geen enkel belangrijk punt afwijkt 
van de studieregelen der door Melanchton hervormde protestant-
sche Universiteiten s). Op de uitwendige organisatie van het onder-
1) I, 437: „e per guadagnar le anime delli parenti et Signori." 
2) I, 437—438. Met ongeveer dezelfde argumenten bepleit hij in een brief 
van 11 Juni 1556 de oprichting van een convict te Praag. Vgl. I, 630—631. 
Het convict te Weenen werd nog tegen het einde van dat jaar geopend 
(Polanco, Chronicon, III, 262), doch telde slechts zes of zeven bewoners, 
onder wie de zoon van den kanselier Jonas, die op verzoek der paters het 
kostgeld vaststelde, en wel op 26 gld. jaarlijks. (Polanco, Chronicon, IV, 250). 
3) Polanco, Chronicon, III, 251—252 en Ign. Epp. IV, 495. 
4) Polanco, Chronicon, III, 256. 
») Paulsen,P, 408. 
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wijs heeft Canisius hier weinig invloed kunnen uitoefenen *) ; niet
temin waren zijn bemoeiingen om den katholieken geest ervan te 
redden, niet zonder vrucht. 

Eerstens toch werd hem vanwege den koning in 1554 opgedragen 
de bursae — er waren er vier 2 ) — te visiteeren з). Ook hier was 
het de grootste moeilijkheid, betrouwbare bestuurders te vinden, die 
de goede voorschriften, aan de leerlingen gegeven of nog te geven, 
ook met ijver zouden uitvoeren. In hoeverre Canisius slaagde, ver
nemen wij niet. Toch mogen wij aannemen, dat zijn werk in het 
belang der studenten niet geheel zonder vrucht is geweest, daar 
hij met steun des konings ook eenig succes had bij de professoren 
der universiteit. Immers, een tweede opdracht verplichtte hem 
in het voorjaar van 1554 zijn intrek te nemen in het aartshertoge-
lijk college, waar de niet-gehuwde professoren, ook na de nieuwe 
statuten van 15544), samenwoonden onder het bestuur van twee 
„Parentes". Volgens den accuraten Sacchinus, die ons dit feit 
meedeelt, werd Canisius tot een dier „parentes" benoemd en 
bracht hij door zijn tegenwoordigheid een groóte verandering te 
weeg. Rust en vrede keerden terug5) . Hetzelfde zegt, eenigszins 
gematigder, Polanco, maar hij voegt er bij, dat Canisius spoedig 
begreep, dat zijn tegenwoordigheid hemzelf meer last opleverde 
dan voordeelen aan de anderen. Hij zag derhalve meer heil in een 
verblijf onder de studenten van een der bursae6) . Uit de voor 
ons bewaarde brieven weten wij slechts, dat hij, vóór 30 April 1554, 
reeds zijn intrek in het aartshertogelij к college had genomen en 
dat het met de universiteit beter gaat dan sinds jaren het geval 
was; een professor, hoewel een geleerd man, is wegens zijn ketter-
sche meeningen gevangen gezet 7). En uit een schrijven aan Po
lanco van 7 Juli hooren we nog, dat hij een lichte koorts heeft 
gehad, waarin de dokters aanleiding vonden om te verklaren, dat 
het eten in het aartshertogelij к college schadelijk was voor zijn 
gezondheid, waarop hij, al werd hij niet ontheven van het „vader-

*) I, 740. 
2 ) Paulsen, I3, 409. 
3 ) Polanco, Chronicon, IV, 242—243. 
4) Paulsen, I3, 409. 
B) Sacchinus, 85—86. 
e ) Polanco, Chronicon, IV, 239. 
T) I, 466—467. 
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schap", naar het huis zijner medebroeders met verlof der regeering 
mocht terugkeereni). 

Beschouwen wij tenslotte nog Canisius' werkzaamheid als uni
versiteitsprofessor te Weenen. Naar zijn meening kunnen de 
Jezuïeten met de hoogleeraren samenwerken, maar moeten zij 
aan een en dezelfde universiteit niet te talrijk zijn, noch de lei
ding hebben2) . Met deze zienswijze was Polanco het niet eens. 
Blijkbaar heeft hij Canisius meegedeeld, dat het college te Messina 
tot een volledige universiteit was uitgegroeid, waarvan ook de 
juridische en medische faculteit onder den rector van het college 
stonden s), maar het antwoord luidt heel beslist: noch de vorst 
noch de universiteit zullen dit hier ooit goedkeuren; laat er op 
Sicilië al iets nieuws gebeuren, in Duitschland is zoo iets on
mogelijk, vooral waar het reeds bestaande scholen geldt; de Je
zuïeten zouden zich hier zonder resultaat een dubbele vijandschap 
op den hals halen, wanneer zij, al was het ook op vorstelijk bevel, 
de leiding der artisten-faculteit op zich zouden nemen. Te Ingol
stadt zouden daarenboven de beide theologie-professoren nooit 
Jezuïeten boven zich dulden. Het is van groot belang zich in den 
aanvang te verstaan met deze professoren en zich langzamerhand 
gezag te verwerven, wat de Duitschers niet gemakkelijk toekennen 
aan vreemdelingen en geestelijken. Hoewel het dus niet strijdig is 
met het instituut der orde, de leiding van universiteiten op zich te 
nemen, kan hij niet inzien, welk nut er in gelegen is, die taak aan 
reeds bestaande universiteiten op zich te nemen, zich aan een 
gehate nieuwigheid bloot te stellen, lastige menschen leiding te 
geven en de tucht te handhaven onder de ketters, die aan de 
Duitsche universiteiten zeer talrijk zijn4). 

Het laatste argument was des te klemmender, wijl Canisius het 
professoraat van Goudanus en van zich zelf tot onvruchtbaarheid 
zag gedoemd, als deken der theologische faculteit geen omkeer 
kon teweegbrengen6) en dus zeker als rector niets zou bereiken. 
i) I, 477. 
2) Brief aan Polanco, 16 Aug. 1554; I, 486: „Non probo quod professores 
tam multos dux petal e nostris, velut ex professo velit in nostros reiicere 
communia munia professorum, cum aliud sit cooperar! et adiungi, aliud 
praefici et moderari, illud in nostris ferrem, hoc absolute non susciperem." 
3) Polanco, Chronicon, I, 364. 
4) Brief aan Polanco, 26 Oct. 1554; I, 504. 
G) De acta der theologische faculteit over de jaren 1550—1556 zijn verloren 
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Zijn strijd tegen niet-orthodoxe professoren en leerboeken i) maak
te hem impopulair en lokte niet alleen bij de professoren2), maar 
ook bij de studenten verzet u i t 3 ) , vooral nadat ook hij door de 
regeering was belast met het onderzoek naar de orthodoxie van 
Nicolaas Polites, professor in de artistenfaculteit, die tenslotte 
verbannen werd 4 ) . Het aantal toehoorders, zoowel bij Goudanus 
als Canisius, nam steeds meer af. Reeds in 1553 had eerstgenoemde 
soms, buiten zijn jongere medebroeders, geen enkelen toehoorder; 
Canisius doceerde aan vijftien, soms slechts aan zes of zeven stu
denten 5) en tegen het einde van 1554 was hierin nog geen verbete
ring gekomen 6 ) . 

Toch hebben Canisius' colleges, waarin hij het Nieuwe Testament 
en een beknopte theologie-cursus heeft gegeven, een hoogst be
langrijk resultaat opgeleverd. Daaruit toch is zijn beroemde kate-
chismus voortgekomen, waarover wij in het volgend hoofdstuk 
zullen spreken. 

gegaan. (I, 739). Braunsberger meent tegen Sacchinus in, dat Canisius in 
1553 deken is geworden, doch ook Polanco, Chronicon IV, 246, stelt dit feit 
in 1554. 
!) Ep. I, 456; Polanco, Chronicon, IV, 245, 250 en Chronicon, III, 249. 
2) Polanco, Chronicon, III, 256. 
3) Polanco, Chronicon, IV, 246. 
4) I, 733 vlgg. en het belangrijke kritische commentaar in Polanco, Chro
nicon, IV, 245—246. 
5) Polanco, Chronicon, III, 256. 
e) Polanco, Chronicon, IV, 234—235, 263. 



VIJFDE HOOFDSTUK 

CANISIUS ALS HERSTELLER VAN HET KATHOLIEK 
ONDERWIJS IN DUITSCHLAND 

Hoewel Canisius na zijn professoraat te Weenen, waarvan het 
einde niet precies valt vast te stellen, het onderwijs voorgoed 
heeft verlaten, mogen wij veilig verklaren, dat zijn groóte be-
teekenis voor onderwijs en wetenschap eerst nu gaat beginnen. 
Want „jetzt entstand, dem protestantischen Gelehrtenschulwesen 
gegenüber, dank vornehmlich den Bemühungen von Canisius, ein 
jesuitisches, als dessen Begründer man ihn geradezu bezeichnen 
kann. Ein Schulwesen mit tüchtigen Lehrkräften, sorgfältig durch
dachtem Lehrplan, reichen äusseren Mitteln, rasch wachsenden 
Erfolgen. Es begann der Wetteifer der jesuitischen Universitäten 
mit den protestantischen, die eines so hohen Ruhmes genossen" i) . 

Toen Canisius 7 Juni 1556 werd aangesteld tot eerste pro
vinciaal der Opper-duitsche provincie zijner Orde2) , was hij reeds 
een jaar lang volop bezig geweest met de oprichting van een 
college te Praag en had hij de veelsoortige moeilijkheden, aan zulk 
een onderneming verbonden, reeds rijkelijk ondervonden з). Ter
zelf dertijd had hij besprekingen gevoerd met Christophorus Wel-
singer, kanselier van den bisschop van Straatsburg over de op
richting van een katholieke school naast die van Sturmius 4 ) . 
Bovendien waren de onderhandelingen over een college te Ingol
stadt weer begonnen en verder dan ooit gevorderd s). 

Reeds hier zien wij, dat Canisius met scherp doorzicht de plaatsen 
weet te kiezen, waar hij de colleges wil zien gevestigd. Droysen 

!) Droysen, 240—241. 
2 ) I, 662—663. 
3 ) Zie b.v. het verslag aan Ignatius van 17 Mei 1556 (I, 612—622). 
4 ) I, 555—557. 
5) De lessen begonnen er 23 October 1556 (Duhr, I, 56). 
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noemt dit beleid „Schlangenklugkeit"1), elders weer „raffinierte 
Klugheit des Canisius"2). Wanneer het doel dat Canisius zich 
voorstelde: herstel van het Katholicisme door middel van het on
derwijs, verwerpelijk is, dan zijn die qualifica ties inderdaad zeer 
juist gekozen. Wie het, zooals wij, anders inziet, zal met vreugde 
consta teeren, dat de kinderen des lichts zich toch niet altijd in 
beleid laten overtreffen door die der duisternis. Na de hoofdstad 
van Bohemen, na Ingolstadt, het wetenschappelijke centrum van 
Beieren, was de opkomende hoofdstad van dit land aan de beurt. 
In 1559 opende Canisius het college te Münchens), dat zich tot de 
reusachtige onderwijs-inrichting ontwikkelde, waarvan de monu
mentale gebouwen thans nog de aandacht trekken. Innsbruck 
volgde in 1562 4), Dillingen in 1563 5) en in 1569 Hall in Tyrol«). 
Na een bestaan van zeven jaren werd in 1567 het college te Tyrnau 
in Hongarije opgegeven 7); de andere kwamen tot grooten bloei. 
Dat te Würzburg een college aan de paters der Rijn-provincie kon 
worden toevertrouwd (1567), was eveneens voor een groot deel 
te danken aan Canisius8). Samen met Nadal, die als visitator de 
Duitsche provincies bezocht, onderhandelde hij over de stichting 
van een college te Augsburgs), dat na groóte moeilijkheden in 1582 
werd geopend10). Een jaar te voren (1581) had Canisius de grond
slagen gelegd voor het college van Freiburg in Zwitserland, waar hij 
de laatste zeventien j aren van zijn leven heeft doorgebracht n ) . Ver
der heeft hij meer of minder bijgedragen tot de stichting der colleges 
te Spiers, Landshut, Straubing, Gnesen, Olmütz en Eichstätt12). 
Daarbij moeten wij bedenken hoeveel zorgen en kommer Canisius 
gedragen heeft voor colleges, die alleen „in votis" bestaan hebben. 
Alleen reeds zijn bemoeiingen ten bate van het door zijn verwanten 

!) Droysen, 233. 
2) Droysen, 235. 
») II, 870 vlgg. 
*) Ook hier leidde Canisius zelf de openingsplechtigheden. Zie III, 707 vlgg. 
") IV, 385, 914. 
e) Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling hier ook een school te openen, 

(VI, 19) doch in 1574 gebeurde dit toch. (Duhr, I, 193). 
7) Braunsberger, Lebensbild3, 201. 
8) II, 445, V, 367, 504—508. Duhr, I, 123. ' 
e ) III, 516, 674—675, VII, 156, 685, 536. 

1°) Duhr, I, 204. 
" ) Duhr, I, 226 vlgg. 
M ) Metzier, Canisius als Erneuerer, 15. 
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gefundeerde college te Nijmegen, zouden stof bieden voor een af
zonderlijk hoofdstuk1). 

Wij hebben vroeger gezien, hoe Canisius door zijn onderwijs
praktijken tot de bevinding was gekomen, dat de oprichting van 
scholen het meest geëigende middel was om het voortdringen van 
het Protestantisme te stuiten. Hij beschouwt het als een bewijs 
van Gods barmhartigheid, dat deze gedachte zich verbreidde onder 
vorsten en bisschoppen. Maar ten andere begreep hij, dat de op
richting van vele scholen niet het peil van het onderwijs mocht 
doen dalen. Vooral het tekort aan goede leiders dwong hem niet 
te spoedig nieuwe colleges aan te nemen 2) en, daar hij voor zich 
zelf het toezicht op alle colleges zijner provincie te zwaar achtte, 
stelde de generaal der Orde die van Weenen, Praag en Tyrnau in 
1562 onder het gezag van P. Victoria 3 ) . Mede om deze reden, maar 
tevens om vaak gegronde ontevredenheid te vermijden, was hij er 
niet voor, dat Jezuïeten aan reeds bestaande scholen en universi
teiten doceerden*), en kwam het tot oneenigheid met P. Victoria, 
die nieuwe colleges wilde oprichten, terwijl Canisius amper instaat 
was de reeds bestaande in stand te houden 6). Deze voorzichtig
heid werd tenslotte ruim beloond. In 1583 kon Canisius schrijven: 

„An non eximia quaedam Domini virtutum benedictio fuit, 
ingentem collegiorum accessionem paucis annis in Germania 
fieri, quo tempore omnis religio cultusque divinus in templis et 
monasteriis maxime collaberetur Quam praepotens dexterae 
excelsi operatio emicuit in tot milibus studiosorum, qui ex 
tota fere Germania confluentes, se nostris tum in fide, tum in 
Uteris instituendos cupide tradere, seque illorum doctrinae et 
ferulae omnino subiicere pergunt ?" 6 ) . 
Het lag dan ook geheel in de lijn dezer opvattingen, anderen 

1) Van Hoeck, De Jezuïeten te Nijmegen. Daarbij thans nog de gegevens 
in deel VII van Canisius' brieven en in Studiën, Dl. CIX (1928), 485—488. 
2) II, 197: „Deus magnam nobis praestat misericordiam, episcoporum et 
principum ánimos in dies magis magisque ad collegia aliqua in Germania 
condenda adducens Mihi quidem nonnumquam in mentem venit lente 
agendum esse in his collegiis constituendis, desunt enim homines, maxime 
Germani, quos singulis illis scholis praeficiamus." 
a) HI, 820. 
4) II, 348—349. 
*) III, 769. 
«) VIII, 138. 
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bij te staan bij hun pogingen om mede te werken aan de herleving 
van het katholiek onderwijs. Zoo ried Canisius den paus aan in 
de Duitsche landen seminaries op te richten voor de opleiding der 
geestelijkheid. Na geconstateerd te hebben, dat het Duitsche college 
te Rome zich steeds meer in de gunst der Duitschers mocht ver
heugen, vervolgde hij zijn brief van 10 Mei 1574 aan Gregorius XIII 
aldus: 

„Mirum sane videri potest, tot Catholicorum milia in his re-
gionibus passim superesse, quibus vel nulli, vel inepti prorsus 
contingant pastores atque sacerdotes. Eoque magis optant sa
pientes, ut Germaniae Principes et Antistites in Seminariis passim 
erigendis V. B. imitentur exemplum, quod aegre admodum fore 
putent, ut sine hoc ipso medio Catholica religio diu conservetur, 
totque populorum salus promoveatur" i ) . 
Aan zijn aansporingen is het dan ook voornamelijk te danken, 

zegt Metzier in zijn voortreffelijke brochure over Canisius „als 
Erneuerer des Schul- und Erziehungswesens", dat pauselijke semi
naries werden opgericht te Weenen (1574), Praag (1575), Graz 
(1578), Braunsberg (1578), Olmütz (1579), Fulda (1584) en Dil
lingen (1585) 2) ; om dezelfde redenen hield Canisius niet op 
geestelijke en wereldlijke vorsten aan het besluit te herinneren 
van het Concilie van Trente, dat de oprichting van Seminaries 
verlangde3) en deed hij zijn best goede leerlingen en financieele 
hulp te vinden voor het Germanicum te Rome. In de geschiedenis 
dezer vermaarde inrichting wordt zijn naam dan ook herhaaldelijk 
met eere genoemd en het marmeren standbeeld, dat paus Leo XIII 
in het gebouw liet oprichten, getuigt ook thans nog van den dank 
van het nageslacht4). Canisius mocht zich dus wel eenige vrij
moedigheid veroorloven, als hij klaagt, dat onder de eerste vijftig 
oud-leerlingen, die in 1583 in Duitschland werkzaam waren, nau
welijks een of andere eminente persoonlijkheid op den voorgrond 
was getreden5). Vandaar dat hij zich afvraagt: „quibus rationibus 

*) VII, 213. Vgl. ook II, 368—369. 
2) Metzier, 16, met verwijzing naar VII, 359, 396 vv., 400 vlgg., VIII, 148 
vlgg., 646; Duhr, I, 300—309; Kroess, I, 516—526; Braunsberger, Lebens
bild », 227 vlgg. 
3) V, 21, 80, 778; VII, 140, 157, 378, VIII, 142. 
4) Braunsberger, Lebensbild3 , 60. 
β) Vili, 147. 
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effici queat ut misera Germania ex hisce suis filiis Romae institutis 
optatum fructum capiat, eorumque reditum et laborem sibi magis 
salutarem experiatur" i ) . 

Deze middelen zijn, naar hij meent, de volgende: alvorens naar 
Rome te vertrekken, moeten de candidaten in Duitschland zelf 
geëxamineerd worden en over de eischen, hun gesteld, alsmede 
over hun toekomstige verplichtingen worden ingelicht. Beter nog 
ware het, hen tevoren een of twee jaren in twee nader aan te 
wijzen colleges te laten studeeren, want zoo kan men beter een 
solied oordeel vormen over hun talenten voor de studie en over 
hun gedrag. De wetenschappelijke eischen, waaraan zij bij hunne 
opname in het Germanicum dienen te voldoen, moeten zijn: vol
doende gymnasiale opleiding om de philosophie of ook de theologie 
te kunnen volgen. Daardoor zal het verblijf te Rome, waar het 
klimaat voor de meeste Duitschers weinig gezond is, niet te lang 
duren 2 ) . De rest dezer uiteenzetting behandelt vooral de vraag, 
hoe men de studenten van het college de echt priesterlijke en kerke
lijke gezindheid en zielenijver kan bijbrengen, hetgeen wij hier 
niet nader kunnen bespreken. Echter moeten wij hier teruggrijpen 
op het tweede gedeelte van de juist geciteerde memorie, waarin 
Canisius o.a. bespreekt, wat hij in de wetenschappelijke opleiding 
der Jezuïeten verbeterd wenscht te zien. Wij laten eenige der be
langrijkste opmerkingen volgen. Hij zou willen dat een methode 
werd uitgedacht, volgens welke de professoren stoffen behandelen, 
die meer in overeenstemming met de omstandigheden van tijd 
en plaats, minder subtiel en meer aan het bevattingsvermogen 
der Duitschers zijn aangepast; dat zij meer rekening zullen hou
den met de geloofsverdeeldheid in Duitschland en de werken der 
reformatoren door en door kennen; dat de toekomstige strijders 
tegen de legers van ketters worden voorzien van betere wapenen 
en bijvoorbeeld in het Latijn en in hun moedertaal, ja in meer
dere andere talen als Grieksch en Hebreeuwsch beter worden 
onderwezen, zoodat zij hierin niet bij de ketters ten achter zijn; 
hun gymnasiale opleiding mag niet zóó verwaarloosd worden, 
dat slechts weinigen in staat zijn Latijn te schrijven en in het 
openbaar te spreken з). Nogmaals wijst hij er op, dat het een 
i) VIII, 148. 
2) VIII, 148—149. 
3 ) VIII, 133—134. 
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algemeen bij Duitschers voorkomend gebrek is „ingenii ac iudicii 
crassitudinem et ruditatem potius quam subtilitatem et perspi-
cacitatem adferre: unde pauci ad abstrusiora et sublimiora studia, 
quae magnum acumen requirunt, habiles aptique videntur, et si 
in illis diu excitentur, tempus fere et operam perdunt." !) 

Deze wenken zijn te Rome ter dege in het oog gehouden bij de 
samenstelling van de nieuwe Constitutie, door Gregorius XIII 
1 April 1584 uitgevaardigd2). 

Menigmaal is in deze jaren ook ten bate van andere inrichtingen 
van onderwijs Canisius' hulp ingeroepen. Zoo verhaalt hij dat, 
bij zijn bezoek aan Freiburg in Baden, de professoren der univer
siteit hem bezochten en dikwijls ter tafel noodigden, hetgeen — 
aldus voegt hij er verklarend aan toe — geen gering bewijs van 
Germaansche gastvrijheid is; zij hielden drukke besprekingen met 
hem over den toestand der universiteit en droegen hem bij het 
afscheid op, bij den keizer aan te dringen op maatregelen om haar 
weer tot bloei te brengen, iets waartoe Canisius zich gaarne bereid 
verklaarde3). Het is echter niet bekend, wat daarvan gekomen is; 
in 1576 zien we echter, dat Canisius kardinaal Morene met succes 
aanspoort, bij aartshertog Ferdinand II te insisteeren, dat de 
eens zoo bloeiende universiteit in haar vroegeren staat worde 
hersteld4). 

Canisius had ook zijn aandeel in de opstelling van het hervor-
mingsbesluit, door hertog Albrecht van Beieren 3 Februari 1562 
voor de universiteit van Ingolstadt afgekondigd. Het was de be
krachtiging van reeds vroeger uitgevaardigde decreten. Reeds aan 
1) VIII, 139. Vgl. ook het memorandum aan de Congregatie Generalis, in 
1565 te Rome gehouden, waarin Canisius zegt: „Scbolastici Germani studiis 
Romanis applicandi non videntur nisi qui in Grammatica et Rhetorica sint 
uteunque versati, ut possint quod est vehementer optandum, in Latino scri-
bendo et dicendo plus quam mediocres se praestare. Alioquin fieri cernimus, 
ut qui tantum in Philosophia instituti ex Urbe veniunt, nec loqui, nec docere 
possint in Germania, ubi vel praecipua eruditionis laus et opinio collocatur 
in homine diserto et eloquente. Plaerique Germani non satis habiles viden
tur ad subtiliorem Philosophiam. Unde magnus Romae delectus haberi 
eorum posset, qui ad classem Philosophicam admittuntur. Ex Urbe paucos 
redire cernimus, qui ad Graeca et Rhetorica profitenda, quorum usus est in 
Germania maximus, probe instruct! accédant." (V, 79.) 
2) Steinhuber, I, 157—164. 
3) II, 189. 
4) VII, 344, 346. 
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het eerste van 19 December 1555 had Canisius meegewerkt; voor
dat het laatste werd uitgevaardigd, ontboden de raadslieden van 
den hertog hem nogmaals naar Ingolstadt i ) . Met enkele wijzi
gingen zijn bijna al zijn voorstellen overgenomen. Deze waren de 
volgende: naar het voorbeeld der Weensche universiteit2) moet 
boven den Rector en den Senaat een superintendent worden aan
gesteld; vier maal jaarlijks zal deze met den Rector en de dekens 
der faculteiten een inspectie houden en zich op de hoogte stellen 
van den stand der studiën en der colleges in elke faculteit; zij 
zullen nagaan, hoeveel de professoren in de afgeloopen periode 
hebben behandeld en hoedikwijls zij de colleges lieten uitvallen; 
in een algemeene vergadering maken zij van deze inspectie een 
schriftelijk rapport op, dat aan den hertog wordt gezonden. De 
dialectiek van Aristoteles moet in eere hersteld worden, de ma-
gistrandi moeten weer de verplichte lessen volgen; de vacanties 
moeten worden verkort; openbare redevoeringen moeten vooraf 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan den deken der theologische 
faculteit, die ook de censuur uitoefent op den druk en den verkoop 
van boeken. Aan de hooge kosten der promoties moet een eind 
komen; de promotie geschiede alleen na degelijke en langdurige 
studie. Nieuwbenoemde professoren moeten vooraf de geloofs
belijdenis afleggen. Het dragen van wapens en militaire kleeding 
moet verboden worden»). 

Meerdere dezer denkbeelden ontwikkelde Canisius ook 14 Janu
ari 1566 in een vergadering van afgevaardigden der Keulsche 
Universiteit en der stedelijke overheid, aan wie hij als pauselijk 
legaat een bulle overhandigde, waarin kerkelijke inkomsten be
schikbaar gesteld bleven voor de bezoldiging der professoren. Van 
Canisius' rede, die, gelijk zijn medebroeder Rethius in zijn dag
boek aanteekent, algemeen bewonderd werd»), heeft de deken der 
artisten-faculteit den inhoud in zeven punten opgeteekend. Zij 
zijn alle gericht op handhaving van het Katholieke geloof in Keu
len, waartoe Canisius er onder meer op aandringt, dat men vooral 

!) III, 682. 
2) Over Canisius' invloed op de nieuwe statuten dezer universiteit is reeds 
gesproken op blz. 147—149. 
3) I, 582—584. 
4) V, 678. 
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zorge slechts rechtzinnige leeraren in het onderwijs te dulden, 
censuur uitoefene op de uitgave en verkoop van boeken en dat de 
universiteit „iuxta decreta sacri concilii Tridentini cuius auten-
ticum donatur exemplar sese componat ac reformet praesertim 
vero ut in quatuor facultatibus nulli posthac ad promotionum 
gradus admittantur nisi facta prius professione fidei iuxta pro
positan! et allatam formulam"; vervolgens mogen de beschikbaar 
gestelde beneficies alleen verleend worden aan hen, die bereid 
en in staat zijn colleges te geven, de studiën aan de universiteit 
vooruit te brengen en hun beloften metterdaad inlossen; ook moet 
meer zorg besteed worden aan de lessen en disputen, vooral in de 
theologische faculteit ! ) . 

Uit verschillende maatregelen, nog in den loop van dat jaar 
genomen, blijkt dat deze rede geen indruk van voorbij gaanden 
aard heeft gemaakt2) . 

Berichten over een soortgelijk optreden voor professoren van 
universiteiten, of leeraren en leerlingen van gymnasia, zijn in 
grooten getale tot ons gekomen. Zij geven ons vaak den onmiddel-
lijken indruk van Canisius' verschijning weer en laten duidelijk 
zien, wat hij te beteekenen had in het oog van geleerden en man
nen der onderwijspraktijk. Daarom zullen wij eenige dier gebeur
tenissen nagaan. In 1558 moest Canisius met den Amsterdamschen 
Jezuïet Theodoricus Teus3) bisschop Camillo Mentuati vergezellen, 
die door Paulus IV als nuntius naar Polen werd gezonden. Vanuit 
Krakau meldt Canisius dan met eenigen humor: opdat ik hier 
niet heelemaal zonder werk zou zijn4), is mij een dag aangewezen 
om een voordracht te houden. Zondag (23 October) zal aan Clerus 
en Universiteit tijd en plaats worden aangegeven; er worden zeer 
veel toehoorders verwacht. Ik zal hun met bescheidenheid een en 
ander over de zaak van den godsdienst voorhouden, naar gelang 
de Heer zal ingeven 5 ) . 

Canisius vond op den aangegeven dag een uitgelezen gehoor 
bijeen: den nuntius, den bisschop van Krakau, den gouver-

*) V, 681—682. 
2) V, 171, 688. 
3) II, 301. 
4) Over zyn werk in dienst van den nuntius, die oud en ziekelijk was, 
schrijft hij: „in summa, solatio illi sum, magis quam subsidio." II, 324. 
5) II, 326. 
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neur 1 ) , edelen, doctoren en een zoo groot aantal „literarum stu
diosi", dat hij door velen nauwelijks kon verstaan worden. De 
geleerden onder de aanwezigen waren zoo voldaan, dat velen 
hunner den spreker om een afschrift zijner rede verzochten 
of den wensch te kennen gaven, dat hij ze in druk zou uit
geven2). 

Niet minder groot was de toeloop geweest, toen hij een jaar 
vroeger te Keulen moest spreken voor de studenten van het 
college. Dat was 3 November 1557, 's middags om vier uur in 
de groóte zaal der philosophen. Hoewel op weinige uitzonderingen 
na alleen aan de eigen studenten mededeeling was gedaan, kon 
het ruime lokaal de aanwezigen nauwelijks bevatten. Hier sprak 
Canisius over de studie der letteren en wijsbegeerte3). 

In 1565 bezocht hij, na een afwezigheid van bijna twintig jaar, 
zijn geboortestad. In gezelschap van twee Nijmeegsche Jezuïeten 
uit Keulen, kwam hij op 25 November aan. Het was juist het feest 
van Sint Catharina, vanouds gevierd in de scholen. De rector van 
de Latijnsche school, Frans van Limbrich, profiteerde terstond 
van de gelegenheid om het feest een bijzonder cachet te geven 
en vroeg Canisius om een toespraak tot de studenten 4). Natuurlijk 
waren ook de leeraren, de geestelijkheid en niet weinige burgers, 
die het Latijn machtig waren, in de groóte bovenzaal van de fraaie, 
in 1544 gebouwde school aanwezig. Daags voor Canisius Nijmegen 
verliet, schreef deken Thomas Buys, 3 Dec. 1565: 

„Aan allen heeft hij een bewijs van zijn geleerdheid gegeven. 
Wij hebben hem met groóte bewondering in onze school zoo 
prachtig hooren spreken, dat hij zeer vele geleerden de tranen 
uit de oogen perste. Zijn onbeschrijfelijke welsprekendheid 
heeft niemand genoeg kunnen bewonderen, laat staan verklaren, 
zoozeer vereenigden zich bescheidenheid en nederigheid met 

1 ) „primus nobilis vir Palatinus." Dit is wel, naar т ц Prof. Siwek te Rome 
meedeelde, bedoeld als vertaling van „wojowoda" = gouverneur. 
2 ) Bericht van P. Dominicus Menginus, die nadat Pater Teus te Wecnen 
was overleden, diens plaats als reisgezel had ingenomen. (II, 831.) 
3 ) II, 805. 7 Januari 1506 sprak hij wederom te Keulen voor de leerlingen 
van het college, waarbij ook vele personen uit de stad aanwezig waren, 
11 Januari alleen voor de internen, en 14 Januari voor afgevaardigden van 
de universiteit en den gemeenteraad „cum omnium admiratione". (III, 
678—679). 
4 ) V, 657. 
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welsprekendheid en geleerdheid; zijn rijke taal vloeide als een 
snelle stroom" i ) . 
Ook Pater Henricus Dionysius, zelf een zeer welsprekend man, 

roemt in zijn bericht aan Borgias het talent, waarmede Canisius 
te Nijmegen het woord voerde 2 ) . 

Wat heeft Canisius bij deze plechtige gelegenheden wel tot de 
gevers en nemers der wetenschap te zeggen gehad? Meestal zeggen 
degenen, die over zulke redevoeringen bericht hebben, dat hij 
voor de vuist sprak en we hoorden ook Canisius zelf zeggen, dat 
hij zou spreken over „wat de Heer hem zou ingeven". Zoo deed 
hij ook met zijn preeken, maar dat wil niet zeggen, dat hij on
voorbereid optrad. De veertig bundels schema's en meer of min
der uitgewerkte preeken leeren anders. Zoo lag het vermoeden 
voor de hand, dat zich onder zijn nagelaten papieren tenminste 
een schema voor deze voordrachten moest bevinden. Inderdaad 
troffen wij het aan onder den titel: Pro studiis litterarum etiam 
publicis in Ecclesia et promotionibus3), welke, hoe men hier 
„studia publica" ook wil vertalen, een pleidooi aanduidt voor de 
beoefening der wetenschap aan universiteiten. 

De gedachten welke Canisius hier ontwikkelt, zijn zoo merk
waardig van opzet, dat wij meenen er een uitvoerige samenvatting 
van te moeten geven. 

De H. Paulus, zoo vangt hij aan, leert, dat God in Zijn Kerk 
eenigen heeft aangesteld tot apostelen, anderen tot propheten, 
weer anderen als leeraren; dan komen de wonderen 4). Dat wordt 
uitvoeriger herhaald in den brief aan de Ephesiërs6), alwaar 
ook het doel daarvan aangegeven wordt, n.l. om de heiligen tot 
volmaakte plichtsvervulling te brengen, om op te bouwen het 
Lichaam van Christus6). We lezen dan ook in de handelingen 
der apostelen, dat er in de Kerk van Antiochië propheten en 

!) V, 656. 
2) V, 659. 
3) Wij kunnen helaas niet meer aangeven, uit welken der 40 codices wij 
dit stuk lieten fotografeeren, daar door een misverstand vergeten is de foto 
te nummeren. Wij geven daarom een facsimile van het handschrift. 
*) I. Cor. XII [28]. Wij zullen tusschen haken de verwijzingen uit het 
manuscript aanvullen. 
6) Eph. IV [11] . 
e) Wij zagen reeds, blz. 25, dat Geert Groóte met deze woorden Gele aan
spoorde om zich aan het onderwijs te wijden. 
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leeraren waren, mannen met gezag om te leeren en naar dit 
verheven ambt genoemd. 

Caleph, afdalend van Hebron, dat hem als deel was aange
wezen, kwam naar de inwoners van Dabir, dat vroeger Carrath 
sephar, d.w.z. stad der wetenschap, werd genoemd1), wijl deze 
n.l. toen in die stad bloeide bij de inwoners van Kanaan en de 
beoefenaars der wetenschap deze stad als de hunne mochten 
beschouwen, gelijk de Egyptische priesters Memphis, tot wien 
de Grieken zich vaak begaven. De Babyloniërs hadden hunne 
Chaldeeuwen, die vooral in de sterrekunde ervaren waren. De 
Perzen hadden hunne Magi, de Indiërs de Gymnosophisten, de 
Grieken de wijsgeeren en vóór Pythagoras de (zeven) wijzen, 
de Galliërs hadden hun Druïden, naar wien de jongelingen 
samenstroomden, zooals Caesar bericht in zijn Commentaren 
over den oorlog in Gallië." 
Na deze „geleerde" inleiding komt de eigenlijke rede, die in drie 

punten is ingedeeld. 
In het eerste deel wordt op grond van bijbelteksten betoogd, dat 

de wetenschap een voortreffelijk goed is, dat wij moeten nastreven. 
„Welke de straf is der onwetendheid, leert ons de gevangen

schap van het oude volk, de onkunde over- en de verwaar-
loozing van God, ja de eeuwige verdoemenis. Daarom is mijn 
volk in gevangenschap gevoerd, wijl het geen wijsheid bezat2) . 
Wijl gij de wijsheid hebt verstooten, zal Ik u verstooten, opdat 
gij geen priesterambt voor Mij zoudt bekleedens). Waar geen 
ware wijsheid is, daar is geen goed4). Een groot getal wijzen is 
de gezondheid van heel de wereld 5 ) . 

Gij moet gedurende langen tijd leeren, wat gij later zult onder
wijzen. Heilige eenvoud is alleen zichzelve voordeelig, en even
zeer als zij door de verdienste van haar leven de Kerk van 
Christus opbouwt, schaadt zij, als zij geen weerstand biedt aan 
tegenspraak" e). 
In het tweede gedeelte wijst Canisius dan op de beteekenis der 

i ) Jos. XV, [ I»—15]. 
ï) Is. V, [13]. 
3 ) Osee, IV, [6 ] . 
4) Prov. XIX, [2] . 
s ) Sap. VI, [26]. 
e) Hier[onymus, Ep. LUI ad Paulinum, Migne, P. L. xxn, 542]. 

11 
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universiteiten: wij zijn Athene dank schuldig voor den Areopagiet; 
Carthago, wijl Augustinus daar gevormd is; aan Caesarea en 
Athene wegens Basilius; aan Rome wegens Hieronymus, en aan 
Parijs wegens Thomas, Bonaventura, en vele andere in elke tak 
van wetenschap hoogst ervaren en voor elk staatsambt uitstekend 
voorbereide mannen. 

Tenslotte roept hij in het derde punt uit: is er wel een leeftijd 
of stand, voor wie de studie der wijsbegeerte niet nuttig is, daar 
zij den weg bereidt tot de kennis van het goddelijke. Uit het zicht
bare en geschapene toch wordt het ongeziene gekend1). En 
Augustinus in het tweede boek der Christelijke leer zegt zelfs, 
dat de zin der H. Schrift niet voldoende begrepen kan worden, 
zonder kennis van de natuur en de eigenschappen der dingen, 
ja zelfs niet zonder kennis der getallen en der muziek. Of dit 
uit heidensche schrijvers wordt geleerd, doet er niet toe. Al wat 
waar is komt van den H. Geest, door wien het ook gezegd is, aldus 
Ambrosius. Wel moet men volstrekt onaangeroerd laten, wat 
strijdig is met geloof en goede zeden, maar al het overige kan 
de Christelijke wetenschap, als van onrechtmatige bezitters, voor 
zich opeischen. 

Keeren wij thans terug tot Canisius' werkzaamheid in het belang 
der colleges zijner Orde. Om het paedagogisch doel ervan, waaraan 
het didactische ondergeschikt was, beter te kunnen bereiken, achtte 
hij de oprichting van convicten beslist noodzakelijk. Reeds voor 
zijn provincialaat had hij dit ingezien2) en in den eersten brief 
na zijn benoeming tot dit ambt, deelt hij mede, dat hij van alle 
kanten door deftige families wordt lastig gevallen met verzoeken 
om de kinderen ook in den kost te willen nemen. Canisius voelt 
daar alles voor en meent, dat men geen Gode welgevalliger en 
voor Bohemen nuttiger werk op zich kan nemen. Zonder dat zal 
de school nutteloos zijn en daarom stelt hij voor een econoom — 
een leek of een seculier priester — met de stoffelijke verzorging 
der jongens te belasten in een nabij het college gelegen woning, 
terwijl een der paters daar toezicht zal houden op hun studie en 
gedrag 3). 

!) Rom. I, [20]. 
2) Zie hiervóór, blz. 146. 
*) I, 631. 
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Twee jaar later schrijft hij aan Laynez, dat groóte vruchten, 
in Duitschland mogen worden verwacht, wanneer men, gelijk ook 
te Keulen geschiedt, interne leerlingen zal opnemen; gezien het 
algemeene zedenbederf onder de ouders en opvoeders, is het 
hoogst noodzakelijk op deze wijze voor een goede opvoeding zorg 
te dragen *). 

Reeds waren dergelijke convicten zoowel voor aanzienlijke, als 
voor onbemiddelde studenten opgericht te Weenen, Praag, Dil-
lingen en Ingolstadt2), en voor laatstgenoemden bovendien nog 
te Innsbruck en München, toen Canisius een uitvoerige memorie 
opsteläe, waarin hij de voor- en nadeelen van deze stichtingen 
tegen elkaar afwoog. Het betrof hier weliswaar een bijzonder 
geval, n.l. of de Orde te München het aangeboden convict voor 
kloosterlingen en edelen op zich zou nemen, maar bij het opstellen 
van zijn advies gebruikt Canisius de ervaringen, in de reeds be
staande inrichtingen van dien aard opgedaan. 

Tegen de aanneming pleiten de volgende redenen: 
1. De vroeger ondervonden moeilijkheden, zoodat het geen 

luchthartigheid van den kant der paters is, als zij zulk een 
zware last liever trachten kwijt te raken dan te aanvaarden. 

2. Van den kant der Orde is het bezwaarlijk geschikte per
sonen te vinden, aan wie men de leiding kan toevertrouwen. 

3. Van den kant der convictoren: velen blijken dikwijls on
willig, slecht opgevoed, koppig, opstandig, ontembaar en 
zijn veeleer een gevaar voor de goede leerlingen, dan 
dat zij passende vrienden voor hen zijn; zonder gevaar 
kan men ze niet blijven houden noch, in sommige gevallen, 
wegzenden. 

4. De begunstigers, ouders en vrienden der convictoren be
reiden de paters vaak grooten last; zij zijn moeilijk te vol
doen; licht beloopt men hun haat en ontevredenheid als 
dank voor zijn trouwe zorgen. 

5. Op het eerste gezicht lijkt het een prachtige gelegenheid 
om het algemeen welzijn te bevorderen, maar zij stelt de 
paters bloot aan vele en groóte moeilijkheden en gevaren, 

») II, 261. 
2) Hier evenwel kwam het convict voor de onbemiddelden eerst in 1576 
tot stand. 
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vooral als zij niet zeer moedig, verstandig en heilig zijn. 
En aan zulke menschen hebben wij vaak gebrek. 

6. Onder zulk een groóte schaar jongelui kunnen schandalen 
en misslagen niet uitblijven en daarvan krijgen de be
stuurders gauw de schuld, vooral van den kant der ketters 
en der tegenstanders. 

Daartegenover staan gewichtige redenen om het convict toch 
te aanvaarden: 

1. De Katholieke zaak heeft aan geen enkel land grootere 
verplichtingen dan aan Beieren; het past dus aan Beieren 
te geven, wat men tot nu toe aan zoovele andere gewesten 
niet heeft geweigerd. 

2. De hertog van Beieren staat er zeer op, dat de Orde de 
leiding van het convict op zich zal nemen. De Orde heeft 
aan hem, oprichter en weldoener van twee colleges, groóte 
verplichtingen. 

3. Dit argument is des te klemmender, daar het niet goed zal 
zijn te voldoen aan een anderen wensch van den hertog, 
n.l. eenige Jezuïeten beschikbaar te stellen als professoren 
te Ingolstadt. 

4. De financieele en huishoudelijke zorg voor dit convict 
zal niet ten laste der Orde komen; de paters zullen alleen 
over de studie en het gedrag der convictoren te waken 
hebben. 

5. Geen enkele werkkring bijna belooft meer vrucht voor de 
paters en hun scholen in deze streken, en aan geen enkel 
werk hebben de Duitschers thans meer behoefte, dan aan 
een goede godsdienstige opvoeding der jeugd. Vandaar dat 
mannen van scherp inzicht en groot gezag in het openbaar 
durven zeggen, dat zij niet zooveel waarde hechten aan 
die colleges en scholen der Orde, waaraan geen internaten 
zijn verbonden, want van de internaten moet men in 
Duitschland de voornaamste vruchten verwachten. 

6. Aangezien er in Duitschland minder gelegenheid is dan in 
andere gewesten, om zich aan de gewone zielzorg te wij
den, is er reden zich eerder aan dit soort werk te geven; 
de ervaring leert, dat vele ouders en verwanten der leer
lingen op deze wijze een welwillende houding gaan aan-
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nemen tegenover de Orde, en bijgevolg tegenover Christus 
en de Kerk, zoodat men dit middel eerder moet aangrijpen 
dan ter zijde schuiven. 

7. Weigert men, dan zal men van ondankbaarheid worden 
beschuldigd. 

8. Daarbij komt het vrome en achtenswaardige verlangen 
der ouders, die ook hier wenschen, wat zij elders onze 
paters met grooten roem en blijkbare vrucht zien verrich
ten, opdat zij niet genoodzaakt worden hunne kinderen te 
zien bederven in andere tehuizen. 

9. Wanneer eenige novicen der vele Beiersche kloosters in 
een dergelijk convict, gelijk de hertog verlangt en ook te 
Dillingen geschiedt, worden opgevoed, dan zal dit niet 
alleen tot voordeel zijn dezer jonge monniken, maar ook 
van de kloosters, waarheen zij later zullen terugkeeren. 

10. Het zou ook, wanneer vele adellijke jongelui werden op
genomen, zeer veel bijdragen om het geloof onder den adel
stand te versterken i ) . 

Zonderen wij van deze tien punten die uit, welke alleen in dit 
bijzondere geval als tegenargumenten konden gelden, dan blijven 
alleen die over, welke aan den aard van het te ondernemen werk 
zelf zijn ontleend. Het zijn dan alle paedagogische argumenten. 
Men zou zich echter vergissen, wanneer men meende, dat Ca-
nisius het didactische doel zijner colleges verwaarloosde. Reeds te 
Weenen zagen wij hem ijveren voor de vorming van goede leeraren. 
Aan dat streven bleef hij ook als provinciaal getrouw. Hij maakt 
P. Victoria, rector te Weenen, er een ernstig verwijt van, dat in 
zijn college niet beter gezorgd wordt voor de opleiding van goede 
Latinisten; zooals dáár de zoogenaamde viermaandelijksche brie
ven, die in de geheele Orde plachten te circuleeren, gesteld zijn, 
is het een schande voor dat college en de geheele provincie2). 
Niet zelden verlangde hij, dat de leeraren eerst een bewijs van hun 
kunnen gaven з) ; hij wil dat de plaatselijke oversten de leeraren 
aansporen om zich goed op hun taak voor te bereiden en deze met 
de hoogste toewijding te vervullen, hetzij zij veel, hetzij zij weinig 

*) VII, 285—287. 
2) III, 56. 
3) IV, 496. 
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leerlingen hebben. Die toewijding is van het hoogste belang; dan 
alleen zal de leeraar niet onvoorbereid de klas ingaan: 

„in docendo gratiosi praecep tores esse contendant, aliquam 
verborum elegantiam adferant, nihil dictent nisi quod sit elabo
ra tum, non edant publice nisi correcta prius et a superiore vel 
ejus vices supplente approbata" l) . 
Bij de jaarlijksche visitaties der colleges moeten de provinciaals 

— zoo schrijft hij in Januari 1583 — bijzonder rekening houden 
met hen, die godsdienstleer onderwijzen, en nagaan of zij zich aan
passen aan hun gehoor en volgens welke methode zij lesgeven2). 
Het besluit der algemeene congregatie van 1565, waarbij bepaald 
wordt, dat in elke provincie tenminste een huis zij, waarde jongere 
medebroeders, onder meer „ad litteras et humanitatem" worden 
opgevoed, is zeker mede aan Canisius te danken 3 ) . 

Het gebrek aan goede leerkrachten, waarmede hij steeds te 
kampen had, was zeker een der zwaarste beproevingen van Ca
nisius' provincialaat. Telkens klinken de noodkreten op uit zyn 
brieven. Vooral aan Grieksche leeraren was een nijpend tekort. 
„Ik bid U," zoo schreef hij in 1555 aan Ignatius, „mij toch twee 
paters te sturen die in het Grieksch bedreven zijn en meerdere 
andere goede kenners der humaniora"4) . 3 Juni 1559 richt hij 
eenzelfde alarmkreet tot Laynez 6). Het ongeduld maakt hem lich
telijk ironisch als hij Salmerón Iaat weten: 

„Non commendabo iterum Oenipontanum hoc collegium, ad 
quod speramus Rhetoricum isthic Professorem una cum Ger-
manis aliquot mitti posse, inter quos unus Graece profiteri 
norif 'e) . 
Dan weer heeft hij vernomen, dat Praag groot gebrek heeft aan 

een Griekschen leeraar. God geve, dat wij toch eenige hulp vanuit 
Rome mogen krijgen in dezen groo ten nood! 7 ) . Te Innsbruck staat 
de rector van het college zelf in de klas, omdat er niemand anders 
Grieksch kan doceeren; te Ingolstadt wacht men op professoren 

») V, 81. 
я) VIII, 134. 
») V, 753—754. 
*) I, 550. 
β) II, 436. 
β ) III, 310. 
η m, si. 
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uit Rome, vooral op een Griekschen leeraar i ) . In zijn nood moet 
Canisius een scholastiek, die de orde wil verlaten — „sine sponsa 
non vult miser vivere" — omzichtiger behandelen dan hem ge-
wenscht lijkt: „Si tantum Rhetorem et Graece utcumque peritum 
haberemus, lubenter illum sineremus abire" 2) . 

3 Maart 1565 bericht hij aan Borgias, dat in vele colleges een 
Grieksche leeraar noodig is, vooral te Ingolstadt, Dillingen en 
München. God erbarme zich over hen in dezen nood!3) . Vlak 
daarna meldt hij, dat Innsbruck al evenzeer in verlegenheid ver
keert en dat er niet genoeg leeraren zijn4). Als hem een college 
te Würzburg wordt aangeboden, ontbreken drie klassici, een leeraar 
in het Grieksch en het Hebreeuwsch Б ) . Het was een opluchting, 
dat bij gebrek aan belangstelling, de Grieksche cursus te Ingolstadt 
wordt omgezet in een der logica 6). Om dezefde reden kon hij 
in dezelfde stad de klasse der rhetorica opheffen en voor de drie 
overige betere regelingen treffen. In denzelfden brief lezen wij: 

„Expectamus tot mensibus Professorem philosophiae, qui P. 
Arboreo in lectione succédât, cum is amplius docere non possit, 
ut intelligatur 7 ) . Unde M. Carolus Ursinus illius et suo nomine 
profitetur, et utranque lectionem satis gravem sustinet, iamque 
coepit nonnihil corpore laborare. Per Christum rogor, ne Co-
gamur nostros tam graviter ехегсеге. M. Paulus [Vizanus] Di-
lingae magis ac magis deficere scribitur, ut nee suae lectioni 
diutius sufficere possit. Doleo quod cogar eandem cantilenam 
toties occinere, et de nostris miseriis conqueri" 8). 
Toch verloor Canisius den moed niet. Hij blijft aanhouden, tel

kens en telkens weer opnieuw. Daarenboven blijft hij hooge 
eischen van bekwaamheid stellen aan de leeraren. Rome vindt 
hem te veeleischend op dit punt en θ) laat hem weten, dat, ,waar 
hij maar steeds blijft vragen en men niet zulk een overvloed aan 
ervaren leeraren bezit, men wel moet zenden, wat men heeft. 
Ξ) fy 592. 
a ) V,'l3. Zie ook IV, 710. 
s ) V, 33. 
4) V. 45. 
β) V, 368. 
β) V, 724. 
7) Wegens een longziekte kon deze zich niet meer verstaanbaar maken. 
e ) VI, 47—48. 
·) III, 4 3 9 ^ 4 0 ; IV, 234. 
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Borgias kan hem de verzekering geven, dat men te Rome voor 
Canisius' provincie evenveel doet als voor alle andere samen i ) . 
Inderdaad had Rome gedaan wat mogelijk was en zelfs in Spanje 
laten zoeken naar leeraren en professoren voor Duitschland2). 
Maar Canisius moest en zou zijn leeraren hebben, en goede ookl 
De doctoren in de theologie, die Rome leverden, hadden trouwens 
tijdens hun studiejaren geen les gegeven, gelijk zulks aan bijna 
alle universiteiten gebruikelijk was, zoodat velen in Duitschland 
den Jezuïeten verweten slechts „bul-doctors" te zijns). 

Canisius zocht ook elders hulp. Op een zijner reizen koos hij 
eenige medebroeders te Bologna uit voor de Duitsche colleges4). 
Vooral vanuit Keulen verwachtte hij goede leeraren, bijzonder 
magistri artium; ook zond hij jonge leden zijner provincie ter op
leiding daarheen 6 ) . Evenwel kon men ook hier aan zijn verzoeken 
niet voldoende tegemoetkomen, zoodat wij hem ook nu weer hooren 
verzuchten over de Keulenaars: „in accipiendis nostris quam do-
nandis liberaliores videntur"6). 

Wij zien Canisius dus vasthouden aan de denkbeelden, welke 
hij in de jaren zijner praktische werkzaamheid over onderwijs en 
opvoeding had verworven. Men zou de vraag kunnen stellen of 
geen nieuwe invloeden daarop inwerkten. Immers, niemand min
der dan Joannes Sturmius bezocht in 1560 het onder Canisius' 
leiding opgerichte college te Dillingen7), waarvan het studie
program aan diens definitieve goedkeuring onderworpen was ge
weest. Vijf jaar later maakte Sturmius naar aanleiding van dit 
bezoek deze opmerking: 

„Vidi enim quos scriptores explicent et quas habeant exerci-
tationes et quam rationem in docendo teneant, quae a nostris 
praeceptis institutisque usque adeo proxime abest, ut a nostris 
fontibus derivata esse videatur" 8 ) . 
Dit is in zooverre juist, als er overeenkomsten zijn in het Jezu-

ietische onderwij sprogram, en dat van de Broeders des gemeenen 
i) III, 451. 
») III, 82. 
3) IV, 322. 
*) II, 93—94. 
B ) I I , 349. 
«) III, 309. 
T) Hyma, 298. 
e ) Duhr, Studienordnung, 7. 
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levens, hetwelk door Sturmius was overgenomen. Dat wij echter 
hij de Jezuïeten niet mogen spreken van een rechtstreeksche af
hankelijkheid van de Devotio moderna, is door ons vroeger reeds 
aangetoond, toen wij in ons vierde hoofdstuk bewezen, dat Parijs 
het model was voor het eerste Jezuïetencollege te Messina, evenals 
— dit bleek in het eerste hoofdstuk — voor de pioniers van 
Deventer en Zwolle. Deze argumentatie zou afdoende zijn, wanneer 
niet kort voordat Sturm Ingolstadt bezocht heeft, Canisius het
zelfde had gedaan te Straatsburg. Wij zeiden reeds dat hij onder
handelde met den kanselier van Erasmus van Limburg, den bis
schop van Straatsburg. Het gevolg dezer te Augsburg gevoerde be
sprekingen was, dat Canisius rond Nieuwjaar 1558 een maand 
lang bij den bisschop verbleef te Elzass-Zabern, om er de situatie 
op te nemen. In Straatsburg zelf besteeg hij den kansel, eenmaal 
daar door de burgerij in den Dom opgericht voor Geiler van 
Keisersbergi), en preekte er voor een ongewoon groóte menigte. 
Dit optreden was voor de Katholieken een groóte vreugde, temeer 
daar zij in geen enkele stad slechter behandeld werden. Een der 
voornaamste oorzaken daarvan was, naar Canisius' meening, de 
school van Sturm. Wij laten hier de betreffende passage volgen 
uit zijn brief van 1 Februari 1558, met spijt overigens constateerend, 
dat hij zich hier niet minder heftig over zijn tegenstanders uitlaat 
dan Luther, Calvijn, Illyricus, of latere geleerden als Droysen, von 
Raumer en Schäfer over Canisius en de zijnen. 

„In causa est — aldus genoemde brief — frequens schola 
Studiosorum, qui ad mille argentinae sie instituuntur ut maiores 
ego pestes non putem aliunde prodire, latiusque spargi in Gal-
liarum et Germaniae provincias, quae nobilem et selectam iu-
ventutem a pessimis magistris illic fede corrumpi, et omni 
impietatis doctrina imbuì sumptuose curant, ut habeant postea 
sedentes in cathedra pestilentiae, et Pérfidos Rei Publicae Gu-
bernatores. Portasse sic Satan sperai per impíos et doctos istos 
magistros, non minus adferre lucri suae sinagogae, quam nunc 
ecclesia Dei capere coepit, per ministros et magistros societatis 
Jesu, ut quorum pus et aeque felicibus conatibus non potest 
inimicus ille non in videre atque reluctari" 2 ) . 

!) II, 188, 906. Excerpten uit Geiler's preeken in Сап. 15, biz. 123 en Can. 
31, biz. 37. 
s) Π, 188. 
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Dit is alles, wat Canisius over Sturm's school meedeelt. Nog 
slechts eenmaal komt zij in de latere correspondentie ter sprake. 
In een brief van 3 Mei 1560 lezen wij, dat daar een tooneelspel is 
opgevoerd, waarvan de inhoud hierop neerkomt: een koopman is 
beangst over zijn eeuwig heil. De apostel Paulus en de dokter 
Cosmas komen den zieke verzorgen en wijzen hem als genees
middel den nieuwen godsdienst aan. Als hij deze medicijn heeft 
geproefd, begint de zieke te braken, om aan te duiden, dat hij van 
het Katholicisme niets meer behoudt. 

„In summum ludibrium", zoo vervolgt Canisius, „adducuntur 
Peregrinationes, Preces, Eleemosinae, leiunia, Indulgentiae, 
candelae, diplomata, vestes sacrae, calices. Aderant Altaria, 
sandalia et calcei Monachorum, Missae, Vigiliae, Psalteria, sanc
torum intercessiones ridebantur. Horrendum dictu, ne a forma 
quidem salutaris hostiae, quae Eucharistiam sumentibus porrigi 
solet, abstinuit impietas. Hue enim tendit Sathan, ut oppressa 
religione Christum ipsum petat, et in tantae maiestatis iniuriam 
ex sacris ludum faciat, omniaque prophanet, quae ad pietatem 
sunt institute et pus convenire possunt" ! ) . 
Wij zien dus, dat Canisius wel op de hoogte was van hetgeen 

er in de school van Sturm omging, maar geenszins blijkt, dat hij 
iets van diens onderwij sprogram heeft overgenomen2). 

Heeft hij echter misschien zelf studieregelingen opgesteld? Bij 
de oprichting der colleges had hij immers het laatste woord te 
spreken over de inrichting van het onderwijs. Zoolang de defini
tieve Ratio Studiorum Societatis Jesu nog niet gereed was (1599) 3 ) , 
placht het hoofdbestuur der Orde wel een onderwijsmethode aan 
de oprichters voor te leggen, maar behield de provinciaal het 
recht, wijzigingen aan te brengen. Dit recht werd b.v. voor Canisius 
uitdrukkelijk gestipuleerd bij de oprichting van het college te 
Ingolstadt 4) ; te Praag moest de programmatische Latijnsche rede
voering, waarmee de lessen werden begonnen, vooraf door hem 
worden goedgekeurd5). 

*) II, 630. 
s ) Later hebben de Jezuïeten bij de samenstelling der Ratio Studiorum 
echter wel van Sturm's program gebruik gemaakt. (Duhr, I, 281). 
3) Duhr, Studienordnung, 21. 
*) Pachtler, Ratio Studiorum, III, 467. 
в) Kroess, I, 35. 
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Inderdaad staan meerdere studieregelingen op naam van Ca-
sius. Aangenomen dat hij werkelijk de opsteller ervan is, klinkt 
het evenwel zeer bevreemdend, dat de vier eerste congregaties 
der Opperduitsche provincie telkens weer besluiten, er bij het 
hoofdbestuur der Orde te Rome op aan te dringen, dat van hooger-
hand voorschriften worden gegeven aangaande de inrichting van 
het onderwijs. De eerste dezer vergaderingen, onder Canisius' lei
ding in 1568 te Augsburg gehouden, vraagt bepalingen betreffende 
het onderwijs in de theologie en philosophie, de tweede (Augsburg 
1571) herhaalt deze vraag en breidt ze uit tot de humaniora, de 
derde (Augsburg 1573) en vierde (Innsbruck 1576) blijven telkens 
weer aanhouden i ) . Op deze vergaderingen was Canisius een der 
meest vooraanstaande figuren en er is alle reden voor de veronder
stelling, dat deze herhaalde verzoeken niet op de laatste plaats 
door hem zijn geïnspireerd. De behoefte aan eenheid van methode, 
door de Congregatie zoo sterk gevoeld, schijnt ons onverklaarbaar 
toe, wanneer men aanneemt, dat Canisius inderdaad — en nog 
wel voor meerdere colleges tegelijk geldende — voorschriften heeft 
gegeven, waarvan de oudste en belangrijkste reeds uit de jaren 
1560—1561 dateeren. Wij komen hier aanstonds op terug. 

Dan zijn er nog andere studieregelingen dan die, welke voor 
de Jezuieten-colleges bestemd zijn, op naam van Canisius gesteld. 
Ook hier dienen wij na te gaan of dit wel terecht geschied is. 

Uit het stadsarchief van Ingolstadt publiceerde J. B. Reiser een 
tweetal reglementen, en wel één voor het lager onderwijs2), één 
voor de „Latijnsche school" з) aldaar. De eerste, gepubliceerd 
onder den titel „Ordnung der deutschen Schulen", draagt het op
schrift: „Wie sich hinfüran die Teutschen Schuelmaister, welche 
die Kinder im Teutschen Lesen, Schreiben und Rechnen zue under-
weisen pflegen, auch die Schuelkinder verhalten sollen. 1589"; 
of de tweede zelf den titel draagt „Ordnung der Lateinschule zu 
Ingolstadt 1597", dan wel van den uitgever heeft ontvangen, blijkt 
niet uit de wijze waarop zij gepubliceerd is. Bij de uitgave dezer 
stukken acht Reiser elke bewijsvoering voor Canisius' auteurschap 
overbodig. In zijn inhoudsopgave beschrijft hij het derde deel 

i) Pachtler, Ratio Studiorum II, 5—6. 
2) Reiser, 85—100. 
») Reiser, 100—102. 
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zijner publicatie met de woorden: „Einflusz des Seligen und seiner 
Genossen auf Verbesserung des niedern Schulwesens, gezeigt 
durch eine Schul-Ordnung von 1589 (deutsche Schule) und von 
1550, revid. 1597 (Lateinschule)"1). Maar op welke gronden wor
den beide regelingen in verband gebracht met Canisius? De do
cumenten noemen hem niet als den ontwerper. Het eerste draagt 
het jaartal 1589. Canisius verbleef toen reeds negen jaar in Zwit
serland; slechts éénmaal bezocht hij in die periode voor enkele 
dagen Ingolstadt en wel in 1584!2). Niettemin rijst ons, bij de 
beschouwing van den inhoud, herhaaldelijk de gestalte van Ca
nisius voor den geest. Tal van deze bepalingen voor het lager 
onderwijs stemmen overeen met die, welke op aanwijzing van 
Canisius in 1562 door de Beiersche regeering werden vastgesteld 
voor de universiteit3). Aangezien nu de regeling voor het 
lager onderwijs eerst zeven en twintig jaar na die van het hooger 
is uitgevaardigd, kan het niet verwonderen, dat we in de eerste 
de meer algemeene bepalingen van laatstgenoemde terugvinden, 
als b.v. aangaande de orthodoxie van het onderwijzend personeel, 
het gedrag der leerlingen, inspecties door de regeering enz. Metzier, 
die op dit vraagstuk in zijn brochure niet is ingegaan, zegt over 
dit schoolprogram : „Sollte sie auch Canisius nicht gerade zum 
Verfasser haben, so dürfte sie doch sicher unter seiner Leitung 
und Aufsicht entstanden sein" *). Het behoeft geen betoog, dat wij 
het positieve, dat tenslotte nog in deze formuleering doorschemert, 
niet kunnen onderschrijven. Het document is voor de kenschetsing 
van Canisius' denkbeelden over het lager onderwijs ter zijde te 
stellen. Slechts op enkele punten zijn er sporen van zijn invloed, 
inzooverre n.l. er eenige bepalingen in voorkomen ter handhaving 
van het katholieke karakter van het onderwijs. 

Het tweede document, dat Reiser publiceert, betreft de Latijn-
sche school van Ingolstadt. Zooals wij reeds zeiden, draagt dit 
*) Reiser, blz. XI. 
*) VIII, 649. 
3) Wy zullen daarop nog terugkomen. 
4) Metzier, Canisius als Erneuerer, 24. Ongeveer gelijkluidend oordeelde in 
1921 G. Lamers, S. J. in Studiën Dl. XCV (1921) blz. 371. In een meer popu
lair geschrift, Petrus Canisius als Opvoeder, Tilburg, Jongensweeshuis 
[1925], blz. 23, wordt over de in Studiën aangevoerde bedenkingen niet 
meer gesproken. Rombouts, I, 206, laat Canisius eigenhandig dit en het aan
stonds te noemen program opstellen. 
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stuk het jaartal 1597, doch wordt daarmee volgens den uitgever het 
jaar eener revisie aangegeven, terwijl het origineel in 1550 is ver
vaardigd. Dat die revisie van 1597 niet het werk van Canisius is ge
weest, spreekt van zelf. In dat jaar toch vocht hij zijn laatsten 
strijd uit tegen de vele kwalen, die hem ten grave voerden. De 
„Vorlage" der revisie is ons niet bekend, zoodat wij niet weten, 
wat Canisius in deze studieregeling heeft neergelegd, zoo wij ten
minste moeten aannemen, dat hij ze in 1550 heeft geschreven. 
Reiser zegt slechts dat ze „onder Canisius is ingevoerd". Brauns-
berger spreekt in de Brieven nergens over deze kwestie en mede 
hierom durven wij dit stuk niet voor een werk van Canisius houden. 

Wij moeten nu de studieregelingen beschouwen, welke voor 
de Jezuïetencolleges zijn opgesteld en wel op de eerste plaats de 
door Pachtler gepubliceerde „ratio studiorum"1), welke, naar zijn 
meening, de oudste of althans één der oudste is, welke in de 
Jezuïetenorde zijn ontstaan. Volgens hem is zij waarschijnlijk 
door Canisius zelf geschreven 2). Wij hebben dus eerst weer de 
kwestie van het auteurschap onder de oogen te zien. 

Het stuk is gevonden in een chronologisch geordende verzame
ling van bescheiden, welke het college van Ingolstadt betreffen, 
maar is zelf ongedateerd. Neemt men aan, dat de verzamelaar den 
datum van zijn ontstaan kende, dan moet het, gezien de plaats, 
welke hij aan het stuk heeft gegeven, geschreven zijn in 1560/1561. 
De inhoud levert geen bezwaar op tegen deze veronderstelling. 
Op grond van enkele passages in den tekst meent Pachtler, dat 
het stuk, hoewel gevonden in documenten van het college te In
golstadt, bestemd is geweest voor Praag en (spoedig) door Ingol
stadt is overgenomen. Immers, volgens een der voorschriften 
moeten de sententies van Cato en de kleinere brieven van Cicero 
zoowel in het Latijn als in het Boheemsch of Duitsch worden ver
klaard 3). Verder is er sprake van „beide colleges", welke onder 
één praefectus studiorum staan4) , waarvan een het „nieuwe col-
lege" wordt genoemd s ) . Doch is deze ratio nu ook door Canisius 
1) Pachtler, Ratio Studiorum, I, 154—171. 
2) Pachtler, I.e., 154—155. 
3) Pachtler, I.e., 166. 
4) Pachtler, I.e., 157. 
5) Pachtler, I.e., 160. Over die beide colleges te Praag: III, 710. Met het 
„nieuwe college" is het konvikt bedoeld. De verklarende aanteekening bij 
Pachtler is onjuist. 
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vastgesteld? In 1561 (11—15 Juli) ι) bezocht hij het college te Praag 
voor de jaarlijksche visitatie en heeft hij zich, gelijk de berichten 
uitdrukkelijk meedeelen, ijverig ingelaten met de studie-aange-
legenheden. De rector, P. Paulus Hoffaeus, over wiens bestuur de 
provinciaal zeer tevreden was 2 ) , werd vrijgesteld van zijn klassen. 
Samen met Canisius bezocht hij aartshertog Ferdinand om de 
paters en de onbemiddelde leerlingen aan te bevelen en bescher
ming te vragen tegen molesteerende buurvrouwen з). Ook voor 
de interne aangelegenheden van het onderwijs gaf de provinciaal 
voorschriften. Uit zijn eigen verslag weten wij alleen, dat het vooral 
zaak was, een leeraar voor het Grieksch te vinden*), en dat de 
gegeven voorschriften bij de opening van het schooljaar van kracht 
zouden worden б). Méér valt ook uit een bericht van Hoffaeus 
niet op te maken e), maar uit de viermaandelijksche brief, door 
P. Henricus Blissemius 25 Augustus 1561 te Praag geschreven, 
blijkt, dat op verlangen van Canisius voortaan ook Hebreeuwsch, 
Mathematiek, Logica en Ethica moest gegeven worden7) . 

In al deze berichten is dus nergens sprake van het opstellen 
van een gedetailleerd studie-program. Het lijkt ons trouwens reeds 
bij voorbaat uitgesloten, dat dit in vier dagen tij ds, temidden van 
zoovele andere beslommeringen, zou zijn geschreven. Bovendien 
is de inhoud niet van dien aard, dat daardoor Canisius' auteur
schap, hetzij op de juist besproken dagen, hetzij op een anderen 
tijd, sterker komt te staan. De stijl is geenszins de zijne. Wel
iswaar geldt het hier een reglement, een document dus, dat weinig 
gelegenheid biedt voor een persoonlijke zeggingswijze, maar toch, 
het feit dat Braunsberger hier een andere persoonlijkheid meent 
aan te voelen 8), is voor ons veelzeggend. Ook de spelling van ver
schillende woorden is voor iemand, die vele autographen van Ca
nisius onder de oogen heeft gehad, bepaald vreemd. Vervolgens 

!) III, 193. 
2) III, 185: „Trovammo quel Collegio quieto per il buon guverno del Ret
tore". 
3) III, 188. 
*) III, 187. 
s ) III, 188: „Habbiamo dato ordine quanto alle classi, il quale si ha di 
esseguire alla renovatione delli studii." 
e) III, 718—719. 
τ) III, 718. 
8 ) III, 719. 
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is er herhaaldelijk sprake van zangonderwijs1), en nu hebben wij 
vroeger al gezien, dat Canisius daarvoor nu juist niet geestdriftig 
was gestemd. Hem was trouwens van hooger hand opgedragen, 
nooit toe te staan, dat het zang-onderricht door een lid der Orde 
zou borden gegeven 2), maar uit deze ratio studiorum blijkt niet 
duidelijk, dat dit voorschrift werd opgevolgd. Ook missen wij een 
bepaling omtrent katechismus-les op Vrijdag, die wij toch overal, 
waar Canisius als studiepraefect optrad, hebben aangetroffen. 
Echter wijst één voorschrift evident op zijn invloed, n.l. dat de 
leeraren de jongens zullen aansporen om geknield en met ge
vouwen handen een gebed te verrichten, wanneer de klok geluid 
wordt voor den vrede з). Het betreft hier een oud gebruik, dat 
volgens een bericht uit 1556, op instigatie van Canisius door den 
aartshertog weer was ingevoerd 4). Maar uit niets volgt, dat het 
rechtstreeks door hem in deze studieregeling een plaats kreeg. 

Op grond van deze beschouwingen meenen wij, het niet met 
Pachtler voor waarschijnlijk te mogen houden, dat deze ratio studio
rum door Canisius is geschreven. Ook Braunsberger durfde zulks 
niet aan, maar bepaalde zich tot het vermoeden, dat deze voor
schriften, welke misschien uit Rome zijn gezonden of door Hoffaeus 
tijdens zijn Praagsch rectoraat zijn opgesteld, in 1561 door Canisius 
te Praag nagezien, verbeterd, bekrachtigd en verplichtend zijn 
gesteld en geleidelijk ook in andere colleges in gebruik kwamen B ). 
Doch dit alles moet dan in die vier dagen en dus zeer oppervlakkig 
zijn geschied. En als het inderdaad zóó gebeurde, waarvandaan 
dan dat voortdurend aandringen van Canisius en Hoffaeus6), 
welke laatste liefst zijn zaken alleen regelde, opdat te Rome een 
ratio studiorum zou worden opgesteld? 

Een nieuw gezichtspunt in deze kwestie opent Kroess in zijn 
Geschiedenis der Boheemsche Jezuïeten-provincie. Volgens hem 
heeft reeds P. Victoria, die in 1557 het college te Praag uit ab
normale moeilijkheden moest gaan redden 7), een ratio studiorum 

!) Pachtler, Ratio Studiorum, I, 156, 161, 171. 
a) Duhr, I, 443. 
») Pachtler, Ratio Studiorum, I, 161. 
*) I, 771. 
«) III, 719—720. 
e) Duhr, I, 280 
7) Kroess, I, 41. 
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opgesteld, waarvan echter de oorspronkelijke redactie niet be
waard gebleven is. Dit is dan de ratio, welke wij bespreken, maar 
zij is door Canisius op meerdere punten aangevuld en in drie 
hoofdstukken gesplitst ! ) . In het overzicht van den inhoud, dat 
Kroess op deze mededeeling laat volgen, stelt hij dan feitelijk alle 
bepalingen op naam van Canisius. Doch wederom vragen wij : 
met welk recht wordt dit alles gezegd? Elke verwijzing naar een 
mededeeling over deze feiten ontbreekt hier in dit overigens zoo 
ruim gedocumenteerde boek! Bovendien, daar de ratio, die door 
Victoria zou zijn opgesteld, niet bewaard is gebleven, is het on
mogelijk te bepalen, wat Canisius er in veranderd heeft en wat 
bijgevolg als zijn werk moet worden beschouwd in het bewaarde 
document van 1560—1561. Uit dit stuk blijkt zulks niet, getuige
nissen van buitenaf staan niet tot onze beschikking! De conclusie 
kan dus slechts deze zijn: de ratio van 1560—1561 is op te zwakke 
gronden, ja eigenlijk zonder gronden, aan Canisius toegeschreven. 

Zoo zijn wij tot een negatief resultaat gekomen: de documenten, 
die ons bij uitstek konden inlichten over Canisius' paedagogisch-
didactische denkbeelden, mogen wij niet benutten. 

Met zekerheid weten wij echter, dat drie andere verhandelingen 
van dien aard door Canisius zijn geschreven. Zij hebben alle be
trekking op de studie der theologie; de eerste — chronologisch de 
laatste — is een uitvoerig advies aan priesters over de wijze, 
waarop zij hun vroegere studies kunnen bijhouden en aanvullen 2) ; 
de tweede, die het derde hoofdstuk vormt van Canisius' vermaarde 
memorie van 1583 3), betreft de opleiding der studenten in de 
theologie4) ; de derde is een brief aan den Zuid-Nederlander 
Andreas Fabricius, die door bemiddeling van paus Pius V in 1567 
was aangesteld tot opvoeder van Ernest van Beieren, een twaalf
jarig hertog je, dat toen reeds voor een bisdom was bestemd5). 
Bij het aanvaarden van zijn taak had Fabricius zich om raad 
gewend tot Canisius, die dus evenals b.v. Vives en Erasmus, het 
zijne kreeg te zeggen over de opvoeding van een vorstenkind. 

Van deze drie documenten bevat het laatste een aantal didacti-
!) Kroess, I, 90. 
2) Pachtler, Ratio Studiorum, II, 514—521. 
3) Zij is benut door Janssen-Pastor, IV12, 382 en V12, 182—185, 206, 530. 
*) VIII, 117—154. 
P) VI, 99. 
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sehe raadgevingen, welke ook buiten het terrein der theologie 
hare waarde hebben. Daarom zullen wy hier een overzicht van 
den inhoud geven. 

Canisius begint met de verklaring, dat het hier gaat om een 
zeer belangrijke en omvangrijke kwestie, maar dat hij zich niet
temin tot drie punten zal beperken, n.l. hoe het vorstenkind moet 
worden opgevoed tot Katholiciteit, tot vroomheid en tot geleerd
heid. 

Om het eerste te bereiken geeft hij allereerst een negatief middel 
aan: separatie van kettersche personen en boeken. Dan het aan-
kweeken van een hechte, liefdevolle Katholieke overtuiging en 
van afkeer voor de dwaling, waartoe verschillende boeken worden 
aanbevolen. Maar het zou nog slechts weinig zijn als een man, 
die bestemd is om uit te blinken boven anderen door een kerkelijke 
waardigheid, naar het voorbeeld zijner voorvaderen, Katholiek is; 
het is van veel meer beteekenis, ja noodzakelijk, dat hij ook vroom 
is en door een voorbeeld van vroomheid anderen voorlicht. Hiertoe 
zijn goede leiding, en de werken van Lansperg, Blosius, Tauler, 
de Imitatie en Augustinus aan te bevelen. Vooral op het gebed, 
liefde voor de liturgie, de vereering der H. Maagd, zorg voor de 
armen en de lezing van de levens der Heiligen dringt Canisius aan. 
Het derde punt, de zorg voor de wetenschappelijke ontwikkeling, 
werkt hij uit op een wijze, die van groóte ervaring getuigt. Fa-
bricius zorge voor degelijke grondslagen en brenge zijn leerling 
geleidelijk tot het moeilijkere. De jonge hertog moet de gramma
ticale regels meester zijn, dagelijks Latijn leeren spreken en 
schrijven en nu en dan met anderen wedijveren in het oefenen 
van den stijl, die de beste leermeester der welsprekendheid i s 1 ) . 
Van tyd tot tijd moet hij stukken uit het Duitsch in het Latijn 
vertalen en omgekeerd, opdat hij bedrevener worde in het gebruik 
van beide talen. Slechts reine en Katholieke schrijvers mag hij 
lezen, ook in deze jaren van meer elementaire studie. En niet in 
het wilde weg, maar volgens een geregeld program, moet hij stu-
1) Daar de zin van het origineel niet juist geconstrueerd schijnt te zijn, 
laten wij hier deze passage in het oorspronkelijke Latijn volgen: „Regulas 
Grammaticae teneat, latine loqui et scribere quotidie discat, et interdum 
certet cum aliis in exercendo stilo, qui optimus dicendi magister existit." 
(VI. 103). 

12 
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deeren, zoodat hij wete, wat hij te leeren of te lezen heeft, en op 
welke uren, zulks in opdracht van zijn leeraar. Deze moet er 
groóte zorg aan besteden, dat er op de goed-verdeelde uren van 
den dag steeds afwisselend en nuttig werk door den leerling valt 
te verrichten en hij eische met ernst, dat alles op de vastgestelde 
plaatsen en tijden gedaan worde en late geen ruimte over voor 
geluier of nuttelooze studie ! ) . 

De beste programs en de beste leeraars zijn echter nog geen 
waarborg voor succes, gelijk de latere geschiedenis van den jonge
man, op wien bovenstaande wijze raadgevingen moesten worden 
toegepast, een keer te meer heeft bewezen. Doch het is niet onze 
taak daarop nader in te gaan. 

Uit de correspondentie van Canisius zou een boeiend verhaal 
samengesteld kunnen worden: de roman van een groot bevor
deraar van het onderwijs. Wat al zorgen vorderde de wederopbouw 
van hetgeen in de woelingen der voorafgaande jaren was stuk
geslagen ! Er moesten tehuizen komen voor leeraren en leerlingen, 
klaslokalen worden ingericht, fundaties tot stand gebracht om 
kosteloos onderwijs te kunnen geven! De leeraren waren vaak uit 
verschillende nationaliteiten samengebracht en daar hun reli
gieuze vorming in den nood der tijden niet altijd degelijk genoeg 
had kunnen zijn, bezaten niet allen de zelfbeheersching om de 
moeilijkheden, voortspruitend uit verschil in taal, temperament 
en gewoonten, te effaceeren. Wat een ellende sproot er niet voort, 
alleen reeds uit het feit, dat vele zonen van het zuiden het klimaat 
en de voeding — vaak is er sprake van dat afschuwelijke bier! — 
niet konden verdragen. Wij laten echter dezen roman vooralsnog 
ongeschreven. Tot besluit van dit hoofdstuk willen wij nog slechts 
nagaan, wat Canisius heeft gedaan om zijn colleges te voorzien 
van een zeer belangrijk hulpmiddel bij het onderwijs: goede leer
boeken. Het moge ongeloofelijk klinken, dat deze met werk over
laden man — wat wij in dit boek bespreken is nog slechts een 
onderdeel van zijn waarlijk verbijsterende activiteit — nog tijd 
vond om ook op dit gebied zelf de handen uit de mouwen te 
steken. En toch is het waar, dat Canisius zelf in het belang der 

!) VI, 100—103. Met kwesties van hof-etikette wil Canisius zich niet in
laten: „Alii rectius de officio disciplinae et vitae vestrae Aulicae iudicabunt." 
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studeerende jeugd meerdere uitgaven deed verschijnen, welke deels 
van godsdienstigen aard zijn, deels als hulpmiddelen bij het taal
onderwijs bedoeld waren. 

Hier moeten wij op de eerste plaats, zoowel om chronologische 
redenen als wegens het exceptioneele succes, den katechismus ter 
sprake brengen. Welk een geweldige praestatie deze uitgave is, 
wordt ons eerst voorgoed duidelijk, als wij de vóórgeschiedenis 
ervan nagaan 1 ) . 

In 15512) had Ferdinand I den senaat der Weensche universiteit 
opdracht gegeven een theoloog uit te kiezen, die namens de theolo
gische faculteit een samenvatting zou opstellen van de Christelijke 
leer. Hoewel noch Lanoy, de rector der Jezuïeten te Weenen, 
noch Le jay, die beiden aan de universiteit colleges gaven3), de 
vergadering bijwoonden, werd toch laatstgenoemde gekozen en 
daarna door den koning en nogmaals door diens kanselier Dr. Jonas 
aangespoord, de opgedragen taak te volbrengen. Reeds een jaar 
te voren had Canisius aan Ja jus meegedeeld dat hij in het Latijn 
de Christelijke leer wilde onderwijzen aan de universitaire jeugd, 
hoewel dit in Italië in de volkstaal gebeurde4), en zijn lessen ook 
wilde uitgeven 5). Hij vroeg daarover de meening van Le jay en 
legde hem een specimen voor van de eerste les. Deze antwoordde 
dat een algemeene katechismus hem niet alleen nuttig, maar zelfs 
noodzakelijk scheen; hij gaf evenwel vrij doorzichtig te kennen, dat 
Canisius zijn krachten overschatte door op te merken, dat, naar 
zijn meening, de katholieke katechismus met groóte toewijding 
door drie of vier paters zou geschreven moeten worden. Hij moest 
echter maar het oordeel van Ignatius vragen, temeer daar hij als 
1) Hierover publiceerde Braunsberger in 1893 een uitvoerige studie. (Zie 
literatuur-opgave). Daar hij in de Brieven meerdere correcties aanbrengt, en 
vooral, wijl sindsdien de Monumenta Societatis zijn verschenen, hebben 
wij de hier volgende uiteenzetting alleen op deze bronnenuitgaven ge
baseerd. 
2) Voor deze gebeurtenissen: Polanco, Chronicon, II, 275—276. 
8) Duhr, I, 46, spreekt alleen over het professoraat van Lejay; deze zelf 
echter schrijft 9 Oct. 1551 dat noch hij, noch Lanoy de vergadering van den 
senaat bijwoonde. Daaruit blijkt, meenen wij, dat ook Lanoy colleges gaf. 
Vgl. Epp. Jaji, 372. 
*) Vgl. evenwel: Tacchi Venturi, I, 366 vlgg. 
Б) Vrijdags — dus juist als te Messina — gaf hij aan de leerlingen van het 
college te Weenen katechismus; de lessen werden gedicteerd en moesten 
thuis van buiten geleerd worden (Polanco, Chronicon, III, 251.) 
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rector, professor en predikant aan de universiteit, voor het oogen-
blik genoeg te doen had 1 ) . 

Het is te begrijpen, dat Le jay, die aan den te schrijven kate-
chismus zulke eischen stelde, over zijn „uitverkiezing" weinig ver
heugd was. Hij prees naar best vermogen de reeds bestaande 
Duitsche katechismussen, met name die van Petrus de Soto, 
Gropper en de Mainzer Synode, maar Ferdinand handhaafde zijn 
eisch. In zijn verlegenheid vraagt hij raad bij Ignatius: vlakweg 
weigeren is onmogelijk; aannemen kan hij ook niet, daar hij noch 
het noodige materiaal, noch de noodige bekwaamheid, noch den 
tijd heeft. Lanoy heeft het te druk om te helpen. Evenmin zal men 
willen toestaan, dat zij hun colleges staken om zich uitsluitend 
aan het boek te wijden, want „in Duitschland is het gebruik, een 
boek in een enkelen nacht te schrijven"2). Canisius en Goudanus 
te Ingolstadt zullen evenmin kunnen helpen, wijl de afstand te 
groot is3). 

In zijn antwoord van 24 Februari 1551 deelt Ignatius mede, dat 
inderdaad aan Laynez reeds opgedragen is een compendium theo-
logiae te schrijven. Maar vermoedend, wat hij 22 September 4) en 
nogmaals 17 Novembers) als feit meldt, n.l. dat Laynez te zeer 
door het concilie in beslag genomen wordt, draagt hij Ja jus op 
den katechismus te schrijven met behulp van Canisius en Gou
danus6) . Van die samenwerking is echter niet veel gekomen, al 
was Canisius in Maart 1552 van Ingolstadt naar Weenen verhuisd. 
Het werk bleef liggen voor den eerst een en dertig jaar tellenden 
Nijmegenaar. Hooren wij hem zuchten onder de zwaarte van zijn 
taak, als hij daags na den dood van Lejay 7) aan den secretaris der 
Orde schrijft, dat het samenstellen van het handboek der Christe
lijke leer zulk een last voor hem is, — want de andere paters 
helpen hem daarbij niet veel — dat, al doet hij ook niets anders, 
de tijd nog te kort is. Hij zou, wat hij P. Claudius vaak gezegd 
1 ) Epp. Jaji, 358—359! ' 
z) „Ni se contenteriano che per attendre a questa opera cessassemo de 
legere; perche qua in Germania e l'usanza che in una notte se compone un 
libro." 
8) Epp. Jaji, 372—374. 
4) Epp. Ign., Ili, 662. 
B) Epp. Ign., Ili, 725. 
e) Epp. Ign., Ili, 333. 
T) 6 Augustus 1552. 
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heeft, graag werken in de nonnenkloosters, de gevangenissen en 
hospitalen^), als deze arbeid het hem niet belette. Le jay heeft 
hem echter steeds geantwoord, dat hij met terzijdestelling van al 
het andere, al zijn tijd aan het schrijven van dit boek moest be
steden. En niettemin is hij nog slechts aan het begin en ziet niet 
of hij in den eersten tijd zal opschieten. Daarom verlangt hij ten 
zeerste door de raadgevingen van den generaal der Orde geholpen 
te worden; want hoewel hij zooveel werk heeft verzet, is hij noch 
tevreden, noch gerust; hij is n.l. bang, dat dit werk jarenlang on
voltooid blijft, indien hij zoo blijft doorgaan met doceeren en 
schrijven tegelijk. De Heer moge alles tot Zijn glorie richten! 
0, als er hier Laynezzen, of Salmerons of Olavii waren, hoeveel 
gemakkelijker zou dat dit heele werk voltooid worden!2) . 

Zoo is hij nog meer dan drie jaren blijven zwoegen. Maar toen 
hij dan eindelijk het eerste gedeelte ter goedkeuring aan den 
koning kon voorleggen, bleek hij aan alle verwachtingen voldaan 
te hebben. Met klem dringt deze aan op spoedige afwerking en 
vraagt hij de bewijsplaatsen uit de Schriftuur (meer dan 1100) 
en uit de Vaders (ruim 400)3) in margine aan te brengen 4). 
Canisius kwam een jaar later daarmee gereed en zoo ver
scheen in Mei 1555 de eerste uitgave van den grooten katechismus. 
In de volgende jaren heeft hij nog twee beknoptere redacties be
zorgd, zoodat we moeten onderscheiden: een grooten katechismus, 
211 vragen bevattend, die voor het theologisch onderwijs en de 
prediking was bedoeld, den kleinen katechismus, welke in 122 
vragen de katholieke geloofsleer uiteenzet voor gymnasiasten en 
die in alle opzichten — niet het minst literair — het best geslaagd 
i s 6 ) ; eindelijk den kleinsten, slechts 59 vragen bevattend, voor de 
1) n.l. buiten zijn lesuren. 
2) I, 411—412. 
3) In de standaard-editie van 1566 resp. bijna 2000 en ongeveer 1200, Vgl. 
1, 455. 
4) I, 454. Het oordeel van Ignatius was, dat de summa „pare esere scripta 
con buon spiritu et erudicione et stilo." (Epp. Ign. Vili, 278). Dat hij per
soonlijk het manuscript had ingezien, blijkt uit een vroegeren brief, ge
dateerd 18 Juli 1554, waarin hy schrijft: „Qui rimando alla R. V. la parte 
del suo cathechismo che ci mandò, et l'ho ha visto il P. Mtro Laynez, et il 
Dr. Olave, et il P. Mtro. Andrea de Frusio, et anche io." (Epp. Ign. VII, 243). 
B) Drews, 45—46. „Die ganze Anlage ist höchst geschickt, die Ausführung 
durch Klarheit und Bestimmtheit des Ausdrucks musterhaft und auf katho
lischer Seite unerreicht." 
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kinderen. Van alle drie verscheen een Duitsche vertaling !) ; de 
meesten zijn in zoovele talen overgezet, dat Raderus reeds in 1614 
kon schrijven, dat Canisius als het ware in de talen aller volken 
te spreken begonnen was, in het Duitsch, Slavisch, Italiaansch, 
Fransch, Spaansch, Poolsch, Grieksch, Boheemsch, Engelsch, 
Schotsch, Ethiopisch, Indisch en Japansch2) — waaraan wij om 
van vele andere te zwijgen, uitdrukkelijk onze eigen moedertaal 
mogen toevoegen 3). 

Vergeleken bij dit enorme succes, is dat van het gebedenboek 
voor de jeugd4) betrekkelijk mager. Niettemin volgden op den 
:1) Wü laten hier, volledigheidshalve, het schematisch overzicht der uitgaven 
volgen, vroeger door ons gepubliceerd in Studiën, Dl. CXIII, blz. 426—427. 

I. De groóte katechismus. 
(1) Summa Doctrinae Christianae. Viennae, Zimmermann, (1555). — 

I, 257. Het titelblad is gereproduceerd door Metzier, Petrus Ca
nisius, 78. 

(2) Frag und antwurt Christlicher Leer. Weenen, Zimmermann, 1556. 
— I, 641. 

II. De kleinste katechismus. 
(3) Summa Doctrinae Christianae.... ad captum rudiorum accom-

modata. Ingolstadii, Weyssenhornii fratres, 1556. Gedrukt achter de 
Principia Grammatices van Hannibal Codret. — I, 592. 

(4) Catechismus oder die Summa Christlicher Leer für die ainfeltigen 
in fragstuck gestellet. Hoogstwaarschijnlijk in 1556 of 1557 ge
drukt bij Weyssenhorn te Ingolstadt. — Π, 886, waar de opgave 
in I, 641, is verbeterd. 

In 1558 verscheen deze vertaling bij Sebald Mayer onder den
zelfden titel — II, 885 — opgenomen in een gebedenboek met als 
hoofdopschrift „Der klain Catechismus sampl kurzen gebetlen für 
die ainfeltigen. — I, 641. 

III. De kleine katechismus. 
(5) Parvus Catechismus Catholicorum, Keulen, Cholinus, 1558. — II, 

889—892. 
(6) Catechismus, Kurtze Erclärung der fürnemsten stuck des wahren 

Catholischen Glaubens, Dillingen, Mayer 1563. 
Echter was hiervan de eerste editie reeds in 1560 verschenen 

bij denzelfdcn uitgever, maar hiervan is slechts een exemplaar 
bekend, waarvan o.a. het titelblad ontbreekt. Waarschijnlijk was 
de titel toen reeds als in 1563. — II, 898—901. 

a ) Raderus, 58. 
3) De eerste Vlaamsche vertaling van Jan van Hemert verscheen te Ant
werpen in 1557 (II, blz. XXXIII); 16 Dec. 1557 stelde Philips II den Kathe-
chismus van Canisius verplichtend voor alle scholen; een vertaling door 
Joachim van Oprode verscheen te Utrecht in 1576 (VII, 752), terwijl nog 
tijdens Canisius' leven een vertaling in het Groningsch dialect moet zyn 
verschenen. (Studiën, Dl. XCV, 380). 
4) Lectiones et Precationes Ecclesiasticae. Opus novum et frugiferum plane 
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eersten druk van 1556 toch nog zeven edities, alsmede een Duitsche 
vertaling1). Met deze uitgave zet Canisius wederom een oude 
traditie voort. Wij hebben vroeger gezien hoe te Parijs en Keulen, 
alsmede door de Broeders des gemeenen levens, de Zondags-evan-
geliën en epistels, alsmede kerkelijke hymnen werden verklaard. 
Ook Canisius deed het, waar het hem mogelijk was, maar met die 
mondelinge onderrichtingen niet tevreden, liet hij ze, voorzien 
van korte verklaringen, afdrukken in dit gebedenboek. 

Niet enkel de „pietas", ook de „scientia" der leerlingen zocht 
de onvermoeide Canisius te dienen. Heel de zestiende eeuw door 
sukkelden de Jezuietische colleges met de Latijnsche grammatica. 
Duhr geeft daarvan krasse staaltjes2); wij zien uit zijn uiteen
zetting echter ook, dat geen der paters den moed had, zelf de 
hand aan het werk te slaan. Men probeerde het met Despauterius, 
met Monhemius, met Verrepaeus en ten slotte met den Jezuïet 
Alvarez. Maar toen deze zijn grammatica uitgaf, was hem in 
Duitschland reeds één medebroeder voorgegaan, de ondernemen
de Canisius. Al in 1553 had de Weensche rector het later algemeene 
klaaglied aangeheven: er meldden zich maar weinig leerlingen 
voor het Jezuïeten-gymnasium, wijl vele ouders met ketterij be
smet waren en omdat Despauterius' grammatica werd behan
deld, „die, nauwkeurig als zij is, voor te langdradig en te lastig 
wordt gehouden om gaarne door die „germanica ingenia" gebruikt 
te worden; zij toch verlangen korte regels en het overige willen 
zij leeren door het benutten der schrijvers". Vandaar werd ge
vraagd naar een compendium van dezen schrijver, opdat men zich 
beter aan de gesteldheid van dat land zou kunnen aanpassen з). 
Nauwelijks was de katechismus verschenen, of Canisius trachtte 
in deze behoefte te voorzien. Zijn begaafde voormalige collega te 
Messina, Hannibal Codrettus, had voor het college aldaar een 
grammatica geschreven. Canisius snoeide daarin geducht, paste ze 

in usum scholarum Catholicarum, omniumque pietatis studiosorum: ut statim 
ex Indice et praefatione cognoscetur. Ingolstadii, Weissenhornii, 1556. Vgl. 
I, 592. 
!) Sommervogel, Π, 667—668 en ІП (Supplem.) 1979. De editie-PlanUjn, 
1566 en de meeste latere dragen den titel: „Institutiones et exercitamenta 
christianae pietatis." 
2) Duhr, I, 256. 
s ) Polanco, Chronicon, III, 251. 
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aan de Duitsche mentaliteit aan, voegde eenige gebeden en een 
uittreksel uit zijn katechismus — dit werd de editio princeps van 
den kleinsten — er aan toe en liet zóó in 1556 een handig boekje 
van niet meer dan acht en zeventig bladzijden verschijnen onder 
den titel: Principia Grammatices ! ) . 

Deze grammatica is geschreven in vraag-en-antwoord-vorm. De 
klassicus moge de waarde van den inhoud beoordeelen uit het 
volgend specimen: 

„Grammaticae partes quot sunt? Quatuor. Quae? Litera ut a: 
Syllába, ut pa: Dictio ut pater: Oratio, ut pater noster. 

Quot sunt literae quibus utuntur Latini? Viginti duae. Quae? 
a. b. e. d. etc. Quid h? Litera non est, sed aspirationis nota. 

In quot partes dividuntur hae viginti duae literae? In duas. 
Quas? In vocales et consonantes. 

Quid appellas vocalem? Literam quae per se reddit sonum, 
ut a. Vocales quot sunt? Sex. Latinae quinqué, a. e. i. о. u. et 
una graeca y. 

Consonantes quid vocas? Literas, quae nihil nisi cum vocali 
sonant, ut p. Consonantes quot sunt? Sedecim. Quae? b. с. 
d. etc. 

Possunt ne (sic/) etiam consonantes divi di? Possimf. Quomodo? 
In mutas et semivocales. Mutae quot sunt? Novem. Quae? b. c. 
d. f. g. k. p. q. t. Quot sunt semivocales? Septem. Numera. /. m. 
п. r. s. χ. ζ. 

An non istae dividuntur? Maxime. Quonam modo? Ex his, 
quator vocantur liquidae, l. m. n. r. duae duplices, χ et z. Quid s? 
Aliud non habet nomen. Satis iam de Uteris respondisti.2). 
Ook wij zullen met deze antwoorden tevreden zijn, het oordeel, 

zooals gezegd, aan anderen overlatend. Of heeft misschien de 
praktijk in het verleden zelf reeds geoordeeld en veroordeeld? 
Terwijl het origineel van Codrettus in Frankrijk nog in 1730 werd 
herdrukt 3 ) , bracht te bewerking van Canisius het slechts tot vier 
1 ) Principia Grammatices. Libellus plane novus, et ad eius artis rudimenta, 
tum percipienda, ut nullus fere alius, maxime commodus iuventuti. Ingol-
stadii, Weissenhornii fratres, 1556. (München, U. B. Philol. 552.) De editie 
van Mayer te Dillingen (1561) telt 84 bladzijden en mist den katechismus 
(München, Staatsbibl. L. lat. 666). 

9) Principia Grammatices (1561), blz. С 5t».—С 6. 
s ) Sommervogel, II, 1261—1263. 
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oplagen ! ) . Hij schijnt trouwens zelf al spoedig begrepen te hebben, 
dat hij ditmaal minder gelukkig was geweest. Want in 1560 schrijft 
hij aan Leonard Kessel te Keulen: 

„Jamdiu circumspicimus, si ullum Grammatices autorem 
commodum reperiamus, qui praeferri possit Despauterio, Ex-
pectabamus partum vestrum sed nescio an etiam parturiatis. 
De Joannis Noviomagi grammatica quam vos opinor amplexos 
lubenter audiam, quid sentiatis" 2 ) . 
Blijkbaar vindt hij het dus niet meer de moeite waard, zijn eigen 

pogingen op dit gebied te vermelden. En ook Kessel acht het van
zelfsprekend, dat Canisius' grammatica niet in aanmerking komt als 
tegenhanger van Despauterius. Want ook hij zwijgt er over in den 
brief, waarin hij Canisius laat weten, dat het werk van diens 
vroegeren leermeester geen onverdeelden bijval vindt en dat men 
de leeraren van het college heeft opgedragen, ofwel zelf een 
nieuwe grammatica te schrijven, of ten minste die van Bronchorst 
niet te gebruiken zonder er de noodige aanvullingen bij te geven з). 

Voor het schrijven eener goede grammatica werd trouwens meer 
vereischt, dan de voornamelijk op het sierlijke gerichte kennis der 
Latijnsche taal, welke Canisius, vooral sinds zijn professoraat in 
de rhetorica, ongetwijfeld in meer dan gewone mate bezat. Aan 
het einde van ons boek zullen wij daarop nog terugkomen. 

De gelegenheid liet evenwel niet lang op zich wachten, om de 
zoo juist gekenschetste kennis der Latijnsche taal dienstbaar te 
maken aan het onderwijs. En hier zou het succes wederom geheel 
buitengewoon zijn. Wij komen te spreken over de Bloemlezing 
uit de brieven van den H. Hieronymus. 

Van Erasmus heeft Huizinga gezegd, dat de werken van Hiero
nymus, en vooral diens brieven, reeds de liefde van zijn jeugd 
geweest zijn 4). Met niet minder recht kan dat ook van Canisius 
getuigd worden. Door zijn oudste schrijfboeken heen, in de prae-
f a ties op de Vader-edities en in zijn brieven vinden we overal 
1 ) Sommervogel, II, 667. Volgens Braunsberger, Streiflichter 735, werd het 
boekje gebruikt in de colleges van Ingolstadt, Dillingen, Würzburg en mis
schien te Praag. In het door ons gebruikte exemplaar der editie 1561 staat 
op het titelblad geschreven: ,Дп usum pauperum scholasticorum Gymnasii 
Soc. Jesu Monachii, zoodat het dus ook te München in gebruik was. 
2) II, 680. 
») II, 694. 
4) Huizinga, Erasmus, 120. 
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spreuken van den grooten Kerkvader verspreid. Wij begrijpen 
dan ook gemakkelijk, dat hij met liefde ingegaan is op het ver
zoek, een praktische schooluitgave te bezorgen van Hieronymus* 
brieven. 

Toch schijnt het, dat hij het eerst gedacht heeft aan een uitgave 
van Cyprianus. In de cataloog der bibliotheek te Ingolstadt heeft 
hij diens werken eigenhandig ingeschreven1) en toen hij zes jaar 
later, in 1558 te Rome verbleef, zocht hij met succes naar hand
schriften in de Vaticana en kreeg hij ook een handschrift te zien 
in de particuliere bibliotheek van kardinaal Sirletus, dat had toe
behoord aan paus Marcellus I I 2 ) . 

Wat Canisius nu daarmee precies gedaan heeft, is niet zoo heel 
duidelijk. Hij noteerde met behulp van „het exemplaar" van wijlen 
Olavius duizend varianten en schreef ook een reeks aanteekeningen 
daarop 3) ; evenwel kon hij nauwelijks de helft van het boek gereed 
krijgen 4). 

Wat hebben wij te verstaan onder „het exemplaar" van P. Olavius? 
Zeker niet een door hem in druk uitgegeven editie van Cypri
anus 6) ; ook niet een manuscript, daar Canisius spreekt van een 
„esempio", hetgeen hij in het Latijn een „exemplar" pleegt te 
noemen en waarmee hij steeds een gedrukt werk bedoelt. En waar 
in denzelfden brief van 5 April 1561 gesproken wordt over een 
nieuwe uitgave van Cyprianus met weglating van Erasmus' 
naam 6 ) , zal Canisius zijn correcties wel hebben aangebracht in 
een exemplaar van Erasmus' editie, dat bij Olavius' dood (1556) 
aan de bibliotheek van het Collegium Romanum was gekomen. 

Merkwaardig genoeg heeft Canisius van deze uitgave, waartoe 
19 April 1561 verlof bekomen had, afgezien. Men heeft daarvoor 
vele redenen trachten aan te wijzen, maar het korte, krachtige 
betoog van Braunsberger laat geen twijfel over, dat dit enkel en 
alleen gebeurde, wijl in hetzelfde jaar reeds van meerdere zijden 
aan een editie werd gewerkt 7). Te eerder kon hij daartoe be-

!) II, 901. 
2) III, 134. 
3) III, 110. 
4) III, 134. 
5) Sommervogel V, 1878—1880, vermeldt deze tenminste niet. 
e) III, 111. 
7) III, 782—783. 
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sluiten, wijl zijn werk nog slechts half voltooid was en een andere 
uitgave, n.l. die van Hieronymus' brieven, meer urgent was. Het 
bericht, dat deze gereed was, werd 5 April 1561 naar Rome ge
zonden 1 ), waarop veertien dagen later het verlof tot de uitgave 
werd gegeven 2). Hoe zij tot stand gekomen is, weten we niet. 
Misschien was het hem bekend, dat zijn geleerde stadgenoot, prior 
Henricus Gravius, een editie had gereed gekregen. Maar hoewel 
deze Canisius niet weinig hulp had verleend, toen hij het derde 
deel van Cyrillus uitgaf з), heeft hij het handschrift der Hiero
nymus-brieven in 1552 vermaakt aan een anderen Nijmegenaar, 
Joannes Antonianus, 0. P . 4 ) . Van relaties tusschen laatstgenoemde 
en Canisius blijkt uit de brieven niets. 

Wij moeten dus berusten in onze onwetendheid over de voor
geschiedenis van dit belangrijk werk. Zelfs nadat het in hand
schrift gereed was, gebeurden er nog vreemde dingen, die wij niet 
weten te verklaren. Een week na de mededeeling, dat voor de 
uitgave nog slechts de goedkeuring der Oversten noodig is, laat 
Canisius opeens pater Perez uit zijn naam een aantal gewetens
vragen aan Laynez voorleggen, welke blijkbaar de gemoederen 
ernstig verontrustten. Op 10 Maart 1561 werden door den paus een 
aantal dispensaties vernieuwd betreffende het gebruik van ver
boden boeken. En nu, terwijl hij zijn manuscript persklaar heeft, 
vraagt Canisius of men de Hieronymus-brieven in de uitgave van 
Erasmus mag gebruiken, ondanks de commentaren, welke vaak 
tegen de Kerkleer of tenminste tegen de gangbare meeningen in-
druischten s). En even zakelijk als hij Canisius het verlof tot zijn 
uitgave meedeelt, laat Laynez' secretaris Polanco een week later 
weten, dat de dispensaties zonder voorbehoud gegeven zijn en 
dat dus die commentaren geen beletsel zijn, om bedoelde werken 
met de gewone voorzichtigheid te gebruiken ! e). 

Minder moeilijk is het door de nevelen eener andere mystificatie 
heen te dringen. De eerste druk van de door Canisius bezorgde 
Hieronymus-brieven draagt het jaartal 1562; op 5 Januari van 

!) III, m . 
2) III, 119. 
3 ) I, 188. 
<) Nederl. Biogr. Wbk, III, 1296—1297. 
*) III, 114—115. 
e) 125—126. 
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dat jaar waren zij reeds verschenen en wordt dit niet als een kers-
versche gebeurtenis gemeld, het voorwoord is geschreven in No
vember 1561 en het begeleidend gedicht van Galenus op den vierden 
van die maand. Dat alles wijst er op, dat de uitgave nog in 1561 
gereed kwam i) . 

Op dit klein octavo-deel van 787 bladzijden volgde in 1565, bij 
den zelfden uitgever, de tweede druk, groot 588 bladzijden en 
„naar oude exemplaren op vele plaatsen herzien" 2 ) , welke de 
standaard-editie kan genoemd worden voor alle latere uitgaven, 
waarvan er nog tien tijdens Canisius' leven en minstens 32 na zijn 
dood zijn verschenen, waarbij dan de vertalingen niet zijn m e e 
gerekend 3 ) . 

De uitgave is opgedragen aan den Rector, Professoren en Stu
denten van Dillingen, opdat zij „dienzelfden Hieronymus, voort
levend in zijn brieven, mogen hoogschatten, en daarin onder
richtend, mogen volgen". Het voornaamste doel is echter onge
twijfeld geweest. Erasmus' editie met haar scholia en vooral haar 
„tegengiften" — waarin de Rotterdammer parallellen trekt met zijn 
eigen tijd — uit de scholen te verdringen 4) en anderzijds „den 
zeer rijken en goddelijken schat", welke in die brieven besloten 
lag, daar ruimer te verspreiden. 

„Quod volumen tribus partibus distinctum, ut omnia consta-
rent rectius, ita distribuimus. In primum librum eas reiecimus, 
quae plane familiares videntur, sive argumentum, sive brevi-
tatem et perspicuitatem eorum quae scribuntur, perpendere 
libeat. Secundo libro dantur epistolae graviores, quae prolixius 
et accuratius de rebus magni momenti disserunt: Hic mirifice 
docet Hieronymus clericos, monachos, puellas, virgines, viduas, 

*) III, 783. De titel luidt: Epistolae В. Hieronymi Stridonensis, eloquentis-
simi et praestantissimi Ecclesiae Doctoris, in libros treis distributee. Nunc 
pr imum opera D. Petri Canisii selectae, magnoque studo in ordinem re-
dactae, ut et commode iam circumferri, et ad communem scholarum usum 
utiliter accommodari possint. Dilingae, apud Sebaldum Mayer 1562. 
2 ) Epistolae B. Hieronymi Stridonensis, eloquentissimi et praestantissimi 
Ecclesiae Doctoris, in libros treis distributae, et ad collationem veterum 
exemplarium permultis in locis restitutae, ut haec secunda editio priorem 
longe antecellat. Dilingae, Mayer, 1565. 
*) Meuwese, 3. 
4 ) De vier eerste deelen van Erasmus' editie van Hieronymus' werken 
(Bazel, Frobenius) bevatten de brieven. 
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matronas et omnis fere conditionis, sexus et aetatis Christianos, 
nimirum Pauli instar o m n i a f a c t u s o m n i b u s u t o m n e s 
in Christo l u c r i f a c i a t . Tertius porro liber historias continet, 
exemplaque praeclara sanctorum et sanctarum ostendit, in 
quibus legendis varius est fructus, et sancta quaedam oblec-
ta t io" ! ) . 
Bij wijze van aanhang is daaraan nog Hieronymus' geschrift 

tegen Vigilantius toegevoegd. De apologie kreeg ook haar rechten I 
Niemand zal willen ontkennen, dat de gedane keuze van paeda-

gogisch en ook van apologetisch inzicht getuigt, maar dat belet 
niet, dat ook de aesthetische vorming in het oog werd gehouden. 

„Quis autem pro dignitate satis explicet, quantum in his 
epistolis omnibus ingenii, doctrinae, prudentiae, festivitatis simul 
et pietatis insit? quantum artis insuper, tum nervorum et acu-
leorum vehat secum stylus ut plurimum extemporaneus, sed 
pulchre semper ас citra affectationem profluens ?" 2 ) . 
Met deze uitgave zet Canisius een oude traditie voort. Bij de 

Broeders des gemeenen levens, in vele streken meer bekend als 
Hieronymianen, stonden de geschriften van Bethlehem's kluizenaar 
steeds in hooge eere ; Hegius' leerling en collega. Jacobus Fabri van 
Deventer, schreef een boek over de voortreffelijkheden van Sint 
Hieronymus" 3 ) ; Wimpheling beval de lezing van zijn werken aan 
en beschouwde de verklaring van Hieronymus' brieven als zijn 
voornaamste taak, nadat hij in 1498 als professor te Heidelberg 
was benoemd 4 ) . Murmellius gaf verschillende brieven uit, waarbij 
hij in zijn Scoparius de scholia van Erasmus prijst 5). Het moreel-
vormende den nadruk te geven, lag ook geheel in de lijn van het 
humanistische onderwijs e ) . 

Beschouwen wij nog eenige oogenblikken de philologische waar
de dezer uitgave. Wij maken hier dankbaar gebruik van de voor
treffelijke studie, door Dr. A. Meuwese aan dit vraagstuk gewijd. 
Door interne kritiek is deze schrijver tot de bevinding gekomen, 
dat Canisius niet rechtstreeks van handschriften heeft gebruik 

i ) III, 278—279. 
i) III, 279. 
3 ) Krafft en Crecelius, Mitteil. I, 33. 
4 ) Knepper, 89, 96. 
B) Reichling, Murmellius, 46, 55, 139, 111. 
e ) Kaemmel, 385. 
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gemaakt 1 ) . Stelt men daartegenover, dat Erasmus wel handschrit-
ten, zeer oude, zelfs Longobardische en Gothische heeft b e n u t 2 ) , 
dan verdient de Rotterdammer zeker meer lof dan de Nijmegenaar. 
Toch heeft Canisius een tekst gegeven „die over het geheel ge
nomen, wel niet beter is die van Erasmus, maar toch heel veel 
verbeteringen heeft aangebracht in Erasmus' recensie. Zoo heeft 
in den korten brief aan Domnio (Epist. L.) Canisius vier maal een 
betere lezing dan Erasmus, in den brief van Paula en Eustochium 
aan Marcella (XLVII) heeft Canisius 18 maal een goede lezing 
tegen Erasmus, in den brief ad matrem et filiam in Gallia com-
morantes (CXVII) 23 maal, in den brief ad Rusticum de poeni-
tentia (CXXII) 22 maal, en zoo voort. Daarentegen heeft in bijna 
al die brieven Erasmus ongeveer even dikwijls de goede lezing 
tegen Canisius" 3). Wanneer in de jongste uitgave van het Wiener 
Corpus Isidorus Hilberg4) in het kritisch apparaat de door hem 
verworpen lezing van alle vroegere uitgevers met een sigma brand
merkt, had hij vaak Canisius moeten uitzonderen, in zes brieven 
b.v. in het geheel 116 m a a l 5 ) . Eenige conjecturen, die Hilberg 
maken wil, vindt men reeds bij Canisius 6), ja er zijn plaatsen, 
waar hij tegen alle latere uitgevers, ook Hilberg in, de eenige goede 
lezing heeft 7 ). 

Hoe is dat mogelijk? 
Canisius heeft voornamelijk te Augsburg aan zijn eerste twee 

drukken gewerkt. In de bibliotheek „ad SS. Udalricum et Afram" 
aldaar bevond zich de editie van Joannes Andreae, welke deze, 
praefect der Vaticana, naar onder zijn berusting liggende ma-
nuscripten had uitgegeven6). Daaruit kunnen vele afwijkende 
1 ) Dit blijkt trouwens reeds hieruit, dat Canisius dit niet uitdrukkelijk ver
meldt, terwijl hij dat zeker niet zou hebben nagelaten, als dit wel het geval 
geweest was; vervolgens ook wijl blijkens den titel van de tweede (de 
standaard-)editie „velera exemplaria" aan de uitgave ten grondslag liggen, 
wat in Canisius' spraakgebruik steeds „gedrukte werken" beteekent. 
2 ) Meuwese, 10. 
3 ) Meuwese, 11. 
4 ) I. Hilberg. Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, Vindobonae-Lipsiae 
1910—1918.(C. S.E.L., LIV—LVI.) 
Б) Meuwese, 14. 
e ) Meuwese, 15. 
7 ) Meuwese, 15. 
8 ) In de cataloog van 1474 der Keulsche professoren-bibliotheek, behoorend 
aan de artisten-faculteit, komt reeds de „Iheronimianus Johannis Andree" 
voor. (Keussen, Die alte Kölner Univ. Bibl., 183.) 
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lezingen in de Canisiaansche recensie worden verklaard. Vele an
dere kunnen verklaard worden uit twee andere, zeer oude drukken, 
een van Theodorus Laelius, eveneens uit 1468 en een van 7 Jan. 
1496, waarvan plaats en drukker onbekend zijn1). 

Zoo kunnen we ten slotte constateeren, dat Hilberg niet straffe
loos Canisius' uitgave buiten beschouwing heeft gelaten. Voegen 
we daarbij, dat het werk, gelijk wij reeds zagen, een buitengewone 
verbreiding heeft gevonden, dat de keuze der een en negentig 
brieven en de daarin eventueel aangebrachte bekorting zeer ge
lukkig is geweest, dat de uitgaaf om haar inhoud ver staat boven 
alle andere florilegia" 2 ) , dan mogen wij veilig concludeeren dat, 
alleen reeds door deze uitgave, Canisius recht heeft op een eer
volle plaats onder de Christelijke Humanisten. 

1) Meuwese, 13. 
2) Meuwese, 25. 



ZESDE HOOFDSTUK 

DE WEERLEGGING 

DER MAAGDENBURGER CENTURIATOREN 

Onderwijs en wetenschap zijn van nature op elkander aange
wezen. Uiteraard is er dus harmonie tusschen beide. Helaas, hoe 
vaak spot ook hier de praktijk des levens met de in abstracto zoo 
evidente wetten, volgens welke de samenleving dezer twee een 
schoone en vruchtbare eenheid moet wezen! En gewoonlijk is het 
dan de wetenschap, die het slachtoffer wordt der verstoorde orde. 

Wij hebben Canisius zien zwoegen in dienst van het onderwijs; 
wij zagen hem als schrijver van schoolboeken werkzaam voor 
den bloei der wetenschap in den bescheiden vorm, waarin deze 
in het voorbereidend onderwijs wordt beoefend. Thans zijn wij 
genaderd tot een nieuwe periode van zijn bedrijvig leven, waarin 
de liefde tot de volwaardige wetenschap opeens niets geleden 
blijkt te hebben in de harde jaren der alledaagsche onderwijs
praktijk. Ware het in Canisius' macht geweest, hij zou, toen de 
aanleiding daartoe gegeven werd, zich met terzijde-stelling van 
alle overige werkzaamheden, geheel aan de wetenschap gegeven 
hebben, zij het dan ook niet om haarszelfs wil. 

Die aanleiding was de publicatie der grootsch opgezette Eccle
siastica Historia, waarvan de drie eerste zware deelen in 1559 te 
Bazel verschenen ! ) . 
1 ) Ecclesiastica Historia, Integrara Ecclesiae Christi Ideam, Quantum Ad 
Locura, Propagationem, Persecutionem, Tranquillitatem, Doctrinara, Наеге-
ses, Ceremonias, Gubernationem, Schismata, Synodos, Personas, Miracula, 
Martyria, Religiones extra Ecclesiam, et Statum Imperii politicum attinet, 
secundum singulas Centurias, perspicuo ordine complectens: singular! dili
gentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus et alijs scripto-
ribus congesta: Per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. Ba-
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De wetenschappelijke leider dezer onderneming was Mathias 
Flacius Illyricus, die een felle persoonlijke vijandschap koesterde 
tegen Canisius, en zijn haat in 1559 uitvierde in een hartstochtelijk 
pamflet, waarin „der Jesuwider fürnemster Stiffer Canisius, von 
welches heiligkeit und keuscheit man dennoch viel schoner 
Historiën erzelet", op de laagste wijze werd belasterd ! ) . Daar even
wel nergens blijkt, dat dit persoonlijk feit ook maar eenigen invloed 
heeft uitgeoefend op Canisius' actie tegen de Centuriatoren, kun
nen wij er verder over zwijgen. 

Een meer hoogstaande proeve van zijn werkkracht, belezenheid, 
maar ook van zijn eigenaardige opvattingen over historische objec
tiviteit had Flacius geleverd in zijn „Catalogus testium Veritatis" 2 ) , 
een poging om aan het Lutheranisme den historischen grondslag 
te geven, welks gemis het ten allen tijde zoo pijnlijk heeft gevoeld. 
Dat ideaal streefde hij ook na met zijn groóte Kerkgeschiedenis, 
waarvoor hij een aantal medewerkers wist te begeesteren. Ruzie 
met zijn ouden leermeester, vriend en collega, Philippus Melanch-
thon, heeft hem voor bijna heel de rest van zijn leven verdreven 
uit de universitaire kringen з). Te Maagdenburg vond hij geruimen 
tijd een toevluchtsoord voor zich en zijn medewerkers. Hoe zij 
straf georganiseerd aan hun geweldige taak werkten, deelen zij 
zelf mee in het voorwoord op het eerste deel hunner Ecclesiastica 
Historia. Zeven geleerden zijn uitsluitend belast met de verzame
ling van materiaal, volgens een vooropgezet plan. Twee anderen, 
die hen in jaren, geleerdheid en inzicht overtreffen, verwerken 
methodisch het bijeengebrachte, waarna het aan eenige leiders 
van dit schrijvers-college wordt ter hand gesteld. Als het goed
gekeurd is, beginnen zij aan de samenstelling en geven elk voltooid 
hoofdstuk weer aan eenige „opzichters" ter verbetering. Tenslotte 
sileae, Per loannem Oporinum 1559. De Nymeegsche Universiteitsbibliotheek 

heeft de vier eerste centuries in één band saamgebonden; elke centurie draagt 

het jaartal 1560. Achter de derde centurie wordt een lyst met aanvullingen en 

correcties gegeven op de editie van 1559, zoodat, behoudens het jaartal op 

het titelblad en de aanvullingen, niets opnieuw gezet is. 

i) II, 800—801. 
2) Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem Pontifici Romano 
eiusque erroribus reclamarunt. Bazel, 1556. 
3 ) Canisius zinspeelt hierop, als hij in De Corruptelis, II, 731 (abusievelijk 
723 genummerd) in zeer geharnaste woorden van Illyricus zegt „pseudo-
italus, impius, nefarius, et ne suis quidem domesticis sociis in Germania 
visus tolerabilis sycophanta." 

13 
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is aan één der medewerkers de taak opgedragen, het aldus samen
gestelde met vlotte hand bij te werken i ) . 

IJverig werkten de „Maagdenburgsche geleerde en vrome man
nen" ook aan de financieele basis hunner onderneming. Het was 
zeer zeker in die dagen de gewone methode, financieelen steun te 
koopen van vorsten voor een sierlijke epistola dedicatoria. Ook 
Canisius heeft dat gedaan, maar toch nooit zoo vrijpostig als het 
in de opdracht aan Christiaan van Denemarken en diens zoon 
gebeurt door Flacius en zijn medeonderteekenaars: Johannes 
Wigandus, Matthaeus Iudex en Basilius Faber. Over zich zelf en 
deze hunne onderneming, zoo zeggen zij daar, hebben zij geen 
andere verklaringen af te leggen dan deze, dat zij een groot en 
hunne krachten te bovengaand werk hebben begonnen, en zulks 
met dit eene doel, om uit betrouwbare onvervalschte auteurs, van 
alle kanten bijeen te brengen, wat tot de Kerkgeschiedenis behoort 
en met bijzonder nut voor de lezers verhaald kan worden. Zij 
meenen met recht te mogen zeggen, dat koningen en vorsten zulk 
een kostbaar en moeitevol werk moeten steunen, wijl het gedaan 
wordt tot heil der kerk, en spreken den wensch uit, dat vrome, 
goede en voorzichtige vorsten in het vervolg niet meer naar de 
kritiek zullen luisteren, welke soortgelijke werken uitlokken bij 
de hofvleiers, maar hun taak indachtig zullen zijn, die de Schrift 
doet spreken van „Ecclesiae Dei nutricii"2). 

Op die onderhoudsplicht komen zij nogmaals terug in het voor
woord, waarin zij de beschuldiging van een naamloos pamflet 
weerleggen, dat dit boek een goudmijn was voor de schrijvers. Zij 
verklaren zich bereid een ieder inzage der boeken te verleenen. 
Als er niet rijkelijk steun komt toevloeien, zal het werk niet eens 
voltooid kunnen worden з). 

Naast deze zorg voor den financieelen grondslag, toonen zij niet 
minder ijver voor den wetenschappelijken. Een groot bezwaar 
voor de schrijvers was ongetwijfeld de omstandigheid, dat zij niet 
in een universiteitsstad met geleerde collega's en boeken konden 
werken. Maar dáár was niemand bereid deze reuzen-onderneming, 
met uitzicht op geen of weinig geldelijke vergoeding, op zich te 

!) Praefatio, blz. β Ir-v. 
2) Epistola dedicatoria, blz. α 3ι>. 
s ) Praefatio, blz. /3 2. 
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nemen. Zoo doen nu eenmaal de groóte beeren, ze gaan op jacht, 
ze eten en drinken en vermaken zich met spelen. Geroepen om 
zulk een werk te steunen, hebben eenigen het veeleer bemoei
lijkt1). Toch slaagden de Maagdenburgers met bewonderenswaar
dige energie erin vele kostbare werken en handschriften bijeen 
te brengen of in bibliotheken elders te consulteeren, al moet aan 
deze lof tot hun schande worden toegevoegd, dat er uit de door 
hen gebruikte codices stukken zijn gestolen en zelfs teksten daarin 
zijn vervalscht, zoodat de „manus Flaciana" nog lang een schrik
beeld is gebleven voor Duitsche bibliothecarissen 2). 

De geschiedenis der Kerk wordt eeuw voor eeuw behandeld. 
Ieder deel bevat een centurie, waarnaar de schrijvers al spoedig 
Centuriatoren zijn genoemd. 

Iedere eeuw zou worden ingedeeld in vijftien hoofdstukken, 
maar feitelijk is dat er niet zoo precies van gekomen, als het in 
het voorwoord is aangekondigd. Zoo bevat de eerste centurie slechts 
dertien, de tweede centurie zestien hoofdstukken. De opschriften 
der hoofdstukken zijn reeds beknopt aangegeven in den titel van 
het geheele werk. Door de feiten aldus in een vijftiental rubrieken 
onder te brengen, meenen de schrijvers datgene beter tot zijn 
recht te doen komen', wat men in een kerkelijke geschiedenis op de 
allereerste plaats wenscht te vinden, n.l. welke de leer der Kerk 
in elk der eeuwen is geweest. Maar dát ontbreekt j uist bij Eusebius 
en zijn opvolgers, ja deze schrijvers schijnen vaak deze hemelsche 
leer niet eens voldoende begrepen te hebben! Eusebius bijv. geeft 
niet eens een accurate definitie van een Christen! Na dit aan
loopje volgt een weloverwogen storm-aanval op de oude Kerk
historici: zij hebben de betwiste leerpunten niet duidelijk genoeg 
voorgesteld en het antwoord der doctores Ecclesiae al even slecht 
weergegeven; — Rome heeft natuurlijk nooit uitspraken gedaan! — 
de ketterijen, de caeremoniën worden onvolledig besproken. Over 
den bestuursvorm in de Kerk wordt nergens ex professo gehandeld, 
de orde laat te wenschen over, in een woord: al die schrijvers 
geven veeleer onkritische levensschetsen dan de geschiedenis van 
het dogma. 

Daartegenover zullen zij thans aantoonen uit de beste. 
1) Praefalio, blz. βυ. 
2 ) Janssen-Pastor, Vм, 330—331. 
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oudste en meest betrouwbare schrijvers, hoe het met Gods 
Kerk in iedere eeuw op de belangrijkste punten gesteld was 1 ) . 

Mocht men opwerpen, dat een behandeling dezer materie op 
de wijze, welke zij zich voorstellen, veeleer te taak van de theo
logieprofessor (commentator) dan van den historicus is, dan ant
woorden zij: niet te meenen, dat in een dergelijke gewijde ge
schiedenis „commentaren" op een profeet of apostel moeten ge
leverd worden, maar dat niettemin een methodische uiteenzetting 
van de artikelen des geloof s alleszins past in de gewijde geschie
denis. Immers, deze verhaalt de daden van personen, die handelen 
als werktuigen in Gods Handen en wier daden vooral leeringen 
zijn. Trouwens, in de profane geschiedenis heeft hetzelfde plaats 
en bovendien, wie heeft aan de geschiedbeoefening zoo precies de 
wet gesteld, dat men niet vrijelijk volgens een meer nauwgezette 
en nuttigere wijze zou te werk mogen gaan? 2) . 

De voordeden van zulk een degelijker en kerniger geschreven 
geschiedenis zijn klaar en duidelijk. Het juiste Kerkbegrip wordt 
ons zóó als het ware voor oogen geschilderd; we zien de blijvende 
eenstemmigheid betreffende alle geloofspunten en genieten den 
troost te zien, dat het geloof van heden het oude, oorspronkelijke 
en ware i s 3 ) . 

Maar juist de poging om het Lutheranisme dien troost te doen 
smaken, moet voor de Centuriatoren de bronnenstudie, waarvan 
zij de moeilijkheden bespreken, dubbel zwaar gemaakt hebben. 
De „veterum monumenta" kunnen zij slechts als „mediocra" waar
deeren. 

Wij behoeven de veertien voortreffelijkheden eener aldus op
gezette Kerkgeschiedenis, waarvan wij slechts de twee eerste heb
ben aangehaald, niet verder op te sommen, maar willen nog slechts 

!) Praefatio, blz. α 4υ- 5. 
2 ) Praefatio, blz. α 6. 
3 ) Praefatio, blz. a бг-і»: Prima est: Ideam Ecclesiae Domini nostri IESV 
CHRISTI ob oculos videre, quasi in tabula depictam, facilique labore com-
plecti posse, res est per se iucunda et necessaria 

Secunda: Monstrat perpetuum consensum in doctrina singulorum articu-
lorum f idei omnibus aetatibus Est igitur admodum dulce pio pectori, in 
tali historia cognoscere, quod haec ipsa doctrinae forma, quam nunc in 
Ecclesiis nostris ex ingenti Dei beneficio habemus, sit illa ipsa vêtus, non 
nova: germana, non adulterina: vera non commenticia." 
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de samenvatting overschrijven, welke door de schrijvers aan het 
einde van dit betoog wordt gegeven. Zij is, zoo lezen we, als het 
ware een hoorn van overvloed, gevuld met alle kerkelijke onder
werpen, die met de grootste zorg en vlijt is vervaardigd1). 

Inderdaad is uit dien ingespannen arbeid meer een encyclopaedie 
dan een eigenlijke Kerkgeschiedenis voortgekomen. Het werd geen 
veeldeelig leesbaar verhaal, maar een arsenaal voor Luthersche 
apologeten en als zoodanig had het succes. „Op de uitbreiding en 
ontwikkeling der Kerkgeschiedenis heeft het echter voor zoover 
onze kennis van zaken reikt, geen rechtstreekschen invloed gehad. 
Wel zijdelings, mede doordat vele weerleggingen van katholieke 
zijde werden uitgelokt, zooals van Onuphrius Panvinius, Konrad 
Braun, Wilhelm Eisengrein, Petrus Canisius en vooral van Caesar 
Baronius" 2 ) . 

Wij zullen nu gaan zien, welk hierin het persoonlijk aandeel van 
Canisius geweest is, en hoe hij tenslotte de groóte stimulator was 
van den arbeid der genoemde andere Katholieke schrijvers. 

Reeds uit den eersten brief, waarin Canisius spreekt over de 
Centuries, blijkt, dat hij de ver strekkende beteekenis ervan ter
stond heeft doorschouwd. „Het is," zoo schrijft hij 7 Dec. 1560 
aan kardinaal Otto Truchsess te Rome, „een schandelijk misdrijf, 
dat de geschiedenis der Kerk op zoovele manieren door de secta-
riërs wordt bedorven. Te Rome zijn geleerden en geschiedkundigen 
in overvloed en het zou ongetwijfeld van groot belang zijn er 
een uit te kiezen om de levens der pausen te schrijven. Onze tegen-
tegenstanders maken er thans van wat zij willen, terwijl wij liggen 
te ronken in vasten slaap. Uwe Eminentie moge zelf oordeelen. 
hoe hulp kan geboden worden, niet alleen aan de Kerk van heden, 

maar ook aan die der toekomst Het lijkt mij beslist noodzakelijk 
dat de methode van onderwijs worde aangepast aan die van dezen 
tijd, vooral omdat nieuwe ziekten nieuwe geneesmiddelen vragen 
en de geesteshouding van vandaag anders is dan voorheen. Mocht 
toch de paus bekwame mannen uitkiezen om werken te schrijven, 
die klaarheid en aanzien verschaffen aan de kerkelijke leer" 3) . 
1) Praefatio, blz. β : „In summa: est veluti quoddam Copiae cornu omnium 
Ecclesiasticarum materiarum et negotiorum, maxima diligentia et solertia 
comparatum." 
2 ) Scherer, 130. 
3 ) III, 30—31: Sed opus plane videtur, ut ad huius aetatis rationem 
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Ook aan Hosius, die met Truchsess in het college van kardinalen 
terecht als autoriteit werd beschouwd in de Duitsche aangelegen
heden, richtte Canisius een dergelijken oproep tot verweer. Dat 
blijkt uit een brief van Hosius aan zijn Augsburgschen collega, 
waarin hij dezen aanspoort zijn bemoeiingen voort te zetten om 
een geleerde te vinden, die de kerkelijke geschiedenis, welke 
Flacius „tegen de historische wetten in" heeft geschreven, zou 
weerleggen. Zelf had hij het boek noch gezien noch gelezen, maar, 
naar hij had vernomen, kon men zich geen verderfelijker werk 
denken. Hij zal echter trachten het door te lezen en beveelt voor 
de weerlegging Guilelmus Sirletus aan, als den meest geschikte 
onder de Romeinsche geleerden1). 

Intusschen was Canisius' aandacht sterk gevestigd op het mis
bruik, dat van de geschiedenis in de polemiek tusschen Protestan
ten en Katholieken werd gemaakt. Hij meende ook het gewone 
volk tegen dergelijke geschriften te moeten waarschuwen en de 
daarin gevolgde methodes openlijk aan de kaak te moeten stellen. 

Zoo trad hij 2 Febr. 1562 in de Augsburgsche kathedraal op 
tegen een pas verschenen pamflet, waarmee de Luthersche pre
dikant Hieronymus Rauscher 2) een felle aanval deed op de katho
lieke Kerk en trachtte te bewijzen, dat de papisten de arme Chris
tenen verblinden en volslagen duivelskinderen zijn. Waarom? 
Omdat in hunne geschriften vetgemeste, schaamtelooze, grove 
leugens gevonden worden. 

Canisius haalt daarvan eenige voorbeelden aan. Bij den dood van 
St. Franciscus hebben de leeuwerikken gezongen, Paus Benedictus 
(IX?) is een wild dier geworden en moet tot den oordeelsdag rond-

docendi modus accommodetur, praesertim quia novi morbi nova exspectant 
remedia cumque sit alia nunc ingeniorum quam olim habitude." Vgl. hier
mee zijn opmerking in het vermaarde memoriaal van 1583: „Optarim ratio-
nem aliquam excogitari, ut Theologiae professores hisce temporibus et locis 
convenientiora, et minus subtilia, nostrorum autem captui magis congruentie 
proponerent atque inculcarent." (VIII, 133.) 
!) III, 29. 
2) De titel karakteriseert den inhoud: „Hundert auserwelte, grosse, unver-
schempte, feiste, wolgemeste, erstunckene papistische Lügen, welche aller 
Narren Lügen, als des Eulenspiegels, Marcolphi, des Pfaffen von Kaienberg, 
Fortunati, Rollmagens etc. weit übertreffen, damit die Papisten die für-
nempten Artickel ihrer Lehre vertheidigen, die armen Christen aber ver
blenden und in Abgrund der Höllen verführen, aus ihren eigenen Scribenten 
zusammengezogen, und besondere Erinnerung zu jeglicher gestellt." 
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zwerven in walgelijke oorden enz. en „uit deze en dergelijke fabels, 
narrenthaidung und fantasien und erdichte historien ι) is vol
doende bewezen, dat de papisten volksbedriegers zijn, leiders van 
blinden en satanskinderen". Maar ik zou wel eens willen weten, 
zoo repliceert Canisius op die door hem sarcastisch samengevatte 
conclusie, of de Kerk zulke verhalen heeft aanvaard, op welk 
concilie of door welke kerkelijke overheid ze zijn goedgekeurd, 
wie er de uitvinder of schrijver van is. Want Rauscher verhaalt 
vele geschiedenissen van dat soort zonder bronvermelding. Heeft 
hij ze misschien zelf uitgedacht? of ontleend aan vroegere ket
ters 2) ? Een enkele maal geeft hij wel zijn bronnen aan. Laten we 
aannemen, dat ze werkelijk bestaan. Welke Katholiek heeft dan 
daarop zijn geloof gefundeerd, ze verdedigd, goedgekeurd, er voor 
willen sterven en als geloofswaarheid beschouwd wat onbekende, 
duistere, verdachte lieden, zonder of van onzekeren naam hebben 
verzonnen en geschreven. Wie van ons heeft ooit (als evangelie) 
hooren noemen of gelezen het boek, dat heet „de scala Cel j" 3 ), 
2° Jacobus de vitriaco 4), 3° librum a p u m 6 ) , 4° iets uit de levens 
van monniken van deze of gene orde en de acta Franciscanorum. 
Zijn zulke boeken ooit als evangelie beschouwd of te gelooven 
voorgeschreven?6). Ik geloof niet, dat er in onze dagen nog een 
(Katholiek) predikant gevonden wordt, die daaruit het geloof be
wijst; het is ook nooit de bedoeling der schrijvers geweest, dat men 
solliche geschichte und exempel soll glauben bey verlust der 
Seelen Salikait! Heeft hier niet altijd gegolden, wat Paulus zegt: 
Onderzoekt alles, behoudt het goede. Veelgeliefden, wilt niet ge
looven aan eiken geest, maar onderzoekt de geesten, of zij uit God 
zijn. En hebben zij zich niet onderworpen aan het oordeel der 
Kerk, die dan ook de verschillende legenden en martelaarsverhalen 
heeft veroordeeld, welke vroeger zijn uitgegeven? 

1__ 
1 ) In de ontwerpen der preeken wisselen Latijn en Duitsch elkaar vaak af. 
a ) III, 636. 
3 ) Joannes Gobii O.P.: Scala coeli de diversis generibus exemplorura. 
Quétif-Echard, I, 633. 
4) Jacobus de Vitriaco O.S.A (t 1240) schreef: „Epistolae de expeditione 
Damiatina sex" en een „Historia orientalis". Vgl. Potthast, I, 633—634. 
B) Thomas de Cantimprato: Bonum universale de proprietatibus apum. De 
oudste druk door Quétif-Echard, I, 251, opgegeven, verscheen te Deventer 
vóór 1478. 
o) III, 637. 
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Rauscher komt ook met voorbeelden aan uit Orosius, Gregorius, 
Damascenus, Petrus Damiani. Maar Canisius brengt daartegen in, 
eerstens: hoe bewijst Rauscher, dat ze valsch zijn; en ten tweede: 
volgens zijn methode kan men de waarde van elk geschiedkundig 
verhaal loochenen i ) . Het is er dezen schrijver ten slotte vooral 
om te doen het wonder in discrediet te brengen. „Wie echter zou 
niet méér geloof hechten aan de H. Vaders en de oude geschied
schrijvers, die getuigen aangaande de wonderen der heiligen, dan 
aan de nieuwe sekten? Wij hebben het zekere getuigenis van 
Augustinus over de wonderen van Stephanus2), 2° van Ambrosius 
over Gervasius en Protasius3), 3° van Basilius over de 40 mar
telaars4), 4° van Eusebius over de wonderen an dem ertzbild 
Christi zu Cesarea5), und durch das hailig creutz zu Hyerusalem 
gefunden" 6). 

Het is vreemd dat wij alle nieuws, dat gedrukt en rondgestrooid 
wordt, gelooven, evenals allerlei teekenen aan den hemel en ver
zinsels van moderne schrijvers, hoe grof en onwaar zij ook te 
werk gaan. Men gelooft ook wat Plutarchus, Valerius, Laërtius 
over de heidenen geschreven hebben. Waarom zouden wij dan 
niet gelooven, dat de wonderen echt gebeurd zijn, door Christus 
bewerkt, door de Kerk vanouds geloofd en waarvan de heele wereld 
getuigenis aflegt ter eere Gods en ter bevestiging van het geloof. 
Is voor hem, die gelooft, niet alles mogelijk?f). 

Hoewel het boekje, waarover het hier gaat, op zich zelf onbe
duidend is geweest, hebben wij er toch wat langer bij stilgestaan 
omdat het, vooral wegens de gevolgde methode, diepen indruk op 
Canisius heeft gemaakt. Een week nadat hij het vanaf den kansel 
had bestreden, zond hij het op aan Hosius. In het bijgevoegde 
schrijven maakt hij de bittere opmerking: 
1) III, 639. 
2) De Civitate Dei, Lib. XXII, с. 8. Migne, P. L. XLI, 766—771. 

Sermo 317, с. 1. Mignc, P. L. XXXVIII, 1435; Sermo 319, с. 6. Ibid. 
1441—1442 en vnl. Sermones 320—324. (Ibid. 1442—1447.) 
3 ) Ер. 22. Migne, P. L. XVI, 1019—1025. 
<) Hom. 19. Migne, P. G. XXXI, 507—526. 
B) Hist. Eccl. VII, с. 18. ed. E. Grapin (Paris, Picard, 1911) II, 340. 
e ) III, 639. 
7 ) III, 640. Deze laatste gedachten komen bijna woordelijk terug in het 
voorwoord van Adam Walasser's Martyrologium, dat na gecorrigeerd te 
zijn door Canisius, in 1562 te Dillingen verscheen. 
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„Ita lubet adversariis nugari, et nonnunquam nostris fimis 
atque stercoribus ad suam communiendam arcem abuti. 

Quicquid ipsi fingunt, pro Evangelio venditant, quicquid 
contra ipsos facit in historiis, id abiiciunt, rident, calumniantur" ! ) . 
Dat de schrijver bij deze woorden niet enkel Rauscher, maar 

ook de Centuriatoren voor oogen had, blijkt uit den noodkreet, 
welke hij er terstond op laat volgen: Mocht toch onder de zeer
geleerde bisschoppen en theologen, die te Rome zoo talrijk zijn, 
een man opstaan, die ex professo dat allerverderfelijkste boek 
weerlegt der Maagdenburgsche theologen, dat onlangs over de 
Kerkgeschiedenis is uitgegeven 2) I 

Die gedachte liet hem voortaan niet meer los en telkens als een 
nieuw deel der centuries verscheen, bracht hij ze met nieuwe 
kracht naar voren. 11 April 1562 meldde hij aan Hosius, dat het 
vijfde deel van de pers was gekomen3) ; reeds 3 October daar
opvolgend zond hij den kardinaal het zesde deel, waarbij hij 
eenigszins bitter wees op den ijver, waarmee de Maagdenburgers 
arbeiden, en het gevaarlijke van hun aanval op de Kerk4) . Een 
oogenblik scheen hun werk spaak te loopen, doordat de mede
werkers uiteengegaan waren s), maar de verademing van Canisius 
duurde niet lang, want 6 November 1563 heeft hij vernomen, dat 
de zevende centurie in druk is 6 ) . 

Te Rome scheen men echter minder beteekenis te hechten aan 
de centuries, dan in Duitschland. Want terwijl hier reeds in 
1563 een weerlegging in handschrift gereed lag, welke door 
Konrad Braun op verzoek van kardinaal Truchsess was geschreven, 
waren dáár meerderen van meening, dat men de Ecclesiastica 
Historia moest doodzwijgen, zooals blijkt uit een brief van Hosius 
aan kardinaal Amulius7). Toch drongen de ideeën van Canisius 

*) III, 372. 
2) III, 372: „Utinam prodeat aliquis ex doctissimis Episcopis et Theologis, 
quorum ingens isthic est numerus, qui ex professo refellat pestilentissimum 
illud opus Magdeburgensium Theologorum de Ecclesiastica historia nuper 
editum." 
3) III, 408. 
*) III, 491. „Diligentes illi quidem in historiis omnium temporum depra
van dis et ad suum institutum detorquendis." 
11 ) IV, 210. Wigandus en Judex waren in 1562 naar Wismar vertrokken. 
· ) IV, 380. 
7) V, 97. 
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er langzaam door, indirect, doordat Hosius zijn opvatting deelt 
dat een weerlegging noodig is, en direct, toen Canisius in den 
zomer van 1565 in de eeuwige stad verbleef en in de curie fel over 
de kwestie gesproken werd i ) . Men begreep er blijkbaar zelfs, 
dat tegenover de Maagdenburgers een geheele groep van deskun
digen moest gesteld worden en beraadslaagde over de arbeids-
verdeeling. Doch tenslotte kwam vooreerst van al die grootsche 
plannen niets en bepaalde paus Pius V in 1567, dat Canisius zelf 
een voorloopige weerlegging zou schrijven. 

Deze had intusschen niet stil gezeten; in zijn brieven uit de jaren 
1563—1567 wordt weinig over de Centuriatoren gesproken: bij 
Canisius was reeds het uur van de daad gekomen. Allereerst deed 
hij, naar wij met zeer groóte waarschijnlijkheid mogen aannemen, 
het handschrift drukken van den inmiddels overleden Konrad 
Braun 2 ) . Te Rome verblijvend, ontving Canisius bericht van zijn 
broer Dirk, dat bij hem de jonge Wilhelm Eisengrein was geweest 
om steun te vragen voor zijn werk tegen de Centuriatoren3). Het 
is duidelijk, dat hier Petrus Canisius de eigenlijke helper moest 
zijn. De Italiaansche Augustijn Onuphrius Panvinius, die drie 
boeken tegen de Centuriatoren gereed had, richtte zich tot kar
dinaal Truchsess, opdat deze hem aan een uitgever zou helpen. De 
zaak is blijkbaar met Canisius besproken en deze bericht dan ook 
aan Panvinius, dat Mayer te Dillingen niet kapitaalkrachtig genoeg 
is om de uitgave op zich te nemen, doch dat de Keulsche drukker 
Calenius het wil wagen, mits Panvinius van zijn honorarium wil 
afzien4). Aan het slot van zijn brief deelt hij Panvinius mede dat 
de tiende en elfde centurie zijn verschenen en hem door den kar
dinaal zullen worden toegezonden. Flacius is de ergste vijand en 
houdt niet op de waarheid inzake de geschiedenis der Kerk door 
zijn laster te verduisteren en te verdraaien. Zoo heeft hij nu weer 
nieuwe tractaten uitgegeven tegen de Donatio Constantini, de 
Translatie Imperii, het Primaat van Petrus enz. Derhalve dringt 
Canisius er met alle kracht op aan, dat Panvinius de leugens en 

*) V, 792: „Si tratta caldamente delle centurie." 
2) Adversas novanti Historian) Ecclesiasticam, quam Mathias Flacius Illy-
ricus et eius collegae Magdeburgici per centurias nuper ediderunt. Dilingae, 
Mayer, 1565. Vgl. V, 792—795. 
3) V, 90. 
4) V, 70—71. 



203 

de valsche beginselen van Flacius zal aantoonen, ter verdediging 
van de Kerk, het gezag van Sint Petrus en zijn opvolgers en om 
licht te brengen in zoo belangrijke kwesties der Kerkgeschiedenis. 
Hij is tot eiken dienst bij dat werk bereid1) . 

Hoewel Canisius er dus allerminst aan schijnt te denken, zelf de 
pen op te nemen tegen de Centuriatoren, mogen we hem toch als 
de ziel beschouwen van de actie, die van Katholieke zijde tegen 
hen was ingezet. Geen wonder, dat aan hem dan ook de opdracht 
is gegeven, de leiding te nemen bij het schrijven van een kort 
verweerschrift — „un libretto" —, waaraan vooral de professoren 
van Dillingen, Ingolstadt, München en Keulen konden medewerken. 
Het doel van dit „spedito remedio" moest zijn: de centuriatoren 
hun crediet te ontnemen, door aan te toonen hoe weinig waarheids
getrouw zij te werk gingen, hetzij door onware feiten aan te halen, 
of alwat tegen hun valsche leerstellingen streed, verminkt weer 
te geven of weg te laten.2). 

Met deze opdracht, welke 30 Mei 1567 door kardinaal Commen-
done aan Borgias was gegeven, en daags daarna aan Canisius werd 
doorgezonden, breekt een dramatische periode in diens leven aan. 
Want Canisius had, behalve tal van uitwendige moeilijkheden, ook 
vele bezwaren van internen aard te overwinnen, welke voort
kwamen uit het besef, dat hij voor die taak niet geschoold was — 
de lezer heeft uit de citaten, welke wij aan zijn brieven over deze 
kwestie ontleenden, zulks reeds vaak kunnen bemerken — en 
anderzijds uit de overtuiging, dat de opdracht niet moest worden 
uitgevoerd volgens de bedoelingen van zijn lastgevers. Deze wensch-
1) V, 73. Deze brief is nog om vele andere redenen belangrijk. Behalve zijn 
drie deelen tegen de Centuriatoren, wilde Panvinius nog tal van andere 
uitgaven zien bezorgd, o.a. De collectio Avellana, een herziene uitgave van 
Platina's Pauslevens, en het Register van Gregorius VII. Voor verdere bij
zonderheden over deze aangelegenheden vgl. VI, 654—656. 
2) V, 480—81: „che vorebbe intanto che si fa riposta à queste centurie deli 
heretici, si facessi un libro contra quelle, il quale li levassi il credito, 
mostrando la poca verità et fideltà con che loro procedano, ò allegando 
false historie, о producendole mutilate et lasciando quello che fa contra li 
loro falsi dogmi " 

Reeds in 1565 had Hosius geschreven: „Ñeque tarnen ex professo scri-
bendum aliquid contra Centurias islas censerem, sed operam dandam potius, 
ut aut iis viis, et rationibus quas Centuriatores isti persecuti sunt, aut aliis 
potioribus veritas omnibus patefieri, falsitas autem istorum a nostris 
aliud agentibus in lucem proferri possit." (V, 97.) 
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ten een korte weerlegging, terwijl hij zijn opvatting, dat dit grondig 
en ex professo diende te geschieden1), niet kon prijsgeven. Dat 
alles zijn de psychische elementen van het drama, dat wij gaan zien. 
Reeds in zijn eerste antwoord aan Borgias, zijn zij wTerkzaam2). 

„Wat betreft de korte weerlegging der centuries, welke de 
paus van mij en onze andere theologen verlangt, ik zie daarin, 
na de geheele zaak met mijn medebroeders te hebben besproken, 
groóte moeilijkheden. Ik zal daarom het oordeel van Uwe Pater-
niteit afwachten, om beter te weten, of en hoe ik den heiligen 
Vader, of liever kardinaal Commendone, kan tevreden stellen. 
Het eerste, wat momenteel van mij gevraagd wordt, is de gewone 
visitaties van alle colleges, waar ik aller biecht zal hooren en 
tevens mij moet bezighouden met de op handen zijnde ver
nieuwing der studiemethode. Daarbij komt, dat onze Theologen, 
evenals ik zelf, hun gewone, zware werkzaamheden hebben met 
lesgeven en precken. Nagenoeg niemand onzer is ook maar 
middelmatig bedreven in de Kerkgeschiedenis. Om dit werk 
tot stand te brengen ontbreken de noodige boeken en zouden 
deze tegen hoogen prijs gekocht moeten worden, terwijl ze in 
Duitschland veel moeilijker dan in Italië uit allerlei plaatsen 
bijeengebracht kunnen worden. Daarbij komt mijn zwakte, die 
mijn afkeer voor deze al te zware studiën nog doet toenemen. 
Bovendien wordt mijn aandacht zeer verdeeld door de zorgen 
voor onze provincie en door vele uitwendige aangelegenheden. 
En mijn karakter is van dien aard, dat ik, bij het nemen van 
een besluit over een ernstige zaak, aarzelend en zwaarmoedig 
ben." 

Om al die redenen meent hij, dat de Augustijn Panvinius de 
aangewezen man is, temeer daar deze reeds een boek tegen de 
Centuria toren in manuscript bezit, waaruit een degelijke, op 
bronnenstudie berustende kennis van de Kerkgeschiedenis blijkt. 
Er is nauwelijks een tweede aan te wijzen, die zulk een kennis 
bezit der geschiedenis, welke den heelen mensch opeischt, zoo zij 
goed aan anderen moet worden verklaard, vooral tegenover ge
leerde en twistzieke tegenstanders. 
a) Vgl. hiervóór, blz. 201. 
2) Wegens de lengte van dit citaat, zullen wij het in vertaling geven. Om 
dezelfde reden zullen wij ook verderop nog eenige malen afwijken van onze 
gewoonte, Latijnsche citaten onvertaald aan te halen. 
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„Deze en meer andere bezwaren dringen zich aan mij op,'" 
aldus besluit hij, „indien ik dit werk moet aanvangen. Ik weiger 
evenwel den arbeid niet, welke ik aan de heilige gehoorzaamheid 
verschuldigd ben; wat echter het meest nuttig zal zijn om te 
voorkomen, dat een later te betreuren of slecht te eindigen onder
neming worde begonnen, en hoe ik méér hulpmiddelen te mijner 
beschikking kan krijgen, zoo ik aan deze zware taak niet kan 
ontkomen, dat moge Uwe Paterniteit terdege overwegen en mij 
meedeelen; uw uitspraak zal ik onder Christus' leiding volgen" i ) . 
Die uitspraak luidde, gelijk te verwachten was, dat Canisius het 

opgedragen werk zou beginnen. Evenwel achtte Borgias het billijk 
hem voor den tijd van een half jaar te ontheffen van zijn bestuurs-
ambt, door pater Paulus Hoffaeus als vice-provinciaal aan te 
stellen 2). 

Die verlichting van zijn arbeid was Canisius zeer welkom, maar 
daartegenover stond, dat hem een nieuwe moeilijke taak werd 
opgedragen, die, naar hij meende, boven zijn krachten gings). 
Hij moest nu allereerst boeken aanschaffen en Hoffaeus inlichten 
over de loopende zaken. Daartoe hadden beiden een conferentie 
te Augsburg en beëindigde Canisius zijn werkzaamheden aldaar 
en te Dillingen, om des te vrijer den reusachtigen centurie-arbeid 
te beginnen, louter terwille der gehoorzaamheid en met het voor
uitzicht, dat daaruit vele bezwaren en moeilijkheden voor hem 
zouden voortkomen 4 ) . 

In het begin van 1568 kon de rustelooze zwoeger zich eindelijk 
aan zijn lessenaar zetten. Doch lang duurde de kamerstilte niet. 
Een vriend als Truchsess kon hij niet weigeren een serie preeken 
te houden te ElwangenS). Een ernstigere onderbreking dreigde 
kort daarna, toen de provinciale congregatie hem bijna eenstemmig 
i) V, 522=523: 
2) VI, 118—119. Reeds eerder was Canisius door zijn broer Dirk in het 
bestuur geholpen en had hij gevraagd van het provincialaat ontheven te 
worden. De visitator Nadal had evenwel 13 Juli 1567 aan Borgias geschre
ven dat hij niet wist, wie in staat zou zijn in plaats van Canisius de provincie 
te besturen. Vgl. V, 853. 
3) VI, 138. Hij vroeg 's Pausen zegen „qua confirmatus ego rem tam arduan 
et meis humeris imparem foelicius aggredì possim." 
4) VI, 146: „ut postea liberius ad opus Centuriarum ingens accedam, solius 
obedientiae praestandae causa, et scio varias molestias et difficultates non 
paucas hic exhauriendas esse." 
β) VI, 188. 
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koos tot afgevaardigde naar Rome. Toen Canisius bezwaren 
maakte, verklaarde de vergadering, dat naar hare meening de reis 
naar Rome zelfs voordeelig was voor zijn boek i) en toen eenige 
dagen later kardinaal Truchsess, die ook naar Rome zou reizen, 
den wensch uitsprak, dat Canisius hem zou vergezellen, meende 
Hoffaeus met zijn consultoren, dat men hierin den kerkvorst ter 
wille moest zijn, temeer daar hij aldus eerder te Rome zou zijn 
en vóór den aanvang van de procuratoren-vergadering een rüstigen 
tijd zou hebben voor zijn studie2). Borgias was het daarmede 
niet eens; daar Canisius nog provinciaal was, kon hij volgens de 
statuten der Orde niet tot afgevaardigde gekozen worden, terwijl 
zijn arbeid tegen de centuriatoren eveneens een beletsel was 3 ) . 
Doch toen deze brief 15 Mei geschreven werd, was Canisius reeds 
vier dagen op weg naar Rome, waar hij van 21 Juni tot 1 December 
zou verblijven. 

Wanneer nu naar de verwachting der congregatie, door Hoffaeus 
nogmaals met nadruk meegedeeld aan Borgias — mede om hem 
met het genomen besluit te verzoenen 4) — te Rome in vervulling 
ware gegaan, zou deze onderbreking inderdaad voor den centurie-
arbeid van groot voordeel geworden zijn. Doch eerstens was Ca
nisius herhaaldelijk ziek 6); vervolgens werd hij meermalen door 
Pius V6) en de curie-kardinalen geconsulteerd7). Toen de ver
gadering van de afgevaardigden der Orde, van 2—6 October ge
houden, geëindigd was, mocht Canisius Rome nog niet verlaten f) 
en wel, zoo schijnt het, op last van den paus, die hem tot kardinaal 
wilde benoemen. De nederige man wierf zich nu onder de prelaten 

!) VI, 573. 
2) VI, 573—574. 
s ) VI, 193—194. Vgl. VI, 196; VI, 576. 
4) VI, 673: „Inter alias causas cur P. Provincialis in Procuratorem eligeretur 
haec una fuit, ut nimirum commodius finirei Romae opus contra Centurias: 
in hac enim Provincia fere nihil ei hac in parte auxilii ferri poterai, tum 
quia Doctores nostri partim sunt nimium insufficientes, partim non solum 
nimium occupati verum etiam laboribus fracti et valetudinarii." 
5) VI, 208—209; VI, 592. 7 Jan. 1569 schreef P. Dirk Canisius aan Borgias 
dat zijn broer, sinds hij het werk tegen de Centuriatoren had aangevangen, 
nauwelijks gezonde dagen had gekend en dat velen, die zijn karakter sinds 
lang kenden, meenden, dat hij er aan zou bezwijken. Vgl. VI, 682. 
«) VI, 582. 
τ) VI, 583, 584. 
8 ) VI, 597. 
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voorsprekers, die den paus zouden bewegen om van dit voornemen 
af te z ieni) . 

Tijdens zijn verblijf te Rome bezocht Canisius echter het meest 
van alle kloosters het Oratorium van St. Philippus Nerius, met 
wien hij zeer bevriend was, gelijk ook met de voornaamste gezellen 
van den blijmoedigen heilige, onder wie met name Caesar Ba-
ronius wordt genoemd door den ooggetuige, aan wien Raderus deze 
mededeeling dankte 2 ) . Die kennismaking kan niet zonder invloed 
gebleven zijn op Canisius' werk tegen de Centuriatoren, maar dien 
invloed precies te bepalen, is bij gebrek aan nadere gegevens on
mogelijk. 

Na zijn terugkomst in Duitschland stond Canisius weer ter
stond voor bergen werk, hoog als de Alpen, die hij pas over-
getrokken was 3 ) . Het zou ons te ver voeren dat alles te willen 
verhalen. Wij moeten ons tot eenige belangrijke punten beperken. 

Allereerst kwam dan de vraag aan de orde, of het niet beter 
was Hoffaeus voorloopig nog vice-provinciaal te laten of liever 
nog, hem tot provinciaal te benoemen, zoodat Canisius van alle 
bestuurszorgen zou zijn ontheven4). Vóór Paschen zou hij in elk 
geval niets aan zijn boek kunnen doen, daar hij de Vastenpreeken 
te Augsburg moest houden 6) ; daarna zou een verder verblijf aldaar 
den voortgang van het werk evenzeer beletten e). Dat begreep 
men te Rome en de eenige maatregel, welke afdoende hulp kon 
brengen, bleef niet langer uit: 2 April 1569 werd Hoffaeus tot 
provinciaal benoemd 7) — hoewel deze getracht had aan die taak 

*) VI, 732. 
2) VI, 579: „In iis maxime frequentabat inclytam illam sacerdotum 
congregationem Oratorii nuncupatam; multumque familiaritate utebatur, 
B. Philippi Nerii institutoris, adhuc in humanis agentis, eiusque discipu-
lorum, qui tum praeter caeteros florebant: Francisci Mariae Taurusii, Cae-
saris Baronii" etc. 
s ) Canisius reisde over Florence, Bologna, Ferrara, Venetië, en Padua naar 
Innsbruck, waar hij 18 Januari 1569 aankwam. (VI, 235, 244.) 
*) VI, 251. 
s ) VI, 252, 264 en 268. „Ego vero aegre poterò simul et scriptorem contra 
Centurias et contionatorem alterum Augustae praebere, ut satis norunt pru
dentes." 
o) VI, 260. 
T) VI, 293: „Havendo V.R. ad attendare fatta Pasqua, à scrivere contra le 
centurie, mi è parso convenghi sgravarla interieramente delà sollicitudine et 
distrattione del governo delà Provincia." 
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te ontkomen ι) — opdat Canisius zich geheel zou kunnen wijden 
aan de studie. Doch nu bleek Hoffaeus zoo zeer gebonden aan zijn 
werkzaamheden, dat hij bezwaarlijk voor den herfst het provin-
cialaat kon overnemen, zoodat Canisius, om grootere moeilijkheden 
te voorkomen, tot nader bericht de provincie zou blijven besturen 
en, voorzoover het mogelijk was, tevens aan zijn boek zou 
werken 2 ) . 

In een ontroerend schrijven dankte hij, 15 Mei 1569 den generaal 
voor de ontheffing van zijn ambt, voor de bezorgdheid, welke deze 
toonde voor Canisius' gezondheid en voor de toezegging, dat de 
Engelsche pater Rastellus hem bij den arbeid zou komen helpen. 
Een zware gang viel nog af te leggen, vooraleer het begonnen werk 
zou zijn voltooid 3). 

Intusschen had hij zich te Dillingen gevestigd, omdat hij daar 
meer hulp kon vinden bij de professoren van het college en er 
hunne boeken tot zijn beschikking had. Snel zou het werk niet 
vlotten, omdat daarin moeilijke kwesties tegen bekwame tegen
standers moesten behandeld worden en er niet weinig inspanning 
werd vereischt om het omvangrijke materiaal bijeen te brengen, te 
ordenen en te verwerken 4 ). Toch sprak hij tegenover Borgias 
13 Juli van dat jaar reeds de hoop uit, het begonnen werk binnen 
afzienbaren tijd te kunnen voltooien s). Helaas, maar al te spoedig 
daarop begonnen de moeilijkheden met Hoffaeus, die in Canisius' 
leven zulk een tragisch element hebben gebracht. 

Want de nieuwe provinciaal, een man van een vroom maar stug 
karakter, was niet overtuigd van het nut, dat in dit soort werk 
was gelegen. In een noodgeval zond hij Canisius naar Augsburg 
om daar in de zielzorg werkzaam te z i jn 6 ) ; Polanco schrijft aan 
Canisius dat hij, hetzij te Augsburg, hetzij te Dillingen, zijn cen-
turie-werk moet voortzetten 7), maar als deze dit aan Hoffaeus 
meedeelt 8 ), krijgt hij ten antwoord, dat hij toch te Augsburg in 
x ) VI, 252; Hoffaeus zelf schreef 23 Mei aan Borgias: „Plus satis me hoc 
novum onus aliquandiu contristavit." (VI, 321.) 
2 ) VI, 303. 
3 ) VI, 322—323. 
*) VI, 333—334. 
6) VI, 345. 
β) VI, 345. 
7 ) VI, 361. 
e ) VI, 364. 
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in functie moet blijven, daar er een tekort aan menschen in de pro
vincie heerscht ! ) . De verslagenheid van Canisius beluisteren we 
in zijn brief aan Borgias van 29 October: de bezigheden te Augs
burg nemen nog steeds toe, zoodat er voor de studie geen tijd 
overblijft. Te Dillingen zou hij het werk in weinige maanden 
kunnen voltooien, maar de provinciaal beveelt hem te Augsburg 
te blijven en zegt, dat hij over deze kwestie wel naar Rome zal 
schrijven. Wat moet hij nu doen 2) ? 

Een antwoord op die vraag was in die fel-bewogen dagen niet 
gemakkelijk. Slechts geven en nemen kon uitkomst brengen: „Ie 
occupatione di V.R. in Augusta si desidera non siano tante come 
quelle di f йога che impediscano il scrivere notabilmente" [!] 3 ) . 

Het duurde tot April 1570 voor Canisius weer naar Dillingen 
kon vertrekken om zich onverdeeld aan het werk te geven 4 ) . De 
Congregatie van kardinalen, door Pius V opgericht om den terug
keer der afgedwaalden, vooral in Duitschland, te bevorderen, in
formeerde reeds, hoever het nu eindelijk met het boek tegen de 
Centuriatoren stond 5 ) . 

Intusschen kon Hoffaeus er nog maar steeds niet in berusten, 
dat hij een zoo gezochte persoonlijkheid als Canisius moest missen 
voor het vele, meer direct-practische werk, dat er te verrichten 
viel. In een geharnasten brief van 27 Mei 1570 lucht hij zijn over-
kropt gemoed aan Borgias: het is zijn overtuiging, dat het niet 
alleen nuttig, maar zelf noodzakelijk is, dat Pater Canisius van 
zijn centuriaal werk wordt verlost, want deze kan maar niet op
schieten, raakt er al te zeer door van streek, is nooit met zichzelf 
tevreden, ondermijnt zijn krachten, is zwaartillend en geeft trou
wens zelf het verlangen te kennen, dat men hem zal toestaan een 
minder gedegen boek uit het verzamelde materiaal samen te stellen 
en terstond uit te geven. Bijna heel Duitschland immers heeft van 
de zaak vernomen en verwacht, na zoo langdurigen arbeid, een 
kolossaal werk, maar de paters van Dillingen zeggen, dat het 
geenszins aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden en 

i ) VI, 365. 
a ) VI, 368. Vgl. ook den brief van 8 Jan. 1570 aan P. Busaeus: „tot modis 
impedior in opere Centuriali tandem absolvendo". (VI, 385.) 
3 ) Borgias aan Canisius, 26 Nov. 1569. (VI, 373.) 
*) VI, 399. 
*) VI, 390. 

14 
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wel te minder, naarmate het langer op zich laat wachten. Om 
er maar van te zwijgen, dat Canisius niet eens de eerste centurie 
in haar geheel bestrijdt, maar slechts over vier personen eenige 
kwesties ter sprake brengt, zonder zelfs op de twistvragen in te 
gaan! Daarom dringt Hoffaeus er met alle kracht op aan, dat 
Canisius terstond een punt zal zetten. Voor zijn gezondheid zoowel 
als voor den goeden naam van de Orde is dit noodzakelijk. Ca
nisius kan dan weer provinciaal worden en Hoffaeus de bureau
stoel met den kansel verwisselen i ) . 

De rector van het college te Dillingen, halfbroer van den zwoe-
genden apologeet-historicus, had meer vertrouwen in diens capa
citeiten en meldde 31 Juli 1570, dat Canisius, gezien de omstandig
heden, flink vooruitkwam. Eén deel was gereed, twéé andere 
moesten nog geschreven worden. Toch meent ook hij, dat de pater 
met meer nut zou werken aan populaire geschriften in de volkstaal, 
want „bij dezen wetenschappelijken arbeid, waaraan hij niet ge
woon is, beult hij zich bovenmate af en kent hij geen tevredenheid 
met zichzelf2). 

Het typeert Canisius dat hij, zoolang hem niet werd toegestaan 
half werk te leveren, bleef volharden bij zijn poging om volgens 
wetenschappelijke methodes te werk te gaan. Hoezeer hij daarbij 
ook geestelijk en lichamelijk te lijden had en blootgesteld bleef 
aan de kritiek zijner huisgenooten, die hem voor die taak ten 
eenenmale ongeschikt achtten — gelijk Hoffaeus nogmaals schrijft 
op 5 September3) — hij bleef onwrikbaar vasthouden aan zijn 
opzet en kon eindelijk in het begin van October zijn broer de 
verzekering laten geven, dat het voornaamste deel van het onder
nomen werk tegen Kerstmis zou gereed zijn4). 

Inmiddels had Hoffaeus niet minder dan dertien paters te Dil-
lingen verplaatst, onder wie ook P. Rastellus, den medewerker 
van Canisius5). Borgias riep hem hierover ter verantwoording6), 
*) VI, 699—700. 
2) VI, 700. 
3) VI, 700: „nunc laboratur ut tres libri Centuriales tandem a R. P. Ca-
nisio absolvantur, quem Patres iudicant non esse aptum huic scribendi 
muneri, sed occupandum potius in concionibus et scriptionibus libellorum 
germanicorum." 
Ό VI, 700. 
B) VI, 700. 
«) VI, 700. 
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waarop Hoffaeus uit München, 3 Januari 1571, korzelig terug
schreef, dat de beide paters niet te best met elkaar overweg konden 
en dat Canisius liever de hulp had van P. Antonius Guisanus, dien 
Hoffaeus dan ook van München naar Dillingen had overgeplaatst. 
Beiden, Rastellus en Guisanus, hebben eenige maanden hun mede
werking verleend, maar bij gebrek aan menschen had hij Canisius 
tusschen een van beiden de keus moeten laten. Deze had toen P. 
Antonius gekozen, maar verlangde tevens Rastellus te behouden 
tot September, wat hem was toegestaan. Over deze regeling had 
ook de rector van Dillingen zijn tevredenheid betuigd. „Maar als 
P. Canisius daarna weer van meening is veranderd, heb ik daar 
niets aan kunnen doen, ofschoon ik er steeds naar streef de beide 
paters Canisius tevreden te stellen en zij van mij gemakkelijk 
verkrijgen, wat zij vragen. Niet zelden bied ik hen zelfs de 
vrijheid aan en laat hun die ook metterdaad, om te doen wat zij 
zelf verkieslijk achten. Uwe Paterniteit gelieve zich dus op dit 
punt geen zorg te maken" ! ) . 

Het ligt buiten ons bestek over Canisius als heilige te spreken, 
maar hier kunnen wij toch niet nalaten op de zedelijke grootheid 
van dezen buitengewonen man te wijzen. Geen spoor van wrok 
valt er te bemerken over de behandeling, welke hij van Hoffaeus 
heeft ondervonden. In een brief van 8 Dec. van dit jaar dankt hij 
den generaal der Orde, dat deze hun zulk een besten en beleid-
vollen provinciaal heeft gegeven, die geleidelijk door zijn toe
wijding zal goedmaken, wat hijzelf door zijn groóte nalatigheid 
gedurende zoovele jaren had achterwege gelaten en misdreven2). 

In dien zelfden brief geeft Canisius een overzicht van de vor
deringen van zijn werk. Het groeit hem onder de handen uit en 
brengt meer arbeid en inspanning met zich, dan velen misschien 
denken en men moge het hem vergeven, dat hij bij dezen Sisyphus-
arbeid noch zich zelf noch zijn oversten tevreden kan stellen. Het 
werk zal in Januari ter perse gelegd worden en misschien niet 
vóór Paschen afgedrukt zijn. Niet enkel tegen de Centuriatoren, 
maar ook tegen andere hervormers heeft hij een zwaren strijd 
i) VI, 701. 
2) VI, 419: „De Provinciae huius gubernatione hoc solum addam, féliciter 
nobiscum agi, quibus P. T. dedit optimum et prudcntissimum Provincialem 
P. Paulum, qui paulatim ut spero sua supplebit diligentia, quod mea sin
gular! negligentia tot annis omissum et commissum fuit." 
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begonnen, opdat de weerlegging overvloediger en afdoende zou zijn. 
In den loop van den zomer hoopt hij dan de geheele stof, die hij 
in bewerking had genomen, voltooid te hebben. Deze strekt zich 
slechts uit tot de drie voornaamste Heiligen van het Nieuwe Testa
ment, n.l. Joannes de Dooper, Maria en Petrus, te wier eere en 
verdediging hij geen alledaagsch werk wenscht te leveren. Anderen 
mogen over de overige Heiligen beter en overvloediger handelen, 
maar wat voor een arbeid daarin steekt, zal hun de ondervinding 
leeren, als zij dezelfde methodes zullen volgen i ) . 

En hoewel ook thans in de volgende maanden allerlei andere 
bezigheden Canisius belemmerden en hij in Juni naar Innsbruck 
verhuisde met heel zijn bibliotheek 2) om daar tevens als hof-
prediker op te treden 3), kon hij toch eindelijk, 23 April 1571, een 
viertal exemplaren van het eerste deel naar Rome zenden. Hoffaeus 
wilde niet, dat daarmee zou worden gewacht tot de juist gekozen 
afgevaardigde, die de Opper-duitsche provincie zou vertegenwoor
digen op de driej aarlij ksche procuratoren-vergadering, ze kon 
meenemen, maar liet ze langs een gemakkelij keren en korteren 
weg rechtstreeks opzenden aan kardinaal Truchsess. Daar even
wel nog de officicele goedkeuring van den generaal der Orde 
verkregen moest worden, richtte Canisius aan Truchsess het ver
zoek, niemand het boek te laten zien, voor het verlof tot de uitgave 
was verkregen. De kardinaal mocht zelf een exemplaar behouden, 
de overige zou hij ter beschikking van Borgias stellen, die er dan 
één aan den paus kon aanbieden. Ook konden nog aanmerkingen 
worden gemaakt en eventueele verbeteringen in margine worden 
aangebracht, want de drukker had nog slechts den eigenlijken 
tekst gereed, zoodat aan de gezonden, ruw-gebonden exemplaren 
— welke eerst „op kosten van onze provincie" in een fraaien band 
gestoken moeten worden, alvorens ze aan te bieden — het titelblad, 
de opdracht en de inleiding ontbraken. Het boek zou n.l. niet voor 
de najaarsmarkt in den handel worden gebracht, want het was in 
tamelijk forsche letter gedrukt en kon gemakkelijk, zoo het vóór 

!) VI, 418—419. 
2) VI, 624: „simul advecta sunt tria magna vasa librorum quae dicuntur 
ponderare 15 centenarios." 
3) In die hoedanigheid hield hij 12 Nov. 1571 de feestpredikatie bij de 
viering van de overwinning Ьц Lepanto (VI, 637—638) en 23 Mei 1572 
de lijkrede op koningin Catharina van Polen (VII, 634—636). 
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dien tijd uitkwam, nog door een ander in kleiner bestek worden 
nagedrukt ! ) . 

De brief, welke Canisius bij deze gelegenheid aan den generaal 
der Orde schreef, is zoo karakteristiek, dat wij niet kunnen nalaten 
er een aanzienlijke passage uit te citeeren. Beter dan wij het ver
mogen, typeert Canisius hier zich zelf en zijn werk: 

„Hier zijn de eerstelingen van mijn werk, die wel laat, maar, 
naar ik hoop, nog tijdig genoeg kunnen worden uitgegeven. 
Want ik ben van meening, dat heden ten dage geen werk degelijk 
genoeg kan worden geschreven en uitgegeven tegen deze sec-
tariërs. 

Evenwel vraag ik op de eerste plaats Uwe Paterniteit om ver
giffenis, omdat ik wellicht tegen den geest en de bedoeling van 
hen, die mij opdracht hebben gegeven dit boek te schrijven, mijn 
arbeid heb uitgebreid en de aangewezen stof al te uitvoerig heb 
behandeld. Want ik heb het niet voldoende geacht met de Cen-
turiatoren alléén den strijd aan te binden, maar ik heb ook vele 
andere en wel de voornaamste ketters van dezen tijd er bij be
trokken 2) en gemeend hen te gelegener tijd te moeten bestrijden, 
zoodat dit boek terecht den titel kreeg: Over de vervalschingen 
van het Woord Gods. Vervolgens was het vanzelfsprekend, 
anderen niet voorbij te gaan, wier opvattingen, dwalingen en 
uitdrukkingen de Centuriatoren navolgen, opdat men tot hen 
niet ten overvloede verwijten zou richten over hetgeen zij te
zamen met anderen leeren en verkeerdelijk voorstaan. Een der
gelijke vergelijking van meeningen aangaande de verklaring 
van het Woord Gods heeft ook nog dit voordeel, dat beter aan 
het licht komt: hoe verward, dwaas en goddeloos de opvattingen 
zijn, waarmee de tegenstanders op ons losstormen. Ik hoop ook 
dat de lezer van dit boek vaak door een zekere ontzetting zal 
worden bevangen en zoovele en zóó erge afschuwelij kheden, 
welke deze mannen zoo schaamteloos in het evangelieverhaal 
invoegen, van ganscher harte zal verafschuwen. Wellicht echter 
heb ik te uitvoerig over den H. Joannes gehandeld. Het zij zoo, 
dat ik mij hier eenige vrijheid heb veroorloofd, door van alle 

!) VI, 438—439. 
a) Braunsberger teekent hierbij aan de namen van Luther, Calvyn, Melanch-
thon, Zwingli, Bucerus, Brentius, Schmidelinus, Maior en Sarcerius. (VI, 436.) 
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kanten aan te grijpen, wat zoowel de samenhang van het onder
werp, of de ijdelheid der ketters mij aanbood. Ik heb de ge
schiedenis van Joannes toegelicht, naar ik hoop, door overal 
de getuigenissen der Vaders er bij te voegen, opdat de ketters 
mogen weten, dat het ons niet aan wapenen ontbreekt om met 
de Kerk dergelijke personen uit het evangelie te verheerlijken 
en tegen de nieuwe theologen te verdedigen. 

Ik heb thans niet minder materiaal gereed liggen om de ge
schiedenis der Moeder Gods Maria te handhaven en te vervol
ledigen. Mocht sommigen deze overvloed van bewijsmateriaal 
mishagen, er zullen er toch, naar ik hoop, óók zijn, die den ijver 
om Gods heiligen te verheerlijken, zullen prijzen, te meer waar 
de ketters heden ten dage alles in hen bekritiseeren en onzeker 
maken, zoodat zij vele Katholieken door hun felheid in ver
legenheid schijnen te brengen. 

Ik vrees dat er te Rome zullen zijn, die de meening huldigen, 
dat ik te veel uitdrukkingen aanhaal en meeningen opeenstapel 
van ketters, gelijk dat, voorzoover mij bekend, tot heden op dit 
gebied nog niemand met grooter nauwgezetheid heeft gedaan. 
Maar de doorluchtige heer kardinaal van Ermeland i) en andere 
deskundigen, die met de toestanden hier goed bekend zijn, zullen 
bekennen, dat deze geneesmiddelen goed zijn voor ons aan alle 
kanten zieke Duitschland en dat tevens op deze wijze velen in 
de Katholieke leer worden versterkt en de goddeloosheid en 
dwaasheid der nieuwlichters met grooter duidelijkheid en kracht 
wordt vernietigd. 

Maar ik behoef mijzelf en mijn nieuwe boek niet te veront
schuldigen of langer te verdedigen, en ik vraag God op de aller
eerste plaats door Zijn onmetelijke goedheid en genade aan te 
vullen, wat ik gedurende heel mijn arbeid aan dit boek ver
keerdelijk heb toe- of nagelaten. Mocht echter dit boek in handen 
komen van den H. Vader, dan verlang ik niets méér, dan een 
vollen aflaat te verkrijgen. Uwe Paterniteit echter moge mij 
krachtens haar recht een boete opleggen; ik zal er nooit aan 
twijfelen of ik die verdiend heb" 2 ) . 

1) Hosius. 
2) VI, 436—437. Bijna dezelfde gedachten keeren terug in de opdracht van 
het werk aan Ferdinand II. 
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Het citaat is lang maar leerzaam, daar we nu opeens Canisius 
in de kracht van zijn overwinning op de tallooze moeilijkheden, 
als verjongd terugvinden. Hij heeft zich zelf hervonden; bewust 
van zijn tekortkomingen, handhaaft hij niettemin zijn opvatting 
en werkwijze. Toch heeft het succes hem niet overmoedig gemaakt, 
gelijk uit het vervolg van den brief blijkt. Hij versmaadt goede 
wenken niet, maar vraagt er met aandrang om en hoopt zelfs, 
tegen beter weten in, dat men meer geschiktere mannen zal vinden 
om het werk te voltooien. Zijn apostelhart en zijn vurig tempera
ment laten hem al te gemakkelijk de gedachte koesteren, dat hij 
den tijd, dien hij nu besteedt aan „molestissima studia", met meer 
voldoening en meer vrucht anders kan gebruiken, wanneer dat 
de heilige gehoorzaamheid veroorlooft. 

Maar daaraan viel niet te denken, toen de lofwaardigste kritieken 
loskwamen van hen, die te Rome inzage kregen van de gezonden 
exemplaren, of later, toen het boek in den handel was gebracht !) , 
er kennis van hadden genomen. P. Natalie bijv. was terstond nadat 
het boek in huis gekomen was, met de lezing ervan begonnen; den 
volgenden morgen kon hij Polanco reeds meededen dat hij zestig 
bladzijden had gelezen en zeer tevreden was 2 ) . Kardinaal Hosius 
was eenvoudigweg opgetogen over „de leer, helderheid en beschei
denheid, het beleidvol oordeel en scherpzinnig inzicht", waarvan 
het werk getuigde. Behalve den stijl, die naar zijn meening alles, 
wat Canisius vroeger had geschreven, overtrof, prees hij „bovenal 
de vroomheid, welke in dit boek schitterde als uit de werken der 
Kerkvaders"3). Kardinaal Sirletus, de Spaansche theoloog de 
1) Het boek verscheen in September 1571. De titel luidt: Gommentariorum 
de Verbi Dei Corruptelis Liber Pr imus: in quo de Sanctissimi Praecursoris 
Domini Joannis Baptistae Historia Evangelica, cum adversus alios huius 
temporis sectarios, turn contra novos Ecclesiasticae historiae consarcina-
tores sive Centuriatores pertractatur. Authore D. Petro Canisio Societatis 
Jesu Theologo nunc primum editus. Dilingae, Sebaldus Mayer, 1571. In 
Maart 1572 volgde de tweede vermeerderde druk (VII, 632) ; vereenigd met 
het tweede deel over de H. Maagd, werd het herdrukt te Ingolstadt, 1583 
(VIII, 582) en te Lyon 1584 (VIII, 632). 
*) VI, 442. 
3) VI, 444. „et laudò grandemente l'opera della dottrina, della perpicuità, 
della modestia, del giudizio et prudenza, dell ingenio, et acutezza, et sopra 
tutto della pietà, laquai dice resplendere in questa opera, come negl' antichi 
Dottori, Lauda anco molto l'eloquenza, et stilo, che non gli pare altra cosa 
che habbia visto di V. R. simile in questa parte." Vgl. nog VI, 445—446 en 
VI, 488. 
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Fuentidueña, de Engelsche kanunnik van St. Pieter, Alanus Co-
pus 1 ) , prezen het werk eenstemmig, aldus meldt Hosius aan Pius 
V 2 ) , waarop de paus verdere revisies van het boek overbodig 
achtte om het spoediger te doen verschijnen з). Als Vergilius' 
Aeneis zou verloren gaan, ware dit minder erg, meent Hosius, dan 
wanneer Canisius' boek langer buiten het bereik van het publiek 
zou blijven4). 

Dát was het loon voor den ontzaglijken arbeid, welken Canisius 
onder zoovele moeilijkheden had volgehouden. En de boete, die 
hij voor zijn tekortkomingen gevraagd had, laat zich raden. Al deed 
Hoffaeus ook nog zoo zijn best om zulks te voorkomen, mede uit 
welgemeende zorg voor Canisius' gezondheid en in de overtuiging, 
dat dit werk voor één man te zwaar was 5 ) , het baatte alles niets: 
Canisius zou de zoo gelukkig begonnen taak voortzetten, terwijl 
zijn oversten opdracht kregen er voor te waken, dat hij maat zou 
houden bij zijn werk 6 ) . Zes volle jaren heeft hij nog geleden en 
gezwoegd aan het tweede deel, dat tenslotte in 1577 verscheen7). 

*) Deze had zelf te Antwerpen in 1566 zes dialogen tegen de Centuriatoren 
uitgegeven. 
9 ) VI, 710. 
3) VI, 447. 
4) VI, 711. Bijzonder prijzend is nog o.a. het oordeel van Salmerón. (VII, 
40—45). 
5) 8 Juni 1571 schrijft hij aan Borgias: „bona quidem scribit, sed nee ipsi 
nee aliis expedit ut solus ipse operis auctor sit: docuit experientia quid 
Dilingani passi sint, praeterquam quod semetipsum pene confecisset: et si 
P. V. velit bonum Patrem diu nobis esse superstitem, non sic occupetur 
circa gravium rerum scriptionem, ut solus autor sit, nunquam en im sibi 
satis faceré potest: censores locum non habent ob frequentissimas mutatio-
nes: vexavit etiam typographum satis: P. V. roget Dilinganos sententiam", 
en 15 Sept. antwoordt hij, als Canisius het tweede en derde deel, dat naar 
men meende goeddeels voltooid was, rustig persklaar moest maken, „sciat R. V. 
secundum librum adeo nondum esse compositum, ut dubitem an infra anni 
spacium praelo aptari possit magnis laboribus: de tertio nihil attinet dicere. 
R. Vostra videat quid agendum: P. Canisius suo more nec sibi nec aliis 
pareil, et mihi questus est P. Antonius [Guisanus, de medewerker van С ] , 
se in primo libro inhumaniter a Patre Canisio tractatum fuisse, ñeque le-
vamen sperat. Gratus quidem est eius labor, sed interim se enecat et ut audio, 
ipsemet fassus est sibi in his libris emoriendum esse. Et ne hic Pater ante 
tempus nobis pereat, et ne ego ex affectu loqui videarf!!] , suadeo ut R. V. 
audiat Dilinganos qui labores eius norunt." (VI, 714.) 
«) VI, 636, 469, 486. 
7) De Maria Virgine incomparabili, et Dei Genitrice sacrosancta, Libri 
quinqué: Atque hic secundus liber est Commentariorum de Verbi Dei cor-
ruptelis, adversùs novos et veteres Sectariorum errores nunc primùm editus: 
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Wij zullen de bijzonderheden daarvan laten rusten. Evenwel mogen 
wij het slot van deze phase niet voorbijgaan, omdat daaruit duide
lijk blijkt, om welke reden Canisius het derde deel van zijn werk, 
dat over den H. Petrus en het Primaat der pausen zou handelen, 
niet heeft mogen voltooien. Men heeft beweerd, dat de Orde hem 
te episcopaal, te weinig pauselijk vond om hem deze taak toe te 
vertrouwen i ) . Heel het leven van Canisius is echter reeds zulk 
een klare weerlegging van deze beschuldiging, dat zelfs Schäfer 
ze min of meer belachelijk vindt2) . Maar wat was dan wel de ware 
reden? 

Hier moeten wij eerst in herinnering roepen, wat wij meedeelden 
over de wijze, waarop de Maagdenburger centuriatoren hun reuzen-
taak hebben aangevat en voltooid. Onder deskundige leiding werk
te een geheele groep geschoolde mannen; zij verschaften elkaar 
materiaal, corrigeerden elkanders werk meerdere malen; in één 
woord: hoewel iedere centurie door één man werd bewerkt, stak 
daarin toch niet weinig arbeid van het geheele schrijverscollege. 
Het laat zich dus begrijpen, dat Canisius, die „geen alledaagsch" 
werk wilde leveren en slechts gedurende eenige jaren één offi-
cieelen medewerker kreeg3) , zich genoodzaakt zag, toch zoo veel 
mogelijk de arbeidsmethode der centuriatoren te volgen, wat prak
tisch beteekende, dat hij zijn medebroeders, die allen met arbeid 
overladen waren, vaak lastig moest vallen4), en dat nog wel voor 
een soort werk, waarvan velen, evenmin als hun overste, het nut 
niet inzagen 6). Vervolgens leed Canisius zelf lichamelijk en gees
telijk zoo ontzettend onder het werk, dat, naar zijn broer bericht, 
hijzelf en allen die hem bezig zagen, het bijna voor een wonder 
hielden, dat hij op dien leeftijd nog daartegen bestand was 6 ) . 
Autore D. Petro Canisio, Societatis Jesu Theologo. Ingolstadii. Excudebat 
David Sartorius, 1577. Het exemplaar der bibliotheek van het St. Canisius-
College te Nijmegen bevat een eigenhandige opdracht van den schrijver aan 
Willem V van Beieren. 
*) Drews, 133. 
a) Schäfer, 82, 87. 
s ) P. Rastellus van Mei 1569—Mei 1570; daarna, uiterlijk tot Augustus 1573 
P. Guisanus. (VI, 703, 130, 785.) Op kosten van Ferdinand II beschikte hij 
over een klerk van 1572—1575. (VII, 643, 743.) 
4) Volgens Hoffaeus acht Canisius het niet genoeg „unicum secum occupare, 
sed integra collegia." (VII, 786.) 
β ) Ook over het werk van Peltanus oordeelde Hoffaeus aldus. (IVI, 787.) 
β ) VII, 764: „Incredebile est quantum bonus Pater in hoc genere se, et 
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Zoo begrijpen we, dat er heftige kritiek werd gegeven, temeer daar 
juist in die dagen Canisius brieven met informaties niet met de 
noodige zorg had behandeld, zoodat deze in verkeerde handen 
waren gekomen i ) , met het gevolg, dat bij velen de zakelijke kritiek 
een sterk persoonlijken inslag kreeg. Die kritiek maakte Canisius, 
die, zoodra hij beslissingen omtrent zich zelf moest nemen, toch 
al geen last had van overmatig zelfvertrouwen2), niet zelden 
wankelmoedig. Toen zijn meer dan 800 folio's zware werk van 
de pers was gekomen, schreef hij 13 Augustus 1577 aan den gene
raal, dat hij, tenzij door de oversten aangespoord, besloten was 
niet verder te gaan en op dien leeftijd graag de fakkels overreikte 
aan anderen, die geleerder waren dan hij 3 ) . Doch uit ongerustheid 
over de vraag, of de pauselijke opdracht nog steeds verplichtte4), 
vroeg hij 25 October, te Dillingen of Ingolstadt zijn arbeid te mogen 
voortzetten, wat hem ook werd toegestaan5). Au fond had hij 
dezen arbeid ook te lief om er mee op te houden, nu reeds zooveel 
materiaal gereed lag. Reeds eenmaal was de geleerde in hem 
verdrongen door den praktischen zielzorger; wéér herrezen ge
durende de negen jaren van harden wetenschappelijken arbeid 
verzette de doctor zich tegen een tweeden dood, temeer waar hij 
reeds sinds eenigen tijd bespeurd had, dat het preeken hem met 
multos secum alios fatiget et cruciet; ut tam ipse quam omnes qui eius studia 
norunt, miraculi pene loco habeant, quod immensis illis laboribus iam-
pridem obrutus non sit et extinctus. Utinam in re faciliori, et naturae eius 
convenientiori, suam operam, in hac senescente sua aetate. Ecclesiae et 
Societati deinceps praestaret." 
!) VII, 429. 
2) Hij rangschikt zichzelf onder de „morosa et scrupulosa ingenia, quae 
sibi aegre satisfaciunt et saepe suos mutant sensus" (VI, 419.) 
8) VII, 409: „Non decrevi ad plura scribenda progredì, meae conscius 
imbecillitatis, nisi urgeant qui mihi possunt quidlibet iniungere. In hac 
aetate lubcns ad ea me conferam, quae sunt professioni sive vocation! 
meae congrucntiora, et aliis doctioribus tradam lampada." 
4) VII, 421, 427. 
5) VII, 427. Braunsberger meent (VII, 788), dat Canisius tot zijn verzoek 
van 25 Oct. 1577 ook bewogen werd door den lof van Hosius en anderen, 
met welke laatste hij de paters te Rome bedoelt. Doch Hosius schreef С 
eerst 25 Januari '78; de tevredenheid der Romeinsche medebroeders meldde 
Mercurianus eerst 9 Mei 1578. Overigens zü hier dat oordeel van Hosius, een 
der presidenten van het Trentsch concilie, meegedeeld: „Delector eo legende 
plurimum Nee obliviscetur Operis huius tui tam sancti. Virgo sanctis-
sima, quam sic ornare scriptis tuis es conatus, ut vix quisquam sit a quo magis 
fuerit illustrata. Mihi quidem tam exacte scripta videntur omnia, ut quid 
in hoc Opere desiderar! possit, non videam". (VII, 435.). 
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het klimmen der jaren minder gelukkig afging dan voorheen i) . 
Maar dan aarzelde hij weer opnieuw, omdat Hoffaeus zich opnieuw 
teleurgesteld zag. Pater Mercurianus wees hem daarom op het 
tweeslachtige en wisselende in zijn plannen, en verzocht hem zich 
nu eens klaar en onomwonden uit te spreken, opdat hij zou kunnen 
uitmaken, wat zoowel tot Canisius' welzijn en vertroosting, als tot 
Gods meerdere eer dienstig zou zijn2). Hierop antwoordde Ca
nisius: 

„Ik zal u mijn opvatting bloot leggen, om aan het verlangen 
van Uwe Paterniteit te voldoen en met vertrouwen alles aan Uw 
oordeel te onderwerpen. Nadat de pausen Pius V en Gregorius XIII 
bevolen hadden, dat ik werken in het licht zou geven tegen de 
ketters, waarbij tevens P. Generaal Borgias z.g. bepaalde, dat 
ik deswege van iedere andere taak ontheven, en geholpen door 
een medewerker, mij uitsluitend aan deze schrijverstaak zou 
wijden, heb ik mij eerst te Augsburg en vervolgens te Innsbruck, 
ten slotte echter te Ingolstadt aan dezen arbeid gezet en heb 
ik met Gods genade en onder leiding der gehoorzaamheid, de 
werken voltooid, waarin ik den Voorlooper en de Moeder van 
God onzen Heer heb verdedigd tegen de aanvallen der kettjers. 
Onderwijl heeft Christus mij den moed en de lust gegeven, en 
deze nog sterker doen worden, om te strijden tegen zoovele wilde 
dieren3) , wijl ik zag, dat de schandelijke dwalingen der ketters 
zich vooral richten tegen de verhevenste personen van het Evan
gelie en velen overal tot nadeel strekken, maar door weinigen 
voldoende in het oog gehouden, ja niet eens bemerkt worden, 
hoewel het toch van groot belang is dat de verregaande, met de 
waarheid van het Evangelie strijdige goddeloosheid, meer en 
meer worde ontmaskerd en weerlegd" 4 ) . 

*) VII, 275. 
s) VII, 427. 
3) In de Katholieke zoowel als de Protestantsche literatuur dier dagen 
schermde men gaarne met minder vleiende benamingen voor den tegen
stander, die heel vaak aan de Apocalyps van den H. Joannes waren ont
leend. Zooals Luther er b.v. het beeld van de „mcretrix" uit overnam, zoo 
Canisius hier dat van de „bestia". 
*) VII, 430: Dicam igitur et aperiam animum meum, ut P . T . voluntati 
satisfaciam, et ad iudicium eius referam fidenter omnia. Postquam Pio V. et 
Gregorio 13. Pont. Max. ita visum fuit, ut contra haereticos publice scriberem, 
accedente simul P. Generalis Borgiae fel. mem. sententia, ut idcirco ab omni 
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Canisius vervolgt dan, dat de lezers zijner boeken vrij mogen 
beoordeelen, wat hij op dit gebied heeft gepraesteerd. Hij is maar 
een onbeduidend man, maar de tegenstanders, hoewel op zoovele 
wijzen aangevallen, toonen door hun stilzwijgen genoegzaam, dat 
zij niets weten te antwoorden1). Omdat hij meende, dat het in 
overeenstemming was met de pauselijke opdracht en aangenaam 
aan Mercurianus, voort te gaan met het begonnen werk, en omdat 
hij daarvan nog steeds niet afkeerig was, verzocht hij onlangs zich 
te Ingolstadt te mogen vestigen. 

Doch daartegenover doen zich ook thans weer vele bezwaren 
gelden: de provinciaal en vele paters zijn het met zijn plannen 
niet eens. Over Sint Petrus bestaan al boeken genoeg, zoo meenen 
zij. Hoffaeus geeft hem nieuwe voorschriften, welke wel geschikt 
zijn om hem van verdere studie te doen afzien, ja, het schijnt 
wel, dat hij hem die studie onmogelijk wil maken, door hem tot 
zijn secretaris te benoemen tijdens een langdurige visitatie-reis. 
Waar nu gemakkelijk meerdere veel bekwamere mannen kunnen 
gevonden worden, die tegen de dwaalleer de pen kunnen voeren, 
wil de paus wellicht gemakkelijk toestaan, dat Canisius ophoudt 
met zijn arbeid2) . Maar één ding staat vast: zoolang hij in de 
Opperduitsche provincie is en de provinciaal niet beter meewerkt, 
verlangt hij er niet naar, het schrijven zijner boeken voort te 
zetten 3). 

Op dienzelfden 24en Januari schreef ook Hoffaeus een zeer 
muñere immunis, et socio studiorum instructus, huic scriptioni operam 
omnem darem, primum Augustae, ac dein Oeniponti, postremo autem In-
golstadii ad hunc laborera me contuli, Deique gratia et obedientia duce 
perfeci, quae ad praecursorem et matrem Dei Dominique nostri adversus 
haereticos vindicandam pertinent. Dédit interim et auxit mihi Christus ani-
mum ac propensionem pugnandi contra tot bestias, quum viderem haereti-
corum foedos errores in illustriss. Evangeli! personas incurrere, et plurimis 
passim obessc, a paucis autem satis observari, et ne attingi quidem, quum 
tamen magni referai, sectariorum insignem impietatem cum ipsa Evangeli! 
luce pugnantem magis ac magis detegi et refutari. 
t ) VII, 430: „Quid autem imbecillis et exiguus ego in hoc profecerim argu
mento, illi libere diiudicent, qui mea scripta legerint, aut adhuc lecturi sunt. 
Adversara hactenus tot modis impeliti suo silentio satis ostendunt, se non 
habere quod respondeant." 
a ) VII, 430—431. 
3) VII, 431: „In hac ergo sententia firmus persisto, et quamdiu in hac 
quidem provintia versabor, et non favebit magis P. Provintialis, ad scriben-
dum redire non cupio, et fortasse bona conscientia non debeo." 
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langen en hevigen brief aan den generaal1). Al de grieven welke 
tegen Canisius als schrijver bij hem en anderen gerezen waren, 
worden er met ingehouden toorn in opgesomd. Hij verklaart hem 
rondweg incompetent voor dit werk. Anderen, die reeds overladen 
zijn, zullen er de last van te dragen krijgen. De methode van Ca
nisius is oppervlakkig: hij zet een aantal meeningen van zijn 
tegenstanders bijeen, bemäntelt zijn goedkoope weerlegging met 
stilistische fraaiïgheden, welke ten overvloede nog geborgd zijn 
bij de professoren der rhctorica. Het boek over St. Jan wordt door 
weinigen gelezen. Over St. Petrus hebben reeds talloos velen ge
schreven. De rector van Ingolstadt wil Canisius niet meer in zijn 
huis hebben. Wanneer de generaal toch absoluut wil, dat Canisius 
voortgaat met zijn werk, dan moge hij ter liefde van Christus 
dezen naar een andere provincie zenden! En hij besluit: Overigens 
houd ik van den pater en is hij mij van nut en gaarne laat ik hem 
doen wat hij wil; maar ik zou niet graag om zijnentwil de pro
vincie in moeilijkheden zien door dien schrijversarbeid, gelijk tot 
heden het geval was." 

Waar de kwestie zoo hoog geloopen was en bovendien nog een 
zeer persoonlijke grief van Hoffaeus de spanning vermeerderde 
— Canisius zou hem bij den generaal in ongunstig licht gesteld 
1) VII, 785—786. Dezen brief schreef Hoffaeus op aanraden van zijn biecht
vader, daar hij dezelfde kwestie vier dagen te voren te heftig had behandeld. 
Hij begint nu heel bedaard, maar geleidelijk sleept hem zijn heftig tempe
rament mee en vervalt hij in overdrijvingen. De brief is te lang om hem 
geheel te citeeren; wij hebben reeds vroeger eenige citaten gegeven; hier 
mogen er nog eenige volgen: „Seposito omni affectu inordinato, candide 
dico quod sentio: tanto tarnen liberius dicam, quanto aliorum (quorum 
curam gero) magis causam ago quam meam Bonus Pater non est theo-
logus ideoque alii doctiores potissimum pondus ferre debent impar 
est non ipse sed alii potius (ante plus satis occupati) gravaban tur. 
Multas congerit sententias haereticorum sed prefecto saepe valde levi brachio 
illas impugnai: tantum inermia sua response seu confutationes aliqua boni-
tate styli tegit. Deinde quo ad stylum, ne hic quidem sibi amplius fidit 
ideoque nostris Rhetoribus et aliis in scholis occupatis, omnia sua casti
gan da obtulit In Mariano quidem utiliter multa, sed certe eius Joannes 
a paucis legitur Quod si Petrum quoque tractare nunc velit, quid 
quaeso adferre poterit quod non a sexcentis sit absolutissime tractatum? 
Rector Ingolstadiensis non potest amplius domi suae hunc patrem 
ferre Quod si autem P. V. velit ut omnino tractet doctrinalia, tunc ego 
per Christum rogo ut in alia provintia hoc facial Mihi alioquin utilis 
el charissimus est hie Pater, el facile ilium patior, eumque sino agere quic-
quid vult: sed nollem eius causa Provintiam gravari scribendo ut hactenus." 
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hebben !) — nam Mercurianus een dubbelen maatregel. Eerstens 
verkreeg hij van den paus, dat Canisius van zijn vroeger ontvangen 
opdracht werd ontheven 2) ; vervolgens stelt hij Hoffaeus voor om, 
zoo hij dit wil, een bij gaanden verzegelden brief aan den pater te 
overhandigen, waarin deze opdracht krijgt naar Mainz, in het ge
bied der Neder-duitsche provincie te vertrekken, waar hem een 
nuttige en aangename werkkring wacht 3) . Zoo blij als hij het 
eerste bericht ontving, zoo beslist wees Hoffaeus het tweede voor
stel af 4). 

Hiermede was evenwel noch een eind gekomen aan het leed 
van Canisius, noch ook aan diens historische werkzaamheid. Want 
nadat hij Hoffaeus had vergezeld op zijn langdurige visiatiereis 
en aan het einde daarvan, op verzoek van den provinciaal zelf, 
tot diens secretaris en geestelijke raadsman was aangesteld, ja 
kort daarop in diens plaats eenigen tijd de provincie had be
stuurde), bereikte plotseling Hoffaeus vanuit Münchener hof
kringen de tijding, dat Canisius een maatregel had uitgelokt van 
hertog Willem V, welke rechtstreeks indruischte tegen de opvat
tingen, door Hoffaeus verdedigd in het toen zeer acute rente-pro
bleem6) . De hoofdschuldige was zeker Pater Haywood. Terstond 
vraagt Hoffaeus den generaal dezen Engelschman naar een andere 
provincie te verplaatsen, naar Polen, Oostenrijk of Rijnland! Ook 
Canisius moest weg7) , en hoewel hij beslist ontkende iets met de 

1) Mcrcurianus schreef aan Hoffaeus, dat niemand een persoonlijk motief 
achter Hoffaeus' optreden heeft gezocht „neque ipse P. Canisius tale quid-
quam ad nos unquam vel minimo nutu aut significatione detulit : quin potius 
credat mihi velim quoties illi de R. V. incidit mentio, ea scripsit semper 
quae sine rubore a R. V. legi non possent, adeo semper de illa honorifice et 
sentit et loquutus est." (VII, 439.) 
2) VII, 438. Mercurianus merkt hierby op, dat hij, gezien het nut van Cani
sius' boeken, hem wel steeds met dit werk zou willen bezig zien, maar dat 
de arbeid op dezen leeftijd te zwaar voor hem is. 
3) VII, 439. 
4) Hoffaeus aan M., 18 April 1578: „Gaudeo ex animo opera Paternitatis a 
scribendi labore liberatum esse P. Canisium a Pontífice. At hoc patre nullo 
modo сагеге possum in tanta mea paupertate, ideoque apertas illas literas 
ei non tradidi, et Paternitatem V. rogo ne, dum ego in hoc officio sum, eius 
praesentia me privet." (VII, 440). 
β) VII, 824—825. 
e ) Hierover uitvoeriger: J. Beuns, Studiën, Dl. CIV, 13 vlgg. en 239 vlgg. 
7) VII, 576 (2 Oct. 1579) : „Primum igitur a P. V. peto ut P. Canisium mittat 
ad Rhenum." 
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zaak te maken te hebben, weigerde Hoffaeus dit te gelooven, vooral 
nadat bij een stormachtig onderhoud de ontstelde pater zijn overste 
om vergiffenis had gevraagd voor alles, wat hij mocht misdreven 
hebben. Daar schrok de heftige man toch van, hoewel het oude 
zeer niet meer overging ! ) . Juist in deze dagen moest een be
slissing worden genomen over de oprichting van een college te 
Freiburg in Zwitserland. Hoffaeus belastte nu Haywood daarmede 
en, nadat deze geweigerd had, die opdracht te aanvaarden, Ca-
nisius 2 ). De heilige is gegaan з). 
1 ) VII, 577 (6 Oct. 1579) : „P. Canisius prolixe a me veniam petiit: amo 
bonum patrem et quamdiu in hoc officio ego fui, permisi illi omnia liber-
rime[!!] sed non satis bene usus est Provintialis sui benevolentia et indul-
gentia; promittit multa, sicut saepius promisit, sed facile redit ad ingenium 
non tam vitio voluntatis quam senectutis: Egregie sane meam patientiam 
Iredecim annos exercuit." 
2 ) Van niet-Kath. zyde heeft men, ook vóór nog de volledige toedracht 
bekend was, deze verplaatsing een verbanning genoemd. Met kracht komt 
Braunsberger tegen deze interpretatie op. (VII, 842—844.) Hij zegt dat 
Hoffaeus „ea sola de causa, quod alius ei non suppetebat", dit besluit heeft 
genomen. Maar o.i. is dit een onvoldoende verklaring. 2 Oct. en nogmaals 
4 Oct. (VII, 577.) verklaart Hoffaeus, dat hij Canisius kwijt wil zyn en boven
al Haywood. Laatstgenoemde wijst hij het eerst aan, dan echter Canisius 
(16 Nov., VII, 842.)! Het feit dat zijn keuze juist op hen beiden is gevallen, 
laat over Hoffaeus' voornaamste bedoeling geen twy'fel over. Alle verdere 
argumenten, waarmee Br. wil bewijzen, dat dit middel voor dat doel al heel 
ongeschikt was (VII, 843—844), toonen hoogstens aan, dat er nog andere, 
objectief zuivere motieven voor dit besluit aangevoerd kunnen worden, 
zoodat deze „verbanning" geen vernietiging beoogde, maar opgevat moet 
worden in den zin van het adagium: „promoveatur ut amoveatur." — Van 
den anderen kant is het overdreven te beweren, dat de Orde geen vertrouwen 
meer in Canisius stelde. Het tegendeel blijkt overduidelijk uit deel VIII der 
Epistulae. In 1585 wilde Hoffaeus' opvolger, P. Georg Bader, Canisius uit 
Freiburg terugroepen, maar hij zag van dit voornemen af, omdat de ma
gistraat, het volk en de geestelijkheid der stad er diep door gegriefd zouden 
worden. (Duhr, I, 231—232). 
s ) Daar in alle geschiedwerken, waarin de Jezuietische gehoorzaamheid ter 
sprake komt, het louter historische blijkbaar steeds onvoldoende wordt 
geacht, moge ook hier een oogenblik gewezen worden op den moreelen 
kant der kwestie, althans van hare subjectieve zijde. WieJionsekwent handelt 
naar een overtuiging, welke hij objectief goed acht, handelt subjectief zede
lijk goed. Het beginsel, waarnaar de Jezuïet, in casu Canisius, handelt, is 
dit: zijn leven, vooral op het punt der gehoorzaamheid, gelijkvormig te 
maken aan dat van Christus, Die gehoorzaam werd tot den dood, ja tot den 
dood des kruises. (Philipp. 2, 8.) Het zou Canisius weinig moeite gekost 
hebben cassatie van de gegeven opdracht te verkrijgen bij den generaal der 
Orde. Maar dat wilde hij niet en gaf er de voorkeur aan, naar Christus' 
voorbeeld, het onrecht geduldig te dragen. 
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Wel is Canisius daardoor buiten de centra der contra-reforma
torische activiteit geraakt en heeft hij dat gevoeld ook, misschien 
zelfs meer dan een of andere zinspeling in zijn brieven doet ver
moeden i ) . Maar zijn weergalooze arbeidskracht is er niet door 
gebroken. Heel het zware achtste deel van Braunsberger's Brieven 
en Bescheiden is er het monumentale bewijs voor. 

In den avond van zijn leven keerde Canisius terug tot zijn oude, 
geliefde studiën, inzonderheid tot de geschiedenis. Zijn notities 
groeien weer in omvang en in grootte van schrift; de hand die ze 
schreef wordt onvast, de fijne korreltjes vloeizand worden er 
rijkelijker over uitgestrooid, want inktvlakken en uitgeloopen let
ters nemen in aantal toe. Doch daaruit ontstonden de mooie popu
laire leventjes der Zwitsersche heiligen. 

Toen de rector van het Keulsche Driekronencollege, P. Joannes 
Rethius, in 1571, aan Canisius had gevraagd of hij niemand kon 
ontdekken, die uit de Heiligenlevens van Surius Duitsche uit
treksels kon maken, antwoordde hij, dat daartoe een bijzonder 
inzicht en ook de noodige vrije tijd gevorderd werden з). Over dien 
tijd zoowel als dat aanpassingsvermogen beschikte thans de oude 
Canisius. Maar de rustelooze vorscher, de oude humanist drukte 
op dezen arbeid zijn stempel, zooals ons nog nader zal blijken. 

1 ) Bijv. VIII, 55 (1581): „Ceterum de Germanicis rebus nihil scribara quia 
tota fere provincia semotus [Sacchinus, 339: quia de tota Provincia semo-
tus] et in hunc extremum quasi angulum retrusus videor, sed non sine 
praesenti consolatione, quam sancta nobis obedientia merito praebet." 
2 ) Can. 8; Can. 50. 
s ) VI, 484. „Res egei iudicio singular! et olio quoque commodo illius, qui 
velit et possit hac in parte se vulgo accommodare". — In 1572 meende Ca
nisius den geschikten man gevonden te hebben in Jacobus Rabus. Vgl. 
VII, 661. 



ZEVENDE HOOFDSTUK 

CANISIUS EN DE HISTORISCHE WETENSCHAP 

Om ons een denkbeeld te vormen over Canisius als historicus, 
in den formeelen zin van dit woord, zijn wij op de allereerste 
plaats aangewezen op de beide deelen zijner „Commentarii de 
Verbi Dei Corruptelis", waarvan wij de wording hebben verhaald 
in de voorgaande bladzijden. Als uit die heftig bewogen gebeur
tenissen iets gebleken is, dan toch zeker dit: dat Canisius het 
belang der studie van de Kerkgeschiedenis boven alles stelde. Hij 
vraagt, om zich daaraan te kunnen wijden, ontslag als provinciaal 
der Zuid-Duitsche provincie; hij snijdt bewust de banden door, 
welke hem aan heel zijn levenswerk binden. Rusteloos zwoeger 
als zielzorger, predikant, organisator, bezieler eener machtige 
geestesbeweging, trekt hij zich plotseling terug, om het werk zijner 
eerste wetenschappelijke liefde wederom op te nemen en door te 
zetten, ondanks harde kritiek, tegenwerking, lichamelijke zwakte 
en psychische uitputting, geheel alleen staande met zijn hooge 
opvatting omtrent de waarde van wetenschappelijk historisch 
werk te midden eener omgeving, die de directe, meer voor de hand 
liggende leniging van de geestelijke nooden dier dagen beoogde. 

Welk een verschil echter tusschen de tekstuitgaven van een 
Ta uier, Leo en Cyrillus, door den jongen magister artium onder
nomen en de creatieve taak, waarvoor de vijftigjarige zich thans 
ziet geplaatst! En hoe heeft hij dat ondervonden, vooral bij het 
componeeren van het tweede deel van de Commentaren ! Hier toch 
geeft hij niet, zooals in het boek over Joannes Baptista, aan het 
begin van ieder hoofdstuk een tekst uit het Evangelie, gevolgd 
door de interpretatie der Centuriatoren, welke dan weerlegd wordt 
door de tegenstrijdige meeningen der hervormers over diezelfde 
passage tegen elkaar uit te spelen en ten slotte te confronteeeren 

15 
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met de interpretatie, door de Katholieke Kerk in den loop der 
eeuwen gegeven, néén, rustig wordt in dit tweede deel het levens
verhaal van Jezus' Moeder en de geschiedenis harer vereering op
gebouwd, met gebruikmaking eener uitgebreide literatuur en komt 
de polemiek meestal eerst na het positieve, historische gedeelte1). 

Wij zeiden, dat, om tot een inzicht aangaande Canisius' histo
rische werkwijze en kennis te komen, de Commentaren op de aller
eerste plaats onze aandacht verdienen. Doch daarnaast mogen wij 
Canisius' klappers — want zoo mogen wij vele zijner nagelaten 
schrijfboeken karakteriseeren — niet buiten beschouwing laten. 
Ook de correspondentie met geleerden uit allerlei landen betref
fende handschriften, boeken of methodische problemen, kan ons 
veel leeren. Verder schreef Canisius nog eenige voorredenen op 
historische uitgaven van anderen, moedigde hij aan en gaf hij 
raad, waar jongere krachten zich wilden wijden aan de Kerk
geschiedenis. Ten slotte schreef hij, in den avond van zijn leven, 
eenige heiligenlevens, welke, ook al zijn deze niet allereerst als 
geschiedkundige werken bedoeld, ons toch voor het hier beoogde 
doel van dienst kunnen zijn. 

Wij zullen ons ook hier niet beperken tot de beschouwing van 
Canisius' opvattingen, zooals zij uit dit materiaal naar voren tre
den, maar ook nu haar verband trachten aan te wijzen, met de 
tradities van het voorgeslacht en de beginselen, welke in de histo
rische wetenschap van zijn eigen tijd golden. Hierbij willen wij 
echter vooraf herinneren aan een princiep, dat de historische 
methodiek tegenwoordig wel algemeen in theorie aanvaardt, maar 
in de praktijk toch al te vaak vergeet: gelijkheid is nog geen af
hankelijkheid. Overeenkomst van denkbeelden geeft op zich zelf 
nog geen recht op de conclusie, dat er afhankelijkheid is. Waar 
dan ook de bewijzen daarvoor aliunde ontbreken, zullen wij moe
ten volstaan met op de overeenkomstigheid dier denkbeelden te 
wijzen. Méér kunnen, méér mogen wij in dat geval niet doen, 
ook al moeten wij dan de vreugde prijsgeven van die scherpe 
ontwikkelingslijn te trekken, waartoe de materieele overeenkom-
sten ons verlokken. 
1) Theologie en Kerkgeschiedenis vloeien in deze beide werken vaak ineen. 
Wij zullen echter zooveel mogelijk alleen laatstgenoemde wetenschap beschou
wen. Zie voor de theologische zijde de uitstekende verhandeling bij Riesz, 
392—420. 
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Volgens de gangbare opvatting heeft de historische wetenschap 
haar ontstaan te danken aan de humanisten, die door hun ont
dekkingstochten in oude kloosterboekerijen en de publicaties 
hunner vondsten, belangstelling hebben gewekt voor een betere 
kennis van het verleden en in hun commentaren de beginselen 
ontwikkelden der historische kritiek i ) , welke aan de goedgeloovige 
middeleeuwen ten eenen male vreemd was gebleven. Daarnaast 
verschenen de eerste zelfstandige studies over historische onder
werpen, waarin de humanistische geest zich verre verhief boven 
de vroegere schrijvers van annalen en wereldkronieken2). 

Deze verklaring is echter wel wat simplistisch en het wil ons 
voorkomen, dat bij de ontwikkeling der historische wetenschap 
nog andere, minstens even sterke factoren zijn opgetreden, welke 
wij heel duidelijk waarnemen in een belangrijk concreet geval: 
den groei als historicus van Nicolaas van Cusa 3 ) . 

In dienst van kardinaal Orsini werd hij handschriften-speurder 
om het heel zijn veelbewogen leven door te blijven, vanaf de 
Poolsche grenzen tot in de regale abdij van Egmond toe. De vondst 
van twaalf onbekende stukken van Plautus maakte hem met een 
slag beroemd onder de humanisten van het concilie te Bazel. Als 
geleerde talenkenner reist hij mede met de gezanten naar het 
Oosten en vindt op den Athos de acta van de zesde, zevende en 
achtste algemeene Kerkvergadering. 

Doch deze humanist was ook, althans tot 1436, anti-curialist, zij 
het vooral om persoonlijke motieven. In die stemming is zijn kri
tische aanleg niet weinig gescherpt. Wel was Marsilius van Padua 
een al te revolutionaire vredes-apostel; tegen hem verdedigt hij 
de historiciteit van Petrus' verblijf te Rome. Maar Langenstein, 
Zabarella en de legisten oefenen een blijvenden invloed op hem 
uit. Hij betwijfelt de echtheid der pseudo-Areopagitische werken 
alsmede der pseudo-Isidorische decretalen en geeft een prachtige 
proeve van historische kritiek in zijn verhandeling over de Do
natio Constantini. Als legaat in Duitschland en Nederland treedt 
1) Voigt, II2, 50: „Die Beschäftigung mit dem Alterthum weckte zugleich 
den Sinn der historischen Kritik. Sie ist eine Tochter des Humanismus und 
wurde met den Classischen Studien genährt und groszgezogen." 
2) Vgl. Scherer, 5. 
9) Wij zullen voor deze passage niet telkens naar onze bron, het degelijke 
boek van van Steenberghe, verwijzen. 
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deze oud-leerling van de school te Deventer, nog heel wat krasser 
op tegen de talrijke bedevaarten, dan de schrijver van de Na
volging i) . Met name over de Bloed-wonderen laat hij zich meer
malen zoo sceptisch uit, dat men bijna zou meenen, dat hij met de 
feitelijkheid, ook de mogelijkheid van het wonder verwierp. 

De anti-curiale stemming en de daaruit voortspruitende behoefte, 
om het heden te kritiseeren vanuit het verleden, om de historia 
als magistra morum op den katheder te plaatsen, was bijzonder 
sterk onder de ontwikkelde leeken, vooral in Frankrijk, waar 
onder invloed van het koninklijk hof de leekencultuur zich het 
krachtigst ontwikkelde. Dragers der nieuwe denkbeelden zijn voor
al de juristen, of om het juister in de terminologie dier dagen 
uit te drukken: de legisten. 

In hun vak was de geschiedenis te allen tijde eenigermate 
in eere geweest. De glossen verhaalden over den wetgever en over 
de omstandigheden, waaronder de wet was vastgesteld. Om nu in 
den strijd tegen werkelijke en vermeende machtsoverschrijding van 
de geestelijkheid, inzonderheid van de curie, het wapen der wet 
met des te zekerder effect te kunnen gebruiken, moest het ge
slepen worden op de intenties van den wetgever, zooals de ge
schiedenis die deed kennen of, naar den eisch der legisten, moest 
doen kennen 2 ) . 

Deze tweevoudige, voor de ontwikkeling der geschiedenis gun
stige tendenz, welke wij in concreto waarnemen bij Nicolaas van 
Cusa, te weten: de humanistische en de anti-kerkelijke, nemen wij 
ook waar in het eerste en tweede der tijdvakken, welke Scherer 
onderscheidt in de beoefening der geschiedenis aan de Duitsche 
universiteiten; de humanistische domineert in de eerste periode, 
de anti-kerkelijke in de tweede. 

Het is van belang te onderzoeken, in hoeverre Canisius den 
i n v l o e d d e z e r s t r o o m i n g e n h e e f t o n d e r g a a n . I m m e r s d e g r o ó t e 

!) Lib. IV, cap. 1. 
a ) Zeer juist merkt Ritter, blz. 124, o p : „Nicht eigentlich ein theoretisches 
Interesse, sondern der Widerstand gegen die aus den Fälschungen gezogenen 
praktischen Folgerungen war es, welcher die erste kräftige Gegenwirkung 
gegen die Entstellung der Geschichte hervorrief. Und wie diese Gegensätze 
am schärfsten auf dem kirchenpolitischen und auf dem innerkirchlichen 
Gebiet aufeinander trafen, so war auch hier der eigentliche Schauplatz des 
Erwachens der historischen Kritik." 
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Nijmegenaar heeft over de geschiedenis denkbeelden naar voren 
gebracht, welke, zoo zij meer ingang hadden gevonden onder de 
Katholieken, den hopeloozen achterstand op dit terrein zouden 
hebben voorkomen, dien wij nu bij hen, althans in Duitschland, 
tot aan het tijdvak der Verlichting waarnemen i ) . 

De studiejaren van Canisius vallen in de eerste periode, welke 
Scherer aanneemt, n.l. tusschen 1520—1555. Het karakteristieke 
van dit tijdvak is, dat eerst nu de studie der geschiedenis ingang 
vindt aan de Duitsche universiteiten en beoefend wordt op hu
manistischen grondslag, d.w.z. door de lezing der Grieksche en 
Latijnsche historici. Nu vinden wij onder Canisius' aanteekeningen 
menige passage uit deze schrijvers geëxcerpeerd. Ze alle op te 
geven is ondoenlijk en heeft ook weinig zin. Wij wijzen daarom 
slechts op een citaat uit Berosus, „den besten geschiedschrijver 
der Chaldeeërs", over den ondergang van Tro je 2 ) ; een passage 
uit Herodotus, wiens tweede boek Canisius doet besluiten, dat de 
afgoderij van Egypte op Griekenland is overgeslagen з) en Xe-
nophon aan wicn bijzonderheden over de leefwijze der Perzen zijn 
ontleend 4 ), zooals aan Polybius over die der oude Helvetiërs en 
de inrichting van het leger der Romeinen s). Ook van Plutarchus 
blijken twee werken hem bekend te zijne), terwijl Diodorus Si-
culus door hem gelezen moet zijn om een repliek op een bewering 
van Chytraeus te rechtvaardigen7). 

Van de Romeinsche klassieke historici noemt Canisius Fabius 
Pictor (geciteerd door Quinctilianus) 8 ) , Terentius Varrò: de Vita 
1) Scherer, 388. 
2) Can. 9, blz. 7. Onder de boeken, welke Canisius in 1562 voor het college 
te Innsbruck liet aankoopen, bevindt zich ook „Berosi Historia". Frag
menten van Berosus waren uitgegeven door Joannes Annius, O. P. in de 
zeventien deelen zijner Antiquitates, die herhaaldelijk zijn herdrukt, o.a. te 
Bazel, 1530. Over de betrouwbaarheid wordt zeer verschillend geoordeeld. 
Vgl. Hurler, ΙΓ», 1136—1137. 
3 ) Сап. 50, dl. 2, blz. 84. Een aanteekening over de wapenschouwing van 
Xerxes komt voor in het oudste schrijfboek, Can. 1, titelblad van Buschius' 
Spicilegium, maar het is niet uit te maken of zij rechtstreeks aan Herodotus 
is ontleend. 
*) Can. 24, blz. 2v. 
5 ) Deze zijn uitsluitend benut voor de levensbeschrijving van Sankt Moritz. 
β ) Can. 9, blz. 53ι>. en Can. 24, blz. 2v. 
7 ) De Corruptelis, I, 64«;.: „Verum ex hoc scriptore nihil omnino quod ad 
mei sylvestre lohannis faciat, petere licet." 
8 ) Can. 7, blz. 91. 
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populi Romani 1 ) , Caesar's commentaren „de Bello Gallico" 2). Li-
vius 3 ) , Tacitus' Germania en Annalen 4 ) , de brieven van Plinius aan 
keizer Tra janus 5 ) , Suetonius6) en tenslotte, indien het geoorloofd 
is hem in dit verband te noemen, Flavius Josephus' geschiedenis 
van den Joodschen Opstand en diens Antiquitates 7 ) . 

Uit de verwijzingen aan den voet der bladzijden zal het reeds 
gebleken zijn, dat de meeste, dezer schrijvers, zoo niet alle, eerst 
na de Keulsche studiejaren zijn gebruikt. Wel heeft Canisius toen 
onderwijs genoten van magister Bronchorst, die de studie der 
geschiedenis een warm hart toedroeg, maar of deze ze beoefende 
volgens de methode, welke voor deze periode als karakteristiek 
wordt aangewezen, valt uit de aanteekeningen van den leerling 
niet te achterhalen. 

In de tweede periode, welke Scherer aanwijst, wordt begonnen 
met de behandeling der geschiedenis aan de universiteiten door 
een eigen hoogleeraar. Melanchthon was de eerste en vormde vele 
leerlingen. Bij hen, die natuurlijk allen humanistisch waren op
gevoed, herleven in volle kracht de tradities der legislen, herleeft,, 
zoo mogen we zeggen, Nicolaas van Cusa, zooals hij was in zijn 
volle kracht gedurende de Bazelsche periode. In het Katholieke 
kamp zouden echter nog eenige tientallen van jaren moeten voor
bijgaan, vooraleer ook de later zoo kerkelijk en pauselijk gezinde 
kardinaal Cusa zou herleven in Caesar Baronius. Men meene 
echter niet, dat in dien tusschentijd onder de Katholieken op het 
terrein der historie de stilte heerschen bleef van een verloren veld
slag. Meerderen gordden de wapenen aan en onder hen zien wij 
als den grootste: den geduchten Doctor Petrus Canisius. 

Als historicus past hij ook formeel in dit tijdvak, omdat hij niet 
enkel omwille der academische waarheid, maar met tendenz, en 
wel de tegenovergestelde aan die van Melanchthon en zijn school, 
de geschiedenis beoefent en zijn opvatting en methode niet op 
de laatste plaats ontleent aan de werken zijner tegenstanders. Ja, 

*) De Corruptelis, I, 44. 
2 ) Zwo warhaffte Historien, 9. 
8 ) Sankt Moritz, 160. 
4 ) Can. 50, dl. 2, blz. 84i>.; Zwo warhaffte Historien, 10. 
β ) Can. 1, blz. 153w. 
β ) Can. 9, blz. 21У. 
T) De Corruptelis, I, 40, II, 187; Ι, 49ι>., II, 85. 
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een der geniaalste leerlingen van Melanchthon, de Rostocker pro
fessor David Chytraeus (1530—1600), schijnt daarop het meest een 
rechtstreekschen invloed te hebben uitgeoefend — wel niet door 
persoonlijk contact, als op dien anderen Nederlander, Ubbo Em-
mius1) — maar door zijn boeken, die wij als in druk gegeven col
leges mogen beschouwen. 

In een tweetal dissertaties is de beteekenis van Chytraeus als 
historicus onderzocht. Hierin wordt deze ons aldus geteekend: de 
geschiedenis is bij hem dienaresse der theologie2) ; zijn Onomas
ticon theologicum (1560) wordt beheerscht door de toen nieuwe 
opvatting, volgens welke de oudere Kerkgeschiedenis benut wordt 
ter verklaring van den Bijbel3). Doch daarnaast verdedigt Chy
traeus de zuiver humanistische gedachte, dat zij het beste middel 
is om „sapientia et eloquentia" te verwerven4). Wij kunnen hier
aan nog toevoegen, dat ook de klassieke definitie, welke Cicero 
van de geschiedenis heeft gegeven, in zijn werk is te vinden6) . 
Kenschetsend voor Chytraeus is ook zijn voorliefde voor de Patro
logie e ) , zijn vaderlandsliefde 7) en de neiging om Duitsche praesta-
ties tegen Italiaansche uit te spelen8), terwijl hem als een bijzon
dere verdienste moet worden aangerekend, dat hij de beteekenis 
der chronologie, der topographie en genealogie als historische hulp
wetenschappen heeft begrepen en aan anderen geleerd 9 ) . 

Natuurlijk zijn deze gedachten niet alle even nieuw. Volgens een 
der biografen zijn ze niet ontleend aan geschiedkundige werken 
van humanisten, daar Chytraeus slechts Aeneas Sylvius en Flavius 
Blondus heeft benut1 0) ; een tweede meent dat hij geheel afhanke
lijk is van Erasmus ^ ) ; Scherer op zijn beurt neemt aan, dat hij 
sterk beïnvloed is door zijn leermeester Melanchthon12), ofschoon 
~Ц Paulsen, Chytraeus, 12. 

a) o.e. 25. 
3 ) Klatt, 51. Hierbij zjj opgemerkt, dat dit denkbeeld reeds de eerste, in 1559 

verschenen, deelen der Maagdenburgsche Centuriën beheerschte. 
4) Paulsen, Chytraeus, 22. 
5) Cicero, de Oratore, 2, 9; Chytraeus, De lectione Hist. 993. 
β) Paulsen, Chytraeus, 17. 
') Klatt, 48. 
8) Klatt, 49. 
») Klatt, 39, 50. 

1 0) Klatt, 47. 
1 1 ) Paulsen, Chytraeus, 10. 
™) Scherer, 58. 
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hij elders in zijn boek opmerkt, dat het van belang zou zijn, eens 
te onderzoeken, in hoeverre o.a. op Chytraeus de methodologische 
verhandelingen hebben ingewerkt, welke Vives in zijn meesterlijke 
tracta ten „De tradendis disciplinis" heeft nagelaten1). Dit onder
zoek hebben wij verricht en het bracht ons tot de overtuiging, dat 
zoowel de opzet als de inhoud van Chytraeus' theoretische beschou
wingen in „de lectione historiarum recte instituenda"2), zóó sterk 
gelijken op Vives' uiteenzettingen over de geschiedenis3), dat men 
ze bijna een afschrift daarvan kan noemen. Toch durven wij daar
uit niet met stelligheid concludeeren, dat Chytraeus als historicus 
van Vives afhankelijk is, want de geniale Spanjaard heeft veel 
aan Erasmus te danken. Lindeboom noemt hem de navolger, ja 
de geestelijke dubbelganger van den Rotterdammer4). Zijn dogma
tiek bijv. is, volgens dezelfden geleerde, Erasmiaansch s). En dan 
weten wij reeds, dat Melanchthon de leermeester is geweest van 
Chytraeus. Welke overeenkomsten kan men al niet aanwijzen tus-
schen de denkbeelden dezer mannen! En hoe met zekerheid den 
samenhang daarvan verklaard? Problemen als deze vragen veel 
tijd, vooraleer de oplossing rijpt 6 ) . Wij volstaan daarom met 
te wijzen op de waarschijnlijkheid, dat Canisius' denkbeelden over 
de geschiedenis langs Chytraeus teruggaan op Vives, gelijk die 
over de studie der oude talen door bemiddeling van Bronchorst. 

Dat wij echter rechtstreekschen invloed van Chytraeus op den 
geschiedkundigen arbeid van Canisius mogen aannemen, staat 
vast7) . Zoo treffen wij onder de aanteekeningen voor de boeken 
tegen de Centuriatoren er een aan, waarin verschillende passages 

!) Scherer, 85. 
2) Bij Bodinus, 986—1132. 
3) Vives, De Disciplinis, T. II, Lib. V, 371—382. 
*) Lindeboom, 245. 
B) Lindeboom, 248. 
e) Melanchthon beschouwt de geschiedenis als een onderdeel der eloquen-
tie (Hartfelder, 197) ; zijn opvatting stemt niet geheel overeen met de Cicero-
niaansche (o.e. 197, Anm. 4.) ; hij let vooral op het nut der geschiedenis — 
gelijk men trouwens vrij algemeen deed — voor het zedelijk leven (o.e. 
198—199), voor de theologie (o.e. 199) en voor den dienst van staat en 
vaderland (o.e. 200—201). Zie nog o.e. 145, 168, 303. 
T) Dat Canisius over Chytraeus' bekwaamheid een hoog denkbeeld had, 
blijkt uit een brief van 16 Sept. 1584, waarin hij er den generaal der Orde 
op wijst, dat P. Possevinus wel wat voorzichtiger mag zijn in zijn geschriften 
„quia publice cum ilio pugnai David Chytraeus." (Vili , 201.) 
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uit Chytraeus' werken zijn samengedrongen. Dit laatste bleek ons, 
toen wij het onderschrift „ex Chytraeo", nader wilden praeciseeren. 
Wij laten hier deze plaatsen volgen: 

„Convenit nobis cum Cicerone quod historia sit testis tem-
porum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia 
vetustatis" i ) . 
Dit is de klassieke definitie der geschiedenis, door Chytraeus 2) 

zoowel als Vives 3 ) overgenomen, maar, niet geheel aanvaard door 
Melanchthon, gelijk wij reeds hebben opgemerkt. 

Woordelijk is ook een tweede begripsbepaling uit Chytraeus 
overgenomen 4), waarbij Canisius terstond eenige verschrijvingen 
corrigeerde : 

„Alii historiam dicunt esse gubernatricem vitae et Imperiorum, 
sapientiam legis divinae exemplis insignibus illustratam" s). 
Wat hierop volgt is eenigszins vrijer samengetrokken uit twee 

passages van Chytraeus. De teksten volgen hier naast elkander. 

Chytraeus 

Deinde sciant studiosi duos 
velut oculos historiae esse, lo-
corum et temporum cognitio-
nem, seu Topographiam et 
Chronologiam 6 ) . 

Duo autem oculi sunt in lec-
tione Historiarum tamquam in 
vasto pelago et amplissimo ас 
obscuro labyrinthe, lucem et 

Canisius 

Constat edam in lectione his
toriarum, ut utilius omnia 
comprehendantur, temporum 
et locorum cognitionem in-
primis requiri, id est Chrono
logiam et Cosmographiam. hi 
enim oculi duo, qui lucem et 
viam lectori expedite mon-
strant, historiis legendis sunt 
maxime adhibendi 7 ). 

2 ) 
3 ) 
4 ) 
B ) 

Can. 9, blz. 27w. 
Chytraeus, De lect. Hist., 993. 
Vives, De Disciplinis, T. II, Lib. V, 373. 
Chytraeus, Chronologia, blz. В 3. 
Can. 9, blz. 27v. Volgens Vives, o.e. blz. 375, is de geschiedenis nuttig 

voor de studie van alle wetenschappen „turn ad fortiter omnia pro Christi 
gloria patiendum magis accendimur martyrum exemplis quam Theologorum 
monitis ." 
β ) De lect. Hist., 1002. Opmerkelijk is, dat Chytraeus' leermeester Melanch
thon, vooral verband legt tusschen geografie en astronomie. Vgl. Hartfelder 202. 
7 ) Can. 9, blz. 27i7. Vgl. ook over de beteekenis der chronologie: Vives, De 
Disciplinis T. II, Lib. V, 377: „Ergo tenenda sunt ex historia pr imum ratio 
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viam lectori claram et expedi-
tam monstrantes: Temporum 
et Locorum cognitio accu
rata ! ) . 

Dat het overnemen dezer plaatsen ook instemming ermede be
teeken t, blijkt uit het vervolg der aanteekening, waarin Canisius 
met het adversa tie ve „autcm" den lof begint af te wijzen, welke 
Chytraeus brengt aan de kroniek van Carion. 

Fallitur autem in eo David Chytraeus quum de scriptoribus 
historiae sacrae et profanae censet, quod Chronicon Carionis 
Philippicum 2) tantopere laudet, velut in eo historiae Ecclesiae 
et Imperiorum singulari iudicio electae sapientissime accommo-
dentur ad locos communes et regulas legum et quod dulcissimas 
γνώμας intertexat, quae omnium consiliorum et actionum nor
mas continent. Quare in omnium, inquit, studiosorum manibus 
assidue versetur" 8) 
Nog op een ander punt verschilt Canisius met Chytraeus van 

meening. Hij haalt de schouders op voor genealogische studies, 
ofschoon hij het evenmin eens kan zijn met de opvatting van 
Luther, dat deze wetenschap door St. Paulus is veroordeeld 4). 
Want gelijk ook Brentius reeds opmerkte, aldus Canisius, spreekt 
de apostel hier over de studie van genealogieën, welke nut noch 
einde hebben, 

„zooals ook ten naastebij die eerzuchtige geslachtslijsten zijn, 
welke edellieden, levend voor den roem dezer wereld, om 
te pronken met de oudheid en beroemdheid van hun geslacht, 
opstellen, met grootvaders, overgrootvaders, oud-overgrootvaders, 
bet-oud-overgrootvaders en grootvaders van oud-overgrootvaders, 
die dan weer afstammen van Pompeius of Aeneas of Evander в). 

temporum, hinc facta et dicta, quae exemplum possint aliquod afferre sive 
ut bonum imitemur sive ut malum devitemus." 
!) De lectione Hist. 990. 
2 ) In 1531 zond Carion het manuscript aan Melanchthon, die zeer veel 
verbeteringen aanbracht. Niettemin -wordt zijn naam in de eerste editie, bij 
Georg Rhaw te Wittenberg 1532, nergens genoemd. Een omwerking der beide 
eerste deelen voltooide Melanchton resp. in 1558 en 1560. Vgl. Hartfelder, 
300—302. Volgens hem heeft M. het niet verder gebracht dan tot „eine lose 
Nebeneinanderstellung der Stoffe". 
8 ) Can. 9, blz. 27i>. 
4 ) I Tim. I, 4. 
B) De Corruptelis, II, 21. 
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Voor het overige echter zijn de overeenkomsten buitengewoon 
frappant. Alvorens hierop nader in te gaan, moeten wij er echter 
nogmaals op wijzen, dat wij daarmee niet met beslistheid willen 
beweren, dat de overeenkomst op elk der te bespreken punten als 
een zeker bewijs voor afhankelijkheid mag gelden. Want zoowel 
het werk van Chytraeus als van Canisius beteekent een phase in 
een ontwikkeling, welke reeds lang vóórheen begonnen was, gelijk 
wij in de inleidende beschouwingen op dit hoofdstuk hebben aan
getoond. 

Dat ook bij Canisius de geschiedenis dienaresse is der theologie, 
behoeft na alles, wat wij reeds over zijn arbeid als historicus ge
zegd hebben, nauwelijks te worden vermeld. Gelijk Chytraeus' 
Onomasticon theologicum „door de toen nieuwe opvatting" !) 
wordt beheerscht, welke de geschiedenis der Oude Kerk benut 
tot verklaring der H. Schrift, zoo heeft ook Canisius haar dienst
baar gemaakt aan de verklaring van de passages der Evangeliën 
en de Handelingen, waarin gesproken wordt over Jezus' Moeder. 
Vooral toch in den statigen foliant, waarin hij in bijna 800 blad
zijden handelt over Maria's leven, toont hij een onvangrijke kennis 
van de geschiedenis der Kerk, welke zeker niet onderdoet voor 
die van Chytraeus 2). Bedenken we, om aan dit oordeel zijn volle 
beteekenis toe te kennen, dat de Rostocker geleerde professor in 
de geschiedenis was, terwijl Canisius zich nooit gehéél aan deze 
wetenschap heeft kunnen wijden. 

Wij laten hier een overzicht volgen van de geschiedschrijvers, 
wier werken door Canisius zijn benut. Het zou ondoenlijk zijn 
alle plaatsen aan te wijzen; wij bepalen ons daarom tot de ver-
*) Van Katholieke zjjde was deze verdedigd door Melchior Cano, die over
leed in hetzelfde jaar waarin Chytraeus' Onomasticon verscheen (1560). 
Cano's „De Locis Theologicis" verscheen echter pas na zijn dood, te Sala
manca 1563 en te Leuven 1564. Zie Diet. Theol. Cath., T. II, 2, kol. 
1537—1540. In hetzelfde jaar 1560 pleitte Canisius voor een nieuwe methode 
bij de studie der theologie. Vgl. hiervóór blz. 197. 
я) In „De lectione Historiae instituenda" beveelt Chytraeus de volgende 
schrijvers aan: Flavius Josephus en Hegesippus (blz. 1045), Eusebius v. 
Caesarea, Socrates, Theodoretus en Sozomenes „ex quibus Tripartita Hist. 
Eccles. libri 12 a Cassiodoro coagmentati" (blz. 1046.) Theodoretus van 
Cyrus, Evagrius, Nicephorus, Zonaras, Platina, Albertus Crantzius (blz. 
1047), Vincentius van Beauvais, Antoninus van Florence en Chronicon 
Bergomatis (blz. 1048.) Orosius, Herimannus Contractus, Werner Rolevinck 
en Chronicon Carionis. (blz. 1049.). 
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melding van één enkele eigenhandige aanteekening of tot een 
meer karakteristieke aanhaling uit de gedrukte werken. Van de 
heiligenlevens noemen wij er slechts enkele. In chronologische 
volgorde ontmoeten wij dan allereerst den vader der Kerkgeschie
denis, Eusebius van Caesarea, wiens Historia Ecclesiastica !) en 
Vita Constantini2) bijzonder dikwijls zijn geciteerd. Voor de ge
schiedenis van het Nestorianisme wordt vooral gebruik gemaakt 
van Socrates van Constantinopel3). Sozomenes, die het werk van 
den juist genoemden Socrates nog eens overdeed, en uit diens 
bronnen vele aanvullingen gaf, zonder evenwel het werk van zijn 
voorganger te overtreffen *), komt minder vaak voor s). Van Theo-
doretus van Cyrus, vooral om zijn historische werken vermaard6) 
wordt vaak de Φιλόθεος ιστορία η άοκητική πολιτεία — „Liber de 
vitis sanctorum Patrum," zegt Canisius steeds7) — alsmede de 
Kerkgeschiedenis geciteerd 8). Verder noemen wij nog de Kerk
geschiedenis van Evagrius Scholasticus9), de Annalen van Zo
naras 1 0 ) , de Σύνοψις ιστοριών van Georgius Cedrenus n ) , het 
Compendium Chronicum van Constantinus Manasses 1 2), de Histo
ria van Nicetas Choniatas 1 3) en de omvangrijke publicaties van 
Nicephorus Gregoras 1 4) ; eindelijk, om de rij der Byzantijnsche 
schrijvers te besluiten, Nicephorus Callistus, in wiens Kerkgeschie
denis Canisius veel vertrouwen stelt, daar deze schrijver de wei
voorziene bibliotheken van Constantinopel te zijner beschikking 
hadi s ) . Aangezien Sicilië ten allen tijde als een schakel is be-

^ Can. 9, blz. ΙΟΙ«. 
2 ) Can. 9, blz. 29v. 
s ) De Corruptelis, II, 316. 
4 ) Cayré, Livre III, 109. 
5) De Corruptelis, I, 35i». 
e) Cayré, Livre III, 42. 
7) De Corruptelis, I, 36u. 
s ) De Corruptelis, I, 169i>. 
9) De Corruptelis, I, Збі;. 

1 0 ) Can. 6, blz. 81. 
" ) De Corruptelis, II, 532. Canisius spreekt van het „Compendium histo-
r ia rum" en gebruikte dus waarschijnlijk de editie van Xylander, Bazel 1566, 
waarin een Latijnsche vertaling was opgenomen. 
1 2 ) De Corruptelis, II, 748. 
1 S ) De Corruptelis, II, 697. 
1 4 ) De Corruptelis, II, 697. 
1 5 ) De Corruptelis, II, 82. Om het geheel eigen karakter van zijn werk, 
vermelden wij hier nog Suidas, die door Canisius vaak is geraadpleegd en 
onder zijn aanteekeningen wordt vermeld, o.a. Can. 6, blz. 121». 
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schouwd tusschen Griekenland en Italië wordt hier nog vermeld 
„de Siciliaan Michael Glycas, die onlangs in Latijnsche vertaling 
is uitgekomen en voor vijfhonderd jaar met geleerdheid heeft ge-
fichreven"i). 

Wij komen tot de Westersche geschiedschrijvers. Hiervan zijn 
vertegenwoordigd: Rufinus met zijn voortzetting van Eusebius' 
Kerkgeschiedenis2) en Palladius met de Historia Lausiaca3), 
welke door Canisius eenige jaren vroeger nog aan Heraclides was 
toegeschreven4). Verder Sulpicius Severus, biograaf van St. Mar-
tinus van Tours5), Eucherius van Lyon over St. Mauritius6), de 
kroniek van Prosper van Aquitanie7), de Historia Persecutionis 
Wandalicae van Victor van Vita8) , de Historia Francorum door 
Gregorius van Tours 9) en de Historia Longobardorum van Paulus 
Diaconus10). Over de geschiedenis van Clovis werd Hincmar van 
Reims, de biograaf van St. Remigius, geconsulteerd11). Op naam 
van Ado Trevirensis stelt Canisius een Martyrologium12) benevens 
een Chronicon13), welke evenwel beide, of althans zeker laatst
genoemd werk, aan Ado van Vienne moeten worden toegeschre
ven 1 4 ) . Talrijk zijn de aanteekeningen uit de Chronographia Tri
partita van Anastasius Bibliothecarius15). Notker van St. Gallen 
blijkt aan Canisius bekend te zijn, en wel Notker de Stamelaar, 
izooals af te leiden valt uit de toegevoegde opmerking, dat deze 

:l) De Corruptelis, II, 546. Glycas schreef zijn Βίβλος χρονική tusschen 
de jaren 1143—1156. De „onlangs verschenen vertaling" is van J. Leun-
«lavius. Vgl. Potthast, I, 532. 

2 ) De Corruptelis, I, 341. Vgl. Cayré, Livre И, 551 
3 ) De Corruptelis, I, 36i>. 
4 ) III, 638. Vgl. Cayré, Livre II, 490. 
6) Can. 50, blz. 3. 
e) Can. 50, dl. 2, blz. 85—86. 
T) De Corruptelis, Ι, 341υ. 
8 ) De Corruptelis, I, 113. 
e ) Fridolini Histori, 71. 

1 0 ) De Corruptelis, Ι, 357υ. 
" ) Can. 50, blz. 60ι>. 
M ) De Corruptelis, I, 342i>. Potthast I, 15, noemt den schrijver enkel Ado; 
Mabillon (M.P.L. CXXIII, kol. 18) noemt hem Ado Viennensis. De eerste 
editie is bezorgd door Lipomanus, maar nadere bijzonderheden geeft Pott
hast I.e. niet. De tweede editie door Mosander, Keulen 1581, noemt hem 
nog Trevirensis. Canisius moet natuurlijk de eerste gebruikt hebben. 
1 3 ) De Corruptelis, I, 341i>. 
i·») Potthast, I, 15. 
^ Б ) Can. 50, dl. 2, blz. 33. 
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was „ein traeflieber Abbt in Sanct Gallen, der vor 650 jaren ge
lebt" i ) . Voor St. Bernardus' leven is de biografié van Alanus van 
Auxerre gebruikt2). Natuurlijk ontbreken de kronieken niet van 
Marianus Scotus 3 ) , Sigebertus Gemblacensis *), Gotfried von Vi
terbo б), Vincentius van Beauvais 6) en Martinus Polonus 7 ) . 

Het zou ons te ver voeren, zoo wij aan deze lijst de namen 
wilden toevoegen van al de latere schrijvers over geschiedkundige 
onderwerpen, welke door Canisius werden benut. Om echter een 
beeld te geven van de verschillende onderwerpen, welke zijn be
langstelling hadden, wijzen wij hier nog slechts op de Levens der 
Pausen van Platina 8 ) en Rupertus Baras 9 ) , op de Acta Romano-
rum Pontificum van Balaeus 1°), op de kroniek van het St. 
Michaelsklooster bij Bamberg, welke door Andreas Bamberganus 
is nagelaten ii) en op Trithemius' schrijvers-cataloog i 2 ) . Ook de 
geschiedenis der verschillende landen is door Canisius bestudeerd. 
Wij treffen plaatsen aan over Italië van Flavius Blondusi3) en 
Sigoniusi4), over Duitschland van Beatus Rhenanusis), over 
Beieren van Joannes Aventinusie), den Beierschen Herodotus 17) ; 
over Hongarije van Bonfiniusi8), over Bohemen van Cuspinia-
nus i 9 ) , over Spanje van Vasaeus20) en Beuterius21) ; over Frank-
rijk van Ganguinus22), terwijl voor de oudste Engelsche geschiede-
!) Fridolini Histori, 61. 
2 ) De Corruptelis, I, 7i>. 
3) Сап. 6, blz. 82. 
*) De Corruptelis, II, 683. 
e ) De Corruptelis, II, 88. 
e ) Can. 9, blz. 36. 
7 ) De Corruptelis, II, 145. 
8 ) De Corruptelis, I, 358». 
· ) De Corruptelis, II, 762. 

1 0 ) De Corruptelis, II, 704. 
1 1 ) Сап. 9, blz. 16. Vgl. Potthast, I, 42. 
1 2 ) De Corruptelis, II, 31. 
1 3 ) Сап. 6, blz. 80. 
1 4 ) De Corruptelis, II, 698. 
" ) Can. 8, blz. 61—62. 
1 β ) De Corruptelis, I, 359. In 1596 gaf Canisius aan Marcus Velserus den 
raad , dit werk te verbeteren. (VIII, 436). 
π) Hartfelder, 144. 
1 8 ) De Corruptelis, II, 703. 
1 β ) De Corruptelis, II, 748. 
2 0 ) Can. 6, blz. 44i>—45. 
2 1 ) De Corruptelis, II, 692. 
и ) De Corruptelis, II, 748. 



239 

nis vaak gebruik gemaakt is van de „Scotia" van Joannes Leslaeus, 
episcopus Rossensis1). 

Op het laatst van zijn leven ontwierp Canisius een „Trostbuchle 
fur die verlassene Catholische in Niderland"2) en toont hij ook 
in zijn brieven veel belangstelling voor de veelbewogen contem
poraine geschiedenis van zijn vaderland. Of deze zich echter ook 
heeft uitgestrekt tot die gebeurtenissen, welke ook voor hem reeds 
geschiedenis waren in den eigenlijken zin, is ons niet gebleken. 
Wij vonden in zijn notities onder de rubriek „Mirabilia" slechts 
het bekende raadsel over Machteld van Holland, die op één dag 
— 31 December! — zooveel kinderen ter wereld bracht als er 
dagen in het jaar zijn3). Niettemin liggen de bewijzen voor het 
grijpen, dat Canisius met Chytraeus de neiging gemeen heeft, om 
Duitsche praestaties te belichten tegenover Italiaansche. Een inte
ressant voorbeeld — tevens leerend dat Canisius accuratesse ver
langde van den geschiedschrijver — levert ons zijn correspondentie 
met P. Petrus Ribadeneira over diens biografie van den H. Ignatius 
van Loyola4). Door bemiddeling van Natalis had Canisius een 
presentexemplaar ontvangen, terwijl de auteur zelf hem verzocht 
om eventueele opmerkingen en correcties6). Op die vraag liet 
Canisius weten, dat hij het overbodig achtte er zijn meening over 
ten beste te geven, daar het boekje ginds — te Rome — reeds 
door accurate revisoren was beoordeeld. Rovendien had de schrij
ver er lange jaren aan gewerkt, zoodat het wel niet anders dan 
àf kon zijn6). 

Speelt door deze regels heen reeds eenige ontevredenheid over 
1 ) Can. 9, blz. 15i». In de National Biography, XI, 976 wordt de volledige 
titel aldus opgegeven: „De origine, Moribus et Rebus Gestis Scotorum libri 
decern; e quibus septem veterum Scotorum res in primis memorabiles 
contractius, reliqui vero tres posteriorum Regum ad nostra tempora histo-
riam, quae hucusque desiderabantur, fusius explicant. Accessit nova et 
accurata Regionum et Insularum Scotiae, cum vera ejusdem tabula topo-
graphica, Descriptio. Authore Joanne Leslaeo, Scoto, Episcopo Rossensi, 
Romae, in aedibus populi Romani, 1578. Wij vermelden dit zoo uitvoerig 
omdat Joannes episcopus Rossensis (Ross) vaak verward wordt met Jo
annes episcopus Roffensis, de bekende martelaar John Fisher van Rochester, 
s) Can. 50, blz. 70. 
3 ) Can. 9. blz. 1. 
4) VII, 35. Het werk was in 1571, hoewel voorzien van het jaartal 1572, t e 
Napels verschenen. 
B) VII, 47. 
β ) VII, 50. 
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den inhoud van dit boekje, dat naar den vorm „eleganter, pie, 
utiliterque" was geschreven? In verband met de latere gebeurte
nissen zou men dit met recht kunnen vermoeden. Immers, op de 
derde algemeene congregatie der Orde, welke van April tot Juni 
1573 te Rome werd gehouden, liet de generaal het oordeel vragen 
van al de aanwezige paters over het werk, dat hun gedurende de 
maaltijden was voorgelezen. Door meerderen, en met name door 
P. Canisius, zoo bericht een der aanwezigen, P. Oliverius Manareus, 
werd opgemerkt, dat er te veel dingen ingevlochten waren, die 
met het leven van den Stichter niets te maken hadden. Eveneens 
kon men niet goedkeuren, dat de oprichting en uitbreiding van 
zoovele colleges werd beschreven, en wel met een bijzondere 
voorliefde voor de Spaanschei)! In den loop der volgende jaren 
stelde Canisius een lange lijst met aanmerkingen samen, waarin 
hij vaak vraagt om een duidelijkere formuleering of een korte 
verklaring van die woorden, welke tot misverstand aanleiding 
kunnen geven. Hij verlangt verder méér te zien opgenomen over 
het werk der Orde in Duitschland door mannen als Bobadilla, 
Ja jus en Faber; het verhaal der stichting van de colleges te In
golstadt, Weenen en Praag is niet geheel juist. Eindelijk zou een 
betere dispositie van het materiaal het werk ten goede komen, 
dat op zich zelf beschouwd, niet genoeg kan worden aanbevolen. 
En wat den vorm betreft, er komen zegswijzen in voor „quae 
fortasse eleganter sed parum usitate dicuntur ut hilare pro hila-
riter, dissipant pro spargunt, Et quae sunt eius generis plura" 2 ) . 

Behalve in dit streven, Duitschc gebeurtenissen in de geschied
schrijving recht te laten wedervaren, komt Canisius met Chytraeus 
ook hierin overeen, dat hij de chronologie op haar waarde weet 
te schatten. Zoo zegt hij tegen het einde van het tweede boek der 
Commentaren: 

„Et erit pars haec ultima Operis nostri, aliquod Chronologiae 
specimen fortassis exhibitura, quoniam velut in tabella spectan-
dum proponemus Veterum studium et institutum, qui per 
varias aetates Ecclesiae divinitus excitati, ad nostrae Dominae 
et matris MARIAE honorem conservandum atque confirmandum 
quasi conspirasse ас nobis etiam iamtum ministrasse videntur" 3 ) . 

M VII, 251. 
2 ) VII, 252—270. 
3) De Corruptelis, II, 741. 



241 

In verband met deze waardeering van de chronologie, dienen 
wij nog de aandacht te vestigen op een kleine, maar merkwaar
dige bijzonderheid. Men heeft lang gemeend, dat het begrip en de 
naam „Middeleeuwen" het eerst zou voorkomen bij den Leidschen 
professor Georg Horn in diens „Orbis politicus" (1667), welke 
meening nog door Philippi in zijn boek over het Renaissance-
begrip wordt gedeeld1) hoewel, twee jaar vóór zijn werk ver
scheen, door Joachimsens was aangetoond, dat reeds Joachim 
Vadius en Beatus Rhenanus spreken van „media aetas" en „media 
antiquitas", en we bij hen dus vinden: „die erste bewuszte Ab
grenzung des Altertums gegen das Mittelalter und die erste Er
fassung dieses Mittelalters als einer geschlossenen Periode"2). 
Lehmann kon dit weer verbeteren en de term „media tempestas" 
reeds aanwijzen in de Apuleius-uitgave van Joannes Andreae 
(1469) 3 ) . Maar ten andere merkte Lehmann op, dat hij de uit
drukking in reformatorische geschriften niet kende, ook niet bij 
de Centuriatoren4). In dit verband is het te opmerkelijker, dat 
wij ze bij Canisius aantreffen en nog wel met een eigenaardige 
nuance. In het tweede deel tegen de Centuriatoren spreekt hij 
over een aantal vereerders der H. Maagd, vanaf Ignatius van 
Antiochië tot aan Bonaventura en Dionysius (den Kartuizer) „om 
van andere theologen sive mediae sive posterions antiquitatis 
maar te zwijgen" ε). Waar hij zich de grens denkt tusschen beide, 
is niet duidelijk, daar de tekst zelf geen enkele aanwijzing daar
omtrent bevat en wij geen ophelderende parallelplaatsen kunnen 
aanvoeren. Als Lehmann het evenwel belangrijk genoeg acht er 
op te wijzen, dat onze landgenoot Hadrianus Junius in 1575 sprak 
van een „vastus et immensus pelagus recentiorum mediaeque aeta-
tis scriptorum 6 ), dan mogen wij wel even wijzen op de merk
waardige soortgelijke uitdrukking van Canisius in 1577. 

Minder ruim en belangrijk is Canisius' kennis van de tweede 
historische hulpwetenschap, waarvan de studie door Chytraeus 
werd aanbevolen. Uit den aard der zaak had deze trouwens min-

!) Philippi, 1. 
2 ) Lehmann, 3. 
3 ) Lehmann, 6. 
4 ) Lehmann, 7. 
B) De Corruptelis, II, 15. 
e ) Lehmann, 8. 

16 
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der beteekenis voor de onderwerpen van zijn geschiedkundig werk. 
Ptolemaeus ! ) , die deze kwesties volgens Erasmus „doctissime" en 
Plinius 2 ), die ze „diligentissime" behandelt 3 ), zijn door Canisius 
vaak benut. Onder de nagelaten aanteekeningen vonden wij er 
ook ontleend aan de beschrijving van het H. Land, door Broccar-
dus kort voor het midden der veertiende eeuw vervaardigd 4). 

* * * 

In de opdracht van zijn Opus Catechisticum geeft Canisius uiting 
aan zijn hooge opvatting omtrent de beteekenis der Patrologie, 
welke, zooals wij zagen, ook door Chytraeus werd beoefend. 
Canisius' oordeel luidt: 

„Hi [Patres] electa divini Spiritus organa Christi f idem non 
ore tantum professi sunt, sed et sanctissima vita, multisque saepe 
miraculis nec raro sanguine profuso testati sunt, nullus ut eos 
pro dignitate celebrare, et sacros eorum labores religionis ergo 
susceptos et exantlatos satis efferre posse videatur. Quibus tanto 
maior fides authoritasque debetur, quo magis in unum eun-
demque sensum conspirant, quoque consonantius de Christianae 
doctrinae partibus testificantur, ut quasi cor unum et anima una, 
immo et spiritus unus in illis inesse, nobisque loqui videatur. 
Atque hoc illorum consensu, tamquam certo inhabitantis spiritus 
indicio, depraehendimus, non solum in Apostolis, sed etiam in 
Apostolicis doctoribus sanctisque Patribus hanc praeclarem 
Christi promissionem impleri, non vos estis qui loquimini, sed 
Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis" B ) . 
In het gezelschap der Vaders voelt hij zich sterk tegenover zijn 

tegenstanders, met name ook tegen Chytraeus 6 ). Want zoo 
vraagt hij: 

„Quis porro non videt quam fallacibus coniecturis inanibusque 
commentis ad haec excogitanda ducantur, quamque ea nec 

! ) De Corruptelis, I, 40, 44, 63i> etc. 
2 ) Can. 50, dl. 2, blz. 84υ. 
3 ) Erasmi Opera, I, kol. 523. C. „Tenenda Cosmographia quae in historiis 
etiam est usui, nedum in Poetis. Hanc brevissime tradit Pomponius Mela, 
doctissime Ptolemaeus, diligentissime Plinius." 
*) Can. 9, blz. 30. Vgl. Potthast, I, 171. 
6) VII, 330. 
β ) VII, 71, 74. 
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scripturae, nee Patrum, ñeque rationum pondere fulcire possint? 
Audax fingendi genus, et quod пес bonis Theologis, ñeque fidis 
historiographis quadrat, et iis magistris indignum, qui synceri-
tatis Evangelicae fidos tum doctores, tum interpretes se publice 
profitentur" i ) . 
Geen wonder derhalve, dat Canisius zich een omvangrijke kennis 

der Patrologie heeft eigen gemaakt. Om een beeld te geven van 
zijn patristìsche belezenheid geven wij hier een overzicht van de 
kerkelijke schrijvers, welke hij alleen reeds in het eerste deel tegen 
de Centuriatoren in het veld roept. Wij laten dichters buiten be
schouwing, alsmede degenen, die uitsluitend over geschiedkundige 
onderwerpen handelen. Het getal achter iederen naam geeft aan 
hoe vaak citaten voorkomen 2 ) . 

Wij krijgen dan deze lijst: 
Ambrosius (55), Amphilochius v. Iconium (1), Andreas ν. Jeru

salem (1), Angelomus Luxoviensis (2), Anselmus (2), Antoninus 
Constantiniensis (1), Athanasius (9), Augustinus (206), Basilius 
(22), Beda (18), Bernardus (29), Cassianus (13), Chromatius v. 
Aquilea (3), Clemens I (6), Clemens Alexandrinus (4), Cyprianus 
(42), Cyrillus Alexandrinus (20), Cyrillus v. Jerusalem (9), 
[Pseudo-]Dionysius (5), Dorotheus v. Thessalonica (1), Epipha-
nius (21), Eusebius v. Caesarea (14), Eusebius v. Emesa (9), Euthy-
mius Zigabenus (11), Gaudentius v. Brixen (1), Gennadius van 
Constantinopel3) (1), Gennadius van Marseille4) (1), Gregorius 
Magnus (18), Gregorius Nazianzenus (23), Gregorius Neocaesa-
reensis (1), Gregorius Nyssenus (3), Haymo van Halberstadt (1), 
Hesychius van Jerusalem (4), Hieronymus (93), Hilarius Picta-
viensis (8), Honorius Augustodunensis (3), Ignatius Antiochenus 
(2), Isidorus Hispalensis (4), Isidorus Pelusiota (1), Irenaeus (9), 

Ï ) De Corruptelis, I, 9i>—10. 
2) Canisius' verwijzingen zijn vaak onvolledig en moesten eerst door ons 
gecompleteerd worden, alvorens wij deze lijst konden opmaken. De ver
antwoording van dit werk zou te veel plaats vorderen. Alleen in enkele 
noodzakelijke gevallen zullen wü ze geven. 
3) Dat in de Corruptelis, I, 315i>., deze Gennadius wordt bedoeld, maken wij 
op uit de verwijzing „In Catena graeca". Van dezen Gennadius zijn alleen 
fragmenten over (M. P. G. LXXXV, 1613—1734; de geciteerde passage aldaar 
kol. 1730.) Over de catena spreken wij nog. 
4) De Corruptelis, I, 361. Canisius twijfelt of het Liber de ecclesiasticis 
Dogmatibus aan Gennadius, dan wel aan Augustinus moet worden toe
geschreven. 
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lunilius Africanus (1), Joannes Chrysostomus (93), Joannes Da-
mascenus (8), Justinus Martyr (5), Leo Magnus (10), Maximus 
Taurinensis (5), Nilus (1), Oecumenius Tricccnsis (2), Optatus 
Milevitanus (1), Orígenes (40), Pacianus Barcilonensis (4), Panta-
leon Diaconus (3), Paulinus Nolanus (5), Petrus Alexandrinus (1), 
Petrus Chrysologus (11), Petrus Cluniacensìs (2), Petrus Lombardus 
(1), Procopius Gazaeus (2), Prosper Aquitanus (4), Richardus Vic-
torinus (1), Rupertus Tuitiensis (2), Salvianus Massiliensis (1), 
Tertullianus (25), Theodoretus Cyrensis (18), Theodoretus Studitus 
(2), Theodulus (1), Theophylactus (16), Theophilus Alexandrinus 
(3), Theophilus Antiochenus (1) en Thomas van Aquinen (1). 

In het tweede deel, dat meer dan 10.000 verwijzingen in margine 
bevati) , wordt van vele der genoemde schrijvers een veel ruimer 
gebruik gemaakt. Zoo telde Braunsberger meer dan 100 citaten 
uit Tertullianus; van Chrystostomus is ruim 170 maal gebruik ge
maakt, van Bernardus ruim 230, van Ambrosius ongeveer 235, van 
Hieronymus ongeveer 280 en van Augustinus ongeveer 670 maal 2 ) . 
Volgens denzelfden zegsman wordt Thomas van Aquinen in de 
beide deelen samen meer dan 40, Rupert van Deutz meer dan 75 
maal aangehaald 3 ) . Daarenboven worden in het tweede deel nog 
vele schrijvers genoemd, die in het eerste ontbreken. 

Natuurlijk heeft Canisius onder zijn materiaal ook spuria aan
vaard en met zijn tijdgenooten b.v. de Constitutiones Apostolicae 
aan paus Clemens I toegeschreven4). Wij zullen nog zien, dat hij 
niet de man was om dergelijke vervalschingen te ontdekken. Ver
volgens spreekt het vanzelf, dat hij niet alle werken dergenen, die 
hij citeert, geheel heeft gelezen. Er is ongetwijfeld tweedehandsch 
materiaal bij. Zoo is b.v. reeds een „catena graeca" ter sprake 
gebracht. Voor zoover wij konden achterhalen, komt er voor Ca
nisius slechts één in aanmerking, n.l. die, welke te Bazel verscheen 
in 1537 6 ) . Immers alleen deze druk noemt als auteur een „zekeren 
ouden Griek" terwijl de latere edities het werk alleen op naam 

*) VIII, 583. 
s) VIII, 583. 
3) VIII, 599. 
4) VIII, 600. 
5) Veteris cuiusdam Graeci succincta in Pauli ad Romanos epistolam exege
sis ex sacris Sacrae Scripturae interpretibus desumta latine Io. Leonicero 
interprete. Vgl. R. Devreesse in Diet, de la Bible, Supplément I, 1214. 
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van Theodulus van Coele-Syrië, hoewel in werkelijkheid kwestie 
schijnt te zijn van een gearrangeerde catena (of commentaar?) 
van Oecumenius. Wij hebben dit werk niet kunnen consulteeren, 
maar gelooven toch, dat Canisius, wat betreft zijn Grieksche citaten, 
er veel aan ontleend heeft. Ook de Latijnsche teksten zijn niet alle 
uit de eerste hand. Men kan gerust zeggen, dat alle verweerschriften 
van Katholieke zijde hem bekend waren. Een enkele maal zegt hij 
ook in zijn aanwijzing, dat hij het citaat niet zelf gevonden heeft i). 
Van den anderen kant blijft het niettemin waar, dat hij zich 
niet alleen vele, maar ook echt wetenschappelijke moeiten heeft 
getroost, om uitstekend gedocumenteerd voor den dag te komen 2). 
De bibliotheken der pas gestichte Jezuïetencolleges waren nog zeer 
arm, vooral aan historische werken з). In 1572 klaagt Canisius, dat 
hij slechts gedrukte uitgaven der Vaders tot zijn beschikking 
heeft 4) en voor de mariale kwesties slechts die schrijvers, welke 
door Busaeus in het Opus Catechisticum in extenso worden aan
gehaald bij de les over het Weesgegroet5). Vandaar dat Canisius 
op zijn vele reizen er steeds op bedacht was, zijn materiaal uit 
boek of handschrift te verrijken. In de Vaticaansche bibliotheek 
was hij geen onbekende 6 ) . Hij wist in de particuliere boekenschat 
van kardinaal Sirletus vele, vooral Grieksche handschriften ge
borgen, „die nog door niemand waren vertaald, zooals van Cyrillus, 
Proclus, Amphilochius, Procopius, Flavianus, Caesarius, Mele-
t ius " 7 ) . In meerdere brieven vraagt hij daarom, hetzij door de 
voorspraak der kardinalen Truchsess en Hosius en anderen, hetzij 
rechtstreeks, naar afschriften of uittreksels van Grieksche schrij-
a ) b.v. De Corruptelis, I, 359w. 
2 ) Ook tijdens den druk bleef hij nog zoeken. Zoo lezen wij bijv. in De 
Corruptelis, II, 734. „Cum iam ad calcem libri huius properaremus, nobis 
nihil tale cogitantibus, en codex novus adfertur ex mercatu Francfordiensi." 
3 ) V, 522. Vgl. ook III, 712—715, alwaar een cataloog is afgedrukt van de 
voornaamste werken, welke Canisius voor het college te Innsbruck nood
zakelijk achtte. 
*) VII, 2. 
B) VII, 3. Braunsberger teekent hierbij aan, dat Canisius in de Keulsche ed. 
van zijn kathechismus (1566), welke de definitieve redactie bevat, naar on-
veer 30 bewijsplaatsen uit de Vaders verwijst (blz. 30—34), welke in extenso 
afgedrukt zijn in het Opus Catechisticum, blz. 185—218. (ed. 2a. blz. 56—67). 
e ) III, 111, 134; VII, 166. 
Ï ) VII, 2. 
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vers bij Sirletus i ) . Dat die pogingen succes hadden, blijkt op meer
dere plaatsen van het tweede deel der Commentaren. Met een 
zekere fierheid vermeldt hij, dat hij citaten uit Grieksche Vaders 
kan geven, welke in de gewone edities niet zijn te vinden. Open
hartig wil hij meededen, hoe dit mogelijk werd gemaakt, wat 
hem tevens gelegenheid geeft, openlijk den verschuldigden dank 
te betuigen aan kardinaal Sirletus, wiens kostbare bibliotheek 
de vele schatten van Croesus in waarde verre overtreft. Het is een 
lange rij schrijvers, welke Canisius in dit verband noemt. Gelijk uit 
hunne geschriften blijkt, zoo zegt hij, hebben de H. Maagd Maria 
op liefdevolle wijze vereerd: „Ignatius, Methodius, Athanasius, Ba-
silius, Chrysostomus, Effrem, Ambrosius, Augustinus, Theodoretus, 
Andreas van Jerusalem en een andere Andreas van Creta, Da-
mascenus, Germanus, Illefonsus, Anselmus, Damianus, Bernardus, 
Richardus, Rupertus, Guerricus, Honorius, Idiota, Amadaeus, Bo
naventura, Dionysius, om van andere theologen sive mediae sive 
posterioris antiquitatis maar te zwijgen" 2). 

Zelfs waar hij geen wetenschappelijke doeleinden nastreefde, 
zocht Canisius in bibliotheken naar handschriften, zooals blijkt uit 
het gemoedelijke voorwoord op de „Zwo warhaffte Historiën": 

„Da kan ich nit unvermeldet lassen / dasz in beschreibung und 
ausführung diser Histori vonnöthen gewest / umb mehrer be-
stettigung der warheit / mit nachsuchung mich etwas zubemùhen. 
Under andern Mitlen aber hab ich zu disem fürnemmen der 
alten Liberey von Fulda / sonst Mariana genannt / mich ge
brauchet / ausz welcher Georgius Wicelius Senior von disem 
Beato geschriben. So halff mir auch das würdige herrliche 
Stifft S. Ursi zu Solothurn mit seinen alten Büchern / welche 
von disem Mann und seiner Histori klare Zeugnusz geben. 
Ich geschweige anderer Scribenten / so von unserm Beato allent
halben melden / neben glaubwürdigen Warzeichen / so noch 
ut venerandae antiquitatis vestigia vorhanden / auch sich am 
Thunersee und in der Nachbawrschafft finden und sehen lassen / 
aus welchen leichtlich abzunemmen unnd zu mercken / an wel
chen Orten unser Beatus vormals geprediget / gewohnet / ge
storben und begraben worden. Jetzterzehlete stuck haben mich 

*) VII, 2—3, 46, 143, 487, 582; VIII, 28, 58, 187—188. 
2) De Corruptelis, II, 15. 
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zu besserem und steifferm Bericht und Erkanntnusz diser Histori 
geführt und gefûrdet / also dasz ich darausz dises heiligen Manns 
Handel / Wandel und Thaten / in ein Corpus und Ordnung 
gegenwertiger Histori gebracht habe / zwar allen guthertzigen 
Liebhabern der Warheit zu gutem / bevor aber Gott dem All-
mechtigen zu lob und Ehren / welcher als der ewige Brunn alles 
guten / in seinen lieben Heiligen múndtlich und schriftlich nim
mer kan gnugsam gelobet und geprisen werden" i ) . 
Aan bronnenstudie en archiefonderzoek heeft het dus niet ont

broken. Een wetenschappelijk man kan op de voorbereiding geen 
aanmerking maken. Maar op de uitwerking? Het moralizeerende 
doel, dat Canisius zich met dit en andere heiligenleventjes voor
stelde, heeft hem parten gespeeld. Hoort hem zich goedmoedig 
verdedigen tegen het verwijt, dat geschiedenis toch anders dient 
geschreven te worden: 

„Es mocht aber einer sich verwundem / und mir verargen / 
dasz ich in disem meinem Werck / weiter und lenger / als sonst 
der Historischreibern brauch ist / mich auszlasse / nemlich in 
dem dasz ich allerley Spruch der Göttlichen Schrifften / unnd der 
heiligen Vätter Sentenzen anziehe / unnd also die Sach an man
chem ort hette mögen kurzer furbringen. Darauff ich dann dise 
antwort gib / dasz ich gegenwertiges Werck nit schreib für die 
Gelehrten, welche dess langen berichte so wenig als die Gesunden 
der Artzneyen nottûrfftig: sonder das solche auszfürung ist 
von mir f ûrgenommen worden ƒ dem gemeinen einf eltigen Leser 
zu gutem / welcher einen sondern lust und verlangen hat etwas 
mehrers dann die blosse Histori zuwissen / " 2 ) . 
Men kan, al verder lezende, moeilijk ontkomen aan den invloed 

van den goeden ouden man, die met zijn boekjes zooveel goeds 
gesticht heeft. Zijn aangename vertelsels boeien en men denkt er • 
niet meer aan, zijn eischen als historicus te stellen. 

Anders staat het natuurlijk, als wij onze aandacht vestigen op 
de historische zijde van de beide Commentaren op de Centuria-
toren. Hier is een tweevoudige maatstaf mogelijk. Wij kunnen 
Canisius' werk toetsen aan den tegenwoordigen stand der weten-
1) Zwo warhaffte Historien (1590), blz. A i ju—Aii j . Vgl. ook de Dedi
cation in Skt. Fridolin (1589). 
2) Zwo warhaffte Historien (1590), blz. A i i j v . 
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schap, zoowel wat hare methodiek als haar positief bezit aangaat, 
ofwel het bezien vanaf de hoogte, welke de geschiedenis als weten
schap in zijn dagen had bereikt. Het laatste deden wij, toen wij 
het door Canisius bijeengebrachte materiaal bespraken. Wij zullen 
het ook doen, nu wij gaan zien, hoe hij met dat materiaal heeft 
gewerkt, maar nú tevens de eerstgenoemde beschouwingswijze 
erbij betrekken. 

Allereerst dan de vraag: heeft Canisius zijn materiaal op de 
echtheid gekeurd? 

In het algemeen mogen wij daarop niet bevestigend antwoorden, 
waar het de interne kritiek geldt. In hoofdzaak geeft bij hem het 
getuigenis van anderen den doorslag. Zoo vraagt hij zich af, welke 
reden er wel kan zijn om te twijfelen aan de echtheid der brieven 
van Ignatius van Antiochië, waaronder zich een schrijven der 
H. Maagd zou bevinden, daar deze niet alleen door den H. Ber-
nardus, maar ook door Marcus Michael Carnotensis, Dionysius de 
Kartuizer, door Marianus Victorius, Symphorianus Clamperius en 
vele anderen is erkend ! ) . Elders laat hij eenvoudig in het midden 
vanwien de passage, welke hij citeert, afkomstig is, b.v. op deze wijze: 

„Atque hue demum pertinet vetus dictum, sive demum Augus-
tinum sive Gennadium authorem habeat" 2 ) . 
Soms kiest hij in een dubieuze kwestie partij, zonder opgave van 

redenen. Zoo, waar hij een homilie op Maria-ten-Hemelopneming 
onder die, welke aan Augustinus worden toegeschreven, op naam 
van Fulbertus stelt3), of een opmerking maakt als deze: 

„ quae Scribit Graecus autor Sophronius, etsi opus in vul-
garibus exemplaribus Hieronymo adscribatur, cuius ille quidem 
fuit familiaris" 4 ) . 
Waar hij tijdens zijn studie in twijfel geraakt, doet hij zijn best 

om aangaande den schrijver van bepaalde werken tot zekerheid 
te komen. Zoo had hij nog in de definitieve editie van zijn 
Summa 5) en in het Opus Catechisticum een preek aan Athanasius 

*) De Corruptelis, II, 539. De plaatsen der genoemde auteurs worden 
opgegeven in het commentaar van Braunsberger op deze passage, VIII, 
601. 
2) De Corruptelis, I, 361. 
a) De Corruptelis, II, 560. 
*) De Corruptelis, II, 535. 
β) Keulen, 1566, blz. 33—34. 
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toegeschreven1), alsmede de echtheid aangenomen der liturgie 
van den H. Jacobus en van den H. Chrystostomus2), maar in 1572 
trok hij deze, tegelijk met die der liturgie van Basilius, in twijfel. 
Voor zíjn doel kende hij geen kostbaarder getuigenissenз), maar toch 
aarzelt hij, ertfiu nog gebruik van te m a k e n 4 ) . Tot een zelfstandig 
oordeel zou hij hier alleen langs den weg der interne kritiek ge
komen zijn. Maar daartoe is hij helaas maar zeer zelden overgegaan. 
Dit is wel de voornaamste oorzaak, dat hij, zonder bedenken, of met 
heel lichten twijfel, de echtheid aanneemt van den brief van den 
apostel Andreas aan procunsul Aegeas 6) en van die van Pilatus aan 
keizer Claudius 6) ; zoo maakt hij op den rand van zijn notities over 
Rauscher's „Papistische Lügen", waarover vroeger is gehandeld, 
dezen het verwijt, dat hij geen waarde hecht aan de Dialogen van 
Gregorius Magnus, aan de Historia Lausiaca van Palladius, aan de 
Dialogi Miraculorum van Caesarius van Heisterbach en aan de 
Vitae Patrum van Hieronymus7), hoewel toch de inhoud dier 
verhalen een kritischen geest te denken geeft. Ten onrechte maakt 
hij de Centuriatoren verwijten over hun twijfels betreffende de 
Donatio Constantini 8), ofschoon de onechtheid daarvan reeds een 
eeuw te voren met degelijke argumenten was aangetoond, gelijk 
wij vroeger hebben gezien. Elders laat hij zich verleiden de Cen
turiatoren, juist om hun interne kritiek, scherpe verwijten te 
maken en dit op een toon, dien wij beslist moeten afkeuren, hoe
wel het niet moeilijk is, bij de tegenstanders even bittere woorden 
te vinden. 

Zoo lezen wij in de Praef atio van het boek over Joannes Baptista : 
„Nullum Ecclesiae dogma tam firmum, quod sub hac larva 

quibusdam artibus vel machinis non aliqua ex parte labefacte-
tur: nullus divinae scripturae liber, tam integer, nulla historia tam 
probata, ut a depravatorum iniuriis tutam se conservare possit" e ) . 

*) Keulen, 1569, I, 209. 
s ) Summa, 30—32; Opus Catech. ed. 2a, 56, 65. 
s) VII, 2. 
4) De echtheid dezer geschriften werd later nog door mannen van gezag 
aangenomen. Vgl. VII, 4. 
*) De Corruptelis, II, 48. 
β ) Can. 6, biz. 93, uit Hegesippus. 
7) III, 638. 
8 ) VI, 73. 
») De Corruptelis, I, biz. С 
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En verderop in hetzelfde werk: 
„Frustra sperant Centuriatores, quod quidem velie videntur 

suis cavillis et artibus hoc effectum reddere, ut novis ipsorum 
narrationibus, velut fide dignis historiis omnes credant: Sozo-
meno autem et Nicephoro aliisque antiquioribus rgrum in Eccle
sia gestarum Scriptoribus fidem nullam habeant sed eos ob 
huiusmodi calumnias atque latratus parum fidos opinentur"1). 
Ongeveer dezelfde gedachte keert terug in het tweede deel: 

„Parum autem refert, quid suis rapsodiis insérant aut eximant 
Centuriatores, qui non modo Nicephorum, sed alios etiam ve-
tustiores atque probatiores autores more suo perstringunt, atque 
ut a multis probatum est, iniquissime tractant Dionysius 
Areopagita plus fidei solus quam tota sectariorum coluvies 
promeretur" 2 ) . 
Zakelijker dan die laatste uitval, en bijgevolg ook juister, is de 

volgende opmerking aan het adres zijner tegenstanders: 
„Et quo plura huius generis commenta eodem in opere con-

glomerantur, eo certius vident ас deprehendunt omnes, bis pec
care graviter Centuriatores. Primum quidem, quod quam ipsi 
legem cunctis praescribunt, eam vix minimo quidem digito 
attingere studeant, ne quid videlicet verbo Dei temere adiunga-
tur: ipsi autem historiis Evangelicis, quicquid libuerit, sine ullo 
timore apponunt atque commiscent. Deinde vero, quod contra 
officium historiographorum de Joanne plaeraque narrent, quae 
nee vera sunt пес veri similia prudentibus videri possunt, et solum 
fallacibus merisque coniecturis frigide hauriunter, sed et studiose 
in hunc finem confinguntur, si libere dicendum est, ut Joannes cum 
suo ministerio male Catholicus et quasi semihaereticus, aut falso 
Evangelicus esse doctor imperitus saltern lectoribus videatur" 3 ) . 
De rechtmatigheid dezer beschuldiging is tastbaar voor ieder, 

die ook maar enkele bladzijden der Centuriatoren of van Canisius' 
weerlegging wil naslaan. Wij behoeven daarom hiervoor geen 
bepaalde bewijsplaatsen aan te geven. Van den anderen kant ver
dienen de Centuriatoren meermalen onzen lof, waar zij op ge
matigde wijze uitdrukking geven aan twijfels, die voortspruiten 

!) De Corruptelis, I, 352. 
2 ) De Corruptelis, II, 551. 
3 ) De Corruptelis, I, 339t>. 
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uit de beschouwing der teksten zelve of der getuigenissen daar
over ! ) . Gaarne hadden wij zulks ook door Canisius erkend gezien, 
maar in plaats daarvan hooren wij hem nu en dan princiepen ver
kondigen, welke voor een kritisch historicus beslist bedenkelijk 
zijn. Ieder zal met hem gaarne betrouwbare schrijvers praefereeren 
boven verdachte, maar dat de oudere zonder restrictie de voorkeur 
verdienen boven latere, of Katholieke boven andersdenkende2), 
zal niemand willen onderschrijven. Gelukkig heeft Canisius zich 
niet steeds aan dit vaak door hem verkondigde beginsel3) ge
houden. In de voorrede van zijn volksboekje over den H. Mauritius 
b.v. stelt hij de vraag: 

„Was soll ich dan sagen und klagen von den nasweisen Chris
ten / welliche sich unmässlich ergetzen und vertieffen in der · 
Haidnischen / Türkischen / weltlichen / ia auch erdichteten His
torien / vil halten auf die Abgöttische widerwertige Scribenten 
Berosum / Herodotum, Xenophontem, Plutarchum ?" 
terwijl een weinig verder de lezer de gerustellende verzekering 

ontvangt: 
„hat ain liebhaber der warheit nit zuzweiflen / das solliche 

Beschreibung ungefelscht und lauter seie / welliche aus Griechi
schen und Lateinischen bewârten Scribenten / als aus rainen 
Bronnen herfleüst" 4 ) . 
Een ander weinig gelukkig princiep is ongetwijfeld dit: 

„Credat qui volet, haec commentitia esse: ego vero tanto 
magis credenda dixerim, quo ipsorum fides minus habet 
periculi" 6 ) . 
Geleid door zulke ideeën, welke meer middeleeuwsch dan huma

nistisch zijn, heeft hij fouten gemaakt, die hij ook volgens den 
*) Zoo zeggen zij b.v. betreffende de correspondentie van Maria en Ignatius 
van Antiochië: „Habetur et epistola quaedam Mariae ad Ignatium, sed non 
fit ab aliis autenticis scriptoribus eius mentio estque eius locutio a Christi 
et Apostolorum verbis aliena. Dicit enim de Christianitatis voto, mores et 
vitam voto confirmari debere. Forte et historia Ignatii recentior est quam 
ut literas ad eum dare potuerit. Consentiunt autores: eum sub Trajano 
passum. Ne tamen curioso lectori desimus, formulam apponimus." (Hist. 
Eccl. I, kol. 369). Vgl. ook t.a.p., kol. 353—354, over de brieven van Abgar 
van Edessa aan Christus, van Pilatus en Lentulus aan Tiberius. 
2) De Corruptelis, I, 363. 
8) b.v. De Corruptelis, II, 96; Can. Epp. HI, 647. 
4) Skt. Moritz, ed. 1594, biz. a 4i>. en biz. b 2. 
в ) De Corruptelis, II, 96. 
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toenmaligen stand der wetenschap had kunnen vermijden en die 
hij trouwens door anderen vermeden wenschte te zien i) . Maar 
met dat al blijft zijn goede trouw ongerept. Hij getuigt de oprechte 
waarheid en het eerbiedwaardig verleden lief te hebben 2), en 
noemt het ronduit een gemeenheid, de waarheid voorbij te zien en 
halsstarrig onwaarheden te verdedigen з). En in de Praefatio van 
zijn eerste deel tegen de Centuriatoren verklaart en bidt hij : 

„Quod ad me attinet, quoniam nullius hominis laedendi, sed 
sincerae tantum fidei et doctrinae orthodoxae vindicandae causa 
hoc mihi onus imposui, Dominum l E S V M veritatis authorem 
ac vindicem ex animo precor ut his qualibuscunque tandem 
coeptis propitius adesse, nostrosque conatus in sui sancti nominis 
gloriam et ad lectorum commodum bene fortunare dignetur" 4 ) . 
Niettemin heeft men Canisius in ronde woorden van opzettelijke 

falsificaties beschuldigd. Volgens Drews zou hij de brieven der 
H. Maagd, welke hij in zijn werk heeft opgenomen, zelf uitgevon
den hebben 5 ) . Het kortzichtige dezer aanklacht blijkt alleen reeds 
hieruit, dat Canisius citeert uit de collectie brieven van Ignatius 
van Antiochië, welke hij uitdrukkelijk aanwijst 6). Bovendien heeft 
hij elders, gelijk wij zagen, een aantal klinkende namen genoemd 
van hen, die vóór hem de echtheid hadden aangenomen! 

Tenslotte willen wij de goede en zwakke zijden van Canisius' 
historische methode belichten met een voorbeeld. Wij kiezen daar
toe zijn bewijsvoering voor de echtheid van de Santa Casa te 
1) Zoo schrijft hij b.v. naar aanleiding van de vierde (derde?) editie van 
Surius' „Commentarius brevis rerum in orbe gestarum": „Audimus Chroni-
con ultimum P. Surii non ab omnibus probari, et optaremus maturius quae-
dam ab ipso conscribi, quia non quam multum, sed quam bene scripseris 
videndum est". (VII, 218.) 
a) De Corruptelis, I, 362w. 
3) De Corruptelis, I, 73: „perversorum est repudiatis veris falsa obstinate 
tueri." 
4) De Corruptelis, I, blz. A 2v. 
5) Drews, 136: Canisius „bereichert die Lcgenden-sammlung noch durch 
selfsterfundene Briefe der Maria." 
β ) Vgl. hiervoor blz. 248 en blz. 251, waar wy de Centuriatoren citeerden, die 
de echtheid niet met beslistheid afwijzen. Braunsberger, VIII, 600—601, 
toont aan, dat Drews tot zijn bewering is gekomen, doordat Döllinger Canisius 
had verweten, dat hij „erdichte Briefe der Jungfrau Maria brachte" (Der 
Papst und das Concil, Leipzig, 1869, blz. 424), waarvan zijn medewerker 
aan dit boek, J. Huber, in zijn eigen werk (Der Jesuiten-Orden, Berlin, 1873, 
blz. 317.) een „produciren" maakte. 



253 

Loreto en de geschiedenis harer overbrenging. Het voorbeeld lijkt 
ons vooral hierom geschikt, wijl Canisius zelf over zijn behandeling 
van het onderwerp meende niet volledig genoeg te zijn geweest1), 
terwijl niemand minder dan Baronius, sprekend over de translatio 
almae domus zegt: 

„Neque enim est in animo rei gestae historiam egregie testatam 
hic enarrare; agemus de ea suo tempore quo facta scribitur. 
Interim his fruere Lector, quae venerandus Pater Petrus Cani
sius, cuius laus est in Evangelio per omnes Ecclesias, non minus 
pie, quam ornate atque erudite, suo more conscripsit" 2 ) . 
Canisius verdedigt hier de stelling dat dit: 

„mirandum sane haud minus quam venerandum vetustatis 
monumcntum ex Palestina primum in Dalmatiam translatum, 
circa oppidum Flumcn consistit, et inde porro in Italiani devec-
tum, Lauretanos demum retinet possessores" 3 ) . 
In deze woorden heeft Canisius de quintessens der traditie weer

gegeven ; het valt echter niet te ontkennen, dat in dezen beknopten 
vorm het verhaal voor iemand, die de mogelijkheid van wonderen 
niet a priori verwerpt, reeds veel geloofwaardiger klinkt, dan in 
de volledige lezing met haar sterk legendarisch gekleurde détails. 
Na alles, wat wij over de kritische methode van Canisius gezegd 
hebben, is echter genoegzaam gebleken, dat zijn aandacht niet 
pleegt uit te gaan naar kwesties van interne kritiek. Ongetwijfeld 
handelde hij te goeder trouw, toen hij de bestaande verhalen in 
dien beknopten vorm resumeerde. Een aprioristisch vooroordeel, 
dat hem blind elke vrome bewering deed gelooven, kende hij niet. 
Met nadruk verklaart hij, zeer goed te weten, dat er betreffende 
de Maria-vereering „probatas et improbatas, veras et dubias vel 
suspectas historias"4) in omloop zijn. En hij bepaalt de houding 

i ) VII, 417. 
2) Bij Braunsberger VIII, 595. 
3) De Corruptelis, II, 726. De mogelijkheid van dit wonder bewijst Canisius 
op blz. 729 met een beroep op de in de H. Schrift vermelde translatio van 
Habacuc (Daniël, XIV, 32—39.) Philippus (Act. Ap. VIII, 39.) en Elias 
(IV. Reg. II, 11.) alsmede uit het woord van Christus dat het geloof bergen 
verzet, hetgeen volgens Nicepnorus, lib. 6, cap. 17 (M. P. G. CXLV, 1163) 
en Hieronymus, De Viris Illustribus (M.P.L. XXIII, 675—678; maar dit feit 
wordt hier niet met name genoemd) Gregorius van Neocaesarea feitelijk 
heeft gedaan. 
4) De Corruptelis, Π, 643. 
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van den katholieken geschiedschrijver daartegenover aldus: 
„Non requirit sane hanc fidem Ecclesia, ut quae hisce de rebus 

dicuntur et scribuntur, ea sine delectu nobis certo persuadeamus, 
sed pus et prudentibus potestatem facit iudicandi, ut authores 
alios aliis praeferant, et his potius quam illis historiis astipu-
lentur. Requirit autem in Evangelio Christus, ut alios non 
temere iudicemus ncque condemnemus, ac ne verbulo quidem 
unum ex minimis offendamus" !) . 
Om zijn eigen standpunt ten opzichte der traditie in het onder

havige geval te bepalen, brengt Canisius nu een aantal getuigenis
sen bijeen van hen, „die voorheen hun oordeel over dit Maria
heiligdom hebben uitgesproken en in hunne geschriften bekend 
gemaakt" 2). 

Allereerst citeert hij dan Flavio Biondo, „non obscurus historiae 
scriptor", maar uit de aangehaalde passage valt geen andere 
conclusie af te leiden, dan dat de Santa Casa het meest beroemde 
heiligdom is van Italië3). Een andere conclusie wordt door Ca
nisius wel niet met evenzoovele woorden getrokken, maar hij in
sinueert toch wel al te sterk, dat die beroemdheid blijkbaar de 
echtheid der tradities bevestigt. 

Als tweede getuige wordt vervolgens Baptista Mantuanus op
geroepen, „sui quidem saeculi Theologus et Poëta laudatissimus". 
Op dien lof op den vermaarden Carmeliet willen wij niets af
dingen, maar het is ons niet zoo duidelijk, wat die tweevoudige 
kwaliteit te beteekenen heeft, waar het geldt „maiorem adhuc 
lucem veritati" te verschaffen — wel te verstaan aan de historische 
waarheid van het verhaal der wonderbare overbrenging van het 
heilig Huisje. Doch Canisius geeft andere en betere redenen, welke 
de geloofwaardigheid van dezen getuige kunnen aantoonen. Man
tuanus, zoo zegt hij, is een Italiaan en met Italiaansche zaken wel 
vertrouwd. Maar vooral : 

„Quicquid autem scribit, partim veteri scripturâ, quam ille 
apud Italos extare vidit, partim multorum fide dignorum sen-
tentiis, partim apertis ac toti orbi notis argumentis edoctus, in 
medium bona fide proferí" 4 ) . 

!) De Corruptelis, ІіГбІЗІ 
3 ) De Corruptelis, II, 726. 
3 ) De Corruptelis, II, 726. Zie over deze plaats van Blondus: Hüffer, 1,236. 
4) De Corruptelis, I, 726. 
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De groóte vraag is nu, wat we te verstaan hebben onder di& 
„vetus scriptura". Blijkens den kontekst wordt daarmee slechts 
één geschrift bedoeld, dat Mantuanus zelf heeft gezien1). Maar 
welk geschrift dit is, welke betrouwbaarheid aan den schrijver 
ervan kan worden toegekend, deze vragen worden niet eens ge
steld, ofschoon toch voor een kritischen geest de beteekenis van 
Mantuanus' getuigenis staat of valt, naar gelang het antwoord op 
die vragen gunstig of ongunstig zal luiden2) . Bovendien citeert 
Canisius wederom geen teksten, die op het feit zelf betrekking 
hebben, maar waarin slechts gesproken wordt over de redenen, 
welke het heilig Huisje zoo vereerenswaardig maken, n.l. de 
mysteries welke er hebben plaats gevonden. 

De derde bron voor Canisius verhaal is de „Lauretanae Vir-
ginis Historia" van Girolamo Angelita, welke vóór 1534, vermoe
delijk te Venetië, in druk was verschenen3). Over hem en zijn 
werk zegt Canisius: 

„Nee ita multis ab hinc annis vixit Hieronymus Angelita, Reip. 
Recanatensis a secretis, vir valde syncerus, ac rerum ad praesen-
tem historiam pertinentium diligentissimus explorator, sicut eius 
libellus de historia Virginis Lauretanae conscriptus et Pont. Max. 
nuncupatus abunde demonstrat" 4 ) . 
Hier worden dus vier redenen opgegeven, welke dezen zegsman, 

tot een vertrouwbaar getuige maken. Eerstens het ambt van An-
gelita; hij was stadssecretaris van Recanati. Het is een factor, die 
ook de moderne historicus nog laat meetellens). Vervolgens An-
gelita's karakter; hij wordt een vir valde syncerus genoemd. Hüffer 
1) Mantuanus bezocht Loreto in 1489 en verbleef daar längeren tijd. (Hüffer, 
I, 19.) 
2) Het geschrift door Mantuanus benut, is ongetwijfeld het oudste schrifte
lijke document in deze kwestie, n.l. de Relatio Teramani, (tekst bij Hüffer,, 
I, 22—26.) geschreven door Pietro di Giorgio Tolomei t 1473 (Hüffer, I, 
15—16.) en opgehangen in de Basiliek van Loreto (Hüffer, I, 74.) Er liggen 
dus bijna twee eeuwen tusschen de gepraetendeerde datum der translatie 
almae domus (10 Dec. 1294) en den oudsten geschiedschrijver ervan. Van 
deze relatio geeft Mantuanus een „mit schmückenden Beitaten meist for
maler Natur versehene, unstreitig gewandtere Umschreibung" (Hüffer, 
I, 74.) 
s ) Hüffer, I, 69. 
4) De Corruptelis, II, 726. 
5) Angelita wordt reeds in 1509 en nog in 1569 als zoodanig vermeld. „Diese' 
lange Amtsführung zeugt für die Wertschätzung deren er sich in der Heimat, 
erfreute" (Hüffer, I, 68.) 
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meent, dat dit oordeel niet op persoonlijke bekendheid met An-
gelita berust en dus weinig waarde heeft. Wij kunnen dit niet 
positief tegenspreken, maar willen toch opmerken, dat Canisius 
nog tijdens Angelita's leven in 1558 !) — en nogmaals in 1565 2) en 
1568 3) — te Loreto verbleef, waar hij dus persoonlijk den schrijver 
der Lauretanae Virginis Historia kan gekend of althans het oordeel 
over hem vernomen hebben van zijn medebroeders, onder wie zijn 
vroegere huisgenoot te Messina, Raphael Riera4) , die toen mate
riaal verzamelde voor de geschiedenis der Santa Casa5) . Wat er 
van zij, wij moeten Hüffer toegeven, dat Canisius' hooge opvatting 
over Angelita's betrouwbaarheid in elk geval misplaatst is geweest. 
Ook hier had de interne kritiek op zijn verhaal den welwillenden 
beoordeelaar de oogen kunnen openen. 

Ook de beide laatste redenen, welke voor Angelita's gezag wor
den aangevoerd, zijn niet steekhoudend. Doch we kunnen hier ter 
verontschuldiging aanvoeren, dat de lezer van Angelita's verhaal 
ontegenzeggelijk den indruk krijgt, met een gedegen, betrouwbare 
studie te doen te hebben. Immers zijn geschrift is levendig en sier
lijk gesteld, doet zich aantrekkelijk voor door invoeging van ware 
bijzonderheden, is met begeestering voor het onderwerp geschre
ven 6) en bevat zeer nauwkeurige tijdsopgaven 7 ) . En als men weet, 

!) II, 274. 
2) V. 733. 
3) VI, 575. 
4) I, 270. 
5) Hüffer, I, 3. Dit is uitgegeven in 1575 (misschien reeds in 1573 in het 
Italiaansch) onder den titel: „Historiae Almae domus Lauretanae liber sin
gularis" (Sommervogel, VI, 1843.) In 1577 schreef Canisius: „P. Raphael non 
pauca notavit, quae ad manus meas tarnen non pervenerunt." (VII, 417.) Dit 
slaat zeker op een dezer uitgaven, daar Canisius deze niet vermeldt. Maar 
volgt uit deze woorden, dat hü van Riera's voorarbeid onkundig is gebleven? 
Of slechts, dat hij niet het geheele materiaal van Riera heeft gekend? 
e ) Hüffer, I, 69. 
7) Hüffer, I, 14. Vgl. nog Hüffer, I, 70—72: „Wir haben also eine gut fort
schreitende und wohlgerundete Darstellung, welche ein gewisses Ebenmasz 
in die beiden Legendenteile bringt. Auch sind in dieselbe genau bezeichnete 
Persönlichkeiten und Orte, sowie wunderbar genaue Zeitangaben vertrauen
erweckend eingewebt. Mehrere der beigebrachten Einzelheiten lassen sich 
als richtig dartun, andere wenigstens nicht ohne weiteres sich als unrichtig 
erweisen ihr Gesamteindruck auf einen Freund der Legende ist un
bestreitbar recht günstig Hier schienen eben die beiden Bedingungen 
für geschichtliche Beweiskraft auf das Beste erfüllt: ein Schriftsteller von 
untadeligem Leumund, den seine amtliche Stellung sowohl zur Kenntnis wie 
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dat Angelita zijn geschrift persoonlijk aan paus Clemens VII heeft 
aangeboden1), dan zal men toch niet zoo gauw vermoeden, dat 
daarin zelfs een door den schrijver vervalschte aflaat-brief2) en 
paus-bulle3) zijn ingelaschtI Wij mogen gerust betwijfelen of de 
scherpzinnige interne kritiek, welke deze feiten aan het licht 
bracht, in de 16e eeuw wel mogelijk is geweest. 

De laatste door Canisius ter bevestiging aangehaalde schrijver, 
Leander Albertus, voegt geen nieuwe feiten toe aan de boven reeds 
vermelde. Deze echter brengt een nieuw element in de bewijs
voering, doordat hij de wonderen, te Loreto geschied, als bevesti
ging doet gelden voor de overbrenging van het heilig Huisje4) . 
Canisius neemt dit argument met instemming over en hecht er zelfs 
meer waarde aan dan aan alle historische geschriften en tradities, 
ja dit ééne bewijs acht hij afdoende5). Deze redeneering zou op
gaan, als de wonderen te Loreto inderdaad geschiedden, omdat 
de pelgrims er alleen, of op de eerste plaats, de Santa Casa als de 
ware woning der H. Maagd vereerden. Maar hoofdzaak is de gods
vrucht tot het mysterie der Menschwording en het is niet strijdig 
met Zijne waarheid, dat God deze godsvrucht beloont door won
deren, al is de aanleiding, welke zoovelen deze devotie te Loreto 
doet beoefenen, de onjuiste meening, dat dit mysterie zich af
speelde binnen de muren van deze Santa Casa 6). 

Deze argumentatie van Canisius is dus al even zwak als het 
beroep op de waarde, welke de Kerk naar het voorbeeld van S. 
Paulus7) , aan mondelinge overleveringen hecht, alsmede op de 
zur trefflichen Nutzung alles vorhandenen Geschichtsstoffes in sonderlichem 
Masze befähigen muszte." 
») 19 Sept. 1531. Vgl. Hüffer, I, 68. 
2) Hüffer, I, 102. 
3) Hüffer, I, 119. In zijn repliek op de kritiek handhaaft hij zijn oordeel 
over Angelita. Zie dl. II, vnl. blz. 170 vlgg. 
*) De Corruptelis, II, 727. 
β ) De Corruptelis, II, 730. 
e ) Zie A. d'Alès in D.A.F.C. III, kol. 21—26, inzonderheid kol. 22: „La 
raison fondamentale et indéfectible du laissez-passer accordé par l'Eglise à 
la dévotion de Lorette est la réalité même du mystère de l'Incarnation, que 
les fidèles venaient honorer en ce lieu; la croyance qui identifie le sanc
tuaire de Lorette à l'ancienne habitation de la sainte Famille, n'avait â 
attendre de l'Eglise aucune garantie, et en l'autorisant, sur les témoignages 
humains qui l'affirmaient, les papes n'ont pas engagé sur cette question 
leur magistère infaillible." 
') I Cor. XI, 2. 

17 
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goedkeuring der devotie door verschillende pausen ! ) . Zijn beide 
tegenstanders, Vergerius en Flacius Illyricus, zijn er niet door 
weerlegd. 

Zoo blijkt in dit concrete geval de zwakke plaats in Canisius' 
historische werkzaamheid te zijn: het gemis van dieper-speurende 
interne kritiek. Hij is een ijverig verzamelaar van materiaal, hij 
disponeert het goed, soms verrassend, maar heeft het tevoren niet 
degelijk gekeurd. Zijn weerleggingen van de Centuria toren, ont
worpen en uitgevoerd als groóte mozaïeken, hebben voor den 
tegenwoordigen beschouwer veel van hun waarde verloren, omdat 
te vele kleine steentjes den glans der echtheid missen. 

Wanneer dan gezegd is, dat de denkbeelden van Canisius van 
veel beteekenis hadden kunnen zijn voor de beoefening der ge
schiedenis onder de Katholieken, dan kunnen hiermede moeilijk 
zijn opvattingen over de historische methodiek bedoeld zijn. Maar 
toch is uit onze onderzoekingen gebleken, hoe hoog Canisius de 
geschiedenis aansloeg, hooger dan zijn geloofsgenooten in die 
dagen. Wij hebben dat gezien zoowel uit zijn aanbevelingen dezer 
wetenschap als uit de offers, welke hij gebracht heeft, om haar te 
beoefenen. Zijn voorbeeld en zijn stuwkracht bleven niet zonder 
vrucht. 

i) De Corruptelis, II, 728—730. 



SLOTBESCHOUWINGEN 

De genetische methode, welke wij tot nu toe gevolgd hebben, 
omdat zij ons per slot van rekening de meeste voordeden scheen 
te bieden, heeft ons evenwel verhinderd voldoende aandacht te 
vestigen op twee punten, welke niettemin voor het door ons be
handelde onderwerp van bijzondere beteekenis zijn. Wij bedoelen: 
Canisius' kennis van- en opvatting over de klassieke talen, alsmede 
zijn verhouding tot de humanisten. 

Hoewel wij noodzakelijkerwijze nu en dan in herhalingen moeten 
vervallen, zullen wij daarvan thans een samenvattend overzicht 
geven. 

Niemand zal willen betwijfelen, dat Canisius een uitmuntend 
Latinist is geweest. Nog geen twintig jaar na zijn dood noemde hem 
Raderus reeds de Hieronymus van zijn t i jd1) . Zijn tijdgenooten 
sloegen zijn kennis der tale Latiums niet minder hoog aan. Wij 
herinneren slechts aan hetgeen wij meedeelden over de vele La-
tijnsche toespraken, welke Canisius — ook in Italië zelf — voor 
het meest uitgelezen auditorium moest houden en hoe hij voor een 
deel de verslagen van de zittingen van het Concilie „stylo politiore" 
moest redigeeren. Een paar typische bijzonderheden willen wij 
hieraan nog toevoegen. 9 Maart 1553 schreef Canisius' halfbroer 
Dirk hem een brief naar Weenen, waarin hij zijn ongerustheid 
uitdrukt over het feit, dat hij al meer dan een jaar heeft moeten 
wachten op de beantwoording van een vroeger geschreven brief. 
Is misschien zijn barbaarsche stijl — deze was inderdaad niet 
schitterend — beleedigend geweest? Uit vrees het nog erger te 
maken, heeft hij ook nu niet eerder durven schrijven: 

i) Raderus, 279. 
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„Dicam re ipsa, Barbaries jam inde a puero imbibita, a scri-
bendo ita animum meum absterruit, ut puderet etiam vel pau-
cissimis te tuique similes subinde salutare" ! ) . 
Ook Stephanus van Delen, deken te Arnhem, vreesde door zijn 

barbaarschen stijl Canisius te beleedigen. Fijntjes weet deze hem 
echter van dien angst te genezen: 

„Non possum sane non agere gratias humanitati tuae quod desi-
deratissimis Uteris tuis aliquando tandem ad nos responsum de-
deris, sed falso putas me cuiusquam amici barbarie offendi, quam 
ego tamen in uteris tuis non agnosco" 2 ) . 
Op tal van plaatsen blijkt, hoezeer Canisius fraaie taal op prijs 

stelt. Wij herinneren aan de prachtig gestelde lofprijzing op den stijl 
van Hieronymus3) en aan zijn oordeel over de vertalers van Cyril-
lus' geschriften, die „ut fidèles forte fuerint, non tamen elegantes. 
Tantum abest, ut eam Romani sermonis expresserint facultatem, 
quae Graecae dictionis gratiam elegantiamque referret" 4 ) . Daarom 
was het voor hem een aangename taak de werken van Leo den 
Groóte uit te geven, „qui sententiarum gravitate, et sermonis pun
tate, ас animi pietate nulli veterum Theologorum cedit" 5 ) . 

De meeste citaten, welke wij uit Canisius' brieven hebben aan
gehaald, geven een zeer onjuist beeld van hetgeen hij op 
literair gebied vermocht. Die brieven toch handelen meestal over 
zeer prozaïsche onderwerpen en zijn in groóte haast geschreven. 
Als het echter aanzienlijke personen geldt, wedijvert de stijl met 
dien zijner voorredenen op zijn eigen uitgaven of op die van ande
ren, of ook met dien, waarin de beide werken tegen de Centuria-
toren en de „Notae in evangélicas lectiones" zijn gesteld. Hier 
kunnen wij vaak, ja bijna voortdurend, den fraaien zinsbouw 
en het ruischend rythme van Cicero beluisteren. Wij weten reeds, 
dat hij zich tijdens zijn verblijf in Italië bewuster den grooten 
redenaar ten voorbeeld stelde en ook aan anderen aanwees. Op 
dit punt was hij gelukkiger en bezat hij misschien ook meer talent 
dan zijn tegenstander Melanchthon, die het wel betreurde, dat Cicero 
hem tijdens zijn studiejaren niet ten voorbeeld voor zijn stijl was 

!) I, Ш. 
2) I, 227. 
») Zie hiervóór, blz. 189. 
*) I, 181. 
e) I, 205. 
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gesteld, maar er toch niet meer in slaagde „sich zur plastischen 
Fülle des ciceronianischen Ausdruckes durchzuringen" i) . Gaarne 
willen wij met Melanchthon's biograaf het excuus laten gelden, dat 
hij zich met theologische vraagstukken moest bezighouden en met 
werkzaamheden overladen was, maar dan mogen wij het Canisius 
ook als een des te grootere verdienste aanrekenen, dat hij, die toch 
in een minstens even ongunstige conditie verkeerde, er wel in ge
slaagd is, zich op te werken tot zulk een hoogte. 

Ook aan anderen stelde Canisius hooge eischen betreffende hun 
stijl en de uitspraak van het Latijn. Hij spoort zijn Keulsche mede
broeders krachtig aan, veel werk te maken van stijloefeningen 
„praesertim ad epistolarum Ciceronis imitationem"2). Hij vraagt 
zich met bezorgdheid af of P. Hennes Halbpaur, die tot philosophie-
professor te Ingolstadt is benoemd, voor die taak wel geschikt is 
„non quod sit imperitus Philosophiae, sed quod sicut multis Ger
manis accidit, eloqui latine non possit animi sensa, non memor 
satis Grammatices" з). De leeraren te Freiburg ergeren hem nog 
als grijsaard: 

„Fauci loquuntur bene latine et accurate, sicut exigunt novae 
studiorum regulae 4 ), immo frequenter impingunt in regulas 
Grammaticorum, et offendunt exteros barbarie verborum, male 
consulentes et suo et Societatis honori" 5 ) . 
Waar Canisius zoo sterk ijverde voor een goeden stijl, kan het 

ons niet verwonderen, dat P. Victoria, ofschoon hij zeer goed wist, 
dat deze met werk overladen was, hem toch durfde verzoeken, de 
verzen en redevoeringen zijner leerlingen te willen nakijken. In 
het antwoord op deze vraag verloochent Canisius echter zich zelf 
niet. Hij is bereid aan het verzoek te voldoen, maar waarschuwt 
Victoria alvast, dat hij zijn verwachtingen niet te hoog moet span
nen, want hij zal er van staan te kijken, dat Duitschers bij hun 
oordeel over dergelijke zaken zoo kritisch zijne)! 

Behalve een goeden schrijftrant, verlangde Canisius ook een 
accurate schrijfwijze van het Latijn. Voor eigen gebruik maakte 

!) Hartfelder, 313—314. 
2) I, 207. 
3) III, 38. 
*) Pachtler, Ratio Studiorum, II, 169. 
B) VIII, 420. 
e) II, 151. 
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hij notities: „Circa Orthographiam observanda" ! ) . Daarenboven 
stond hij op een goede uitspraak. In de Noordelijke landen hecht 
men daaraan groóte waarde2) . De Duitschers, hoewel de meeste 
moeite hebben hun gedachten in het Latijn uit te drukken, daar 
zij niet genoeg beslagen zijn in de grammatica3) winnen het, wat 
de uitspraak betreft, toch gemakkelijk van de Polen en de Fran-
schen4). Een Fransche scholastiek, die te München rhetorica stu
deert, wordt zóó uitgelachen „propter vitiosam ac nativam illam 
pronunciationem", dat Canisius mede om deze reden verzoekt 
den goeden ij verigen jongen naar zijn vaderland terug te zen
den ε). 

De mooie taal was voor Canisius geen doel op zich. Zij had iu 
zijn oog vormende waarde, niet het minst als strijdmiddel in het 
groóte godsdienstige conflict zijner dagen. Schäfer heeft de op
merking gemaakt, dat bij Canisius achter humanistisch geslepen 
zinnen steeds het vuur van den Ignatiaanschen geest verscholen 
ligt6), maar daaruit trekt hij ten onrechte de conclusie, dat men 
dus niet mag spreken van een humanist Canisius, doch veeleer van 
een vroeger humanistisch gevormden Jezuïet. Canisius was geen 
humanist van dat eenzijdig soort, waarvoor enkel het fraaie woord 
waarde had. Dit blijkt op tal van plaatsen. Hij wenscht geen over
schatting van de beteekenis van een mooien stijl ten koste van de 
waarheid. In dien zin moeten wij bijv. de volgende passage 
verstaan uit het voorwoord op het tweede deel der Cyrillus-
uitgave: 

„Priscis enim illis Theologie tantam pietatis curam ardor 
spiritus suggerebat, ut expoliendae linguae artificium négligè
rent, nee alia sermonis quaererent lenocinia, nisi quae pectus 
Evangelicum, et amore Christi flagrane, ultro ipsis suppeditavis-
set. Nunc (proh pudor) verborum ornatum sic exquirimus, ut res 
ipsas, quae non elaborate conscribuntur, nauseabundi respuamus, 
quin etiam scriptores ipsos in periculum venire sinamus. Nemo 
rem ventate ponderal, sed ornatu. Quid? quod plerique nullum 

1) Сап. 1, blz. 5 recto et verso. 
2) II, 353. 
a) III, 38. 
*) II, 352. 
B) IV, 498. 
e ) Schäfer, 144. 
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pene vitium agnoscunt foedius et damnant gravius, atque bar-
bariei"!) . 
Bovendien wist hij maar al te goed, dat velen door de studie der 

klassieke literatuur vijanden der Kerk waren geworden. Onder 
zijn notities komt ook de volgende opmerking voor van een on-
genoemden schrijver, die in den aanvang dezer passage overdrijft, 
maar eenige regels verder spijkers met koppen slaat: 

„Quotquot amabant bonas litteras (inquit quidam) se Lutheri 
nascenti furori fautores exhibuerunt. Sed et deinde qui se Lu-
thero addixerunt, quasi nacti commodum ducem ad profligendos 
Theologos maxime Scholasticos, magno ardore bonis literis fa-
verunt, longe studiosiores ad polite dicendum ornateve scriben-
dum, quam ad bene sentiendum de fide et Religione. Barbarismes 
et solecismos cavent, atrocia dissidia non 'cavent sed promovent, 
augentque excitatum ab haereticis incendium, dum sibi liberum 
faciunt de sacris statuere et Theologos linguarum imperitos con-
temnere" 2 ) . 
Zoo begrijpen wij tenslotte, dat Canisius het als een genade Gods 

beschouwde, reeds van jong af het bovengeschetste inzicht ver
kregen te hebben in de beteekenis der kennis van het Latijn, en 
dat hij bidt, dat deze gunst aan vele andere jonge menschen moge 
worden gegeven. Daartoe zijn goede leeraren noodig, die hen door 
woord en voorbeeld een zedelijk vergrijp meer leeren verafschu
wen dan een barbarisme of een grove taalfout3). 

Het ligt ook geheel in de lijn dezer opvattingen, dat Canisius 
naast de klassieke Latijnsche schrijvers, zijn bijzondere aandacht 
schenkt aan de kerkelijke schrijvers en dichters. Toen wij de 
relaties tusschen hem en Vives bespraken, hebben wij reeds een 
aantal klassieke proza-schrijvers en dichters genoemd4), en ver
volgens in het zevende hoofdstuk aangegeven, welke Latijnsche 
geschiedschrijvers hij excerpeerde. Wij zullen die namen hier niet 
herhalen, noch aanvullingen daarop geven, aangezien wij zonder 
vrees voor tegenspraak mogen verklaren, dat vrijwel geen enkele 
dichter of schrijver uit de klassieke periode hem onbekend was. 
Een uitzondering moeten wij evenwel maken voor den door Vives 
*) I, 183. 
2) Can. 8, blz. 27. 
3) I, 20. 
4) Zie hiervóór, blz. 65. 
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zoo hoog geprezen Quinctilianus, van wien Canisius met veel in
stemming, gelijk uit zijn woordkeuze herhaaldelijk blijkt, de op
merking afschreef: „verba a vetustate repetita auctoritatem anti-
quitatis habere adeoque maiestatem adferre orationi" ! ) . 

De Christelijke dichters uit het patristisch tijdvak worden, vooral 
in de Commentaren tegen de Centuriatoren, vaak geciteerd. Zoo 
gebruikte hij de Commentaren op Genesis van Victorinus van 
Pet tau2) , de Evangeliën-harmonie door den Spaanschen priester 
Juvencus in hexameters gezet3), de Carmina natalicia op den H. 
Felix van Paulinus van Nola4), de Paraphrase op de Evangeliën 
van Nonnus5), verschillende gedichten van Prudentius6) en Se-
dulius7), de dichterlijke bewerking van de Handelingen der Apos
telen door Arator8), het gedicht De Virginitate9) en de Libelli de 
spiritualis historiae gestis10) van Alcimus Avitus, bisschop van 
Vienne en eindelijk van Venantius Fortunatus meerdere gedich
ten 11). De weinige middeleeuwsche dichters, welke geciteerd wor
den, kunnen wij gevoegelijk laten rusten. 

Minder belangrijk is Canisius' kennis van het Grieksch. Wij 
herinneren er aan, dat hij het reeds vroegtijdig leerde en tijdens 
zijn professoraat te Ingolstadt die kennis verdiepte. Ook hebben 
wij gezien, hoe vasthoudend hij ernaarbleef streven, goede leeraren 
voor dit vak aan de Duitsche colleges te verbinden. 

Zelf gebruikte hij de commentaren van Budaeusi2) . Verder is 
ons niets bekend over de hulpmiddelen, welke hem bij de studie 
van het Grieksch ten dienste stonden. De grammatica van Me-
lanchthon noemt hij nergens, maar misschien zinspeelt hij er op, 
als hij klaagt over de betweterij der ketters, die meenen beter 

*) De Corruptelis, II, 327. Canisius verwijst naar de Inst. Orat. Lib. I, 
Cap. 11. Deze passage staat evenwel in Lib. I, cap. 6, 39. (ed. Rademacher, 
Leipzig, Teubner, 1907, blz. 46.) 

3) De Corruptelis, II, 598. 
a ) De Corruptelis, I, 29i>, 48. 
4) De Corruptelis, II, 710. 
•) De Corruptelis, I, 35. 
e) De Corruptelis, II, 129, 216, 656, 664, 724. 
T) De Corruptelis, II, 129, 283, 332, 441, 483, 513. 
8) De Corruptelis, II, 129, 441. 
e ) De Corruptelis, II, 130, 300. 

1°) De Corruptelis, II, 598. 
" ) De Corruptelis, II, 130, 215, 228. 
i a ) De Corruptelis, II, 197. 
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Grieksch te kennnen dan zoovele vermaarde kerkelijke schrijvers 
onder de Grieken zelf *). Ook over de beteekenis en het nut dezer 
taal hebben wij geen ander getuigenis aangetroffen, dan zijn prak
tisch ijveren voor hare beoefening ons biedt, tenzij de gewone 
beschouwing, welke Canisius op alles toepast, dat de kennis noodig 
is ter verdediging der Kerk tegen de hervormers2). 

De weinige keeren, dat Canisius kritiek uitoefent op interpreta
ties van Grieksche teksten, zeggen ons over zijn kennis evenmin 
veel, daar hij hier steeds de traditioneele vertaling met gezags
argumenten der Kerk of van humanisten als Erasmus verdedigt. 
Méér indruk van zijn Grieksche kennis zouden ons de vaak zeer 
fraaie en accurate vertalingen van Grieksche auteurs geven, die 
vooral in het mariale werk zoo talrijk zijn, wanneer wij vooral bij 
de lezing daarvan niet steeds de vroeger reeds vermelde klacht 
van Hoffaeus wederom meenden te hooren, dat Canisius de rhe-
torica-professoren, dus degenen, die vooral Grieksch doceerden, 
meedoogenloos placht lastig te vallen. 

Zijn bewondering voor de taal van het oude Hellas moge blijken 
uit een opmerking als deze: 

„de Graecis Theologis vel inviti fateri cogimur eos longe 
praestare Latinis dicendi scribendique summa foelicitate. Est 
enim erudita certe, et eloquentiae studiis mirum in modum 
exculta Graecia, totius orbis magistra, ut idcirco vel sola, vel 
praecipua omnes omnium gentium literas soleat fastidire"3). 
Ook de belezenheid van Canisius in de klassieke Grieksche lite

ratuur blijkt niet bijzonder groot te zijn; zij zinkt vrijwel in het 
niet vergeleken bij zijn kennis der Grieksche Vaders en der Byzan-
tijnsche schrijvers. Wij noemen van de auteurs, welke tot de eerst
genoemde categorie behooren: Homerus*), Pindarus ε), Sopho
cles 6 ), Aristophanes7), Antiphanes, Diphilos en Menander 8) en 

i ) De Corruptelis, II, 264. 
*) VIII, 13. 
») III, 275. 
*) De Corruptelis, II, 148, 150, 266 en Sanct Moritz, blz. 37. 
B ) Can. 9, blz. 27i>, 45. 
«) Can. 9, blz. 53». 
T ) D e Curruptelis, II, 217. 
") Can. 8, blz. 3. 
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Demosthenes 1), alsmede de vroeger reeds vermelde geschied
schrijvers. 

Het glorieuze epitheton ornans, dat de volbloed humanist tracht 
te verwerven, is het stereotype „trium linguarum peritus". Wij 
kunnen niet met zekerheid zeggen, of het ook aan Canisius 
toekomt. In zijn meer dan veertig schrijfboeken troffen wij slechts 
eenmaal een Hebreeuwschen tekst aan, en deze is nog niet eens 
eigenhandig door Canisius geschreven 2), maar door hem gedic
teerd. Toch schijnt dit er wel op te wijzen, dat hij die taal verstond 
en wij worden in die meening nog versterkt door de volgende 
kritiek op een passage van Victorinus Strigelius3). 

„Ubi Victorinus ut breviter dicam, haud bonum et fidum agit 
scholiasten, nee se in Hebraea lingua probe versatum ostendit" 4 ) . 
Zijn gezaghebbende leiders bij de interpretatie van Hebreeuw-

sche teksten zijn voornamelijk Hieronymus en Petrus Galatinus, 
„rerum Hebraicarum peritissimus"Б). 

Thans willen wij nog Canisius' verhouding tot de voornaamste 
humanisten nagaan. 

Wij hebben gezien, hoe hij niet buiten de invloedssfeer van het 
onderwij s-réveil der devotio moderna is gebleven. Keulen was ver
volgens eene universiteit, waar het oudere Duitsche humanisme 
zich ontwikkelde en vasten bodem had gevonden, waar een Novi-
mala, en Bronchorst vooral, de liefde voor de klassieke studiën bij 
Canisius hebben aangewakkerd. De methode zijner taaistudie wees 
ons naar Vives, en het bleek ons waarschijnlijk, dat Bronchorst de 
bemiddelaar was, zooals Chytraeus het moet geweest zijn tusschen 
Canisius en den Spaanschen humanist bij de beoefening der ge
schiedenis. Hoewel Canisius Vives amper rechtstreeks kent, behoeft 
ons deze dubbele frappante overeenkomst nauwelijks te verwon
deren, deels omdat de bemiddeling der twee genoemde geleerden 
bezwaarlijk kan ontkend worden, deels ook omdat Vives, oud-
leerling van Parijs, levend in de sfeer der doceerende devotio 
moderna en volbloed Christelijk humanist, de ideeën formuleerde 

!) De Corruptelis, II, 86. 
2) Can. 5, blz. Í20v. 
a) Een leerling van Melanchthon; híj stierf in 1569 als professor der ethica 
te Heidelberg. 
4) De Corruptelis, II, 2. 
B) De Corruptelis, II, 40. 
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en systematizeerde, welke leefden in de milieus, waarin Canisius 
zijn wetenschappelijke opvoeding genoot. 

Tot de eigenlijke bronnen van het humanisme is Canisius slechts 
zelden gegaan. Hij noteerde sententies uit Petrarca i ) , uit Aeneas 
Sylvius2), en uit Joannes Ficus de Mirandulas). Deze kennisma
king is beslist onbeduidend. Onder de voornaamste Nederlandsche 
humanisten, die Canisius benut heeft, dienen wij te noemen Rodol-
phus Agricola, „non minus Catholicus quam Germanus"4) en zijn 
trouwen vereerder, die ook zijn werken heeft uitgegeven, Alardus 
van Amsterdam 6 ) . 

Geen humanist blijkt echter aan Canisius zoo goed bekend te 
zijn, als zijn landgenoot Desiderius Erasmus. Hij citeert niet alleen 
een groot aantal werken van den vermaarden Rotterdammer, maar 
hij beoordeelt ook den geest daarvan met een scherp en juist 
inzicht, gelijk slechts een deskundige zulks vermag. 

Het staat voor Canisius vast, dat Erasmus' roem als literator 
boven alle kritiek verheven is. Niemand heeft het recht, zoo zegt 
hij in het voorwoord op de Brieven van Hieronymus, op die glorie 
van Erasmus afgunstig te zijn of er op af te dingen6). En in het 
laatste der vijf boeken over de H. Maagd, waarvan het tiende 
hoofdstuk geheel aan Erasmus is gewijd, wordt ditzelfde van meet 
af aan op een méér positieve wijze betoogd: 

„Nondum anni sunt quinquaginta, quod Erasmus Roterodamus 
in humanis fuit, vir sane sua aetate ubique percelebris, et ргае-
clarae inter doctos existimationis. Fuit enim in eo, quod negari 
non potest, ingenium lepidum et periucundum, Latinae Grae-
caeque linguae peritia singularis, eruditio multiplex, mira scri-
bendi facilitas et copia, eloquentia vero, ut illis temporibus rara 
et admirabilis diligentia eius et doctrina ad bonarum artium 
studia excitanda, et a barbarie vindicanda, multis haud parum 
contulit" 7). 
Deze waardeering voor Erasmus' literaire gaven heeft Canisius 

1 ) Can. 9, blz. 64 en Can. 50, dl. 2, blz. 71v. 
2 ) Can. 9, blz. 132. 
3 ) Can. 2, blz. 6i>, 7 recto et verso, 9r; De Corruptelis, II, 181. 
4 ) De Corruptelis, II, 31. 
B) Can. 9, blz. 15 en 31i>. 
β) III, 280. 
i) De Corruptelis, И, 600. 



268 

ook in daden omgezet. Als professor der rhetorica te Messina ver
zocht hij om Erasmus' verhandeling over den briefstijl !) ; de Copia 
verborum was er reeds in gebruik 2 ), gelijk ook in 1552 te Wee-
пепз). Nadat deze werken door Paulus IV op den Index waren 
geplaatst, wist Canisius te bewerken, dat zij in gecastigeerden 
vorm aan het onderwijs in de colleges dienstbaar konden blijven 4 ) . 
Canisius' eigen stijl was sinds zijn verblijf in Italië sterk Cicerioni-
aansch getint. Of hij bij de voltooiing dezer „bekeering" gebruik 
heeft gemaakt van Erasmus' „Ciceronianus", is ons niet gebleken. 
Maar wel verraden zoowel zijn brieven als zijn werken een sterken 
invloed van den grooten stilist. In het tweede deel der Commen
taren bijv. noteerden wij een honderdtal adagia, die trouwens ook 
door de brieven rijkelijk verspreid liggen. Ook de bijbelcitaten, 
welke daarin voorkomen, wijzen op de vertaling van Erasmus, 
althans zeker in de eerste periode van Canisius' werkzaamheid. 

Maar bij alle waardeering voor Erasmus' literaire gaven, heeft 
Canisius toch menigmaal een veroordeelend vonnis geveld over 
het karakter van Erasmus en over vele der door hem verkondigde 
denkbeelden. Huizinga heeft het zoo juist gezegd: Erasmus schijnt 
bij wijlen de man, die niet sterk genoeg was voor zijn tijd; kracht 
en gloed en diepte en niets ontziende, voor niets terugschrikkende 
consequentie, oprechtheid en openhartigheid, geen fluweelen 
zachtheid was in de zestiende eeuw noodig5). Met die woorden 
is de antithese tusschen Canisius en Erasmus volledig geteekend. 
Het meest ernstige verwijt, dat laatstgenoemde van den eerste in 
ontvangst heeft te nemen, is wel, dat hij een gebrek aan ernst 
toont in hoogst ernstige zaken. Als Canisius er bijv. aan herinnert, 
dat Erasmus door de Parijsche theologen op de vingers is getikt 
wegens zijn eigenaardige manier van spreken over de godheid van 
Christus, vervolgt hij : 

„Atque hanc pudendam dubitationem adeo non revocavit 
Erasmus, ut etiam a Parisiensibus Theologis monitus, eandem 
retiñere ас defendere non dubitarit, sui nimirum semper 
similis in tergiversando, longeque paratior in suis lapsibus 

*) I, 277. 
*) Litt. Quadr. I, 121. 
3) Litt. Quadr. II, 19. 
4) II, 441, 485, 614. 
6) Huizinga, Erasmus, 257. 



269 

excusandis, quam saniere iudicio revocandis. Inter caetera 
vero quae ad sui purgationem adducit, hoc etiam lemmate 
utitur: Nunquam prefecto legimus, Christum vel a Ma tre vel a 
loseph fuisse adoratum ! ) . Sic ille, ut in re seria nugas agat . . . " 2 ) . 
Met striemende slagen geeselt hij deze ondeugd van Erasmus, 

als hij, na een passage te hebben geciteerd uit den brief, dien 
Erasmus de H. Maagd liet schrijven aan Glaucoplutus, veront
waardigd uitroept: 

„Enimvero valeat cum sua improba procacitate et procaci 
impietate Roterodamus, qui si alter quidem Lucianus esset, quid, 
obsecro, ad ludificandum petulantius fingere... potuisset... Quod 
si putet, hanc tantam licentiam plusquam poëticam per iocum ex
cusan, probisque comprobari posse, omnino fallitur, tùm quod hoc 
pacto in sacris iocari, Christiane, nedum Theologo sit nefas, 
tum quod scribat ex instituto pueris, quorum imprudentem, lu
bricarli, imbecillem, et ad malum usque proclivem aetatem vir 
gravis, et qualis ipse haberi volebat, fidus institutor, longe aliter 
atque syncerius ad Ecclesiae Catholicae norman informare de-
buisset" 3). 

Naast dit gebrek aan passenden ernst, valt in Erasmus de neiging 
tot hyperkritiek te veroordeelen. Het ware te wenschen geweest, 
dat Erasmus zich maar binnen de grenzen der letterkunde hadde 
gehouden, en ófwel geheel buiten het terrein der theologie ware 
gebleven, óf tenminste met minder hooghartigheid en meer op
rechtheid ware te werk gegaan bij de beoordeeling der Vaders. 
Want sinds hij den theoloog is gaan uithangen, heeft hij zich veel 
te veel aangematigd en, méér lettend op het woord dan op de zaak, 
zich een strenge Aristarchus getoond. Bij de beoordeeling van het 
werk der theologen heeft hij zich grooter vrijheid veroorloofd 
dan ooit iemand, hoe wijs en geleerd ook, voor zich zelf of voor 
anderen heeft opgeëischt4). Tal van voorbeelden worden door 
Canisius aangevoerd om te bewijzen, dat Erasmus niet zelden zelf 
de dupe werd zijner spitsvondigheid. Zoo lezen wij in een der 
schrijfboeken δ), dat Desiderius, die zich zelf tot „censor omnium 

!) Erasmi Opera, IX, 499. 
2 ) De Corruptelis, II, 367. 
3 ) De Corruptelis, II, 603. 
4 ) III, 280. 
B) Can. 2, blz. 951». 
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librorum" maakt, vaak verkondigt, dat zeker boek van Cyprianus 
— het wordt niet nader omschreven — onecht is, omdat het een 
andere stijl verraadt. Maar waarom vergeet hij hierbij te vermelden, 
dat reeds Augustinus getuigt: „Cyprianum non semper servasse 
idem dicendi genus, nempe interdum sublime sectari, et verborum 
exuberantia copiosum, aliquando verbo uti humili atque submisso, 
sed saepius temperato"1). Elders klaagt hij, dat Erasmus een ge
tuigenis uit de Schriftuur eischt voor de godheid van Christus, 
ofschoon hij zooveel vermetele opinies lanceert, waarbij hij geen 
gebruik maakt van de H. Schrift. Bovendien, wat voor zin zou het 
hebben, zoo in de Evangeliën die dingen uitvoerig verhaald wer
den, welke toch heusch zoo moeilijk niet afgeleid kunnen worden 
uit hetgeen er aan voorafgaat of er op volgt, „si tantum homines 
non nimium crassi et rudes accédèrent!"2). 

Terwijl Erasmus zich aan hyperkritiek te buiten gaat, is hij er 
voortdurend op uit zich zelf te verontschuldigen en kan hij geen 
kritiek op zijn eigen werk verdragen. Scherper nog dan Huizinga 3) 
heeft Canisius den vinger op deze wonde gelegd, als hij zegt: 

„Dum autem incusat et oppugnat alios, se vero ipse perpetuo 
excusat et propugnai mordicus, ut nulli velit cedere, consecutus 
est tandem, ut Erasmiani nominis authoritatem nullus adversa-
riorum vehementius, quam author ipse labefactarit, iamque tan
tum ille ponderis apud pios, quantum fere apud impios obtineat. 
Morosum esse censorem oportet, qui arrepta velut virgula cen
soria, de praesentibus et superiorum aetatum Theologis uber
rime censet, nullamque interim ipse vel doctorum, vel scho-
larum censuram ferre dignatur"4). 

Bovendien blijft Erasmus zich zelf niet gelijk: 
„Fuit hoc nimium illi familiare, ut parum constanter ac gra

viter de sacris doceret, praesertim quod scholasticorum et mo-
nachorum odio magis quam syncerae veritatis amore ad dicendas 
multis in rebus sententias commoveretur. Nam illi etiam usu 
venit, quod non temere dici solet, nimium altercando veritatem 

Ï ) Augustinus, De doctr. Christiana, Lib. IV, cap. XXI (Migne, P. L. XXXIV, 
111—114), toont met vele voorbeelden aan, dat Cyprianus en Arabrosius een 
drievoudige dictio hebben, n.l. submissa, temperata, grandis. 
2) De Corruptelis, II, 367. 
3) Huizinga, Erasmus, 258. 
4) III, 280—281. 
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amitti: et quo magis se suaque scripta perpetuo excusat atque 
tergiversatur, eo minorem sibi fidem et existimationem apud 
doctos conciliât; praesertim quod Pyrrhonicam in multis Theo-
logiam sequi videretur" i ) . 
Men kan moeilijk met recht Erasmus van obsceniteit beschuldi

gen, maar dat hij erg fijnvoelend is geweest op dit punt, is evenmin 
vol te houden. Voor Canisius' klachten hieromtrent bestond dan 
ook alle reden 2 ) . Terecht ook zegt hij, dat Erasmus den weg voor 
Luther heeft helpen bereiden, doordat hij zijn persoonlijk inzicht 
tot norm der waarheid maakt 3 ) , door zijn gebrek aan eerbied 
voor de traditie, zijn veel te felle kritiek op de scholastieke theo
logie en wijsbegeerte, op den paus en de kardinalen, op de mon
niken, de oorbiecht, de kerkelijke decreten en de Mariavereering 
en niet het minst door zijn bijbelvertaling4). 

Het zou ons te ver voeren, hier al de plaatsen na te gaan, waar 
Canisius opinies van Erasmus bestrijdt. Zij betreffen trouwens 
voornamelijk theologische vraagstukken. Wij willen er nog slechts 
op wijzen, dat hij uitdrukkelijk vaststelt, dat Erasmus, hoewel hij 
tenslotte zoowel bij de Katholieken als bij de Lutheranen een gering 
gezag heeft verkregen 5), toch ver van Luther afstaat: 

„Et tarnen fatendum est, si sincere iudicare velimus, inter 
Erasmum et Lutherum permultum interesse. Ille Catholicum 
semper nomen retinuit: hic Ecclesiae Catholicae manifestus non 
solum desertor, sed impius etiam oppugnator, multarumque 
Sectarum caput extitit. Ille arte potius quam potestate, sicut de 
luliano dixit Orosius, religionem est insectatus, magnam saepe 
suis opinionibus vel erroribus cautionem adhibens, hic autem 
natura vehemens, turbulentus, ardens, factiosus, modum omnem 
excessit " 6 ) . 
Niet zelden citeert Canisius Erasmus dan ook met instemming 7 ) . 

Toch is het zijn vaste overtuiging dat de Kerk terecht Erasmus* 
geschriften op den Index heeft geplaatst8) en dat het noch passend 
!) De Corruptelis, II, 600—601. 
2) De Corruptelis, II, 345—601. 
a) III, 280. 
4) Can. 9, blz. 19. 
5) De Corruptelis, II, 604. 
e ) De Corruptelis, II, 600. 
7) Bijv. De Corruptelis, II, 55, 63, 71, 217, 223, 283, 387, 468, 486, 499,. 
603, vlgg. 
8) De Corruptelis, II, 601. 
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noch nuttig is in dezen tijd „ut puri animi tam impura lectione 
contaminentur, et cavendum esse in posterum, ne boni discipuli ex 
praeceptore non bono dediscenda discant" ! ) . 

Vroeger hebben wij reeds gezien, dat Canisius het by dit advies 
niet heeft gelaten, maar met groot succes getracht heeft zijn eigen 
school-uitgave van de brieven van Hieronymus in de plaats te 
stellen van die van Erasmus. Ook zijn uitgave der Zondagsepistels 
en Evangeliën was tegen Erasmus gericht2), terwijl nog in 1584 
kardinaal Sirletus door Canisius werd aangemoedigd voort te gaan 
met het verbeteren der Bijbelvertalingen van аЦа en Erasmus 3 ) . 

In zijn degelijk werk over het Bijbelsch humanisme in Neder
land, heeft Lindeboom geen plaats ingeruimd aan den Nijmege-
naar Petrus Canisius. Wanneer echter zijn karakteristiek daarvan 
juist is en het Bijbelsch karakter van het Nederlandsche humanis
me zich uitte „niet alleen in belangstelling voor Bijbeluitgaven in 
de grondtalen, voor edities van Kerkvaders en zuivering van den 
Vulgata-tekst, maar ook in waardeering van de zedelijke en gods
dienstige schatten, die de Christelijke oudheid haren beoefenaars 
onthult" 4) ; wanneer vervolgens uit dit Bijbelsch humanisme „een 
wetenschaps-kunst is voortgekomen, welke haar doel vond in een 
„sapiens et eloquens pietas", hare voorbeelden in de letterkundige 
voortbrengselen der klassieke oudheid, haar onmiddellij ken arbeid 
in de vorming van een geletterden geleerdenstand — theologen aller
eerst s) ; wanneer eindelijk de wetenschaps-kunst der Bijbelsche 
humanisten meer als wetenschap dan als kunst tot haar recht ge
komen is 6 ) , dan, zoo meenen wij te mogen zeggen, nu wij aan het 
einde onzer onderzoekingen zijn gekomen, heeft toch voorzeker 
Canisius in zijn lang en vruchtbaar leven — 21 December 1597 
bekroond door den dood der heiligen — zich ook een eervolle 
plaats verworven onder degenen, die de contra-reformatie dienen
de, welbewust ook het Bijbelsch humanisme in haar dienst hebben 
genomen. 

!) De Corruptelis, II, 603. 
2 ) VI, 690. 
3 ) VIII, 187—188. 
4) Lindeboom, 6—7. 
6 ) Lindeboom, 18. 
e) Lindeboom, 20. 
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S T E L L I N G E N 

I 

De Nijmeegsche traditie, dat Petrus Canisius geboren is in het 
hoekhuis van Broerstraat en Beynumsgas, is onjuist. 

II 

De persoonlijkheid van Joannes Bronchorst Noviomagus is in de 
geschiedenis van het onderwijs ten onrechte verwaarloosd. 

III 

De Tauler-editie, welke in 1543 te Keulen is verschenen, werd 
bezorgd door Petrus Canisius. 

IV 

Canisius is tijdens zijn werkzaamheid aan het college te Messina 
een beslist voorstander geworden van den „modus Parisiensis". 

V 

Bij de beoefening der geschiedenis heeft Canisius de interne 
kritiek te veel verwaarloosd. 

VI 

Hoewel de denkbeelden van Canisius zoowel over de studie der 
humaniora als over die der geschiedenis overeenstemmen met die 
van Vives, kan niet positief bewezen worden, dat deze overeen
komst het gevolg is van afhankelijkheid; veeleer zetten beiden de 
tradities voort van Parijs, de Devotio moderna en het oudere Duit-
sche humanisme. 

J . H. M. TESSER S. J . 



VII 

De verklaring, door Fliehe gegeven van den Investituurstrijd, is 
niet strijdig met, maar veeleer een nadere toelichting van die, 
welke door Stutz is voorgestaan. 

VIII 

Ten onrechte zijn in de derde editie van F. Paulsen's Geschichte 
des Gelehrten Unterrichts (Leipzig, Veit 1919) de opvattingen ge
wijzigd aangaande de beteekenis, welke aan de Broeders des ge-
meenen Levens op onderwijsgebied moet worden toegekend. 

IX 

De Vita Gherardi Magni van Dier de Muden is door Dumbar 
verkeerdelijk gedateerd op het jaar 1408. 

X 

De verklaring, door P. Debongnie gegeven van de wijze, waarop 
Mombaer in het Rosetum Spirituale de Navolging van Christus 
citeert, is niet afdoende. (Jean Mombaer de Bruxelles, Louvain, 
Uystpruyst, 1927, biz. 35—36). 

XI 

Doordat het den schrijver van Herfsttij der Middeleeuwen 
heeft ontbroken aan voldoende kennis der Katholieke mentaliteit, 
heeft hij zijn materiaal niet juist gekozen en een onjuist beeld 
van dit tijdvak gegeven. 

XII 

De interpretatie door A. Mocquereau O. S. B. gegeven van de 
middeleeuwsche theoretische uitspraken over Gregoriaansch rhyt-
me, is niet te handhaven. (Examen des critiques dirigées par D. 
Jeannin contre l'école de Solesmes, Monographies Grégoriennes 
VII, Paris, Desclée, z. j . ) . 



XIII 

Tegen de meening van Rauschen-Altaner, dat door Cappuyns 
bewezen is, dat „De vocatione omnium gentium" aan Prosper moet 
worden toegeschreven, zijn ernstige bedenkingen in te brengen. 
(Grundrisz der Patrologie, Freiburg, Herder, 1931, blz. 359). 

XIV 

Uit de woorden van Augustinus „De Priscillianistis adhuc nihil 
audieram" kan men niet de gevolgtrekking maken, dat er geen 
vriendschap heeft bestaan tusschen S. Ambrosius en S. Augustinus. 
(J. A. Davids, De Orioso et Sancto Augustine Priscillianistarum Ad-
versariis Commentatio historica et philologica, Hagae Comitis, 
Govers, 1930, blz. 258—262). 

XV 

De Nederlandsche opstand is van een nationale beweging een 
Calvinistische partij-revolutie geworden. 

XVI 

De vergoddelijking der Romeinsche keizers was een der voor
naamste beletselen voor de verbreiding van het Christendom. 

XVII 

De „Steuerfundation" geeft geen voldoende verklaring van de 
ruilwaarde van het staatsgeld. 

XVIII 

In de leerboeken der geschiedkundige methodiek kent men nog 
steeds een te exclusieve waarde toe aan geschreven berichten. De 
Katholieke historiographie dient zich tegenover deze opvatting met 
meer kracht schrap te zetten. 



XIX 

Het streven om in de leerboeken der geschiedenis voor de lagere 
klassen van het Gymnasium en daarmee gelijk staande scholen de 
zoogenaamde „geleerde" woorden en uitdrukkingen te vermijden, 
verdient geen aanbeveling. 

XX 

Het gebruik van lichtbeelden bij het geschiedenisonderwijs ver
dient de voorkeur boven dat van geïllustreerde leerboeken. 
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