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VOORWOORD 

'Der Kampf um eine neue Welt ist immer und 
•%u allen Zeiten auch ein Schulkampf? 
(FRIEDR. HEER, Aufgang Europas, p. 571) 

DIT boek is het resultaat van de bestudering zowel der humanis
tische opvoedingsleer aan de bronnen als van de praktijk van het 

onderwijs aan de Latijnse scholen in Nederland. Als zodanig was het 
in opzet niet bedoeld. Oorspronkelijk zou het zwaartepunt komen te 
liggen op de wordingsgeschiedenis van het gymnasiale onderwijs ge
durende de zestiende eeuw. Voortdurend bleek echter hoe deze ideolo
gisch bepaald was, zodat een afwijken naar de kant der theorie bijna 
een onvermijdelijkheid werd. Bovendien moest aldra zulk een gebrek 
aan feitelijke gegevens worden vastgesteld - wat weten we en wat 
kunnen we nog weten van de scholen te Amsterdam, Delft, Haarlem, 
Den Bosch, Den Haag, Zierikzee en andere plaatsen? - dat het een 
volslagen onmogelijkheid werd een draaglijke en afgeronde behande
ling te geven van de ontwikkeling van het onderwijs in concreto. 
Waar men voor de Middeleeuwen, gegeven de sterke uniformiteit in 
het onderwijs, bij gebrek aan materiaal nog een beroep kan doen op 
de toedracht en situatie elders, is dit juist in deze periode van Sturm 
und Drang dikwijls ontoelaatbaar. 

Om beide redenen dus zal men in dit werk vooral een uiteenzetting 
vinden van de ideeën der humanisdsche paedagogiek, al is niet na
gelaten, waar dit mogelijk was, de doorwerking er van op de scholen 
te schetsen. 

Aangaande de keuze der bestudeerde bronnen moge hier opgemerkt 
worden, dat buiten enkele kopstukken vooral Humanisten van Neder
landse stam in de navolgende bladzijden aan het woord zijn. Men kan 
het totaal van gelezen werken nog gering vinden. En in vergelijking 
met wat er op paedagogisch en didactisch terrein in de zestiende eeuw 
is verschenen, is dit inderdaad gering. Ter verontschuldiging kan hier 
worden aangevoerd, dat vele verhandelingen weinig anders zijn dan 
compilaties van de inzichten der baanbrekers - Fungerus schrijft 
Vives soms woordelijk na (of over?) - en geen fundamentele nieuwig
heden meer brengen, dat vele werken verdwenen of althans onvind
baar zijn, tenslotte, dat wij ons vleien met de hoop althans voldoende 
gelezen te hebben om de soms diepgaande meningsverschillen van de 
Humanisten onderling naar voren te hebben kunnen brengen. 
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Bezwaar zou men er ook tegen kunnen maken, dat we ons hebben 
beperkt tot het Nederland binnen de huidige politieke grenzen. In 
zekere zin kunnen wij dit bezwaar delen. Maar niet alleen voor wat 
de zuidgrens betreft, ook, zelfs met name voor die in het Oosten. 
Het is namelijk onze stellige overtuiging, dat de culturele gemeen
schapsbanden van Oost-Nederland met West-Duitsland, of beter met 
Westfalen en het Rijnland, veel sterker waren dan die met de overige 
Nederlandse gewesten. Ook in economisch en ethnographisch op
zicht kan eenzelfde nauwe verbondenheid worden vastgesteld. Het 
Humanisme is in deze streken ontloken in het West-nederduitse cul
tuurgebied, waaronder dan ook de Oostelijke Nederlanden gerekend 
moeten worden; deze laatste niet zomaar aan de périphérie daarvan, 
maar wezenlijk en soms leiding gevend - men denke aan de beweging 
der Moderne Devotie - . Tot diep in de zestiende eeuw blijven de 
scholen van Venlo, Roermond, Nijmegen, Deventer en Groningen op 
Duitsland georiënteerd. Sterk contact is er ongetwijfeld ook geweest 
tussen Vlaanderen en Brabant enerzijds en West-Nederland ander
zijds. Bovendien lag in Brabant een der brandpunten van de cultus 
der letteren, het 'collegium trilingue' te Leuven, dat ook aan het 
Noorden vele uitstekende Humanisten heeft geschonken en waaraan 
diverse Noorderlingen, Nannius, Barlandus, Valerius, hebben gedo
ceerd. Zou men historisch volledig verantwoord te werk willen gaan 
volgens beschavingskringen, dan zou men nóch door de zuidgrens 
van het huidige Nederland, nóch door zijn oostgrens beperkt mogen 
worden, maar wel rekening moeten houden met de scheidingslijn, die 
ongeveer verticaal de Nederlanden in twee helften verdeeld heeft. 
Wellicht zou het wenselijk geweest zijn, indien hier deze hele noord
westhoek van Europa in zijn totaliteit begrepen ware. Maar dit stuitte 
op practische bezwaren, die men mag betreuren, maar waarvan men 
ons hopelijk geen verwijt wil maken. 

Tenslotte zal men merken, dat behalve een enkel citaat om de 
eigentijdse sfeer wat te verlevendigen, de meeste directe aanhalingen 
vertaald werden. Niet zonder enige tegenzin: de flonkering en conciese 
zegging van de oorspronkelijke tekst ging al te vaak teloor. Maar 
men moet nu eenmaal de consequentie aanvaarden, dat tegenwoordig 
een groot deel van de ontwikkelde klasse het Latijn niet meer machtig 
is. En zelfs voor degenen, die dit wel zijn, is het wellicht aangenaam 
niet bij voortduring te stoten op gedeelten, waar men voor moet gaan 
zitten of die men anders moet overslaan. 

Al vaak zijn in Renaissance en Humanisme de aspecten naar voren 
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gebracht, die de geboorte van de moderne mens aankondigen: zijn 
individualisme, zijn geest van critiek, zijn 'diesseits'-houding, zijn 
levenslust en optimisme aangaande de menselijke natuur. Hoe betrek
kelijk dit alles is, daarvan geraakt men hoe langer hoe meer overtuigd. 
Veel middeleeuws erfgoed is ook in de nieuwe levensvormen op
genomen, veel 'oorspronkelijks' al aanwezig voor deze tijd van ken
tering. Desondanks valt het niet te betwijfelen, dat men toen bewust 
'anders' wilde, de gang der ontwikkeling trachtte te verhaasten, of af 
te breken om een nieuw begin mogelijk te maken. Men leefde vanuit 
de conceptie van een ander mens-beeld, ten dele ingegeven en zeker 
bevrucht door de humanitas der Ouden. Hoe men zich dit nieuwe 
ideaal dacht, is uiterst moeilijk te omschrijven, zeker ook doordat het 
ook bij de personen, die het voorstonden, zo vaag en variërend aan
wezig is. Wellicht dient men eerst de doorwerking er van op alle 
terreinen van het leven na te gaan, alvorens zich te wagen aan het 
tekenen van de ideologie der Humanisten. Dan zal het mogelijk ook 
duidelijk worden, dat het verleden door ons immer te gesimplificeerd 
wordt gezien. Enkele toppunten rijzen zozeer op, dat ze alle aandacht 
gevangen houden, de vele minder eminente persoonlijkheden blijven 
soms door de nevel der historie aan ons oog volledig onttrokken. 
Voor wat het onderhavige onderwerp aangaat, kan men zeggen, dat 
de Humanist er van wereldveroveraar en hemelbestormer, van revo-
lutionnair en geweldenaar, wordt teruggebracht tot de heel wat een
voudiger, menselijker proporties van paedagoog en schoolman. Want 
dat zijn de meesten van hen geweest, en of zij nu gestuwd werden door 
grootse ideeën, och, is het niet de onvermijdelijke condensering dei-
historie, die ons dit doet denken? Voor zover zij streden voor een 
nieuwe wereld, deed het allergrootste deel van hen dit als nalopers, 
niet als oorspronkelijke vernieuwers. Deze strijd is uitgevochten op 
hoog niveau, maar evenzeer, ja veel meer in de onbetekenende sec
toren van het leven. En zonder deze onaanzienlijke schare der een-
voudigen zou het Humanisme er nooit in geslaagd zijn de voor
gestane idealen op te laten nemen door de stroom der geschiedenis. 
Zonder deze strijd om de school zou de strijd voor een nieuwe wereld 
al bij voorbaat hopeloos zijn geweest. Dit zagen de Humanisten zeer 
goed in. Vandaar hun actieve deelname aan het onderwijs. Het Huma
nisme moet op de eerste plaats van hieruit bezien en begrepen worden. 

Mijn dank en erkentelijkheid wil ik hier openlijk uitspreken aan allen, 
die mij bij het schrijven van dit boek, in welk opzicht dan ook, ge
holpen hebben. Vooral ook voor de belangeloze vanzelfsprekend-
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heid, waarmee zij hun diensten leenden. Hen met name te vermelden 
zou door de meesten niet apprecieerd worden en bergt het gevaar 
in zich er enkelen te vergeten. Zonder hen zou dit boek minder goed, 
minder snel, ja wellicht helemaal niet geschreven zijn. 



HOOFDSTUK I 

HUMANISME EN ONDERWIJS 

HET was een stralende nacht, toen Joachim Fortius Ringelbergius, 
rector van het Collegium Trilingue te Leuven1, eens een reis per 

schip ondernam in het toevallige gezelschap van enige soldaten. En 
het duurde niet lang, of de f ijnbeschaafde Humanist was het middel
punt geworden van het rauwe troepje aan boord, dat met open mond 
luisterde naar de verklaringen, die hij 'germanico sermone' ten beste 
gaf van de geheimen van de sterrenhemel. Niets vreemds, vond Rin
gelbergius zelf, want hij was van oordeel, 'dat men elk ogenblik van 
zijn leven de gelegenheid moet aangrijpen het een of ander te onder
wijzen.' a 

Deze kleine anecdote is typerend voor het Humanisme aan deze 
zijde van de Alpen. Hier openbaart zich in een voorvalletje uit het 
dagelijkse leven, wat de dragers van de nieuwe beweging niet ophiel
den te propageren: de buitengewone waarde van een goede opvoe
ding, waar de intellectuele vorming niet alleen machtig veel toe bij
droeg, maar haast identiek mee was. Vele, zeer vele Humanisten uit 
noordelijke contreien zat de 'passio docendi' zo in het bloed, dat men 
het eigenlijk nieuwe van het Humanisme, niet zonder eenzijdigheid 
overigens, heeft willen zoeken op paedagogisch terrein.3 Zeker is in 
elk geval, dat in deze streken vooral bij rectoren en ludimagistri de 
eerste en vurigste minnaars der bonae litterae te zoeken zijn, dat vrij
wel alle Humanisten die niet praktisch bij het onderwijs betrokken 
waren, er toch door middel van hun geschriften grote invloed op 
hebben uitgeoefend. Het kwam niet bij hen op, dat het beneden hun 
waardigheid was zich serieus en langdurig en met inzet van al hun 
krachten in te spannen voor een schoolhervorming, die met name het 
gymnasiale onderwijs betrof. 

In dit opzicht maken hun Italiaanse voorgangers en geestverwanten 
wel een wat povere indruk. Het is waar dat onder hen voorkomen 
een Maphaeus Vegius, een Vergerius en een d'Arezzo, dat Vittorino 
da Feltre en Guarino da Verona prachtige instituten hebben opge
bouwd.4 Onwaar is het nochtans, dat de zorg voor opvoeding en 

1 J. F. M. STERCK, Onder Amsterdamscbt Humanisten, pp. j j vgg. 
a RINGELBERGIUS, De ratione studii, p. 30. 
' O. KLUGE, Oer Humanismus des 16. Jabrbunderts..., p. 4. 
* G. VOIGT, Dit Wiidtrbekbmg des classiscben Altertbums Π, pp. J36-H8 en 5)i-j6o; 
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onderwijs een algemene karakteristiek van het Italiaanse Humanisme 
zou zijn geweest. Het tegendeel is eerder het geval. Petrarca voelde 
persoonlijk niets voor het geven van onderwijs, vond het zelfs een 
verachtelijk beroep en trachtte zoveel mogelijk anderen er van af te 
houden.1 Gelijke afkeer vinden we bij de meesten zijner navolgers.2 

Hun zucht naar onafhankelijkheid en hun ongedurigheid, die hen 
voortjoeg van stad tot stad, het streven om in hofkringen te vertoeven 
en last but not least hun notoire losbandigheid maakten de meesten 
van hen trouwens voor een taak in een school ongeschikt. Wel hielden 
verscheidenen het een paar jaar uit als docent aan een universiteit of 
als gouverneur bij een adellijke familie, maar leraren voor het leven 
waren in Italië zeldzaam. Hoven en kanselarijen waren de milieu's 
waarin de meeste van deze zwerversnaturen hun leven sleten, liever 
dan in de toenmalige scholen, die inderdaad weinig aanlokkelijks bo
den.3 Ook de Humanisten in Italië die van een andere gezindheid 
waren, konden niet zover afdalen 'du haut de leur grandeur', dat zij 
zich inlieten met de grauwe massa van het volk, laat staan dat zij er 
werkelijk iets voor deden. 'Nur in einem kommen sie überein: die 
Erziehung des Volkes, der ЛІаззеп, die Elementarschule hat keinem 
Gedanken gemacht; nur die Erziehung zum Gelehrten, die der vor
nehmen Stände und der fürstlichen Familien scheint ihnen der Be
trachtung würdig.'4 Een horde 'goede ghesellen', nog wel 'germanico 

J. BURCKHARDT, Die Kultur der Reriaissance, pp. 222-224; J· VON DEN D R I E S C H - J . ESTER-
HUES, Geschichte der Erziehung und Bildung I, pp. 207-209; vooral W. H. WOODWARD, Vit

torino da Ftltre and other humanist educators, Cambridge 1921. 
1 'Fueros doceant, qui malora non possunt, quibus mens tardior, sanguis gelidus, animus 
lucelli appetens, negligens fastidii . . . Laten zij onderwijzen, die van wanorde, lawaai en 
vuiligheid houden; die plezier hebben in het gekerm van het slachtoffer als de roede lustig 
gehanteerd wordt, die alleen maar genieten als ze kunnen terroriseren, ranselen en kwel
len' enz. (PETRARCA, Ер. Farn. XII, III, in: WOODWARD, Vittorino da Fe/tre etc., p. 64); 

zie ook V O I G T Π, p. 462. 
2 V O N DEN DRIESCH-ESTERHUES I, p. 207: 'Der Drang aber, die antike Bildung auch 

an die Jugend zu vermitteln, war unter den italienischen Humanisten nicht sehr verbreitet. 

Die meisten verschmähten in ihrer aristokratischen, ästhetischen und individualistischen 
Haltung das mühselige Geschäft der Erziehung und des Unterrichts.' 
3 V O I G T II, p. 376. 

* I D . , p. 461-462. Een uitzondering vormde Vittorino da Peltre, die opzettelijk ook 
onbemiddelde leerlingen naast zonen des adels aannam ( W O O D W A R D , Vittorino da Fe/tre 

etc., pp. 30-31 en 79). Hoezeer de Italiaanse Humanist-paedagogen alleen de opvoeding 
der hogere standen op het o o g hadden blijkt duidelijk uit het feit, dat zij allen hun trac-
taten schreven ten behoeve van een regerend vorst of van diens kinderen: Vergerius aan 
Ubertino van Carrara, Aeneas Sylvius aan Ladislaus, koning van Bohemen en Hongarije, 
Battista Guarino aan Maffeo Cambara van Brescia, d'Arezzo aan Battista Malatesta etc. 
( I D . , pp. 94, 119, 136, 161). Ook de 'spelen' die zij aanraden, wijzen in deze richting. 
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sermone', bezig te houden met het verklaren van sterrenbeelden, zou
den zij beschouwd hebben als parels voor de zwijnen werpen. 

Het is waar dat onder de eerste aanhangers van het Humanisme in 
Duitsland er verschillenden voorkomen, die de Italianen vooral na
volgden in hun antimaatschappelijke en immorele trekken, bijvoor
beeld Peter Luder, Heinrich Sterckcr, Samuel Karoch von Lichten
berg.1 In plaats van ernstig te studeren volstonden zij met een opper
vlakkige belezenheid in enige auteurs. Hun Latijn mag dan wat klas
sieker zijn geweest dan het veelgesmade 'culinarium latinum' van de 
magistri aan de universiteiten, vlekkeloos was het allerminst; en het 
is waarachtig geen wonder dat de geleerdenwereld deze wonderlijke, 
mateloos arrogante, onbeschaafde vrijbuiters niet ernstig nam. Nog 
minder dan bij de Italiaanse vinden we onder deze eerste Duitse Huma
nisten neigingen tot het onderwijs, als men tenminste hun fladderen 
van de ene universiteit naar de andere niet voor zodanig wil laten 
doorgaan.2 

Al hebben deze sociale nihilisten nog lange tijd kunnen figureren 
onder de aanhangers der nieuwe beweging - men denke aan Mutianus, 
Eobanus Hessus, von Hutten, Crotus Rubeanus e.a. - toch werd dit 
Goliardentype al spoedig eerder uitzondering dan regel. Men kan het 
betreuren, dat de Humanisten die strenger in handel en wandel waren, 
zich niet nadrukkelijker van deze, de bonae litterae compromitterende 
viveurs hebben gedistancieerd, te ontkennen valt niet, dat er in hun 
geest een serieuze bezinning leefde op de grootse taak, die zij zich 
dachten toebedeeld: de maatschappij te zuiveren van de smetten ener 
verfoeilijke barbaries, en het verziekte christendom met alle middelen 
die hun ten dienste stonden, te reformeren. 

Het is door deze sociale en godsdienstige bekommernis, dat het 

merendeel der transalpijnse Humanisten zich zo gunstig onder-

Het zijn spelen, die niet zozeer de ontspanning dienen alswel de opvoeding tot krijgs

haftige edelen: wapenhandel, jacht, zwemmen, boksen, worstelen, paardrijden (ID., pp. 

115, T}8, 244; V. M. M. GEERTS, De humanistischepaedagogiek in Italië, pp. 38 en 72). 
1 VOIGT II, pp. 294-309. 
2 F. PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts I, pp. 79 vgg.; ' er (Peter Luder) 
ist eine typische Gestalt, die manchen Nachfolger gefunden und uns verstehen lehrt, 
warum die deutschen Hochschulen diese ersten Apostel der neuen Poesie und Redekunst 
überall von sich auszuscheiden strebten und wie es durchaus nicht richtig ist, als seien 
Miszgunst und Neid ihnen von Anfang entgegengetreten, was ja auch in Italien nicht der 
Fall war. Aber in Deutschland zeigten die Wanderpoeten in weit höherem Grade noch 
den Stempel des Vagantenthums, Hochmuth mit Bettelhaftigkeit, Moralgeschwätz mit 
liederlichem Leben, geringes, flüchtig zusammengerafftes Wissen und geistige Rohheit' 
(VOIGT II, p. 298). 
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scheidt van hun Italiaanse collega's. Het is waar, dat hun critiek op 
bestaande toestanden en gevestigde instellingen vaak mateloos grof 
en onbillijk was, dat de bravour waarmee zij optraden, niet immer 
gepaard ging met wijs inzicht, en hun oordelen en vonnissen vaak 
eerder voortsproten uit rancuneuze gevoelens en zucht tot napraterij 
dan dat zij gefundeerd waren op weloverwogen argumenten. Dat 
bijvoorbeeld het Doctrinale een uiterst verderfelijk boek was, werd 
al spoedig door niet weinigen als axioma aangenomen, sinds Valla 
het heftig had aangevallen.1 Tevergeefs zoekt men echter argumenten 
voor dit vonnis. Voor velen was de polemiek een levensbehoefte, 
waarin zij hun extreem zelfgevoel naar believen konden uitvieren, 
terwijl zij de eerste voorwaarden voor een vruchtbare discussie, be
scheidenheid en begrip voor het standpunt van de tegenstander, een
voudig met voeten traden. Dat zij polemiseerden om de polemiek 
zelve, dat men deze penneridders geen groter genoegen kon doen in 
zekere zin dan door tegenspraak te leveren, werd ook reeds door tijd
genoten opgemerkt. 'Vidctur autem inimicos veile habere,' klaagt 
Ortwin Gratius over Herman Buschius, met wie de ongelukkige 
Keulse magister in botsing geraakt was.2 En Listrius gewaagt van de 
tegenwerking van de zijde van de clerus met een welbehagen, dat zijn 
uiterlijke verontwaardiging niet kan verhelen. Hoe ingenomen moet 
deze man met zichzelf zijn geweest, dat hij zijn vijanden betitelt als 
'Listriomastigae', gesels van Listrius I 3 

Zo driest de Humanisten echter van leer trokken tegen werkelijke 
of vermeende tegenstanders, zo doodsbenauwd waren zij daarentegen 
hun geestverwanten een woord van afkeuring te laten horen. De open
hartige aanmerkingen van Vives op de Colloquia van zijn vriend 
Erasmus vormen een van de zeldzame uitzonderingen, dat een rake 
critiek geen eind maakte aan een goede verstandhouding.4 Voor de 
rest is het een uitbundig prijzen en loven, dat ten enenmale elke reserve 
en nuance mist. Schakeringen tussen de twee typisch humanistische 
literatuurgenres van panegyriek en invectiva schenen niet mogelijk in 
deze coterieën van literatoren en redenaars. Zo sterk was deze kliek-
geest, dat hij een toch integer man als Murmellius er toe bracht, zonder 
veel omhaal zijn vriend en oud-klasgenoot Ortwin Gratius en Arnold 
van Tongeren, eenmaal zijn leraar, te verloochenen, toen bleek dat 

1 Zie hfdst. IV, bh. i ij-116. 
2 H. J. LIESSEM, Ot Hermami Btucbü vita et scriptis, p. 50. 
3 H. С. ROGGE, Gtrardus Listrius, in: Archief voor Nederkndschc Kerkgeschiedenis VII 
(1899) p. 214. 
* Zie hfdst. Vu, blz. 214-21}. 
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dezen bij de andere Humanisten geen personae gratae waren.1 Men 
vraagt zich soms af, of trouw en vriendschap werkelijk enige beteke
nis hadden voor de apostelen van de zuivere Latiniteit. 

Maar al deze vlekken en feilen mogen toch niet doen vergeten, dat 
het gros der Humanisten in een sterk ontwikkeld en vèr-dragend 
roepingsbesef leefde. Onvervaard en nog niet door desillusies ont
moedigd traden zij de problemen van hun tijd tegemoet, in het vaste 
geloof de wereld te zullen verbeteren, als de christenen zich maar voor 
hun idealen wilden bekennen, als de enorme schatten aan heidens en 
oud-christelijk cultuurgoed, die zij hadden herontdekt, maar weer 
levend bezit werden. Hoezeer de school op die wijze in het middelpunt 
van hun gedachten moest komen te staan, is niet moeilijk in te zien. 
Sterker nog: meer dan eens trad bij hen een soort geestelijke kort
sluiting op, die hun de studia humanitatis deed zien als panacee voor 
alle kwalen, waaraan Kerk en maatschappij leden en die veroorzaakt 
waren juist door de stelselmatige verwaarlozing van de bonae litterae. 
Alle ellende, alle oorlog, alle twist, opstand en tyrannie komen voort 
uit het ontbreken of verwaarlozen van het onderwijs, zegt Petrus 
Apherdianus: Omnia mala, quibus vita humana est obnoxia, ex sola 
ignorantia proficiscuntur'.2 Zonder onderwijs, zegt dezelfde, zal het 
gedrag van een kind weinig verschillen van dat van een wild dier.3 

Het is immers het lot van de menselijke natuur, dat zij even ver be
neden het peil van de dieren zal dalen, indien zij nalaat zichzelve te 
kennen, als zij er juist door de zelfkennis boven verheven kan zijn.4 

Aldus Wimpheling. Volgens dezelfde vroege vertegenwoordiger van 
de nieuwe studiën is de opvoeding (en deze is in zijn betoog vrijwel 
identiek met onderwijs) de ware grondslag van de godsdienst, de 
steun voor een goed leven, het heil van de staat. Onwetendheid 
daarentegen is schuld aan alle ongeluk op aarde, en met name is de 
barbaries de oorzaak van het lage zedelijke peil van de clerus.5 Van 
hetzelfde gevoelen is Melanchthon, die de 'illitterati' vergelijkt met 
de stakkerds, die zich vergapen aan de schaduwbeelden in Plato's hol, 

1 D. REICHLING, МигтеШш, pp. 115-11 д. 
• APHERDIANUS, Insli/utio pueronim, f ζ t. 
» ID., f 7 V. 

• WIMPHELING, Stylpho, uitg. Holstein, p. 15. Heel dit toneelstuk, het eerste van huma
nistischen huize, is een pleidooi voor de studie: de boemelaar Stylpho komt uit Rome 
terug, voorzien van vette praebenden, maar slaagt er niet in een geestelijke bediening 
te verkrijgen wegens zijn ongeletterdheid. Hij wordt tenslotte varkenshoeder. De ijverige 
Vincentius daarentegen, zijn vriend, zal het tenslotte tot bisschop brengen, zoals de 
'Vates' voorspelt. 
• J. KNEPPER, Jakob Wimftlmg, pp. 3 j-}8, 76, n o ; PAULSEN I, p. 67. 
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en ronduit verklaart, dat de onbedrevenheid in de letteren vergezeld 
moet gaan van een 'publica impietas'.1 Verder Agricola, die de kennis 
der ethica als een conditio sine qua non stelt voor een 'bene vivere' en 
door de toeleg op de studie de gelegenheid ziet weggenomen om zich 
met het gemene en lage bezig te houden2 , Cassander 3, Schrevelius * 
en vooral Erasmus. Herhaaldelijk betrappen we hem op ethisch
rationalistische uitlatingen in de geest van Socrates. Erasmus valt So
crates dan ook uitdrukkelijk bij.5 Vtie niet door philosophie, noch 
door enig onderwijs is gevormd, is volgens hem erger dan een dier, 
want dieren worden door hun natuur geleid, maar 'homo nisi uteris 
et Philosophiae praeceptis formetur, in affectus plus quam ferinos 
rapitur'. Ja, het is zelfs wenselijker een zwijn te zijn dan een ongeleerd 
en slecht mens.6 

Het is waar, dat naast uitspraken, die de studie, en dan natuurlijk 
op de eerste plaats de studie der humaniora, als noodzakelijke voor
waarde stellen voor de bloei van 'pietas' en 'virtus', er ook zijn die 
wijzen op de rol die aanleg, milieu, het goede voorbeeld, leiding en 
de goddelijke genade spelen, zoals bijv. in de Adokscentia van Wim-
pheling.7 Iets dergelijks treffen we bij Erasmus aan: 'Het kan gebeu
ren,' zo zegt hij, 'dat iemand wel het goede inziet en dit toch niet 
volbrengt, zodat hij het goede kent en het slechte doet . . . Iets anders 
is ontwikkeling (eruditio), iets anders deugd.' 8 Toch, al valt bij geen 
enkele Humanist een uitgesproken ethisch intellectualisme aan te wij
zen, omdat ook voor hen de verstandelijke ontwikkeling tenminste 
niet de enig bepalende factor voor de goede zeden was, velen ver
tonen stellig tendenties in deze richting, zelfs enigszins Vives, of
schoon deze misschien wel het minst van allen.9 Het Ovidiaanse 
'Ingenuas didicisse fideliter artes emollit mores nee sinit esse feros' 
speelt een gewichtige rol in alle paedagogische tractaten uit deze tijd.10 

1 C. SCHAINK, Melancbtons studie van hei Grieks in verband met ¡gn humanisme, pp. 65-66; 
W. SOHM, Die Schule Job. Sturms p. 54; К. HARTFELDER, Philip Melamhtbon..., pp. 

33<H37-
2 Al II, pp. 155 en 195. 3 M. E. NOLTE, Georgius Cassander, pp. 42-43. 
* SCHREVELIUS, Diatribae scbolasticae, pp. 29-55 (vooral pp. 38-39 en 54-55). 'Denique 
ex hoc fonte promanai, quod Rempublicam, quod Ecclesiam, quod familiam atque adeo 
totam vitam moralem habemus...' (p. 55). 
s LB V 39 Ε. · ί Β ΐ 4 9 3 ϋ - Ε . ' KNEPPER, p. 122. β LB X 1723 D-1724 D. 
9 Bijv.: ' . . . ut doctiot fiat juvenis, et per sanam doctrinam virtute melior' (Val VI). 
Zie ook Val VI 278. 
1 0 'Das Thema aller dieser Schriften ist: dasz der Mangel an Eloquenz Schuld sei an allen 
Übeln in der Bildung und den Sitten des Klerus,... mit der Eloquenz würden auch Weis
heit und Tugend, die mit jener unzertrennlich verbunden seien, ihren Einzug halten' 
(PAULSEN I, p. 64). 
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In dit licht moet ook de klacht van Glareanus gezien worden: 'Hoe 
vroomheid zonder echte wetenschap en zonder kennis van het Grieks 
moet worden opgebouwd, kan ik op geen enkele manier inzien. En 
toch schreeuwen deze mensen (de tegenstanders namelijk van het 
Humanisme) met groot gebrul dat het niet nodig is Latijn of Grieks 
te studeren, maar dat het genoeg is Duits en Hebreeuws te verstaan.'1 

Dit gemakkelijk heenglijden over een grondige diagnose van het 
verval van christendom en beschaving en het boude poneren van het 
nieuwe cultuurideaal als onontbeerlijk middel tot verbetering moest 
vanzelfsprekend op een grandioos échec uitlopen. Toen was het echter 
niet de ontoereikendheid van het humanistisch ideaal, maar de tegen
werking van monniken en scholastieke magisters, die de komst van 
het 'saeculum aureum' had verhinderd. 

Neemt men echter een ogenblik het standpunt der Humanisten in, 
dan wordt het volkomen duidelijk, dat de school de inzet moest wor
den van de strijd die zou ontbranden tussen de humanistische nieuw
lichters en het 'verachtelijke slag lieden, die niet ophielden de studia 
humanitatis afbreuk te doen'. 2 Van de school immers zou de heilzame 
invloed moeten uitgaan, die de mensheid zou verbeteren. Door haar 
zouden de Kerk edele, geleerde geestelijken toestromen, de Staat wijze 
magistraten en juristen, koningen zouden ophouden oorlog te voeren 
en alle burgers vooruitgaan in echt evangelisch christendom, gezui
verd van judaïsche ceremoniën en praktijken.3 De in humanistische 
geest hervormde school zou de vernieuwing van de theologie moge
lijk maken en de H. Schrift toegankelijk doen worden voor brede 
lagen van de bevolking. 

Hoezeer de studie met een apostolisch doel werd opgevat, valt op 
te maken uit de woorden van Vives, Erasmus en Murmellius, die de 
kennis en de verering van God als het laatste doel der wetenschap 
vaststellen.4 Zelfs de missiegedachte ontbreekt niet. Zij deed Vives 

1 In brief aan Pirckheimer (15 24), bij : J. KUCKHOFF, Der Sieg des Humanismus in den katho
lischen Gelehrienschnlen des Niederrheins, p. 5. 
2 Robert Gaguin aan Etasmus (149;), Λ I 46, ι. 
3 Cf. MARCUS GUALTHERUS, Dialogi de scholts, 1. II, p. 111: Uit de school van de goede 
leraar als soldaten uit het Trojaanse paard 'optime Uteris institutos, moribus belle ornatos 
asolescentes videt prodire.' Zij zijn, dank zij het onderwijs: 'Ecclesiae docendae idonei, 
Reipublicae gubemandac gnari, patriae usui, parentibus solatio, amicis saluti, sibi ipsis 
honori et emolumento.' 
4 ERASMUS: 'Hue discuntur Disciplinae, hue Philosophia, hue Eloquentia, ut Christum 
intelligamus, ut Christi gloriam celebremus. Hic est totius eruditionis et eloquentiae 
scopus' (LBI 1026 B). VIVES: 'Hic est studiorum omnium fructus, hic scopus, ut quaesitis 
artibus vitae profuturis, cas in bonum publicum exerceamus, ut merces immortalis conse-
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wensen, dat ook het Arabisch zou gedoceerd worden aan de door de 
Staat op te richten 'gymnasia linguarum'.1 

Dezelfde gedachte leidde Clenardus tot zijn verzoek aan Rome om 
ontheffing van de verplichting tot breviergebed. De tijd, die hij daar
mee zou winnen, zou hij dan besteden aan de studie van het Arabisch 
om zo de bekering van de Marokkanen te kunnen bevorderen.2 

In de regeneratie en expansie van christendom en christelijke zeden 
ligt de diepste reden, waarom zo vele noordelijke Humanisten zich 
metterdaad of in geschrifte met het onderwijs hebben beziggehouden 
en zulk een verering koesterden voor het beroep van leraar. Agricola, 
die van een functie op een school persoonlijk helemaal niets moest 
hebben, getuigt toch ten andere van de grote verantwoordelijkheid 
van de leraar, juist wegens de diepgaande invloed die hij uitoefent; 
en dat hij, ondanks de krasse termen waarmee hij een rectoraat te 
Antwerpen afslaat, dat ambt volstrekt niet minacht, wordt ten over
vloede duidelijk gemaakt door zijn belangstelling voor Hegius' werk 
te Deventer en de hartelijke aanmoedigingen die deze van hem ont
ving.8 

Vives houdt zich enigermate op de vlakte, waar hij tamelijk voor
zichtig opmerkt, dat er volgens hem noch in de naam noch in het 
beroep of de waardigheid van schoolmeesters (grammatici) iets ver-
achtelijks of af keurenswaardigs steekt.4 Maar de grootste aller Huma
nisten, Erasmus, hield niet op de taak van de onderwijzer omhoog te 
steken als het meest lofwaardige en meest nuttige ambt dat er op aarde 
te vinden was. Hij wil er niet van horen dat men er smalend over 
spreekt, noch dat men het beschouwt als een straf en een moeitevol 
bestaan, zoals zijn vriend Sapidus, die in een gedicht even had gezin
speeld op zijn tragisch lot als schoolmeester en die een onverbloemd 
antwoord van Erasmus terugkreeg, waarin deze zegt het met hem 
eens te kunnen zijn dat het veel moeite kost de jeugd goed te onder
wijzen, maar de voorstelling van dit ambt als tragisch, beklagens-

quicut' (Val VI 423). MURMELLIUS: 'Endzweck deiner Studien darf kein anderer sein als 
die Erkenntnisz und Verehrung Gottes. Jene allein sind wahrhaft weise, welche den 
schönen Künsten obliegen, damit sie sowohl selbst gut leben, als auch Andere durch 
ihre Lehre zur Gerechtigkeit und Frömmigkeit ermahnen'-^REicHLiNC, Murmellius, p. 42). 
» Val VI 300. 
* A. RoERSCH, L'Humanisme belgi à l'époque dt la Renaissance Π, Deux lettres nouvelles 
de Nie. Clénard, pp. 104-113. 
1 K. KRAFFT-W. CRECEUUS, Beiträge сиг Gescbicbte des Humanismus am Niederrbein und in 
Westfalen, 2. Heft, pp. 5-8; H. E. J. M. VAN DER VELDEN, Kodolpbus Agricola, pp. 128-
130; G. IHM, Der Humanist Rudolf Agricola, sein Leben und seine Schriften, pp. 68-70. 
« Val VI 84. 



EERBIED VOOR BEROEP VAK LERAAR 25 

waardig of minderwaardig met klem afwijst. 'Meen je werkelijk, dat 
een beroep, dat de kinderen van je medeburgers van hun prille jeugd 
af met de optimae litterae en Christus bekend maakt, en dat zoveel 
rechtschapen en brave mannen aan het vaderland schenkt, verachtelijk 
is ? Zeker, volgens de mening der dwazen is het niet veel bijzonders, 
maar in werkelijkheid is het buitengewoon schoon.'1 

En in een brief aan Colet verhaalt hij, dat tijdens een voordracht 
van hem over de 'hypodidascalus' een zijner toehoorders, een magister 
nog wel, de opwerping maakte (die overigens van praktische ervaring 
schijnt te getuigen), dat het haast niet mogelijk was dat iemand het 
tussen die kwaadwillige jongens zou kunnen uithouden. 'Bescheiden 
antwoordde ik,' vervolgt Erasmus dan, 'dat dit ambt, de jeugd te 
onderrichten in de goede zeden en letteren, mij buitengewoon eervol 
toescheen, dat ook Christus die leeftijd niet had veracht, en dat men 
aan geen enkele leeftijd beter zijn krachten kon wijden en dat er 
nergens overvloediger vrucht mocht verwacht worden, daar zij im
mers is de 'seges ac sylva reipublicae'. Ik voegde er aan toe, dat alle 
echt godvruchtige mannen van mening zijn, dat zij in geen enkele 
bediening meer verdiensten van God erlangen dan door kinderen 
naar Christus te brengen.' 2 

En in de Vronunciatio wordt door Ursus ( = Erasmus) deze hoge 
bewondering zelfs zover doorgevoerd - maar men geve er zich reken
schap van, dat het latente anti-clericalisme van Erasmus, die immer 
rancuneus geweest is wegens zijn volgens hem gedwongen klooster
leven en priesterschap, in deze woorden zeker een aandeel heeft - dat 
de rechtschapen opvoeder van de jeugd van evenveel nut is voor het 
volk als een bisschop, en dat de eerste zelfs een gewichtiger taak wordt 
toegemeten, omdat de jonge leeftijd nog gehoorzamer is aan de vin
gers, die haar kneden.8 

Het zal al opgevallen zijn, hoe vaak Erasmus in bovenstaande 
citaten, willekeurig gekozen uit verschillende werken en brieven, te
rugkomt op de dubbele taak van de leraar: de jeugd te onderwijzen in 
de kennis van en de liefde voor de bonae litterae, en tegelijk hen tot 
Christus te brengen: hij moet de kinderen een geest instorten 'Christo 
dignam' (brief aan Cordus) *, de prille leeftijd 'imbuere optimis litteris 
et Christo' (aan Sapidus), de kinderen trekken tot Christus (aan de 
bewuste magister). Erasmus zag werkelijk in de onderwijzer degene 
van wie het grotendeels afhing, of de toekomstige generatie een 
diepere godsdienstzin en een inniger vroomheid zou bezitten, levend 

1 Α Π )б4, го. « A I »37, 74. » LB I 916 E. « А Ш 941,15. 
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in eendrachtige liefde volgens het zuivere christendom, bevrijd uit 
de boeien van zielloze praktijken en judaïsme. 

Ook bij Melanchthon, de organisator van het onderwijs in het 
lutheraanse Duitsland, krijgt de leraar een haast sacrale waardigheid. 
Hij bekleedt een heilig beroep, en wie een werkelijk godgewijd leven 
wil leiden, doet beter leraar te worden dan kluizenaar.1 'Ik weet wel,' 
zo zegt hij, 'dat sommigen van werk in de school niets moeten hebben, 
maar werkelijk, er bestaat op aarde geen heiliger beroep dan de jeugd 
'pia et utilia' te onderwijzen en de groei en bloei van die kweekplaat-
sen der kerk (ecclesiae seminaria) te bevorderen.' 2 

Uitvoerig documenterend met aanhalingen uit Italiaanse en Noord-
europese Humanisten meet evenzo Murmellius de ontzaglijke invloed 
die van de onderwijzer uitgaat, breed uit.3 Verkwikkend door de 
eenvoud en de persoonlijke noot is het getuigenis van Barlandus. In 
de dedicatiebrief van zijn Dialogi aan Karel van Croy, eenmaal zijn 
leerling, schrijft hij, dat hij niets edeler of nuttiger vindt dan zich 
totaal aan de opvoeding van de jeugd te wijden. Hijzelf deed dit het 
grootste deel van zijn leven en nooit zal hij zijn moeite betreuren.4 

Zo niet alle Humanisten even hooggestemd de lof zongen van de 
leraarsfunctie, dan kwam dit wel door de verdrietelijkheden des daag-
lijksen levens. Zelfs Melanchthon moest toegeven, dat het schoolleven 
niet altijd boter tot den boom was en uitte zich in termen, die van het 
ook door hem in de wolken verheven beroep wel het meest sombere 
beeld ophangen, dat men zich denken kan.5 Zo mogelijk nog bonter 
maakt het Uranius, rector te Emmerik, in een gedicht dat hij veel
zeggend betitelde als De ludimagistrorum miseriis et aerumnis carmen 
Elegiacutn.* Het is één langgerekte jammerklacht over het lot van de 
meester, die tegen een hongerloon les moet geven aan onhandelbare, 
bedorven, luie, van Latijn afkerige, ondankbare knapen. Nooit is hij 
vrij van zorg en verantwoordelijkheid, en wanneer een besmettelijke 
ziekte de stad komt teisteren (en zijn schapen dus wegvluchten), ziet 
hij zich in diepste armoede gedompeld bij gebrek aan inkomsten. Ziek 
geworden door de aandoeningen, die zijn gevoelig hart overmeeste
ren wanneer hij tenslotte na talloze waarschuwingen tot kastijding 
moet overgaan, verwacht hij nog slechts vóór zijn dagen ten grave 
te worden gedragen.7 

Dezelfde grieven, maar dan zonder de onmannelijke huilerige toon, 

1 HARTFELDER, pp. 412-413. * SCHAINK, p. 89 n. 7. 
3 В I, p. 20; II, pp. 47-50; V, pp. 4-27. * E. DAXHELET, Adrien Barlandus, p. 158. 

* HARTFELDER, pp. 406-411. 6 Gedrukt te Keulen in 1567. 

' f c 3 v e n f B I r . 
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brengt de Kampense rector Marcus Gualtherus naar voren.1 Zijn ge
voel voor humor heeft hem behoed voor overdreven zelfbeklag. Daar
bij treft ons in zijn woorden een veel grotere originaliteit, die bijvoor
beeld als in een flits de werkelijke, van alle idealisering ontdane sfeer 
in een toenmalige school tekent: 'Je weet zelf wel/ zo spreekt hij een 
collega toe, 'wat een wanorde, lawaai en tumult er dikwijls heersen, 
niet slechts wanneer de knapen in de school alleen de baas spelen, 
maar ook wanneer wij er bij zitten en ze met bedreigingen onder de 
duim proberen te houden. Waarachtig, ik heb er al eeltoren (callosas 
aures) van gekregen en maak me er niet meer druk over . . . ' 2 

Vele rectoren en leraren zullen deze en dergelijke klachten 3 maar 
al te goed begrepen hebben. Het is er ver van, dat de eerbied en hoog
achting, welke in het Humanisme aan de dag treedt voor het onder
wijs, een onmiddellijke reflex vertoonde in de maatschappelijke ver
houdingen. Mocht op de duur een of ander stadsbestuur een gevierd 
leraar al met eerbewijzen overladen 4, het lot van de grote massa der 
'praeceptores' bleef toch allesbehalve benijdenswaardig. Het veel-
bezongen beroep bleef in de ogen van velen een verachtelijk baantje. 
Gualtherus schildert het ons op de hem eigen puntige wijze: 'Mis
schien ontmoet de ludimagister eens iemand uit velen, die staan blijft 
en hem anderen aanwijst en zegt: dat is heml Maar elders komt hij 
personen tegen, die op de vraag, wie of dat is, hooghartig antwoor
den: 'n Paedotriba, dat wil zeggen, uitvaagsel, geen mens! Jong en 
oud, rijk en arm, ja heel de door de letteren niet gevormde massa 
gaat niet zonder afkeer voorbij... ' 5 

Ook de suppüeken om salarisverhoging en de eeuwige strijd om 
betaling van de achterstallige schoolgelden β spreken in deze een vrij 

1 Dia/ogi de scbolis libri dm: In quorum primo dilucidé asserUur scholarum dignitas..., Altero 
ostendunlur emolumenta, et incommoda eorum, qui in Scholasticis functionibus versantur, Franeker 
1613. 
2 pp. U4-IIJ. 
3 Ook HENRICUS CASTRITIUS, rector te Delft, heeft gemeend in versmaat zijn lot te 
moeten bejammeren : 'Grammatici esuriunt etiam florentibus annis, / Spes tarnen in Senio 
est posse fugare tarnen. / Et facient, scabiosa canum quam grata senectus / Pascitur, aut 
longo pondere tritus equus. / Hunc corvi, vulturque cacant, in funibus illi, / Dum pueri 
lapident, colla coacta trahunt. / Plus capiunt, quos nocte putris latrina fatigat, / Quam 
quibus in seros vox sit anhela dies.' {Spes sitie de votis bominum, Coloniac 1559, f С 1 ν). 
4 Zo werd Franciscus Nansius op waarlijk vorstelijke wijze te Dordrecht ontvangen, zie 
G. D. J. SCHOTEL, De Illustre School van Dordrecht, pp. 33-54. 
6 Dialogi de Scholis, p. 157. 
• Zie bijv. H. W. FORTGENS, De Latynse school te V/issingen, p. 4; KESPER, Geschiedenis 
van het Gymnasium te Gouda, pp. 19-35 en 83; J. G. VOEGLER, Geschiedenis van het Middel-
burgsch Gymnasium, p. 18; I. C. G. BOOT, De historia gymnasii Ltovardiensis, pp. 115-114^ 
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duidelijke taal. Voegt men daar nog bij, dat de last en verantwoorde
lijkheid, die rectoren luidens de schoolprogramma's op de schouders 
gelegd werden, enorm zwaar waren, dan kan het niet verwonderen, 
dat het door Erasmus en anderen 20 hemelhoog geprezen beroep in 
feite dikwijls volstrekt niet begerenswaardig was. 
. Desniettegenstaande is de voorliefde der Humanisten voor het on
derwijs allesbehalve een louter platonische geweest. De lange rij namen 
van mannen uit de praktijk bewijst dat. Mannen als Hegius, Bartho-
lomeus van Keulen, Murmellius, Macropedius, Schonaeus, Listrius, 
Hadrianus Junius, Nannius, Barlandus, Torrentinus, Apherdianus, 
Praedinius, om slechts enkelen der meestbekenden te noemen, wier 
arbeidsveld in de noordelijke Nederlanden lag, hebben zich ten op
zichte van de humanistische studiën ontzaglijke verdiensten verwor
ven door deze in de school een vruchtbare en duurzame voedings
bodem te bereiden. Door hen verwierf het Humanisme zich in brede 
lagen van de bevolking burgerrecht. 

Zeer juist is opgemerkt, dat de Humanisten de bron uit de rots 
moesten laten ontspringen, maar dat de schoolmannen de bedding 
hebben gegraven.1 Ongetwijfeld missen wij bij de laatsten de geest
drift van de baanbrekers, de oorspronkelijkheid van de malcontente 
vernieuwers, de tomeloze onstuimigheid van de haast fanatisch be
zetenen van de nieuwe idealen. Bedachtzaam en geneigd tot compro
missen, snijden zij de grootse ideeën op maat, hebben al vrede met 
énige verbetering, rangschikken en etaleren gewetensvol de humanis
tische inventaris aan denkbeelden, zonder er veel nieuws aan toe te 
voegen. Missen wij alzo spoedig het boeiende van de aanvankelijke 
strijddrift, betreuren wij wellicht dat de onweerstaanbare bergbeek in 
tamme en ongevaarlijke kanalen werd gevangen, dan moeten wij te
vens erkennen, dat het onderwijs bij de controverse zonder méér 
weinig baat zou hebben gevonden, en dat het water eerst recht in 
zijn geknechte staat tot vruchtbaarheid kan gedijen. 

De vraag hoe en wanneer de nieuwe ideeën hun weg naar de scholen 
hebben gevonden, zal thans beantwoord worden in een korte schets 
van de ontwikkeling van het schoolhumanisme in Nederland. Helaas 
zal dit overzicht geen aanspraken kunnen laten gelden op volledig
heid: van vele onderwijsinstellingen ontbreekt nagenoeg elk gege-

toen Willem Claesz. van Deysscn, rector te Middelburg, te Leuven weer medicijnen ging 
studeren moest het bestuur der universiteit op uitbetaling van de achterstallige school
gelden aandringen (VOEGLER, p. 21). 
1 O. WILLMANN, Didaktik alsBildmgiUbr$.... p. 229. 
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ven, over andere zijn we pas laat in de zestiende eeuw enigermate 
ingelicht. De kaart van humanistisch Nederland zal noodgedwongen 
vele witte vlekken vertonen. Gelukkig is dit niet het geval bij de 
school, waar de nieuwe geest het eerst zijn invloed heeft doen gelden, 
de St. Lebuinusschool te Deventer, waar de eerste paedagoog werk
zaam is geweest, die zich duidelijk distancieerde van de eeuwenoude 
tradities en, zonder reeds voluit Humanist te zijn, zich toewendde 
naar de nieuwe principes. Met de komst van Mr. Alexander Hegius 
in 1483 1 werd de stille IJselstad wederom een cultuurcentrum van de 
eerste orde, van waaruit het Humanisme zich snel over de Nederlan
den en West-Duitsland heeft verspreid. De 'Altvater des deutschen 
Humanismus'2 was de veertig al gepasseerd en bekleedde reeds de 
functie van rector aan de stiftsschool te Emmerik, toen de kennis
making en later de vriendschap met Rudolf Agricola zijn leven ver
anderde. Hij werd van gevierd docent weer bescheiden leerling toen 
hem bleek, welk een afstand er gelegen was tussen zijn barbaars 
Latijn en de 'elegantia' van de Friese Humanist.3 De dankbaarheid 
jegens de man, die hem geïnitieerd had in de bonae litterae, bleef 
Hegius levenslang bij en deed hem eerlijk getuigen, dat hij al zijn 
kennis, of wat anderen daarvoor aanzagen, aan Agricola had te dan
ken.4 Deze op zijn beurt aarzelde niet, zij het dan met dezelfde gebrui
kelijke overdrijving, op de rector van Deventer al zijn toekomst
verwachtingen te bouwen aangaande een snelle en welige bloei van 
de letteren in Germania.5 Maar ook zonder zich op deze hyper
bolische uitdrukkingswijzen te beroepen blijft er nog meer dan vol
doende grond om de hechte en langdurige vriendschap tussen de 
geniale, ongedurige Fries en de bescheiden, stoelvaste Westfaal van 
onmetelijk belang te achten voor de opbloei van het Humanisme in 
deze gewesten. Hegius fungeerde als het ware als het medium, waar
langs de tot dan toe slechts in de enge kring van enkele geleerden 
tierende letteren zich in brede lagen der burgerij hebben kunnen 
verspreiden. 

Dit houdt echter niet in, dat met Hegius' komst te Deventer het 

1 Voor het jaar van Hegius' komst te Deventer zie H. KRONENBURG, Wanmer ¡s Alex. 
Hegius te Deventer gekomen}, in: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot beoefe
ning van Overijssels Regt en Geschiedenis, ie reeks V, jrg. XXIX (191)) pp. 1-7. 
1 REICHLING, Murmellius, p. 6. 
' Over de betrekkingen tussen Hegius en Agricola zie VAN DER VELDEN, pp. 80-81, 
128-130; KRAFFT-CRECELIUS, Beiträge, 2. Heft, pp. 6-8. 
* VAN DER VELDEN, p. 8 I . 

* Brief van Agricola aan Hegius, Jan. 148}, in KRAFFT-CRECELIUS, Beiträge, p. 8. 
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onderwijs aldaar in al zijn geledingen van stonde af aan in humanis
tische geest hervormd werd. De omzwaai is eerder zeer geleidelijk 
aan verlopen en kon niet het werk zijn van één man, die, al blaakte 
hij van goede wil, gehandicapt moet zijn geweest door collega-leraren, 
de ouderwetse schoolboeken, de ingewortelde traditie en, niet in het 
minst, door zijn eigen ontwikkeling. Zeer aannemelijk klinkt hierover 
het oordeel van Erasmus, waar deze zegt, dat de kapittelschool van 
de St. Lebuinus door het toedoen van Hegius (en Joannes Sinthius) 
een begin van verbetering te zien gaf.1 Deze verbetering mag wel voor 
een aanzienlijk deel hierin bestaan hebben, dat Hegius zich een fel 
tegenstander betoonde van de overoude speculatieve grammatica
behandeling in de school, waartegen hij als eerste in deze noordelijke 
contreien protest aantekende in zijn Contra modos significandi Invectiva? 
Meer positief wijst hij in hetzelfde geschrift als het nieuwe principe 
aan, volgens hetwelk men Latijn diende te leren, de Imitano der oude 
auteurs, van welke Cicero voor hem het non plus ultra uitmaakte, en 
die hij dan ook naar alle waarschijnlijkheid te Deventer heeft geïn
troduceerd.3 Tenslotte heeft de beroemde gymnasiarch de eerste stoot 
gegeven tot het Griekse onderwijs.4 Maakt dit alles inderdaad een niet 
geringe verbetering uit, dan staat op Hegius' debetzijde toch wel zijn 
eigen zeer stuntelig Latijn, dat nog weinig gemeen heeft met het vol
dragen meesterschap in de taal van zijn vriend en leermeester, zijn 
nog scholastieke belangstelling en denkwijze, die het sprekendst aan 
de dag treedt in zijn dialogen, die hij ten behoeve van het onderwijs 
geschreven heeft 5 en tenslotte zijn vasthouden aan het oude gram
maticaboek der Middeleeuwen, het Doctrínale van Alexander de Villa-
Dei.6 Een volbloed minnaar der letteren was Hegius nog niet; eerder 
moet hij gezien worden als een prae-Humanist, een middenpositie 
innemend tussen de Middeleeuwen en de nieuwe aera. Hij was de 
Mozes, die velen het Beloofde Land heeft doen binnengaan, maar 
het zelf feitelijk nooit betreden heeft. Het Humanisme was voor hem 
meer een Zondagskleed, dat hij zeker niet zonder zwier droeg, maar 
dat zijn alledaagse plunje niet kon verbergen. Het is hem nog geen 

1 A I, p. 48, 34. s Zie blz. 105. 
' Zie bh. loj . Zie voor de lectuur onder Hegius Bijlage A. 4 Zie blz. 182. 
5 Uitgegeven door JACOBUS FABRI in 1J03: Alexandri Hegii artium magistri Gymnasiarchai 
quondam DaventrUnns philosopbi prtsbyteri utrituque linguae dodi Dialogi. Impressum Daven-
triae Per me Richardum pafraet. Anno domini МСССССШ. Zie voor zijn wijsgerige 
belangstelling ook zijn brief van Dec. 1484 aan Agricola (KRAFFT-CRECELIUS, p. 7). Hij 
informeert daarin naar de houding van de universiteit van Heidelberg ten opzichte van 
de kwestie der universalia. 
* Zie hfdst. IV, blz. 109 en u i . 
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vlees en bloed geworden, maar min of meer een vernis gebleven, 
waaronder de scholastiek gevormde en de trouwe adept van de denk
beelden der Moderne Devotie voortdurend uit komen gluren.1 

Desondanks blijft Deventer de bakermat van het Humanisme in 
het Nederlands-Westduitse cultuurgebied. Alleen reeds de indruk
wekkende rij van Humanisten, die hun eerste vorming geheel of ge
deeltelijk van Hegius hebben ontvangen, bewijst dit. Onder hen ko
men voor Timann Kamener, door Rudolf van Langen vanuit Mün
ster, waar hij er zelf niet in geslaagd was een school naar moderne 
inzichten te stichten, naar Hegius gestuurd 2, Murmellius, later zelf een 
gevierd leraar en schrijver van vele nieuwe schoolboeken, Ludolf 
Hering, die leraar zou worden in Hamm, Petrus Nehemius, uit Drols-
hagen afkomstig en later leraar te Dortmund en Zwolle, Otto Beck
mann uit Warburg, die als professor te Wittenberg zou worden aan
gesteld, Johannes en Servatius Aedicollius uit Keulen, Johannes van 
Venray, die eerlang zelf in Deventer zou doceren, Hendrik Cellarius 
en Koenraad Goclenius uit Paderborn, een der eerste professoren 
van het Collegium Trilingue te Leuven en leraar van Johannes 
Sturm 3, Goswinus van Halen, de auteur van een vita van Agricola 
en rector van het Fraterhuis te Groningen *, Petrus Homphaeus, rector 
van de stiftsschool te Emmerik 5, Johannes Alexander van Meppen, 
die leraar werd te Zwolle en te Osnabrück, Jacobus Montanas, af
komstig uit Gersbach bij Spiers β. Petrus Montanus, die aan verschil
lende Nederlandse scholen werkzaam zou zijn7, en zijn vriend Gerard 
Geldenhauer Noviomagus, sedert 1534 lutheraans professor in de 
theologie te Marburg 8, Ortwin Gratius, die later in de beruchte 
lipistolae obscurorum virorum zo laaghartig gehekeld zou worden 9, Til-
mann Mülle, de leraar van Johannes Rivius l0, Nicolaas Lesdorp, rector 

1 J. LINDEBOOM, Het Bi/belscb Humanisme in Nederland, p. 78: 'Telkens zien wij hem als 
het ware op een humanistisch verhooginkje geklauterd en inderdaad boyen velen uit
stekend, maar toch nog onmachtig om over den scholastieken muur heen te zien.' 
г С. Α. GDRNELIUS, Die Mimsteriscben Humanisten, p. 6; REICHLING, Die Reform χμ Münster, 
pp. 57-58. 
3 REICHLING, Murmellius, pp. 16-17; v o o r Goclenius zie ook Η. J. KÄMMEL, Erasmus in 
Deventer, in: Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik Π (1874) p. 309. 
4 VAN DER VELDEN, p. 14. 
s J. WIESE, Der Pädagoge Α. Hegius und seine Schüler, p. 44. · ID., p. 46. 
7 J. PRINSEN LZ., Petrus Montanus, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en 
Oudheidkunde, 4e reeks, 3e deel (1903) pp. 122-124. 
8 'Me puero, Alexander Hegius, praeceptor meus... ' zegt GELDENHAUER in zijn Insti
tut io seholae cbristianae (f В 3 r). 
* WIESE, p. 51. 
1 0 D. REICHUNG, Beiträge zur Charakteristik der Humanisten Α. Hegius u.a., p. 289 en η. 5. 
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van de St. Maartensschool te Groningen ^ Herman Buschius en Muti-
anus.2 Mogelijk zijn ook Alardus van Amsterdam, Johannes Caesarius, 
korte tijd leraar te Münster, en Johannes Pering te Deventer school 
gegaan, maar volstrekte zekerheid hieromtrent bezitten we niet.3 Wel 
is bekend, dat behalve - zij het korte tijd - Erasmus zelf, twee van 
zijn intieme jeugdvrienden, Cornelius Goudanus en Willem Herman, 
Hegius als leraar hebben gehad.4 

Deze indrukwekkende rij, overigens maar een fractie van de hon
derden die de Deventer school bezocht hebben, illustreert wel duide
lijk de wijde betekenis van dit centrum van ontluikend Humanisme. 
Tevens ook, gezien de vele abituriënten, die zich zelf als leraar voor 
de verspreiding van de bonae litterae verdienstelijk hebben gemaakt, 
hoe de St. Lebuinusschool in de incubatieperiode van het Humanisme 
in deze gewesten gefungeerd heeft als, om zo te zeggen, de moeder-
school, waarvan de invloed in tal van onofficiële dochterstichtingen 
uitstraalde. 

Van Hegius alléén te spreken in dit verband zou echter betekenen 
zijn verdiensten te overdrijven. Hij werd immers in zijn pogen ge
steund door geestverwanten als de devotarius Johannes Sinthius, 
Bartholomeus van Keulen, wiens Latijn al heel wat meer doet denken 
aan de humanistische kunsttaal6 dan dat van de rector zelf, Johannes 

1 J. J. DIEST LORGION, Verbandeimg over Kegnemt Praedimus, p. }8. * WIESE, p. 52. 
* REICHLING, МигтеШш, pp. 15-16; Oie Reform %и Munster, p. 69. 
4 Сотр. vilae, A I, p. 50, 81. Volgens A. HYMA (Youtb of Erasmus, p. 157), kan Goudanus 
onmogelijk leerling van Hegius zijn geweest, daar hij ouder was dan Erasmus, die Hegius 
nog maar even heeft meegemaakt voor zijn vertrek uit Deventer. Het argument lijkt mij 
niet sterk. Waarom kan Goudanus niet langer op de school te Deventer zijn geweest 
dan Erasmus? Tegen Alardus van Amsterdam als leerling van Hegius heeft STEKCK 
bezwaren. De aanname van 1494 of 1495 als Alardus' geboortejaar maakt inderdaad een 
schoolgaan vóór 1498 onwaarschijnlijk. Is deze aanname echter juist? Zonder hier diep 
op in te gaan moet toch vastgesteld worden, dat Stercks bewering, dat Alardus te Alk
maar is schoolgegaan berust op een foutieve vertaling van: 'Olim suavissime Resci, quum 
perquam juvenis una cum Bartholomeo Coloniensi... Alcmariae bonas literas profite-
rer. . . ' (Onder simsterdamsebe Humanisten, pp. 8 en 134). Dit kan alleen maar betekenen, 
dat Alardus te Alkmaar de bonae literae gedoteerd heeft, en niet, dat hij er onderricht in 
ontvangen heeft 1 Maar dan wordt 1494 of '95 wel weer enigermate onwaarschijnlijk als 
geboortejaar, omdat dit zou betekenen, dat Alardus als jongen van 16 of 17 ¡aar te Alk
maar had gedoceerd, en moet zijn geboortedatum waarschijnlijk enkele jaren vroeger 
gesteld worden. Alardus kán dus heel goed leerling van Hegius zijn geweest. Willem 
Herman tenslotte heeft zelf met grote dankbaarheid gewaagd van het door hem genoten 
onderwijs van Hegius (zie Carmen... prateeptori suo Alexandra Hegio, afgedrukt bij A. 
HÏMA, The youtb of Erasmus, pp. 22 j vgg.). Josef Horlenius, die door WIESE (p. Ji) ook 
genoemd wordt, wordt door REICHLING (Die Reform zH Munster, p. 74) afgewezen. 
6 'Praeterea Baitholomeum Colooiensem a literatonim numero secludendum consueñm 
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van Venray, die vroeger als leerling de school bezocht had, waaraan 
hij als leraar verbonden is geweest, en nog enkele anderen, van wie 
het echter met vaststaat of zij ook al humanistisch gevormd waren, 
en of zij aan de Lebuinusschool dan wel aan het 'domus clericorum' 
verbonden waren.1 Hoezeer echter Hegius de heffer en legger was 
van de nieuwe studiën blijkt wel uit het achteruitgaan van het zo 
beroemde gymnasium na diens dood.2 Verdwenen is de oude glorie 
echter zeker niet geheel, en zeker met voor goed. Het team leraren, 
dat na 1498 het onderwijs verzorgde, staat in ieder geval borg, dat 
het zo hoopvolle begin geenszins geheel en al ongedaan is gemaakt.3 

Een bekrachtiging van deze veronderstelling mogen we zien in de 
vele gunstige getuigenissen, die Deventer, naast Zwolle, nog immer 
aanwijzen als een school van meer dan normale importantie. Hein
rich Bebel in de Dtalogus de óptimo studio scholastkorum (Tubingen 
1501) laat een zekere Rapardus over zijn zoon vertellen: ' . . .frequen-
tavit omnes scholas... quae celebres habentur per Germaniam: Ulmae, 
Zuickaviae (Zwickau), Swollis et Daventriae'.4 De rector te Hannover 
moest in 1515 beloven zijn school in te zullen richten naar het 'Regi
ment' van Zwolle en Deventer.5 In 1517 prijst Murmellius het gym
nasium in laatstgenoemde stad op een uitbundige wijze e, en hoewel 
zijn solliciteren naar de rectorsplaats aan zijn enthousiasme niet 
vreemd zal zijn geweest, is deze sollicitatie toch zelf weer een bewijs, 
dat het met de oude school van Hegius nog niet zo slecht gesteld was. 
Een jaar later legt Buschius zijdelings een gunstig testimonium af, 
wanneer hij in het Valium humamtatis de ware of verzonnen geschie
denis verhaalt van de ongeletterde canonicus, die door zijn collega's 
gedwongen werd óf van zijn prebenden af te zien, óf terug te gaan 

minune' oordeelt ERASMUS (A I 23, 66); zie ook D. REICHLING, Barth. Coloniensis epistola 
mytbologsca, in. Mitteilungen d. Gesellsch. f. deutsche Erzichungs- und Schulgesch. VII 
(1897) pp. 113 vgg. 
1 Van een zekere Godfried, die BUTZBACH noemt (Hodoeponcon, p. 222) weten we weinig 
af. Waar Jacob van Gouda en Henricus van Amersfoort werkzaam waren, aan de kapittel-
school of aan het 'domus clericorum', kunnen we uit Butzbach's woorden met opmaken 
{Auclanum, p. 243). Waarschi)nli)k is het laatste het geval geweest. 
! 'Sed post mortem... Alexandn Hegu. . . defecisse ab isthinc vementibus accipio' (BUTZ
BACH, Hodoeporicott, p. 231). 
8 De opvolger van Hegius als rector was Johannes Ostendorp 'vixum valde facundum 
et litteratum' (BUTZBACH, Hodotporuon, pp. 221-222) Bartholomeus van Keulen, Joh. 
van Venray en de genoemde Godfried maakten ook na Hegius' dood deel uit van het 
lerarencorps (ID , pp. 218-220). 
1 JOH. MULLER, Vor- und jrübreformatonsche Scbuhrdmmgm I, p. 128. 
1 H. L. AHRENS, Geschichte dis Lyceums ;« Hannover, ρ io. 
* REICHLING, Murmellius, p. 122. 
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op de school van Deventer.1 Jonas Philologus, die zijn Dialogi in 15 29 
voor het eerst uitgaf, geeft in de derde een merkwaardig gesprek weer 
tussen een student uit Deventer en een, die in zijn achterlijke ge
boorteplaats is gebleven, uit welke gesprek men kan opmaken, dat 
men in de St. Lebuinusschool toch altijd nog een meer dan gewone 
stadsschool zag.2 Tenslotte is daar nog het lovende oordeel van 
Sturm in zijn brief aan de Raad van Straatsburg van 1538, waarin hij 
de scholen van Luik, Deventer, Zwolle en Vuasaliae (Wezel?) als 
voorbeeld stelt: 'ex illis ludis feliciora et plura plerumque prodeunt 
ingenia quam ex vicinis, ut vocant Academiis'.3 Uit dit alles blijkt wel 
overduidelijk, dat Deventer lange jaren een brandpunt is geweest van 
humanistische cultuur.4 

Wat in vergelijking daarmee van Zwolle bekend is, is zeer gering. 
Behalve de vleiende getuigenissen, die hierboven ook over Zwolle 
werden afgelegd, is feitelijk alleen nader bekend, dat Herman Torren-
tinus, die in samenwerking met de aan dezelfde school verbonden 
Kempo van Texel een commentaar op het Doctrinale uitgaf5, er reeds 
in 1500 rector was, en dat een ander, eveneens door Hegius gevormd 
Humanist, Petrus Nehemius er leraar is geweest.6 Ook Petrus Monta-
nus, omtrent wiens klassieke vorming we niet in het onzekere ver
keren 7, heeft er mogelijk les gegeven.8 In 1516 werd Gerard Listrius, 
de famulus van Erasmus, die er terecht of ten onrechte van verdacht 
is Murmellius vergiftigd te hebben, tot rector benoemd aan de Zwolse 
school9 en afgaande op de koene bewoordingen, waarin hij zijn voor
nemens aan Erasmus ontvouwt, mogen we wel als zeker aannemen, 
1 Valium HumaniUitis, p. 150. 
* A. BOMER, ScbültTgtspracbt, pp. IJ4 vgg. 
9 G. BONET-MAÜRY, Όι Optra scbolastica fratrim vitae communis ¡n Neer/aruüa, p. 90. 
4 Cf. ook het raadsbesluit van de Roermondse magistraat uit 15 j } : 'In den Jair Х СХШ 
den XX Decembtis hebben Schoultus Bürgermeistern scepenen ind Raedt dei Stadt Rure-
mundae vast ind stede overdragen ind gesluiten Goth den alerhoichsten ther Erene ind 
fits nuth ind wailfairt gemeynre burgeren und ingesetenen ind op dat vrome geschickte 
ind geleerte luyden alhier muchten ertagen werden, eynre guede particulare schoele al-
sulchre gestalt ind geschicklichen wye thoe Deventer, Eymbrich, Wesell, Nymmegen ind 
Duysseldorp upterichten. (R. Arch. Maastricht, Voorl. Inv. no. zi6, regest, p. }4i-342; 
Inv. oud-archief Roermond, Ie stuk). N.B. Het regest leest foutief Limburg i.p.v. Em
merik! 
6 Zie blz. 109. 
' REICHLING, Die Reform %u Miauler, p. 21. 
7 J. PRINSEN LZ., Petrus Montanus, in: Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh., 4de reeks, 3de 
deel (1903) pp. 113-147. 
8 ID., p. 122-124. 
' H. С. ROGGE, Geraräus Ustrius, in: Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis П 
(1899), pp. 208-209. Listrius bleef daar rector tot 1522, toen hij naar Amersfoort ging. 
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dat onder hem, uitstekend kenner van Latijn, Grieks en Hebreeuws, 
de laatste sporen van barbaries zijn opgeruimd.1 

Veel duidelijker is in deze jaren de rol van de Alkmaarse school in 
de geleidelijke penetratie van het Humanisme. Het allereerste begin 
is nog vaag. Waarschijnlijk is de eerste Humanist die daar de katheder 
besteeg - het juiste tijdstip van zijn komst is onzeker, maar moet in 
de eerste jaren van de zestiende eeuw gesteld worden - Antonius Liber 
uit Soest geweest2, die bij zijn onderwijs geassisteerd werd door zijn 
dochter Barbara 'cum primis Latina et facunda' 3 en Gerard Bastius, 
die zeker al van 1504 af lector te Alkmaar was. Deze volgde in i j об 
of ι joy Liber bij diens dood op in het rectoraat en vertrok in 1511 in 
dezelfde functie naar Haarlem 4, terwijl de opengevallen betrekking 
werd ingenomen door de al ter sprake gekomen Humanist Bartholo-
meus van Keulen.6 Deze, - het prototype van de zwervende Huma
nist-leraar, zonder overigens het losse leven te leiden, dat onder de 
leden van het gilde der 'varende luyden' geen uitzondering was - kon 
het na twee jaar in het Hollandse stadje schijnbaar al niet meer uit
houden en vertrok vandaar weer naar Deventer, om tenslotte in 1516 
te Minden zijn laatste stand- en rustplaats te vinden.' Onder Bartho-
lomeus was Alardus van Amsterdam, die later bekend zou worden als 
uitgever van Agricola's werken, lector te Alkmaar. Uit een brief van 
hem aan Nannius, die daar zijn leerling is geweest, weten we dat Alar
dus er onder meer de Khetorica ad Herenntum heeft behandeld7. 
Overigens tasten we, wat het onderwijs betreft, volkomen in het duis
ter en moeten we genoegen nemen met dit enkele gegeven, dat even
wel een duidelijke aanwijzing vormt, dat de Alkmaarse school in 
deze tijd al gehumaniseerd was. Helderder wordt het beeld, dat we 
ons van de aard van het onderricht kunnen vormen, met de komst 
van de nog jeugdige Roermondenaar Johannes Murmellius (1480-
1517). Deze, leerling van Hegius, werd reeds op twintigjarige leeftijd 
conrector aan de pas hervormde domschool te Münster onder rector 
Timann Kamener. Later, toen de verhouding van hem tot de rector 
hoe langer hoe meer verslechterde, nam hij het rectoraat aan van de 

1 Α Π JOO, 21. 
' Η. В. VAN GELDER, Gtscbiedents der Lafifntcbe school ti Alkmaar, pp. 84 en 130. 
• ID., p. 130. * ID., p. 86. · ID., p. 87. 
9 Hij was onder Hegius en Ostendoip leraar te Deventer, daarna te Zwolle, Keulen, 
Münster, Alkmaar, weer Deventer en te Minden (REICHLING, bartb. Colonimsis epistola 
mytbolagica, in: Mitt. d. Gesellsch. f. deutsche Brziehungs- und Schulgesch. VU (1897) 
pp. 113-114). 
7 VAN GELDER, Bijl. C, p. 130; over Alardus zie J. F. M. STBRCK, Onder Amsterdamscbe 
Htanmisten, pp. 1-22. 
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St. Martinischool in dezelfde plaats.1 En het was in die functie dat 
hij in ι J ι з door de Alkmaarse magistraat werd aangezocht als op
volger van Bartholomeus van Keulen. Met de komst van Murmellius 
ging de parochieschool een tijdperk van ongekende, zij het helaas 
kortstondige, bloei tegemoet. Het leerlingenaantal steeg tot negen
honderd en werd voor een niet onaanzienlijk deel uitgemaakt door 
studenten van buiten, soms ver buiten de stad, die door de faam van 
de nieuwe rector werden aangezogen. In 1514 vermeldt ons de 'Infor-
macie', dat er reeds '350 clercken van buy ten ter scole' te Alkmaar 
studeerden 2, en volgens Gulielmus Zuermond, leraar onder Murmel
lius, studeerden er zelfs 600 externe leerlingen.3 Als we het getal 900 
inderdaad mogen aannemen - een uitzondering was het geenszins, 
dat een school onder een gevierd leraar zich vrij plotseling abnormaal 
ontwikkelde 4, en het aantal wordt nog eens uitdrukkelijk genoemd 
in het request van de vroedschap aan Willem van Oranje van 1575 s -
dan moeten werkelijk vele scholieren van buiten de stad te Alkmaar 
hun vorming hebben ontvangen, daar op een bevolking van ongeveer 
vier duizend zielen onmogelijk zoveel inheemse studenten konden 
voorkomen.' 

1 REICHLING, Die Reform си Münster, pp. 29 en 45. 
2 VAN GELDER, p. 69. De 'Informacie', waarvan hier sprake is, is de uitslag van een 
officiële volkstelling om de nieuwe schiltale vast te stellen. Zij is in 1866 uitgegeven van
wege de Mij. der Nederl. Lcttcrk. met een voorw. van R. FRUIN. 
3 VAN GELDER, pp. 68 en 155. 

* Onder Hegius bereikte de Deventer school een leerlingenaantal van 2200 (BUTZBACH, 
Hodotporicon, pp. 218 en 224); voor de school van 's-Hertogenbosch worden aantallen 
genoemd tussen de 800 en 1200 (M. A. NAUWELAERTS, De oude І-лІупісЬе school van 's-Her-
togenboscb, in: Hand. v. h. Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-
Brabant, 1943, p. 56; M. DE HAAS, Bossche scholen, p. 5; M. SCHOENGEN, De ontwikkeling 
v. b. Hooger Ondemijs in de Middeleeuwen, p. 16;, gaat nog verder waar hij beweert dat het 
getal 1200 alleen slaat op interne leerlingen I); de Fraterschool te Luik telde, toen Sturm 
er leerling was (1521-1524) 1600 leerlingen (R.R. POST, Moderne Devotie, p. 99); in Duits
land hebben bijv. de scholen van Emmerik, Düsseldorf en Keulen (het Tricoronatum) 
perioden gekend van geweldige uitgroei (J. KUCKHOFF, Der Sieg des Humanismus in den 
katholischen Gelehrtenschulen des Niederrbeins, pp. 13-14; H. MILZ, Geschichte des Gymn. an 
Marcellen %и Köln, p. 15). De ooizaak moet wel gezocht worden in het streven der 'middel
bare' scholen de facultas artium overbodig te maken door de leerstof daarvan zelf te 
doceren. 
5 G. BOOMKAMP, Alkmaer en des^elfs Geschiedenissen, p. 366. 
• Volgens de 'Informacie' van 1514 telde Alkmaar toen 2800 communicanten, uit welk 
cijfer Van Gelder tot een totale bevolking van 3800 à 4400 personen meent te mogen 
besluiten (VAN GELDER, p. 69). Ook uit andere bronnen horen we van een groot aantal 
externe scholieren. In een oorkonde van Karel V aan Alkmaar (1523) staat te lezen, dat 
ér geweest is 'een vetmaerde Schoole en Congregatien van veel Clerken, so wel uyt onse 
Landen, als Uytheemsche Jongheeren' (BOOMKAMP, Alkmaer en des^elfs Geschiedenissen, 
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Hoewel ook van Alkmaar uit deze tijd geen programma meer voor
handen is, toch kunnen we ons aan de hand van andere gegevens een 
vrij volledig inzicht verschaffen in de stand van zaken. Van Gulielmus 
Zuermond weten we, dat de school acht klassen telde, van de nulla 
(negende) tot en met de secunda, waarin de rector zelf doceerde.1 Zij 
bezat dus een 'kopklas'.2 Leraren onder hem van meer dan gewone 
naam waren Herman Buschius (1515-1516) en Rutger Rescius, die in 
1515 nog 'perquam adolescens' het Grieks te Alkmaar invoerde en 
later in 1519 professor werd aan het Trilingue te Leuven.3 Vragen 
we ons af welke boeken er gebruikt en welke auteurs er gelezen 
werden, dan mogen we zonder ons aan al te veel gissingen schuldig 
te maken wel veronderstellen, dat Murmellius' bijdragen tot een ver
beterde taaknethodiek *, die zo gretig onthaal hebben gevonden, toch 
zeker op zijn eigen gymnasium wel druk gebruikt zullen zijn. En 
zoals de rector eenmaal te Münster Boethius' De consolatiom had be
handeld, zal hij dit ook te Alkmaar hebben gedaan, te meer daar juist 
in deze jaren zijn gecommentarieerde uitgave er van verscheen.6 

Voorts noemt hij in de Scoparius, waar hij het humanistisch onderwijs 
verdedigt, als door hem behandelde auteurs op: Terentius, voor wie 
hij bepaald een voorliefde heeft, Vergilius en vele kerkelijke en huma
nistische schrijvers." Mogen we tenslotte afgaan op zijn edities van 
klassieke auteurs, die hij nog in zijn Münsterse tijd heeft bezorgd, dan 
zou Murmellius ook nog Tibullus, Propertius, Ovidius, Cicero en 
Juvenalis met zijn leerlingen hebben gelezen.7 Waarlijk, was Deven
ter voor een goed deel nog slechts belofte en begin, Alkmaar vertoont 
in deze jaren het humanistisch onderwijs in volle bloei. Waaraan 
echter op bruuske wijze een einde kwam, toen de Geldersen in 1517 
de stad overrompelden en brandschatten. Murmellius zelf, alles ver
loren hebbende, en in de verwoeste stad geen emplooi meer verwach-

p. 65). Iets dergelijks in een smeekschrift van 1531 door de stad aan de keizer gericht: 
' . . .Congregatie van veele Studenten uit diversche Landen' (ID., p. 76). Hoever de faam 
van Murmellius wel reikte blijkt uit de brief, die Johannes Suave uit Stettin aan zijn 
neefje meegaf, toen deze naar Alkmaar trok, en waarin te lezen staat, dat Suave er een 
gewoonte van maakte begaafde leerlingen naar Murmellius te sturen. (Scoparius, c. 
CLin, В V 42). Ook toen de beroemde rector te Munster verbleef, vormde zijn persoon 
een aantrekkingspunt voor studenten tot uit Zuid-Duitsland toe (REICHLING, Murmellius, 
pp. 83-84). 
1 VAN GELDER, p. 155. 

* R. R. POST, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, Utrecht, 1954, p. 99. 
8 VAN GELDER, pp. 106-109 en Bijl. C. 
* Zie blz. 122 en 127. * VAN GELDER, p. 102. · В V 107-108. 
7 REICHIING, Die Reform %и Münster, pp. 39-40. 
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tend, vluchtte naar Deventer, werd er tot rector benoemd, maar vond 
enkele weken nadien een ontijdig einde.1 

Hoe verschrikkelijk de stad geleden had, kan opgemaakt worden 
uit het teruglopen van het getal harer inwoners - ongeveer tweederde 
blijkt gevlucht of vermoord te zijn 2 - en het uitdoven van het be
roemde gymnasium tot een obscuur schooltje zonder aantrekkings
kracht. Voor de opengevallen rectorsplaats moest men zich tevreden 
stellen met een tweederangsfiguur, Kempo van Texel uit Zwolle 8, 
over wie bijvoorbeeld Erasmus zich weinig enthousiast uitlaat.1 Onder 
hem telde de school ternauwernood honderd leerlingen.5 Zij beleefde 
een nieuwe bloei onder rector Nannius, die als zodanig in 1523 werd 
aangesteld, nadat hij er al enige tijd leraar was geweest en daarvoor 
rector te Gouda, maar kon toch haar oude roem niet meer bereiken.' 
Het ongeluk bleef trouwens de stad achtervolgen, want in 1 j 31 be
leefde zij een herhaling van wat in 1 j 17 was gebeurd, nu van de kant 
der troepen van de Deense koning, en toen in 1536 de Geldersen 
andermaal een inval dreigden te doen, koos Nannius de wijste partij 
en week uit, met vele anderen, naar Leuven, alwaar hij drie jaar later 
tot professor in het Grieks benoemd werd.7 Johannes Hobingius, al 
eerder leraar te Alkmaar, nam zijn plaats in (1536-1547), maar noch 
hij, noch een van zijn opvolgers kon van de school nog iets meer 
maken dan een gemiddelde goede Latijnse school, zoals men die in 
een stad van niet meer dan regionale betekenis mocht verwachten.8 

Dergelijke ups and downs, waarvan de parochieschool der St. 
Laurens een voorbeeld te zien heeft gegeven, komen in de eerste 

1 REICHLING, Murmtllius, pp. 123-127. 
1 Een volkstelling, gehouden 15 Maart 1519, leverde 1477 personen op: 'Dat is zoo wel 
Mannen als Vrouwen en somtijds twee kinderen voor een Man' (G. BOOMKAMP, Alkmatr 
m des^elfs Gescbiedtnissen, pp. 62-63). De laatste opmerking is nogal raadselachtig. Maar 
ook al zouden de kinderen in de regel niet meegeteld zijn, dan nog zou het aantal in
woners schrikbarend gedaald blijken te zijn vergeleken met het aantal van 1514. 
* VAN GELDER, p. u i . 

* J. F. M. STERCE, Ondtr Amsierdamscbt Humanisten, p. 9. 
* VAN GELDER leidt een getal van ongeveer zeventig leerlingen af uit het totaal der 
schoolgelden, gedeeld door het vermoedelijke bedrag per leerling (p. 113). Hij schijnt 
echter in de afrekening van Mr. Kempo een curieuze passage over het hoofd te hebben 
gezien, waar deze zegt: 'lek heb van die burghers kynder die ter kore ghaen die in séptimo 
ende in sexto sitien ghien geld gheboerd ghelikerwijs als mij dat van die heren is bevolen 
anders solde mijn summe die ick inder Schole hebbe gheboerd wael marckelick meer 
wesen' (Bijl. F, p. 137). Een aanname van rond de honderd scholieren lijkt dus wel 
verantwoord, hetgeen trouwens in 1519 uit soortgelijke berekeningen (Bijl. Fb, p. 138) 
een feit blijkt te zijn. 
* ID., p. 133 vgg. 7 ib. · ID., p. 116-117. 
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decennia der eeuw meer voor. In meer dan één opzicht is dit ver
schijnsel karakteristiek. Het illustreert zowel de grote ruimte voor 
initiatief en originaliteit, die bijzonder begaafde leraren, van examen
eisen en staatstoezicht vrij, in de gelegenheid stelde van een school 
werkelijk iets bijzonders te maken, als de buitensporige geestdrift 
der jongeren voor de bonae litterae, waarvan de studie als een ver
ademing moest werken na het topzwaar geworden en scholastiek-
geïnfecteerde grammatica-onderwijs aan de middeleeuwse scholen. 
Die plotselinge toenamen van de schoolbevolking wijzen ook op een 
stuk levend vagantendom, dat onder meer de handel en wandel van 
de studerende jeugd niet onbedenkelijk beïnvloedde. Tenslotte ver
leende de abnormale groei van een school haar ook min of meer al
lures van een universiteit, zeker wanneer behalve het trivium ook het 
quadrivium geheel of gedeeltelijk een plaats in het leerplan vond.1 

Heel dit tijdvak van de eerste twintig tot dertig jaren der zestiende 
eeuw kenmerkt zich door een révolutionnaire ontwikkeling in het 
onderwijs, als direct gevolg van het offensief, dat de Humanisten 
tegen de oude school hadden ontketend. Het heeft er inderdaad iets 
van weg alsof een gehate vesting werd bestormd.2 Dit uitdrijven der 
barbarij, een geliefde uitdrukking in humanistenmond, ging niet langs 
de weg der geleidelijkheid. Goede wil werd niet verondersteld, respijt 
en kwartier niet gegeven. Zo is het niet te verwonderen, dat de oude 
garde, overrompeld en geïntimideerd door dit geweld, vrij snel het 
slagveld prijsgaf, m.a.w. dat rond 1520 de humanistische ideeën het 
pleit hebben gewonnen. Dit geldt althans zeker voor de scholen in 
Duitsland.3 Was dit ook in Nederland het geval? Zeer waarschijnlijk 
wel, te meer daar een der vroegste brandpunten van de studie der 
letteren, Deventer, binnen onze landsgrenzen gelegen was. Behalve 
over bovengenoemde steden, zijn we ook met grote zekerheid in
gelicht over verscheidene andere, dat ze voor of omstreeks 15 20 'de 
Muzen een liefderijk onthaal hadden bereid.' 

Zo Gouda, dat in 15 21 Nannius als rector over de stadsschool aan
stelde * en waarvan het oudste schoolprogramma afkomstig is, dat 
we in Nederland kennen, al is dit niet met zekerheid aan de Alkmaarse 
1 L. MŒDEMA. Resolutiên tan de Vroedschap van Utrecht betreffende de académie; W.H.G., 
n.s. no. 52 (1900) р. ХХХП. 
* R. R. POST, Erasmus en bet laat-mtddeketais onderwijs, p. 183. 
3 Zie PAULSEN I, pp. 151-171; volgens J. KUCKHOFF (Dir Sieg des Humanismus in den 
katholischen Gekhrtenscbulen des Niederrheins, p. 3) was het Humanisme ± 15 20 in het gehele 
gebied van de Neder-Rijn vanuit Deventer en Münster ingeburgerd, met uitzondering 
van de scholen in Keulen (Dunkeknünneraflairel). 
4 L. Л. KESPER, Geschiedenis van bet gtmnasium te Gouda, pp. 47-49. 
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Humanist toe te schrijven.1 Overigens is ook Nannius' kortstondig 
rectoraat niet meer dan een opklaring geweest. Zijn opvolger is uit de 
archieven vooral bekend door eindeloze kibbelpartijen met de raad, 
maar daarna was het Dorstenius, die, van beter hout gesneden, de 
school weer enig aanzien gaf.2 Hij dichtte niet onverdienstelijk en 
onderhield met verschillende Humanisten connecties.3 Van Breda is 
omstreeks 1525 het optreden van Christiaan Rianus bekend, die zijn 
leerlingen Murmellius' Pappa puerorum en Ars versificatoria liet leren, 
hun Cato en Cicero verklaarde en reeds het Grieks had ingevoerd.4 

Zeer vroeg met het Humanisme kennis gemaakt heeft ook Groningen, 
waar omstreeks 1500 Johannes Custos Brechtanus de school leidde, 
een echt vertegenwoordiger van de nieuwe geest, die tegen de oude 
leerboeken fulmineerde en daarvoor in de plaats werken van hemzelf 
invoerde.5 Ook Nicolaas Lesdorp, afkomstig van Hegius' school, is 
een tijd lang aan de St. Martinischool rector geweest.6 En al is Gos-
winus van Halen metterdaad nooit bij het onderwijs betrokken ge
weest, de literaire werkzaamheid van de rector van het Groningse 
Fraterhuis zal ongetwijfeld de ontwikkeling van de nieuwe geest op 
school hebben gestimuleerd.7 Waarschijnlijk rond 1507 introduceert 
Macropedius de studie der letteren te 's-Hertogenbosch e; enige jaren 
later horen we van het optreden in dezelfde plaats van Gerard Can-
nysius, een heftig bestrijder van het Doctrínele; en ook Despauterius 
(t 15 20), die zich niet bepaalde tot negatieve critiek, maar zelf nieuwe 
grammaticaboeken schreef, is er als leraar werkzaam geweest.9 Petrus 
Montanus, die we al eerder zijn tegengekomen als leerling van Hegius 
te Deventer - hoe fundamenteel blijkt toch het rectoraat van 'Meester 
Sander' voor de ontwikkeling van het Humanisme in Nederland te 
zijn geweest I - heeft in het begin der eeuw onder meer een lectoraat 
bekleed te Nijmegen en mogelijk ook nog te Alkmaar en te Zwolle. 

1 Voor alle verwijzingen naar schoolprogramma's zie Bijlage B. 
* KESPER, pp. 49-52. 
3 Zie de brief van Jacobus Goudanus aan Dorstenius (KESPER, Bijl. XIV, pp. 102-103). 
4 J. P. W. A. SMIT, Welke boeken in bet jaar 1525 op de La/gnscit school te Breda gebruikt 
werden, in: Het Boek Ш (1919) pp. 120-123. 
* J. A. V. ERNALSTEEN, De humanist Joannes Custos Brechtanus, pp. X en n. 2, XX-XXI. 
* J. J. DIEST LORGION, Verhandeling over Régneras Praedinius, p. 38. 
7 Zie over hem M. VAN RHIJN, Goswinus van Halen, in: Ned. Archief voor Kerkgesch. 
Х Ш (1925) pp. 1-24. 
' In het voorwoord van de Asotus (ie druk van 1537) zegt MACROPEDIUS, dat hij dit stuk 
dertig jaar geleden als jongeling nog heeft geschreven 'omnis quidem mei laboris initium' 
(D. JACOBÏ, Georg Macropedius, p. 12). Dat wil dus zeggen, dat hij in Den Bosch, de eerste 
plaats van zijn langdurige loopbaan, al in 1507 werkzaam is geweest (cf. JACOBT, а.в>., p. j). 
' JACOBY, a.w., p. 9. 
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Hij stierfin 1507 als rector van de Amersfoortse stadsschool.1 Ook al 
is van zijn onderwijs overigens niets nader bekend, de klassieke vor
ming van Montanus zelf en zijn relaties met Geldenhauer, Murmellius 
en andere eminente persoonlijkheden 2, garanderen in ieder geval, dat 
de vroeggestorven Humanist niet zal nagelaten hebben het onderwijs 
in genoemde plaatsen te hervormen. Met nog groter zekerheid mag 
men dit van Gulielmus Zagarus veronderstellen. Deze te Goes ge
boren leerling van Barlandus te Leuven werd, zeker vóór 15 22, rector 
te Zierikzee. Aan hem is de brief De ratione studii van zijn oud-leer-
meester gericht, en de hoogachting die deze voor Zagarus toont te 
hebben - hij vindt het eigenlijk niet nodig hem 'de praelegendis 
autoribus' nog veel te vertellen - is een zekere waarborg, dat ook te 
Zierikzee de humanistische ideeën vrij spoedig ingang hebben ge
vonden.3 Dit mogen we eveneens voor de stadsschool in Den Haag 
aannemen, waar Gnapheus, de auteur van de Acolastus, zeker vóór 
1523 (in dit jaar geraakte hij namelijk in moeilijkheden wegens zijn 
onrechtzinnigheid) als rector werkzaam was 4, alsook voor Haarlem, 
dat in de periode van 1519-1537 onder de rectoren Helico van Scha
gen en Jacob Meyster een hoogtepunt in de geschiedenis van het 
humanistisch onderwijs vertegenwoordigt5, en voor Amersfoort, dat 
na het kortstondige rectoraat van Petrus Montanus, in 1522 met 
Gerard Listrius wederom een eersterangs-Humanist binnen zijn muren 
zag komen.' 

Al met al zijn het dus niet weinig plaatsen, waarvan we met stellig
heid weten, dat ze ± 15 20 'om' waren. Of we hieruit generaliserend 
mogen concluderen, dat het dan op alle andere Latijnse scholen ook 
wel het geval zal zijn geweest, is misschien iets te voorbarig. We kun
nen dit wel accepteren voor een grote school als die van St. Hiërony-
mus te Utrecht.7 Alleen al hierom, omdat een krampachtig vasthouden 
aan de oude tradities zou hebben meegebracht, dat deze bloeiende 
instelling verlopen zou zijn. Of ook kleinere scholen, als die van 
Rotterdam, Delft, Leiden, Middelburg, van de Friese en Limburgse 

1 J. PRINSEN LZ., Montanus, pp. 122-124. 
1 Voor Montanus' eigen literair werk zie ID., pp. 115-117 en 127-140. 
8 DAXHELET, barlandus, pp. 300-301. 
4 J. BOLTE, Gnapheus' Acolastus, p. XII; T. J. GEEST, Gultelmiu Gnapheus, Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, бе reeks, IV (1926) p. 78. 
• B. W. HOPFMANN, Geschiedenis van het Gymnasium te Haarlem, pp. 4-$. 
* H. C. ROGGE, Gerardus Listrius, p. 211. 
7 A. EKKER, De Hiëronymusschooi te Utrecht, p. 38. De aanwijzingen, dat school en klooster 
voortdurend uitgebreid werden, vormen wel grond tot de veronderstelling, dat het on
derwijs te Utrecht bloeide. 
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steden zich reeds + 15 20 ten volle voor het Humanisme hebben uit
gesproken, kunnen we slechts gissen. Aanwijzingen daaromtrent ont
breken ten enenmale. Voor Zeeland zijn er integendeel gegevens, die 
een totaal andere kant uit wijzen. Nicolaas de Castro, die Alva in 1569 
verslag uitbrengt over de toestand der scholen in dit gewest, klaagt 
steen en been over de enorme verwaarlozing der Latijnse taal, óók 
op de openbare stadsscholen: 'Ze (de leraren) zijn er alleen maar op 
bedacht om de jeugd Nederlands en Frans te leren lezen en schrijven, 
en te leren rekenen. Latini autem sermonis in publicis quoque oppido-
rum scholis ingens neglectus'.1 En dit was niet alleen maar een toe
stand van enkele jaren her. Want al tien jaar eerder, in 1559, bleek 
geen enkel lid van de Middelburgse raad de in het Latijn gestelde 
stukken over de aanstelling van de nieuwe bisschoppen te kunnen 
lezen.2 We behoeven ons dan voor Zeeland geen illusies meer te 
maken aangaande een vroegtijdige bloei der bonae litterae als het met 
het Latijn zonder meer al zo miserabel gesteld was. 

Maar zeker vormt dit gewest, dat ondanks het fiere Latijnse devies 
in zijn wapen een zo beschamende achterstand vertoont, een uit
zondering. De vele plaatsen, waar het Humanisme gedurende de 
eerste twee, drie decennia der eeuw was ingehaald, de abrupte daling 
van het aantal edities van het Doctrinale na 15 20 3 - een onloochen
bare indicatie voor de doorwerking van de humanistische ideeën - de 
gegevens uit Duitsland en met name uit het Rijnland, dat met de 
Nederlanden altijd zulke nauwe culturele relaties heeft onderhouden, 
wijzen er op, dat ± 15 20 de strijd grotendeels beslecht was en dat de 
scholen, die mogelijkerwijs nog vasthielden aan de oude beginselen, 
streden voor een verloren zaak. Een uitspraak van Erasmus uit de 
laatste jaren van zijn leven, die meer onmiddellijk op de situatie in onze 
gewesten schijnt te doelen, moge als een bevestiging gelden: 'In mijn 
jeugd/ zo zegt hij, 'heerste er in ons Germania ongestraft een 'crassa 
barbaries'; het was een aanwijzing voor ketterij, als men zich met de 
Griekse letteren had bezig gehouden. En dus heb ik naar best ver
mogen gepoogd de jeugd uit de modder der onwetendheid op te 
trekken tot 'puriora studia'. Want ik heb mijn werken niet geschreven 
voor Italianen, maar voor Hollanders, Brabanders en Vlamingen. En 
niet geheel vruchteloos is mijn pogen geweest'.4 De in zijn ouderdom 

1 Haarlcmsche Bijdragen (53) i9}6, p. 406. 
1 VOEGLER, p. 33. Ook voot Vlissingen constateert H. W. FORTGENS dat de belangstelling 
voor de studie er vóór de Reformatie gering was (D< Latijnsi School ft Vlissingtn, p. i). 
3 Zie Ы2. 116, aant. i. 
« LB X 1755 AB. 
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tot zwartkijkerij geneigde vorst der Humanisten zal de zaken zeker 
niet geïdealiseerd hebben. De bescheiden toon van voldoening zegt 
ons meer omtrent de realisatie van de hoge idealen dan de snorkende 
fanfaronnades, die de werkelijkheid dikwijls moesten verbloemen.1 

Naast de vraag naar de horizontale verspreiding van het Humanis
me staat die naar de verticale doorwerking van de humanistische 
ideeën. M.a.w. in hoeverre en wanneer hebben deze volledig hun 
beslag gekregen op de diverse scholen? Mag men zeggen, dat een 
gymnasium, waar een erkend Humanist als rector stond, onmiddellijk 
een bloeistede was der bonae litterae? Of moet men de mogelijkheid 
niet openhouden, dat, zeker in dit eerste stadium, naast nieuwe ele
menten nog vele oude relicten voorkwamen ? Zeker voor het Grieks 
geldt, dat goede wil en moderne ideeën nog lang geen garantie boden 
voor een daadwerkelijke doorvoering in de praktijk. Het programma 
van Gouda (±1520) biedt ons een duidelijke illustratie van dit gelijk
tijdig voorkomen van 'nova et vetera'. Het spreekt zich ongetwijfeld 
uit voor de lectuur der auteurs, zelfs aan de Griekse taal wordt al 
aandacht besteed, maar van de andere kant heeft de opsteller zich 
niet geheel kunnen losmaken van het traditionele onderwijs in de 
logica, noch wordt er veel aandacht geschonken aan het 'exercitium 
styli'. Waarschijnlijk is het Goudse leerplan symptomatisch voor de 
ontwikkeling zoals die zich op de meeste scholen heeft toegedragen. 
Hoe moeilijk moet het de eerste humanistische paedagogen gevallen 
zijn zich van hun eigen opleiding en van de geijkte tradities los te 
maken! Hoe betrekkelijk snel toch daarmee vergeleken is het aan
schijn der Latijnse school in Nederland veranderd 1 Dit te hebben 
bereikt is voor het overgrote deel het werk geweest van onbefaamde, 
slecht gesalarieerde, overbelaste didascali, die daarmee bewezen, dat 
het meer was dan een pathetische ontboezeming, toen een van hen 
beleed: 'Nihil est in tota rerum universitate, quod plus adiumenti ad 
rectam rerum tum privatarum, tum publicarum constitutionem adfert, 
quam pueritiae disciplina: Er is niets in de gehele wereld, dat zozeer 
bijdraagt tot een goede ordening van het openbare en particuliere 
leven als het onderwijs aan de jeugd.'2 

1 Men leze bijv. de opdracht van de Polyonyma Ciceroniana, die CHRIST. VLADERACKUS richt 
tot de Magistraat van Amersfoort: alle inwoners hanteren het Latijn op een wijze, die 
Qcero hun niet zou verbeteren, de handwerkslui kennen eerder de Latijnse uitdrukkingen 
dan de grepen van hun vak, dienstboden zingen onder het werk Latijnse liederen, kooplui 
zijn gemeenzaam met het Grieks enz. (in: W. F. N. VAN ROOTSELAAR, Amersfoort I, pp. 
291-292). 
• APHERDIANUS, ÎHJlitutio pmronm, f î t . 
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ALGEMENE METHODIEK EN D I D A C T I E K 

ANNEER men zich de vraag stelt, of de humanistische paedago-
giek enig resultaat heeft opgeleverd van meer dan historische 

waarde, dan mogen als zodanig haar prestaties gelden op het terrein 
der methodiek en didactiek. De navolgende uiteenzetting hiervan zul
len we in drie punten verdelen: allereerst zullen we de methodische 
richtlijnen in meer strikte zin weergeven, zoals we die in het paeda-
gogische oeuvre der Humanisten hebben gevonden, vervolgens de 
eisen, waaraan de leraar moest voldoen, en in aansluiting daarop de 
opvattingen over tucht en straffen op school schetsen, tenslotte nog 
enige aandacht wijden aan de organisatie van het onderwijs. 

i. Methodische richtlijnen 

Wel niemand onder hen, die de liefde voor de letteren voerde tot 
nadere bezinning op het onderwijs daarin, is blind gebleven voor de 
grote waarde van een rationele, doeltreffende methode - volgens de 
kernachtige definitie van een hunner, de wijze om zonder moeite in 
korte tijd tot de hoogste resultaten te komen (sine negotio ad summa 
brevi pervenire).1 Niet alleen echter hun enthousiasme voor de bonae 
litterae en hun hartsverlangen deze zo snel en zo wijd mogelijk te 
vulgariseren bewoog de Humanisten te zoeken naar de meest effi
ciënte onderwijsmethode, maar evenzeer of nog sterker het ontwa
kend besef, dat de kinderlijke psyche er aanspraak op maakte mede als 
norm en uitgangspunt in het leerproces beschouwd te worden. Dat 
het humanistisch-renaissancistisch subjectivisme en het extreme 'Selbst
gefühl' tot het inzicht leidde dat de leerling een geenszins te verwaar
lozen factor in het leerproces was, dat men begon in te zien dat er 
grote verscheidenheid in aanleg bestond, en dat men met de specifiek 
kinderlijke mentaliteit en de individuele diversiteit had rekening te 
houden wilde het onderwijs werkelijk vruchtdragend zijn, valt niet 
te verwonderen. 

Hoeden wij ons echter voor overdrijving. Het is stellig te veel ge
zegd, dat 'die Entdeckung des Menschen' gepaard zou zijn gegaan 
met het ontdekken van het kind als een wezen 'sui generis', met eigen 

W 

F. RlNGELBERGroS, Ot TOtiotU ttlldü, p. I4. 
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behoeften en ervaringen en een zieleleven dat in menig opzicht diame
traal tegenovergesteld is aan dat van de volwassen mens. Wanneer er 
al in deze tijd symptomen vallen aan te wijzen die in deze richting gaan, 
dan betreffen deze toch vrijwel uitsluitend het terrein der didactiek; 
het godsdienstig en zedelijk leven bijvoorbeeld van het kind valt, 
voorzover het specifiek kinderlijk is, buiten de cirkel der belang
stelling.1 Bovendien komt de aandacht voor de kinderlijke existentie 
vrijwel nergens boven het oppervlakkig waarneembare uit: het zou 
trouwens nog eeuwen duren voor deze tot object van wetenschappe
lijke observatie gemaakt zou worden. Al hebben de Humanisten dan 
ook bouwstenen voor een kinderpsychologie aangedragen, het is er 
ver van dat dit de vruchten geweest zouden zijn van een stelselmatig 
onderzoek. En evenmin heeft ook maar één van hen deze in een 
systematische verhandeling samengevat. In dit opzicht hebben zij, 
met name Vives, eer stimulerend en inspirerend gewerkt dan con
structief. Het pleit echter voor hun door oprechte liefde voor het 
kind gescherpte intuïtie, dat hun uitspraken, ondanks het dilettan
tisme dat er aan ten grondslag ligt, vaak zo treffend juist zijn. 

Om de verdiensten van de Humanisten niet te overschatten moeten 
we verder bedenken, dat hun ideeën niet totaal oorspronkelijk waren. 
Maar het was niet de middeleeuwse school, waaraan zij ze te danken 
hadden. Deze had maar weinig begrip getoond voor de noodzakelijk
heid zich in leerstof en methode aan te passen aan het jeugdige gehoor. 
Het zijn niet zozeer de leerboeken in mnemotechnische verzen die tot 
dit oordeel leiden. Het is waar, dat daarin de grammatische regels op 
zulk een omslachtige en verwarrende wijze worden opgesteld, dat wij 
ons verwonderd afvragen, hoe ooit een kind met behulp van deze 
verzen de grammatica geleerd kon krijgen. Maar ongetwijfeld was het 
geheugen, en zeker het auditieve geheugen van de mens voor de uit-
1 Hoezeer men de kinderen nog zag als kleine volwassenen wordt aardig geïllustreerd 
door een scène uit de Pappa puerorum van Murmellius, waar een jongen zijn makker aan
raadt bij Timann Kamener school te gaan, omdat deze zo heerlijk streng is! (BIV 9-10). 
Doorlopend ook treft de moderne lezer van Erasmus' Dt civililati morum de onkinderlijke 
trant van dit werkje. En dit vormt geen uitzondering. Soortgelijke verhandelingen als van 
PETRUS APHERDIANUS (Institutio puerorum, varia pitlatis, studii liltrarii, ac morum bontstatis 
praecepta complectens) en HEGENDORPHINUS {Dt instiiumda vita, it moribus corrigmdis iuvtn-
tutis) ademen evenzeer die uiterst cerebrale, meesterachtige geest, die sterk doet vermoe
den, dat het effect bij het jeugdige lezerspubliek niet heel groot geweest zal zijn. 'No 
criticism is less justifiable than that which charges against humanist education that it 
ignored childhood' (W. H. WOODWARD, Vittorino da Feltre etc., p. 250). Deze opmerking 
is slechts juist in zoverre de Humanisten streefden naar adaptatie aan de kinderlijke geest 
bij het onderwijs. Het is overigens onnodig te zeggen dat gebrek aan begrip voor het 
kind het Humanisme allerminst alleen eigen was. 
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vinding van de boekdrukkunst veel sterker dan het onze. Het is ons 
onmogelijk om uit te maken of deze rijmvorm in al haar duisterheid 
toch niet eer een hulp dan een belemmering was bij het opnemen van 
de leerstof. Willen wij onbevooroordeeld uitmaken of de Humanisten 
een veel grotere aandacht hadden voor de methodiek dan hun voor
gangers, dan dienen wij van de boekdrukkunst te abstraheren. Trou
wens, de eerste gedrukte humanistische schoolboeken zijn vaak even
min voorbeelden van overzichtelijkheid en bondigheid.1 Ondanks de 
nieuwe uitvinding bleef men nog lang vasthouden aan de rijmvorm, 
die louter op het gehoor berekend was en geenszins appelleerde aan 
het visuele geheugen. 

Aan het feit echter dat men steeds weer nieuwe boeken voor het 
onderwijs samenstelde, die dikwijls gecompendieerd waren uit voor
gaande, dat men de laatste dan zonder meer desavoueerde als ver
ouderd, ook al waren zij eerbiedwaardig door de naam van de schrijver 
of door langdurig gebruik a, en vooral aan het feit dat de humanis
tische paedagogen in hun verhandelingen over het onderwijs niet op
hielden het belang van een rationele methodiek te onderstrepen en 
daarover waardevolle richtlijnen opstelden, kan men zien dat er op 
dit gebied een kentering was ingetreden. Tegenover de dynamiek 
die het onderwijs sindsdien kenmerkt, verschijnt de middeleeuwse 
school als verstard en doods, eeuwenlang dezelfde leerboeken ge
bruikend en deze steeds maar meer verzwarend door geleerde com
mentaren en glossen. Deze laatste waren het vooral die de woede der 
Humanisten opwekten. Niet geheel terecht. Want zo absurd waren 
deze taalphilosophische speculaties zeker niet. Evenwel, het kinderlijk 
verstand te kwellen met scholastiek-dialectische quaestio's was een 
onding, en een bewijs te meer voor het gebrek aan aanvoelings-
vermogen bij de middeleeuwse magisters ten opzichte van de kinder
lijke psyche.3 En hoeveel gerechtvaardigde critiek er ook op de 
eerste leerboeken in humanistische geest geschreven mogelijk is, in 
ieder geval was er in de meeste een definitieve streep gehaald door 
allerlei spitsvondige commentaren. 

Maar ondanks de scherpe tegenstelling die er bestaat tussen de 

1 D. REICHLING, Ooctrimk, pp. CV-CX. 
1 Zo heeft Sylvanus scherpe critiek op Melanchthons grammatica (te uitvoerig, ordeloos, 
onduidelijke terminologie), en wijst Erasmus de handleiding voor de epistolographie van 
Franciscus Niger af (I. J. VAN DOORNINCK, Gualtb. Syhamu, in: Bijdragen tot de Gesch. 
ν. Overijssel I (1874) pp. 218-219; A I 117, 26-29). 
' 'Man machte keinen Unterschied rwischen Wissenschaft und Unterricht' (H. J. KÄMMEL, 
Gtscbicbtt des ¡Uutscben Schulwesens im Übergang vom Mittelalter ;мг Neuzeit, pp. 168-169). 
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Humanisten en de middeleeuwse paedagogen, hebben zoals gezegd, 
de eersten in hun methodische exploraties geen maagdelijk terrein 
betreden. Het is bekend hoeveel zij in deze ontleend hebben aan 
Plinius de Jongere, pseudo-Plutarchus en vooral aan hun idool, de 
Spaans-Romeinse rhetor Quintilianus. Sinds de onderzoekingen van 
August Messer valt het gemakkelijker de invloed die de laatste heeft 
uitgeoefend, wat nader te detailleren. Het blijkt dan dat men Quinti
lianus niet slaafs napraatte, omdat hij een klassiek auteur was, maar 
dat men hem volgde als een beproefde gids in een sedert eeuwen 
grotendeels onverkend gebied. Het is waar dat men hem hogelijk 
vereerde en naar believen plunderde, maar evenzeer dat men hem 
critiseerde en vervolledigde. Het is zelfs niet te gewaagd te veronder
stellen, dat de Humanisten menige kostbare gedachte ook zonder hem 
wel gevonden zouden hebben. Het eerste humanistische geschrift over 
opvoeding en onderwijs, dat van Vergerius, is niet, of althans niet in 
belangrijke mate, door de Institutio Oratoria beïnvloed: Poggio zou 
pas jaren later het volledige werk in St. Gallen ontdekken. En toch 
staan in het werk van Vergerius al vele humanistische ideeën uit
gedrukt.1 Vittorino da Feltre bracht ze bovendien voor een niet 
gering gedeelte al in praktijk vóór de theorie.2 Al sponnen de nieuwe 
paedagogen dus verder aan een oude draad, toch mogen zij met recht 
en reden gezien worden als de wegbereiders der psychologisch ge
fundeerde methodiek, en dit niet alleen, het zij nogmaals benadrukt, 
om hun herontdekking van de sinds lang in vergetelheid geraakte 
klassieke methodische maximen. Het is waar, dat hun conclusies door 
latere onderzoekers fijner gedetailleerd en eerst wetenschappelijk ver
antwoord zijn; niettemin gelden verschillende door de Humanisten 
getrokken richtlijnen ook nu nog met onverminderde kracht. 

Welke methodische principes vinden we nu al in de humanistisch-
paedagogische werken? 

Het duidelijkst en meest uitgewerkt treedt het beginsel naar voren, 
dat het noodzakelijk is zich aan te passen aan de ontwikkeling en het 
bevattingsvermogen van de leerlingen: 'Spectes ingenium scholasti-
corum / Intellectibus audientiumque / Aptum te facias'.3 De eerste 
voorwaarde om bevattelijk te zijn is wel, dat men uitgaat van het een-

1 A. MESSER, Qutnttlian als DMakliker.... in: Neue Jahrb. f. Philo!, u. Päd. LXVI1 (1897) 
pp. ζηη-ζ%2, 415-422. 469-473· 

* W. Η. WOODWARD spreekt van een 'unconscious anticipation of some of the mote 
important doctrines of educational theory' bij hem {Vittorino da Fettre ttc, p. ja, zie ook 
pp. 6J-64). 
S MURMELUUS, В I 23-24. 
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voudige om geleidelijk over te gaan tot het meer ingewikkelde, dat 
men 2ich aanvankelijk beperkt tot het aanleren van de hoofdraken en 
pas later aan uitzonderingen toekomt, dat tenslotte de doses leerstof 
aangroeien, naarmate de leerlingen ouder worden. Zo alleen kan 
bereikt worden dat het onderwijs helder en inzichtelijk is, en voor
komt men dat de kinderen door de bomen het bos niet meer zien. 
Het herhaaldelijk insisteren van de humanistische paedagogen op deze 
principes mag ons voorkomen als het intrappen van een open deur, 
het is eerder waarschijnlijk dat deze grondregels in die tijd werkelijk 
ontdekkingen waren, waarvan zij de waarde niet genoeg konden bena
drukken. De metaphoor, ontleend aan Quintilanus, die de leerling met 
een vaas vergeleek voorzien van nauwe hals, die men dus behoedzaam 
dient te vullen op gevaar af anders het kostelijk vocht der wetenschap 
te spillen, komt zo vaak en algemeen in hun werken voor, dat zij als 
het ware het Leitmotiv is dat hun gedachten bepaalt.1 In allerlei varia
ties horen wij dit grondthema terugkomen. Bij Murmellius: 'Angusto 
memor ore vasculorum / Quae complentur aqua influente sensim / 
Quantum discipuli rudes, videto, / Doctrinae excipere et tenere pos
sint. / Est ordo tibi maxime tenendus, / Praeceptor, brevitasque lucu-
lenta.'2 Bij Wimpheling: alleen het noodzakelijke moet geleerd wor
den, helder en met vele voorbeelden zonder onnodige ballast en 
franje.3 Evenzo wil Melanchthon onderscheid gemaakt zien tussen 
hoofd- en bijzaken.4 Erasmus: 'Het onderwijs moet zich aanpassen 
aan de kinderlijke vermogens. Net zoals de moeder zich bij het leren 
lopen, spreken en eten aanpast bij het kind en zelf weer enigermate 
kind wordt.' 'Men moet de leerstof niet in haar geheel tegelijk willen 
opdringen, maar dit moet langzaamaan gebeuren en met tussenpozen 
(paulatim, ex intervallis).'5 Ook Vives raadt met een beroep op Quin-
tiliamis aan te beginnen met dat wat gemakkelijk begrepen kan wor
den en dan nog in kleine omvang om allengs over te gaan tot moei
lijker en meer uitgebreide materie. Hij oordeelt dat men vooral van 
jonge leerlingen niet alles moet eisen en aan sommige fouten aanvan
kelijk geen aandacht moet schenken.' Hoezeer ook Sturm hechtte aan 
het geleidelijk voortschrijden valt doorlopend te constateren in zijn 

1 QUINTIUANUS, Int/, or. I, 2, 28; VIVES: Val VI 309; ERASMUS: LB I 509 D. 
2 'Denk er aan, dat de hals der vaten nauw is, en dat zij slechts geleidelijk aan door het 
invloeiende water worden gevuld. Let er op hoeveel de ongevormde leerlingen van de 
wetenschap kunnen opnemen en vasthouden. Eén regel is er, waaraan ge, o leraar, het 
meest moet vasthouden: klare bondigheid' (B I z}-24). Zie ook Β Π 45-47. 
3 KNEPPER, p. 81. 
4 HAKTFELDER, p. 354. * LB I 509 C-D, j i2 E. ' Val VI 309 en 316-317. 
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Classicele epittolce, brieven over methodiek en verdeling van de leer
stof, die hij schreef aan de leraren van het Straatsburgs gymnasium en 
die samen een soort leerplan vormen, wel aantrekkelijker dan de 
huidige plegen te zijn. Het aanleren van een uitgebreid vocabulaire 
verdeelt hij daarin over verschillende klassen met de dringende waar
schuwing aan de leraren in de lagere klassen niet alles tegelijk te wil
len leren. Dezelfde werkwijze wil hij gevolgd zien voor de stijloefe
ningen, die in de séptima nog bestaan in heel korte opstelleties over 
gemakkelijke onderwerpen met veel hulp van de onderwijzer, maar 
in de sexta moeilijker en langer worden terwijl de hulp minder 
wordt.1 Dat de geleidelijkheid juist gevaar loopt bij de overgang van 
de ene klas naar de andere, zag Sturm duidelijk in, en daarom wilde 
hij dat zijn personeel de promoties (overgangsexamens) bijwoonde. 
Zo raakte de leraar van de hogere klas al enigszins op de hoogte van 
het gehalte en de aanwezige kennis van zijn toekomstige discipelen 
en kon hij in methode en leerstof beter op die van de voorafgaande 
klas aansluiten.2 

Opmerkelijk is de raad van Gualtherus Sylvanus. Deze, rector te 
Deventer aan het eind van de zestiende en begin van de zeventiende 
eeuw, herhaalt nog eens op eigen wijs de raadgevingen van zijn 
voorgangers (voor jonge kinderen weker spijs en vaker een kleine 
portie), maar behalve het signaleren van het gevaar van overbelasting 
dat tot moedeloosheid voert, wijst hij ook op de andere klip, dat men 
namelijk de leerlingen ook te weinig kan voorschotelen, hetgeen kan 
leiden tot 'securiteit', zoals hij het gevoel van al te grote gerustheid 
1 STURM, Classical epislolat, ed. J. ROTT, pp. 26-29, î z ν88·» 4 o Tgg·» 48_49· 
9 ID. , pp. 46-47, 50-51. Nog diverse humanistische paedagogen zou men hier met soort
gelijke uitspraken kunnen aanhalen, Verepaeus bijvoorbeeld en Schenckclius. Beiden be
horen tot de gewetensvolle epigonen, die de verworven inzichten nader uitwerken, rang
schikken en voor toepassing in de praktijk geschikt maken. Veel verder dan hun voor
gangers zijn ze echter niet gekomen. VEREPAEUS zet zijn mening over de te volgen metho
dische principes uiteen in zijn InitilHtiones (pp. 3 3 vgg.) en in de 'praefatio' van de Epitomes 
(pp. 3 vgg.). Voor SCHENCKELIUS, zie zijn Tabula Mechlimensis (pp. 7-8). Voor de meer 
concrete toepassing van de aangeprezen 'brevitas' en 'perspicuitas' zij hier verwezen naar 
hfdst. IV, waar de worsteling om een voor de kinderlijke geest aanvaardbare grammatica 
samen te stellen, wordt geschetst. Daar ook kan men aan de titels van sommige leerboeken 
al aanvoelen, dat deze beweging, kort na haar ontstaan, al overstag dreigt te gaan. Op 
den duur ging men inderdaad aan de methode een te absolute waarde toekennen. Van dit 
blinde geloof is een aardige illustratie het Griekse leerboekje van een zekere PHILIPPUS 
CATTIERUS, die de garantie geeft, dat men met zijn methode in minder dan een uur tijds 
talloze woordafleidingen kan leren, zó dat men ze nooit meer vergeet 1 {Gazophylacium Grae-
corum, boe est, Mctbodus aJmirabilis, secundum quam intra borat spatium passif quis addiscen 
innúmera Crocea wcabulo derivata, a/que ita ut nwiquam eorum obliviscatur, Parisiis 1651 (B.N. 
Parijs)). 
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betitelt. Wellicht kan men hierin een symptoom van reactie zien op 
het ijveren der Humanisten, een bewijs tevens voor het succes ervan.1 

Een tweede meer bijzondere vorm van het algemeen principe van 
adaptatie aan de kinderlijke geest, het inzicht dat het kind nog niet 
rijp is voor studie louter volgens deductief opgestelde regels en 
abstracte begrippen, dat men dus zeker voor het elementaire onder
wijs zoveel mogelijk te werk moet gaan langs de weg der inductie en 
via het concrete moet komen tot het abstracte, begint zich tijdens de 
humanistische periode ook hier en daar te openbaren. Te zeggen dat 
dit inzicht toen al tot volledige ontplooiing was gekomen en het onder
wij s diepgaand beïnvloedde, is echter overdreven. Sporen van het 
doorbrekend inzicht vinden we waar aangedrongen wordt op het 
geven van vele voorbeelden, die de grammatische regels moeten 
illustreren. Zo bij Wimpheling, Melanchthon (exempla plus faciunt 
quam praecepta), Sturm, Verepaeus en Vives.2 Bij de laatste stond 
duidelijker dan bij wie ook van zijn tijdgenoten het eigene van de 
inductie voor de geest: 'Bij het onderwijs in de artes dienen wij vele 
gegevens uit de praktijk te verzamelen en het gebruik ('usus', van een 
woord, van een uitdrukking) bij velen na te gaan, om aan de hand 
daarvan algemeen geldende regels op te stellen'.3 Tot een consequente 
toepassing van dit theoretisch inzicht in het grammatica-onderwijs is 
hij, noch Erasmus, noch een ander Humanist echter gekomen. In het 
voetspoor van Quintilianus blijven de meesten, soms met overtui
ging, soms met grote aarzeling, de synthetische methode aanhangen, 
waarbij de regels eerst worden ingeprent en pas daarna met voorbeel
den uit de literatuur worden geïllustreerd, ingeoefend en zo nodig 
aangevuld.4 Degene, die het dichtst bij een verwerkelijking van de 
inductieve methode in de praktijk is gekomen, is Clenardus geweest. 
Voor een meer ampele uiteenzetting van diens ideeën en van de ge
schiedenis van het grammaticale onderwijs in het algemeen zij hier 
echter verwezen naar het vierde hoofdstuk.5 

De aanschouwelijkheid, het uitgaan van het concrete, speelt even
min een gewichtige rol in de theorieën der Humanisten. Het is waar 
dat Vives het aanwenden van dit methodisch principe motiveert als 

x VAN DOORNINCK, SylvOttUS, pp. I I I - I I 2 . 
a KNEPPER, p. 81; HARTFELDER, p. 351; STURM, Classica^ epistola, ed. J. ROTT, pp. 46-47; 

Instìtuttoms, p . 33; Val V I 196. 
s Val VI 296. 
4 J. M. HOFER, Die Stellung des D. Erasmus and des J. L. Vives zur Pädagogik des Quintilüm, 
Erlangen 1910, p. 208. 
• Blz. 119-120. 
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de psychologisch natuurlijke weg in het opnemen: 'Zoals we in het 
gewone leven kennis vergaren, zo gaat ook het leerproces in zijn werk: 
van uit de zintuigen tot de verbeelding, en van daar uit naar de geest 
(Cursus discendi est ex sensibus ad imaginationem, ab hac ad mentem, 
qualis est, et vitae et naturae).'1 Maar kan men zeggen dat hij dus al 
'die Anschauung zum Fundament der Unterweisung' maakte ? 2 Het 
is waar, bij het natuurkunde-onderwijs vooral wil hij dat de leerlingen 
zelf waarnemingen doen, dat de leraar uitgaat van de omgeving en 
van het bekende.3 Het aanschouwelijkheidsprincipe wordt dus onder
kend en te baat genomen, veel meer dan bij wie ook van zijn geest
verwanten. Maar de grondslag van zijn onderwijssysteem lijkt het mij 
nog niet, zeker niet voor zover het linguaal is. Ook Sturm geeft al 
enigermate blijk het nieuwe inzicht te delen, waar hij voor de kleinere 
kinderen het werken met definities afraadt en aanschouwelijkheid aan
beveelt (oculorum et sensuum indicatione).4 Tenslotte Erasmus. 
Gedreven door zijn halsstarrig verwerpen van het gebruik der moe
dertaal bij het aanvankelijk onderricht kwam hij tot een quasi-realis-
risch zaakonderwijs. Quasi-realistisch, want de bedoeling zit niet bij 
hem voor om natuurkunde, biologie of mineralogie te onderwijzen, 
maar uitsluitend om door middel van voorwerpen of platen een begin 
te maken met het aanleggen van een copia verborum. Het aanleren 
der termen, niet der dingen beoogde hij. De aanschouwelijkheid 
wendt hij aan 'faute de mieux', niet omdat hij doordrongen was van 
haar gewicht, waarvan hij nergens blijk geeft.5 

Niet alleen aanpassing aan de kinderlijke ontwikkeling in het 
algemeen werd door de Humanisten gevergd, maar tevens aandacht 
voor de speciale geaardheid en aanleg van elk kind in het bijzonder. 
Reeds de Italianen blijken hier oog voor gehad te hebben e, maar 
vooral hun navolgers in Noord-Europa hebben het inzicht ontwik
keld, dat het slagen van de intellectuele vorming staat of valt met het 
involgen of veronachtzamen der 'Natura'. Onder hen zijn het dan 
weer Erasmus en Vives, die zich hierin boven al hun tijdgenoten 
hebben onderscheiden. Voor de Rotterdammer betekende de indivi
duele aanleg (natura) zoveel, dat hij het geluk van de mensen laat 
afhangen van het involgen daarvan, en wat hemzelf betreft de onmoge
lijkheid om zich volgens zijn natuur in het klooster te ontwikkelen 

1 V a l V l 296. ' HOFER, p. 20J. 8 Zie bh. 91-92. 

* STURM, Classicae tpistolae, cd. J. Rorr, pp. 22-23. 

» LB I j i o D - Ε . Cf. ook H. W. WOODWARD, Aim and mttbod, p. 96. 

• WOODWARD, Vittorino da Filtrt etc., pp. 202-204; V. M. GEERTS, Dt Humanistische patda-

gqgitk in Italië, pp. 20-21, 59. 
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als een der redenen opgeeft voor zijn terugkeer in de wereld.1 Het ligt 
dus geheel in zijn lijn, dat hij er op aandringt, dat de opvoeding de 
persoonlijke neigingen moet volgen, stimuleren en ontwikkelen en 
dat het niet verstandig is een kind tot een bepaalde studie te dwingen.2 

We moeten integendeel de richting volgen die door de 'natura' ge
wezen wordt, en deze is vaak zeer verscheiden. Zo zal de een een 
bijzondere aanleg voor grammatica of rhetorica hebben en een ander 
hiervan gespeend zijn, maar integendeel een grote begaafdheid voor 
muziek, rekenen of aardrijkskunde vertonen. Door zo te werk te 
gaan zal men afkeer in de studie vermijden en zal de moeite zeer ge
ring zijn.3 

Zeker niet minder van het gewicht van de persoonlijke aanleg 
doordrongen betoont zich Vives. Systematischer dan Erasmus, wil 
hij eerst de vraag gesteld zien, óf de knaap inderdaad voor studie ge
schikt is - het onderzoek hiernaar moet thuis en in een soort proeftijd 
op school ingesteld wordeni - en is de gymnasiale propaedeuse door
lopen, dan volgt de vraag tot welke vakstudie hij de beste aanleg heeft. 
Ontbreekt de 'congruentia' tussen 'ingenium' en studievak, dan zul
len de leerlingen weinig of niets presteren.5 Daarnaast analyseert Vives 
met bewonderenswaardig psychologisch doordringingsvermogen de 
grote verscheidenheid in werkwijze, verscheidenheid waarmee de 
leraar terdege heeft rekening te houden. Zo zijn er die scherp het 
détail opnemen, maar het geheel niet zien, anderen met vlinderachtige 
belangstelling, of oppervlakkige naturen met onvermogen tot critisch 
vergelijken. Sommigen werken langdurig, maar nemen lange tijd rust, 
bij anderen zijn de pauzen frequenter maar korter, weer anderen wer
ken tot ze volkomen uitgeput zijn. Er zijn wetenschappelijke peute
raars en synthetische geesten, epigonische naturen en originelen, men
sen met flair voor conjecturen en geesten zonder fantasie, etc. etc.6 

Ook Murmellius, Sturm, Fungerus en Schrevelius hebben de aandacht 
gevestigd op de 'varietas ingeniorum' zonder nochtans aan de subtiele 
analyses van Vives iets noemenswaardige toe te voegen. Murmellius 
bijvoorbeeld komt niet verder dan tot een distinctie tussen intelligen
ten en dommen, welke laatsten - als hun 'hebetudo' tenminste niet al 

1 Brief aan Grurmius, Α Π 447, 59; O. SCHOTTENLOHER, Bsasmus im Ringen um die bumanis-
tiscbe bildmgsform, pp. 79-80. 
2 Bijv. tot wat de vader zelf gestudeerd heeft. 
8 LB I 499 C-D, F, j io B-C. 
4 Val VI 278, z8i, 292, 297. 
* ' . . .acute inspici oportet quibus tandem rebus appositum sit iuvenisingenium... utco 
se quisque applicet, quo naturae nutu fertur' (Val VI 363). 
• Val VI 286-291. 
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te erg is - de raad meekrijgen hun gebrekkige aanleg aan te vullen 
door groter ijver en vuriger verering van de heiligen.1 

Bijzonder karakteristiek voor de humanistische methodiek is de evi
dente voorkeur voor de akroamatische methode, waarbij de onderwij
zer doceert en de leerlingen, 'auditores' zoals de geijkte term in de 
schoolprogramma's luidt, louter receptief aanwezig zijn. Al beveelt 
Vives bijvoorbeeld het stellen van vragen door de leraar aan, princi
pieel acht hij, evenals Erasmus, de akroamatische methode de beste.2 

Deze voorkeur spruit voort uit het didactisch materialisme, dat de 
Humanisten aanhingen en waarbij zij zeer eenzijdige nadruk legden 
op de maxime: biedt de leerstof zo aan, dat ze zo vlug en zo goed 
mogelijk opgenomen wordt.3 En dit weer houdt waarschijnlijk ver
band met de aard van het bijna uitsluitend linguale onderwijs op de 
Latijnse scholen. Werd er daar al eens gewerkt volgens de erotema-
tische methode, dan gebeurde dit immer op de katechetische manier, 
waarbij dus op elke vraag een tevoren opgesteld en door het geheugen 
ingepompt antwoord paste.4 Ja, het is zelfs niet te sterk gezegd, dat 
deze laatste methode bij het onderwijs in de zestiende eeuw vrij 
veelvuldig in zwang was. Het taaie vasthouden aan de mnemotech
niek bij het grammaticale onderricht5 en de in vraag- en antwoord
vorm opgestelde leerboeken als de Copia verborum oc rerum van Macro-
pedius 6 wijzen hier wel op. 

Zeer begrijpelijk wordt nu intussen, dat de Humanistische paeda-
gogen aan de vorming van het geheugen - 'lectionis thesaurus' 
immers! - zulk een hoge waarde hebben toegekend.7 Naast een 

1 MURMELLIUS, Β Π 32-3}; STURM, Oe ¡iterarían ItuUs rede aperiendis, f 8 ν sqq; FUNGERUS, 
De disciplina puerorum, pp. 262-263 ί SCHREVELIUS schrijft: 'In hac parte etiam non postrema 
praeceptoris virtus est, notare diligenter discrimina ingeniorum, et, quo quemque natura 
maxime fert, scire. Nam incrcdibilis in eo varietas est, пес pauciores animomm fere, quam 
corporum formae' (Diatribae, p. 125). 
2 HOFER, pp. 72 en 140. 

' WILLMANN, p. 325. Tegenover het didactisch materialisme staat het didactisch formalis
me, dat eenzijdig aandacht schenkt aan de ontwikkeling en vorming van de geestelijke 
vermogens der leerlingen. 
4 De onderscheiding in de dialogisch-erotematische methode, die zich tot het verstand, 
en de katechetisch-erotematische methode, die zich tot het geheugen richt, is van Kant 
(zie H. MICHEL, Paedologia van Mosellamu, p. XX). 
11 Zie blz. 112 vgg. β Zie blz. 166. 
7 Zie bijv. AGRICOLA'S Oe formando studio (Al Π 197-198) en vooral het boekje van LAM-
BERTUS SCHENCKELIUS over de kunst van het onthouden (Ga^pphylacium artis memoriae, 
Argentorati 1610). Het eerste deel van laatstgenoemd werkje zet nut en gemak van een 
goed geheugen uiteen, geïllustreerd met vele voorbeelden uit de historie; het tweede 



54 ALGEMENE METHODIEK EN DIDACTIEK 

enkele naïeve opmerking - zo beveelt Murmellius heel sterk het veel
vuldig kammen van het haar aan 'ut melius cellula memorialis valeat'1 

- treft ons menige zeer behartigenswaardige uitspraak, die er op wijst 
hoezeer het geheugen in het brandpunt van de overigens niet weten
schappelijke psychologische belangstelling van de Humanisten stond. 
Erasmus onderscheidt drie factoren die helpen om gemakkelijk te 
onthouden: het begrijpen van wat men wil onthouden, de juiste 
ordening, en zorgvuldigheid in het bewaren en steeds opnieuw op
halen (intellectu, ordine, cura).2 Dat 'het geheugen voor een goed deel 
is het volledig dóór hebben van een zaak' was ook Vives' opinie. 
Hij had een afschuw van een louter mechanisch memoriseren. Zoveel 
mogelijk moest de leerlingen alles zinvol en duidelijk gemaakt wor
den. Het aanleren van woorden zonder precies te weten wat ze be
tekenen en hoe ze gebruikt moeten worden, is hem een gruwel.3 Daar
om wil ook Apherdianus dat de kinderen hele zinnen tegelijk van 
buiten leren en geen losse woordjes.4 En ook Clenardus ziet het gram
matica-onderwijs pas vruchtbaar worden, wanneer geheugen en ver
stand er gelijkelijk in worden betrokken.5 Duidelijk zag Vives ook 
in, dat het associëren van begrippen of van begrippen aan voorstel
lingen een machtige steun kan betekenen.9 Vandaar het belang dat 
hij hecht aan wat Hofer noemt de genetische methode. Gemakkelijk 
zullen de leerlingen opnemen en vasthouden, wanneer zij het een uit 
het ander zien voortkomen (hetzij logisch, hetzij historisch).7 

Behalve deze algemene raadgevingen valt er nog menige praktische 
aanwijzing op te merken over de vorming van het geheugen. Tn de 
eerste plaats het nut van stelselmatige repetitielessen.8 Verder het ge
bruik van schriften, waarin de leerlingen woorden, sententies, bepaal
de zinswendingen en uitdrukkingen moeten optekenen, niet zegt 
Sturm - en hier blijkt weer de aandacht voor het zinvol opnemen -

waagt zich aan een soort psychologie en schetst zeer uitvoerig, en lang niet onverdienste
lijk, de meest efficiënte methode van memoriseren. 
1 Β Π 34. * R.S. LB I 52i С. 

• Val VI j i o ; De rat. die, Val Π 94; P. ILG, Die Selbsttätigkeit als Bildteigsprinsjp bei J. L. 

Vives, Tübingen 1931, pp. 4 ° τ 8 8 · 
4 Institutio pueronm, f 11 г. 

• Α. RoERSCH-V. CHAUVIN, Étude sur la vie et les travaux de Nie. Clénard, Brussel 1900-
1901, pp. 68-70. 

• Val V I 310. 

' HOFER, pp. 138-139, zoj-206; Val VI 296. 
' ERASMUS: LB I J22 С; STURM, Classicat epistola», ed. J. Rorr, pp. 42-43, 46-47, 56-57; 

MELANCHTHON: HARTFELDER, p. 352; VIVES: Val VI 310; FUNGERUS, Depuerorum disci

plina, p. 283. 
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volgens alphabet, maar volgens de orde der natuur.1 Erasmus raadt 
aan om dingen die moeilijk te onthouden zijn, op te schrijven op een 
papier en dit op te hangen in het slaapvertrek. De regelmatig terug
kerende confrontatie moet tenslotte succes opleveren. Zo ook wil 
hij spreuken en spreekwoorden aangebracht zien op muren, op de 
rand van bekers, op vensterruiten.2 Vives gewaagt van op rijm ge
stelde grammaticaregels en beveelt aan hardop te lezen wat onthouden 
moet worden.3 Apherdianus had al ontdekt, dat een goed middel om 
iets te memoriseren is het enige malen luide op te zeggen vlak voor 
men naar bed gaat.4 Tenslotte gold ook bij de Humanisten het doceren 
als een uitstekende methode om iets bij zichzelf in te prenten. Zo 
althans dacht Vives er over.5 Zo ook Erasmus. Treffend juist zal ieder 
die ooit onderwezen heeft, de volgende uitspraak vinden: 'Nooit (dan 
wanneer men anderen les geeft) zult ge beter inzien wat ge begrijpt 
en wat niet. En ondertussen krijgt ge bij het verklaren en uitleggen 
nieuwe gedachten, en niets beklijft steviger in de geest dan wat ge 
uitlegt'.8 Het zou dan ook kunnen bevreemden dat Erasmus van een 
aanwending van dit 'docendo discere' op de school (het al oude 
monitorensysteem) niet weten wil: hij ziet het uitsluitend als een ge
legenheid, die men berooide scholieren gaf om iets te verdienen. Maar 
zeer terecht oordeelt hij, dat het voordeel, dat één persoon er van trekt, 
niet opweegt tegen de nadelen, die de vele leerlingen ondervinden.7 

Een tweede uitvloeisel van het algemeen gehuldigde didactisch 
materialisme is de grote plaats, die de 'repetitio' in het onderwijs kreeg 
ingeruimd. Hierboven stipten we reeds aan, dat Erasmus, Vives e.a. 
zeer sterk op repetitielessen aandrongen. Dat dit aan geen dovemans
oren was gezegd, moge de praktijk bewijzen. Ubbo Emmius nam zich 
voor in het leerplan dat hij in 1594 voor Groningen opstelde, elke 
Vrijdag de behandelde stof van die week te repeteren (Dies Veneris 
repetitiones habebit eorum, quae per septimanam sunt tradita).8 Te 
Kampen (ι j 99) en in Den Briel (1597) koos men de Zaterdag daarvoor 
uit (Kampen: Diebus Sabbathi, quae per totam septimanam praelecta 
fuerunt repetunto, in iisque memoriter recitandis praeceptori diligen-
tiam probante).9 Ook Verepaeus reserveert de Zaterdag voor her-
halingslessen.10 Het programma voor de scholen van Leeuwarden ca. 

1 W. SOHM, Dil Scbuh Job. Sturms..., pp. 80-83; Val VI 310. 
' LB I 522 C; zie ook FUNGERUS, De рнегопт disciplina, p. 28z. 
a Val VI 310. 4 Inslitutio puerorum, f u t . * Val VI 311. 
• LB I J22 D-Ε. ' LB I 920 F-921 A. ' Roos, Ubbo Emmius..., p. 14. 
' Voor verwijzingen naar deze en andere schoolprogramma's zie Bijlage В. 
1 0 Imtitutìorus, pp. 8о, 99, H J . 
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(1588) laat het wintersemester ten dele bestaan in een repetitio van het 
zomerhalf jaar. Dat de goede raad van de Humanisten ten aanzien van 
de geheugenvorming ook toen praktisch gevolg had, bewijst het voor
schrift, dat het reglement van Deventer uit het jaar 15 64 behelst: 'Me-
minerint autem omnes exercendae memoriae causa Pythagoricum more 
quid quoque die viderint, legerint, vel audierint commemorandum 
esse vesperi... ' 

Dergelijke bepalingen, die we ook elders aantreffen1, illustreren dui
delijk hoe niet alleen in theorie, maar ook op de scholen aan een goed 
en betrouwbaar geheugen grote waarde werd gehecht. Niet ten on
rechte, het was immers de kurk waar het humanistisch-Latijnse 
-onderwijs op dreef. 

Het streven naar 'Kindgemäszheit' deed de Humanisten ook zoeken 
naar middelen om het onderwijs aangenaam en prettig te maken. 'Aan
gename en prettige dingen komen de jeugd toe. Hoewel (niet alleen 
aan háár, want) de studiën in het algemeen moeten vrij zijn van 
triestheid en somberheid'.2 'Men moet het nuttige op passende wijze 
verzachten met het aangename'.3 Hun aversie van het verscholastiekte 
grammatica-onderwijs berustte niet enkel op wetenschappelijke gron
den, maar werd zeker ook ten dele ingegeven door gevoel van deernis 
met de jeugd, die met allerlei dialectische subtiliteiten werd lastig ge
vallen. Sturm, die niet horen wilde van de zogenaamde 'amarae litte-
rarum radices', vond dat de studie van stonde af aan een genoegen 
kon zijn. Hij trachtte dit o.a. te verwezenlijken door het spelelement 
in te voeren, bijvoorbeeld door gesprekken in het Latijn tussen 
pseudo-Romeinse jongens te ensceneren.4 Voor het aanvankelijke 
lees- en schrijfonderwijs doet Erasmus kinderlijke spelletjes aan de 
hand, ten dele ontleend aan de onuitputtelijke bron Quintilianus. Hij 
wil de kinderen letters laten leren met behulp van voorbeelden van 
koek of ivoor. Hij vertelt van een Engelsman, die hetzelfde trachtte 
te bereiken door zijn zoontje met pijlen op letters te laten schieten. 
Vooral had dit succes, zegt Erasmus, als er verscheidene kinderen 
tegelijk zo bezig waren.5 Hier komt er dus een factor bij, de wedijver 
(aemulatio, contentio), en wel weinig is er dat zo door de Humanisten 

1 Bijv. in reglement van Utrecht (1565). 
1 L B I j u A. 
' B I 23-24; cf. ook VEREPAEUS (Jnstituthms, p. 33): 'Immo ut studium non videatut 
labor, sed lusus potius et oblectamentum animi.' 
4 W. SOHM, DU Schult Job. Sturms..., pp. 101-118. 
1 LB I 511 D-512 A, 929 B. 'Deinde blanda quaedam tradendi ratio faciet, ut ludus videa-
tur, non labor' (LB I 503 D). Voor Quintilianus, zie A. MESSER, Quintilian alt Didakti-
k*r..., in: Neue Jahrb. f. Philol. u. Päd. LXVU (1897) p. 181. 
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is gepropageerd als juist dit. Ware dit hoofdzakelijk spel gebleven, 
desnoods met inzet van kleine prijzen, zoals Sturm voorstelde (die 
met geldpremies werkte) en welke eveneens Vives goedkeurde (maar 
dan alleen voor jonge leerlingen (noten of speelgoed))1, dan zou er 
niets op tegen zijn. Maar heel zeker ontaardde deze gestimuleerde 
rivaliteit dikwijls in naijver en eerzucht door te sterk te speculeren 
op het eergevoel. Toch wel bedenkelijk was de gewoonte in een 
Jesuietencollege, het Tricoronatum te Keulen, waar elke leerling een 
proeve van stijlbekwaamheid moest ophangen in de klas. ledere mede
leerling die er meer dan vijf fouten in ontdekte, mocht ze afscheuren 
en als oorlogstrofee bewaren.2 Maar niet alleen groeide een in zich 
gezonde wedijver in de praktijk wel eens tot eerzucht uit, deze werd 
zelfs aangeprezen als de machtigste stimulans om successen te behalen. 
'Uitermate roemzuchtig (gloriae studiosissimum) moet de jongeling 
wezen, die naar het hoogste streeft. Want ik zie niet in wat ontwikke
ling vermag zonder begeerte naar lof, en begeerte naar lof zonder 
ontwikkeling... Het is, bij de onsterfelijke goden, een teken van 
een lage, laffe, ja verdorven geest, middelmatig te willen zijn: hoe 
groot daarentegen is hij, die de tegenstanders overwint en de vesting 
inneemt, waardoor hij over de ganse wereld tot het eind der tijden 
bekend wordt en gevierd door zoveel duizenden als er zandkorrels 
aan zee zijn.. . '3 

Het kan dan ook niet verwonderen dat ook hierin Vives weer de 
critische reserve betoont, die hem als oorspronkelijke en zelfstandig 
denkende geest zo eigen is. Wel prijst ook hij de wedijver aan als een 
uitstekend middel om de studielust te bevorderen, maar in één adem 
door merkt hij de grote gevaren op van eerbejag en trots.4 Ook wan
neer hij het beroep op het eergevoel door middel van prijzen, berispen 
en belonen, aanbeveelt, is hij heel wat gematigder dan vele andere 
Humanisten. Hij kan in het leren bezwaarlijk alleen maar een aan
trekkelijke bezigheid zien die op een spel lijkt, eerder is het moeizame 
arbeid. Oudere leerlingen zeker dienen hun motieven te putten uit 
het laatste Doel. Heel zijn paedagogiek draagt het stempel van zijn 
eigen streng religieuze, haast rigoristisch aandoende persoonlijkheid.5 

Maar Vives vormt toch een uitzondering. Zijn tijdgenoten stapten 

1 K. WOLF, Vives и. S/ипя, in: Zeitschr. f. Gesch. der Erziehung und des Unterrichts, 
XIX (1929), p. 163 n. 4, en Val VI 315. 
9 H. MILZ, Gtscbicbte des Gymn. an Marcellen zu Käfo 1450-1630, Keulen 1886, p. 14. 
3 RmcELBERGius, De ratiotu studii, p. 14. 
4 Val I 272 en VI 31J. 
* cf. HOFER, pp. 133-138. 
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veel luchtiger over de bezwaren heen en schenen het met Guicciardini 
eens te zijn, zonder hem uitdrukkelijk bij te vallen, dat het eergevoel 
de diepste drijfveer van alle menselijke handelingen is.1 En wanneer 
we de theorie even verlaten voor de praktijk, zien we dat bijna niets 
zozeer heeft ingeslagen als juist dit streven om gebruik te maken van 
de neiging zich te meten met anderen en om te speculeren op het 
eergevoel. Te Dordrecht bijvoorbeeld werd er vier maal 's jaars een 
prijskamp in het schrijven gehouden en de winnaar beloond met een 
zilveren pen, een psalmboek of iets dergelijks.2 In dezelfde stad liet 
Rekenarius, conrector na de schoolreformatie van 15 78-15 79, zijn 
leerlingen declamaties houden in tegenwoordigheid van het college 
van curatoren. En ook hier weer volgden beloningen en tractaties.3 

Vooral de halfjaarlijkse examens en promoties waren natuurlijk een 
welkome gelegenheid om de beste en braafste discipelen eens bijzonder 
te onderscheiden en hen 'met eenigen praemiolis tot meerder voort
gang' te inciteren.4 Sylvanus, de al eerder genoemde rector te Deven
ter, hield er ereplaatsen op na in de klas: *.. . ende wieze tbest doet, die 
wert ( = wordt) gepresen ende gegunt voor de anderen te zitten'. En 
dan spijt het, zegt hij, velen meer dan harde slagen, dat zij aan hun 
aldus onderscheiden makker de eer moeten laten.. .5 Te Nijmegen 
kampten de leerlingen van elke 'octuria' afzonderlijk om een behoorlij
ke plaats in de klas: 'In his (sc. octuriis) cuique gradus pro ratione 
profectus esto'.8 Wij kunnen alleen maar verhopen, dat men bij dit 
systeem van 'contende', waardoor het zelfvertrouwen der zwakker 
begaafden haast noodzakelijk gekneusd moest worden, de gulden 
raad van Erasmus niet vergeten heeft om ook dezen eens de palm 
der victorie te reiken, ook al zouden zij in hun prestaties beneden 
anderen gebleven zijn.' 

Er blijven na het binnenhalen van de oogst wel altijd enige aren te 
lezen over, die moeilijk tot schoven te bundelen zijn. In hoeverre de 

1 BURCKHARDT, p. 449; cf. Ь. . FUNGERUS: '...contendo quae sola plus potest quam 
omnis paedagogorum custodia, parentum vota, et amicorum exhortatio' (Dt pmrorum 
disciplina, p. 275). 
* G. D. J. SCHOTEL, Ot Illustre School te Dordrecht, p. 32. 
* ID., p. 24 en 211 a. 24. 
* B.v. Kampen (IJ99), Venlo ( ± 1600), Leeuwarden (1612) en Delft in 1596 (Memoriael-
boek Ш, fol. 19 v-го r). 
5 VAN DOORNINCK, Sylumui, p. 108 en 226. Hetzelfde verhaalt Erasmus van John Colet 
(A IV, I2U, J57). 
' Reglement van Nijmegen (1601), uitg. v. SCHEVICHAVEN, p. 21. 
7 LBI j u B . 
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afwisseling in de leerstof al ontdekt was als middel om de aandacht 
gaande te houden (zeer moeilijk overigens op de humanistisch-latijnse 
school met haar zeer eenzijdig program), is nog een open vraag.1 Zo 
ook is geen gewag gemaakt van het principe van zelfwerkzaamheid bij 
Vives, die echter ook hierin zijn tijd ver vooruit was en alleen staat.2 

Evenmin van het standpunt der Humanisten ten opzichte van de 
studie en opvoeding der jongelui buitenslands, waar Erasmus en 
Barlandus bijvoorbeeld sterk voor waren. Vives en Murmellius daar
entegen uit morele overwegingen op tegen.3 Voorts zou er nog wel 
het een en ander te zeggen zijn over de betekenis van de ontspanning 
in de humanistische paedagogiek. Ofschoon verscheidene schrijvers 
(Erasmus, Vives, Murmellius, Apherdianus e.a.) het spelen van harte 
aanbevelen, wordt toch meer dan eens de indruk gewekt, dat deze 
aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling uiteindelijk werd in
gegeven door de zorg voor een goed en vlot verloop van de studie.4 

Het is soms of zij slechts à contrecoeur berustten in een noodzakelijke 

1 De enige aanduiding vond ik voorlopig bij Erasmus LB 1511 C-D; Vittorino da Fcltre 
maakte er echter reeds gebruik van (W. H. WOODWARD, Vittorino da Fe/tre »te, pp. 43-44, 
en V. GEERTS, De bimamstucbe paedagogiek in Italië, p. 37). 
* P. ILG, Die Selbittätigbeit als Bildmgsprin^ip bei J. Vives, passim. 
9 ERASMUS: LB I 499 B, A X 2879, 136; BARLANDUS: DAXHBLET, p. 187. Het kan in de 

cosmopoliet Erasmus nauwelijks verwonderen dat hij een langdurig verblijf in den 
vreemde го heilzaam vond wegens het doorbreken van de enge nationale levenssfeer. 
VIVES: Val VI 284; MURMELLIUS: Β Π ji. 

De Italiaanse humanisten waren hierover evenmin eenstemmig in hun oordeel. Zie W. H. 
WOODWARD, Vittorino da Feltre etc., p. 199. 

' Over spel: ERASMUS: A I 56, 21; MURMELLIUS: Β Π, бо; VIVES: Val VI 354 en I io. 

Zie ook FR. KUTPERS, Vives in seiner Pädagogik, Leipzig 1897, pp. 26-27; APHERDIANUS, 
Institutio puerorum, f 13 r; VEREPAEUS, Institutiones, pp. 39 en 41 vgg; FUNGERUS, De pue-
roram disciplina, p. 307. Wanneer de Humanisten de jeugd het spelen toestaan, vergeten 
zij er meestal nooit haastig aan toe te voegen, dat alleen maar 'lusus honesti', 'docti' of 
'liberales' toelaatbaar zijn. Zelfs het spel moest eigenlijk nog leerzaam zijn. Vergelijk b.v. 
HEGENDORPHINUS (De instituenda vita, p. 66): 'Lusus cum aequalibus suo tempore permitti-
mus, sed doctos tantum et ad corporis exercitium utiles. Docti sunt, certare numeris, 
quod Arithmetice docet...'. Typerend voor de opvatting, dat het spel moest dienen om 
weer frisser aan de studie te gaan is VEREPAEUS' uitspraak (Institutiones, p. 41): 'Concedenda 
est omnino pueris statis diebus aliqua studiorum remissio, et laboris laxamentum, ut ala-
criores ah eo ad exerdtia scholastica revertantur...' Ook door de algemeen gehouden 
verplichting om ook bij het spel Latijn te spreken, kwam de jeugd nooit geheel en al uit 
de studiesfeer vandaan. Wat betreft de beoefening der muziek in de opvattingen der 
Humanisten, ook daarover zou veel te zeggen zijn. Vittorino da Feltre stond er tamelijk 
wantrouwend tegenover, zeker tegenover volksmuziek. En dit schijnt bij de Italianen 
tamelijk wel de normale houding te zijn geweest (W. H. WOODWARD, Vittorino da Feltre 
etc., pp. 43, 239-241). In het Noorden zijn de meningen verdeeld, maar het zou teveel 
ruimte vergen om deze naar behoren weer te geven. 
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recreatie, dit in tegenstelling tot de Italianen, die aan sport en spel 
een veel hogere waarde toekenden, en die in hun opvoedingsidealen 
alzijdiger waren en van dichtbij de oude Griekse καλοκάγαοία na
streefden: ontwikkeling en schoonheid naar ziel èn lichaam. Maar dit 
nader uit te werken zou ongetwijfeld het evenwicht in dit hoofdstuk 
enigszins verstoren. Het moet blijven bij deze enkele aanduidingen. 

2. De leraar 

De bijzondere hoogachting, die het beroep van leraar genoot, vond 
haar weerspiegeling in de zeer hoge eisen die de Humanisten aan de 
ideale onderwijzer stelden, en vaak haar schaduwzijde in de critiek 
waaraan zijn persoon blootstond. 

Het was niet zo heel gemakkelijk om een leraar te zijn naar het 
hart van Erasmus of Vives. Alleen al hun voorwaarden op weten
schappelijk gebied waren dermate streng, dat iemand die daaraan wilde 
voldoen, zijn halve leven zou moeten besteden om zich op zijn taak 
voor te bereiden. Hij is er niet mee klaar als hij alles gelezen heeft wat 
hij de leerlingen moet uideggen, neen, hij moet thuis zijn in de litera
tuur in volste uitgebreidheid (in illa vastitate scriptorum tamquam domi 
suae versatur), niet als een vreemdeling hier en daar wat snuffelend, 
maar als een meester die precies weet waar hij iets kan vinden. Hij 
moet een echt philoloog zijn, ook de minder belangrijke schrijvers 
.beheersend, en evenzeer de moderne, die grammatica's of commen
taren in het licht hebben gegeven. Maar niet alleen de letterkunde moet 
voor hem geen geheimen meer bezitten, ook de astronomie, de 
kosmographie, in het algemeen de realia dienen grondig bestudeerd 
te worden, en voorzover de interpretatie van de auteurs het eist, ook 
de metaphysica, theologie, medicijnen en rechtswetenschap. De berg 
namen die Vives de aanstaande onderwijzer voorschotelt, moge plei
ten voor 's mans eigen encyclopedische belezenheid, maar was wel in 
staat om menigeen van het heilige beroep af te schrikken.1 Nog erger 
maakt het wellicht Erasmus. Hij gaat zover dat hij zelfs kennis van 
de kunst der magie en van de inrichting van het leger in de Oudheid 
vereist.2 

Het humanistisch program van de onderwijzersopleiding zet de 
hoge opvatting van het leraarsambt wel inleen helder licht, indien 

1 O. BURGER, Erasmus von Rotterdam und ¿Ur Spanier Vives, Kempten 1914, p. 33; Val VI 
Î06, 337-340· 
» LB I J22 E-523 F en LB I 915 AB. 
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deze tenminste evenredig gedacht mag worden aan de gestelde eisen, 
maar van de andere kant kunnen wij ons niet aan de indruk onttrek
ken, dat hier eigen eruditie en capaciteiten al te rigoureus als algemene 
maatstaf worden aangelegd. Waarschijnlijk was het minder de lust 
tot épateren die tot dergelijke opgeschroefde eisen leidde als wel een 
sterk intellectualistische inslag, waardoor het voor een uitgemaakte 
zaak gold dat de knapste ook wel de beste onderwijzer zou zijn: 
'Wie iemand wil onderrichten, moet er voor zorgen van stonde af 
aan de beste dingen te onderwijzen (statim optima tradat), maar wie 
de beste dingen op de juiste wijze wil onderwijzen, hij moet alles 
kennen, of indien dat voor het menselijk verstand onmogelijk is, toch 
zeker de voornaamste gegevens van iedere wetenschap'.1 En Hegen-
dorphinus: 'Kies je een zo geleerd mogelijke leraar uit (Praeceptorem 
tibi deliges quam eruditissimum). Want het is immers niet mogelijk, 
dat iemand een ander goed kan onderrichten, die zelf 'ineruditus' is'.2 

Dergelijke uitspraken treffen we eveneens aan bij Murmellius, Vives 
Schrevelius en Fungerus.3 

Dat deze opinie, die dus de paedagogische en didactische kwaliteiten 
sterk liet afhangen van de graad van ontwikkeling des leraars, al
gemeen gehuldigd werd onder de Humanisten, zegt ons Gualtherus 
Sylvanus. Hijzelf staat nogal sceptisch tegenover dit eenstemmig oor
deel, wijst als man van de praktijk eerst op de financiële onmogelijk
heid om overal reeds bij het meest elementaire onderwijs de beste 
en geleerdste mannen aan te stellen, maar verder ook op het feit dat 
velen, die niet van de knapsten zijn 'nochtans zonderlinge gratie heb
ben, om tgeene dat zij verstaen enen anderen te doen verstaen'.4 

Dit sterk accentueren van de polymathie mag echter niet doen 
vergeten dat de zwaar te torsen aureool rond het hoofd van de ideale 
leraar nog andere stralen bevat: zedelijke integriteit, diepe godsvrucht, 
hoogstaand karakter, een welgevormd uiterlijk, levenservaring, vlijt, 
onbaatzuchtigheid (geen winstbejag!), het vermogen, het 'flair' om 
iets duidelijk te maken (facultatem et dexteritatem tradendi), gematigd
heid en evenwichtigheid, stiptheid, geduld, opgewektheid, goedheid 
en vriendelijkheid, die nochtans nooit in slapheid en gemeenzaam
heid mag ontaarden, en tenslotte gelijkgezindheid tegenover allen, 
'dives pauperne sit', ziedaar ongeveer de uitrusting, die de Humanis-

1 LB I j2} A. 
s Christiana Imtitutio, p. j i . 
a Scop. В V 2i; Val VI }o6; SCHREVELIUS, Diatribae, p. 125; FUNGERUS, Depuenrum disci
plina, p. 261. 
* VAN DOORNINCK, SylvOtUiS, pp. 95-97. 
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ten vergden van degene, die zich aan dit heilige beroep dorst te 
wijden.1 

Van niets waren zij echter zozeer doordrongen als van de liefde 
die er tussen leraar en kind moet heersen. Die sfeer van wederkerige 
sympathie beschouwden zij als een conditio sine qua non voor het 
bereiken van goede resultaten. Het mag dan zijn dat ook dit geen 
nieuwe ontdekking was, dat zij ook dit naast zoveel andere dingen 
reeds bij Quintilianus hadden gevonden2, in ieder geval viel het woord 
'amor magister optimus' niet op een onvruchtbare bodem. Wij zijn 
toch wel niet onbillijk tegenover de middeleeuwse school, indien wij 
zeggen dat zij letterlijker dan ons lief kan zijn het schriftwoord uit
legde dat zegt, dat een goed vader zijn zoon kastijdt.3 Daarvoor hoe
ven we ons nog niet te beroepen op de haarsträubende geschiedenis
sen die Erasmus hierover opdist. Wij behoeven niet te geloven dat de 
schoolmeesters van weleer allen kinderbeulen en sadisten waren, dat 
zij de roede hanteerden naar het hun lustte, dat zij de kinderen kreupel, 
blind, ja dood sloegen, zodat men eerder van een folterkamer dan 
van een school zou moeten spreken. Het is geen vraag hoeveel de 
Rotterdammer hier zelf van geloofde. De sidderende verontwaar
diging waarmee hij zijn tirades tegen de onbehouwen schelmen voor 
de klas schreef, en die wij door de sluier van het Latijn heen en over 
een afstand van vier eeuwen nog navoelen, is een garantie voor zijn 
oprechtheid. Het siert en typeert de man, die immer zachtmoedigheid, 
welwillendheid en verdraagzaamheid predikte en hart had voor al 
wat zwak was en verstoten werd. Maar zijn schromelijke overdrij
vingen ontzeggen de historicus het recht om zich veel op zijn getuige
nis te verlaten.4 

De uitlatingen van Melanchthon en Luther, ten dele steunend op 

1 ERASMUS: LB I j u CD, 509 BC, 915 F; MURMELLIUS: В II 45-47, В I 23-24 en В V 7} 

en 83; VIVES: Val VI 273-274; WIMPHELING: KNEPPER, p. 80; BARLANDUS: DAXHELET, 

pp. 187-188; SÏLVANUS: VAN DooRNiNCE, Syhanus, p. 91; VEREPAEUS, InstitulioMS, p. 19; 
FUNGERUS, D« puerorum disciplina, p. 261-262. 
• A. MESSER, Quintilùm als Didaktiker.... in: Neue Jahrb. f. Philol. u. Päd. LXVII (1897) 
pp. 191-193. 
8 Prov. ХШ, 24; cf. ХХШ, 13, 14 en XXIX, 15. 
* LB I J04 В, 505 ВС, 5о6 D sqq., 507 ВС. Erasmus over een zelf ondergane tuchtiging, 
die hem, volgens zijn zeggen, aan de rand van het graf bracht: LB I J04 F-joj A. Hij 
is vooral gebeten op de Franse en Schotse ( = Engelse?) meesters. Kinderen werden 
voor niets gekastijd om nederigheid te leren. Alleen slagen konden hen verbeteren (LB I 
505 BC). De mishandeling, beter marteling, van een twaalfjarige jongen, uitvoerig be
schreven LB I 506 D sqq, is zo wreed, dat ze ons, ondanks de precieze details, toch on
geloofwaardig of minstens sterk overdreven voorkomt. Is Erasmus hier niet het al te 
goedgelovige slachtoffer geweest van een ziekelijke fantast? 
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eigen ervaringen, de zeer laatdunkende woorden van Agricola, het 
ingehouden betoog van de irenische Vives tegen de bruutheid van 
de schoolmeesters1, kunnen echter het door Erasmus al te sterk aan
gezette beeld van de middeleeuwse prügelschool wel wat verzachten, 
maar in wezen toch niet veranderen. Tekenend zijn ook de diverse 
scheldnamen die in Duitsland voor de leraren werden gebruikt, en die 
een zeker officieel cachet hadden gekregen, hetgeen blijkt uit het voor
komen van deze titels in ambtelijke stukken.2 

Dat het binnendringen van het Humanisme op de school terstond 
gepaard ging met een humaner optreden tegenover de kinderen, is 
stellig te veel gezegd. Het is al veelzeggend dat een man van de prak
tijk als Murmellius zich nergens uitspreekt tegen lijfstraffen. Misschien 
kroop hier het collegiale bloed waar het niet kon gaan en verhinderde 
zijn solidariteitsgevoel hem af te geven op zijn ambtgenoten. Waar
schijnlijker is echter, dat ook hij in roede en plak een onontbeerlijk 
tuchtmiddel zag. En zeker is dit het geval bij Macropedius, die in zijn 
Petriscus - feitelijk een pleidooi voor een hardhandige aanpak van de 
opvoedelingen - met welbehagen een ouderwetse kastijding schildert.3 

Verepaeus op zijn beurt, aarzelt niet de 'virgae' nog als heilige zaken 
(res sacrae) voor te stellen, waar de knapen zelfs met geen vinger aan 
mochten komen.4 Verschillende colloquia-verzamelingen, vooral de 
vroegere, tonen evenmin aan dat de meester zich nu schaamde om 
de roede stevig te hanteren.5 

Was men op papier al zo drastisch, dan zal de practijk zeker nog wel 
het een en ander te wensen hebben overgelaten. 

Bleef zo de roede nog lang een onmisbaar attribuut van de leraar, 
ook in de gedachten van het merendeel der Humanisten - zelfs 
Erasmus stond het gebruik bij uitzondering toe op volstrekt weer-

1 HARTFELDER, p. 411; VAN DER VELDEN, pp. 207-208; Val VI 305. 
1 SoLMU NYSTRÖM, Die deutsche Scbulterminologu in der Periode 1300-1740, Helsinki 1915, 
pp. 134-13;. В.v.: Stockmeister, orbilius, Pauker, Hosenpauker, Arschpauker, Arsch-
tyiann, Schillingmeister). 
' J. HARTELUST, De dictione Georg» Macropedii, Utrecht 1902, pp. 1)4-15;. Bij dezelfde 
in de syntaxis van Macropedius vele voorbeelden van leerlingen, die met de roede ge
tuchtigd worden (p. 4). De roede wordt door hem in plechtstatige hymnestijl verheerlijkt: 

'Nam virgula dum caeditur, 
Non corpus ipsum occiditur. 
Sed liberatur ignibus, 
d e s i anima horrendis tartari' (p. 167). 

« XII tabulae, p. 22. 
1 BÖMER, Scbültrsgesprätbe, pp. 26, 4o . 63, б ] . 
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spannige leerlingen 1 - , dan zijn de humanistische paedagogen het er 
evenzeer over eens, dat de kastijding nooit mag plaats hebben in 
woede of ongeduld, dat schelden, bespottelijk maken, krenken van 
eer- en schaamtegevoel uit den boze is, en dat de stok nooit mag aan
vullen wat aan 's meesters 'ars docendi' ontbreekt.2 Want: 

'also wert in den disrpel gecastytt 
dess Meesters botticbett. 
End tis altoos bevonden, 
boe botter Praeceplor, boe meerder slager, 
en hoe beter Discipel, hoe teerder verdrager' 

zegt Sylvanus onnavolgbaar puntig.3 

De voornaamste verdiensten betreifende de methodiek, die de Hu
manisten zich verworven hebben, liggen echter in de positieve richt
lijnen, die zij gaven aangaande de verhouding die er tussen de meester 
en de jongens diende te zijn. Deze culmineren in de uitentreure her
haalde uitspraak, dat de leraar een vader moest zijn voor zijn leer
lingen, die hem op hun beurt een kinderlijke liefde moesten toe
dragen. 'De praeceptor moet je niet minder beminnen, hoogachten 
en vereren dan indien hij je vader zou zi jn . . . want van niemand kun 
je een groter weldaad ontvangen dan van hem door wie je een meer 
ontwikkeld en beter mens wordt', 'hij (de leraar) zal een vaderlijke 
liefde voor zijn discipelen koesteren, zodat deze voor hem de plaats 
van kinderen innemen - ut illi sint ei filiorum loco'.1 'De leraar moet 
liever bemind dan gevreesd worden en de jongens een vaderlijk hart 
toedragen.' 5 'Hij (de leraar) moet goed weten dat de eerste trap in 
het leren de liefde voor de leraar is. Door deze aan te kweken zal hij 
zich een vaderlijke onaantastbaarheid verwerven (Non ignorabit 

1 LB I }o8 A - C . Ook Vives beaamt de noodzaak van lijfstraffen voor sommige leerlingen, 
waarschuwt echter ook dan geen lichamelijk letsel toe te brengen en te zorgen dat de 
leerlingen er door gewoonte niet ongevoelig voor worden. Oudere knapen moet men 
slechts hoogstzelden kastijden, en nooit mag men zijn toevlucht tot de roede nemen 
wegens onvoldoende schoolprestaties (Val VI 317-318). Van hetzelfde gevoelen waren 
STURM (D< literarum ¡udii rede aperiendis, f 8 r), HEGENDORPHINUS ( D Ì iiutUuenda vita, p. 7 
en Christiana Institutio, pp. 3-4), SCHENCKELIÜS {Tabula МесЫ., pp. 32-34) en FUNGERUS 

{De puerorum disciplina), pp. 272-274). 
a APHERDIANUS, Institutio puerorum, f 8 v-f 9 r; WIMPHELING: KNEPPER, p. 79; MURMEL-

LIUS: Β Π 47; VIVES: Val VI 317 f lpsi verberari digniores' zegt de Spanjaard van mees

ters, die met de stok de leerstof er in slaan); VEREPAEUS, Institutiones, pp. 48-50, 53-54. 
S VAN DOORNINCK, Sylvanus, p. 96. 

* V I V E S : Val I 271 en VI 274. Zie ook Val VI 295 en 305, en BOMER, Scbülergspräcbt, 

p. 180. 
1 MuRMBUJUS: В I 21. Zie ook В I 30, В II 45~47 en 5 Ι _ 5 2 · 
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primum discendi gradum esse amorem praeceptoris, in quo colendo, 
paternam sibi constituet sanctitatem').1 En Verepaeus, als Murmellius 
en Apherdianus iemand die zich er niet toe bepaalde van achter zijn 
schrijftafel over de liefde te oreren, maar haar in de harde praktijk 
van het schoolleven beoefende, zet daardoor aan zijn woorden nog 
meer kracht bij, wanneer hij vaststelt, dat iemand, die een ander wil 
onderwijzen zonder hem lief te hebben, ja zelfs een hekel aan hem 
heeft, dubbel dwaas handelt: want hij doet zelf nutteloze moeite en 
ook de leerling bezorgt hij niets dan last.2 

Zeer fijne opmerkingen over deze liefdevolle verstandhouding 
heeft ook Erasmus gemaakt. Zo waar hij zegt, dat de liefde voor een 
groot deel de moeite en de last zal wegnemen, en dat op den duur 
het kind dat aanvankelijk de letteren minde om de leraar, eenmaal de 
leraar zal liefhebben om de letteren.3 De verre echo van deze uit
spraken beluisteren we nog in Sylvanus' kernachtige Deductie: 'De 
liefde des discipels tegen den meester, is zo nodich, dat Quinctilianus 
(lib. 2 cap. 10) meint, dat sonder die de studia niet beter können be-
dijen, dan zaet dat gestrooit is in eenen ongeploechden akker. Want 
diemen lief heeft, die hoort men geern, die gelooft men geern, dien 
zoekt men gelijck te worden, men is geern bij hem; men komt ter 
scholen, als tot een gewünschte Maeltijt. Indien hij geprezen wert, hij 
sal te blij der wezen. Indien hij gestraft wert, hij sal te verduldiger 
wezen, ende daer die liefde niet en is, daer is tconrarie van alle dése 
dingen.' 4 

Ongetwijfeld zijn de eisen die de Humanisten de leraar en dus vaak 
zichzelf stelden, niet gering te noemen. Zeker in de zestiende eeuw, 
toen de scholen nog allerminst modelinrichtingen waren en de klassen 
enorm groot, en toen leermiddelen amper bestonden, zal het een zeer 
zware taak zijn geweest met wijsheid, welwillendheid en zachtheid op 
te voeden, te onderwijzen met een geduld dat de leerlingen het niet 

1 APHERDIANUS, Institulio puerorum, f 7 v. 
* Institutiotus, p. 20. 
' LB I 509 B, 503 D E ; cf. ook zijn raad in een brief aan Christiaan Northoff (1497), A I 
56, 11. 
* VAN DOORNINCK, Sylvanus, p. 99. Zie ook Ы. 243-244. Soortgelijke beschouwingen 
bij WiMPHELiNG (KNEPPER, pp. 78-79), BARLANDUS (DAXHELET, p. 188, en Dialogi, A'dam 

IJ30, fb 7 ν en fb 8 r), HEGENDORPHINUS {Christiana Institulio, p. 31), FUNGERUS (D» 

puerorum disciplina, pp. 262 en 268) en SCHREVELIUS {Diatribat, p. 130). Vaderlijke liefde 
in een vrouw is niet wel mogelijk. Wellicht dat mede daarom de Humanisten zo gekant 
waren tegen de 'schoolmatresse', n'en déplaise Anna Bijns: 'Praeter naturam est, foeminam 
in masculos habere imperium' (LB I 504 С). 'Neque enim scholis pracfici feminam decet' 
(Val IV 84). Zie ook Val VI 281. 
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al te kwalijk neemt als zij iets niet direct begrijpen en dit niet op 
rekening van kinderlijke boosheid schuift, maar wijt aan toevallige 
indispositie of het ongunstige moment1, met een opgewektheid die de 
dorre stof kruidt met een aardige anecdote of een grappig gezegde 2, 
met een aandacht voor de kinderen die rekening houdt met hun bij
zondere individuele geaardheid. Wie kan het de leraar kwalijk nemen 
dat hij slechts zeer langzaam Erasmus' woord ter harte nam, dat de 
strafwerktuigen die de christen passen, aansporing en aanmoediging 
zijn, het voorhouden van goede voorbeelden en het opwekken van 
afschuw door het voorhouden van slechte, en soms een door toewij
ding, niet door bitterheid ingegeven berisping? 3 En dat hij van die 
andere uitspraak, dat het niet veel betekent ezels of runderen te com
manderen, maar dat het zeer schoon is - al is het ook zeer moeilijk 
- kinderen 'liberaliter' te onderrichten 4, vooral onthield dat het zeer 
moeilijk was? 

Het is dan ook een aangename verrassing, wanneer men hier en 
daar op de humanistische predikatie van liefde en barmhartigheid een 
echo uit de praktijk opvangt, die stellig wijst op het groeien van een 
mildere geest. Een stuk uit het Goudse archief laat zich aldus uit: 
'Ende quade woerden met indignatie, of vloukenghe moet hij svighen. 
Ende hij en hoert niet te wesen op loepech (oplopend) van sinnen, 
maar saftmoedegh lerende haer dat evangelie. Ende als quintilianus 
seijt men salse met goede vermaninghe tot duechden trecken ende 
niet met slaghen... Item en meester en hoert soe strenghe niet te 
wese in dat corregeren van sinen discipulen, maer ghedachtig sijnde 
als david sijt ie heb ghewest als en menche, niet veel straffende, ende 
als oseas seijt ick wil barmhaftijcheijt ende gheen sacrificii.'5 Ook de 
aanstellingsacte van Thomas Chytropaeus (1567) uit Kampen ademt 
een onverwachte zachtheid: ' . . . Ende die пае der geslaghen urhe ko
men mit woerden offt mit een hantplack proper ende manierlick ende 
niet wredelick corrigieren ende insonderheid ansien neemen op die 
kleinheit ende teederheit der jongens ende oeck anhören die reden 

1 KNEPPER, p. 80. ' LB 1511 CD; B V 22-23. s LB I 508 A-C. « LB I 504 D. 
* Dit stuk uit het archief van de stad Gouda (doos Scholastrie) is getiteld: 'Dese пае 
ghescreven leringhen sijn ghecolligeert uut m. Jan gerson, ende ander godtelike doctoren 
totten iongeren profiet. Ende dat ter eeren vanden raets beeren goudae.' Het is aldus 
ondertekend: 'Ende dit offer ick heer Jan cappelaen vander goudae, meester Roeleven 
den vicecoreijt van deser Stadt, ende meester garrit den oesterlinghe, ende oeck mede 
den beeren der selver Stadt.' Het is niet gedateerd, maar daar een der genoemde heren, 
meester Roeleven ( = Mr. Rudolf Jansz. van Monnikendam) gestorven is in het jaar 1546 
(volgens een vriendelijke informatie van de stadsarchivaris van Gouda, Drs. J. Taal) 
spreekt het vanzelf dat het stuk van voor dit jaar moet zijn. 
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hoers vuthblijuens.. , ' 1 Ongeveer in gelijke bewoordingen staat in 
een Venloër programma (begin 17e eeuw), dat de leraren in alle klas
sen, maar vooral in de laagste, zonder woede en drift moeten optre
den als kastijding nodig is en dat zij de 'parvuli' en 'tenelli' liefdevol 
en door 'paterno affectu', eerder door zoetheid (dapsilitate) dan door 
gestrengheid, tot verbetering moeten brengen.2 Hoe verontschuldi
gend tenslotte zegt Sylvanus, dat wie geheel en al zijn les niet kent ook 
wel eens wordt geslagen.3 

Deze getuigenissen, nog door verschillende andere aan te vullen *, 
wijzen er wel op, dat onder de invloed van de humanistische geschrif
ten naast de ruige, middeleeuwse discipline een menselijker element 
in de verhouding tussen opvoeder en opvoedeling was ontkiemd. Het 
blijft de onvergankelijke verdienste van de Humanisten, dat door hun 
toedoen in de Westeuropese paedagogiek zich sedertdien de karak
teristiek ontwikkelt van echt christelijke humaniteit, zich uitend in 
hoogachting voor de persoonlijkheid van het kind, in bekommernis 
om het zwakke en weerloze, in deernis met het mislukte en verwor
pene. 

3. Organisatie van het onderwijs 

Hierover kunnen we vrij kort zijn. De humanistische denkbeelden 
aangaande de organisatie van de scholen maken samen niet veel meer 
uit dan wat schilferwerk: enkele los uitgestrooide opmerkingen, die 
moeilijk samen te vatten zijn in een algemene karakteristiek. Degene, 
die er wellicht het diepst over heeft nagedacht en een all-round 
schema heeft nagelaten, is wederom de Spaanse Humanist Vives ge
weest 5, maar er dient onmiddellijk aan te worden toegevoegd, dat 

1 J. С BIJSTERBOS, Mtdedeeling over de gescbkdems van bet onderwijs te Kampen, in: Verslagen 
en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Ge
schiedenis VII (1872) p. 49, n.l. 
* Art. 4 van § 'de Conrectore et infimae classis Praeceptoribus'. 
3 VAN DooRNiNCK, Sylvanus, p. 108. 
4 Zie b.v. ook de Leges van 1576 voor Amsterdam en Haarlem (van Schonaeus), waarin 
de kinderen liefde voor hun leraren wordt opgelegd (Het Boek I (1912) p. 324); de Ratio 
van 1588 voor Leeuwarden ca. wijst er op dat de leraren, naast bekwaamheid, stiptheid 
en ijver, een grote liefde voor hun roeping en de kinderen moeten hebben (uitg. FRAN
CKEN, pp. 13-14); het wil mij ook voorkomen, - maar dit zou nader onderzocht dienen 
te worden -, dat er ook in de colloquia-verzamelingen een ontwikkeling ten gunste van 
een mildere tucht is waar te nemen. De oudere stellen nog voortdurend de roede hanteren
de rector voor ogen, en leerlingen, die er elkaar aan herinneren. De latere spreken er 
daarentegen veel minder van. 
» Val VI 272-285. 
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hij in de uitwerking van zijn ideeën al te weinig rekening heeft ge
houden met de bestaande toestanden. Heel zijn plan blijft dan ook 
naar ons gevoelen in de lucht zweven, het slaat nergens aan, het is 
misschien theoretisch onberispelijk, maar het moest onuitvoerbaar 
blijven, omdat het veel te hoog grijpt en zulke onmogelijk na te komen 
eisen stelt. 

Eén der eerste problemen betrof de kwestie: school- of huis-
onderwijs? Quintilianus had zich onomwonden voor het eerste uit
gesproken 1, en hoe zijn woorden, bij sommige Humanisten althans, 
voor een soort godsspraak golden, kan men uit Murmellius' mening 
hieromtrent opmaken: 'Fabius ( = Quintilianus) echter heeft in het 
eerste boek van 'De oratoria institutione' alle twijfel hierover weg
genomen, zodat ik geloof, dat er wel geen enkele 'litteratus' is, die 
niet van oordeel is, dat de knapen veel beter op een school - als die 
tenminste goed is - onderwezen worden (dan thuis)'.2 Erasmus maakt 
enig voorbehoud, maar ook hij laat de schaal tenslotte doorslaan naar 
de kant van de school.3 Fungerus eveneens. Als voordelen somt hij 
o.a. op, dat men door het klassesysteem veel gemakkelijker de wed
ijver kan stimuleren, en dat de school een goede gelegenheid biedt 
om het kind te gewennen aan vreemden. De objectie, dat de morele 
gevaren er veel groter zijn, wijst hij af met de opmerking, dat ook 
de huisonderwijzer een gemene kerel kan zijnl4 Daarentegen spreekt 
Vives zich beslist uit ten gunste van het onderwijs thuis. Het is zijn 
ideaal, dat de moeder het kind leert lezen en schrijven. Omdat ook 
hij echter inzag, dat er wel iets te zeggen viel voor het klassikale 
systeem, verbindt hij er de conditie aan, dat dit huisonderwijs moet 
geschieden aan verscheidene jongens tezamen.5 

Wanneer moest het kind naar school? Dat er ouders waren, die 
hun kroost zo lang mogelijk thuis hielden om het te vrijwaren van 
de strenge discipline, vertelt ons Schreveüus e, maar ook scheen het 
voor te komen - als we ons hierin tenminste mogen verlaten op het 
gezag van Sylvanus - dat men kinderen van zes, vijf, ja van vier jaar 
naar de Latijnse school stuurde om er thuis maar van af te zijn.7 Over 
het algemeen staan de Humanisten op het standpunt, dat zo vroeg 

1 HOFER, pp. 58-60. * Β Π 25-z6. S HOPER, pp. 58-60. 
* De puerorum disciplina, p. 275; ook SCHREVELIUS oordeelt: ' . . .publicam institutionem 
privatae longe praeferendam esse', wegens het gemeenschapswezen-zijn van de mens 
(Diatribae, p. 100). 
6 Val IV 258 en VI 284. 
• Diatribae, p. Ij6. 
7 VAN DoORNiNCK, Syhanus, pp. 214-215. 
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mogelijk met de ontwikkeling van het kind moet worden begonnen 
('Nihil autem haeret tenacius, quam quod vacuis animis instillatur: 
niets blijft beter zitten, dan wat door nog onbeschreven geesten wordt 
opgenomen' ^ , maar of zij dit bedoelen als systematisch onderwijs is 
zeer twijfelachtig. Verschillenden verstaan er 'geleerde' spelletjes 
onder, waardoor alvast enigermate het lezen wordt geleerd.2 Over de 
leeftijd waarop dan de school de taak van het huisgezin moet over
nemen, laten de Humanisten ons in het onzekere. Alleen schrijft 
Schrevelius, dat sommige paedagogen aanraden om de knapen pas 
met zeven jaar naar school te sturen.3 

Zelfs over de inrichting van het schoolgebouw zijn er, zeer spo
radisch overigens, enige progressieve ideeën te vinden, volkomen 
passend in het methodisch kader, dat de Humanisten hebben ontwor
pen. De juistheid van de mening, dat het in de Middeleeuwen een 
ingeworteld vooroordeel was, dat het belang van de studie een som
bere en ongezonde omgeving voor de school vereiste 4, mag met 
grond worden betwijfeld. Eerder moet deze feitelijke toestand ver
klaard worden uit het algemene mangel aan hygiënische inzichten. 
Ondanks die progressieve ideeën laat Murmellius zich toch niet zon
der enige wrevel uit over scholen, die versierd zijn met schilderijen 
en beelden en die openlijk en vrij de leerlingen het schouwspel bieden 
van welig groene weiden en voortkabbelende beken.5 Dacht hij hier
bij aan het 'Casa giocosa' ? Onmogelijk is het geenszins, dat Da Feltre's 
instituut ook hier in het Noorden bekendheid had verworven. Na
gevolgd is het er zeker niet. En Erasmus is niet door Da Feltre's maar 
door Colet's voorbeeld geïnspireerd, toen hij terloops een lans brak 
voor een doelmatige en hygiënische inrichting van het schoolge
bouw.' Vives tenslotte vergt, dat de school in een gezonde omgeving 
ligt, zonder al te veel afleidend natuurschoon. Het mag geen drukke 
huurt zijn, maar ook niet te rustig, omdat anders de leerlingen on
gezien hun wandaden kunnen bedrijven; en ver moet de school ver
wijderd liggen van kroegen, van adellijke hoven en meisjes!7 

Nog één punt is er, waarin het Humanisme zich bij monde van zijn 
grootste vertegenwoordiger fel kant tegen het middeleeuwse school
systeem. Wij bedoelen het euvel van de private scholen. Dat kloos-

1 LB I 49$ E; zie ook MURMELLIUS: Β Π 26-27; HEGENDORPHINUS, Christiana institutio, 
p. 31 ; GELDENHAUER, Institutio scholae christianae, f A 7 f. 
1 O.a. SCHREVELIUS, Diatribae, p. 138, en FUNGERUS, De pmrorum disciplina, p. 267. 
' Oiatribae, p. 136. 
4 Dit beweert b.v. W. H. WOODWARD, Vittorino da Feltri etc., p. 32. 
» Β Π 38-39. * А IV Ι2ΙΙ. ' Val VI 272-273. 
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terlingen, die 'zelf duisterlingen, in een donkere hoek jongens samen-
trommelden om hun ongestraft (maar niet onbetaald!) wat dan ook 
te onderwijzen' ^ was Erasmus een doorn in het oog. Het waren 
vooral de Broeders des gemenen Levens, 'dat slag volk, dat het mid
den hield tussen monniken en leken ', die het bij hem moesten ont
gelden, omdat zij er, met verwaarlozing van de echte 'liberale' educa
tie, op uit waren, zoveel mogelijk begaafde jongelieden voor het 
klooster te winnen.2 Daarom vooral pleit Erasmus zo vurig voor 
'Scholae publicae' ('Schola aut publica aut nulla'3): door de 'Staat' 
opgerichte en gecontroleerde scholen met eveneens door de Staat 
bezoldigde onderwijzers, juist zoals ook Vives dit wenste.* Merk
waardig genoeg schijnt deze gedachte, die toch een zeer geringe 
plaats in het geheel der humanistische ideeën inneemt, vooral in de 
tweede helft der zestiende eeuw een ongehoorde invloed op de ont
wikkeling van het onderwijs te hebben uitgeoefend.5 De directe be
moeienis van de stedelijke magistraat en van de gewestelijke Staten 
met de scholen, tot uiting komend in de pogingen om het onderwijs 
in één school te concentreren e, in het voorschrijven van uniforme 

1 LB I 921 С · Α Π 447, ιοο; LB I 921 C-F. 
* LB I 504 D; zie ook LB I 921 С 
* Val VI 274. Het behoeft wel nauwelijks vermelding, dat men noch Erasmus, noch 
Vives, noch welke Humanist dan ook, om hun opteren voor 'scholae publicae' mag 
beschouwen als voorvechters van het huidige openbare onderwijs. De toestanden van 
nu en vier eeuwen terug zijn onvergelijkbaar. 
( De geschiedenis van het onderwijs in de zestiende eeuw is uitermate ingewikkeld. 
Verschillende determinerende krachten zijn gelijktijdig, of kort na elkaar, aan het werk, 
terwijl de politieke en institutionele warboel, die de Nederlandse gewesten te aanschouwen 
gaven, ook al niet bevorderlijk is voor een helder inzicht in de ontwikkeling, die het 
onderwijs doormaakte. We stippen dit aan, omdat plaatsgebrek ons verhindert in te gaan 
op kwesties, die bovendien met het paedagogisch Humanisme slechts zeer zijdelings of 
helemaal niet samenhangen. Wel dient te worden vastgesteld, dat verschillende tendenties, 
die na 1572 sterk naar voren komen, ook daarvoor, reeds vóór het optreden van Luther 
zelfs, aanwijsbaar zijn. Bijv. het streven naar één centrale Grote school (bijv. in 149; te 
Amsterdam, J. WAGENAAR, Amsttrdam in qi/m opkomst etc , A'dam 1765, Ш, pp. 658-
6)9, cf. ook R. R. POST, Scbolen en onderwijs in Nederlandgedurendt de MidJeleeuwen, p. 65), 
en het streven van de stedelijke bestuten om zelf het recht van scholastrie in handen te 
krijgen (cf. POST, a.w., pp. 49 vgg.). Ook bestonden er reeds vóór 1572 commissies van 
scholarchen en curatoren (BOOT, p. 100) en werden er soms al voor alle scholen van een 
gewest dezelfde boeken voorgeschreven (Archief voor de geschiedenis van het aartsbis
dom Utrecht XXX, p. 356; BUDDINGH, Gtscbiedenis van opvoeding en onderwijs I, p. 177). 
* In 1570 verzoek van leraren der St. Hiëronymusschool te Utrecht alle private scholen 
te sluiten. In 1586 gebeurde dit inderdaad, ofschoon niet afdoende, daar in 1604 nogmaals 
een verbod voor het houden van particuliere scholen werd uitgevaardigd (L. MIEDEMA, 
Rtsolutiën van de Vroedschap van Utrecht, pp. IV-V en Cl); in 1594 werd te Groningen de 
Latijnse school van Ubbo Emmius de enige (Roos, p. 9); in 1588 werden alle private 
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leerboeken1, het instellen van raden van toezicht en bestuur2, en 
culminerende in het opstellen en uitvaardigen van voor gehele ge
westen geldende schoolordes 3, zou er op kunnen wijzen, dat Eras
mus' woorden niet zonder echo verklonken waren. Zo mag men 
echter het historisch proces niet uitleggen. Voor deze ontwikkeling 
zijn andere o o r z a k e n aanwijsbaar, v o o r e e n v o o r n a a m g e d e e l t e g e 
scholen in de zes Friese steden Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Dokkum, Bolsward 
en Sneek, opgeheven. De Franse scholen werden met de officiële scholen verenigd en 
aan de door de 'gubemator ac deputati ordinum Frisiae' uitgevaardigde schoolorde on
derworpen. Ook alle andere scholen in steden en dorpen moesten voor zover dit met 
hun status strookte deze schoolorde opvolgen (FRANCKEN, uitg. van de 'Ratio' van 1588, 
p. 14); in IJ94 te Delft bij heroprichting van Latijnse school alle private Latijnse scholen 
verboden (BUDDINGH Π, p. 26); voor de Dordtse schoolhervorming van 1578-1579, die 
hetzelfde beoogde, zie G. D. J. SCHOTEL, De Illustre School Ie Dordrecht, p. 21, en J. L. 
VAN DALEN, Dt St. Nico/aas- of Nieuweker/t te Dordrecht, in: Bijdr. Bisd. Haarlem ХХГ 
(1899) p. 394; voor Breda (1602) zie M. A. NAUWELAERTS, De oude Latynse school van 
Breda, Bijl. П, p. 183. 

1 In 1580 werd op een vergadering van professoren, rectoren en enige leden der Staten, 
die gepresideerd werd door de prins zelve, o.a. besloten voor alle scholen van Holland 
en Zeeland één grammatica voor te schrijven: ' . . . ut per totam Hollandiam et consiliorum 
sociam Zelandiam, in omnibus scholis et Gymnasüs tam publicis quam privatis eiusdem 
notae et lecturae Grammatica, omnium artium et scientiarum matricula, traderetur' (GAR
REE, p. 24). De opdracht om een nieuwe grammatica samen te stellen viel de katholiek 
Schonaeus toe; zijn werk werd echter uit nijd en afgunst niet aangenomen, aldus de 
protestante opvolger van Schonaeus, Schrevelius (GARRER, p. 25). In 1625 werd een 
nieuwe poging gedaan en nu met beter gevolg (zelfde boeken, gelijke klassen, zelfde 
leerstof (ID., p. 25)); dezelfde leerboeken ook gevolg van de 'Rado' van 1588 voor 
Leeuwarden ca.; in 1611 schreven de Raden van Gclre en Zutfen voor alle scholen de
zelfde boeken voor 'opdat also in der leere gelijckheyt in allen scholen gehalden werde' 
(Bijdr. en Meded. van Gelre IV (1901) p. 360). 
1 Scholarchen of curatoren worden in vrijwel alle plaatsen vermeld. Zij hadden vaak 
vérstrekkende bevoegdheden: stonden soms boven de rector, benoemden, en salarieerden 
soms, diens 'ondermeesters' (BOOT, p. 100; J. B. KAN, Geschiedenis v. b. Erasmiaanscb gym
nasium, p. 21; I. J. VAN DOORNINCK, School van Zwolle, Bijdr. tot de Gesch. ν. Overijssel 
(1890) ρ. 107), controleerden de school of de ordonnanties werden nageleefd, keurden 
de leerboeken, waren aanwezig bij examens en promoties (BOOT, pp. 107-110; Μ. A. 
NAUWELAERTS, De oudt Lati/nse school van brida, pp. 45-46; EKKER, p. 101) enz. Het 
sterkste voorbeeld van een bijna almachtige positie van de scholarchen, tegenover wie 
rector en leraren bijna niet meer waren dan marionetten, geeft Wesel 15 8 5 (К. HEIDEMANN, 
Vorarbeiten ζ« einer Geschichte des höhere» Schulwesens in Wesel, in: Programma des Gym
nasiums zu Wesel 1859, II, pp. 28-29). Als bekroning van het streven naar meer centra
lisatie en staatstoezicht kwamen als direct gevolg van de schoolorde van 162; voor Hol
land en West-Fiesland, die door vele steden werd overgenomen, de scholen in de Repu
bliek onder bijzonder toezicht van de Raad van State te staan (M. A. NAUWELAERTS, De 
oude Lati/nse school van Breda, pp. 87-88). 
* De reeds vermelde 'Ratio' voor de Friese steden van 1588 (uitg. FRANCKEN) en de 
algemene schoolorde voor Holland en West-Fiesland van 1625 (Groot Placaet-BoecA I, 
f 373)· 
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legen op politiek-religieus terrein. De hervorming hier te lande maak
te het haast vanzelfsprekend, dat het recht van scholastrie aan de 
geestelijke bestuurslichamen werd ontnomen en overging in de han
den van de magistraten. De godsdienstige tweespalt leidde er ook toe, 
dat men hoe langer hoe meer de scholen als bolwerken en kweek-
plaatsen der ware religie opvatte, hetgeen dus meebracht dat men meer 
nog dan voorheen zekerheid wilde hebben aangaande de godsdienstige 
overtuiging der leraren en de inhoud der te gebruiken leerboeken. 
Dat de oorlog tegen Spanje het saamhorigheidsgevoel der gewesten 
versterkte, zal ook allicht een factor van enige betekenis zijn geweest. 
Tenslotte maakte de stichting van Academies, de Leidse universiteit 
voorop, het wenselijk, dat de gymnasia, wier abituriënten verder 
studeerden, een gemeenschappelijk leerplan volgden, opdat niet de 
dispariteit in de propaedeuse het én hoogleraren én studenten on
nodig moeilijk maakte.1 Tegenover al deze zo voor de hand liggende 
redenen is het toch wel vermetel te veronderstellen, dat een enkel 
woord, zelfs al was dit dan van Erasmus, van enige doorslaggevende 
betekenis zou geweest zijn. Dit doet echter niets af aan de waarde 
en juistheid zijner inzichten. 

1 Dit motief zat waarschijnlijk voor bij de Friese schoolorde van 1588 (stichting vaa 
academie te Ftancker in 158] I): inderdaad wordt uitdrukkelijk bepaald, dat alleen leer
lingen, aan wie Rector en Inspectores een aanbeveling meegaven, toegelaten werden op 
de academie. Het wordt uitdrukkelijk vermeld in de schoolorde van 162; voor Holland 
en West-Friesland. 
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ELOQUENTIA EN ERUDITIO 

Zo evident als voor tijdgenoot en nakomeling het feit was en is van 
de overgang van de Middeleeuwen naar de moderne tijd, 20 wei

nig overtuigend zijn tot dusverre de studies gebleken die een verkla
rende analyse er van getracht hebben te geven.1 Voor de 'dromer' is 
het geen vraag of er wel ooit 20 iets als een Renaissance heeft bestaan, 
de speurder naar oorzaken en kenmerkende differenties verloor zich 
voortdurend in het uiterst complex gegeven van deze aparte bescha
vingsstijl. Het de Renaissance markerende te zoeken in de optimisti
sche levensaanvaarding en dit te stellen tegenover de middeleeuwse 
pessimistische levensnegatie en wereldvlucht, voldoet al even weinig 
als het al te simplistisch onderscheiden van subjectivisme tegenover 
objectivisme, van naturalisme tegenover supra-naturalisme, van indi
vidualisme tegenover een sterk middeleeuws gemeenschapsgevoel. 
Dergelijke grove onderscheidingen doen het levende verleden geweld 
aan, omdat allerlei afwijkingen en nuances in een dergelijk schemati
seren ten onrechte worden genivelleerd. Zolang bijvoorbeeld niet 
scherp is omschreven waarin het middeleeuwse individualisme zich 
typisch onderscheidt van het renaissancistische, hebben we aan een 
dergelijk criterium niets. Want hoe gemakkelijk kan men tegen de 
stelling dat de renaissance-mens individualist bij uitstek zou zijn ge
weest, niet ganse rijen van zeer individualistisch ontwikkelde en den
kende middeleeuwse figuren aanvoeren? Beroep op verschil in gra
datie of kwantiteit redt dit criterium niet van zijn onbruikbaarheid. 
Wil het verhelderend werken, dan zal het begrip uitgezuiverd moeten 
worden, tot men een werkelijk kwalitatief onderscheid over heeft. 

Wanneer we dan ook zeggen dat de linguaal-literaire stroming, ont
staan in Italië rond het midden van de veertiende eeuw, later gedoopt 
met de naam Humanisme, die, al sleep zij haar bedding spoedig uit 
tot op het levensbeschouwelijke vlak, toch primair linguaal-literair 
van allure gebleven is, een grote aandacht schonk aan de schone vorm 
en een intens genot vond in het hanteren van de taal, dan willen wij 
hiermee niet suggereren dat vóór Petrarca de vorm niet telde en de 
aandacht uitsluitend uitging naar de inhoud, die door de taal be
tekend werd. De Middeleeuwen hebben evengoed redenaars gekend, 

1 Cf. J. HUIZINGA, Hel probleem der Renaissance, in: Tien Studiën, pp. 289 vgg. 
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evengoed dichters bezeten, haar denkers hebben ons eerbied af
dwingende speculaties over de taal nagelaten, maar - en hierin ligt 
het verschil - tevergeefs zal men er die haast afgodische verering 
zoeken, die juist het Humanisme voor de taal koesterde. Voor de 
scholastieke magisters bleef de taal instrument, dat men kon verfijnen, 
dat men kon bewonderen, dat men desnoods uit elkaar kon nemen 
om de innerlijke structuur te onderzoeken, maar toch altijd instru
ment, terwijl 'de Nieuwe Tijd als het ware per saltum de autonomie 
of althans het primaat der taal in beginsel vindiceert'.1 Dit is het grote 
verschil en toch wel meer dan een accentverschuiving. Het 'humanis
tisch manifest', de 'Praefatio' van de 'Elegantiae Linguae Latinae', 
dat Valla in 1444 de wereld inslingerde, illustreert dit nieuwe stand
punt heel duidelijk. De taal - en dit betekent de Latijnse taal, want 
alle Humanisten zijn het eens over de suprematie van het Latijn, al 
komen zij vrijwel geen van allen tot een verantwoording van hun 
standpunt toe - de taal heeft de volkeren in de kunsten onderwezen, 
hun de beste wetten geschonken, de weg gebaand tot alle wijsheid. 
'Magnum ergo Latini sermonis sacramentum est, magnum profecto 
numen... ' Al hebben wij, Italianen, de wereldheerschappij ook ver
loren, toch regeren wij nog in een groot deel van de orbis, juist door 
het Latijn, 'de taal waarin alle wetenschappen, een vrij man waardig, 
bevat zijn. Wanneer zij bloeit, dan - wie weet dat niet ? - bloeien alle 
studiën, alle 'disciplinae', en ze vervallen, wanneer zij kwijnt 1' De 
uitstekendste philosophen, de uitstekendste redenaars, rechtsgeleerden 
en schrijvers, zijn degenen geweest die 'bene loquendi studiosissimi' 
geweest zijn. En al mogen de wetenschappen momenteel nog in ver
val zijn, met de opbloei van de oude taal van Rome zullen ook deze 
in hun oude glorie hersteld worden.2 

Het is duidelijk dat de taal, de sermo, hier een waarde wordt toe
gekend, die lijnrecht in strijd is met alles wat tevoren over haar werd 
gedacht. Voor de humanistische mens ligt 'de centrale praxis... in 
zijn spreken, en, als linguerend wezen, stelt de mens de wet op voor de 
hele cultuur-existentie'.3 

De invloed van Valla is zeer groot geweest, ook bij de noordelijke 
Humanisten. Zijn hartstochtelijk voorgedragen visie op de taal als 
de hegemonie bekledend over alle disciplinen, ja het denken zelf be
heersend en wetten voorschrijvend, klinkt door in de woorden van 

1 VERBÜRG, ρ. ιοί. 
9 ID., pp. 113-114. Tegen de juristen blaft Valk, dat men om de Digesten te begrijpen 
veeleer grammatica dan wetsregels moet kennen (VOIGT I, p. 47z). 
1 VERBURG, p. 112. 
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Erasmus, waar hij (op gezag van Galenus) de oratio (hier taat) en niet 
de ratio als kenmerkend punt van onderscheid poneert tussen mens 
en dier1, in een soortgelijke uitspraak van Buschius ('Wie ziet niet 
in dat juist degene met gelukkige aanleg uit moet munten boven allen 
in dat éne (de taal), waarin 'homines maxime bestiis praestent...' 2), 
en in de beroemde Leipziger rede door de jonge Mosellanus in 1518 
uitgesproken, waarin hij de taal (oratio) als gelijke naast de rede 
(ratio) zet, zonder welke de laatste niets vermag.8 

Ook Vives' geschriften getuigen van de extreem-linguale instel
ling der Humanisten, maar hij, de denker en systematicus onder hen, 
is toch gematigder en tevens doorwrochter, en opent ook al perspec
tieven op wat na hem, soms lang na hem, pas in volle bloei zal geraken. 
Hij liet zich niet blindelings meesleuren in het zog van de al te boud 
geponeerde taaltheorieën van Valla, maar behield een gezond gevoel 
voor verhoudingen, waar anderen dit in hun geestdrift wel eens 
schenen te verliezen. Van de andere kant is en blijft hij Humanist. De 
aanhef van het derde boek van De tradendis disciplinis illustreert 
beide kanten van zijn geest uitstekend. 'Prima in homine peritia est 
loquendi': De kunde, die de mens het eerst verwerft, is die van het 
spreken, welke onmiddellijk uit de rede en uit de ziel als uit een bron 
voortspruit. Daarom missen alle dieren ook de taal, zoals ze ook een 
geestelijke ziel missen. De taal (sermo) is het instrument van de men
selijke gemeenschap. Zonder haar zou de geest, opgesloten en ver
huld in een zinnelijk lichaam, zich onmogelijk kunnen openbaren. En 
zoals we een ziel bezitten als een geschenk van God, zo ook is het 
spreken voor ons iets natuurlijks, maar of we in die taal of in die taal 
spreken, is een gevolg van de beschaving... 'Sacrarium est erudi-
tionis lingua': de taal is het heiligdom van de 'eruditio', als het ware 
de voorraadkamer, zowel om daarin iets op te bergen, als om iets 
eruit in het licht te brengen.4 

Het is duidelijk dat het lingualisme van Vives hem er niet toe 
brengt de sermo als metaphysisch-anthropologische basis te stellen 
van de menselijke existentie. De oude definitie 'homo, animal rationa
le' te vervangen door 'homo, animal linguale' is hem verre. Evenmin 
vernauwt hij zijn belangstelling tot het Latijn, annex Grieks, alleen. 
Zeer zeker blijkt uit het bovenstaand citaat ook Vives' fundamenteel-

1 LB I 915 D. 
1 BUSCHIUS, Valium bumanttatts, p. 170. 
' L. MASSEBIEAU, Lftf colloques scolaires du 161 siècU et leurs auteurs (¡4ίο-ΐ}γο), pp. 46-48. 
4 VERBÜRG, p. 155. 'Ac quemadmodum mentem muñere habemus Dei, sic ctiam loqui 
naturale est nobis, banc veto linguam, aut illam, artis' (Val VI 469-470); zie ook Val II89. 
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humanistische instelling. Maar 20 er bij hem al van liefde voor de 
taal gesproken kan worden, dan is deze toch niet meer zo blind
schwärmerisch als bij vele van zijn tijdgenoten. Geen extatische ver
rukking, maar veeleer bezonnen veneratie beluisteren we in zijn woor
den, zoals hij ook een louter beredeneerde voorkeur heeft voor Latijn. 
Juist daarom kon hij dan ook grondlegger en wegbereider worden 
van de vergelijkende taalkunde en van een gezonder opvatting aan
gaande de moedertaal. In Vives, zo mogen we zeggen, is het Huma
nisme tot zijn volwassenheid gekomen. 

De uitgesproken, en meestal exclusieve aandacht voor de taalfunctie, 
voor het 'lingueren', maakt het meest wezenlijke element uit in het 
Humanisme. Al het andere, de vooringenomenheid ten gunste van 
de klassieke talen, de imitatio, de liefde voor de schone vormgeving, 
het verwaarlozen van de positieve wetenschapsbeoefening, het ligt 
alles daaromheen als om een middelpunt en moet van daaruit ten
slotte verklaard worden. 

Het sterkst en het duidelijkst werd deze passie voor de taalfunctie 
beleefd in de welsprekendheid in engere zin, in het beoefenen van de 
koninklijke kunst der rhetorica. De omvang van de welsprekendheids-
rage die in de twintiger en dertiger jaren der vijftiende eeuw in Italië 
losbarstte, kunnen wij nauwelijks overschatten. Het was de tijd, dat 
geen adellijke familie, die zichzelf respecteerde, het zonder eigen rede
naar kon stellen, dat een feest niet mogelijk scheen, zonder dat een 
aanmerkelijke tijd gewijd werd aan verscheidene hoogdravende pane
gyrieken, dat het geen uitzondering was, dat leken, zelfs op feestdagen, 
in de kathedraal de kansel bestegen om de beminde gelovigen toe te 
spreken. Het is bekend, dat Aeneas Silvius tot paus gekozen werd niet 
op de laatste plaats wegens zijn vermaarde welsprekendheid.1 En toch 
was dit alles niet veel meer dan een mode, een spel van de Society, die 
zich het leven met schone phrasen deed opsieren, zoals vroeger de 
troubadours de ridderlijke hoven met hun zangen hadden opgeluis
terd.2 Deze eloquentie diende geen echte levenswaarden meer en was 
zonder reële betekenis. Het was een 'luxusartikel'.3 De politieke wel-

1 V O I G T II, p. 445; BURCKHARDT, pp. 242-244 en 247; PAULSEN I, p. J9. 
s 'Die E l o q u e n z . . . bildet ein notwendiges Element und eine Zierde jedes erhöhten 
Daseins. Sehr viele festliche Augenbücke, die gegenwärtig mit der Musik ausgefüllt 
werden, gehörten damals der lateinischen oder italienischen Rede' (BURCKHARDT, 
p. 242). 
s Α. MESSER, Quintilian ah Oidakttktr.... in: Neue Jahrbücher f. Phil. u. Päd. LXVD 
(1897) p. 414. 
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sprekendheid kan immers slechts bloeien in kleinere democratische 
gemeenschappen, niet in de door absolutistische vorsten geregeerde 
Italiaanse staten der Renaissance. (Kwam dus ook niet Quintilianus 
eeuwen te laat ? Inderdaad verdedigde ook hij een vorming die paste 
bij de republikeinse regeringsconstitutie van Rome, maar doelloos was 
onder de keizerlijke alleenheersers). Alleen de theoloog en de jurist, 
de bekleders van de twee 'geleerde' beroepen, beoefenden de eloquen-
tie niet als tijdverdrijf, maar wezenlijk in functie van dat beroep.1 

Echter, zelfs aan het nut der welsprekendheid voor dit al nauw be
grensde gebied werd getornd. Zeker toen het Humanisme ten noor
den van de Alpen vaste voet had verkregen. In zijn Ciceronianus 
spreekt Erasmus zijn twijfel onomwonden uit. Wat is tegenwoordig 
het nut van de eloquentie ? Ja, vroeger, in de dagen van Cicero 1 Maar 
'hodie quis est illius usus?' Bij de rechtspraak, in de volksvergade-
ringen, in de kerk ? 2 Wel laakt hij elders scherp de stuntelige en bar
baarse taal die daar nog vaak gebruikt werd 3, maar de overdreven 
waardering der rhetorica, die bij Quintilianus culmineerde in zijn 
ideaal van de orator perfectus, heeft bij de vurige bewonderaar van 
de Romeinse pedagoog - in hoeverre bewust of zichzelf bekennend ? 
- plaats gemaakt voor een reëlere opvatting, gegrond op een nuchtere 
aanvaarding van de veranderde omstandigheden. Zeker, dat de drui
ven der eloquentie de scribent Erasmus te zuur waren, zal waar
schijnlijk een medebepalende factor geweest zijn bij het vellen van 
zijn sceptisch oordeel. Maar zó afwijkend van andere opvattingen van 
zijn tijd was de zijne toch niet. Het is inderdaad zo dat het begrip 
eloqitentia reeds in Italië een kenmerkende modificatie en amplificatie 
had ondergaan. Het omvatte niet alleen meer welsprekendheid, maar 
evenzeer de kunde van converseren, en zelfs van stellen en schrijven, 
wat voor Quintilianus nog maar een substituut voor het houden van 
redevoeringen betekend had.4 Eloquentia zal voortaan taalvaardigheid 
kunnen betekenen in wijde zin, het sierlijke, aangepaste, op klassiek 
gebruik stoelend hanteren van de taal. Terwijl daarneven de term 
evenzeer nog aangewend wordt in de oorspronkelijke, enge beteke
nis, waarbij het soms duister blijft wat nu precies wordt bedoeld. De 
Humanisten hebben zich trouwens deze amplificatie nooit gereali
seerd, of moet men zeggen bekend ? Het is of dit zwijgen nog getuigt 
van hun hartstochtelijke liefde voor de harten en hoofden bewegende 
redevoering, die ondanks alles bleef leven en hen node en met heim-

1 PAULSEN I, p. 355-356. г LB I 1004 B-D. » LB IX 86 В. 
* MESSER, a.w., p. 470; ' . . .eloquence - by which is meant style, wether in conversation, 
in composition or in oratory...' (W. H. WOODWARD, Vittorini da Ftltre etc., p. 230). 
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wee deed berusten in een voorgoed afstand gedaan hebben van het 
Quintiliaanse Bildungsideal. Dit wil allerminst zeggen, dat nu de wel
sprekendheid in engere zin geminacht of verwaarloosd werd, wèl dat 
zij, uitzonderingen daargelaten, haar primaat in het onderwijssysteem 
verloor. Zij was voortaan eigenlijk niet meer dan de franje aan het 
kleed, zeer zeker nog een noodzakelijk element voor de integrale 
humanistische vorming, maar niet meer de ziel en 'akmè' er van. 

Zonderen wij de te Ferrara veritalianiseerde Agricola, de Cicero 
van het noorden, uit - het hele onderwijs moet volgens hem zijn be
kroning vinden in de redenaar, die handig en gevat, met kennis van 
zaken toch wel, over bijna ieder onderwerp kan spreken, en de roem 
die de rhetor oogst, schijnt hem wel het hoogste wat de mens op aarde 
is weggelegd1 - dan blijft er één Humanist van grote allure over, die 
à tort et à travers de oud-Romeinse welsprekendheid opnieuw een 
leidende rol wil laten spelen en het door hem ontworpen en toe
gepaste schoolsysteem naar dit ene doel laat convergeren, Johannes 
Sturm. Volgens deze Straatsburgse rector was het aan de verwaar
lozing van de eloquentia te wijten, dat zijn tijd zo schromelijk te kort 
schoot in sapientia en religio.2 Door het 'Charisma des Worts' immers 
vinden beide eerst hun subliemste uitdrukking en laatste perfectie.3 

Van de verwezenlijking van zijn ideaal der 'sapiens et eloquens pietas' 
verwachtte Sturm licht en orde in de chaos der kerkelijke vraagstuk
ken. De orator - koning, godsgezant, ja 'quasi deus in populo' - niet 
de studerende theoloog, niet de biddende en boetende heilige - zou 
redding brengen.4 

Het door Sturm verdedigde rhetorideaal vinden we nergens zo 
sterk terug. In feite echter is de kloof tussen hem en de overige Huma
nisten niet zo wijd. Niet alleen hierom dat ieder van hen toch minstens 
in zijn hart een grote plaats inruimde voor de derde ars van het tri
vium, maar vooral omdat het merendeel der Humanisten er aller-
innigst van overtuigd was, dat de taal het centrale punt der menselijke 
existentie uitmaakte, dat ware wetenschap en zelfs echte religio en 
christelijke moraal afhankelijk waren van de linguale cultivering van 
de mens. De nuanceringen, die optreden in dit eloquentie-ideaal, zijn 
1 De Ferm. Studio, Al II 198-199. 
2 W. SOHM, Die Schule Job. Sturms..., pp. 31-34. s ID., p. 73. 
4 ID., pp. 34-3 J, 46-55, 74-76. Men mag Sturm geen minachting voor theologiestudie, 
vroomheid en deugd aanwrijven. Maar willen deze voor de naaste heilzaam werken, dan 
moeten zij het spreekgestoelte bestijgen. 'Erst das Wort gewordene Wissen, das prak
tische, das wirkende, das siegreiche Wissen (ist) das Ziel der Erziehung' (SOHM, a.a>., 
p. 91). 'Die Forderung der Sitte wird von ihm nicht erfüllt, wenn er nur gut ist..., 
sondern er musz auch für andere sittlich gut wirken' (ID., p. 73). 
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tenslotte differentiaties binnen het Humanisme, dat zich o.a. juist ken
merkt als een linguale reactie op het scholastieke denken, daarbij door
sloeg en tot lingualisme ontaardde. 

Ik meen dat in de humanistische eloquentietheorie nog drieërlei aspect 
moet onderscheiden worden. Daar valt in de eerste plaats een meer 
kentheoretisch element aan te wijzen, de mening namelijk dat het 
inzicht de eloquentie (hier: taalvaardigheid) volgde, zoals - hier 
spreekt Melanchthon - de schaduw het lichaam. 'Die Formel ist 
ungemein charakteristisch für den Humanismus: sonst meinte man, 
mit der Einsicht komme die Rede; dem Humanismus ist es ganz 
Ernst mit der Umkehrung. Mit dem Verlust der Rede hat das Mittel
alter . . . nicht blosz den guten Geschmack, sondern auch die Wissen
schaft, die Sittlichkeit und die Religion eingebüszt'.1 

Niet het inzicht voerde tot oordeelkundig spreken, maar het goede 
en, impliciet, schone taalgebruik bracht ipso facto kennis en inzicht 
aan. Het is deze Copernicaanse omwenteling die typerend is voor het 
Humanisme. Ongetwijfeld vinden we dit standpunt, scherp geformu
leerd, slechts bij weinig vertegenwoordigers er van terug. Het blijft 
voor de meesten een limiet, waarheen meestal slechts tendenties val
len op te merken. De theorie er achter bleef wellicht voor velen ver
borgen, maar is nochtans bij enigen onloochenbaar duidelijk geformu
leerd, zo bij Melanchthon hierboven2, zo ook bij Erasmus. 'Taal en 
kennis, taalgebruik en kennen vallen voor hem samen... : voor Eras
mus ligt in het woord een directe kenrelatie met de zaak besloten'.3 Zo 
laat hij Ursus (in de Pronunciatio) de stelling huldigen, dat de dingen 
hun naam gekregen hebben, niet 'fortuito', maar overeenkomstig een 
zekere gelijkenis tussen ding en naam, zodat het kennen van de naam 
ook het kennen van de zaak met zich zou medebrengen! 4 Vives in 

1 PAULSEN I, p. )54. 

* Zie voor Melanchthon ook HARTFELDER, p. 532: Pas als de woorden zijn begrepen 
bezitten wij begrip van de zaak. En het juiste verwoorden van het begrepene is weer 
een bewijs, dat men het begrepen heeft. 'Sprechen ist eine Probe auf das Begreifen. So 
aber gestaltet sich das recte loqui oder dicere zum iudicare: die facultas dicendi wird 
zur scientia iudicandi, die sprachlichen Bildung wird zur intellectuellen.' 
' VERBÜRG, p. 144. 
4 LB I 958 E-F. Begrippen, die zachtheid of uaagheid uitdrukken beginnen vaak met / 
(λείος, λίχείν, lentus, labi, lenis, lubricus), die grootheid uitdrukken met m, de grootste 
letter I (magnus, moles, rnons, μακρός enz.). Erasmus is wel zo handig de voor de hand 
liggende objectie μικρός al bij voorbaat te ontzenuwen: de overeenkomst in de conso
nanten tussen μακρός en μικρός wordt vereist door de verwantschap tussen deze con
trair tegengestelde begrippen [ 
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zijn bestrijding van de middeleeuwse dialectica, die de taal verwrong 
naar de eisen van het denken, houdt staande, niet alleen dat de artes 
der grammatica en rhetorica zich hebben aan te passen aan het levende 
taalgebruik, maar evenzeer dat de logica er aan onderworpen is: 'niet 
omdat zij het voorschrijft (praecipit), is die bepaalde uitspraak waar 
of vals... maar omdat degenen, die spreken, of het nu Latijn of 
Grieks is, er goedkeurend mee instemmen. En daarom moeten de 
regels der dialectica aangepast zijn aan het algemeen taalgebruik'.1 

'Zo is de taal, de sermo en deszelfs usus zelfs voor logica normatief: 
de taal is primair en heeft het primaat'.2 Wil men een bewijs, dat dit 
lingualisme het onderwijs diepgaand kon beïnvloeden, dan zie men 
naar het voorstel van Sturm. Zijn leerlingen zouden 'ephemeriden' 
aanleggen: alle vocabula die zij willen leren, moeten in deze cahiers 
worden opgetekend, en niet in alphabetische volgorde, maar volgens 
de orde van de natuur, want met het leren van de verba zullen ook de 
res worden opgenomen. Ten bewijze van wat practisch toch al spoe
dig illusoir zou moeten gebleken zijn, verwijst Sturm naar het voor
beeld van. . . de kosmograaf, die ook op een kaart de werkelijkheid 
'afbeeldt'.3 Blijkbaar vergeet Sturm, dat wat deze met concreta doet, 
niet klakkeloos mag worden nagevolgd, waar het universalia geldt! 

Een tweede aspect, minder philosophisch getint, onder welke de 
eloquentia zich voordoet, is de overschatting van de schone vorm, 
waarin wijsheid en kennis moet worden aangeboden. In dit verband 
is eloquentia ten naaste bij een synoniem voor 'elegantia'. De sierlijke 
verwoording is een garantie voor de inhoud; wat in grove en bar
baarse termen en a fortiori, in de lingua vernácula is gezegd, kan niet 
de naam van wetenschap waard zijn. 'Alle kennis en leer blijft, tenzij 
zij schittert door de glans der eloquentie (eloquentiae fulgore), als iets 
verachtelijks en barbaars in duisternis gehuld, alle waardigheid ont
berend, door geen gezag bevestigd, zonder versierende afwerking, 
zonder hooggestemde lof,' haalt Murmellius in zijn Scoparius 4 Trape-
zuntius aan. Onomwonden verklaart ook Cassander: 'Velen toch heb
ben uitgemunt in wetenschap en kennis, terwijl op hen toch niet de 

1 In Pseudo-dial., Val I 42, gecit. bij VERBURG, p. 151. г VERBURG, p. i j i . 
' W. SOHM, Die Schuh Joh. Sturms..., pp. 80-85. 
* В V 63-64; iets dergelijks beweert STURM: ' . . .rerum cognitio absque sermonis elegantia 
barbara et foeda esse solet...' {De Uterarum ludís recte aperiendis, f 4 v); cf. van dez.: 
'doctrinae etiam ipsae lumen non habent, nisi claritas accédât orationis' {De amissa diccndi 
ratione, f 7 r). Albrecht Dürer, zegt ERASMUS tenslotte, heeft zijn boek over de schilder
kunst in het Duits geschreven, maar toch uiterst wetenschappelijk (LB I 928 F). De 
concessie 'maar toch' is in dit verband veelzeggend. 
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naam van ontwikkelden of geleerden kan worden toegepast, omdat 
zij datgene wat zij dachten, niet op beschaafde (polite), voorname 
(distincte) of sierlijke (ornate) wijze hebben kunnen zeggen'.1 Mede 
om dit manco aan schone vormgeving zag de Humanist met grenze
loze verachting neer op de wetenschappelijke prestaties der Middel
eeuwers, al ontmoet men soms verrassende, van breder visie blijk-
gevende uitzonderingen. Kunnen de van grote eerbied getuigende 
lofdichten van Murmellius op Albertus Magnus en Thomas van 
Aquino nog gesproten zijn uit het diep gelovige innerlijk van de 
Roermondenaar en diens humanistisch gevoel onberoerd hebben ge
laten 2, zo is dit toch geenszins het geval in deze zinsnede uit Erasmus' 
Cicerotiianus: 'Het is verwonderlijk met welk een hooghartigheid de 
barbaries van Thomas, Scotus, Durandus en hunsgelijken wordt ver
wenst; en toch, als we een rechtvaardig oordeel zouden vellen, zijn zij, 
die zich noch voor 'eloquentes', noch voor 'Ciceroniani' uitgeven, 
méér Ciceroniaan, dan die lui, die niet slechts voor 'Ciceroniani' wil
len gehouden worden, maar voor Cicero's in eigen persoon.'3 Erasmus, 
die het voor de scholastieke magisters opneemt, die hen als voorbeeld 
van stijl durft stellen aan de serviele Cicero-maniakken 1 

Tenslotte paraisseert 'eloquentia' in de humanistische terminologie 
nog in een derde betekenis, en wel in verbinding met dit andere 
sleutelbegrip 'eruditio'. Dan betekent zij zoveel als de perfecte kennis 
van de klassieke talen, belezenheid in de oude scriptores, dikwijls ook 
hieraan annex gedegen kennis van de antieke wetenschap.4 Men ziet 
hoezeer de term eloquentia tenslotte werd uitgerekt, zodat hij feitelijk, 
wilde men scherp omschrijven, voor niets meer kon gebruikt worden; 
de beoefenaars der bonae litterae, weinig behoefte gevoelend aan klare 
definities en systematische uiteenzettingen, bleven nochtans zonder 
1 M. E. NOLTE, Georgias Cassatukr tn ¡j/n otcumtniscb strtvtn, p. 41. 
' В ΙΠ 63-67 en 97. Op St. Thomas bijv.: 

'Explicuit nodos, arguta sophismata solvit, 
Eruit abstrusis intima, sensa locis. 
Edocuit cupidas divina volumina mentes, 
Défendit solidam clarus ubique fidem.' 

5 LB I 994 D. 
4 Zo zegt HEGENDORPHINUS: 'At cum eloquentiam dico, non inanem illum verborum 
strepitum, non ambitiosum orationis factum intelligo, sed totam Encydopaediam, id est, 
orbem illum artium optimarum comprehendo' (D; mstitmnda nia, p. 10). Ook Melchan-
thon vat in eloquentia zowel het verstaan van de taal en het petfecte weergeven van het 
gewetene als zaakkennis en het juiste oordelen. Meestal figureren eloquentia en eruditio 
als synoniemen in zijn werk en worden ze door elkaar gebruikt (HARTFELDER, pp. 332 
vgg.)· Cf. eveneens STURM: 'ego demum eloquentem esse illum censeo, qui cum orationis 
ezercitatione rerum coniunxit et philosophorum scientiam' {De amissa dicendi rationt, f 8 v). 
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scrupules de term bezigen zonder nadere omschrijving, hetgeen hun 
geschriften iets irriterend vaags en zwevends geeft.1 

Het is voornamelijk in laatst omschreven zin dat de eloquentia in 
humanistische kringen een buitengewone achting genoot. En wel, 
omdat zij, en zij alleen, toegang verschafte tot het paleis der ware 
wetenschap, zij leidde naar de bronnen - ad fontes I - waaruit het hel
dere en levende water stroomde dat de kennisdorstige mens zou laven. 
Al het andere was brak en bedorven. 

Haast talloos zijn de plaatsen in het oeuvre der Humanisten waar 
deze nauwe samenhang aan de dag treedt tussen eloquentia en eruditio, 
of, op een lager niveau, tussen de grammatica en de niet-sermocinale 
artes.8 Reeds Hegius zingt de lof der grammatica, omdat zonder haar 
de andere artes onmogelijk beoefend kunnen worden.3 En zijn leer-

1 Bij verschillende auteurs over de humanistische paedagogiek vindt men pogingen om 
tot een bevredigende definitie van dit humanistische sleutelbegrip te komen. Zo zegt 
MERTZ: ' . . .die Eloquenz (ist) das Verständnis der Wörter und Sachen und die Fähigkeit, 
das Verstandene in klarer, schöner Darstellung wieder zu geben' (p. 449); FR. ROTH: 
'Es ist also 'Eloquenz', Wohlredenheit, im Bunde mit der Weisheit oder Weisheit im Bunde 
mit Beredsamkeit' (Dir Einfluss des Humanismus und der Reformation auf das gMch^eitigt 
Erxiehungs- und Schulwesen, Halle 1898, p. 7); en OTTO BURGER: 'Im allgemeinen humanisti
schen Sinne bedeutet 'Eloquentia' Wort- und Sachkenntnis, grammatische Einsicht und 
reale Kenntnisse, verbunden mit der Fähigkeit der klaren, schönen Darstellung: aber hier 
(Burger heeft het oog op de passage uit Ciceronianus LB I 1026 B: 'Hue discuntur disci-
plinae... Hic est totius eruditionis et eloquentiae scopus') ist es enger zu fassen. Eloquenz 
im Sinne der Sprachbeherrschung war das Schlagwort des Humanismus, Schlusz- und 
Prüfstein aller Bildungl' (Erasmus von Rotterdam und der Spanier Vives, pp. 17-18). De 
omschrijving van Mertz is duidelijk geput uit de werken van Melanchthon, Roth beperkt 
zich te veel tot eloquentia in enge zin. Burger heeft zeer goed opgemerkt de variabiliteit 
in het begrip, al schuilt er m.i. tegenspraak tussen de eerste en laatste zin ('Im allgemeinen 
humanistischen Sinne' en 'das Schlagwort des Humanismus'. Óf het eerste, òf het tweede 
is juist). 
8 Eloquentia is het resultaat van de beoefening der ars grammatica, waaronder mede 
moet verstaan worden de lectuur der auteurs. Door de verworven eloquentia was dan 
het wijde gebied der eruditio ontsloten. Evenwel, het binnendringen hierin ging niet 
onstelselmatig. Bijna vanzelfsprekend was ook de eruditio al gecarteerd, als men zo zeg
gen mag. Het waren de quadriviale artes, die de eruditio systematisch aanboden. Zo kan 
men twee lijnen aanwijzen in het humanistisch leerplan: de eerste origineel-humanistisch 
(grammatica - eloquentia - eruditio), de tweede traditioneel (grammatica - artes - eru
ditio). De eerste heeft meer het oog op 'oorspronkelijke' wetenschapsbeoefening (in de 
zin der Humanisten: men kan beter spreken van zelfstandige exploratie der fontes), de 
tweede stelt zich content met een afgerond fonds aan wetenswaardigheden. Hoewel de 
eloquentia-eruditio-theorie de artes zeker bevrucht en vernieuwd heeft, zal men toch 
op de scholen nauwelijks met de oude methode gebroken hebben. Integendeel, aldra 
stonden er ijverige compilators op om voor de jeugd (en de meestert) bevattelijke hand
leidingen samen te stellen (zie aant. 1 op blz. 97). 
a WIESE, p. ja. 
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meester en vriend Agricola dacht er al niet anders over. Deze was 
volstrekt niet afkerig van wetenschapsbeoefening, maar had ten andere 
toch ook de schone vormgeving zo hoog staan, dat hij oordeelt dat 
alle kennis op het gebied van ethica en natuurphilosophie uit de 
schrijvers moet geput worden, 'die (zo schrijft hij aan Barbirianus) 
het stralend licht der eloquentia geschonken hebben aan zaken, waard 
om gekend te worden, zodat je in één moeite door wetenschap ver
werft (notitia rerum) en - wat ik daarna als het belangrijkste be
schouw - je gemakkelijk leert uitdrukken'.1 Duidelijker nog spreekt 
Erasmus zich uit: 'In deze beide talen is bijna alles overgeleverd, wat 
waard is gekend te worden' 2; en in de Ecclesiastes: 'Dit staat allereerst 
vast: de grammatica is het fundament van alle wetenschappen, en het 
is te bekend om het hier nog eens aan te tonen, welk een vernietigende 
en corrupte invloed haar verwaarlozing heeft gehad ten aanzien van 
de goede auteurs en de wetenschappen'.3 Grammatica dient hier niet 
opgevat te worden in moderne enge zin, maar als het geheel van 
'rationes emendate proprieque loquendi', en die verwerft men slechts 
weer 'ex multij uga veterum lectione, qui sermonis elegantia praecel-
luerunt'.4 Er heeft dus een wisselwerking plaats, de lezing der oude 
schrijvers dient de grammatica (gezien als ars loquendi), en deze weer 
voert tot eloquentia, perfecte taalbeheersing, resultaat, doel, maar 
tevens instrument tot het verwerven van eruditio, die men zoeken 
moet bij de oude Latijnse en Griekse auteurs. Ook in het begin van 
de De rations studiï benadrukt Erasmus de prioriteit van de 'cognitio 
verborum' en laakt hij degenen die met Ongewassen voeten' (zonder 
voldoende taalkennis) naar het leren van dingen hollen ('ad res discen-
das festinant'). s 

En dergelijke uitspraken, in de grond alle op hetzelfde neerkomend, 
vinden we nog vele: bij Barlandus, Nannius, Ringelbergius, Buschius, 
Cassander e.a. Ontdaan van particuliere en soms poëtische wendingen 
en bijkomstigheden, behelzen al deze uitspraken dezelfde conclusie: 
de eloquentia is het 'aerarium eruditionis', echte eruditio vindt men, 
gestabiliseerd en gestandaardiseerd, alleen bij de Ouden.' 

1 F.S. Al Π 195-196. 2 WILLMANN, p. $68. 
8 LB V 851 В. Etasmus subsumeett hier dialectica ea rhetoiica ondet de grammatica. 
Zie ook HOFER, pp. 157 en 217. 

* LB V 8ji ВС. * LB I 521 A. 
* BARLANDUS in het voorwoord bij de uitgave van de brieven van Plinius de Jongere: 
' . . .scriptores... veteres a quibus ceu fontibus manuit quicquid usquam est eruditio
nis.. . ' (DAXHELET, p. 262); NANNIUS in Carmm om de Goudse jeugd tot studie aan 
te sporen: 'Has nisi per linguas numquam es venturus ad undas / Has tibi sume duces, 
utraque novit iter' (A. POLET, Petrus Nannius 1500-1557, p. 7); RINGELBERGIUS: 'Gram-



84 ELOQUENTIA EN ERUDITIO 

Met opzet is tot dusverre in dit verband de naam van Vives nog 
niet genoemd. Niet omdat hij zich met de onderhavige kwestie niet 
of nauwelijks zou hebben bezig gehouden, - verre van daar - , maar 
juist wegens zijn oorspronkelijk en progressief standpunt in deze. 
Hij is het geweest die de trotse burcht der eloquentia van binnen uit 
heeft geschokt. Niet polemisch en aggressief, en niet omdat hij zich 
geen Humanist zou voelen. Wellicht doorzag hij zelf niet ten volle 
de consequenties van zijn ideeën voor de exclusieve cultivering van 
Latijn en Grieks. Hij groef dieper dan wie ook van zijn tijdgenoten 
en ontdekte achter en à travers de klassieke talen het phenomeen 
'taal', en eindelijk talen.1 Het is waar, dat hij de prioriteit blijft geven 
aan Latijn en Grieks, met nadruk op het eerste. In zoverre verschilt 
hij oppervlakkig gezien in niets van de andere Humanisten. Maar deze 
voorrang is beredeneerd en berust hoofdzakelijk op louter exterieure 
gronden. Hij wenst een algemene taal2 en na de diverse noodzakelijke 
kwaliteiten daarvan te hebben gepostuleerd - 'oportet esse quum 
suavem, turn etiam doctam, et facundam.. . facundia, in verborum et 
formularum varietate ac copia' 3, - besluit hij, dat het Latijn daarvoor 
dan het meest in aanmerking komt. Het is bovendien in feite al zo 
verbreid, en voor de Fransen, Italianen en Spanjaarden biedt het in 
het bijzonder dit voordeel, dat zij hun moedertaal beter en juister zul-

matica aditum praebet ad alias artes: quo si careamus cacci per omnes diciplinas aberrabi-
mus, nullam unquam optimarum pulchemmarumque rerum cognitionem consecuturi' 
(De rationt studìi, p. 17); BUSCHIUS' tweede hoofdstuk van het Valium is een doorlopende 
argumentatie voor het nut van de studia humanitatis voor de wetenschap: ' . . .multa 
utilia continere haec studia humanitatis. Inter quae hoc primum occurrit, quod in eis 
copia optimorum verborum comparatur, et eloquentia rebus persuadendis sententiisque 
explicandis maxime necessaria adquiritur' {Vallum, p. 37). En dan horen we verder dat 
de eloquentia zeer nuttige en onontbeerlijke gegevens verstrekt voor de ethiek (uit Sene
ca), natuurlijke historie en mineralogie (uit Plinius), theologie en medicijnen (p. 39), 
cosmographie (uit Strabo, Dionysius, Pomponius Mela, Ptolemaeus) (p. 41) en historia 
(p. 43); CASSANDER beschouwt in zijn inaugurale rede van 1541 te Brugge 'de kermis 
der Griekse en Latijnse taal... (als) het zekerste en zeer noodzakelijke middel alle be
langrijke wetenschappen en de kennis der gewichtigste zaken te verkrijgen' (M. E. NOLTE, 
Georgius Cassander in ¡¡jjn oecumeniscb streven, p. 42). 
1 'Hij i s . . . de eerste Humanist, die zich rekenschap geeft van de verhouding van 'de' taal tot 
de talen en bij 'de' taal niet meer geneigd blijft een waarde-oordeel te laten gelden uit
sluitend ten gunste van het Latijn, doch die in een geest van zakelijk onderzoek het pro
bleem stelt van de ratio communis der talen in het algemeen; we zouden modemer kunnen 
zeggen: de vraag naar de langage achter of liever in de langues, de sermones vulgares. 
Zijn taaiervaring en levensloop, beginnend in Valencia en eindigend in Brugge, heeft 
hier waarschijnlijk ook bepalend gewerkt' (VERBURG, p. 149). 
' ' . . . quando (lingua) aerarium est eruditionis, ac instrumentum societatis hominum, e re 
esset generis humani unam esse linguam' (Val VI 298-299). 
* Val VI 299. 
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len kunnen gebruiken, omdat de Romaanse talen uit de taal van 
Latium zijn ontstaan.1 Het Grieks moet men dan nog leren, omdat dit 
ten opzichte van het Latijn in dezelfde verhouding staat en dezelfde 
functie bekleedt als de Latijnse taal ten opzichte van de uit haar voort
gekomen talen.2 Men ziet duidelijk hoe raisonné Vives' standpunt is, 
het verstand spreekt hier, meer dan het hart. Op innerlijke gronden 
- en afgezien van de schatten aan eruditio, die in de oude talen be
sloten liggen - is het Vives volstrekt om het even of men nu Grieks 
en Latijn dan wel Frans en Spaans leert.3 Toch wel een voor een 
Humanist horribile uitspraak, waardoor zelfs menig modern classicus 
zich gefroisseerd zal voelen! Latijn wordt eigenlijk slechts geleerd 
'propter exteriorem utilitatem', benadrukt Vives ten overvloede zijn 
alle formele 'Bildungskraft' negerend standpunt.4 En men moet zich 
eigenlijk verwonderen, dat deze ideeën hem geen vinnige pennestrijd 
hebben opgeleverd met de echte minnaars der humaniora. Dorst men 
de Spanjaard niet aan, of werd hij niet gelezen? Men vergete boven
dien niet, dat de periode van onstuimige expansie van het Humanisme 
al voorbij was; de kentering naar een meer philologisch-erudiet Hu
manisme, waarvan Vives zelf een der voorlopers is, valt minder dan 
een decennium na het verschijnen van Oe tradendis disciplinis (15 31) 
ook ten Noorden van de Alpen al heel goed waar te nemen.5 Vives 
heeft door zijn principiële gelijkstelling van de linguae vernaculae met 
de klassieke talen de volledige emancipatie van de eerste mogelijk ge
maakt, 'de moedertaalwaardering was een thema, dat deze Humanist 
theoretisch fundeerde en dat niet meer verloren gegaan is'.6 

Deze bezinning in het eigen kamp mag de doodsteek betekend heb
ben voor het universalistische, Latijnse linguïsme van Valla en Eras
mus ' , daar staat tegenover, dat dank zij haar het Humanisme, gezuiverd 
van excessen en op meer modeste leest geschoeid, zijn bijdrage kon 
blijven leveren aan de Westerse beschaving. Dat het iemand heeft 
voortgebracht, die tijdig wist te evolueren, betekent tenslotte voor 
het Humanisme, dat het de eer aan zichzelf heeft weten te houden. 

Minder kan men dit volhouden voor de aanval van buiten af op de 
humanistische idee van eruditio. Terecht onderscheidt Verburg naast 
de linguïstisch-literaire stroming een tweede, die van empirisch-

1 Val VI J02. ' tb. Deze taaigenealogie blijve natuurlijk op rekening van Vives. 
» Val VI 345. « ¡b. 
8 L. KUKENHEIM, Contribution! à Γ histoire de la grammaire grecque, latine et hébraïque à l'époque 
de la Renaissance, p. 3; A. ROERSCH, L'Humanisme belge à l'époque de la Renaissance, pp. 101-
103; SANDYS Π, p. 1. 

* VERBÜRG, p. i j j . 'cf . VERBÜRG, p. 160. 
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critische wetenschapsbeoefening, al mag getwijfeld worden aan de 
wenselijkheid deze onder de geduldige noemer der Renaissance te 
brengen.1 Het kon wel niet anders of deze laatste moest vroeg of laat 
een conflict veroorzaken met, misschien beter in de kringen van de 
blinde bewonderaars der Oudheid, die onder wetenschapsbeoefening 
alleen wilden verstaan het gehoorzame recipiëren van wat ooit door 
de antieke auteurs over astronomie, natuurlijke historie, geschiedenis, 
aardrijkskunde etc. was te boek gesteld. Het is zelfs de vraag of men 
mag spreken van een conflict, want van een werkelijke controverse 
tussen de Humanisten aan de ene en de Empiristen aan de andere kant 
was geen sprake. Daarvoor stond het orthodoxe Humanisme te zwak 
tegenover de opkomende ideeën, die in de zeventiende eeuw een be
langrijke rol gaan spelen, en waarin de mathematica ongeveer een
zelfde centrale plaats inneemt als de lingua in het humanistisch denken. 

Maar vindt men daarin dan totaal geen sporen van een meer mo
derne opvatting van de wetenschap ? Waren alle vereerders der bonae 
litterae zó volkomen gebiologeerd door de gewaande autoriteit der 
klassieke wetenschap, dat zij aan zelfstandig onderzoek niet toe kwa
men, en dit zelfs negeerden? Voor dat op deze en dergelijke vragen 
een antwoord mogelijk is, moet eerst worden nagegaan, wat voor 
betekenis de eruditio had in het humanistische curriculum studiorum. 
i^e/ke is de verhouding tussen eruditio en eloquential 

Wanneer we hierboven de kennis van het Grieks en Latijn hoorden 
karakteriseren als het 'aerarium eruditionis' en Vives van mening is, 
dat men voor de deur der artes staan blijft (of misschien net in het 
voorportaal), als men met deze kennis alleen genoegen neemt2, wan
neer Erasmus de kennis der taal slechts temporele prioriteit verleent, 
de kennis der dingen in zich echter boven de eerste stelt ('principio 
duplex omnino videtur cognitio, rerum ас verborum. Verborum 
prior, rerum potior') э, en Agricola aan Barbirianus schrijft: 'Ik zou 
willen, dat je je niet slechts een toegang tot de artes verschafte, en met 
de eerste beginselen daarvan genoegen nam, zoals we dat nu gewoon
lijk op de scholen zien gebeuren en je zelf lang geleden op lofwaardige, 
schone en gelukkige wijze tot stand hebt gebracht, maar naar mijn 
oordeel moet je je met de res zelf bezighouden ('sed res ipsas attingen-
das censuerim') 4, dan zou men wellicht geneigd zijn in deze uit-

1 VERBURG, pp. 132-134; zie daarentegen VON D E N DRIESCH-ESTERHUES I, pp. 2j6 vgg, 

die het Empirisme als een van de Renaissance onderscheiden cultuurstroming behandelen. 

* Val VI 34J. » LB I J2I A. « F.S. Al Π i 9 j . 
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spraken te lezen, dat de eruditio (of cognitio rerum of sapientia, of ook 
zelfs prudentid)1 ook in het humanistische studieplan doel en bekro
ning van de vorming uitmaakte. Evenwel, de verhoudingen liggen 
niet zo eenvoudig. En het is wel nodig, gezien de aanzienlijke ver
schillen, dat wij enkele prominente figuren de revue laten passeren 
om hen juist na te gaan in hun opinies aangaande plaats en functie 
der eruditio. 

Beginnen wij met Agricola. Zowel in zijn Oe Formando Studio als 
in zijn lutus Philosophiae geeft de Friese Humanist een vrij uitvoerig 
schema van wetenschappen. Zij vallen voor hem in twee hoofd
groepen uiteen: ten eerste de moraalphilosophie, die geput moet wor
den uit schrijvers van essay's met ethische strekking (Aristoteles, Cice
ro, Seneca e.a.), uit historici, dichters en redenaars (deze hebben wel 
niet uitdrukkelijk de ethica tot subject, maar zijn toch zeer nuttig om 
te bestuderen, omdat zij practisch, door het schilderen van het goed 
en kwaad, de moraal dienen), en vooral uit de H. Schrift. Vervolgens 
'omnis disputado de natura rerum' (onderzoekingen over het wezen 
der dingen), in de Laus Philosophiae nog onderverdeeld volgens een 
schema, dat ten naaste bij samenvalt met dat der drie abstractiegraden. 
Hieronder vat Agricola dan samen géographie, ethnologie, geschiede
nis, kennis van kruiden en bomen, natuurlijke historie, kennis van 
landbouw en veeteelt (de re rustica), medicijnen, krijgswezen, archi
tectuur, en de kennis van schilderen en beeldhouwen (pingendi fin-
gendique rationem).2 

Is het Agricola nu begonnen om de bestudering van deze vakken 
als zodanig? Geen sprake van: zij dienen slechts om de redenaar de 
nodige stof en voorbeelden aan de hand te doen voor het opbouwen 
van een oratio! Grammatica, dialectica en rhetorica dienen de eloquen-
tia (hier welsprekendheid in enge zin) formeel - zij helpen de orator 
zijn rede correct, duidelijk en schoon op te bouwen - de eruditio 
materieel. Deze, in eruditio gedrenkte eloquentia, waarbij nog komt 

1 Terwijl met de éne term Eloquentia onderscheidene begrippen worden aangeduid, doet 
zich het eigenaardige geval voor dat daarentegen voor het ene begrip van zakelijke kennis 
verschillende termen worden gebruikt: bij Buschius gewoonlijk sapientia, op blz. 89 van 
zijn Valium echter ook eruditio, bij Sturm meestal sapientia en prudentia. Erasmus 
gebruikt eruditio en cognito rerum (LB I 75 E, 521 A, 1026 В), Vives bij voorkeur 
eruditio (Val VI 298), ook eens philologia (VI 303). 
* L.P. Al Π 151-157, F.S. Al Π 194-195. De laatste drie vakken met sterk voorbehoud. 
In de Laus Pbtlosopbiae worden ze niet eens genoemd. Voor Agricola was wetenschap 
uiteraard speculatief, en deze, bij uitstek practische wetenschappen passen eigenlijk niet 
in zijn schema. De medicijnen wel, omdat deze naar middeleeuwse trant nog sterk specu
latief werden bestudeerd. 
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een sterk zedelijk element, vat Agricola op als, en noemt hij ook bij 
voorkeur, Philosopbia: 'Ik ben van oordeel dat je je op de philosophie 
moet toeleggen, dat wil zeggen, trachten te komen tot een juist 
oordeel over al het bestaande, en dat oordeel behoorlijk onder woor
den moet pogen te brengen'.1 Aldus schrijft hij aan Barbirianus. En 
elders: 'Men zegt, dat het woord philosophia, uit het Grieks over
genomen, 'amor sapientiae', liefde voor de wijsheid betekent, dat wil 
zeggen, begeerte naar de kennis van goddelijke en menselijke dingen, 
samengaande met het streven naar een goed levensgedrag'.8 Van 
enige zelfstandige wetenschapsbeoefening valt bij de eerste Humanist 
der lage landen geen spoor te ontdekken. 

Duidelijker nog dan bij Agricola is bij Sturm de welsprekendheid 
toppunt en eindpunt der ontwikkeling. Hij dringt sterk aan op 
onderlegdheid in diverse wetenschappen, maar op den duur blijkt 
dat hij ook deze vakbekwaamheid slechts als voorwaarde ziet om een 
perfect orator te zijn.3 Sapientia, Prudentia - zo luidt gewoonlijk 
Sturms terminologie, waarschijnlijk wegens de ethische resonanties 
- maken de bron der eloquentia uit: 'Seine Prudentia ist ihm nur 
Blut, Nerv, Ader und Muskel im schönen Körper der Rede. Wird sie 
ihm doch erst lebendig und wirksam durch das Charisma des Worts'.1 

Physica, historie, ethica, rechten en theologie, de vakken die op 
de Academie in Straatsburg onderwezen werden, vinden zelfs daar, 
dus na de gymnasiale propaedeuse, uiteindelijk hun bestaansreden in 
hun dienstbaarheid aan de redenaar. Ook de twee laatste, ja zelfs zij 
vooral.5 Want het is de ernstige Humanist allerminst begonnen zijn 
leerlingen te vormen tot holle phraseurs, die onbekommerd om waar
heid of nut zich in een soort geestelijke zelfbevrediging uitleven in 
klaterende woordcascades; integendeel, de orator moet stichten, moet 
onderrichten, moet begeesteren, hij moet vroomheid en godsdienst 

1 F.S. Al Π 194. 
2 L.P. А Ш 150. Zie ook/ΐ. 145. Misschien heeft Agricola deze opvatting van philosophie 
in Italië opgedaan. Ook daar viel onder philosophie 'the knowledge of all things, wether 
divine or human, their laws and their causes' (W. H. WOODWARD, Vittorino da Feltre 
ttc, p. 233). 
' Men zie bijv. deze zinsnede uit De littrarum ludís recti aperiendis, f 31 ν : 'Decimus quintus 
annus (als de leerlingen primani worden) libertatem adolescentibus promittit, et viam 
ad primas artes maximasque disciplinas patefacit. Posthac enim conandum est ut illud 
aptum genus dicendi adhuc adolescentes consequantur... Hoc teneri haudquaquam pot
est absque maximarum atque adeo prope omnium rerum cognitione.' 
* W. SOHM, Die Schule Joh. Sturms..., p. 70. 
5 SOHM, a.w., pp. 93-97. Hij beschouwt het als een der gewichtigste taken van de professor 
in de geschiedenis, Michaël Beuther, de studenten stof en anecdoten aan de hand te doen 
voor hun oraties (STURM, Classicae epistolae, ed. J. Rorr, pp. 88-89). 
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verdedigen en propageren.1 Vandaar ook dat Sturm de zedelijke in
tegriteit in de redenaar benadrukt: 'non posse oratorem esse nisi bonum 
virum'.2 Zo vervult de ideale rede (de 'oratio ornata', of de 'ornatus') 
een dubbele rol: zij is schakel tussen sapientia en lingua, en tussen 
virtus en lingua.8 We zien dus in Sturm het Quintiliaanse ideaal ten 
volle herleefd - al is zijn voorbeeld en afgod eerder Cicero - , waarvan 
de consequente doorvoering geen plaats laat voor onafhankelijke vak
wetenschappen. 

Wat Erasmus betreft, zijn duidelijk en enige verwachting wekkend 
onderscheiden van cognitio verborum en cognitio rerum en zijn 
waarderen van de laatste boven de eerste, blijkt toch op de meeste 
plaatsen in zijn werk waar het over deze kwestie gaat, weinig meer te 
zijn dan een abstracte distinctie zonder diepgaande consequenties. En 
zeker wanneer we ons tot zijn opvattingen omtrent het schoolwezen 
beperken. Wat op school aan positieve wetenschappelijke kennis 
wordt geleerd, staat uitsluitend en totaal in dienst van de mondelinge 
en schriftelijke taalbeheersing. We spraken al over zijn uiteenzettin
gen over het elementaire onderwijs, waarbij het realistisch element 
slechts schijnbaar zo genoemd mag worden.4 Ook later, bij meer ge
vorderde leerlingen, laat Erasmus de realia louter onderwijzen om 
een exacte terminologie te leren, om het mondelinge of schriftelijke 
betoog met verhalen, gebeurtenissen en voorbeelden uit deze vakken 
geput, op te smukken en aan te kleden, en om de dichters te begrijpen 
die veel beelden aan de natuurlijke historie en mythologie ontlenen.5 

Nu begrijpen we ook beter waarom de leraar belezen zou moeten 
zijn, - niet: gestudeerd zou moeten hebben! -, wilde hij zijn taak naar 
behoren vervullen, in alle mogelijke wetenschappen: ' . . . er is geen 
enkele disciplina, zij het de krijgskunst, zij het de kennis van land
bouw en veeteelt, of de muziek, of de bouwkunst, die niet van nut 
is voor hen, die de antieke dichters of redenaars willen gaan ver
klaren.' 6 Wie zich aan de exegese van de antieke auteurs waagt, moet 
van de antieke wetenschappelijke prestaties terdege op de hoogte 

1 SOHM, a.w., pp. 117-118; cf. ook Dt literarum ludís recle aperiendis, f45 r: ' . . .non solum 
ad verborum volubilitatem sed edam ad praecepta Phìlosophiae est accommodanda, ut 
non solum diserta sed etiam sapiens sit oratio.' 
* SOHM, а.ил, p. 72. s SOKM, a.w., p. 71. * Zie biz. ji. 

* LB I 389 C-F; О. BURGER, Erasmus von Rotterdam und der Spanier Vives, pp. 73-7J, 
R. R. POST, Erasmus en bet loat-middeleeuase onderwys, pp. 187-188. Hoe critickloos Erasmus 
was, illustreert zijn aansporing vooral avontuurlijke geschiedenissen te onthouden, ge
boekstaafd door geloofwaardige(I) auteurs, drakenhistories bijv. uit Plinius de Oudere 
(LB I 389 Q. 
* LB I jas F. 
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zijn! Maar een critische instelling daartegenover is dan ook volkomen 
onnodig! Toch vindt men Vel iets van zelfstandig onderzoek terug 
bij Erasmus, zelfs waar het gaat over het onderwijs op school. Hij 
zegt namelijk, dat men de natuurlijke historie voornamelijk moet be
studeren aan de hand van de oude schrijvers, maar deze gegevens 
moet aanvullen door eigen waarneming.1 Maar dit is een haast onver
klaarbare zwerfsteen in zijn exdusivistisch linguïsme zonder andere 
analoge uitspraken. Het tweede gedeelte van zijn Copia verborum ac 
rerum illustreert nog duidelijker, dat bij Erasmus 'de eruditio, qua cog-
nitio rerum, binnen de nu vicieuse cirkel blijkende kring der taal 
blijft'.2 Hierin wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt, 
wat een 'redenaar' allemaal aan parate kennis moet bezitten.3 'Er is 
absoluut geen enkel soort wetenschap, waarin hij niet terdege moet 
onderlegd zijn: geen enkele disciplina, die hij zich niet tot in de laatste 
vezelen moet hebben eigen gemaakt. En wel zó grondig, dat het lijkt 
of hij slechts in één enkele zijn gehele leven lang heeft gestudeerd... 
Kortom, alwat er ooit aan eruditio door uitstekende auctores is ge
vonden en overgeleverd, heeft deze ene volledig opgenomen, kent 
en gebruikt hij'.4 

Pas na de schoolperiode, als volwassene in het volle leven staande, 
kan men zich door eigen studie op het verwerven van eruditio om 
haarzelfswille gaan toeleggen.5 Dan begint de verrassende openings
zin van De ratione studii gelding te krijgen en de taalvaardigheid 
middel te worden tot het hoger doel, de 'cognitio rerum'. Zijn leven 
te verdoen met het almaar blijven schaven aan stijl en woordkeus, 
wordt ook door Erasmus scherp gehekeld.' Vragen we ons echter af, 
of - ik zeg niet hijzelf de vakwetenschappen veel vooruit heeft ge
bracht, maar - of er, tenminste in zijn gedachten, in alle eer en deugd 
een leven gewijd mocht worden aan de beoefening van één weten
schap, dan maakt het negatieve antwoord ons duidelijk, hoezeer ook 
Erasmus feitelijk slechts een encyclopedische veelweterij voor de 
geest stond, wanneer hij de term eruditio gebruikte.7 Een weinig 
geschikte houding om geduldige vorsersarbeid te appreciëren, die 
hem, voor wie de wetenschap een afgerond geheel was, opgeslagen 
in het arsenaal van vergeelde folianten en manuscripten, wel beuzel-
achtig moest voorkomen. De critisch en experimenteel beoefende 
exacte vakken hebben niet Erasmus als vroedmeester bij hun geboorte 
gezien. Zijn al te linguale instelling heeft hem verhinderd uit te 

1 LB I 389 E. « VERBURG, p. 132. a LB I 75-110. * LB I 75 C-E. 
5 G. GLÖCKNER, Das Ideal der BUdungmd Erzjebtmgbti Erasmus PonRottcrdam, pp. 17 en 23, 
* LB I 923 D en J2I F. » LB V 853 F. 
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komen boven een slaafs rumineren van oude, opgekookte spijzen. 
Hoe tenslotte zag Vives de verhouding tussen sermo en resi Be

kleedde de eruditio in zijn paedagogisch systeem een eigen, autonome 
positie, of was zij ook bij hem slechts 'anelila eloquentiae' ? 

Voor een juiste beantwoording hiervan moeten wij goed in het oog 
houden, dat het curriculum studiorum, zoals hij dat uitvoerig uiteen
zet in zijn paedagogisch hoofdwerk De tradendis disciplinis, uiteenvalt 
in drie phasen, welke echter niet met gewenste scherpte door hemzelf 
worden onderscheiden.1 De eerste phase, die wij de gymnasiale pro-
paedeuse kunnen noemen, duurt ongeveer acht of negen jaar en be
slaat de periode der kinderlijke leeftijd en puberteit. Gedurende bijna 
al deze tijd is het onderwijs zuiver linguaal. Weliswaar komt ook een 
incidentele behandeling der realia ter sprake (géographie, natuurlijke 
historie, mineralogie), maar dit is uitsluitend om de interpretatie der 
auteurs te dienen. Ook mythologie en geschiedenis, bestaande in het 
verhalen van de handel en wandel van verdienstelijke en misdadige 
lieden, komen allerminst aan bod wegens hun eigen belangrijkheid.2 

In de hogere klassen gaat het daar al meer op lijken, maar tenslotte 
blijken de overzichten van de geschiedenis en de 'descriptiones urbis' 
(uit Pomponius Mela) ook dan alleen maar bedoeld als tijdruimtelijke 
situeringen voor het beter begrip van moeilijkere auteurs.3 Tegen het 
einde van deze eerste phase, wanneer de leerlingen terdege geschoold 
zijn in Latijn en Grieks, laat Vives een begin maken met het onderwijs 
in de cognitio rerum en wel in physica, géographie, astronomie en 
natuurlijke historie. De literatuur die hij hiervoor opgeeft, is ook bij 
hem vrijwel louter van klassieke herkomst: Pomponius Mela, Aratus, 
Strabo, Cato, Plinius, Aristoteles e.a.4 Naast dit, en ondanks dit auto
riteitsgeloof in de Ouden, treft ons echter in Vives een verrassend 
openstaan voor nieuwe inzichten, wanneer hij de jeugdige natuur-
historicus aanraadt zelf waarnemingen te doen in de vrije natuur en 
inHchtingen in te winnen bij boeren, vissers, herders en jagers. Het 
is zowel studie als ontspanning. 'Dit rustig opnemen bij het wandelen 

1 Wij volgen de mening van J. GÉRARD, Vives tt l'orgamsotion de l'enseignement, in: Revue 
de l'Université de Bruxelles XLIV (1938-1939) pp. 80-81, J. PARMENTIER, J. L. Vives, 
de ses théories de l'éducation, et de leur influence sur les pédagogues anglais, in: Revue Intern, de 
l'Enseignement XXV (1893) pp. 450 vgg., en FR. KUYPERS, Vives in seiner Pädagogik, 
p. 36. Zie daarentegen F. WATSON, Vives on Education, Oxford 1913, p. CL. 
» Val VI 307-308. 3 Val VI 328. 
4 Val VI 345-351. Critiekloos tegenover hen stond Vives in genen dele: Men behoeft 
ook niet alle meningen en invallen van de oude Grieken en Romeinen te kennen, al waren 
het ook geleerde mannen (VI 348). Zijn oordeel over Aulus Gellius bijvoorbeeld is alles
behalve vleiend (Val VI 337). 
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is tegelijk school en leraar; want het laat altijd wat zien, dat men met 
bewondering gadeslaat en waar onze kennis door verrijkt wordt'.1 

De overgang naar de tweede phase, waarin de eruditio de hoofd
schotel gaat vormen, is zeer geleidelijk en valt rond vijftien of zestien 
jaar. Nu wordt de leerling geschoold in dialectica en rhetorica - deze 
tot nu opgeschort, omdat jongere kinderen daarvoor nog niet rijp 
zijn 2 - in metaphysica en mathematica, waaronder vallen: geometrie, 
arithmetica, astronomie, optica en zelfs musica en architectuur.3 In 
tegenstelling tot de schrijvers, die Vives voor de eerste phase opsomt, 
zijn de auteurs die in deze wetenschappen als gezaghebbend worden 
genoemd, voor het grootste deel Vives' tijdgenoten of daaromtrent. 
Alleen Euclides, Ptolemeus en Archimedes zijn van de Ouden nog 
schijnbaar de bestudering waard. Het is tevens zeer duidelijk, dat deze 
wetenschappen hun raison d'être niet vinden in dienstbaarheid aan de 
eloquentia.4 

Met deze eruditieve phase, die duurt tot ongeveer het vijfentwin
tigste jaar, is voor de meesten de vorming op school geëindigd.5 De 
voor een humanistische fraaie levensstijl noodzakelijke encyclopae-
dische ontwikkeling moet in het gewone leven en door eigen studie 
verworven worden.6 Slechts een élite kan zich nog verder bekwamen, 
en wel in de medicijnen, de geschiedenis, rechten of moraalphiloso-
phie. Wanneer Vives zijn inzichten over deze materie ten beste geeft, 
dan dwingt zijn werkelijk fabelachtige belezenheid, waarmee scherpte 
van inzicht en - zeldzame deugd in een Humanist - bescheidenheid 
gelijke tred houden, ook nu nog onze bewondering af. Het is waar, 
dat hij met voorliefde de studie, ook van deze vakwetenschappelijke 
vorming, nog laat beginnen bij de antieke literatuur daarover; de 
aankomende medicus dient zijn Hippocrates, Galenus e.a. (o.a. Avi
cenna!) goed gelezen te hebben.7 Maar evenzeer is duidelijk dat het 
blinde geloof in de autoriteit der klassieken in Vives heeft plaats ge
maakt voor een critische beschouwingswijze, die liever op eigen on
derzoek en experiment afgaat dan op de zo vaak opgekookte wijsheid 
van eeuwen her. Hij oordeelt de anatomie in de artsenopleiding 
onontbeerlijk, wil dat de student onder leiding van de professor 

1 Val VI 350-351. ' Zie blz. 173. 
* Val VI 351-373. De musica wordt voornamelijk theoretisch bestudeerd. Toch moet 
de jonge man ook practisch enige kunde hiervan opdoen, maar alleen van goede en 
reine muziek (VI 371). 
4 Dit wil niet zeggen, dat zij dan hun doel in zichzelf vinden. Voor Vives alsook voot 
Melanchthon, moet elke ars, elke disciplina een practisch nut dienen. Onbaatzuchtige 
toeleg op wetenschap was hun vreemd (Val Ш 59; HARTFELDER, pp. 163 en 169-170). 
5 Val VI 373. · Val VI 373-374. ' Val VI 380-385. 
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zieken bezoekt, laat ons tenslotte niet in het onzekere of heel deze 
beroepsopleiding toch niet achterstond bij de eloquentia in welke 
vorm dan ook. Want hij oordeelt het absoluut uit den boze, dat de 
arts zich naast de uitoefening van zijn beroep nog toelegt op de studie 
der letteren. Hij moet zijn eigen vak studeren! Alle tijd die hij daar
aan zal ontfutselen, ontsteelt hij aan de gezondheid van zijn zieken I1 

Resumerend kunnen we zeggen dat Vives' systeem voor wat de 
vooropleiding betreft, weinig verschilt van dat der andere Humanis
ten: het blijft uitgaan van de taal. Daarnaast echter heeft hij duidelij
ker dan wie ook in zijn tijd verkondigd, dat tenslotte alle, zelfs per
fecte, taalbeheersing maar instrument is, geen doel.2 Niet de eloquen
tia bekleedt het primaat, maar de eruditio. Hij 'leert een educatie tot 
wetenschappen, die hij niet meer onder de lingualiteit c.q. de eloquentie 
subsumeert'.3 En bovendien, ondanks zijn steunen op en verwijzen 
naar de klassieke wetenschap, vastgelegd in de werken van de oude 
schrijvers, openbaart zich in Vives een nieuwe geest, de geest van 
zelfstandig naspeuren, van eigen waarneming, van critiek en experi
ment. Zo verenigen zich in Vives de twee, gedeeltelijk antithetische 
stromingen van Humanisme en Renaissance. Hij overspant met zijn 
scherp intellect en enorme eruditie de ganse wetenschap van eeuwen 
en wijst voor decennia lang de nieuwe wegen aan, méér dan hij ze 
baant. Daarvoor bleef hij te veel de all-round gevormde Humanist, 
afkerig van specialisme. 

Laten we ons echter niet schuldig maken aan overdrijvingen en de 
Spanjaard een te exclusieve positie toekennen.4 In de eerste plaats is 
de opzet van Vives' paedagogisch hoofdwerk van een ongewoon 
grootse allure, waarin een harmonie tussen de linguale propaedeuse 
en de vakwetenschappelijke studie veel gemakkelijker viel te bereiken 
dan in de meeste andere rationes studii, die zich beperken tot de 
eerste. Uit het zwijgen daarin over de eruditieve studiephase mag niet 
voetstoots worden geconcludeerd, dat deze voor de schrijvers dus van 

1 Val VI 383. 
• 'Von keinem Humanisten ist es so klar und deutlich ausgesprochen wie von ihm, dasz 
Spracbkemtniss ohne Sachkemtniss ein eitles, unnutzes Ding sei' (WYCHRAM, in: Lindners 
Padag. Klassiker, Bd. XIV, S. XL VII, gecit. bij FR. KAYSER, Job. Lud. Vives' padagp-
giscbt Schriften (ВІЫ. der kath. Pad. VIII), Freiburg i. Br. 1896, p. 170). 
3 VERBÜRG, p. 159. 

* Hieraan maken zich m.i. schuldig degenen, die de drie onderscheidene leerstadia bij 
Vives onvoldoende uit elkaar houden. Zo doet men het voorkomen, of Vives' inzichten 
omtrent de empirische en critische wetenschapsbeoefening reeds gelden voor de gymna
siale periode, hetgeen onjuist is. Zie bijv. VON DEN DRIESCH-ESTERHUES I, pp. 259 vgg. 
en F. WATSON, Vives on Education, pp. CXI-CXV. 
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geen belang was. Eén keer trouwens wordt in een dergelijk werkje 
gezegd, dat de echte vakwetenschap (theologie, rechten, medicijnen) 
thuishoort op de Academia en dat de schrijver zich daarom (dus niet 
uit gebrek aan belangstelling of inzichten) van een nadere behande
ling zal onthouden.1 Hoe ondertussen de linguïstische roes was uit
gewerkt - Fungerus schrijft in 1584 - blijkt uit de passage waar de 
schrijver opmerkt, dat de leerlingen, als ze lang genoeg geproefd heb
ben aan de Hippocrene 'ad solidiorm aliquam disciplinam, Theologiam 
videlicet, Jurisprudentiam et Medicinam' moeten overgaan.2 En el
ders: 'extra septa minorum artium ad graviores disciplinas transgres-
sionem faciunt.. .'3 Maar dit werd geschreven in 1584, zal men zeg
gen, en kan dus moeilijk tegen Vives' uitzonderingspositie worden 
aangevoerd. Er is echter zeker één Humanist, die, lang voor Vives' 
ideeën het licht zagen, het nadrukkelijk opnam voor de uiteindelijke 
autonomie van de eruditio: Murmellius. Deze merkwaardige figuur, 
te jong gestorven en te druk bezet met werk om veel fundamenteels 
te kunnen presteren, groter dan vele andere lettervrienden en noch
tans door de Groten niet ontdekt, vertoont in zijn harmonisch ont
wikkelde persoonlijkheid en in zijn stoutmoedig maar toch geheel 
niet onbekookt denken en streven, een zekere overeenkomst met de 
Spaanse Humanist, zij het op kleinere schaal. Hij is geen verachter 
van de scholastiek, al wijst hij de laat-middeleeuwse hersenspinsels 
af, en veroordeelt de ijdele woordkramers, die alleen op de schone 
vorm bedacht zijn.4 En waar hij in zijn Enchiridion scholasticorum een 
standaardprogram der studiën schetst5, volgt hij zeker het beproefde 
humanistische schema, maar aarzelt toch niet de nadrukkelijke raad 
te geven zich niet te lang met die vrije kunsten bezig te houden, die 
de mens anders helemaal in beslag nemen en zijn geest verzwakken 1 
Tijdig moet men zich gaan toeleggen op philosophie, rechten, medi
cijnen of, en wel bij voorkeur, theologie, waartoe Murmellius niet op
houdt aan te sporen en waarvan hij betreurt er nooit de gelegenheid 
toe te hebben gehad.' 

Buiten Vives en Murmellius vindt men in de periode van hoogte-
bloei van het Humanisme geen paedagogen meer, die althans ruimte 
boden voor een autonomie der vakwetenschappen.7 Meer hebben zij 

1 FUNGERUS, De puerorum disciplina, Lugd. Bat. 1584, in THOMAS CRENERIUS, Deeruditioni 
comparando, Lugd. Bat. 1699, p. 288. 2 tb. ' FUNGERUS, De puerorum disciplina, p. 30t. 
«В II IJ. 6 В II 57-59- * Zie bijv. В Π 56 en В V ιοί. 
7 Toch zijn er enkele, zeer sporadische, contactpunten tussen het Humanisme en de 
exacte wetenschappen in de persoon van kardinaal Bessarion, Feuerbach en Regiomon-
tanus (E. J. DIJKSTERHUIS, De mechanisering pan bet wereldbeeld, pp. 247, joo-joi). En 
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beiden feitelijk niet gedaan, ook Vives niet. En dit kon ook moeilijk, 
omdat zij nauwelijks meer tot de Humanisten gerekend konden wor
den, als zij zich ex professo hadden toegelegd op de studie der medi
cijnen of van het recht of welke andere wetenschap ook, buiten de 
theologie, waarvan de beoefening in het Humanisme echter een over
wegend philologisch karakter draagt en het kenmerk vaak van dilet
tantisme. 

Van binnen uit kon het Humanisme aan de universiteiten nog evo
lueren tot een binnenkamerse philologie en linguïstiek: het gaf daar
mee wel zijn universele pretenties op, maar de affiniteit was zo duide
lijk, dat een Scaliger en een Lipsius zich heel gemakkelijk nauw ver
bonden konden gevoelen met Erasmus en Agricola. Wie zich evenwel 
de beoefening der natuurwetenschappen of medicijnen tot levenstaak 
stelde, moest breken met het eenzijdige humanistische linguïsme, 
moest de autoriteit der klassieken afwijzen, hij moest de Muze vaarwel 
toewuiven, die hem met de nodige ontwikkeling had toegerust, maar 
hem nu niets meer te bieden had. De scherpst zienden onder de Hu
manisten zagen dit in, en deze geleidelijke erkenning van de ontoe
reikendheid van het humanistisch eloquentie-ideaal betekende, dat een 
beweging, die met niets ontziend geweld alles en allen onder de ban 
van het Woord had trachten te slaan, aan haar eind gekomen was. De 
kracht van het Humanisme was eenmaal geweest dit extreem-linguaal 
formalisme, waarmee het een terreur had kunnen uitoefenen, die in 
de literatuurgeschiedenis haar weerga niet heeft.1 De vurige aanhan
gers van deze cultus des Woords moeten zich oneindig verheven heb
ben gevoeld boven de barbaarse stamelaars, die wijsheid meenden te 
vinden in scholastische haarkloverijen. Zij waren doordrongen van 
het superioriteitsgevoel, maar dan veelvoudig versterkt, dat iemand 
onwillekeurig bezit, die converseert met mensen die de gebezigde 
taal slechts gebrekkig machtig zijn. Tussen deze twee richtingen was 
dan ook geen eigenlijke polemiek mogelijk: juist het formele terroris
me sloeg ieder tegenstander die niet schreef als de Humanisten, het 
wapen uit de hand; en deed hij dit wel, dan betekende dit een zich 
scharen onder de humanistische banier. Nooit was de vormgeving 
meer determinerend voor de beoordeling van de inhoud als juist toen. 
Dit verklaart waarom het kleine aantal Humanisten zo straffeloos en 
onbarmhartig te keer kon gaan en in een luttel aantal jaren het onder-

als we Nicolaas van Cusa tot de Humanisten mogen rekenen, kunnen we zelfs zeggen, 
dat er in het Humanisme een denken mogelijk was, dat stetk stimulerend op de vooruit
gang der natuurwetenschap had kunntn werken (pp. 248-256). 
1 PAULSEN I, p. 17}. 
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wijs kon annexeren.1 Deze kracht duurde echter maar zo lang als men 
zich daardoor liet intimideren. De uiterlijke schittering, de zorgvuldig 
nagebootste klassieke woordkeus en periodenbouw kon op den duur 
het gemis aan inhoud noch verhullen, noch vergoeden. De besten 
niet te na gesproken, moet men toegeven, dat zij die zich zo trots als 
oratores en poëtae aandienden, van een bijna ongelofelijk gemis aan 
realiteitsbesef blijk gaven: zich zonder ophouden schuldig makend 
aan paralogismen, spelend met woorden - wat doen zij niet met be
grippen als philosophia en sapiential - , hun betoog ophangend aan 
toevallige woordparen (ratio-oratio), anecdotische en historische ge
gevens interpreterend naar gelang het in hun kraam te pas komt, den
ken zij er schijnbaar slechts aan bedachtzamere en conservatieve lieden 
belachelijk te maken, hun broodheren te verheerlijken en zichzelf in 
het middelpunt der belangstelling te plaatsen. 

Hoe gemakkelijk lichten zij niet de hand met de meest elementaire 
opvattingen van waarachtigheid. Hoe getuigen hun brieven niet van 
hypocritische vleierijen. En dit wordt toch wel nauwelijks geëxcu-
seerd door op te merken, dat dergelijke al te radde betuigingen van 
vriendschap of bewondering niet meer dan beleefdheidsformules wa
ren, of dat men ze nam voor wat ze waren, voor stijloefeningen 2 

('tenslotte moet je me schrijven alleen maar om wille van het schrij
ven', zegt Agricola tot Antonius Liber).3 

De innerlijke holheid was niet te camoufleren met de overal van
daan geraapte, slecht geassimileerde kennis van allerlei zaken, waar
mee rede en geschrift kwistig werden gekruid. Deze eruditio, waar 
de Humanist zo trots op was, waar hij zo praalziek mee geurde, was 
weinig meer dan schijnkennis. De antagonisten van het Humanisme 
hebben deze zwakke stee er in al spoedig ontdekt. Buschius tenmin
ste verweert zich met begrijpelijke verontwaardiging tegen het verwijt, 
dat de redenaar eerder verlangt geleerd te lijken, dan geleerd te zijn 
('scire videri, quam scire').4 Begrijpelijk, want heel zijn Valium is een 

1 Dit verklaart tevens waarom er 20 betrekkelijk weinig overgeleverd is aan anti-humanis
tische geschriften. De controverse tussen beide partijen is ons vrijwel alleen bekend uit de 
uiteraard zeer partijdige humanistische literatuur. Met name BUSCHIUS' Valium, geïnspi
reerd door een felle preek tegen de studie der letteren (pp. 27-29), is een goudmijn voor 
de kennis van deze strijd. De voornaamste beschuldigingen komen neer op vanitas, 
falsitas en immoraliteit der letteren {Valium, p. 17}). Eén der weinige tegenstanders met 
name bekend is Gregor Heimberg, een jurist, die in Italië het Humanisme had ingedron-
ken ! Merkwaardig genoeg bleef het voor hem echter een loze eloquentie, die hij al spoedig 
afwees en bestreed (VOIGT II, pp. 286-293). 
* VOIGT Π, pp. 435-436. s G. IHM, Der Humanist Rudolf Agrìcola, p. 73. 
1 'Ecce tibi tot pulcherrimis dÜficiümisque rebus constat ars oratoria! et audet nobis 
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panegyriek op de eloquentia die schone vorm paart aan rijkdom en 
diepte van inzicht 1 

De opkomende autonome, critisch-empirische wetenschapsbeoefe
ning liet echter van deze humanistentrots weinig over. Het getij begon 
te keren; de godsdienstige controversen leidden aller aandacht naar 
de inhoud, bij achterstelling van de vorm; de moedertalen emanci
peerden zich tot cultuurtaal, en dongen naar minstens gelijke aan
dacht. Binnen het Humanisme ruimden de hooggestemde aspiraties 
naar wereld- en godsdiensthervorming het veld voor bescheidener, 
maar in resultaten duurzamer toeleg op taalwetenschap. In het onder
wijs echter hebben de hierboven geschetste ideeën nog lang nage-
werkt. Zonder overdrijving kan men zeggen, dat de hele zestiende 
eeuw door, ja, nog lang daarna, de scholen in het Noorden van Euro
pa het humanistisch stempel hebben bewaard. Wij willen hier nog een 
ogenblik bij stilstaan. 

Het kan moeilijk verwonderen dat volgens de humanistische opvat
tingen het onderwijs op de zogenaamde Latijnse scholen vrijwel zui
ver linguaal zou blijven. Het leren van de grammatica, het lezen van 
de Latijnse en Griekse schrijvers, onderricht in epistolographie en 
versleer, het houden van disputatio's en declamatio's, diende volgens 
iedere Humanist de hoofdschotel uit te maken van de leerstof. Deze 
zou m.a.w. beperkt moeten blijven tot het trivium. De niet-sermoci-
nale vakken komen nauwelijks ter sprake, en zo er van gewaagd wordt, 
is het immer als 'hulpwetenschap' voor de taalvaardigheid, of, zo een 
meer zelfstandige beoefening wordt voorgestaan, pas aan het eind 
van de gymnasiale propaedeuse.1 Zonder uitzondering heeft elk 

horum omnium ineptissimus declamator aliquis adserere, oratorem cupere potius scire 
videri, quam scire' {Vallum, ρ. 168). Het rit hem nogal hoog, want enkele pagina's verder 
komt hij er nogmaals op terug: ' . . .oratoremque non, ut male coniectant nostri adversarii, 
veile tantum scire videri, sed res plurimas, et pulcherrimas scire... ' (p. 17z). 
1 En dan nog hoe I Zij bestaat vaak genoeg in het bijbrengen van een geleerde poly-
mathie, een encydopaedische, onverteerbare veelweterij, die de illusie kon wekken, dat 
men inderdaad al het wetenswaardige in zich had opgenomen. De werken tot dit doel 
geschreven, encydopaediolae, jeugd-encyclopaedieën, nemen leerlingen en schoolmeester 
het moeizame en tijdrovende werk aan de bronnen zelf te putten uit handen en bieden 
de leerstof pasklaar gesneden aan. Het meest typerend voor dit genre is wellicht de 
Paedagogus van FREIGIUS. Het is een bazar van 'wetenschap'; munten, maten en gewichten, 
architectuur (brug van Caesar I), de plichten van de huisvrouw, de kunst van reizen, het 
staat alles ter beschikking van de leergierige jeugd. De schoolboeken, die Cornelius 
Valerius en Sebastianas Foxius MorzUlus geschreven hebben behoren eveneens tot dit 
genre werken, die de jeugd de wetenschap der Ouden in bevattelijke en gecompendieerde 
vorm aanbieden (Zie G. KUIPER, Orbis artium m Rtnaissanci I, pp. 41-42, 60, 80-81, 
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Humanist zijn hart verpand aan het schema: éérst de lingua, dan de res! 
Enkele programma's van Nederlandse scholen mogen dit illustre

ren. Het was eerst in het tweede jaar van de secunda \ dat de leerlingen 
van de St. Lebuînusschool te Deventer (1564) met de beginselen der 
physica, jurisprudentie en medicijnen (uit Hippocrates) begonnen. 
Eveneens maakten ze nu pas kennis met de mathematica en de cos
mographie, dit echter naar het schijnt weinig stelselmatig, aangezien 
de beide laatste vakken alleen zo tussendoor ('pro lectionibus inter-
calaribus') gedoceerd werden. De Hiëronymusschool te Utrecht, die 
in 1565 twee kopklassen bezat, maakte met de eruditio een begin in de 
secunda door de Politica van Aristoteles of de Oeconomica van Xeno-
phon te laten lezen. Voor het overgrote deel is het onderwijs in deze 
klas echter nog zuiver linguaal. Pas in de hoogste klas, de prima, is de 
verhouding omgekeerd. Dan worden behandeld de Sphaera Prodi 
ad percipienda Matheseos prima fundamenta, de Physica van Sebastia-
nus Foxius Morzillus en tenslotte voor degenen, die later rechten 
of medicijnen gaan studeren, de eerste beginselen van deze twee 
wetenschappen, 'opdat,' zo zegt het programma, 'zij beter toegerust 
en met groter vrucht van hier naar welke academie dan ook kunnen 
vertrekken.' Ubbo Emmius stelt zich in zijn programma voor de 
Latijnse school te Groningen (1594) voor, om in de hoogste klas aan 
de Latijnse en Griekse studiën ook nog enig onderwijs te verbinden 
in de Sphaerica (bewegingsleer van hemellichamen), Geographica, 
Historica, Physica en Ethica, 'al naargelang tijd en program dit 
zullen veroorloven'.2 Bovendien nog wat theologie aan de hand van 
een Apostelbrief. De scholen van Deventer en Zutfen geven in 1619 
aan de tertiani gelegenheid tot het ontvangen van enig onderricht 
in de geschiedenis. In laatstgenoemde stad mocht, zo oordeelt de 
rector, Johannes Biber, aan de vlijtige en verstgevorderde leerlingen 
enige theologie, philosophie en philologie ( ?) niet onthouden worden. 
'Dezelfde zullen met de hulp van Gods genade, zo voorbereid en 
geoefend worden, dat zij waardig bevonden zullen worden om met 
vrucht de openbare lectiones in de Illustere scholen te volgen.' In Nij
megen wilde Michael van Mandeville, rector der school en genees
heer der stad, in 1601 een secunda stichten, alwaar onder meer de 
rudimenta van de physica en ethica zouden verklaard worden. Dat 

83-96, 190-192, 206-212). En zelfs vallen de Janua en Orbis pictus van COMENIUS nog 
binnen deze categorie (WILLMANN, pp. 212-214). 
1 'Nam hic (se. secunda classis) biennium erit conterendum.' 
* 'ut tempus et ratio fêtent'. Roos vertaalt 'al naargelang tijd en rede dat zullen mee
brengen' (p. ij). 
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jaar echter is er wegens gebrek aan auditores niets van gekomen. Het 
geven van openbare colleges, meestal in het kerkgebouw, valt eigen
lijk buiten het schoolonderwijs.1 Het is geheel en al onzeker of hier 
ook schooljongens bij aanwezig waren. In ieder geval mag dit doceren 
van rechtswetenschap en geneeskunde voor de burgers wel beschouwd 
worden als een symptoom van de leergierigheid der bevolking. 

Globaal genomen kan men dus zeggen, dat het onderwijs in de 
realia op de Latijnse school erger dan stiefmoederlijk bedeeld werd. 
Feitelijk worden zij slechts onderwezen in de zogenaamde kop-
klassen, als de school die tenminste rijk is, en anders, tenzij bij hoge 
uitzondering, niet.2 Het was ook altijd als directe voorbereiding op 
de vakwetenschappelijke opleiding aan de universiteit, dat dergelijke 
lessen gegeven werden, zoals hierboven voor Utrecht en Zutfen is 
weergegeven, en ook in het Deventerse reglement van 1564 wordt 
gezegd: 'Zo is het mogelijk, dat de jongelui, die hier van school gaan 
en in geen enkele ars onbekwaam zijn, gemakkelijker hun studies op 
de academies kunnen inrichten'. 

Deze vrijwel uitsluitend linguale vorming had dan bovendien al
leen nog tot doel de taal te leren gebruiken. Hoe men zich dit in 
details voorstelde, zal in de volgende hoofdstukken worden uiteen
gezet. Hier willen wij er op wijzen dat het verschil, het diepgaande 
verschil tussen het zestiende-eeuwse gymnasium en het moderne niet 
alleen gelegen is hierin, dat het moderne gymnasium niet zuiver lin-
guaal meer is, niet alleen slechts een passieve taalbeheersing beoogt 
aan te kweken, maar ook, dat het de klassieken doceert om het denk
vermogen en de aesthetische smaak van de jonge mens te ontwikke
len, dat het hem wil invoeren in de rijkdom der waarlijk klassieke 
vorm gekregen hebbende Humanitas der Ouden. Van deze doelstel
ling vinden wij in de geschriften der Humanisten niets. Zo er een 
nevendoel valt te vermelden, dan is het de levenswijze en morele les, 
die uit het verhaal te puren valt. Ja, het is vaak verbijsterend te zien 
hoe een auteur hierom geweld wordt aangedaan. Zo verkondigt Me-

1 In 1594 werden in Amersfoort openbare lessen ingesteld in de rechten, philosophie 
en geschiedenis. Levinus Botter gaf ( ± 1612) college in de St. Jan over de 'Institutiones', 
Gesselius over de 'Annales' en Egbertus van Staverden over de wijsbegeerte (BUDDINGH I, 
p. 120; L. MIEDEMA, Resolutiën van de Vroedscbap van Utrecht betreffende de Academie, p. 
CXXXV). Ook Utrecht kende vanaf 1595 dergelijke 'lecciones publicae' (MIEDEMA, 
р. С П). 
9 Ook te Emmerik, Dusseldorf en Münster, om enkele scholen in Duitsland te noemen, 
waarmee het Nederlandse onderwijs veelvuldig contact heeft gehad, was het pas in de 
secunda, dat de realia aan bod kwamen (KUCKHOFF, Der Sieg des Humanismus in den 
katholischen Gelebrtenscbuien des Niederrbeins, pp. 14, 28, 54). 
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lanchthon dat de Ilias en de Odyssee zonder twijfel waren geschreven 
met de bedoeling om degenen, die tot het bestuur van een staat zouden 
worden geroepen, te onderrichten in de kunst van oorlog en de kunst 
van vrede! Sabinus prijst de Metamorphosen van Ovidius onder andere 
om de grote zedelijke lessen, die er in liggen! Het oeuvre der tragici, 
met name Sophocles, wordt in humanistische handen een leidraad 
volgens welke de moraal in voorbeelden wordt behandeld.1 

Ontroering om de idylle tussen Odysseus en Nausikaä, of om de 
schrik van de kleine Astyanax bij het zien van zijn gehelmde vader, 
meeleven met al wat 's mensen hart beweegt - Quidquid agunt homi
nes, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus - zoeken wij echter 
vergeefs.2 Voor poëtische aandoening schijnt men ongevoelig, zoals 
ook het allergrootste deel der gedichten maakwerk zonder diepere 
aandrift en inspiratie is. Wanneer Homerus de donkergebronsde Grie
ken verspreid ziet op het witte strand, en hen in een onvergetelijk 
beeld vergelijkt met de vliegen in het meelvat, merkt Vives hierbij 
droog en pedant op dat een vergelijking met mieren of bijen - toch 
zoveel edeler dieren - beter op zijn plaats zou zijn geweest.3 Eerst 
met Goethe, Winckelmann en Herder gaan de ogen van de Europeaan 
open voor de schoonheid. De instelling der Humanisten is vrijwel 
louter cerebraal en utilitaristisch. De Latijnse en Griekse schrijvers 
werden gelezen hoofdzakelijk om taalvaardigheid aan te kweken en 
te vervolmaken, om de grammatica in te oefenen aan de hand van 
voorbeelden, om idioom en syntaxis te leren. De inhoud van het 
gelezene stond daarbij op het tweede plan. Het is opvallend, dat deze 
onderwijstheoretici, die zo terecht geleidelijkheid en bevattelijkheid 
voorstonden, nochtans zo weinig aandacht schonken aan een metho
dische volgorde der auteurs. Zonder blikken of blozen laat men de 
jeugdige leerlingen beginnen met moeilijke schrijvers als Cicero en 
Demosthenes.1 De verklaring van deze ontsporing ligt in de over
dreven waardering van de schone vorm. Het primaire doel op het 
gymnasium was het zuivere en elegante taalgebruik aan te leren, het 
begrip kwam later wel, en het spreekt haast vanzelf dat men, eenmaal 
dit standpunt ingenomen hebbend, dan ook geen scrupules maakte 

1 PAULSEN I, pp. 348-352. Ook de grote waardering voor Terentius als ethicus valt 
tegenwoordig moeilijk meer te begrijpen. 'De 'poeta comicus' staat ia dienst van 'studia, 
mores' en 'pietas" vat P. J. M. VAN ALPHEN terecht samen {Nederlandse Terentius-vertalmgen 
in de lie en iye eeuw, p. 9). 
2 Vandaar ook, dat het wezen van het blijspel, de 'vis comica', de intrigue, de karakter
tekening de Humanisten volmaakt ontging (VAN ALPHEN, a.n>., p, 8). 
8 ValVI 33J. 
* PAULSEN I, p. 378-380. Zie ook biz. 194-19}. 
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om direct naar die leermeesters te gaan, die in taalschoonheid hadden 
uitgeblonken. 

Dat dit formalisme gepaard ging met een even sterk verbalisme 
spreekt wel vanzelf.1 Inzicht, begrip, het vormen van een eigen me
ning werd niet gevergd. Heel duidelijk typeert Sturm dit standpunt, 
waar hij zegt: 'linguae magis, quam mentis magistri atque doctores 
esse volemus'.8 Kwam de jeugd onder de strenge vigueur van de wet 
der eloquentie nog wel aan denhen toe ? Wat Murmellius al schijnt aan
gevoeld te hebben: dat een te lange toeleg op de triviale artes de geest 
des mensen verzwakt 3, heeft ook Melanchthon gesignaleerd, en is 
twee eeuwen na hem door Ernesti gebrandmerkt als stupor paedago-
gicus, schooldomheid, daarin bestaande, dat de leerling bij zijn jacht 
naar woorden het vermogen tot het vormen van gedachten tenslotte 
verliest.4 Terecht noemt Hofer het eloquentie-ideaal der Humanisten 
dan ook een 'pädagogischer Nonsens'. Moreel was het niet te verant
woorden, omdat het primaat van de vorm onherroepelijk moet leiden 
tot onwaarachtigheid, relativisme en indifferentisme, en psychologisch 
niet, omdat de jeugd niet taalt naar élégance in taaluitingen, maar ge
boeid wordt door positieve, zakelijke kennis.5 

Aldus is begrijpelijk, dat op het lingualisme van het humanistisch 
georiënteerde onderwijs de reactie volgde van het pedagogisch realis
me, waarin Ratichius en vooral Comenius de taal weer terugbrachten 
tot haar staat van dienstbaarheid; zij zou in de gedachten van de laat
ste weer eenvoudig instrument worden, middel om kennis te vergaren 
en mee te delen. De oude talen van Rome en Hellas zouden hun 
prioriteit aan de moedertalen verliezen. De beoefening der 'sciences' 
verkreeg onder invloed der Empiristen een gunstiger kans op ont
wikkeling. Maar hoezeer het Humanisme voor eeuwen de aard van 
het middelbaar onderwijs had bepaald, blijkt wel hieruit, dat het in 
de zestiende eeuw vorm gekregen hebbende Latijnse schooltype vrij
wel onberoerd door deze reacties tot in de negentiende eeuw toe het 
monopolie van universitaire propaedeuse heeft behouden. 

1 HOFER, pp. 173-175. * PAULSEN I, p. 378. ' Zie biz. 94. * PAULSEN I, p. 370. 
5 HOFER, pp. io6 en 175-177. Hij formuleert ook nog als historisch bezwaar, dat de 
eloquentie slechts bloeien kan in tijden van republikeins-democratische regeringsvorm. 
Hij vat eloquentia hier dus kennelijk op in engere zin. De eerste twee bezwaren gelden 
echter onverkort voor de eloquentia in ruimere betekenis. 
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DE benaming Latijnse school, die in de loop der zestiende eeuw de 
instellingen gaan dragen welke voorbereiden op de universiteit, 

een benaming waarvoor de oudere benamingen kapittelschool, dom
school en stadsschool - geen aanduidingen van verschil in leerstof, 
maar het lichaam noemend dat het recht van scholastrie bezat - het 
veld ruimen, geeft kort en bondig weer de aard van het algemeen 
programma, dat men op deze school zocht te verwezenlijken. 

Van de kinderen, die voor ze op school kwamen, meestentijds 
nooit anders dan hun moedertaal hadden gesproken, volleerde La
tinisten te maken voor wie de geleerdenstand openstond, scheen, di
dactisch gesproken, het enige doel te zijn dat men nastreefde. En deze 
sterke eenzijdigheid wordt niet opgeheven door het onderwijs in het 
Grieks, dat, zó het al een plaats vond op de scholen, toch vrij stief
moederlijk bedeeld bleef1, noch door dat in de realia, die, zoals we 
gezien hebben, pas in de hoogste klassen aan bod kwamen.2 Er valt 
hier bezwaarlijk een diepgaand verschil te constateren met de middel
eeuwse school, waar het Latijn eveneens het leeuwenaandeel kreeg in 
lesuren en activiteit 

Van een scherpe caesuur tussen het laat-middeleeuwse en het huma
nistisch beïnvloede onderwijs, die ons onwillekeurig door de humanis
tische polemiek gesuggereerd wordt, valt geen spoor te ontdekken. 
Eerder moet men spreken van een duidelijke continuïteit, en het is 
eerst binnen deze continuïteit, dat er aanzienlijke verschillen vallen op 
te merken, die de humanistisch-Latijnse school duidelijk doen af
steken tegen de middeleeuwse. 

I. Vooreerst is daar de kwestie van de grammatica, en de verhou
ding van de grammatica ten opzichte van de taal. Gedurende de laatste 
eeuwen voor het opkomen van het Humanisme had de Scholastiek 
haar invloed uitgesponnen over geheel het gebied van wetenschap en 
onderwijs. Waar zij haar deductieve methode opdrong aan disciplinen, 
die volkomen vreemd aan deze waren, kunnen we gevoeglijk spreken 
van scholastieke infectie, die vroeg of laat moest leiden tot een terug
slag, welke zich niet tevreden zou stellen met te protesteren tegen on-

Zie blz. 189-190. * Zie blz. 97-99. 
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rechtmatige annexaties, maar de Scholastiek zelve zou aanvallen en 
verketteren. Ook op het gebied van de taal en speciaal van de gram
matica hebben de middeleeuwse denkers zich niet onbetuigd gelaten, 
en met volledige erkenning van hun soms fundamenteel blijkende 
prestaties, die zeker anders verdienen dan afgedaan te worden met 
betitelingen als hersenspinsels en haarklovenjen, kan men zich toch 
niet ontveinzen, dat hun eenzijdige deducerende geesteshouding te 
weinig houvast bood voor verantwoorde taalspeculaties. Een gram
matica, die simpel de declinaties, conjugaties en constructies leerde, 
was in het oog der Scholastieken van geringe waarde ( ' . . . illi tantum 
docent, qui causa suorum dictorum assignant'1). Logica was nodig 
om een goed grammaticus te zijn 2, niet omdat de logica een hulp kon 
zijn bij het opstellen van de taalwetten, maar omdat men overtuigd 
was, dat de wetten der logica onverkort golden voor de taal.3 De taal 
bezat niet het primaat, maar moest zich voegen naar de ijzeren dwang 
van vreemde wetten.4 Zij was, veronderstelde men, door reflexie 
ontstaan en moest dus een sluitend logisch geheel vormen.6 Alwat 

1 L. KUKENHEIM, Contributions ¿ l'bistoir« de la grammaire grecque, latine et bébralque à l'époque 
de la Renaissance, Leiden 1951, pp. 49-50; H W WOODWARD, Aim and method, ρ 103 п. г. 
г 'Sicut se habet stultus ad sapientem, sie sc habet grammaticus ignorane logicam ad 
pentum ш logica' (uitspraak toegeschreven aan Albertus Magnus, in SANDYS Ι, ρ 666 
n . i ) . 
9 KUKENHEIM (p. 49 n. 4) citeert verschillende uitspraken van middeleeuwse denkers, 
die de nauwe band tussen de logica en de grammatica onderstrepen. 
* 'Wie aller Zweige der Wissenschaft, so hatte sich die scholastische Philosophie auch 
der Grammatik bemachtigt und sie völlig unter ihr Joch gebracht' (D. REICHLING, Bei
träge zur Cbaracteristtk der Humanisten A. Hegtus u.a., in. Picks Monatschrift fur Rheinisch-
Westfälische Geschichtsforschung und Altertumskunde III (1897) p. 296). 'Die Gramma
tik war eine rein speculative Wissenschaft geworden, die nicht mehr das tatsächlich 
gegebene ins Auge fasste, sondern die Grunde nach den philosophischen Principien 
erörterte' (H J. KÄMMEL, Gescbicbte des deutseben Schulwesens im Übergang vom Mittelalter 
Zur Neuzeit, p. 169). 'Latin Grammar ceases to be cultivated as the art of speaking and 
writing Latin with correctness It has now become a purely speculative science' (SANDYS I, 
p. 668). 
* Was de uitvinder van de taal een grammaticus of een metaphysicus? De oplossing van 
deze quaestio: 'Perfective et finaliter primus m ventor grammaticae scientlae et modorum 
sigmficandi praccipue fuit grammaticus, sed inchoative et originaliter fuit metaphysicus' 
(H. FR. H A ASE, De meda aevi studus philologicts, p 41). Omdat de menselijke natuur overal 
en altijd dezelfde is, daarom moeten ook de 'modi intelligendi, modi essendi et per 
consequens modi sigmiïcandi' bij alle mensen gelijk zijn. En dus zijn voor alle talen de 
grammatica en de grammaticale regels dezelfde {tb ). Over de middeleeuwse taalphilo-
sophieen, zie ook VERBURG, pp. 47-49 Tegenover de realistische Modisten met hun 
grammaticae speculativae stonden de nominalistische Termimsten, die geen gramma
tica's schreven, maar handboeken voor de logica, waann de taal gecntiscerd werd en 
ondergeschikt gemaakt aan de logica. In zekere zin staan de Modisten met hun taal-



104 LATIJN: DE GRAMMATICA 

daar niet in paste, het mocht door gebruik nog zo gewettigd zijn, 
diende door nieuwe spreekwijzen vervangen en gecorrigeerd te wor
den.1 

Nogmaals, in zoverre de middeleeuwse philosophen de oorzaken 
waarom de regels en wetten zó waren en niet anders en de samenhang 
er tussen, naspeurden, is hun wetenschap zelfs nu nog het bestuderen 
waard 2; waar zij echter te kort schoten in eerbied voor de feiten, en 
deze verminkten op het Procrustusbed van hun dialectiek, kan men 
begrijpen, dat de Humanisten niets dan hoon overhadden voor deze 
taalspeculaties. 'Corrupta institutio', 'Sophismata sorbonica', 'ineru
dita eruditio', 'animorum gangrenae et pestes, atque ingeniorum 
lues'3, zijn zo de qualificaties waarin de haat welsprekend ligt uit
gedrukt. 

Het is Hegius geweest, die hier in het Noorden als eerste de Mo-
distae en de 'modi significandi' op de korrel heeft genomen, nadat 
Valla dit reeds een veertig jaren vroeger in Italië had gedaan.1 In hor
tende, nog weinig sierlijke zinsbouw, komt de Deventer rector op 
voor het primaat van de taal, maar ondanks het ontberen van alle 
Ciceroniaanse élégance mag Hegius toch al tot de nieuwe richting 
gerekend worden. Het is zijn fundamenteel-humanistische houding 
ten opzichte van de taal, welke zich later bij veel Humanisten zal 
uideven in een overspannen eloquentie-ideaal, die dit voldoende 
rechtvaardigt, ook al mag hij dan in veel van zijn werk nog duidelijk 

fiduciële opvattingen nog het minst ver van de Humanisten a£ Toch hebben zij juist 
de volle laag gekregen, waarschijnlijk wel omdat hun invloed bij het onderwijs het 
sterkst was. 
1 D. REicHLtNG, beitrage spr Cbaraeteristik der Humanisten A. Hegius u.a., in: Picks Monat
schrift, p. 297. Enkele voorbeelden (KAASE, a.w., p. 42-44): LUDOLPHUS DE Luco (auteur 
van de Florista, een vijftiende-eeuwse grammatica) redeneert: nubere Vetro is hetzelfde als 
uxorem duci a Vetro. Dus is het ook juist te zeggen mèo a Vetro. Sommige Modisten ver
dedigden de juistheid van ego amai. De Glossa notabilis ad Atexandrum maakt uit dat men 
moet zeggen tune temporis en ubicumque locorum, want 'omnia adverbia localia importantia 
partitionem, ut ubicumque, nullibi, aiicubi, ubique etc. possunt regere genitivum ex vi 
partitionis'. Ook verdedigde men het gebruik van de accusativus in de passieve vorm 
(Matthcum legitur). Voor de beroemde quaestiones ex qua vi, waar o.a. Erasmus zijn gal 
over uitspuwde, zie KUKENHEIM, pp. jo, 75-76. 
1 De 'scientia modorum significandi dignissima et quam cognoscamus' erkent HAASE 
(«.»., p. 40). Vooral op het gebied van de syntixis hebben de middeleeuwse grammatici 
baanbrekend werk verricht (HAASE, a.n>., pp. 37-38; REICHLING, a.w., in: Picks Monat-
schrift, p. 298 en n. 1). 
* Aldus AGRICOLA (F.S. Al Π 196), MELANCHTHON (HARTPELDER, p. 1 j j). VIVES (Val Ш 

39 en 61). 
* VOIGT I, p. 471. 
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herinneren aan de Scholastiek.1 Zijn Contra modos sìgnìficandi Invectiva 2 

ontwikkelt deze twee complementaire stellingen: de kennis der modi 
significandi waarborgt geenszins een juist taalgebruik; integendeel, 
het is een 'barbare loquendi ars', want ondanks en zelfs omwille van de 
taaldialectiek plegen de Modistae en al degenen die bij hen Latijn 
hebben geleerd, grove fouten tegen de stijl, tegen het juiste casus-
gebruik, tegen de spelling, tegen de syntaxis. Al dat geredeneer over 
'modi significandi essentiales et accidentales, materiales et formales, 
absoluti et respectivi pretium orationis'oordeelt Hegius als van gener
lei waarde. Immers de 'Veteres', die daar nooit over gehoord hadden, 
schreven 'rectissime'. Dus, en dit is de tweede thesis, om Latijn te 
leren moeten we niet in de leer gaan bij die op geld beluste magistri, 
die voor goed geld ondeugdelijke waar bieden, maar ons toeleggen 
op de Imitatio van de Ouden, vooral van Cicero. 'Quare Augustinus, 
Hieronymus, Gregorius, Ambrosius, Bernardus, Cyprianus et Lactan-
tius et alii ecclesiastici scriptores latine scripserunt, nisi quia ita scrip-
serunt ut veteres, hoc est ut Tuüius, ut Sallustius, ut Livius, ut Virgili-
us, ut reliqui veteres scripserunt, qui nee noverunt, nee legerunt 
Michaelem de Morbosio. Sed latine tarnen, immo latinissime scrip
serunt, ita enim ut veteres scripserunt, . . .scripserunt autem latini, 
quia veteres imitati et ita ut veteres scripserunt. Ut ille optime pingit, 
qui ita pingit, ut is qui optime pinxit. Ille item optime caelat, qui ita 
caelat, ut is caelat, qui optime caelavit. Ita ille optime loquitur, qui 
ita loquitur, ut is loquutus est, qui optime loquutus est.. . Demus 
itaque operam, ut ita loquamur, quomodo is loquutus est, qui optime 
loquutus'.3 

Wat Hegius zo stuntelig nog trachtte te vertolken, de prioriteit 
van het zinvolle taalgebruik * en de dienstbaarheid van de gramma
tica daaraan, werd een dertigtal jaren later op voor zijn doen on
gewoon heftige wijze door Vives verdedigd tegen de 'sophisten' aan 

1 J. LINDEBOOM, Hei Bjjbelscb Humanisme in Nederland, Leiden 191}, p. 78. 
* De Invectiva, verschenen in i486, is later samen met de andere geschriften van Hegius 
opnieuw uitgegeven door Jacobus Fabri in 1503. De Invectiva staat in deze editie op f Oijr-
f Oiiijv. De tekst vertoont alle gebreken van het eerste stadium der boekdrukkunst. 
Waar hij letterlijk wordt geciteerd is hij gecorrigeerd wat betreft interpunctie, spelling 
en gebruik van hoofdletters. 
' Invectiva, f Oiiijr. Deze oorspronkelijke tekst is wel een goed voorbeeld van Hegius' 
schrijftrant. 
* Het zinvolle taalgebruik der oude schrijvers, meent H. zeer duidelijk. Deze distinctie 
doet echter in dit verband nog niet ter zake. Het gaat hier niet over de kwestie hoe men 
de Latijnse taal weer in volle luister kon herstellen (door de Imitatio veterum nl.), maar 
over de verhouding tussen de grammatica en de taal. 
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de Sorbonne in zijn In Pseudo-Dialecticos. Men moet, zegt hij, de 
taal gebruiken, zoals iedereen die spreekt, en haar niet omsmeden 
naar eigen wetenschappeiïjke behoefte: 'want éérst bestonden de La
tijnse en de Griekse taal, en pas later zijn daarvan de wetten der 
grammatica, rhetorica en dialectica opgesteld. En de taal is naar deze 
wetten niet verwrongen, maar veeleer hebben deze de taal gevolgd en 
zich daaraan aangepast.. , ' 1 'Nam ut in grammatica, nonidcircohaec 
est latina oratio 'Homo est albus', quod illa sic praecepit, пес in rheto
rica schemata illa eloquutioni nitorem et cultum afferunt, quod rhe
torica jubet, sed potius quod illam orationem populus Romanus, qui 
vere latine loquutus est, latinam judicavit.. .'.2 In zijn ijver vergeet 
Vives wel eens maat en goede smaak, verlaagt hij zich tot banale 
geestigheden over wie hij schijnt te beschouwen als misdadige idio
ten.3 Als ze (de magisters aan de Sorbonne) temidden van verstan
dige mensen zouden komen, zouden ze niet weten wat te zeggen, 
zouden ze denken in een andere wereld te zijn. Zo verschillend zijn 
de gebruikelijke omgangsvormen van de hunne, dat men zou den
ken, dat ze met de overige mensen niets dan alleen de uiterlijke ge
stalte gemeen hebben. Ze zijn dan ook absoluut ongeschikt om zaken 
te drijven, gezelschappen te ontvangen of leiding te geven, ze ver
staan je niet, zelfs al spreek je geen Latijn maar hun moedertaalI 4 

Iets meer waardering voor Petrus Hispanus en de middeleeuwse Ter
ministen 5 zou hem niet misstaan, en aan zijn betoog, dat nu groten
deels verloopt in negatieve critiek, meer kracht verleend hebben. 
Maar Vives moet zich kennelijk losschrijven van wat ook hij in 
zijn jeugd jaren lang als het summum van wijsheid had bestudeerd! β 

1 Val Ш 41. a Val Ш 42. 
3 Ze laten zich liever doden dan een mening opgeven, die zij hebben opgedaan 'inter 
potandum aut balneandum' (Val III 57). De Sorbonne wordt vergeleken met een oude 
vrouw, waarvan, aangezien ze al achthonderd jaar is, het niet te verwonderen is, dat ze 
aan het wauwelen (delirare) is geslagen (Val Ш 65). 4 Val ΙΠ 60-61. 
6 Vives richt zich in tegenstelling tot Hegius tegen het nominalistisch Terminismc, waar
van de grondlegger PETRUS HISPANUS is geweest met zijn Summulae logicales. Principieel 
gaan beiden echter in hun aanvallen van het zelfde standpunt uit; het linguale primaat, 
dat zich richt tegen de depreciatie, die de taal ondervond zowel van de zijde der Modisten 
als van de zijde der Terministen. De Summulae logicales werden op de middeleeuwse school 
druk gebruikt (R. R. POST, Erasmus en bet laat-middeleeuwse onderwijs, p. 179; PAULSEN I, 
p. 35). Gerard Listrius, rector te Zwolle, deed in 1520 nog een commentaar er op het licht 
zien (D. REICHLING, Oie Reform for Domschule ζ" Münster im Jaire ijoo, p. 18). Het was 
echter een handboek der logica en had als zodanig geen onmiddellijke invloed op het 
onderwijs in de grammatica. 
' Cf. Val Ш 39: 'Sunt qui magno emunt haec scire, ego magno emerem ut me ІШ exone-
rarent, ut sibi acciperent.' 
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De oorlog tegen de taal depreciërende Scholastieken, of dit nu 
Realisten waren of Nominalisten, zou verlopen zijn als een Olym
pische godenstrijd op hoog niveau, ware het niet dat ook op de laat
middeleeuwse scholen het leren van Latijn langzamerhand ontaard 
was in een dialectisch motiveren van regels en normen, dat vanzelf
sprekend het bevattingsvermogen van de jeugdige toehoorders verre 
te boven ging.1 Daardoor verkreeg deze kamp tegen de Modisten 
en Terministen een nieuwe dimensie op het terrein van de paedago-
giek en didactiek. In het hekelen van het oude onderwijs, dat in zo
vele opzichten hun misnoegen opwekte, blijken de Humanisten met 
name gebeten op dit jarenlange inpompen van een onbegrepen taal-
philosophie, die hoogstens schijngeleerdheid opleverde, maar vaker 
taaiverminking en onvermogen om zich enigszins draaglijk in het 
Latijn uit te drukken ten gevolge had. De honende opmerkingen van 
de kant der Humanisten zijn in deze legio. Van Wimpheling en Agri
cola af tot en met Vives en Melanchthon is het een onafgebroken 
stroom van beschimpingen aan het adres dier ingebeelde, waanwijze 
magistri, die 'imperiosi atque interim saevientes stultitiam suam per-
docent', die de leerlingen jaren lang op hun scholen vasthouden uit 
geldbejag, of uit trots (hún school is zo goed, dat ze er veel meer 
kunnen opsteken dan waar elders), of uit nijd, want zij gunnen de 
hun toevertrouwde jeugd het profijt niet der gebrachte verbeteringen, 
die zij vroeger ook niet genoten hadden! 2 Misdadigers zijn het, die 
slechts 'meram barbariem' te bieden hebben, en de knapen dommer 
afleveren dan zij hen ontvangen hebben.3 'Een grote misdaad en een 
laagheid bega je,' schrijft Vives aan Joannes Fortis, 'als je de kin
deren die nietswaardige en allerdwaaste kunsten onderwijst; want ik 
pleeg de schuld er van te werpen op de onderwijzers, die hierin onder
richt geven...; al wil ik hen niet zo ernstig beschuldigen, die voor 
een groot gedeelte nog kinderen zijn, en nauwelijks weten welk van 
de twee hun rechterhand is, die pas uit het ei de school zijn ingegooid, 
en die zelf nog teveel leraar en onderwijzer, opvoeder en roede nodig 

1 Wel kregen de jeugdige leerlingen eerst een elementaire uiteenzetting van de gramma
tica, maar op hun twaalfde of dertiende jaar 'muszten die Schuier in die Subtilitäten dia
lektischer Behandlung sich fügen' (H. J. KÄMMEL, Gtscbicbti des dtutscben Schulwesens..., 

p. 169). 

* VrvES: Val Ш 6 j ; MURMELLIUS: В II 44-45, В V 5; WIMPHELING: J. F R E U N D G E N , Job. 

Wimphelings pädagogische Schriften, p. 113; AGRICOLA: F.S. Al II 194; M E L A N C H T H O N : 
HARTPELDER, pp. ι ; ; vgg.; ERASMUS: LB I 514 E; BARLANDUS, De ratione studii: D A X · 

HELET, p. 306. 
3 H E R M . TORRENTINUS in zijn Apologia voor de door hem bewerkte uitgave van het 

Ooctrìnale bij H. F R . HAASE, Oe medü aevi studiis pbilologicis, p. 40 n. 68. 
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hebben, dan dat zij goede 'institutores et magistri' zouden kunnen 
zijn.. Λ 1 

De eensgezindheid, waarmee de humanistische gemeenschap ful
mineerde tegen het onderwij sbederf van die dagen, mist men merk
waardig genoeg, waar het middeleeuwse schoolboek in het geding 
komt. Zeker valt het niet moeilijk talrijke variaties ten gehore te bren
gen op de drastische karakteristiek, die Luther er van gaf: 'Die tollen, 
unnützen, schädlichen Münichebücher, Catholicon, Graecista, Florista, 
und dergleichen Eselmist'.2 Murmellius geeft wel de meest volledige 
humanistische Index in zijn Scoparius, waar hij ook het oordeel van 
andere, vooral Italiaanse, Humanisten vermeldt.3 Erasmus geeft ook 
op verscheidene plaatsen van zijn werk uiting aan zijn afkeer van deze 
'barbarici duces'4, maar de meningen zijn verdeeld waar hèt gramma
ticaboek der Middeleeuwen ter sprake komt. 

Men mag de controverse, die er ten aanzien van het Doctrinale ge
weest is, wel uitleggen ten gunste van het noordelijke Humanisme, 
dat zich hier onderscheidt van het Italiaanse door meer gematigdheid 
en gezond distingeren.5 Het is zeker geen conservatisme geweest, dat 
menig aanhanger van de nieuwe richting zich deed uiten in voor de 
'Alexander' gunstige zin, want de Humanisten hadden over het alge-
1 Val ΠΙ 64. 
' Bij KUKENHEIM, p. 86 n. 4. 
s Hij somt op als te vermijden: Isidorus (auctor alioqui pius et non omnino contemnen-
dus), Papias, Eberardus, Huguitio, Catholicon, Mammattractus, Aimo, Breviloquus, Gemma 
Gemmarum, Vocabularius rerum, Joannes Garlandinus, Nicolaus Lyranus, Accursius, Aurea 
legenda, Glossulae decretorum. Glossa notabilts (B V 44. Vele van deze boeken vindt men 
uitvoerig behandeld in P. S. ALLEN, The age of Erasmus, pp. 36-55). In het Enchiridion 
scholasticorum drukt M. de leerlingen op het hart barbaarse boeken als giftige slangen te 
vluchten. Ze zijn, klaagt hij, overal tot grote schade van de studie te koop (Β Π 54). 
Hieruit blijkt, dat de boekdrukkunst allerminst van stonde af aan het Humanisme in 
de kaart speelde. Er zou een studie te schrijven zijn over Humanisme en boekdrukkunst. 
* A I 26, 68; A I 31, 46 en 80; LB 1514 F en 923 С. Zie ook Coll. Synodus Grammatico-
rum LB I 824 D-826 E. 
1 Het woord controverse is niet te sterk. Er blijkt hier in het Noorden inderdaad zoiets 
bestaan te hebben. Zie GELDENHAUER'S opinie (blz. 110-111). Wat KUKENHEIM, pp. 52-53, 
evenwel beweert lijkt mij te sterk: 'La lutte contre le Doctrinal et autres poèmes didac
tiques, engagée par Valla, Mancmelli, Aide Manuce et soutenue avec une vivacité toute 
méridionale par d'autres Italiens - auxquels il faudra ajouter Erasme et ses amis.. . - ne 
trouvait guère d'appui auprès des magisters du Nord.' Afgezien nog van het feit, dat 
Erasmus niet zonder meer een vijand van het Doctrinale mag genoemd worden, en even
min van het ongeoorloofde op één lijn stellen van andere leerboeken met het Doctrinale 
- de sympathie ging alleen maar naar dit werk uit - is het ook onjuist om voor- en tegen
standers te verdelen in twee kampen, die ten naaste bij samenvallen met Italië en het 
Noorden. Er is geen controverse geweest tussen Noord en Zuid, wèl onder de Huma
nisten ten Noorden van de Alpen. 
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meen weinig last van gevoel voor traditie en piëteit. Maar vooral on
der de oudere Humanisten waren er die het voor het Doctrinale op
namen, of zich althans van een veroordeling onthielden, omdat zij 
heel goed inzagen, dat het niet op rekening van het oorspronkelijke 
werk kon geschoven worden, dat men er in de loop der eeuwen een 
zware ballast van geleerde glossen en taalphilosophische commentaren 
aan had toegevoegd. Dit nu had Valla wel moedwillig over het hoofd 
gezien en met hem Sulpicius Verulanus, Antonius Mancinellus, An
tonius Illuminatus, Aldus Manutius, Pylades, Sabellicus, Vegius e.a.1 

Hun ageren tegen de scholastiek in de grammatica vond gretig weer
klank over de Alpen, maar lang niet onmiddellijk het ongelimiteerde 
smalen op het meest geliefde schoolboek der Middeleeuwen. Uit de 
vele bewerkingen, die het boek onderging door humanistische school
meesters blijkt integendeel, dat men van de deugdelijkheid (gezien in 
het licht van die tijd tenminste) overtuigd was. Zo verschijnen in 1484 
reeds de Dicta of Glosae van Hegius en Sinthen bij de twee eerste delen 
(etymologie en syntaxis) van het Doctrinale, die een grote verbreiding 
vonden tot in Duitsland en Frankrijk toe en tot 1500 gemiddeld elk 
jaar een uitgave beleefden.2 Verder, waarschijnlijk in 1500, zeker niet 
eerder, de Medulla utrarumque partium van Timann Kamener 3, der ec-
tor van Murmellius te M '.nster, de bewerking van het eerste deel van 
Torrentinus 4, rector te Zwolle (de derde druk dateert van 15 04) en van 
dezelfde hand in samenwerking met Kempo van Texel een commen
taar op het tweede deel ( 15 07)5, de uitgave van Badius in 15 06-15 07 e, 
en volgens het getuigenis van Despauterius, die zelf een bewerking 
bezorgde van Torrentinus' commentaar7, de geëmendeerde uitgave 
van het Doctrinale van Johannes Custos Brechtanus8. 

Al deze bewerkingen zijn wars van scholastieke commentaren, 

1 D. REICHLING, Ooctrimk, pp. LXXXV-LXXXVm. Zie ook В V 4-14. 
• REICHLING, Doctrinale, p. LXV-LXVI. Op de kwestie of dit commentaar het werk 
is van Hegius en Sinthen, of van de laatste alleen, gaan we hier niet verder in (zie WIESE, 
р. }б). 
3 REICHLING, Doctrinale, pp. LXVl-LXVII; ID., Die Reform %и Münster, p. 17 η. 4· Ьі 
de Invectiva van Hegius vindt men de volgende scherpe veroordeling van dit werk: 
'Paetereo Medullam utrarumque partium. Opus minus item utrarumque, et alia opuscula in
numera, mdignissima qui et emantur et legantur' (f Oiiijv). Daar Hegius echter in 1498 
stierf kan hij het werk van Kamener niet gekend hebben en is de passage waarschijnlijk 
een interpolatie van de bezorger van Hegius' geschriften, Fabri (cf. REICHLING, Doctrinale, 
p. LXVII п. г). Het Opus minus utrarumque partium is van WILLEM ZENDERS VAN WEERT en 
verscheen in 1493, en Hegius kan het dus gekendhebben. Zeker is het echter in geen geval, 
dat het vernietigende vonnis van hem is, daar de Invectiva al in i486 is ontstaan. 
• REICHLING, Doctrinale, pp. LXIII-LXIV. 
• ID., pp. LXVHI-LXIX. · ID., p. LXX. » * . · Λ. 
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streven al naar duidelijkheid, zonder hierin nog noemenswaard te 
slagen, en illustreren de regels aan de hand van de klassieke auteurs. 

Het impliciete getuigenis ten gunste van het Doctrinale, dat deze 
nieuwe bewerkingen afleggen, wordt nog door uitdrukkelijke bijval 
versterkt. Wimpheling heeft zeker critiek op het werk in zijn huidige 
vorm, maar deze richt zich toch met name op de dialectische en meta
physische uitweidingen en vervolgens op de te grote uitvoerigheid, 
waarmee sommige onderwerpen zijn behandeld. Besnoeid en omge
werkt in de geest zoals zijn eigen leraar Dringenberg dat gedaan had, 
kan volgens hem het Doctrinale nog uitstekend gebruikt worden.1 Zo 
ongeveer denkt ook Despauterius er over.2 Erasmus' mening over het 
Doctrinale is in de loop van zijn leven althans in zoverre milder ge
worden, dat hij het boek tenslotte in de Declamatio de pueris met enige 
reverentie behandelt3,hoewel hij het vroeger met de andere 'barbaarse' 
schoolboeken over dezelfde hekel had gehaald.4 Het merkwaardigste 
getuigenis ten gunste van het veel gesmade schoolboek geeft echter 
wel Gerard Geldenhauer Noviomagus. Het is zo belangrijk, dat wij 
het hier uitvoerig menen te mogen citeren: 'Er is wel niemand, die er 
aan twijfelt, dat de Grammatica de eerste plaats inneemt onder de 
kunsten, die wij 'liberales' noemen. Maar wel bestaat er onder de 
grammatici onenigheid over, wiens 'praecepta' van deze ars nu het 
meest geschikt zijn voor het onderwijs aan de jeugd. En nog altijd 
is deze kwestie onbeslist. Iedereen vindt zijn eigen mening de beste. 
Zes en dertig jaar geleden 5, toen Germania een afkeer kreeg van de 
grammatica van Alexander Gallus, begon de een het werk van Perot-
tus, een ander dat van Sulpitius en weer een ander de grammatica van 
Guarino bij de kinderen in te pompen. Toen echter Aldus Romanus 
en Antonius Nebrissensis op het strijdtoneel verschenen, werden ze 
door alle stammen en talen ontzaglijk toegejuicht. Maar toen er onder 
de ludimagistri opstonden, die zulke grote Helden evenaarden,' merkt 
Geldenhauer sarcastisch op, 'begonnen deze uit de verschillende au-

1 J. FREUNDGEN, Job. Wtmpbelmgs pädagogische Schriften, pp. 96-114. 
* REICHLING, Ooctrinale, pp. ХС 1І-ХС Ш. 
' LB I 514 F-5I5 A: 'Nam Alexandrum inter tolerabiles numerandum arbitror.' 
* In de Antibarbari, uitg. in: A. HYMA, The youth of Erasmus, Michigan 1930, pp. 266 
en 289. 
5 Vanwaar deze precieze datering? GELDENHAUER schreef zijn hstitutio in 1534. Het jaar 
waarin Germania zich zou hebben afgewend van het Doctrinale is dus 1498. Welnu, dit 
is het sterfjaar van Hegius, de leermeester van Geldenhauer, die hem hoog bleef vereren. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat Geldenhauer het verscheiden van de beroemde rector, 
die het Doctrinale trouw bleef, min of meer symbolisch ziet als het begin van de ellende, 
die volgens hem uit het verwerpen van het Dottrinale voortvloeide. 
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teurs bloemlezingen samen te stellen van wat naar hun oordeel voor 
het jeugdig bevattingsvermogen geschikt was. Vandaar dat we zovele, 
met zulke fraaie titels uitgedoste grammatica's hebben gekregen. Toen 
ik een jongen was, heeft mijn leraar Alexander Hegius, een man niet 
minder beroemd door heiligheid van levenswandel als door alzijdige 
kennis... de grammatica van Alexander niet verworpen. En omdat 
we nu toch gewag hebben gemaakt van deze grammaticus, schamen 
we ons niet het oordeel over hem van die zeergeleerde satiren-dichter 
Petrus Montanus in diens eigen woorden aan te halen.1 Al is het waar, 
dat Alexander Gallus niet wat je noemt een kunstenaar is, toch heeft 
niemand op grammaticaal gebied volmaakter werk geleverd dan hi j . . . 
Hij streeft niet naar sierlijke en fraaie stijl, niet naar prachtige, edele 
en hemelse taal, geen zeggingskracht en scherpzinnigheid beoogt hij, 
integendeel, (volgens hem) hoort alles eenvoudig te zijn en met de 
voeten op de grond te staan en aangepast te worden aan het karakter van 
het jeugdig verstand, om het zo gemakkelijker aan te spreken (sed 
contra, omnia pressa iacere decet et humi serpere, et serpentibus humi 
puerorum ingeniis invitandis accommodari). De verzen van het Doc
trinale kenmerken zich door buitengewone, nauwelijks na te volgen 
klaarheid en vereiste eenvoud... Ik zal niet ontkennen, dat men er 
er slordigheden, nalatigheden en vele foutjes in kan ontdekken, maar 
zelfs elke wijsneus weet, dat dit niet de schuld is van de schrijver, maar 
van die tijd... Dit alleen wil ik nog zeggen, die Alexander heeft in die 
onbeschaafde en van alle 'humanitas' afkerige eeuw gedaan, wat niet 
slechts in die tijd, maar zelfs in de onze, die toch 'latinissima' wil schij
nen, niemand heeft kunnen presteren. Wat heeft Sulpitius, wat hebben 
Nestor en enige anderen gedaan? Niet alleen hebben zij niets volmaak-
ters dan Alexander uitgedacht, maar zij hebben Alexander niet eens be
vredigend kunnen verklaren I . . . Derhalve moeten we de knapen niet 
volstrekt elk onderwijs in het Doctrinale onthouden, maar evenmin 
er maar mee bezig blijven, neen, langzaamaan moeten de jongens naar 
de lectuur van 'elegantiora' en 'utiliora' worden gebracht en niet te 
lang aan Alexander worden overgelaten. O, mocht er toch iemand op
staan, die waardevolle en korte commentaren samenstelde op hem, 
zoals die uiterst nuttige, welke Nestor op het derde deel heeft ge
maakt. . Л 2 

1 Het volgende is dus een citaat uit een werk van Montanus. Ik heb het echter niet bij 
hem terug kunnen vinden. Hoever het citaat in de tekst van Geldenhauer doorloopt is 
moeilijk te zeggen. Het staat niet als zodanig aangegeven. 
: G. GELDENHAUER, Insliiuiio scbolat Cbrittiaruu, Francofurti, apud Qmstianum Aegenol-
phum, 1534, ПЗзг-(В4 . 



112 Í A T I J N : D E G R A M M A T I C A 

Al is Geldenhauer zeker niet zónder critiek, het is toch zeer merk
waardig, dat er in 15 54 nog iemand die met Erasmus in briefwisseling 
staat1, een lans durft breken voor het oude schoolboek niet alleen, 
maar zelfs in niet mis te verstane termen de nieuwe, humanistische 
producten desavoueert ten voordele van het Doctrinale. Men kan dit 
toch bezwaarlijk alleen verklaren uit traditionalisme. Dit taaie vast
houden wijst op een intrinsieke waarde, die het boek vertegenwoor
digde. En waaróm zou men, als men strikt rechtvaardig was, het uni
verseel gebruikte Doctrinale laten schieten terwille van eendagsvliegen, 
die nauwelijks een verbetering waren? Reichling heeft eens en voor al 
aangetoond, dat de eerste humanística op grammatisch gebied metho
dologisch en soms zelfs uit het oogpunt van taaizuiverheid volstrekt 
geen nieuws hebben gebracht. Het werk van Sulpicius Verulanus be
zondigt zich even zwaar aan onklassieke uitdrukkingen, accentue
ringen en declinaties als het Doctrinale. Mancinellus blijkt hier en daar 
ordinair plagiaat gepleegd te hebben uit. . . het Doctrinale. Mogen an
dere grammatica's, die van Perottus, Pylades, en vooral van Despau
terius, klassiek zuiverder zijn, of ze duidelijker zijn, of ze meer aan het 
bevattingsvermogen der kinderen zijn aangepast, is een grote vraag.2 

Bekijken wij ter adstructie hiervan een ogenblik het indrukwekkende 
foliodeel, dat de grammatica van Despauterius omvat. In de uitgave 
van 1537 telt het gehele werk maar liefst 691 pagina's.3 De prima pars 
(etymologie) begint met een paragraaf over de woordgeslachten. 
Alle regels staan in hexameters berijmd: 

'Omne viro soli, quod conventi, esto virile. 
Omne viri specie pictum, vir dicitur esse.' 

Onder de regels staan in wanhopig-makende volledigheid in klei-

1 Zie A Π 487, A ΠΙ 645, 682, 714, 727, 759, 811, 812, 837, A IV 1141, A V 1436 (?), 
A Ш, 2238. 
* REICHLING, Doctrínale, pp. CV-CX. 
1 De grammatica van Despauterius werd voor het eerst gedrukt in 1518, niet in 1512, 
zoals KUKENHEIM (p. 137) opgeeft. In de editie van 1526, waarvan zich een exemplaar 
bevindt in de Bibliothèque Nationale, is de dedicatiebrief aan Balduinus Braets gedateerd: 
'decimo séptimo Kalendas septembres. Anno Di sesquimillesimo duodecimo' (16 Augus
tus 1512). Maar het werk is voor het eerst pas zes jaar later gedrukt: 'Imprimebat autem 
Badius ad decimum kalendas Martias. Anno supputatione Romana. МОХ Ш, (го Fe
bruari ι J18). In de uitgave van 1537 wordt voor het eerst de titel Commentarti gebruikt, 
waaronder dit boek voortaan bekend zal blijven (]obarmis Despauterii Nimvitae Commentarü 
Grammatici. Parisiis, ex officina Roberti Stcphani, MDXXXVII). In deze uitgave worden 
ze voorafgegaan door DESPAUTERIUS' Rudimento, die in 1514 te Poitiers afzonderlijk ver
schenen waren. 
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nere letters de voorbeelden. Dan volgen de declinaties. Van de tweede 
heet het: 

'Altera sex rectis, er, ir, eus, ur, dat vel us, aut um. 
Addimus e Graecis os et on, per us um varianda. 

Elke casus wordt nu afzonderlijk behandeld. De accusativus en vo-
cativus van de tweede declinatie laat Despauterius aldus memoriseren: 

' IJ m pascit quartus. Quandoque per on loco Graeca. 
Eus ea vult etiam. Per e quintus vertit us: absque 
0 fili, deus, et fluvius, populas, chorus, hagnus: 
Quattor haec e volunt etiam, ut pro rege Latinus.' 

Deze meer dan Sibyllijnse verzen worden dan op ampele wijze uit
gelegd en uitvoerig door voorbeelden geïllustreerd: de uitleg van bo
venstaande verzen beslaat ongeveer een foliopagina ! Als wij nu naast 
deze verzen van de Commentarii de daarmee corresponderende tekst 
van het Doctrinale leggen, dan moeten wij erkennen, dat de Humanist 
minder dichtregels nodig heeft gehad dan de monnik, maar of dit 
opweegt tegen de enorme ballast aan verklaringen en exempla valt 
nog te bezien: 

'urn retirnt quartus, sed munis provideamus: 
primum cum quam quintoque sono dabis uno. 
cum tenet eus rectus, aliquando fit per a quartus. 
on junges Graecis: tibi testis erit Menelaon. 
rectus in r vel in urn similem faciei sibi quintum; 
ex er quandoque per metathesim reperis re. 
recti diphthongus dabit en quinto quasi Graecus. 
cum proprium dat ius, tenet i quintus iaciens us. 
us mutabis in e, si forma cetera rede, 
quintus habet casus fili. Deus, agne vel agnus, 
et vulgus, pelagus, populus, fluvius quoque dant us. 
cum proprium longam dabit us, и quintus habebit'.1 

Despauterius' grammatica, kortom, verschilt slechts accidenteel van 
het Doctrinale. Van de enorme mogelijkheden, die de boekdrukkunst 
bood voor de overzichtelijkheid, is in de eerste drukken nog vrijwel 
geen gebruik gemaakt. Zij is doortrokken van de oude gedachte, dat 
de grammatica van a tot ζ woordelijk in het geheugen der kinderen 
moest worden geprent, wilde zij hun geestelijk eigendom worden. 
Het werk bezondigt zich in even grote mate aan 'prolixitas', de duis-

1 Pp. lo-i i in de uitgave van D. REICHLING. 
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terheid van menige versregel, die een uitvoerige verklaring van de 
leraar vereiste, is niet minder groot en de nagestreefde volledigheid 
in de voorbeelden doet zozeer denken aan een kadastrering van het 
Latijn, dat zelfs dit nieuwe element het leren eerder verzwaart dan ver
gemakkelijkt. Men zegge nu niet ter verdediging van deze eerste hu
manistische schoolboeken, dat dergelijke werken niet voor kinderen 
waren bedoeld. Vanzelfsprekend bezat niet iedere jongen zo'n folio-
deel van nagenoeg 700 bladzijden. Het was een grammatica voor de 
onderwijzer, die haar echter moest inprenten bij de kinderen. Wel is 
echter waar, dat dergelijke grammatica's niet bedoeld waren voor het 
elementaire onderwijs in het Latijn. Evenwel, men begon in de Mid
deleeuwen evenmin met het Doctrinale. Dit was bedoeld, en de gram
matica's van Despauterius, van Mancinellus, van Melanchthon, van 
Verepaeus waren bedoeld voor een definitieve afronding der gram
maticale kennis, nadat de conjugaties en declinaties al geleerd waren. 
Het blijkt uit de lacunes: de behandeling van het verbum bij Despau
terius bepaalt zich uitsluitend tot de vorming van de praeterita en de 
supina, liber IV gaat over de comparationibus, het leeuwendeel van 
de prima pars, de etymologie, vormt de uitgesponnen behandeling 
van de nominum genera en de declinaties. Maar daarbij blijft het: 
géén telwoord, géén adverbium, géén adjectivum, géén praeposities! 
Geen conjugaties van het regelmatige werkwoord, geen conjugatie 
van esse, van posse 1 1 

Men heeft van dergelijke werken later compendia of epitomes ge
maakt. En epitomes van epitomes. Joannes Behourt S. J. liet in 1627 
verschijnen Despauterius minor, seu Joannis Despauteri ninivitae latinae 
Grammarices epitome; in 1674 verscheen daarvan weer een uittreksel 
onder de naam Petit Behourt? En al eerder had Verepaeus zijn spraak
kunst gepubliceerd, die in wezen neerkomt op een verkorte bewer
king van de Commentarti van Despauterius.3 De afstand van Vere-

1 Het schema van de Epitomes van VEREPAEUS komt tot in onderdelen overeen met de 
Commentarii van DESPAUTERIUS: Nomina (genus, declinado, comparado) en Verba (prae
terita et supina, anomalia, ellipsis, forma seu species). Melanchthons grammatica is vol
lediger, maar ook bij hem vindt men niet een all-round behandeling van het verbum 
(tekst in Corpus Reformatorum XX, Brunswijk 1854, pp. 246-335). Opmerking verdient 
nog, dat Melanchthon geen gebruik meer maakt van mnemotechnische verzen. 
' Laatste druk in de ВІЫ. Nat. is van 17591 
9 Het is niet precies te zeggen, wanneer de eerste druk van deze grammatica uitkwam. 
De tweede druk is van 1568. Ik gebruikte de editie van Plantijn, die verscheen in 1598, 
Verepaeus' sterfjaar: Epitontis mvat grammatices Despauterianae Etymologia, ad faciliorem, 
quam prins, reátela metbodum, cum txpltcationt vocabulorum. Antveipiae, ex officina Planta-
niana. М.О.ХС Ш. 
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paeus tot Despauterius is ongeveer even groot als die van laatstge
noemde tot Alexander. Men oordele zelf over de wijze waarop in de 
Epitomes de tweede declinatie wordt behandeld: 

' Vult Er, Ir, Ur, vel Urn, fines retiñere Secunda. 
(Graecorum fines, flexumque docet Saltaste s) 
In Er Latina sunt, ut. Puer, een kindt/oft knecht, 
et nonnulla Graeca. ut, Menander, proprium nomen viri, (etc.) 
In Ir unicum est. ut. Vir, eenen man: cum compositi s, Ъе іг (1), 
еепеп swager: Trevir, eenen van Trier... (etc.) 
In Ur, etiam unicum est. ut, Satur, a, urn, Adjectivum, sadt.' 

Dadvus, Accusativus, Ablativus en Vocativus geeft Verepaeus aldus: 

'Tertius et Sextus fit in O. SedQuartus in Um fit. 
(volgen voorbeelden) 
Primo est par Quintus: sed Us excipe, dans E vacanti. 
Sed Deus in Quinto Deus; baud Dee, habere notetur, 
I dat tus proprium Quinto: Cui Filius adde'.1 

(volgen voorbeelden en uitzonderingen) 

Een zekere vooruitgang valt bij Verepaeus, vergeleken bij Despau
terius, niet te ontkennen, maar wanneer wij afzien van het gebruik der 
moedertaal, komt de verbetering tenslotte alleen neer op bondiger en 
overzichtelijker aanbieding, het laatste vooral ook in de druk. We mo
gen niet zeggen, dat dit alles onbelangrijk is, maar de vraag rijst of dit 
ten slotte niet slechts een gradueel verschil uitmaakt met de middel
eeuwse methode. Had men hetzelfde procédé niet kunnen toepassen 
op het Doctrinale, na dit tevens gezuiverd te hebben van mogelijke 
barbarismen? 

Hoe dan ook, de blinde haat die zich uitwoedde tegen Alexander 
Gallus heeft het tenslotte gewonnen van de bezonnen reserve. Mur-
mellius, die contemporaine bewerkingen (van vrienden I) prijzend be
zong 2, laat niet na in zijn Scoparius met instemming talrijke vernieti
gende oordelen aan te halen.3 Buschius krijst het uit met zijn gewone 
heftigheid: 'Kan de afschuwelijke tekst van de Alexander een jongen 
een gaaf gebruik van het Latijn aanleren? Eerder nog zou een droge 
puimsteen water aan iemand geven!' * En zelfs het koele doorzicht 

1 VEREPAEUS, Epitomes etc., pp. jy en 39. 
* O.a. van H. Tortentmus en Timann Kamener (REICHLING, Doctrinali, pp. LXDC en 
ХСПІ). 
3 В V 7, l i-M, 2i, 44-4J. 
4 Vallum bumanitatis, p. 58. Zie ook p. 149 waar hij vooral te keer gaat tegen de Glossa 
netabUis, 'quam lectius multo cacabilem quis dirent...'. 
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van Vives schijnt ten aanzien van dit slachtoffer der Humanisten ver
blind te zijn geweest, want ook hij verwijst het naar de brandstapel.1 

Dit schimpen kan tenslotte alleen maar geheel verklaard worden uit de 
ergernis, die gewekt werd door het gevoel van onmacht zich los te 
werken uit het middeleeuws stramien. Voor wie zich niet metterdaad 
kan distanciëren van wat hij verfoeit en hem toch persoonlijk eigen is, 
staat slechts de weg van het grote woord open. Want zelfs waar de 
humanistische renovatie van het onderwijs stellig een zegen is ge
weest, de verwerping van de verlogiceerde grammatica, zelfs daar vin
den we nog meer dan eens symptomen van de scholastieke opleiding, 
die de woordvoerders van de nieuwe gedachten in hun jeugd hadden 
genoten.2 Ook de nieuwe boeken verlopen dikwijls in indelingen en 
onderindelingen, menen verplicht te zijn van alles een definitie te ge
ven, raisonneren tenslotte ook weer soms over het begrip 'taal', over 
'accidentia', over 'materiale impositum'. 'On le voit,' zegt Kukenheim 
een voorbeeld aanhalend uit Lithocomus' Erotemata, 'ici encore nous 
nageons en plein Moyen-Age: la grammaire est encore une science 
spéculative'.3 

1 Val I 336, III 37. Het drijven der nieuwlichters heeft in ieder geval succes gehad. Vóór 
IJOO wordt de Alexander nog zeer druk gebruikt op de scholen, daarna tot ± 1520 treedt 
er al een duidelijke kentering op, en na 15 20 is het vrijwel afgelopen. Wij kunnen dit op
maken uit het aantal drukken, die het oude leerboek, nieuwe bewerkingen inbegrepen, 
in deze periode beleefde: vóór 1500 149 uitgaven, van 1500-1520 105 en na 1520 nog 18. 
De laatste die Reichling vermeldt is uit 1588. Voor Nederland zijn deze aantallen over 
dezelfde perioden 32, 20 en 1. Merkwaardig genoeg zijn vrijwel al de Nederlandse edities 
uit Deventer (drukkerijen van Paffraet en van Breda) (REICIILING, Doctrinalt, Biblio-
graphia B. Libri typis descripti). Ook de schoolprogramma's vertonen dezelfde achteruit
gang. De universiteit van Weenen verwijdert het Doctrinale van het leerplan in 1499, 
die van Ingolstadt in 1519, Wittenberg (universiteit gesticht in 1502) schijnt het nooit 
gebruikt te hebben, Leipzig zeker niet meer na 1J19. Evenmin Rostock na 1520. De 
school te Neurenberg gebruikt het in 1520 al niet meer. Sapidus verbant het uit zijn 
school te Schlettstadt (1514); te Emmerik, Nördlingen, en Osnabrück blijkt men resp. 
ia 1516, 1522 en 1525 tot moderne leerboeken overgegaan te zijn (K. J. NEUDECKEH, 
Das Doctrinale des Alexanders de Villa-Dei imd der lateinische Unterricht wahrend dts spateren 
Mittelalters in Deutsch/and, Pirna 1885, pp. 14-ij). In Nederland komt het op geen enkel 
zestiende-eeuws programma meer voor. De laatste maal, dat er gewag van gemaakt wordt 
is in 1491 op de school te Gouda (KESPER, p. 24 n. 1). 
2 'Nous pouvons dire, dès à présent, que, si les grammaires de la Renaissance n'ont plus 
le but de dresser à la dispute, ni à parler des modi signif¡candi et des questions ex qua vi, 
les ouvrages n'en porteront pas moins l'empreinte de l'esprit scolastique' (KUKENHEIM, 
pp. 49~5o)· 
3 ID., p. 64. Dat men beslist niet overdrijft met te zeggen, dat de Humanisten nog lang 
sterk scholastiek beïnvloed bleven, moge het gewraakte voorbeeld tonen: 'Dtctio materia-
liter posits cuius est generis? - Neutri, ut: 'vir est masculini generis', hoc loco 'vir' esr 
neutri generis. - Quando dictio ponitut materialiter? - Quando non ponitut significative, 
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II. Met enig opzet hebben we tot dusver voornamelij k-het voortleven 
van de traditie belicht. De heftige afwijzing van taalphilosophie op het 
gymnasium belette niet, dat er in menige humanistische grammatica 
nog aanzienlijke relicten van zijn overgebleven. De tendens, die di
verse schoolgrammatica's zoals van Despauterius en Verepaeus naar 
groter bondigheid en duidelijkheid vertonen, komt slechts zeer ge
leidelijk aan tot gelding, en dan nog is het bezwaarlijk in deze nieuwe 
leerboeken de neerslag te zien van klare, nieuwe, kloek opgezette en 
strak doorgevoerde principes. Zij blijven in opzet en methode herin
neren aan hun oorsprong, de veelgesmade middeleeuwse grammatica. 

Evenwel, dit taaie voortleven van de traditie mag ons niet doen 
vergeten, dat de doelstelling van het onderwijs op de humanistische 
Latijnse school toch een ingrijpende wijziging had ondergaan. Zowel 
op de middeleeuwse als op de humanistisch beïnvloede school leerde 
men Latijn, maar op de eerste tenslotte om er correct in te kunnen 
denken, op de laatste om het fraai en klassiek-zuiver te gebruiken. 
En het is voornamelijk langs de lectuur der auteurs dat men dit be
reikt: 'Want daar er geen volk meer bestaat, dat Latijn of Grieks als 
moedertaal spreekt, kunnen we de wetten dier talen alleen maar .op
stellen aan de hand van de klassieke schrijvers'.1 Deze lapidaire zin van 
Vives krijgt een aanvullende correctie door de uitspraak van Erasmus: 
'De echte, verbeterde 'loquendi facultas' kan men zich het best eigen 
maken uit de omgang en de gesprekken met hen, die 'castigate' spre
ken en uit een gestadige lectuur van de auctores... '.2 Bij beiden echter 
komt het neer op de prioriteit van de taal-usus. Het nieuwe principe 
is klaar genoeg. Het is nu maar de grote vraag in hoeverre dit metho
disch is uitgewerkt en practisch doorgevoerd. De logische consequen
tie voor de taalmethocüek zou geweest zijn, dat ook bij het onderwijs 
temporeel de voorrang werd geschonken aan de auteurs en aan de 
levende omgangstaal boven de grammatica. Deze sprong - want dat 
zou de concrete toepassing van deze principes betekend hebben - is 
ofwel in het geheel niet, ofwel slechts ten halve gemaakt. Ook theore
tisch zelfs is men meestal niet verder gekomen dan het grammaticale 
"onderwijs aanzienlijk te beperken. 

Wij moeten ons hier niet in verwarring laten brengen door de vele 
lovende opmerkingen over de eerste ars van het trivium, aangezien 

sed pro sola voce, ut: 'homo est generis communis', hic homo est neutri generis.'-Op-
merking verdient nog dat de grammatica van Lithocomus in 1619 te Zutfen en te Deventer 
gebruikt werd (W. J. A. HUBERTS, Geschiedenis der Zutftnscht school, pp. 52-33; Bijdragen 
tot de Gesch. van Overijssel IV (1878) pp. 150-152). 
•Val VI 79. « L B I 5 2 I D . 
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het begrip grammatica aan aanmerkelijke fluctuaties onderhevig was 
en een veel ruimere omvang bezat dan tegenwoordig. 'Grammatica 
quid est? Ars recte scribendi, recteque loquendi, poetarum enarratio-
nem continens, omnium scientiarum fons uberrimus.'1 En volgens 
Vives moet de grammaticus: ' . . .niet alleen het kennen van de letters 
en woorden (bijbrengen), . . . maar ook de betekenis van de woorden 
en der gehele taal, de kennis van de Oudheid, der historiën, verhalen, 
gedichten en eindelijk uitleg geven van alle oude schrijvers'.2 Gram
matica in de zin van 'grammatica exegetica sive enarrativa et historica' 
stond tegenover de meer beperkte opvatting van de 'grammatica me-
thodica et horistica'3, welke ongeveer samenvalt met de tegenwoordig 
gangbare. In de eerste betekenis mocht Murmellius de grammatica 
noemen 'fons... et origo artium liberalium' 4, de waarde van de gram
matica in tweede zin stelden de progressieve Humanisten echter rond
uit discutabel. Volgens hen bereikte men op de laat-middeleeuwse 
scholen, die jaren en jaren achtereen de oren van de ongelukkige kin
deren deden tuiten van het instampen van uitgesponnen regels, alleen 
maar, dat de schoonste verwachtingen in een gelukkige aanleg werden 
gesmoord, de kinderen een barbaars en 'gotsch' latijn spraken, zó ze 
dit al machtig werden, en de abituriënten pochten op een schijnwijs-
heid, waar de voorvechters der klassieke wijsheid verachtelijk de neus 
voor ophaalden.5 De student die tien, vijftien jaar alle mogelijke uni
versiteiten had bezocht, en toen hem gevraagd werd wat hij allemaal 
had geleerd, ten antwoord gaf 'de beide delen' (van het Doctrinale) β, 
is het prototype van de ingebeelde dwaas, waarover de Humanisten 
zich beurtelings vrolijk of razend maakten. 

Dat de aggressiviteit van de Humanisten ten opzichte van de on
evenredig uitgegroeide grammatica niet louter ontsproot uit algemeen 

1 DESPAUTERIUS, Comimntarü..., IJ37> p. 18}. 
» Val VI 84. Cf. Erasmus (LB V 8j i B) en Agricola (Al Π 151). Dit mime idee van de 
grammatica is reeds bij Quintilianus te vinden: 'ratio loquendi et enarrado auctonun, 
quarum Ulam methodicen, hanc historicen vocant' (HOPER, p. 52). 
8 KuKENHEtM, Caniribulions.... p. 50. * Β Π 57. 
• Aldus o.a. Agricola (F.S. Al Π 194), Wimpheling (J· FREUNDGEN, ]ob. Wtmpbelmgspada-
gpgiscbt Scbriften, pp. 108-109 e n I I 5 ) · Barlandus (DAXHELET, p. 306), Murmellius (B V 
ai). Erasmus (LB I 930 Q , Clenardus (A. ROERSCH-V. CHAUVIN, Étude sur la vit et Us 
travaux ie Nie. Clinard, p. 69 η. ι ) . Anderhalve eeuw voor Huijgens zijn minachting 
voor de 'Gotsche schel' voor de ogen der middeleeuwse misbouwende architecten had 
te kennen gegeven, gebruikt Bebel de term Gothisch als aequivalent van barbaars in zijn 
De abusione ¡inguat latinae (1500): 'Haec verba, zechare, tibisare, vobisare, avisare... verba 
sunt penitus barbara et gouthica. . . ' (gecit. bij L. MASSEBIEAU, L¿r colloques scolaires du 
seifiime siicle..., p. 42). 
' J. FREUNDGEN, Job. Wimpbtlingspädagogische Stbriften, p. 139. 
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methodische beginselen van geleidelijkheid en duidelijkheid, maar ook 
uit de nieuwe ideeën omtrent de bijzondere taaimethodiek, daarvan is 
een bewijs, dat er toen al is nagedacht over de wenselijkheid en moge
lijkheid om de taal onmiddellijk te leren vilt het gebruik en dòòr het 
gebruik, m.a.w. over de inductieve en directe methode.1 De man, die 
zich hierin het meest vooruitstrevend heeft betoond, is zonder twijfel 
Clenardus geweest. Maar ook Erasmus' naam mag in deze met ere 
genoemd worden. Het is waar, dat geen van beiden zich zó kon los
maken van de traditie, dat hij brak met alle declineren en conjugeren. 
Maar hoeveel eeuwen zouden zij hun tijd vooruit zijn geweest, als ze 
inderdaad volledig de consequentie hadden aangedurfd van hun me
thode 'ex convictu et lectione' ? Het is al heel wat, dat Erasmus laat 
wachten met het aanleren van de meest elementaire regels tot het kind 
al een weinig Latijn kan spreken, wat het terloops leert.2 

Clenardus heeft meermalen met zijn methode geëxperimenteerd. 
Hij schrijft aan Rescius hoe hij een jongetje van vier jaar spelender
wijs de elementaire conversatietaai bijbrengt, zonder gebruik van de 
moedertaal, zonder grammatica. 'Bij dit alles moeten we voortdurend 
Latijn spreken, ook al begrijpen ze het niet: door onze wenken en ge
baren komen ze al radende achter de betekenis van een woord, en al 
blijven de overige hun onbekend, daar krijgen ze toch geen slaag 
voor,' schrijft hij elders.3 Hoe helder formuleert hij zijn standpunt in 
uitspraken als deze: 'Als het van mij afhing, zou hij geen grammatica 
aanraken, voordat hij door gebruik de taal had geleerd,' of ook: 'Ik 
heb door de feiten zelf laten zien, dat er niets beter is dan met achter
wege laten van dat gefolter (omissa carnificina illa = grammatica) 
direct met de auteurs te beginnen'.4 En toch heeft ook hij de laatste 

1 Deze termen komen als zodanig niet bij de Humanisten voor. Wel in hun betekenis? 
Ook niet ten volle. Het is uiteraard een volslagen onmogelijkheid de moderne methodo
logie in haar volle ontplooiing, zij het zelfs op verkleinde schaal, in de ideeën der zestiende-
eeuwse paedagogen te willen terugvinden. Veel ligt nog ongedifferentieerd en onontwar
baar vervlochten in een soort oerbodem, waaruit zich hier en daar een heldere omschrij
ving gaat losmaken. Wanneet dus hier de woorden als directe en inductieve methode 
worden gebruikt, dan gebeurt dit niet zonder enige restrictie ten aanzien van de huidige 
vaktechnische betekenis. 
9 LB 509 F-512 E. Zie ook A I 277. Erasmus vertelt daar van zijn onderwijs aan een 
Engelse jongen, waarbij hij zonder grammatica te werk ging. De vader van de knaap gaf 
Erasmus tenslotte zijn congé, omdat deze te weinig Engels zou kennen. Maar, zegt 
Erasmus, dat is geen nadeel voor het leren van Latijn, integendeel! 
* CLENARDUS, Contiiium de discenda lingua latina (opgenomen in Panacea Pbilosopbica van 
JOANNES ALSTEDIUS, Herbomae Nassoviorum ібю, p. 63). 
* De modo docmdi pmni analpbabiticos, bij A. ROERSCH-V. CHAUVIN, Ûtude sur la vit et les 
travaux de Nie. Clénard, p. 107 n. 1. 
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moedige consequenties niet aangedurfd. Want in plaats van geduldig 
te wachten tot het moment, dat de leerlingen door ervaring de decli-
naties en conjugaties geleerd hebben, grijpt hij weer terug naar het 
systematisch inoefenen ^ zeer eenvoudig, zeer kinderlijk, zeker, met 
gebruikmaken van aanschouwelijke hulpmiddelen, maar toch in de 
grond niet anders dan Sturm zich voorstelde. De laatste dringt er bij 
de meesters der twee laagste klassen op aan, zich toch te beperken 
tot het eenvoudige declineren en conjugeren, zonder definities, zonder 
onderscheidingen, juist zoals de Romeinse en Griekse kinderen dit 
eertijds hebben geleerd van hun ouders en speelmakkersl 2 Hoe goed 
maakt deze opmerking voelbaar, dat men tastte naar het nieuwe, maar 
evenzeer dat het succes maar zeer gedeeltelijk was, gehandicapt als 
de Humanisten waren door hun eigen scholastieke opleiding, die hun 
de begeerte naar volledigheid, ordelijkheid en veiligheid had inge
goten, en waardoor hun de moed ontbrak tot de sprong in een metho
dologisch avontuur. 

Zo er al gesproken kan worden van een stroming in het Humanisme, 
die wars was van elk aanvankelijk systematisch grammatica-onderwijs, 
dan is het evenzeer duidelijk, dat dit geenszins een algemene karakte
ristiek van de humanistische paedagogiek genoemd kan worden. De 
conservatieve rechtervleugel was minstens zo sterk, en hij werd ge-
ruggesteund door het gezag van een der grote theoretici, Melanch-
thon, die de pogingen om de systematische grammatica af te schaffen 
bestempelde als barbaarse wetteloosheid. Latijn en Grieks waren nu 
eenmaal geen levende talen meer en konden dus slechts geleerd wor
den volgens de regulae.3 Als onderstroming blijft de idee om de taal 
'ex usu' te laten leren echter aanwezig, zij het dan dat men in theorie 
en praktijk niet verder gekomen is dan een compromis. Zij openbaart 
zich a) in het streven tot het samenstellen van zeer bondige, uiterst 
eenvoudige grammatica's voor het aanvankelijk onderwijs, b) in het 
intermitterend lezen van de auteurs tegelijk met het doceren van de 
grammaticale regels, c) in de enorme opbloei van dat haast specifiek 
humanistische literatuurgenre, de colloquia, en tenslotte d) in de grote 
opgang, die het spelen van toneelstukken maakte. 

a) Wat de beknoptheid in de grammatica betreft: in 1584 schreef 
Franciscus Modius: 'Zoals Seneca dacht in zake de philosophie, zo 
denk ik over de kennis der talen; een lange en moeilijke weg daarheen 
1 Consilium, pp. 64-68. 
2 STURM, Classicae epistolae, ed. J. ROTT, pp. }4-}7. 
3 HARTFELDER, pp. 175-177; H. BENDER, Geschieht! des Gelehrttnschulaiesens in Deutschland 
seit der Reformation, p. 19. 
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is die 'per praecepta'; kort en doeltreffend (zoals die, welke naar de 
philosophie leidt 'per exempla') de methode, volgens welke de taal 
geleerd wordt door spreken en door veelvuldig lezen en schrijven, 
en herhaalde oefening in vertalen. Hoe nu ? Wil ik dan helemaal geen 
grammaticaal onderwijs meer van Latijn en Grieks, in het bijzonder 
voor de jeugd? Jazeker, zelfs heel veel; maar dan bondig en duidelijk, 
en alleen wat het nog zo tere kinderlijk verstand werkelijk vormt, niet 
hetgeen door veelheid en duisterheid alleen maar verwarring sticht'.1 

Hier zien we dus het compromis tot stelregel verheven. Wel systema
tisch grammatica-onderwijs, maar dan klaar en bondig. Voor en na 
hem heeft men op dit zelfde aambeeld geslagen 2, en niet zonder succes 
naar het schijnt. Van de grammatica die Johannes Cochlaeus in proza 
schreef (1511) werd gezegd: 'poterunt in uno semestri sic erudiri ado
lescentes, ut de omni grammatices materia dicere queant bonosque 
simul audiant latini eloquii authores'. De ondertitel van het werk van 
Johannes Aventinus (1513) vermeldt, dat het geschreven is 'utcitius 
quam per annum coniugare, declinare et ea quae ad constructionem 
spectant facile discant'.5 William Lily (1513), Pellison (1536), Caelius, 
Gauricus (1540) gaan op de ingeslagen weg voort.4 De grammatica 
van Gauricus telt niet meer dan zestig pagina's. Het heeft er tenslotte 
veel van weg, dat men elkaar ging overbluffen. Het is wel enigszins 
ongeloofwaardig, dat kinderen, die van Latijn nog geen woord ver
stonden, zich in een tijdsbestek van twee maanden de grammatica 
plus nog twee duizend woorden volledig eigen konden maken, zoals 
op het eind der zeventiende eeuw Joh. Buno wat reclameachtig van 
zijn boekje beweert.5 

Ook de grammatici van Nederlandse stam hebben hun aandeel ge
leverd in het streven naar bondigheid en helderheid. Soms herinnert 
het resultaat nog zo sterk aan het ouderwets model, dat men moeilijk 
van een verkwikkende renovatie kan spreken. Met name de Rudimnta 
van Despauterius β zou men toch schromelijk overschatten, als men 
het werkje als een mijlpaal in de geschiedenis der methodiek naar vo-

1 In 2ijn Novantiquae Leciionts bij A. ROERSCH-V. CHAUVIN, O.B>., p. 84. 
2 Zie o.a. Wimpheling (KNEPPER, pp. 82-83), Barlandus (DAXHELET, p. J02) en G. Syl-
vanus (Bijdragen tot de Gesch. van Overijssel I (1874) pp. 101-102). 
3 F. A* ECKSTEIN, La/einiscbir und Griechischer Unterriebt, p. 525. 

4 KUKENHEIM, p. 56. De grammatíca van Lily is slechts gedeeltelijk van hem, ni. alleen 
de syntaxis, Colet schreef de etymologie en Erasmus herzag het geheel tenslotte. 
8 ECKSTEIN, a.tt>., p. JJ4. 
• Rjidimenla Despauterii secundo edita in 1res partes divisa: pueris utilissima et pene necessaria: 
Venundatur Pictavis ( = Poitiers) in domo honesti viri Enguilberti de Mamef. Au Pel-
lican. 1514. 
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ren bracht. De katechetische vraag-en-antwoord-methode moge dan 
al waarde hebben gehad voor een allerprimitiefste conversatie, zij was 
niet bepaald geschikt om de 'perspicuitas' te bevorderen.1 Veel duide
lijker, veel beknopter ook, zijn de Rudimenta van Com. Valerius.2 

Maar de erepalm komt zonder enige twijfel Joannes Murmellius toe. 
Zeker, vergeleken met de Rxdimenta van Valerius, zou men zijn Nuclei 
of zijn Formula declinanài et coniugandi 8 toch nog onoverzichtelijk vin
den. Maar dit is eerder een typografische kwestie.4 In de meer dan 
dertig jaren, die er liggen tussen het verschijnen van Murmellius' en 
Valerius' werk, was de boekdrukkunst met sprongen vooruit gegaan. 
Laat men deze factor buiten beschouwing, dan blijkt de prestatie van 
de Roermondenaar het verre te winnen van die van de Utrechtse 
schoolman. Zijn Formula beslaat nog geen vier en dertig pagina's, 
bevat geen mnemotechnische verzen meer en wijst in de titel al uit
drukkelijk de overoude vraag-en-antwoord-methode af ('semoto dia
logo - / ut moris est / sermone...'). 

Wat deze rudimentaire grammatica's echter gemeen hebben, is de 
betrekkelijke volledigheid, waarmee de etymologie wordt behandeld. 
Niet in deze zin, dat alle praecepta en exceptiones worden gegeven, 
verre vandaar, maar wel zo, dat geen enkel onderdeel wordt overge
slagen. Dit in tegenstelling tot de uitvoerige leerboeken van Despau-
terius, Verepaeus en Melanchthon, die daarom alleen al kennelijk voor 
de tweede en desnoods derde ronde bestemd waren. Gehéél volledig 
zijn ook de vermelde Kudimenta niet. Tevergeefs bijvoorbeeld zal men 
bij Valerius een vervoeging van 'esse' zoeken. Dit is vreemder dan 
de afwezigheid van het telwoord, want het was toen gebruikelijk dit 
onder te brengen in de Nomenclátores.5 

1 Als voorbeeld: 'Poeta, quotac declinationis? Primae. Quare? Quia eius genitivus cum 
dativo desinit in ae diphthongon: ut Poeta, poetae, poetae. Dominus, quotac dedinationis ? 
Secundae. Quare? Quia eius genitivus desinit in i, et dati vus in o: ut Dominus, domini, 
domino.' 
* Conulii Valent U¡traitetini Grammatkarum Instiiutionum Libri UU. Lutetiae, Apud Vas-
cosanum, via lacobaea ad insigne fontis. MDL. Het eerste boek hiervan bevat de Radi-
menta, ruim dertig bladzijden druks. Zij werden o.a. voorgeschreven voor de septimani 
van Utrecht in IJ65 (EKKER, Bijl. V, p. 57). 
a loannis Murmelii Nuclei. Impressum Daventriae in officina Utetatoría Theodorici de 
Borne. Anno christianae religionis M.D. ХГ . (titel ingekort). De Formula verscheen als 
bijlage bij de Pappa puerorum. Ik raadpleegde de editie van 1517 van Langendorff uit 
Basel. Bomer heeft in zijn uitgave van de Pappa deze Formula niet opgenomen. 
4 Terwijl het memoriseren van paradigmata in de Rudimenta van VALERIUS ook in de 
druk tot uitdrukking komt, vindt men hiervan nog geen spoor in de Nuclei. 
' In het eerste hoofdstuk van de Pappa bijv. geeft MURMELLIUS bet telwoord zeer uit· 
voerig (editie van Basel, 1517, kolom 173-18}). 
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b) Na het eerste elementaire onderwijs in de grammatica wilden de 
Humanisten, dat onmiddellijk de lectuur ter hand zou worden ge
nomen. Dit wil niet zeggen dat er daarmee een eind kwam aan de 
systematische grammatica. Integendeel, de lectuur diende aanvanke
lijk juist (zolang als dit tenminste nodig was), om de abstracte 'prae-
cepta' te illustreren en in te oefenen aan de hand van de 'exempla' 
en zo in de grammatica doorkneed te raken. Sturm laat met dit uit
gesproken oogmerk reeds in de octava Cicero's brieven lezen: ' . . .qua-
rum unumquodque verbum ad sua artis grammaticae loca queant re-
ducere'.1 Mosellanus durft nog iets meer aan, wanneer hij na de aller
eerste beginselen verwijst naar de lectuur van Terentius, Cicero (zelfs 
al De Officiis!'), Vergiuus, Prudentius en Erasmus' Entbiridion militis 
christiania Clenardus laat in zijn methode, zoals hij die schetst in zijn 
Consilium, met Terentius reeds een begin maken in het tweede half
jaar.3 

Het afwisselen van het stelselmatig leren der grammaticale regels 
met het lezen van de schrijvers, is ook over langere perioden na-
wij sbaar zoals bij Erasmus en Vives, waar we dus de zogenaamde con
centrische methode aantreffen. Bij beide Humanisten zijn drie stadia 
te onderscheiden. Erasmus laat het kind als het nog thuis is, reeds 
door ouders of voedster, maar liefst door een privaatonderwijzer, in 
de geheimen van het Latijn inwijden. Het spreekt dan al wat mee, 
het kan zelfs al declineren en conjugeren. Dan gaat het naar school, 
waar het systematisch, maat eenvoudig, de hele grammatica moet le
ren, en met een of andere auteur begint, en wel om naar aanleiding 
van de tekst de regels flink in te prenten. Daarna volgt de derde pe
riode, gewijd aan de grondige bestudering van de spraakkunst met 
de lezing van moeilijker auteurs.4 Vives' schema wijkt hiervan nogal 
af: eerst de etymologie gevolgd door lezing van de brieven van Pli-
nius en Cato, dan de syntaxis, gedemonstreerd aan de hand van zwaar
dere auteurs, en tenslotte als de leerling de grammatica en ook de 
versleer onder de knie heeft, de schrijvers die niet meer voornamelijk 
dienen om in de regels thuis te geraken, maar die gelezen worden om 
de stijlvoorbeelden en als bron van zaakkennis.5 Murmellius stelt zich 

1 STURM, Classiau epistola, ed. J. Ron-, pp. 36-39. Zie ook Dt ¡ittrarum ludís recle apenen-
dis, { 18 т. 
' Paidología, pp. i j - i 6 . 
' Consilium, p. 72. Het 'tonsilíum' is geschreven als een brief aan Vasaeus, hem voorlich
tend over de opvoeding van zijn zoontje. 
* LB I 509 F-512 E en LB I 521 C-j2j С 
* Val VI 302-304 en 322-328. Zie ook HOFER, pp. 143-144. Het behandelen van de 
auteurs in de klas zal in het volgend hoofdstuk ter sprake komen. 
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voor de leerlingen, wanneer zij eenmaal aan de syntaxis toe zijn, een 
bloemlezing van zinnen en gezegden uit verschillende schrijvers aan 
te bieden, die alle dezelfde constructie vertonen, en die zij door veel
vuldige herhaling als het ware moeten memoriseren. 'In korte tijd zul
len ze veel vooruitgaan, als op bondig geformuleerde regels een copia 
van niet te grote omvang aan voorbeelden volgt'.1 Feitelijk ziet men 
hier al de themamethode in kiem aanwezig. En wanneer een eminent 
onderwijsman als Murmellius, die bepaald geen reactionnair genoemd 
kan worden, zich al zo onomwonden uitspreekt voor de wat tegen
woordig heet deductieve, synthetische methode, dan behoeft het niet 
te verwonderen, dat de inductieve, analytische methode in de prak
tijk weinig kans van slagen had. Zelfs op een sterk gehumaniseerde 
school als Deventer in 1564 was - men begon de lectuur tegelijk met 
de grammatica! - vinden we de themamethode al volop in zwang: 
'Artium praecepta a magistris explicata pueri memoriae commenda-
bunt, et ad ea certas quasdam loquendi formulas, ас sententias lingua 
vernácula propositas latine, graeceve conformabunt'.2 

Maar dit was nog maar een voorspel. Veel ongunstiger is de situatie 
al voor de auteurs bij een man als Neander, die de lectuur drie jaar 
uitstelt om gedurende die tijd al maar regulae en praecepta in te stam
pen, aangevuld en geïllustreerd door vaste exempla, die ook al ge
memoriseerd moesten worden, zó zelfs, dat het noemen van een exem-
plum de corresponderende regel moest uitlokken.3 Het was slechts 
een kwestie van tijd, zegt Stellwag terecht, wanneer het eerste thema-
boek zou verschijnen. De eer, als men daar tenminste van mag spre
ken, komt Speccius toe, die in 1633 het eerste specimen van dit genre 
in het licht gaf.4 

c) Het tweeslachtig karakter van de humanistische methodiek - men 
verwierp de omslachtige en tijdrovende methode van uitvoerige gram
matica's, maar dorst de puur inductieve methode, de taal leren via 
de lectuur, niet consequent toe te passen - wordt, meen ik, ook ge
deeltelijk verklaard uit de omstandigheid, dat het Latijn een volstrekt 
vreemde taal was geworden, juist ten gevolge van de humanistische re-

1 'Ubi ¡am ad syntaxim pervenerit, complures eiusdem constructionis oratiuncube sen-
tentia exemplove insignes et nobiles ex Plauto, Terentio, Cicerone, Vergilio, Ovidio, 
Sallustio, Plinio iuniote et reliquis praeclaris sctiptoribus illi ante oculos ponantur et 
crebra repetitione memoriae quasi imprimantur. Sed brevi multum. proficiet, si compen-
dlosis praeceptis mcdiocris exemplorum copia .suggeratur' (B II 58). 
2 'Leges ас disciplina schöbe Daventricnsis'. Daventriae. Simon Saximontanus excudebat. 
Anno MDLXIin, f В Î Г. 
' H. W. F. STELLWAG, ΌΙ vaarde dtr klassieke vorming, Groningen 1949, pp. 88-89. 
1
 ID., p. 89. 
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volutie, die de toch al zwakke banden tussen het Latijn en het volks
leven had verbroken.1 Erasmus, Vives, Clenardus konden nog zo 
vurig wensen, dat de ouders met de kinderen van stonde af aan Latijn 
spraken, dit bleef meestentijds een pium votum. De kinderen van 
zeven, acht jaar, die voor het eerst ter schole gingen, waren ten op
zichte van het Latijn tabula rasa en dit maakte het noodzakelijk een 
brug te slaan van deze onwetendheid naar de klassieke teksten. De 
methode der grammatica-compendia was ongetwijfeld incongruent 
ten aanzien van het beginsel, dat aan het zinvolle taalgebruik het pri
maat toekende, maar is nochtans door vrijwel geen enkele Humanist 
categorisch afgewezen, meestentijds zelfs als vanzelfsprekend aan
vaard. Veel gelukkiger daarentegen zijn de nieuwe paedagogen ge
weest in het propageren van de methode der colloquia, waarmee zij 
een kunstmatig Latijns taalmilieu wilden scheppen. Al is het onjuist 
om te spreken van een 'nouveau genre de littérature'2 - ook de oude 
school kende reeds dialogenboekjes - toch is de enorme ontwikkeling 
in de eerste decennia der zestiende eeuw karakteristiek voor het Hu
manisme. Vóór noch na zien we een dergelijke bloei. Zouden de 
schoolprogramma's ons niet inlichten, dan zouden we uit dit over
vloedig aanbod nog veilig kunnen concluderen tot grote vraag en 
druk gebruik.3 Er valt bovendien een essentieel verschil op te merken 

1 STELLWAG, а.я>., p. 88. 
2 Zo ten onrechte L. MASSEBIEAU, Les colloque] scolaires du seizième siècle. . . , p. 54. Zie 
daarentegen BÖMER, Schültrgespräcbe, pp. 5-7. 
9 Het intense gebruik, dat de humanistische school van de dialogen-verzamelingen maakte, 
is af te lezen uit de hoge frequentie, waarmee deze telkens weer herdrukt werden. De 
kroon spannen de Colloquia van ERASMUS: tweehonderd zes en veertig volledige uitgaven 
in origineel en vertaling en honderd en vijftig bloemlezingen telde BOMER in 18971 
(Schülergespräcbe, pp. 91-92). Maar deze samenspraken hadden nog wel een ander doel 
dan op school gebruikt te worden! Overigens telt Bömer al vijftien plaatsen, waar de 
Colloquia ter lezing werden aanbevolen (92-94). De Exerci/alio van VIVES beleefde alleen 
in de zestiende eeuw al zestig edities. In totaal zijn hiervan honderd en drie uitgaven 
bekend. De restrictie die wij voor Erasmus' werk maakten, geldt aanzienlijk minder 
voor dat van Vives. In ieder geval is het tot diep in de zeventiende eeuw op vele scholen 
ín Duitsland gebruikt (BÖMER, pp. 163-167, 183-184). De Peedologia van Mosellanus is 
in de zestiende eeuw meer dan zestigmaal herdrukt (BÖMER, pp. 96-98). Van de Formulae 
van Sebaldus Heyden kent men tot 1600 acht en twintig herdrukken (BOMER, pp. 147-
149). Murmellius' Pappa beleefde in een halve eeuw tijds twee en dertig uitgaven (REICH
LING, Murmellms, pp. 132-165). Van de Colloquia scholaslica van M. CORDERIUS, in ± 1530 
in de praktijk ontstaan, maar pas in 1564 voor het eerst gedrukt, zijn tot 1601 dertig uit
gaven bekend, en in totaal honderd en acht, waarvan nog enkele uit het begin der negen
tiende eeuwt (BÖMER, pp. 202-20; en 223-225). In de U.B. te Amsterdam bevindt zich 
bijv. een uitgave 1793 Colloquiorum centuria, cum Erasmi Rot. colloquiis selectis, at loquendi 
formulis, etc. Amstelraedami 1793). 
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tussen de humanistische en de middeleeuwse gesprekboekjes. De laat
ste, zoals bijvoorbeeld Es tu Scolaris, zijn au fond niets anders dan een 
katechismus van een of andere wetenschap. Zij beogen kennis bij te 
brengen.1 Niet zo de humanistische; daar is niet meer de inhoud het 
belangrijkste, maar het taalgebruik. Het onderwerp van gesprek wordt 
vaak ontleend aan het dagelijkse schoolleven. Zo immers had men de 
meeste kans om de jongens woorden en uitdrukkingen bij te brengen, 
die zij voortdurend nodig hadden. 

De dialogenverzamelingen der Humanisten dient men goed te on
derscheiden in werkjes, die een allereerste kennismaking met de taal 
beogen, zoals die van Corderius, Murmellius, Sebaldus Heyden, Zo-
vitius, Torrentinus, Barlandus e.a., en de colloquia, die al een grote 
geverseerdheid in het Latijn veronderstellen: de Colloquia familiaria 
van Erasmus en de hinguae Ъаііпае Exercitatio van Vives bijvoorbeeld. 
Van taalkundig standpunt uit beoogt de lectuur van de laatste soort 
de finishing touch aan de stijl te geven.2 

De eer hier wezenlijk baanbrekend werk verricht te hebben komt 
een Nederlander toe. Kort na 1500 laat Herman Torrentinus, rector te 
Zwolle, al eerder vermeld als schrijver van een commentaar op het 
Doctrinale, een klein boekje verschijnen {Collocutiones duorum puerorum 
de rebus puerilibus adinvicem loquentium), dat naast het Latijn de 'Neder
landse' vertaling geeft.3 Als voorbeeld volge hier een aanhaling:4 

Syriscus : Unde venis, Petrelle ? Peterken, wan comstu ? 
Petrellus: E templo, Syrice. Uut die kerke. 
S. : Quid illic fecisti ? Wat hebstu daer ghedaen ? 

1 H. MICHEL, Petrus Mosellanus' Paedologia, pp. XX-XXI en n. 2. 
1 Hiermee stemt overeen dat in de meeste scholen de Colloquia van ERASMUS pas gelezen 
werden in de secunda classis (BÖMER, Scbülergespräcbe, pp. 92-94). Cf. daarentegen de 
practijk te Deventer in 1564 en te Utrecht in 1578 (zie blz. 137). 
* Dat wil niet zeggen, dat dit het eerste humanistische werk in dit genre was. Geruime 
tijd ging hiervoor het Manuale scoiarium door (uitg. in: F. ZARNCKE, Die deutschen Univer
sitäten im Mittelalter, Leipzig 1875, pp. 1-48). Sinds Α. Bömer echter een Schülergesprach-
buch van Samuel Karoch von Lichtenberg heeft ontdekt, moeten we wonderlijk genoeg 
deze Humanist-leegloper de eer gunnen zich als eerste effectief met de school te hebben 
bezig gehouden (A. BÖMER, Ein unbekanntes Scbülergespräcbbucb Samuel Karocbs von Lichten
berg, in: Neue Jahrbücher für Pädagogik Ш (1900) pp. 465-476). Over ontstaan en 
gebruik van het Manuale scoiarium is het laatste woord nog niet gezegd. Het doet wat 
zonderling aan, dat dit grove en in barbaars Latijn geschreven boekje serieus bedoeld zou 
zijn voor de leerlingen op de Latijnse scholen (cf. BÖMER, Scbülergespräcbe, pp. 27 vg.; 
G. STRECKENBACH, Sliltbeorie und Rhetorik der Römer als Gegenstand der 'imitatio' im Bereicb 
des deutschen Humanismus, Wittenberg ipjz, pp. 18-19). 
* BÖMER, Scbülergpspräcbe, pp. 67-69. 
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P. : Turtinem circumegi. 

S. : Hoc faceré in templo 
minime decet. 

P. : Id ipsum nunc 
vapulando didici. 

S. : Quo pacto ? 
P. : Nam alter ex aedituis me 

ludentem ofFendit et ap-
prehensum ita pugnis pul-
savit, ut vix ingredi 
queam. 

S. : Id mihi memorari quam 
monstrari malim. 

Ich hab den bat ( = tol) 
ghedreven. 
Dat en beteemt niet dat 
ment in die kerke doe. 
Dat heb ie nu oeck mit 
slaghe gheleert. 
Hoe ginc dat toe ? 
Die een van den keremes-
ters vant my spelen ende 
heeft my so myt vusten ge-
slaghen, dat ie nauwe 
ghaen en kan. 
Dat hoor ie liever seggen, 
dan iet my laet wysen. 

Nog eenvoudiger zijn de Formulae van Sebaldus Heyden (15 28). Ze 
zijn ontstaan uit de praktijk, doordat Heyden zijn leerlingen te Neu
renberg elke dag één zinnetje van niet meer dan acht lettergrepen deed 
memoriseren. Zo ontstonden tenslotte de zeven en twmtig dialogen 
voorzien van de Duitse vertaling:1 

Remigius: Nunc mores discas. 
Sebaldus : Quos mores discam ? 
R. : Quos in mensa serves. 

S. : Rogo me doceas. 
R. : Perlubens hoc faciam. 
S. : Ego auscultabo. 

R. : Ne me interpellai 
S. : Haud verbum faciam. 

Jetzund solt du zucht leemen. 
Was sol ich für zucht leernen ? 
Die du an dem tisch brauchen 
solt. 
Ich bitte dich, leer mich! 
Das wil ich gern thun. 
Ich will fleyssig dar auf 

mereken. 
Red mir nichts da zwyschen! 
Ich will kain wort reden. 

Zeer bekend en veelgebruikt waren tenslotte ook de Oratiunculac 
variae' uit Murmellius' Pappa puerorum (1513).2 Echter, uit de grotere 
lengte en ingewikkeldheid der zinnen en misschien ook uit de aard 

1 BOMER, Scbülergespräcbt, pp. 147 en 150. Heyden bracht de raad van Qenardus in prac-
tijk. Ook deze wil de leerlingen met de hulp van de leraar dergelijke korte zinnetjes 
laten maken {Consilium, pp. 72 vgg.). 
8 De Pappa puerorum bevat vier afzonderlijke capita: een nomenclátor, de dialogi, een 
verzameling spreuken en de 'Formula declinationis et coniugationis'. Alleen het tweede 
en derde caput zijn door Bomer in zijn heruitgave van Murmellius' werken opgenomen. 
De hier bedoelde dialogi vindt men in Heft IV, pp. 7-22. 
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der onderwerpen van gesprek, meen ik te mogen afleiden, dat 2e niet 
gebruikt werden bij het allereerste onderwijs, hetgeen ten overvloede 
wordt geadstrueerd door de zinnetjes 76 en 76a van C. II, waar de 
jongens tien jaar als hun leeftijd opgeven.1 Dan waren zij dus norma
liter al enige jaren op school. Hetzelfde geldt voor de dialogi (zonder 
vertalingen) van Corderius (ook in Nederland zeer druk gebruikt), 
Mosellanus (1517), Hegendorphinus (15 20), Barlandus (15 24) en Schot-
tenius (1525), terwijl de Vraetextata latine loquendi ratio van Martinus 
Duncanus (1552) voor de hoogste klassen gereserveerd gebleven zul
len zijn.2 Hij schreef deze trouwens ter vervanging van Erasmus' col
loquia, die bij velen in een kwade reuk stonden. 

Naast de dialogenboekjes uit eigen koker stelden de Humanisten 
ook collectanea samen van 'elegantiores phrases' uit klassieke auteurs, 
Cicero en Terentius met name.3 Feitelijk was ook dit weer een tege
moetkoming aan de onderwijzers, die tijd, boeken en wellicht ook de 
nodige ontwikkeling ontbeerden om zelf met hun leerlingen een fonds 
aan te leggen van pittige en schone zegswijzen uit de schrijvers, die in 
de klas behandeld werden. Al was dit het ideaal en werd het ook soms 
als zodanig aangeprezen4, efficiënter leek de methode om de jongens 
een phraséologie van buiten te laten leren als die van Schenckelius, 
die in 1557 zijn Oratioms Terentianae uitgaf. In duizenden verzen uit de 
comoediae, voorzien van Nederlandse vertaling, konden de leerlingen 
hun hart en stijl ophalen aan de meest geliefde auteur bij de Huma
nisten.8 Apherdianus stelde een dergelijke bloemlezing samen van 205 

1 В IV ι?. 
г De meest volledige lijst van humanistische colloquiaverzamelingen geeft BOMER {Scbüler-
gesprâcbe, p. 8). MOSELLANUS' Paedologia is opnieuw uitgegeven door H. MICHEL in: 
Lateinische Litteraturdenlcmäler des XV. und XVI. Jhrh., Berlijn (1906), no. 18. De 
Dialogi van BARLANDUS vindt men volledig bij DAXHELET (pp. 158-180). Voor Duncanus' 
werk zie A. H. L. HENSEN, Martinus Duncanus in xjjn betrekking tot het onderwijs, in: Bijdr. 
voor de Gesch. ν. h. Bisdom Haarlem XXI (1896) pp. 92-113. 
3 Phraseologieën uit Terentius bestonden er spoedig al vele. P. J. M. VAN ALPHEN (NeJerl. 
Terentius-vertalingen in de ¡6e en ιγι eeuw, pp. 12 vgg.) telt er tussen 1487 en 1509 al niet 
minder dan twaalf. Evenwel, eigenlijke colloquia, d.w.z. gesprekboekjes om de Latijnse 
conversatie te bevotderen, waren het niet. Veeleer beogen ze niet anders te zijn dan een 
introductie op de lectuur van Terentius (ID., pp. 14 en 16). Opmerking verdient nog, 
dat men vele gezegden en zinswendingen uit de beroemde Romeinse comicus kan terug
vinden in de colloquia van verschillende Humanisten, die de herkomst van deze ont
leningen niet als zodanig aangeven. Men zie bijv. de betreffende werken van Mosellanus, 
Hegendorphinus, Murmellius en Barlandus (ID., pp. 22-26). 
4 Bijv. door APHERDIANUS (Institutio pmrorum, i 10 ν). 
6 Μ. Α. NAUWELAERTS, De methodiek van het Lati/nse onderwijs in de lede eeuw, in: De gulden 
Passer XXVI (1948) pp. 270 vg. (overdruk). 
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zeer korte paragrafen van ieder ongeveer één pagina.1 De tientallen 
uitdrukkingen van één paragraaf bevatten alle hetzelfde kernwoord, 
of een woord, dat met het begrip door het kernwoord uitgedrukt, 
samenhangt. Onder Cap. 124, 'mundandi' 2 vinden wij bijvoorbeeld: 
'Lotrix - Een wasscherse', 'Labrum - Een waschtobbe', 'Nimia et 
exquisita mundities, odiosa est. - Al te groóte puntelijcheyt wordt 
ghehaet', etc. 

Om de leerlingen ten spoedigste te brengen tot Latijnse conversatie 
dienden verder 'Nomenclátores', zoals die van Murmellius (Cap. I van 
de Pappa puerot-urn), van Sebaldus Heydcn {Nomenclatura rerum domesti-
carum) of van Hadr. Junius s, aanbevolen o.a. door Verepaeus. Ook 
hier weer werd voorzien in een nijpende behoefte, want lange tijd 
moesten de kinderen onder leiding van de leraar zelf hun 'epheme-
riden' samenstellen, omdat er eenvoudig geen goede dictionnaires 
voorhanden waren. Het keerpunt hierin mogen we met Foster Wat
son in 1550 stellen, toen de Thesaurus Linguae Lattnae van Robert 
Estienne in een kleinere editie uitkwam, die ook voor schooljongens 
te gebruiken was.4 

d) Er is nog één typisch humanistisch leermiddel, dat sterk gepro
pageerd werd, om het doel, dat de Latijnse school beoogde, sneller 
en beter te bereiken: het spelen van toneelstukken. Eigenaardig genoeg 
zeggen de meeste theoretici, Erasmus, Vives e.a. er niets over. Zij 
prijzen het niet aan en keuren het niet af. De furore, die het acteren 
maakte, is geheel voortgesproten uit de praktijk. Die het in geschrifte 
verdedigen, zijn immer rectoren van scholen, als Macropedius, zelfde 
1 Mttbodiu discendi formulas Lat ¡mu linguai, ex optìmis quibusqm probatissimisqite auloribus 
collecta in primis rudiori aitati utilis Autore Petto Apherdiano. Antverpiae, Excudebat 
Ioannes Latius in Rapo. M.D. LVTII. 
• f 78 v-f 80 r. 
3 Deze nomenclátores rangschikken de woorden nog niet naar het alphabetisch principe, 
maar volgens onderwerp. H. JUNIUS' werk Nomenclátor omnium rerum propria nomina variti 
Unguis explicata indicans: Hadriano lunio medico auctore. Antverpiae, Ex officina Christo-
phoro Plantini. M.D. LXVII. geeft o.m. De re libraria et librorum materia, De homine, 
et partibus humarme corporis. De animalibus quadrupedibus. De avibus. Vestes viriles, 
Vestes muliebres, etc. Het getuigt van Junius' omvangrijke taalkundige eruditie. Bij 
elk Latijns trefwoord staat het Griekse, Duitse, Nederlandse (Belgicc), Franse, Italiaanse 
en Spaanse aequivalent. Junius' boek werd voorgeschreven op de scholen te Leiden 
(BUDDINGH I, p. 163), Nijmegen (in octava reedsI), Kampen (1599) en Deventer (1619). 
Ook VEREPAEUS beval het sterk aan {Institutiones etc, p. 98). Veel eenvoudiger en korter 
(de nomenclátor van Junius telt 570 pagina's I) was die van Murmellius. Au fond is het 
niet meer dan een woordenlijst volgens onderwerpen gerangschikt, zonder de volledig
heid van Junius na te streven. Hij werd o.a. gebruikt te Utrecht in 1565. De nomenclátor 
van S. Heyden heb ik niet kunnen raadplegen. 
* F. WATSON, Vives on education, p. CXXXV; ID., The English Grammar Schools, p. 387. 
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auteur van vele schooldrama's: 'Want wat kan jongens beter helpen,' 
zo zegt deze, 'om zich eruditio te verwerven, wat jongelui om zich toe 
te leggen op 'honesta studia', wat kan de meer gevorderden, ja kortom 
allen in het algemeen, meer van dienst zijn om zich 'virtus' eigen te 
maken, dan de 'docta comoedia' ? ' 1 Duidelijker nog formuleert Corn. 
Lauerman, de opvolger van Macropedius te Utrecht, het tweeledig 
doel van het schooltoneel: 'Van elke goede en wijze meester worden 
twee zaken in het bijzonder vereist: de 'formatio linguae' en een nauw
gezette 'morum institutio'. Dit kan echter niet doeltreffender bereikt 
worden dan door het opvoeren van treurspelen en comedies, omdat 
dit zo'n indruk maakt op de geest der jongens, dat het daarmee als 
het ware vergroeit en ze er in hun manier van optreden ook op later 
leeftijd nog iets van overhouden'.2 Ook Sturm is een sterk voorstander 
van toneelspelen, vooral van de comoediae van Plautus en Terentius. 
Geen week mocht er voorbijgaan zonder dat een van de klassen een 
stuk opvoerde.3 

Maar hetzij uit morele overwegingen, hetzij uit didactische, vele 
Humanist-leraren gaven er de voorkeur aan zelf stukken voor school 
te schrijven. Zo bijvoorbeeld, buiten Macropedius en Lauerman, Nan-
nius (Vinctus, Antwerpen 1522) 4, Mr Jacob Pietersen (o.a. Ruth, Ovis 
perdita 1539 e n Didascalus i54o)s, Gnapheus 'il primo poeta comico, 
che havesse la Germania inferiore' (Guicciardini), die beroemd werd 
als auteur van een der meest gespeelde schooldrama's, de Acolastus 
(1529)·, Cornelius Crocus (Joseph, 1536)7, Schonaeus, de auteur van 
de bundel Terentius Christianus 8 e.a.9 

We mogen zonder meer wel aannemen, dat een rector, die zelf de 
pen ter hand had genomen om zich te wagen aan een comedie of dra
ma, ook daarvan met zijn leerlingen een opvoering heeft verzorgd. 
We ontmoeten in stadsrekeningen ook vaak posten, die het onom
stotelijk bewijs daarvoor leveren.10 Bepaald druk geacteerd is er in 
1 EKKER, p. 48. Dezelfde geeft ook van verschillende stukken de korte inhoud en voor
beelden (pp. 44-53)· * ID., p. 52. 
8 STURM, Claisicae epistolae, ed. J. ROTI, pp. 62-65 ^ 1 7 2 - 7 ΐ · 
4 POLET, pp. 33-42. Tekstuitgave pp. 210-235. 
• M. A. NAUWELAERTS, De oudt Latijnse school рая Breda, pp. 6-8. Mr. Pietersen is volgens 
Nauwelacrts dezelfde als Zovitius (a.m., p. 6 en n. 22). 
• P. DiTTRiCH, Plautus und Terenç im Pädagogik und Schulwesen der deutschen Humanisten, 
Leipzig 1915, p. 10; J. BOLTE, Gnapheus' Acolastus, pp. ХШ-ХХ ІІ. 
' J. F. M. STERCK, Onder Amsterdamsche Humanisten, pp. 80-87. 
β GARRER, pp. 38-76. 
• J. Α. WORP, Geschiedenis van bet drama en van bet toneel in Nederland I, pp. 202-223. 
1 0 Bijv. voor de wijn en het bier waarop de jeugdige spelers getracteerd werden (KESPER, 
p. 65 n. 1 en 2). Niet altijd echter schijnt het stadsbestuur zo ingenomen te zijn geweest 
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Kampen, vooral in de vijftiger jaren.1 Een ander centrum van bloei 
voor Thalia en Melpomene vormde de Haarlemse school onder het 
bewind van de rectoren Helico van Schagen (1519-15 22) 'een man 
van groot aanzien en geleertheit, meer als gewoon... ', en Jacob Mey-
ster (1522-15 37). Zelfs voor de opvoering van stukken in het Grieks 
schrok men niet terug, want o.a. werd in 15 26 de Hecuba in het Grieks 
gespeeld.2 We zijn verder uitdrukkelijk ingelicht over dit toneelspelen 
voor de scholen van Gouda, Middelburg, Amsterdam, Leiden (zeer 
druk tussen 1590 en 1600), Deventer, Dordrecht, Utrecht en Zwolle.' 
Van de twee laatstgenoemde scholen weten we, dat men zelfs naar 
andere steden trok om er gastopvoeringen te geven.4 Behalve naar de 
humanistische drama's schijnt de smaak vooral uitgegaan te zijn naar 
Terentius en naar Seneca. Van de eerste werd o.a. de Éunuehus gespeeld 
door de scholieren van Zwolle in 1562 en de Andria te Haarlem in 
1527.5 Seneca's Hercules furens bracht Deventer op de planken (1544), 
Leiden diens Agamemnon (1591), en ook in andere steden beleefden de 
drama's van de Romeinse schrijver, die tegenwoordig nu niet bepaald 
juist als dramaturg de grootste waardering geniet, verscheidene op
voeringen. Naast de twee genoemde auteurs vonden tenslotte nog 
Sophocles, Euripides, Aristophanes en Plautus een plaats op het reper
toire van sommige scholen.9 

met bet toneel. In Nijmegen bijv. was men bevreesd, dat de repetities de gewone gang 
van zaken zouden belemmeren en bepaalde daarom, dat het instuderen van een stuk 
moest geschieden ná de schooluren (H. D. J. VAN SCHEVICHAVEN, Ptnschttsen uit Ny-
megtris verleden Π, p. 26;). Maar dit is toch maar een uitzondering. De algemene indruk 
is, dat de magistraat het opvoeren van toneelstukken gaarne zag. 
1 J. C. BIJSTERBOS, Mitkdeeling over de Gejtbiedenis van btt ondtrwi/s te Kampen, in: Verslagen 
en Mededeelingen van de Vcreeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschie
denis П (1872) p. 49 n. 3. 
2 GARRER, p. 69; B. W. HOFFMANN, Beknopte Gtscbiedenit van bet Gymnasium te Haarlem, 

pp. 4 vg. 
• J. A. WORP, Gejcbiedenis van bet drama en van bet toneel in Nederland!, pp. 200-201, 236-
239; KESPER, pp. 64 vg.; VOEGLER, pp. 34 vg.; J. F. M. STERCK, Onder Amsterdamscbe 

Humanisten, p . 80. In Utrecht werd regelmatig geacteerd, hetgeen we kunnen opmaken 
uit het feit, dat er 'zeeckere stellagie ende gereetschap tot een theatrum dienende' aan
wezig was (EKKER, Bijl. III, p. 55). 

4 In 1562 'agierden die van S wolle comediam Lazari ende Eunuchum Terentii'. Drie jaar 
later werd dit gasttoneel herhaald (BIJSTERBOS, a.v., p. 49 n. 3). De leerlingen uit Utrecht 
kwamen in 1552 met hun rector, waarschijnlijk Macropedius, naar Gouda (KESPER, p. 66 
noot). 
5 Zie vorige aantekening en GARRER, p. 69. 
' WORP, a.w. I, pp. 200-201. Het is lang niet zeker, dat de drama's van Griekse auteurs 
ook in de oorspronkelijke tekst werden gespeeld. Van vele stukken bestonden er Latijnse 
vertalingen (zie WORP, a.w. I, p. 202 n. 2). 
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Het acteren bleef echter in het oog van sommige katholieke en ge
reformeerde kerkelijke autoriteiten iets wat des duivels was. In 1562 
werd het door bisschop Frederik van Toutenburch aan alle rectoren in 
zijn diocees op straffe van excommunicatie verboden.1 En evenmin be
haagde het aan de broederen der Dortse synode, zoals blijkt uit de 
afkeurende woorden, die Petrus Otgenius, waarschijnlijk een Hollands 
predikant, schrijft aan Meester Brant te Wesel: 'Ñeque etiam ista for
ma placuit fratribus congregatis in nomine Domini in Synodo natio-
nali habita Dordraci anno 1578'.2 Naar alle schijn heeft men zich 
echter noch van Dordt noch van Utrecht veel aangetrokken. 

ΙΠ. We willen nu aan de hand van de zestiende-eeuwse schoolregle-
menten 3 die ons toegekomen zijn, nagaan, op welke wijze men in de 
practijk de kinderen de Latijnse wondertuin binnenvoerde. Hebben 
de vaak anonieme schoolmeesters serieus gepoogd de nieuwe idealen 
in hun onderwijs concrete vorm te geven? Al haast bij voorbaat kun
nen wij veronderstellen, dat het beeld van de toenmalige school een 
tweeslachtig karakter zal vertonen: veel oude opvattingen zullen on
danks alles zijn blijven leven naast het nieuwe. Het kon wel niet anders. 
Als de theorie al vaak zo weinig consequent was, hoe zal men dan a 
fortiori in de praktijk niet meestal hebben moeten marchanderen! Bo
vendien hielden de Humanisten in al hun idealisme vaak zo weinig 
rekening met de feitelijke omstandigheden, dat de involging van me
nige goede raad wel illusoir werd. Wat Clenardus met een select groep
je leerlingen wist te bereiken, was niet weggelegd voor de gemiddelde 
schoolmeester, die zijn talrijke kudde van honderd tot tweehonderd 
discipelen al met grote moeite wist te regeren. Hij moest zelf maar 
zien wat er van te maken. Over dit eerste moeilijke begin in een 

1 'Item prohibemus sub suspensionis et exeommunicationis penis ne rectores gymnasio-
rum traiecti aut alibi trivialium scholarum ludimagistri pueros aut scholares suae mode-
rationi commissos publicims spcctante promiscua hommum utriusque sexus turba permit-
tant agere comedias tragaedias vel alias quascumque historias cum experimento comper-
tum sit per tales theatricas et scenicas nugas gestiumque illccebras iuventutem pudorem 
exuere et lascivos dissolutosque mores induere nam personae qualitatem quam gessenmt 
etiam deposita persona nequeunt deponere adeo tenaciter heret quod nova semel testa 
inhibit' (Diocesane synodaalstatuten van Fred. Schenk van Toutenburch van 1562. Archief 
der bisschoppen van Utrecht no. 530, § 18, in Rijks-archief te Utrecht). Een dergelijk 
verbod werd door Nicolaas van Nieuwland, bisschop van Haarlem, uitgevaardigd in 
1564 {Batavia sacra Π, p. }o8). 
2 К. HEIDEMANN, Vorarbeiten ζ« einer Gescbicbte des höheren Schulwesens in Wesel, in: Pro
gramma des Gymnasiums zu Wesel, 1859, p. 27 vg. 
* Nogmaals wordt hier voor de programma's en reglementen verwezen naar Bijlage B.· 
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dergelijke situatie is door geen enkele Humanist serieus nagedacht. 
De kinderen kwamen dan voor het eerst ter schole, wanneer zij om

trent zeven of acht jaar oud waren. Een 'lagere' school vóór de La
tijnse te bezoeken was niet strikt de gewoonte, al kan men niet ont
kennen, dat dit toch wel zo vaak gebeurde, dat het moeilijk valt te 
zeggen wat regel en wat uitzondering is geweest. Noodzakelijk was 
het in geen geval, daar vrijwel alle schoolprogramma's een octava 
aanwijzen, waar de jeugd begon met te leren lezen en schrijven. Alleen 
Gouda (1521) maakt samen met Deventer (1619) hierop een uitzonde
ring. De kinderen van de eerste stad begonnen daar op de Grote school 
direct met de séptima en hadden kennelijk al lezen en schrijven ge
leerd, vrijwel zeker op een der schrijfscholen, waarvan er in de jaren 
waaruit het Goudse programma vermoedelijk dateert, vijf door de 
stadsregering formeel waren erkend.1 En het programma van de 
school te Deventer van ongeveer een eeuw later vermeldt wèl een 
octava, maar dan een, waar direct begonnen werd met declineren, 
met vocabula, met formulae, waar de kinderen dus verondersteld wer
den elders al lezen en schrijven te hebben geleerd. 

Van de andere kant was het in de regel evenmin verboden eerst een 
schrijfschool te bezoeken. De bepaling, die in 1518 te Leiden werd ge
maakt, dat namelijk alle kinderen tussen de zeven en de zeventien die 
naar school wilden, de Latijnse school moesten bezoeken, niet alleen 
zij, die geestelijke wilden worden, maar ook degenen die alleen maar 
kwamen om te leren lezen en schrijven, is, in zijn categorische vorm, 
bepaald een uitzondering.2 

Uit allerlei gegevens kan men opmaken, dat zich in de organisatie 
van het onderwijs in de zestiende eeuw een geleidelijke differentiëring 
voltrok, die tenslotte uitliep op een scheiding van lager, middelbaar 
en hoger onderwijs. Het is echter onnodig daar in dit verband verder 
op in te gaan. Voldoende is het vast te stellen, dat in ieder geval een 
aanzienlijk aantal kinderen hun vorming nog direct aanvingen op de 
Latijnse school en dat het onderwijs zich naar deze ingewortelde ge
woonte richtte. 

De 'eerste' klas waar deze kinderen dan in terecht kwamen, heet in 
de zestiende-eeuwse schoolprogramma's naar de overoude terminolo-

1 KESPER, pp. 24 en 82. Uit 149t is een bepaling, die het onderwijs in Latijn op de bij
scholen toestaat, mits de meester niet verder gaat dan tot het Doctrina!« {ib., p. 24). 
* L. KNAPPERT, Uit de GischieJenis der Groóte o/ Latj/'nscbe school te Leiden, p. 121. Voor 
de vaak zeer genuanceerde verhouding tussen stadsscholen en bijscholen, tussen Grote 
school en onderschool zie R. R. POST, Scholen in onderwijs in Nederland gedurende de Middel-
ееи іп, pp. 62-78. 



134 LATIJN! DE GRAMMATICA 

gie nog meestal 'octava' (sc. classis).1 Een uitzondering hierop maken 
het reglement van Deventer van 1564 en van Leeuwarden ca. uit het 
jaar 1588, waar men vóór de octava nog een 'nulla' geprojecteerd 
heeft. Maar in Deventer komt deze toevoeging van een 'nulla' in feite 
nergens anders op neer dan op een Ontdubbeling' van de octava. En 
in de Friese steden schijnt het doel geweest te zijn door deze 'nulla', 
waar alleen maar onderwijs in de moedertaal gegeven werd, het in
stituut der bijscholen de wind uit de zeilen te nemen en het gehele 
onderwijs in al zijn geledingen onder toezicht van de Staten te plaat
sen. Ook het reglement van Kampen van 1599 vertoont een afwijking 
van de gebruikelijke klassenindeling. Toch is het niet meer dan een 
kwestie van namen, wanneer de laagste klas aldaar sexta wordt ge
noemd. De oude benamingen voor de zes klassen van het gymnasium, 
octava, séptima, sexta, quinta, quarta en tertia, waar soms als 'kop-
klas' een secunda en zelfs een prima aan werden toegevoegd, dateren 
uit de tijd, dat de gymnasiale propaedeuse haar verlengstuk vond in 
de facultas artium van de universiteit. De zestiende eeuw nu vertoont 
de evolutie van de oude stadsschool, die bijna noodzakelijk vroeg om 
een aansluitende vorming op de artistenfaculteit, naar een meer af
gerond, zelfstandiger schooltype. Het Kampense schoolprogramma 
toont nu in zijn afwijkende benamingen, dat deze evolutie haar be
slag had gekregen, en de leerstof van de sexta tot en met de prima 
komt dan ook vrijwel overeen met die van de octava tot en met de 
tertia van andere scholen. Ingrijpender is de verandering in indeling 
te Den Briel, Venlo en Roermond. De scholen van Den Briel (1597) 
en Venlo (± ібоо) zijn verdeeld in vier afdelingen, waarvan de leer
lingen in de laatstgenoemde stad genoemd worden: Abcdarii, Rudi-
mentarii. Grammatici en Humanistae. Later, in het begin der zeven
tiende eeuw, horen we te Venlo van een vijfklassige school: 'Rector 
totam scholam in ordinatas classes distinctam habebit, videlicet Nul-
lanorum, Rudimentorum, Etymologiae, Syntaxeos et Prosodiae'2, wel
ke indeling mogelijk van de Roermondse school is overgenomen, die 
haar in 1593 al zo vertoont.3 

1 Voor de oude klassenamen zie POST, a.t»., pp. 98 vgg. 
• Gem. Arch. Venlo, port. 368, art. 21 van de § 'de Rectore'. 
* Limburgs Jaarboek Х Ш (1912) p. 185; F R . NETTESHEIM, Geschichte der Schulen m 
alten Henpgtbum Geldern und in den benachbarten handestbeile, pp. 465 en 477. Naar beweeg
redenen om dergelijke ingrijpende mutaties in de geijkte klassenverdeling aan te brengen, 
kan men slechts gissen. Misschien werden ze eenvoudig ingegeven door overwegingen 
van praktische aard (aantal beschikbare lokaliteiten, aantal leerkrachten en leerlingen). 
Wellicht mag men ook beïnvloeding veronderstellen van het schoolplan van Melanch-
thon, die een drie- en een vierklassige school voor het Lutheraanse Duitsland projecteerde 
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Deze uitweiding over de klassenverdeling van de Latijnse school 
was noodzakelijk voor het goed begrip van het volgende. 

Het was dus zoals we gezien hebben, in de zestiende eeuw nog nor
maal, dat het onderwijs op de Latijnse school aanving met lezen en 
schrijven, en wel in deze volgorde. Zo zeer zelfs, dat naar de 'Ratio' 
der Friese steden (1588) uitdrukkelijk zegt, men pas tot de schrijfkunst 
moest overgaan, nadat het lezen zijn beslag had gekregen. Terloops 
zij vermeld, dat men te werk ging volgens de zuivere spelmethode1: 
de kinderen werden in de octava onderscheiden in vier ordines: 'unus 
Alphabetarius, alter Syllabarius, tertius qui circa voces occupantur,' en 
de laatste ordo vormden degenen, die ' . . . ad Figuram et Catechismum 
minorum Leovardiae hactenus usitatum' zijn toegekomen en die 'sin
gulis lectionibus scriptione exerceri incipiuntur'. Het Nijmeegse regle
ment van 1601 omschrijft in bijna woordelijk gelijke termen het lees-
en schrijfonderwijs. In Groningen (1594) wordt met schrijven gewacht 
tot de séptima; in Kampen (1599) tot de quinta, die, zoals gezegd, 
overeenkomt met wat elders séptima heet. Het verdient opmerking, 
dat het schrijven in de laatstgenoemde stad werd geleerd volgens een 
methode, die even modern aandoet als de leesmethode achterlijk: 
'Lectionem eandem, aut partem lectionis scriptam exhibebunt. Нас 
ratione et commode scribendi artem sibi comparabunt et vel pars ali-
qua illorum inhaerebit memoriae'. Waarschijnlijk werd algemeen en 
onmiddellijk lezen en schrijven geleerd van en in de Latijnse taal. 
Ubbo Emmius, rector te Groningen in 1594, gebiedt dit uitdruk
kelijk. Evenzo het onderwij sprogram van de St. Hiëronymusschool 
te Utrecht van 1565.2 Zo begon men dus het allerelementairste on
derwijs in een taal die de kinderen over het geheel genomen niet ver
stonden. Een vreemd eerste contarti Mogen de leerlingen in dit eerste 
stadium al het een en ander van Latijn hebben opgestoken, dan is dit 
toch meer ondanks dan dank zij deze methode. Tot de eer van de op-

(HARTFELDER, pp. 419-42; en 431-436). Driekkssige scholen waren er trouwens in 
Nederland ook, zoals bijv. te Kampen in 1587 (maiores, minores en idiotae). 
1 De spelmethode stoelde op de opvatting, dat de letter de onherleidbare taaleenheid 
was. Van de letter moest men uitgaan om de taal te leren. Vives denkt hierin niet anders 
dan zijn tijdgenoten (cf. zijn voorschriften voor het aanvankelijk leesonderwijs (Val VI 

30*)). 
* Echter, in Wesel werd volgens een reglement uit de jaren 1584-1586 lezen en schrijven 
geleerd van Latijn èn Duits. De goede leerlingen gingen dan naar de séptima, de anderen 
werden het volle leven ingestuurd (HEIDEMANN, Vorarbeitin %и einer Gescbicble des höheren 
Schulwesens in Wesel, in: Programma des Gymnasiums zu Wesel, 1859, p. zz). Ook in 
Nijmegen (1601) leerden de kinderen in de octava 'Linguam utramque T.atinam et Belgi-
cam expedite legete et pronunciare'. 
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stellers van het Utrechtse reglement van 1565 zij echter vermeld, dat 
zij blijkbaar evenzeer het absurde er van hebben ingezien om kinderen 
een vol jaar, of een aanmerkelijk deel daarvan, te laten ploeteren 'le-
gendo pingendoque', zonder dat zij van de betekenis der woorden 
veel begrepen. Het bedoelde programma - het meest humanistische 
van alle! - vormt althans een belangrijke uitzondering, waar het vóór 
het lees- en schrijfonderwijs, éérst de dagelijkse gebeden laat leren, 
in het Latijn. Niet als een soort godsdienstonderwijs, of althans niet 
in de eerste plaats, maar om aan de hand van de Oratio Dominica, 
Salutatio Angelica, Symbolum, Decalogum etc, teksten die zij dage
lijks konden beluisteren, de kinderen in contact te brengen met de 
levende taal. De onderwijzer moest hun hiervan een explicatio geven, 
moest vragen naar de betekenis van ieder woord, en de kinderen moes
ten antwoorden in hun moedertaal (vernacule reddenda). Tevens 
moesten zij leren 'familiares quasdam et passim obvias dictiones te-
nuiter ac paulatim inflectere..., ut expeditiores ad septimam ascen
dant'. Een schijnbare uitzondering vormt de school van Deventer 
(1564), waar men in de octava direct begint met declineren uit Do-
natus samen met 'aliquot e facilimis (sic!) et in quotidiano sermone 
maxime necessariis latine loquendi formulis cum earundetn interpre-
tatione germanica'. En op Zon- en feestdagen de Evangeliën en 
Disticha Catonis. Deze uitzondering wordt echter begrijpelijk door de 
gevormde 'nulla', waar niets dan lezen en schrijven werd geleerd. Al 
de overige schoolreglementen schuiven het eerste declineren of het 
lezen van Formulae op naar het eind van de octava (Nijmegen 1601, 
Deventer 1611, Zutfen 1619, Kampen 1599 \ Breda 1616) of zelfs naar 
de séptima (Leeuwarden ca. ij88, Groningen 1594). Ook in Venlo 
met zijn afwijkende klassenindeling wachtte men tot het 'tweede' leer
jaar voor men aan de Rudimenta begon. We mogen dus zeggen, dat 
op de Latijnse scholen de tijd in de aanvangsklas grotendeels besteed 
werd aan lezen en schrijven. 

Bezien we nu de schoolprogramma's vanuit methodologisch stand
punt, dan moeten we constateren dat de inductieve methode nergens 
consequent gevolgd is. In het gunstigste geval, zoals te Deventer in 
het jaar 1564 en te Utrecht (1565), gaat het aanvankelijk gramma
tica-onderwijs in de octava gepaard met een systematische kennis
making met de zinvol gebruikte taal. Ook het reglement van Deventer 
van 1619 streeft dit na, en verraadt daarmee wel zonder twijfel, dat het 
afkomstig is van Gualtherus Sylvanus, die in datzelfde jaar als rector 

1 Men hermnere zich, dat de sexta te Kampen (1J99) overeenkomt met de octava elders. 
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moest bedanken. Evernio worden te Leeuwarden ca. (1588), maar dan 
pas in de séptima, de Formulae van Sebaldus Heyden tegelijk aange
leerd met de 'Figura' ( = Rudimenta) en een 'Epitome Nomencla-
toris'. Elders echter kan het gebeuren, dat de levende taal eerbiedig 
moet wachten tot het declineren en conjugeren aan zijn trekken ge
komen is. In de Groningse octava (die wat leerstof betreft overeen
komt met wat in Deventer en Leeuwarden nog nulla heet) wordt al
leen lezen geleerd, in de séptima schrijven en daarna de declinaties 
en conjugaties, in de sexta de etymologie, gepaard gaande met oefe
ningen om de rededelen te onderkennen in korte zinnen, met oefe
ningen om Latijn te spreken, met het aanleggen van een copia ver-
borum en schrijven van woorden. En pas in de volgende klas horen 
we van de explicatio van een gemakkelijke schrijver I 

Meestal was het echter gebruik, dat men, na in de octava al een 
begin gemaakt te hebben met het conjugeren en declineren, eventueel 
samengaande met het leren van vocabula uit een nomenclátor, in de 
séptima dit doodse onderricht verlevendigde met een of andere dia-
logenverzameling. In Deventer (15 64) en Utrecht (15 78) begon men 
zonder meer, en dat ondanks de verbodsbepalingen van de diocesane 
synode van 1562 \ met de Colloquia van Erasmus. Elders echter nam 
men de aanloop langer en begon men met een boekje van eenvoudiger 
allure. In Leeuwarden ca. (1588) las men in de séptima dat van Se
baldus Heyden, alsook te Nijmegen (1601)2, Zutfen (1619), Deventer 
(1611) en te Kampen onder rector Joh. Evertz. van Limborch (1538-
15 50)3. In Deventer (1611 en 1619) gebruikte men tevens de Colloquia 
van Corderius (Mathurin Cordier). Rector Barlaeus uit Den Briel laat 
zijn discipelen van de II. Ordo in 1597 de Formulae van Sebaldus Hey
den samen met die van Zebetius ( = Zovitius) van buiten leren. Het 
Bredase programma van 161 б legt de kinderen van de tweede klas 
( = séptima) op het Opsegghen van schoone sententiën bij decaden 
gesteh'. Niet overal echter kwam men in de séptima al tot het lezen 
van colloquia toe. Kampen (1599) gaat pas tot die van Corderius over 
in zijn quarta ( = sexta), Gouda ( ± ι J 20) pas in de quinta tot die van 
Erasmus. Slechts op de scholen te Venlo en te Groningen heeft men 

1 Zie hfdst. П, bh. 213 η. 4-
* Hoe toch het idee om de leerlingen 'ex usu' grammaticale kennis bij te brengen, ondanks 
alles levend bleef, toont de opmerking, die het Nijmeegse reglement maakt n.a.v. het 
gebruik van dialogen boek jes: 'Usitatiores Nomenclaturas ediscunto, ut et selectas hic 
inde scntentiolas: ut ita quotidiana eaque facili cxercitatione ad rudem Etymologiae Cog
nitionen! deducantur' (p. 21). 
8 J. C. BijSTERBOS, Mededtelmg over da Gescbitdenìs van bet onderwijs in Клтреп, in: Verslagen 
en Mededeelingen van Overijsselsch Regt en Geschiedenis VU (1872) p. ja. 
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blijkbaar in deze toch wel doeltreffende methode om de omgangstaal 
te leren, geen heil gezien. Dit mag men tenminste concluderen uit de 
ontstentenis van een of ander dialogenboekje in het leerplan. 

Blijkbaar vond men het werkje van Heyden toch wel het meest ge
schikt voor jeugdige leerlingen. Op de meeste scholen begon men hier 
tenminste mee, om dan in een volgende klas over te gaan tot wat 
moeilijkere colloquia als die van Corderius1, zoals men pleegde te doen 
te Leeuwarden ca., Nijmegen, Deventer (1619) en Zutfen. Het leer
plan van laatstgenoemde school biedt wel het meest ideale beeld: in 
de séptima de Formulae van Sebaldus Heyden, in de sexta de Colloquia 
van Corderius en het werkje van Apherdianus getiteld Tyrocinia linguae 
l^atinae en tenslotte in de quinta de beide laatstgenoemde boeken samen 
met de Exercitatio van Vives. Merkwaardig genoeg wordt in al deze 
schoolreglementen geen gewag gemaakt van Murmellius' beroemde 
werkje. Toch is de Pappa puerorum zeker gebruikt op de scholen in 
Nederland. Hoe zijn anders de vele uitgaven van de drukkerijen te 
Deventer te verklaren ? 2 We weten bovendien zeker dat het op de 
school te Breda in 152$ druk gebruikt werd, wel niet uit een officieel 
reglement, maar uit het eenvoudige kasboekje van de toenmalige rec
tor Chr. Rianus, waar het niet minder dan achtmaal als aan een leerling 
verkocht (of geleend ?) in genoteerd staat.3 

Het doel, dat de Humanisten met dit drukke gebruik van colloquia 
beoogden, was de kinderen Latijn te leren spreken. Zeker is dit iets te 
boud beweerd: de moeilijke van Erasmus en Vives bijvoorbeeld zullen 
evenzeer het polijsten der schrijftaal gediend hebben, terwijl van de 
andere kant de lectuur van Terentius, waarover straks meer, juist zo 
veelvuldig werd aangeraden wegens haar grote waarde voor een echt 
Romeinse en klassiek-zuivere conversatie.4 Maar in grote lijnen is de 
opzet onmiskenbaar om juist door middel van de colloquia het spre
ken van het Latijn in te burgeren. Het was er de Humanisten blijkbaar 
veel aan gelegen om de 'rudes' zo spoedig mogelijk hun moedertaal 
te doen vergeten. Er klinkt een zekere geëxaspereerde hardnekkigheid 

1 In 1611 schreven de Raden van Gelre en Zutfen de Colloquia CorderU officieel voor 
als verplicht leerboek (Bijdr. en Medcd. van Gelre IV (1901) p. 360). 
* В Г , p. XV; REICHLING, Murmellius, pp. ijo-152. 
3 J. P. W. A. SMIT, Welke boeken in bet jaar if 2} op dt Latt/nscbe school te Bredagebruikt werden, 
in: Het Boek П (1919) PP· I Ï O - K J . 
Μ. Α. NAUWELAERTS meent, dat deze lijst niet slaat op de Bredase school, maar die van 
Etten (De oude Lati/nse school van Breda, p. 3; n. 151). Het doet er hier weinig aan toe 
in welke van beide scholen Rianus rector was. De Pappa werd hier in ieder geval gebruikt. 
4 We lezen bijv. in het Utrechtse reglement van 15 65 : 'ut ex his (fabulis) optime loquendi 
modos colligant et in quotidianum sermonem convertant'. 



VERPLICHTING LATIJN TE SPREKEN 4 9 
op uit de schoolprogramma's, die de leerlingen bevelen en gebieden 
immer, ook thuis, ook bij het spel, Latijn te spreken. Want, de 'Latina 
lingua, sicut et ceterae, magna ex parte usu, quotidianaque loquendi 
consuetudine addiscatur'.1 Niet dat dit iets nieuws was. Reeds op de 
middeleeuwse school kende men deze verplichting.2 Zo er ergens van 
continuatie sprake is, dan zeker hier, waar Raad en rectoren alles in 
het werk stellen om dit stringente gebod te doen opvolgen. Het insti
tuut van 'praesides' en 'custodes', die de hun toevertrouwde decuriën 
en octuriën dienden te besurveilleren, van geheime noteerders of cory-
caeërs, waar soms de pauperes zich toe moesten lenen om gratis de 
school te mogen bezoeken, het uitbrengen van notae, het opleggen 
van geldstraffen en lichaamskastijdingen, het toekennen van belonin
gen, o.a. het verlenen van aflaten, voor het brave aanbrengen van een 
leerling, die zich aan 'Germanica locutio et solaecismus' had schuldig 
gemaakt, het stond allemaal mede in dienst van het hoge ideaal, Latijn 
tot moedertaal van de 'letterjeugd' te maken.3 Hier en daar was het 
1 SCHENCKELIUS, Tabula publient jcbolae Mtcbliniemis, Antv. Plantinus, 1576, p. 27. 
* In de Regel van 1393 voor Leiden: 'Voert sellen die meesters daartoe naerstelicke sien 
dat die kindren onderlinghen latijn spreken inder scole ende buten' (L. KNAPPERT, Leidsch 
Jaarb. 1904, p. 107). Ook Johannes Cele eiste het (M. SCHOENGEN, Die Schule von Zwolle, 
p. 88). Zie ook L. MIEDEMA, Kesolutün van de Vroedschap van Utrecht betreffende de Academie, 
p. X V m , waar te lezen staat dat men ook toen op overtreding geldstraffen zette; cf. ook 
F. A. ECKSTEIN, Lateimscbtr und griechischer Unterricht, p. 508. 
' Het is onnodig alle plaatsen te vermelden, waar het spreken van Latijn gelast wordt. 
Praktisch alle reglementen (zie Bijl. B) bevatten hierover een of andere bepaling. 'Sermo 
omnium et in schok et domi et foris Latinus... esto' (Kampen 1599). Zie ook Zwolle 
1505 en 1563: Bijdragen tot de Gesch. ν. Overijssel IX (1888) p. 107 en Χ (1890) p. 98. 
Voor Amsterdam en Haarlem (1576): Het Boek I (1912) p. 325. Voor Gouda (1524): 
KESPER, p. 88. Van geheime of openbaar bekende noteerders vinden we melding gemaakt 
in het 'Manuale scholarium' (zie F. ZARNCKE, Die deutschen Universitäten im Mittelalter, 
p. 28) en in verschillende andere colloquia (zie BOMER, Scbükrgespräcbe, pp. 100, 110, 132, 
150,193, 215). Verder in het zestiende-eeuwse Noord-Nederlandse reglement, dat jammer 
genoeg niet nader gelocaliseerd kan worden en uitgegeven is door P. S. ALLEN (Engl. 
Historical Review X (1895) pp. 738-744), in bepalingen van 1548 voor de school van 
Delft (zie J. SOUTENDAM, Meded. uit bet archief v. d. stad Delft, p. 50), van 1593 voor 
Brielle (Het Bock VII (1918) p. 134). In laatst genoemde stad werd het signe-systeem 
toegepast. Verder treffen we noteerders aan te Alkmaar in 1559 (VAN GELDER, pp. 143 
vg.), te Leeuwarden in 1558 en 1612 (BOOT, pp. 101 en 112) en in bijna alle plaatsen, 
waarvan in Bijlage В een of meer schoolprogramma's zijn vermeld. De straffen, die op 
het spreken van de volkstaal stonden, variëren van fikse kastijdingen zoals te Delft in 
IJ48 (SOUTENDAM, a.w., p. j8) tot geldboeten zoals te Nijmegen (1601), Deventer (1564), 
en Emmerik (J. PETRY, Ltges domus fratrensium Embricae en leges domus Tabemaculorum 
Embrica;, in: Jahresbericht über das Schuljahr 1898-1899 des Progymn. zu Steele, pp. io 
vg.). Het zou te ver voeren hier dieper op deze tuchtbepalingen in te gaan. Alleen zij 
nog aangestipt, dat de beloning van tachtig dagen aflaat is uitgeloofd te Utrecht in 1507 
voor al degenen, die hun makkers 'ex mera chántate, vel intentione emendandi(l)' bij 
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zelfs uitdrukkelijk verboden omgang te hebben of te spelen met hen, 
'qui a studiis alieni sunt, quique per plateas cursitare consueverunt' ^ 
en werd er gespeeld op van het profanum vulgus afgescheiden plaat
sen, waarbij provoosten voor de veiligheid moesten zorgen.2 

Slechts voor de laagste klassen werd er soms op deze strenge regel 
een uitzondering gemaakt. Te Leeuwarden (1588)en te Nijmegen(i6oi) 
gold hij respectievelijk niet voor de laagste drie en de laagste twee 
klassen, zoals ook Verepaeus had voorgesteld in zijn Institutiones en te 
Den Bosch waarschijnlijk wel heeft toegepast.3 Ook te Venlo waren 
de Nullani gedispenseerd.4 Schenckelius laat pas zijn leerlingen van de 
sexta een begin maken met Latijnse conversatie en eerst in de quinta 
en hogere klassen is deze verplicht.5 Er werd dus nog al wat geschip
perd met de strenge verboden van Erasmus en Clenardus aangaande 
het gebruik van de moedertaal. Ook in de klas. In Utrecht (156«) 
moest de onderwijzer in de aanvangsklassen de praeceptiones 'ser
mone vernáculo' uideggen en zelfs het 'argumentum epistolae' in het 
Nederlands dicteren, 'quod pueri in latinum convertant'. In Nijmegen 
worden de lectores vermaand tot aan de quarta de auctores in 'duytsch' 
te interpreteren voor de scholieren 'darmyt dieselve sulx verstaen le
ren'.6 De 'Leges Scholasticae' uit het begin der zeventiende eeuw voor 
Venlo schreven voor: 'Similiter thema theutonicum singulis septima-
nis suis praescribunt exercitii gratia latine vertendum.' Gelijke voor
schriften zijn er geweest voor vele andere scholen, o.a. te Amster
dam, Haarlem, Wesel7, Leeuwarden (1588) en Groningen (1594). 

Intussen bleef, ondanks al deze concessies, het ideaal in het Gym
nasium een Latijns enclave te scheppen te midden der barbarij, levend 
genoeg. Ja, moeten we de tijdgenoten geloven, dan streefde men hier 
nog aanzienlijk bovenuit en had hier en daar het Latijn zelfs volkomen 
burgerrecht verworven onder alle lagen der bevolking. Toen Mr. 
Trotzendorf te Goldberg in Silezië rector was, sprak iedereen daar 

de tector aanbrengen (L. MIEDEMA, Rtro/utiën van de Vroedschap van Utrecht betreffende de 
Académie, p. XXV). 
1 Kampen (1599). 
2 H. J. REYNDERS, Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, Amersfoort 1928, 
p. 66; VAN SCHEVICHAVEN, Geschiedenis der Apostolische School te Nijmegen, p. 205; Roer
mond (iJ9j). 
3 VEREPAEUS, Institutiones, p. 4J. 
4 'Leges scholasticae', 17e eeuw. 
5 SCHENCKELIUS, Tabula publicae schokt Mecbliniensis, p. 27. 
' H. K. ARKSTEE, Nijmegen, de oude hoofdstad der Batavieren, Nijmegen 1788, p. 288. 
' Het Boek I (1912) p. 32J; K. HEIDEMANN, Vorarbeiten χμ einer Geschichte des höheren 
Schulwesens in Wesel, in: Programma des Gymnasiums zu Wesel, 1859, p. 24. 
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Latijn, ook het dienstpersoneel.1 Een Spaans Humanist bevond in 
1549, dat te Leuven het Latijn de algemeen gebruikelijke omgangs
taal was.2 Van Amersfoort horen we iets dergelijks bij monde van 
Chr. Vladeraccus.3 Of de methode om dit ideaal te bereiken nu 20 
aantrekkelijk was, is evenwel twijfelachtig: Corderius schildert ons 
een gezin, waar iedereen Latijn spreekt, uitgezonderd het personeel 
en de moeder. Maar daar spreken de kinderen dan ook bijna nooit 
mee...4 

Tenslotte, wanneer begon men op de humanistisch-Latijnse school 
met de lectuur van de auteurs, en welke werden er gelezen in de aan-
vangsklassen, waarin het onderwijs van de grammatica nog een ge
wichtige plaats op het lesrooster bleef bekleden? 

Om met de laatste vraag te beginnen, de schrijver die de kinderen 
vrijwel altijd het eerst onder de ogen kregen, was Cato. Feitelijk wa
ren de Disticha Catonis niet bepaald klassiek erfgoed, maar zij werden 
wegens de naam door de Humanisten grif en zonder argwaan als zo
danig geaccepteerd.5 Bovendien waren de zedespreuken bij deze mo
ralistische schoolmeesters bijzonder geliefd, omdat ze naast goed La
tijn de kinderen levenswijsheid en deugd voorhielden. Het mes sneed 
dus bij Cato aan twee kanten. In de schoolprogramma's worden de 
Disticha voorgeschreven te Deventer (15 64) in de octava, in dezelfde 
stad in 1619 in de séptima, te Leeuwarden ca. (1588), Nijmegen (1601) 
en Deventer (1611) in de sexta en in de quinta. In 1616 werd er op de 
school te Breda pas mee begonnen in de vierde klas, die dus ongeveer 
gelijk staat met de oude quinta. In de Brielse vierklassige school (1597) 
was het pas in de derde ordo, dat de leerlingen met Cato een begin 
maakten met de literatuur. Waarschijnlijk moeten we in het 'coppel 
veersen om goede manieren te leren', dat het Goudse reglement van 
i 15 20 voor elke dag voorschrijft te leren in de sexta, ook de Disticha 
Catonis zien. Voorts weten we ook uit het kasboek van Mr. Chris-
tiaan Rianus te Breda, dat aldaar in 1525 Cato geen onbekende was.6 

Niet hij echter, maar Terentius was het die in de eerste vier klassen 

1 A. LEROY, Umseigumtnt ilimMairt de la grammaire ¡atine Ш, in: Revue de l'instruction 
publique (ι 86z) p. 39. 
* L. MASSEBIEAU, L Ì / colloques scolaires du lie siècle et leurs auteurs (1480-1570), p. 15. 
* W. F. N. VAN ROOTSELAAR, Geschiedenis van Amersfoort Π, Amersfoort 1878, pp. 291 vgg. 
4 L. MASSEBIEAU, Д.»., p. 234. 
5 ZARNCKE schrijft het toe aan een onbekende auteur uit de vierde eeuw na Chr. (FR. 
ZARNCKE, Der Deutsche Cato, Gescbicbte der deutschen Übersetzungen der unter dem Namen 
Cato bekannten Distichen u.s.a>., Leipzig 1852, pp. 3-7). 
* Het Boek Ш (1919) PP· J20-ia}· 
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van de Latijnse school het drukst gelezen werd; ook Cicero kwam met 
hem vergeleken veel minder vaak aan bod. Een eerste kennismaking 
met deze twee auteurs vormde voor de leerlingen van de séptima van 
Utrecht (1565) een bloemlezing, verzorgd door Cornelius Valerius, 
van heel eenvoudige zinnetjes uit beider werk: 'Nona (sc. hora) bre-
viores quasdam sententiolas ex Terentio et Cicero a Cornelio Valerio 
in hoc excerptas... vernácula reddere conabuntur, atque in his pau-
latim usum praeceptorum commonstrare.' Echte lectuur van deze 
twee schrijvers, die elk Humanist om strijd verheerlijkt heeft als on
overtroffen stijlvoorbeelden, was dit dus nog niet. Daarmee begon 
men pas in de volgende klassen. In Deventer (1564) las men in de 
sexta de epistolae familiares van Cicero, in de quinta Terentius. Daaren
tegen schrijft het Utrechtse programma (1565) beide schrijvers juist 
in omgekeerde volgorde voor. In Leeuwarden ca. (1588) wordt Te
rentius (Andria en Eunuchus) druk gelezen (in sexta en quinta) en ver
schijnt Cicero's naam in de aanvangsklassen zelfs helemaal niet. Zo 
ook te Nijmegen (1601) en te Breda (1616), terwijl integendeel de 
schoolorde van Zutfen (1619) wel de quinta Cicero laat lezen (epi
stolae), maar Terentius niet vermeldt. In Kampen (1599) komen Te
rentius (men las daar de Heautontimoroumettos) en Cicero dan weer 
broederlijk naast elkaar voor op het programma van de tertia ( = quin
ta). Zo ook van de Utrechtse quinta in 1578. In Venlo (± 1600) staat 
voor de classis grammatices de lectuur van Cicero's brieven, en pas voor 
de hoogste klas, de classis humanitatis, de Andria aangegeven. Gual-
therus Sylvanus zweert blijkens zijn Deductie (1611) bij Terentius, die 
in de sexta en quinta per dag twee volle uren kreeg toebedeeld, terwijl 
Cicero moet wachten tot de rhetorica in de tertia geëntameerd wordt. 
Daarentegen heeft acht jaar later Cicero bij hem een streepje voor, 
daar zijn brieven reeds gelezen werden in de sexta, en moet Terentius 
wachten tot de quinta (programma van 1619). Op de scholen van 
Gouda (± 1520) en Breda (1525) 1 tenslotte lazen de kinderen wel 
Cicero's brieven, maar geen comoediae van de Romeinse blijspel-
dichter. 

Naast de bovenvermelde schrijvers vinden we verder voor de eerste 
vier klassen nog als lectuur aangegeven: Vergilius' Bucolica in de quin
ta te Gouda, de Heroides van Ovidius in de sexta te Deventer (15 64), 
de Fabulae Aesopi in de sexta te Utrecht (1578), de quarta ( = sexta) 
te Kampen (1599) e n ^e sexta te Deventer (1619), Sallustius in de 
quinta van de Friese steden buiten Leeuwarden (15 88), en van de mo-

1 Zie aant. 6 op blz. 141. 
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deme schrijvers Mantuanus te Gouda en Erasmus' De civilitate morum 
in de sexta te Deventer (1564) en te Utrecht in 1565 en 1578 en te 
Kampen in 1587.1 Verder werd in niet onbelangrijke mate op de vele 
'vrije' dagen en Zondagen lectuur geput uit de Evangeliën, zoals we 
o.a. kunnen lezen in de programma's van Gouda, Deventer (1564), 
Utrecht (1565 en 1578), Kampen (1587 en 1599) en Nijmegen (1601). 

Belangwekkender dan de vraag welke auteurs men begon te lezen, 
is die naar het tijdstip, waarop men daarmee begon. Hier raken wij het 
probleem van de verhouding tussen de auteurs en de grammatica. Is 
de Latijnse school werkelijk geschoeid op humanistische leest, dan 
moet dit onder meer blijken uit een snel heengrijpen naar de lectuur, 
en een besnoeien van de tijd aan de grammatica besteed. 

Het gunstigste beeld geven de beide programma's van Utrecht en 
Deventer uit de zestiger jaren te zien, die ongeveer gelijktijdig zijn 
opgesteld. In beide steden dorst men het aan de pas op school geko
men leerlingen van de octava al een begin te laten maken met het lezen 
van Latijn, zij het dan ook, dat dit beperkt bleef tot de lessen op Zon
en feestdagen. In de domstad gebruikte men hiervoor een precatio van 
Erasmus, Vives, 'aut ex alio quodam catholico' (een niet onvermake
lijke toevoeging, gezien de felle bewoordingen waarmee de Colloquia 
van de eerste drie jaar eerder waren veroordeeld 2); te Deventer lazen 
de leerlingen van de octava 'cum septimanis in communi lectione' de 
Evangeliën en de Disticha van Cato. Bovendien, in beide steden sluit 
men met de sexta de etymologie af. Wat dan in de quinta nog aan 
grammatica geleerd wordt, behoort tot de syntaxis. Dit wil dus zeg
gen, dat alleen in de drie laagste klassen de 'praecepta' werden gedo
ceerd, en voor de school van Deventer weten we met zekerheid, dat 
dit is neergekomen op een tijdsduur van slechts anderhalf jaar.3 

Vergelijken we hiermee nu eens het schoolprogramma van de 
school te Gouda van ± 15 20, dan constateren we een heel wat minder 
gunstige verhouding voor de 'authores'. Pas in de sexta neemt daar 

1 In de Goudse sexta staat nog aangegeven de 'Institutio scholastica' van Erasmus. Er 
is geen werk van hem, dat deze titel officieel draagt. Misschien is Oe ratione studii bedoeld, 
of anders De cmlilate morum. 
* Zie hfdst. VII, bh. 213 n. 4. 
3 Het overgaan te Deventer geschiedde normaal elk halfjaar, zoals uitdrukkelijk staat te 
lezen. Alleen in de tenia moesten de leerlingen een vol jaar blijven en in de secunda zelfs 
twee jaar. 'Priore quidem semianno (Nam in hac classe (sc. tenia) primum integer annus 
ent transigendus: in reliquis sex menses haesisse studiosis abunde suffecerit...' (f Ь 1 ν 
(Bijdragen, p. 208)), 'Priore quidem anno (Nam hic (sc. in secunda) biennium erit con-
terendum...' (f b 2 ν (Bijdr., p. 208)). Men hoede er zich echter voor hieruit algemene 
conclusies te trekken. Dit halfjaarlijkse overgaan was geenszins legeL 
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het lezen van Cato en van Erasmus en Baptista Mantuanus een aan
vang. Wat men in de séptima deed, was niets dan grammatica leren: 
'die int VII loken sitten, die leren declineren... die horen haer prae-
terita ende supina verborum... die exponeren haer tempora in Duet-
sche... Int VII loken leren sij en deel vocabulen ende oeck haer octo 
partes... segghen se van buten haer genera, praeterita ende supina... ' 
En op Zon- en feestdagen ' . . . leer men maken participia, gerundia, 
verbalia a verbis... verhalen sy octo partes orationis mit vocabu
len. . . scrief men ende leer men dechneren... \ Pas in de quarta is de 
grammatica van de lesrooster verdwenen. In dit licht gezien is het 
Goudse reglement nog lang niet zo sterk door de Humanisten beïn
vloed als de beide vorige. Er is nog meer, dat niet bepaald humanis
tisch aandoet: niet alleen werd er veel tijd besteed aan de grammatica, 
maar klaarblijkelijk was de scholastieke geest nog lang niet dood, het
geen blijkt uit de passages, waar te lezen staat dat de leerlingen hun 
octo partes moeten 'dividere ende diffinieren', 'sij declineren (in de 
quinta) oeck haer nomina ende leren diffinieren ende dividere, Logi-
cam, leges sophisticas'. Al behoeven we hier niet onmiddellijk aan de 
hartgrondig verfoeide taaispeculaties te denken, het zijn er toch min
stens bedenkelijke uitlopers van. Niettemin is de nieuwe geest zeker 
ook aanwezig. De klassieken, waaronder Plautus, werden te Gouda 
druk gelezen, en zelfs het Grieks heeft een plaats op het lesrooster 
gevonden. 

Dit naast elkaar present zijn van oude en nieuwe elementen doet met 
reden veronderstellen, dat het onderhavige schoolprogramma dateert 
uit de periode van gisting en dynamiek in het onderwijs, die de eerste 
twee decennia der zestiende eeuw gevormd hebben. Nergens wordt 
duidelijker geïllustreerd, dat men toch zeer ontvankelijk was voor de 
nieuwe ideeën, ook al noopten zij tot het opgeven van ingewortelde 
tradities, dan waar te lezen staat, dat men op Zon- en feestdagen voort
aan het door Erasmus gecorrigeerde Evangelie gaat lezen in plaats van 
de 'leges sylogisticas', waarmee men de tijd doorbracht vóór men het 
werk van de Rotterdammer bezat. Zo vertegenwoordigt het Goudse 
reglement wel een van de meest sprekende documenten uit de tijd van 
de dageraad van het paedagogisch Humanisme hier te lande.1 

1 Is dit reglement van Petrus Nannius, rector te Gouda van 1521 tot 1522 of 1523? 'Dat 
dit programma uit de tijd van Nannius' rectoraat dateert, is echter geenszins zeker,' 
oordeelt KESPER (p. 48 n. 1). Inderdaad, want het stuk zelf (nu helemaal uit het Goudse 
archief verdwenen, althans onvindbaar) draagt geen enkele datering. En de naam van 
Nannius wordt er niet in genoemd. Op intrinsieke gronden meen ik echter, dat het 
zonder twijfel gedateerd moet worden rond de twintiger jaren. Het is m.i. echter niet 
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Op de dageraad is de volle middagzon gevolgd. Maar niet voor 
lang. Want als wij de schoolprogramma's bezien van na 1580, dan 
moeten wij constateren, dat men de koene pogingen om het Latijn te 
leren door middel van en uit de auteurs, waarvoor ongetwijfeld een 
grote didactische begaafdheid vereist was, heeft opgegeven en de plat
getreden, maar veiliger weg is gaan bewandelen van de eindeloze 
grammatica. Te Leeuwarden ca. (1588) gaat men eerst in de sexta 
over tot de lectuur; tot in de quarta toe, zij het dan ook bij wijze van 
repetitie, behandelt men de etymologie. Vrijwel op gelijke wijze ging 
men in Nijmegen (1601) te werk, waar de leerlingen in de quarta nog 
een grammaticale analyse van alle gelezen stukken moesten geven. 
Nog verder van het oorspronkelijk humanistisch ideaal blijkt Ubbo 
Emmius verwijderd. Het door hem opgestelde lesrooster van 1594 
vertoont beslist een voortgezette reactie ten voordele van de gramma
tica, die in zes klassen, van octava tot en met tertia, wordt onder
wezen 1, terwijl de lectuur pas in de quinta begint met de uitleg van 
een gemakkelijke schrijver. In Zutfen (1619) begon men daarmee niet 
eerder. Het reglement van Kampen (1599) schrijft voor de secunda 
( = quarta) nog altijd voor: 'Etymologia et syntaxis postremo repe-
tuntur et absolutissime explicantur'. In Deventer was het, vóórdat Syl-
vanus met zijn hervormingswerk begon, zo gesteld, dat alle beschik
bare tijd in de sexta en quinta besteed werd aan grammatica en er voor 
de lezing van de auteurs eenvoudig niets meer overschoot. Dank zij de 
bemoeienis van de nieuwe rector, die ronduit verklaarde, dat zonder 
het lezen van goede auteurs 'de grammatica niet een vees te beduiden 

alleen geenszins zeker, maar zelfs vrij onwaarschijnlijk, dat Nannius dit stuk geredigeerd 
heeft. KESPER laat ten gunste van diens auteurschap het onderwijs in Grieks gelden, dat 
toen nog vrij zeldzaam plaats vond, terwijl bekend is dat Nannius een Graecus was 
(p. 48 n. 1). Hij had er nog bij kunnen voegen, dat de lectuur van Plautus, de schrijver 
die Nannius hoog vereerde, zijn mening verder adstrueert. Doorslaggevend zijn deze 
argumenten echter niet. En daar tegenover staat dat niet alleen de inhoud, maar ook de 
redactie van het stuk allerminst doet denken aan een op het Leuvense Trilingue gevormd 
Humanist, die naar alle waarschijnlijkheid de Latijnse orthographie wel beter beheerst 
zal hebben dan de onbekende auteur blijkt gedaan te hebben. Zeer sterk ten gunste van 
Nannius' auteurschap zou spreken wanneer er een schoolgrammatica van zijn hand be
stond. ('Int VI loken hoert men octo partes, die de Rectoer selver ghemaeckt heeft'). 
Maar dit schijnt niet het geval te zijn. POLET rept er althans met geen woord over. Even
min laten zich omtrent de tijd van ontstaan veel conclusies trekken uit de zinsnede, welke 
zegt dat men het door Erasmus gecorrigeerde Evangelie is gaan lezen. Het lijkt verdacht 
veel op een interpolatie, al geeft KESPER dit niet als zodanig aan. En zo dit niet het geval 
zou zijn, welke uitgave wordt hier bedoeld, en wanneer heeft men die in Gouda be
machtigd? 
1 'In tertio studium omne Grammaticae latinae pro captu et modo Scholarum huiusmodi 
absolvetur...' (Roos, p. 11). 
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en heft' en dat het veel beter was de 'Autores sine praeceptis' te lezen 
dan de 'praecepta sine autoribus' te onderwijzen >, zijn er op de school 
van Deventer aanzienlijke verbeteringen ingevoerd, verbeteringen, die 
zich blijkens het reglement van 1619 een aantal jaren hebben kunnen 
handhaven. Maar men vergete niet, wanneer men deze opnieuw ge
humaniseerde programma's bestudeert, dat Sylvanus' werk een indivi
duele reactie zonder veel gevolgen op een fatale ontwikkeling is ge
weest, en dat niet de toestand ónder zijn rectoraat, maar ervóór, symp
tomatisch is geweest voor de tijdgeest. 

Want de oorlog tussen de Grammatica en de Auteurs2 werd tenslot
te door de laatsten verloren. Eeuwen tevoren had Henry d'Andely de 
slag der zeven vrije kunsten bezongen, waarin de Parisii onder het 
vaandel der Logica de Orleanisten overwonnen. De oude auteurs delf
den het onderspit, maar, voorspelde de dertiende-eeuwse troubadour, 
zij zullen terugkomen en de Dialectica haar eerste plaats ontnemen.* 
Zijn profetie kwam uit, de auteurs beleefden hun terugkeer, maar he
laas, alleen om opnieuw verslagen te worden. Enkele heldere koppen, 
Montaigne, Locke, Webbe, Comenius, Ratichius konden nog zo prote
steren, hun klachten, dat de grammatica de literatuur had geabsor
beerd, bleven ijdel.4 Breeduit was de eerste triviale ars weer op de ka
theder der scholen gaan zitten, en het zou eeuwen duren voor men 
omzichtig pogingen in het werk zou gaan stellen, haar daarvan te ver
drijven. 

1 Bijdr. tot de Gesch. van Overijssel I (1874) pp. 16 CD IOI. 
* 'The war was to come between the Grammar and the Reading of Authors' (F. WATSON, 
Vives on education, p. СХХХП). 

» SANDYS I, pp. 676-677. 

* F. WATSON, Vives on education, pp. СХХХП vg.; H. W. F. STELLWAG, De waardt der 
klassieke vorming, pp. 88 vg. 
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LATIJN 2 : STIJLONTWIKKELING 

MAAR al moesten dan op den duur de auteurs gedeeltelijk het veld 
ruimen voor de grammatica, dit wil toch allerminst zeggen, dat 

zij, in de hogere klassen althans, geen grote plaats innamen op het 
humanistische lesrooster. Juist dit is wederom een verschil met de oude 
school, dat men nu gehoorzaam-eerbiedig ging zitten aan de voeten 
van Cicero, van Terentius en van zovele anderen, die hadden uitge
munt in 'latinissime scribere et dicere', om van hen correcte stijlbe-
heersing, schoon taalgebruik en juist oordelen te leren. 

Waren de 'Veteres' echter inderdaad onbekend op de middeleeuwse 
scholen? Zeker niet, maar wel was de plaats die zij innamen, veel 
kleiner. Het schijnt, dat de lectuur van Vergilius en Ovidius, naast 
die van Cato en Aesopus niet zeldzaam geweest is1, maar Colet maakte, 
naar hij zelf schrijft, op de school van het St. Anthony's Hospital 
met Terentius en Vergilius slechts kennis door middel van bloem
lezingen.2 En deze methode was niet zeldzaam. Ook Sturm heeft zo 
in zijn jeugd met de authores kennis gemaakt, en uit zijn woorden 
kan men opmaken, dat deze chrestomatieën algemeen gebruikt 
werden.3 Het valt ook niet te ontkennen, dat zich meer dan eens een 
duidelijke afkeur van de heidense schrijvers deed horen. Bale hekelt 
omstreeks 1450 een zekere Galfridus, een onderwijzer die zijn tijd 
verdeed met het Doctrinale te doceren, in plaats van Cicero, Sallustius 
en Plinius te laten lezen 'die hij verachtte'.4 En in 15 21 schrijft de 
magistraat van Amsterdam de rector voor, 'de jongen te leeren poetriam 
Cristi et Pauli ас aliorum apostolorum voir alle droomen ende fick-
menten der poëten, quae magis expedit oblivisci quam discere'.5 De 
onverholen afkeer der vroede vaderen zal hun wel niet zijn ingegeven 
door de lectuur van Plato's Staat, maar eerder herleid moeten worden 
tot puriteinse sentimenten ten aanzien van kunst en kunstenaars, die 
in bepaalde vormen van christendom immer weer opwellen. 

1 F. WATSON, Tbt English Grammar Schools, pp. 226-Z28. * ID., p. jo?. 
* 'Scio equidem vituperandos esse ¡Uos libros, qui nobis pueris legebantui, et ex scrip· 
toribus sine ordine coactas sententias habebant' (£>« lihrarum ludis rette aperiendis, ( 23 r). 
Cf. SANDYS I, p. 66 j : 'The classical learning of the Middle Ages was largely derived 
second-hand, not only from comprehensive encyclopedias, but abo from books of elegant 
extracts or 'florilegia'.' 
* F. WATSON, a.a>., pp. 229-230. 
1 JOH. MÜLLER, Schulordnungen und Scbulvertrâge II, p. 206. 
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Tegen deze afwijzende houding traden de enthousiaste volgelingen 
van de heidense schrijvers voor hun idolen in het krijt. Niet om een 
academisch gesprek te beginnen, dat het standpunt van hun antago
nisten recht zou laten wedervaren, maar met de politiek van de ge
balde vuist, die de blinde zelfgenoegzaamheid der Humanisten wel 
allerduidelijkst demonstreert. Meebters zijn het zeker geweest in het 
omkeren der argumenten, die dan als dodelijke pijlen terugschoten 
naar het andere kamp. Het duidelijkst treedt dit aan de dag in de 
strijd voor of tegen Terentius, om wie de controverse zich toespitst. 
De Romeinse comicus met name stond bij de conservatieven met een 
zwarte kool getekend, en werd zonder pardon als onkuis dichter en 
verderver van goede zeden uitgekreten.1 Dit moet de Humamsten, 
wier enfant chéri Terentius was, in de ziel getroffen hebben en ver
klaart de gepassionneerde verdediging te zijnen gunste. Het is dom
heid en onverstand, ja erger nog, afgunst, die de barbari zo doet 
spreken. Want de lectuur van hem bevordert integendeel het morele 
gehalte der christenen, en wie dit ontkent, doet dit niet uit hoofde 
van een eerlijke bezorgheid, maar alleen omdat hijzelf nooit anders 
dan barbaars en boers heeft leren spreken.2 Terentium quosdam audio 
contemnere, et vetare pueris praelegatur: sed eos qui nunquam assecuti 
sunt Terentium 1'3. Zo trachtte men dus de 'Vitilitigatores'4 de mond 
te snoeren door de zaak der goede zeden te brengen op het plan der 
Eloquentia,waar de beknibbelaars van deze 'orationis etvitae magister' 
bij uitstek, zoals Melanchthon hem noemt5, zich uiteraard vrij hulpe
loos voelden. 

De innige samenhang tussen zuivere Latinitas en hoogstaande mo
rele levenswandel mag ons nogal twijfelachtig voorkomen, voor de 
voorvechters van Terentius en de andere heidense auteurs bestond 
hij buiten kijf6, en niets rechtvaardigt te veronderstellen, dat dit ver
band pour le besoin de la cause kunstmatig werd aangebracht. De 
eerlijke overtuiging van het merendeel der Humanisten, alsook de 

Ί VOIGT I, p. 55 8. 
г A I 31, 78; F. ZAELNCKE, Manuale scbolarium, pp. lj-16. 
' HEGENDORPHINUS, Christiana institutio, pp. 24-25. 
* Term van Barkndus (zie DAXHELET, p. 322). 
11 P. DiTTRiCH, Vlautus und Тегеп% im Pädagogik una Schulwesen der deutschen Humanisten, p. 22. 
* P. J. M. VAN ALPHEN {Nederlandse Terentiusvertalingen inde i6e en ι je eeuw, pp. 8-9) toont 
uitvoerig bij verschillende Humanisten het tweeledig doel aan waarom Terentius werd 
gelezen: het verschaffen van 'morum et casuum esempla' en de verrijking der 'facundia' 
zoals Melanchthon het formuleert (p. 33). Beide doeleinden waren echter in hun gedachten 
onlosmakelijk met elkaar verbonden: de morele vorming was een vereiste voor het uit
blinken in eloquentia, deze echter weer een conditie voor 'pietas et virtus'. 
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oprechte bezorgdheid hunner tegenstanders kunnen wij nu gelijkelijk 
accepteren, daarbij echter tevens de onmogelijkheid voor beide par
tijen vaststellend, om elkaar niet van hypocrisie en kwade trouw te 
verdenken. De bitterheid van deze strijd voor of tegen de heidense 
klassieken wordt er grotendeels door verklaard. 

I. In het vorige hoofdstuk zijn de auteurs al ter sprake gekomen, echter 
in hoofdzaak als middel om de grammaticale regels met exempla te 
verduidelijken en zo vaster in het geheugen te prenten. Belangrijker 
echter was hun functie bij de stijlontwikkeling, het langdurige, moei
zame werk van het aankweken van een soepel, fraai en klassiek-zuiver 
Latijns taalgebruik, zonder hetwelk men ondanks alle mogelijke kennis 
toch zou doorgaan voor een onbeschaafd mens. 

Het is natuurlijk niet zo geweest, dat eerst het grammaticale funda
ment volledig werd aangebracht, om daarna pas een begin .te maken 
met het 'exercitium styli'. Het is eerder waar, dat het onderwijs van 
stonde af aan op beide gericht was. Maar de nadruk valt de eerste 
leerjaren zeker op het grammaticale moment; wat dan aan stijlont
wikkeling gedaan wordt, is eigenlijk meer toegift, geen hoofdzaak. 
Langzamerhand echter groeit deze laatste in belangrijkheid aan en 
tenslotte concentreert zich op haar alle activiteit in de hoogste leer
jaren. In zoverre is deze tweedeling bij de behandeling van het Latijnse 
onderwijs gerechtvaardigd, al mag daarbij niet vergeten worden, dat 
zij mede ingegeven is door een tweeërlei standpunt van beschouwing. 

De ontwikkeling van de stijl in geschrift en rede, het verwerven 
der Eloquentia, was het hoogste doel van de humanistische school; 
het middel daartoe, het wezenlijke middel, zegt Paulsen1, de imitatio. 

Over de imitatie der oude schrijvers kan veel ongunstigs gezegd 
worden, en is veel ongunstigs gezegd, en vaak niet onverdiend. Het 
verheffen van taalgebruik en vocabulaire van enkelen uit een lang ver
vlogen tijdperk tot absolute norm is als een terugzetten van de klok 
misprezen; de depreciatie van alle Latijn dat afweek van het klassieke, 
zeer onbillijk geoordeeld; de serviele naäperij van één afgodisch ver
eerd auteur, Cicero, heet rondweg ridicuul, en evenzo de deernis
wekkende ernst, waarmee de adepten der nieuwbakken literatuur zich 
tooiden met de eretitels van Duitse Cicero of Horatius. 

Daarnaast mag echter niet uit het oog verloren worden, dat dit ten 
dele excessen waren, waartegen ook Humanisten, en niet enkelingen, 
1 'Eloquenz und zwar zunächst ία lateinischer Sprache, ist das erste Ziel des gelehrten 
Unterrichts, die Nachahmung der alten Schriftsteller das wesentliche Mittel' (PAULSEN I, 
Ρ· 347)· 
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zich met alle kracht verzet hebben. Binnen de grenzen van het elo-
quentie-ideaal, dat, van hoe grote eenzijdigheid het ook getuigt, toch 
een niet te miskennen reële waarde vertegenwoordigt, is het aan
vaarden van het principe der imitatio niet alleen verklaarbaar, maar 
zelfs volkomen juist. Het is een onbillijke handelwijze ten opzichte van-
het Humanisme de schaduwzijden er van te stellen naast de lichtzijden 
van de laat-middeleeuwse taalpractijken. Erkennen wij eerlijk, dat er 
vrij wat Humanisten waren, die louter aandacht hadden voor de 
schone vorm, maar erkennen wij tevens, dat het Latijn dat menig 
Middeleeuwer schreef, uitgesproken lelijk en zonder enige aantrekke
lijkheid was. En dat het nog altijd meer genot verschaft de sonore 
perioden van een Agricola en de smijdig vloeiende zinnen van een 
Erasmus te lezen dan de hoekige taal van welke scholastiek dan 
ook.1 

De imitatio behoefde bovendien beslist niet gepaard te gaan met 
het onderdrukken van een persoonlijke stijl en het leveren van tweede
hands confectiewerk. Met name de transalpijnse Humanisten stonden 
vrij wat zelfstandiger tegenover de klassieke voorbeelden dan hun 
Italiaanse collega's. Van een Ciceromanie met de puristische en paga-
nistische aankleve van dien, zoals die heerste ten Zuiden van de Alpen, 
is, in de Lage Landen althans, geen sprake geweest.2 Onder de vroege 
Humanisten, Karoch, Niavis, Corvinus, Huendern, is het gezag van 
de Romeinse redenaar een tijd lang zeer groot en bijna exclusief ge
weest.3 Veel minder al bij de tweede generatie, die naast en soms 
boven Cicero Terentius stelt. De 'ciceroniana facilitas' ontvangt een 
aanvulling met de 'terentiana proprietas' (het juist woordgebruik).4 

Erasmus schatte Cicero als philosoof zeer hoog. Maar hij kon zich 
absoluut niet verenigen met een slaafse imitatie van zijn stijl, die hij 
overigens wijdlopig, gezocht geestig, niet feilloos, theatraal en on
mannelijk vindt. Geen 'imitatio Ciceronis', maar een 'imitatio imita-
tionis Ciceronis' I Want hoe was de handelwijze van de meester zelf? 

1 Ook P. S. ALLEN, kenner bij uitstek van het Humanisme, beeft een eerlijke waardering 
voor het streven dezer taaiminnaars, zonder nochtans blind te zijn voor de onvermijde
lijke overdrijvingen: 'There was sense in the humanist contention. It is very easy to say 
the right thing in the wrong way; in other spheres than diplomacy the choice of language 
is important. Words have a history of their own, and often acquire associations indepen
dent of their meaning... But of course the humanists pushed the matter too far' (Tbt 
age of Erasmus, p. 256). 
' POLET, p. 29; BURCKHARDT, pp. 262-26). 
a G. STRECKENBACH, Stiltbeorie und Rbttorik der Rimer als Gegenstand der 'imi/alio' im Bereich 
des deutseben Humanismus, pp. 28-32. 
1 ID., pp. }2-)7. 
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Bouwde ook hij niet zijn taal op uit allerlei andere schrijvers? Wat 
Erasmus dus beoogt, is een eclecticisme: men moet te rade gaan bij 
verschillende auteurs en uit hen het beste kiezen, en wel geleid door 
de overweging dat het 'apte dicere' bepaald wordt door de aard van 
het onderwerp, de gezindheid van de lezerskring of het auditorium, 
en de omstandigheden van plaats en tijd. Welnu, juist omdat de beide 
laatste sinds de dagen van Qcero zo ingrijpend zijn gewijzigd, mag 
men zich als christen niet meer tevreden stellen met een heidens 
'ciceroniane dicere', maar moet men streven naar een 'Christiane 
dicere'.1 En het doel van de Ciceronianus is dan ook om te komen tot 
een synthese in een christelijk Humanisme, waarin beide culturen, de 
heidens-klassieke en de christelijke, elkaar verheffend beïnvloeden.2 

Vives, voortbordurend op dit thema, dat Erasmus had opgezet, 
maar didactisch-paedagogisch niet verder heeft uitgewerkt, gaat de 
ideale imitatio nader ontleden. Een serviel copiëren, een woordelijk 
ondenen van stijlfiguren aan een klassiek model is niet ideaal, maar 
toelaatbaar, en zelfs noodzakelijk voor beginnelingen.3 De ware na
volging echter heeft meer betrekking op de methode dan op woorden 
en inhoud.4 Zij vereist een scherp oordeel en een natuurlijke be
gaafdheid, want de langdurige omgang met een klassiek voorbeeld 
moet tenslotte een critische instelling meebrengen, die zelfs de feilen 
en zwakheden van de gevolgde auteur doet onderkennen.5 Is men 
eenmaal zo ver gevorderd, dan wordt de mentor tevens mededinger, 
met wie men moet worstelen om hem te overtreffen in schoonheid 
en zuiverheid van taal ('aemulari incipe, et te cum duce tuo conferre').6 

Zo wordt voor Vives als voor Erasmus de ware imitatie in diepste 
kern inspiratie; het volgen van het bewonderde voorbeeld moet lei
den tot het zich inleven in de geest van de schrijver: 'Wij dienen 
ook hierop te letten, dat wij navolgen, wat in Cicero het voornaamste 
is. Dit is niet gelegen in de woorden of in de uiterlijke aankleding 
van een oratio, maar in de inhoud en in de gedachten, in de wijsheid 
van zijn leer. Wat immers betekent het, als een zoon de gelaatstrekken 
van zijn vader vertoont, maar niet op hem gelijkt wat inborst en ge
drag betreft?'7 Geen boeien, maar vleugelen moet de ware imitatio 
schenken om volgens eigen individuele geaardheid de stijl te ont-

1 Erasmus maakt o.m. het gebruik van heidense mythologische termen voor christelijke 
zaken belachelijk (zie HUIZINGA, Erasmus, pp. 184 vg.g.). 
* STRECKENÌBACH, a.w., pp. 37-41. 
' Puerum imitari, liberale est ac laudabile; senem imitari, servile ас turpe' (Val VI 387). 
4 Val VI 365-366. · Val VI 365. · Val VI36 7 
' LB I 1026 B; cf. HOFER, pp. 84-90. 
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wikkelen, die immers een uiting moet zijn van onze persoonlijkheid: 
'De imitatio schat ik hoog, maar alleen die, welke de 'natura' helpt, 
niet die, welke haar geweld aandoet: die haar gaven (dotes) in de 
juiste richting leidt en ze niet de pas afsnijdt'.1 Het is die innige over
tuiging, hiervoor al gesignaleerd, dat de diversiteit in de natuurlijke 
aanleg geëerbiedigd moet worden, die het iemand als Fungerus als 
dwaasheid doet bestempelen alleen één man als het voor alle tijden ge
ijkte voorbeeld te willen laten nabootsen.2 Tenslotte, zegt Vives ook, 
zal de leerling die auteur als voorbeeld moeten zien te ontdekken, die 
het meest met zijn persoonlijke aanleg strookt.3 

Dat neemt niet weg, dat er toch bepaalde voorkeuren onder de Huma
nisten bestonden. Onverdeeld eenstemmig zijn deze niet. Er is een 
groepering, die Cicero als het summum van Latinitas verheerlijkt, en 
een die Terentius als zodanig adoreert. Bij deze twee vergeleken be
horen alle andere auteurs, met uitzondering van Vergilius wellicht, 
tot het tweede plan. Tot de eerste groep behoren Hegius, Sturm en * 
Vives,4 tot de tweede Erasmus, Barlandus en Melanchthon.5 

De oorzaken van deze verdeeldheid zijn bij de genoemde aanhangers 
van Cicero wel enigszins na te gaan. Voor de strenge Spaanse Huma
nist was de frivole comicus niet zonder meer acceptabel. Al vindt ook 
Vives hem zeer geschikt om de dagelijkse omgangstaal te leren, hij 
mag slechts gelezen worden in een gecastigeerde uitgave." Dat Sturm 
de Romeinse rhetor boven allen stelde, was, gezien zijn puur elo-
quentie-ideaal, wel te verwachten. Dat wil niet zeggen, dat hij Teren
tius amper aandacht waardig keurt. Integendeel: 'Na Cicero is er niets 
nuttiger dan Terentius: zijn taal is zuiver en echt Romeins, zodat hij 

1 LB I 1022 С 
* FUNGERUS, De putrorum üsciptina, p. 295. 
β Val VI J6J. Ook Erasmus wil degenen laten navolgen, die ons 'liggen' (ezemplum 
tuo ingenio congruens) (LB I 1022 С). 
* WIESE, p. 37. Duidelijk blijkt ook Hegius' voorliefde voor 'Tullius' in zijn Contra 
modos signifuandi Invectiva (f Oiiij r). Men zie het leerplan van STURM: Cicero komt van alle 
genoemde auteurs verreweg het meest aan bod (Clatsicae epistola«, ed. J. Rorr, passim); 
Val VI j 28. 
1 LB I 521 D; BARLANDUS: 'Terentio nihil est cultius, lenius nihil, elegantius nihil...' 
{Dialogi, f с 7 r); ' . . .non alium esse scriptorem, qui loqui elegantius docent' (DAXHELET, 
p. J2j). B. heeft ook de zes comoediae van Terentius met een uitvoerig commentaar 
uitgegeven bij R. Rescius in ijjo. Zie ook DAXHELET, pp. 77 en 81, en P. J. M. VAN 
ALPHEN, Ned. Terentiusvertalingen...., pp. 24-25 en jo-ji; voor Melanchthon zie HART
FELDER, pp. 390-39}. 

* 'Ad quotidianum sermonem multum confert Terentius...' (Val I 274). Maar alleen 
gekuist: Val VI J28. 
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met alle recht direct na de redenaar komt'.1 Hegius tenslotte leefde 
voor de tijd, dat de faam van Terentius' taal algemeen verbreid was. 

Het geheim van de voorliefde voor Terentius, die zeker de onze 
niet meer is, is tweeledig. Allereerst bewonderde men in hem de be
heerste sierlijkheid, de rijkdom aan uitdrukkingen, en de 'proprietas', 
het juiste woordgebruik. Hij ging door voor het perfecte model van 
de beschaafde omgangstaal, en het is dan ook geen wonder, dat hij al 
in de lagere klassen der Latijnse school zoveel gelezen werd. Hier
naast had men zoveel met hem op wegens de kansen op zedemeesteren, 
die zijn comoediae boden.2 Dit laatste mag misschien verwonderlijk 
schijnen, er waren toch niet weinig Humanisten, die innig van de hoge 
morele strekking van Terentius' stukken overtuigd waren en hem met 
Melanchthon vereerden als de 'orationis et vitae magister'. Barlandus 
vindt dat het niet genoeg is hem te lezen, men moet 'ad verbum 
quoque ediscere Terentii fabulas'.3 En dit werd inderdaad gedaan.4 

In Duitsland waren er in de zestiende eeuw verscheidene scholen 
waar men dit van de leerlingen eiste, zoals men bijvoorbeeld al kan 
lezen in de 'Kursächsische Instruktion f'.r die Visitatoren' (1528), 
opgesteld door Melanchthon.5 De onderzoekingen van Lawton stellen 
ten overvloede de enorme populariteit, die Terentius in de onderwijs
wereld genoot, overduidelijk in het licht.6 

Na deze twee lievelingsauteurs raden de Humanisten nog de lectuur 
aan van vele anderen. Wimpheling stelt voor: Vergilius, Lucanus, 
Horatius (uitgenomen de Oden), Plautus (die hij merkwaardig ge
noeg boven Terentius stelt), Sallustius, Valerius Maximus, Seneca7; 

1 De literarum ludis rede aperiendis, f 24 r. In tegenstelling tot de meeste andere Humanisten 
beschouwt STURM Terentius niet als de meest geschikte auteur voor jongere leerlingen. 
Die moesten hun eerste Latijn leren uit Cicero's brieven (STURM, Classica» epistolae, ed. 
J. Rorr, pp. 62-65). 
8 DiTTRiCH, a.t»., pp. 22-24; H. W. LAWTON, Terence en France, pp. 55-56. 
3 Dialogi, f с 7 г. * POLET, p. 54. 
5 MERTZ, p. 463. De Kirchenordnungen van Hamburg (1529), Braunschweig-Wolfenbüttel 
(1543), Mecklenburg (1552) en Württemburg (1559) schrijven alle uitdrukkelijk voor 
Terentius van buiten te leren (MERTZ, pp. 468, 494, 504 en 524). 
• LAWTON telt tussen 1470 en 1600 520 volledige of gedeeltelijke uitgaven van Terentius' 
oeuvre, de vertalingen niet meegerekend (LAWTON, a.w., pp. 63-278 en 281). En nog is 
diens onderzoek bij lange na niet exhaustief geweest. Hij schijnt vooral Frankrijk te 
hebben afgegraasd (p. 271) en komt dan gemakkelijk (en onvermijdelijk!) tot een zo
veelste nationale trots (p. 282). Menige Nederlandse editie is hem echter ontgaan (ver
gelijk zijn catalogus met die in het werk van VAN ALPHEN (pp. XVII vgg.)). 
7 J. FREUNDGEN, Joh. WimpheUngs pädagogische Schriften, pp. 142-148. Wimphelings liefde 
voor Plautus doet des te vreemder aan omdat bijv. in zijn schooldrama Stylpbo geen enkel 
citaat uit Plautus voorkomt naast twee uit Qcero en vijftien uit Terentius (uitg. HOLSTEIN, 
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Hegius : Varrò, Pompeius Festus, Nonius Marcellus, Sallustius, Livius 
en Vergilius 1; Erasmus: Plautus (mits gecastigeerd), Vergilius, Ho
ratius, Caesar en Sallustius2; Vives: Caesar, Livius (niet zonder voor
behoud echter), Valerius Maximus, Vergilius, Horatius, Ovidius (M?-
tamorphosen en Fasti), Martialis (keuze uit de epigrammata), Persius 
en Lucanus 8; Sturm: Vergilius, Horatius en Plautus (pas in de op één 
na hoogste klas) 4; Barlandus: Caesar, Sallustius (met enige reserve 
wegens de ietwat bizarre woorden), Plinius Secundus, Vergilius en 
Horatius 6; Fungerus: Vergilius, Horatius, Ovidius (Fasfi), Sallustius 
en Livius e; Sylvanus tenslotte: Plautus, Caesar, Sallustius, Vergilius, 
Horatius en Ovidius7. 

De rij van algemeen aanbevolen klassieke schrijvers is tenslotte maar 
betrekkelijk klein en dat is wel niet toevallig.8 Vergilius blijkt zijn 
eeuwenoude reputatie niet te hebben verloren, al is hij dan tenslotte 
door Cicero en Terentius wat in de schaduw gesteld. Na hem komen 
de twee anderen van het beroemde drietal poëten uit het 'Saeculutn 
Augusti'. Opvallend is de frequentie waarmee de Humanisten de his
torici, vooral Sallustius, vermelden. Alleen Vives noemt hem niet 
onder de schrijvers, die klassikaal gelezen moesten worden, wel bij 
die, welke de leerlingen privatim en dan vooral uit het oogpunt van 
eruditio dienden te lezen.9 Plautus, waarvan de achterstelling bij 
anderen door Dittrich reeds voor Duitsland gesignaleerd is10, werd 
door de Humanisten klaarblijkelijk ook niet zo geschikt geacht. Feite
lijk wordt hij alleen door Sylvanus zonder voorbehoud aangeraden. 
Vives noemt hem wel, maar met zoveel reserve, dat het niet moeilijk 
is zijn eigenlijke opinie te raden.11 En Barlandus wijst hem uitdrukke-

p. Х Ш). Helemaal critiekloos was W. echter niet: alleen de stukken van Plautus, die 
niet de liefde tot hoofdthema hebben, mogen gelezen worden {AuMaria en Slicbus o.a.). 
1 WIESE, p. 37. · LB I j2i D. 
3 Val VI 328-330. 
4 Classical epìstola», ed. J. ROTT, pp. 52, $6, 61 en 70. 
5 DAXHELET, pp. 302-304. 
' FUNGERUS, De pmrorum disciplina, pp. 280-281. 
7 Deductie, pp. 102-103. 
β Zowel Etasmus, Barlandus als Melanchthon bijv. zijn uitgesproken tegenstanders van 
overlading. Non multa, sed mul tumi Zie A II 476, 40 en DAXHELET, p. 189. Zie voor 
Melanchthons mening SCHACNK, ρ. 87. 
' Val VI 330-332. Merkwaardig genoeg kan men ten aanzien van de waardering voor 
de geschiedschrijvers een sterke discrepantie constateren tussen theorie en practijk. Onder 
de auteurs, die op de scholen gelezen werden, komen vrijwel géén historici voor (zie 
blz. 156-159). 
10 DITTRICH, a.v., pp. 17-11, 34, 43-61. 
" Val VI 328. 
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lijk af, samen met luvenalis, Martialis en Apuleus1, zowel om zijn 
immoraliteit als om zijn archaïsche en gewrongen taal. 

De heidense schrijvers vertegenwoordigden voor elke Humanist de 
hoogste norm en het exclusief model zonder meer. Daarmee verge
leken staan de oud-christelijke auteurs feitelijk in discrediet. Op Au
gustinus, Hiëronymus, Ambrosius, Cyprianus e.a. heeft Vives bij
voorbeeld heel wat aan te merken; vooral vindt hij hun stijl te weinig 
Ciceroniaans.2 Met Erasmus oordeelt hij dan ook de lectuur van de 
kerkelijke schrijvers en de vroeg-christelijke dichters als minder ge
schikt voor de school. Alleen Lactantius.en Boethius (Vives) en Pru-
dentius (Vives, Erasmus en Barlandus) kunnen enige genade vinden.3 

Wimpheling en Murmellius daarentegen schijnen tegen de invoering 
van deze klassiek-christelijke literatuur niet zoveel bezwaren te hebben 
gehad.4 Maar bij de Roermondenaar kan men uit het tekstverband 
opmaken, dat bij hem de onuitgesproken overweging voorzit de 
tegenstanders van het Humanisme, die met het verwijt van paganisme 
opereerden, door deze lectuur het wapen uit de handen te slaan.5 

Het was evenwel een onverdiend verwijt. Geen minachting voor de 
christelijke schrijvers was het die Erasmus, de vulgarisator van de 
patristiek, de heidense auteurs deed prefereren voor de scholen. En 
evenmin werd Vives hierdoor geleid.* Ten hoogste kan men hen 
kwalijk nemen, dat zij zó uitgesproken bedacht waren op het aan
kweken van de sermo purus, dat zij de inhoud van het gelezene daarbij 
achterstelden. Maar hadden zij anders gehandeld, zij zouden nauwe
lijks nog Humanist genoemd kunnen worden. Eloquentia immers 
moest de school bijbrengen als noodzakelijke voorwaarde om zich 
daarna toe te kunnen leggen op het verwerven van Eruditio. 

Welke van deze schrijvers kwamen nu voor op de lesroosters van de 
Latijnse scholen in ons vaderland? In het voorgaande hoofdstuk zijn 
er al verschillenden genoemd, toen wij het aandeel der grammatica 
en dat der lectuur in het zestiende-eeuwse humanistische onder
wijs trachtten te bepalen en tegen elkaar afwogen. Resumerend mo-

1 DAXHELET, pp. 303-304. De uiteindelijke achterstelling van Plautus berustte zeker 
niet op morele overwegingen alléén. Zij sproot óók, en misschien vooral, voort uit de 
bezwaren, die de Humanisten maakten tegen het taalgebruik van Plautus (verouderde 
woorden, duister, niet zo 'fijn' en geestig). Zie DITTRICH, a.w., pp. 26-27. 
» Val VI 340. 
3 LB I 523 E, 922 B, IX 93 C; Val VI 329; DAXHELET, p. 302. 
4 FREUNDGEN, a.»., pp. 144, 147-148. 
• В V io8. · Val I 276. 
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gen zi] hier in een totaal overzicht nog eenmaal vermeld worden.1 

TERENTIUS, de comediedichter, werd gelezen te Deventer (1564) 
in de quinta, te Utrecht (1565) in sexta en quinta, te Deventer (1611) 
vanaf de sexta tot en met de quarta, te Breda (1616) in de quinta, te 
Deventer (1619) in quinta en quarta, en, zonder vermelding van de 
klas, te Deventer (±1525), Kampen (15 8 7) en Groningen (15 94). Soms 
wordt het te lezen werk met name genoemd, het veelvuldigst de 
Andria, die gebruikt werd te Utrecht (1578) in de quinta, te Leeu
warden ca . (1588) en te Nijmegen (1601) in sexta en quinta, en in de 
hoogste klas (classis Humanitatis) van de school te Venlo (±1600). 
De Etmuchus gebruikte men te Leeuwarden ca . (1588) in sexta en 
quinta en de Heautontimoroumenos op de Kampense school (1599) in 
quinta en quarta. 

Van CICERO werden de Epistolae (vrijwel altijd de epistola familiares) 
het meest gelezen, en wel te Gouda (±15 20) in de quinta, te Utrecht 
(1565 en 15 78) in de quinta, te Deventer (1 j 64) in sexta tot en met de 
tertia, te Kampen (1599) in quinta en quarta, in den Briel (1597) in 
de derde Ordo, te Venlo (±1600) in de classis Grammatices, te Zutfen 
(1619) in de quinta en te Deventer (1619) in de sexta en quinta. Verder 
nog te Breda (15 25) en te Kampen (1587) zonder dat we weten in welke 
klas. 

Van de philosophische geschriften genoot Oe Officiis een zekere 
voorkeur, wel niet verwonderlijk bij deze graag moraliserende gees
ten. We vinden het op het programma van Gouda ( ± 15 20) voor de 
quarta, van Deventer (1564) voor de quarta tot en met de secunda, 
van Utrecht (1565) voor secunda en prima, van dezelfde stad (1578) 
voor de tertia, van de Friese steden uitgezonderd Leeuwarden (1588) 
voor de quarta, van Den Briel (15 97) voor de vierde Ordo, van Kampen 
(1599) voor de tertia, van Nijmegen (1601) voor de quarta, van Breda 
(1616) voor quarta en tertia, en van Deventer (1619) voor de quarta. 

Daarnaast werden nog zijn Paradoxa gebruikt te Zutfen (1619) in 
quarta en tertia, en zonder vermelding van klas te Naarden in 1569, 
alwaar men ook Oe Senectute las.2 

Ook Cicero's orationes werden druk gelezen. Zo in de tertia te 
Deventer (1564), te Utrecht (1565), te Leeuwarden (1588 Pro Arckia 
poeta en Pro rege Deiotaro), Kampen (1599), Nijmegen (1601 In Cata-
tinant) en Deventer (1611 Pro Ligario). In quarta en tertia tenslotte van 

1 Ik heb voor Breda (1616) en Kampen (1599) de oude nomenclatuur van de klassen 
gesubstitueerd voor de moderne, die verwarring zou stichten. 
1 F. A. L. RIDDER VAN RAPPARD - S. MULLER FZ., Vtrslagen van kerkviiitatiën in bet 

bsd. Utrecht uit dt lède eeuw, W.H.G. 3e s., no. 29 (1911), p. 384. 
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Zutfen (1619) gebruikte men de rede Pro Ligaría en in dezelfde klassen 
van Dokkum, Sneek, Bolsward, Franeker en Harlingen (1588) de 
beide redevoeringen, die men in Leeuwarden (1588) alleen maar in 
de tertia las. 

VERGITJUS' werken staan ook veelvuldig op de humanistische les-
roosters vermeld: te Gouda (±1520) in de quinta (Bucolica) en quarta 
(Aeneis), te Deventer (1564) in quarta tot en met de secunda (Aenei г), 
te Utrecht (1565 Aeneis en 1578) in de quarta, van de Friese steden 
(1588) te Leeuwarden in de tertia {Geórgica en Bucolica) en in de andere 
vijf plaatsen ook nog in de quarta, in Den Briel (1597) in de III. en IV. 
Ordo (resp. Bucolica en Aeneis), te Kampen (15 99) in quarta (Bucolica) 
en tertia, te Deventer (1611) en Breda (ι616) in de quarta, te Deventer 
(1619) en Zutfen (1619) (Aeneis) in quarta en tertia. Bovendien nog 
de Aeneis te Naarden in 15 69.1 

HoRATius' naam vinden we op het schoolprogramma van Deventer 
(1564) voor quarta tot en met secunda, van Kampen (1599), Nijmegen 
(1601), Breda (1616) en Zutfen (1619) voor de tertia, van Den Briel 
(1597) voor de vierde Ordo en van Deventer (1619) voor quarta en 
tertia. Ook te Groningen (1594) werd Horatius gelezen. 

Ovroius doet weinig voor Horatius onder. De lectuur van hem 
staat aangegeven voor de sexta van Deventer (15 64 Heroïdes), voor 
de derde Ordo van Den Briel (1597), voor de quarta van Utrecht 
(1565 Metamorphoses), van Leeuwarden (1588 Metamorphoses), Nijme
gen (1601 Metamorphoses) en Zutfen (1619 Tristia). Tenslotte prijkt 
zijn naam ook nog in het Gronings leerplan van 15 94. 

CATO blijft, ondanks het enigszins onheilspellend zwijgen van de 
humanistische onderwijsvernieuwers over hem, nog altijd een veel
gelezen schrijver. Men gebruikte hem te Deventer (1564) in de octava, 
te Leeuwarden ca . (1588), Nijmegen (1601) en Deventer (1611) in 
sexta en quinta, te Breda (1616) in de quinta, te Deventer (1619) in de 
séptima en in de III. Ordo van Den Briel (1597). Onder rector Rianus 
ook te Breda in 1525.2 

AESOPUS het werd meestal in Latijnse vertaling gelezen. Niet zo 
druk als Cato evenwel. Alleen de sextani van Utrecht (1578), Kampen 
(1599) en Deventer (1619) en de leerlingen van de III. Ordo van Den 
Briel (1597) maakten kennis met hem. 

Andere auteurs vindt men slechts sporadisch aangegeven: SALLUS-

TIUS in de quarta en tertia van de school te Leeuwarden (1588) en in 
de quinta en quarta van de andere Friese steden. Voorts nog te 
1 Zie aantekening 2 op vorige blz. 
1 J. P. W. A. SMIT, in: Het Boek Ш (1919) pp. 120-12J. 
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Groningen in 1594. PLAUTUS komt alleen voor op het leerplan van 
Gouda ( ± 1 5 20), waar hij gelezen werd in de quarta. TIBULLUS (in 
bloemlezing) te Deventer (1619) in de quinta. CAESAR, die geen ge
liefd auteur blijkt geweest te zijn, alleen te Groningen (1594). Van 
PLUTARCHUS lazen de leerlingen der quarta en tertia der Goudse 
school (±1520) De educatiofie liberorum, in de vertaling van Erasmus. 
ERASMUS zelf kwam van alle contemporaine schrijvers het meest aan 
bod. Behalve zijn werk dat het Goudse reglement betitelt als 'In-
stitutio scholastica' en voorschrijft voor de sexta, werd ook tame
lijk veelvuldig gelezen De civilitate morum, het boekje dat een hand
leiding bedoelde te zijn voor de mannelijke jeugd op het moeilijke 
pad van deugd en studie. We vinden het in het leerplan voor Deventer 
(1564), Utrecht (1578) en Kampen (1587). Van de overige moderne 
schrijvers hebben alleen BAPTISTA MANTUANUS en VIVES een plaatsje 
weten te veroveren. De eerste las men te Gouda in de sexta, van de 
tweede zijn Introductio ad veram saptentiam te Utrecht (1565) in de 
quinta. 

Al met al valt de rijkdom aan auteurs op de humanistische school 
niet mee. Wanneer we degenen die slechts zelden voorkomen, even 
buiten beschouwing laten, blijven er niet meer dan vijf of zes over, 
die vrij algemeen en blijvend gelezen werden. Van hen is zonder enige 
twijfel Cicero wel de meest gelezen auteur geweest. Maar toch niet 
in die mate, dat de aandacht aan hem gewijd exclusivistisch dreigde 
te worden. Een dóór en dóór Ciceroniaans leerplan bijvoorbeeld is 
dat, hetwelk Sturm opstelde voor de Straatsburgse school. Het aan
deel, dat Vergilius, Horatius, Terentius en Plautus daarin toebedeeld 
krijgen, valt in het niet vergeleken met de omvang der lectuur van 
Cicero.1 Aan deze Ciceromanie heeft echter geen enkele Nederlandse 
school zich bezondigd. Dit wordt nog duidelijker, wanneer men het 
onderstaande overzicht bestudeert, waarbij de meest gelezen auteurs 
volgens klas staan gegroepeerd. Het getal achter hun naam geeft de 
frequentie aan, waarmee zij voor die klas op de programma's ver
meld staan.2 

Octava: Cato (ι). 
Séptima'. Cato (ι). 

1 STURM, Classical Epistolat, ed. J. ROTT, passim. 
a Voor dit overzicht is alleen gebruik gemaakt van de programma's тал scholen met zes 
of meer klassen. De gegevens van scholen ab die van Den Briel en Venlo konden er 
onmogelijk in verwerkt worden. 
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Sexta: Terentius (9), Cato (8), Aesopus(3), Qcero (2). 
Quinta: Terentius (14), Cato (9), Cicero (7), Vergilius (1). 
Quarta: Qcero (19), Vergilius (14), Ovidius (4), Terentius (3), Ho-

ratius (2). 
Tertia (en hogere klassen): Cicero (20), Vergilius (11), Horatius(7). 

We zien hieruit, dat tot en met de quinta Terentius een grote voor
sprong heeft op zijn rivaal Cicero, maar dat deze vanaf de quarta zich 
stevig nestelt op de eerste plaats om die niet meer af te staan. We 
mogen hieruit concluderen, dat bij deze handelwijze de onuitge
sproken bedoeling voorzat, die o.a. in de Görlitzer schoolregel van 
1566 duidelijk wordt omschreven: 'In scribendo enim Ciceronem, 
in loquendo Terentium imitari puer debet.. Λ1 

Helemaal juist is dit toch evenwel niet: ook voor het kunstvolle 
spreken, het oreren, was voor de Humanist het onovertroffen model 
Cicero, zoals voor de meesten inderdaad Terentius de meester was 
voor de gewone omgangstaal.2 

We zien verder, dat ook lectuur van poëten een belangrijke rol 
speelde in de Latijnse vorming en vooral die van Vergilius, die met 
een totaal aantal vermeldingen van zes en twintig Terentius op zij 
gestreefd is. 

Aangaande een mogelijke infectie van Qceroniamsme vanuit Italië 
in Nederland blijkt uit het bovenstaande overzicht toch wel duidelijk, 
dat daarvan geen sprake is geweest. Eigenlijk komt pas in de quinta 
Cicero enigermate aan bod, en behalve in de hoogste klassen is er 
nergens een duidelijk overwicht merkbaar ten opzichte van de geza
menlijke overige auteurs. Dat dit wel het geval is in de tertia, wordt 
hieruit verklaard, dat men zich daar ging toeleggen op de rhetorica, 
voor welke Cicero het illustere voorbeeld was. 

Tenslotte mag hier even aangestipt worden, dat deze gegevens om
trent de keuze, frequentie en volgorde van schrijvers, vrijwel over
eenstemmen met die welke Mertz heeft geput uit de programma's 
van de evangelische Latijnse scholen in Duitsland. Ook daar was 
Cicero de meest gelezen auteur, begon men de lectuur meestal met 
Terentius (veel minder, en na het midden der zestiende eeuw zelfs zel
den, met Plautus) en kwam onmiddellijk hierna als derde belangrijke 
schrijver Vergilius. De enige enigszins belangrijke afwijking vormt 
de grotere voorkeur, die men op de Duitse scholen blijkbaar be
toonde voor Ovidius in vergelijking met Horatius, een voorkeur die, 

1 Bij DITTRICH, a.n>., p. 16. 
* Zie ook BURCKHARDT, pp. 262-26). 
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zoals men heeft kunnen constateren, voor de scholen in Nederland, 
voor zover onze gegevens althans strekken, niet heeft bestaan.1 

Omtrent de wijze waarop men een auteur in de klas behandelde, 
zijn wij bijna geheel aangewezen op wat hier in theorie over ge
schreven is. De schoolreglementen laten ons in deze vrijwel geheel 
in de steek2, misschien wel omdat de gebruikelijke methode zo 
uniform was, dat expresseüjk voorgeschreven richtlijnen overbodig 
geacht werden. Vergelijken wij trouwens de methode die Erasmus 
aanraadt, met die welke Verepaeus enkele decennia later voorstelt, dan 
zijn de afwijkingen zó bijkomstig - ofschoon toch voldoende om de 
veronderstelling dat de epigoon de grote voorman klakkeloos heeft 
nageschreven, af te wijzen - dat men met een gerust hart mag ver
onderstellen, dat hun richtlijnen de hele eeuw door de gebruikelijke 
zijn geweest. 

Zij schrijven voor dat men eenzelfde passage verscheidene malen 
met de leerlingen moet doornemen, waarbij achtereenvolgens de gram
matische woordvormen en structuren, de syntaxis, de woordbetekenis 
(propria ne sit an translata) en 'quae ad artificium rhetoricum spectant' 
onder de loupe genomen worden. Ook de ethische strekking wordt 
dan, zo het pas geeft, nog even uit de doeken gedaan. Verepaeus laat 
dan de zinnen van bijzonder goed gehalte opschrijven om te memori
seren, terwijl Erasmus, hier wel te zeer afgaande op zijn eigen fabel
achtig geheugen, twijfelt of dit na het herhaalde lezen van eenzelfde 
passus nog wel nodig is.3 

Wat wij hierbij vergaard hebben aan gegevens uit de practijk, komt 
hiermee in grote lijnen wel overeen. Zo schildert ons Jonas Philolo-
gus de gebruikelijke methode waarop in Deventer rond het jaar 1525 

1 MERTZ, pp. 296-505. 
* Geen enkel Nederlands reglement geeft uitvoerig richtlijnen omtrent de explicatio. 
Hoe het er aan toe kon gaan op een humanistische school kan men lezen in het leerplan 
van IJ 9z voor Bautzen. CICERO'S Offiiia werd aldus behandeld: 'ostenditut i. Interpretatio 
proprietati linguae Germanicac conveniens; 2. dispositio et declarationes vocabulorum 
necessariac; 3. phrases digniores in locos communes redigendi ratio et res ipsae quaestiun-
culis comprehensae; 4. dialectica si quae insunt; 5. Rhetorici colores; 6. Ethicae sententiae 
insigniores; 7. Historica vel personarum breves descriptiones; 8. Imitationis ratio.' 
En HORATIUS' Oden: 'ι. Argumenmm odae; 2. ανάλνοις in principalem propositíonem 
et colores eius poéticos; 3. metri genus et scansio; 4. difficiliorum in Etymologia et Syntaxi 
examen et constructionis ordo exacte notandus; 5. Epithetorum et phrasium secundum 
classes distinctio; 6. Ethica, cosmographica, politica, vel historica quaecumque ex his 
odae insunt; 7. parodiarum exercitium artificiosum imitationis instituatur' (H. BENDER, 
Gtschicbte des Gekbrtenscbulwesms in Deutschland seit der Reformation, p. гг). 
3 LB I 447-448; InstitHtiones, pp. 104-ioj; cf. ook Μ. Α. NAUWELAERTS, De metbodiek 
van bet hatijnse Onderwijs, pp. 269-270. 
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Terentius werd geëxpliceerd met de woorden: 'Letztere (d.i. de co-
moediae van Terentius) erklärte uns der Lehrer mit einer peinlichen 
Gewissenhaftigkeit und empfahl sie uns angelegentlichst zum Aus
wendiglernen. Ich brauche nicht zu erwähnen, wie sorgfaltig er alles 
darlegte: die Charaktere der Personen, die Entwicklung der Handlung, 
die Absicht des Dichters u.s.w. Kam ein Tropus oder eine Sentenz, 
die f .rderlich sein konnte zur Bildung der Sitten oder zur Uebung 
der Rede, so ging er an ihr niemals leichtfertig vorüber.. . ' .1 

Het reglement van 15 64 voor Deventer rept niet over het ethische 
moment in de explicatio, maar des te uitdrukkelijker stelt het de ver
steviging der grammatische kennis en de verbetering van de stijl als 
doel der lectuur.2 Drievoudig is immers het doel, dat de Humanisten 
met de lezing van welke auteur ook beoogden: grammaticaal, over
wegend in de aanvangsklassen, stilistisch en ethisch. Wellicht dat 
niemand dit duidelijker geformuleerd heeft dan Wimpheling in zijn 
Isidoneus.* 

Wat evenwel totaal gemist wordt, is de aesthetische waardering 
van de inhoud, hetgeen in hoofdstuk III reeds is opgemerkt en ver
klaard. 

II. Zo was de lectuur op de Latijnse school lang geen eindstation. 
Immers, alleen daardoor leerden de kinderen geen actieve taalbe
heersing. En dit toch, het 'recte, acute et ornate componere' was het 
ideaal, waartoe zij het moesten brengen. De auteurs waren dan ook 
maar middel daartoe. Zij werden gelezen, geanalyseerd, geparaphra-
seerd, geïmiteerd; zij konden vele van hun mooiste veren terugvinden 
in het stuntelige maakwerk der leerlingen, die hun eerste onbeholpen 
schreden zetten op het pad der eloquentia. En zo paarde zich aan de 
expositie of verklaring der auteurs, de compositio of exercitatio sty lì, de 
oefening in stijlontwikkeling. 

Buitengewoon hoog werd deze stelselmatige oefening door de Hu
manisten aangeslagen. 'Ad comparandum turn loquendi, turn iudi-
candi facultatem, nihil perinde necessarium est, atque sty li exercitium'4. 
'Disputandi, scribendi ac dictandi edam consuetudo exercitatioque 

1 BOMER, Scbältrgespräcbc, p. 156. 
1 'Rerum autem scriptores discent piimum quidem ad attium cañones examinare, ас 
deinde certis quibusdam loquendi formulis, et tractandis eodem orationis habitu argu
mentas ad nostrum usum atque consuetudinem accommodatis imitari' (f В j r; in: Bijdragen, 
p. 209). 

' J. FREUNDGEN, Joh. Wimpbtlmgi pödagogiscbt Schriften, p. 146. 
* APHEKDUNUS, Institutie pmrorum, f 10 v. 
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adsint. Haec enim tria et intelligendi prudentiam acuunt et memo
riam confirmant et loquendi claritatem incitant'.1 

Het uitvoerigst gaat Erasmus er op in. Met zijn voorkeur voor 
driedelingen onderscheidt hij ook hier drie trappen van ontwikkeling. 
Het allereerste begin ligt in de conversatie, die onder leiding van de 
leraar langzaamaan wordt verrijkt door middel van formulae. Het 
aangewezen werk om hierbij een steun te zijn, oordeelt Erasmus, 
vindt men in de Adagia. Schriftelijke oefeningen gedurende dit sta
dium moeten bestaan in eenvoudige opstelletjes, eerst volkomen vrij, 
later volgens een onderwerp, dat ontleend is aan de oude geschiedenis 
of de mythologie, of ook zal de leerling een fabel, een apophthegma of 
een proverbium moeten paraphraseren.2 Heeft de knaap zich eenmaal 
een zekere gemakkelijkheid in spreken en schrijven in het Latijn eigen 
gemaakt, dan moet hij in het tweede stadium zich toeleggen op moei
lijker opgaven: schrijven van brieven (in de stijl van Cicero of Plinius), 
gedichten in proza weergeven of omgekeerd, Latijnse vertalingen le
veren van Griekse teksten, en eenzelfde thema in verschillende stijlen 
behandelen. De leraar dient nog vaak een helpende hand toe te steken, 
moet tevoren de nodige woorden, zinswendingen en figuren geven, 
en een zorgvuldige correctie leveren op de prestatie van de leerling. 
Met veel vrucht kunnen in deze periode gebruikt worden De copia 
verborum oc rerum. De conscribendis epistolis en de Colloquia familiaria? 
Het laatste stadium tenslotte beoogt de leerling te brengen tot een zelf
standig aanwenden van zijn stijlvaardigheid op elk willekeurig onder
werp, overeenkomstig alle mogelijke situaties van personen, plaats en 
tijd. Aanvankelijk moet de leraar nog precies de hoofdpunten aangeven 
van het betoog, de volgorde en de onderlinge betrekkingen vast
stellen, bepalen door hoeveel bewijzen iedere stelling gesteund moet 
worden, en door hoeveel bewijsvoeringen ieder bewijs. Hij moet de 
stijlversieringen vaststellen en de 'amplificationes', bepaalde zegs
wijzen aan de hand doen, bruikbare plaatsen bij de auteurs aanwijzen, 
etc. Maar na enkele keren moet dan toch de leerling op eigen benen 
kunnen lopen (of zoals Erasmus zegtr'sine cortice nare') en volledig 
vrij een thema uitwerken.4 Ofschoon Erasmus het nergens expressis 
verbis zegt, kan men toch, meer uit wat hij niet dan uit wat hij wel 
zegt, opmaken, dat hem vooral, zo niet uitsluitend, het schriftelijk 
stellen voor de geest staat. De man met zijn dunne stem 6 en borende 
scepsis, voelde zich aan zijn schrijftafel beter thuis dan op de rostra, 

1 BARLANDUS, in: DAXHELET, p. 505. 

« LB I 524 C-525 С » LB I j2j C-F. « LB I 525 F-J26 F. 
* HuizmGA, Erasmus, p. 128. 
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waar de holle galm van kunstmatige overtuiging geen plaats liet 
aan het voorzichtig beraden en afwegen. De declamatio en oratio 
kent hij natuurlijk wel, gunt hij een plaats in zijn systeem, maar zij 
hebben zijn liefde niet. Waar verderop de rhetorica en dialectica be
sproken zullen worden, zal zijn mening bijna uitsluitend negatief 
blijken te zijn. 

Twee schriftelijke stijlvormen waren bij de Humanisten bijzonder ge
liefd, en werden dan ook druk beoefend, zowel in het onderwijs als 
in het intellectuele leven daarbuiten, het carmen en de epistola. 

Het briefverkeer was in de zestiende eeuw van een heel wat grotere 
importantie dan de huidige beleefdheids- en gezelligheidscorrespon-
dentie zou doen vermoeden. Bij herhaling is er op gewezen, dat de 
humanistische epistolographie de rol vervulde, die thans de pers, het 
wetenschappelijke en literaire tijdschrift en het congres hebben over
genomen.1 De humanistische briefwisseling was feitelijk journalistiek 
op hoog niveau, soms ook wel, bij (anonieme) schendbrieven, op laag 
niveau, maar in ieder geval vaak bewust gevoerd met het oog op 
publicatie. Hetgeen zeer zeker verklaart de angstvallige zorg voor de 
onberispelijke vorm, waarvan deze epistolae getuigen, en tegelijk het 
grote gewicht dat aan het stellen van een brief gehecht werd op de 
Latijnse school. Het was een noodzakelijk cultuurelement in het ont
wikkelde burgermilieu. Onder de verschillende 'exercitia' van onze 
school is er wel geen enkele naar mijn neming, waartoe ge in uw 
eigen belang meer moet worden aan gespoord, ja toe gedreven moet 
worden, dan tot het vlijtig schrijven en volgens de regelen der kunst 
opstellen van brieven,' schrijft Macropedius in de Inleiding van zijn 
Epistolica, gericht aan zijn Utrechtse leerlingen. 'Want door deze 
oefening bereikt ge beter het doel der studie van de bonae litterae: 
een correct schriftelijk en mondeling taalgebruik.. Λ2 

Nog hoger dan de kunstvolle weergave der ideeën in briefvorm 
stond de poëzie getaxeerd. Het plegen van gedichten was een obligaat 
tribuut aan de tijdgeest, zonder hetwelk men nauwelijks tot de uit
verkoren élite van de nieuwe aera kon gerekend worden. 'Dichters 
en redenaars' waren bij uitstek de eretitels, die de Humanisten zich 
toekenden, en het deerde hun niet, dat de vijanden van het Humanisme 
al hun verachting voor het stelletje vagebonderende roué's samen-

1 Zie o.a. VOIGT Π, p. 423, DAXHEIJET, p. 131, en J. H U I Z I N G A , Erasmus pp. 103-104. 
% MACROPEDIUS, Epistolica, sivt mttbodus de conscribendis epistolis, Antverpiae M. Hil-

lenius, 1546, f A ζ r. 
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bundelden in het misprijzende woord 'poëten'.1 Het meesmuilend 
schouderophalen, dat de onpraktische dichter altijd ten deel is ge
vallen van de kant van de weldenkende, nijvere man-van-de-straat, 
was klaarblijkelijk ook toen niets ongewoons. Maar het is wel niet 
te veel gezegd, dat men nu achteraf de wrevel der ondichterlijke tijd
genoten der Humanisten maar al te goed kan billijken. Immers, het 
merendeel der gewrochte carmina is knittelig maakwerk, samenge-
flanst met kennis van zaken van de oude metra en gestoffeerd met aller
lei mythologische bizarriteiten, maar zonder enige dichterlijke aan-
blazing, tenzij dan die gewekt door de klank van het goud der brood
heren. 

Vooral in Italië was dit vervaardigen van carmina zo maar geen 
edel tijdverdrijf, het was niets minder dan een beroep, hèt middel tot 
uitdrukking der persoonlijkheid, datgene waardoor de Humanisten 
een klasse apart vormden.2 Daar ligt het grote verschil met de middel
eeuwse poëten. Zeker, ontegenzeggelijk kent ook de periode vóór 
Petrarca vervaardigers van berijmde verhalen en vorstenspiegels, van 
moralistische en wetenschappelijke handboeken in verzen; zij kent 
zelfs waarachtige dichters, die uiterst persoonlijke gevoelens ver-
klankten. Maar nooit had een groep als zodanig het bestaan het be
oefenen der poëzie te stellen als een noodzakelijk vereiste om in haar 
rangen opgenomen te worden en dit zelfs als een monopolie op te 
eisen. Alleen van uit deze mentaliteit kan men Melanchthons oordeel 
begrijpen over de poëzie als perfectie en bekroning der eloquentie. 
Wie geen gedichten heeft geschreven, aldus de Praeceptor Germaniae 
in een brief aan Micyllus van 15 26, heeft in geen enkele wetenschap 
een juist oordeel, en het proza van hen die geen smaak vinden in de 
dichtkunst, is krachteloos en zonder waarde. Hij vreest zelfs de onder
gang der wetenschap, wanneer men de beoefening der poëzie ver
waarloost.3 Voorzichtig, maar niettemin met meedogenloze duide
lijkheid heeft Vives deze algemene misvatting zijner tijdgenoten weer
legd. Met nadruk komt hij op voor de inspiratie als de bron van een 
kunstwerk en als daarom niet weg te denken en onvervangbare voor
waarde.4 Maar de bezinning komt pas met de tijd, en de hele zestiende-

1 V O I G T Π, pp. 294-29; en 399; H, J. KAMMEL, Geschichie dis dtutscben Schulwesens ...., 

p. 387; BUSCHIUS in zijn Vallum, p. 32: 'Poeticam et oratoriam, quae humanitatis voca-

bulo praecipue censentur.' 
a V O I G T Π, p. 399. 
8 PAULSEN I, p. 360^ HARTFELDER, pp. 341-342. 

* Val V I 330. Misschien wel dank zij dit inzicht heeft Vives ons gedichten van zijn hand 

bespaard. In de uitgave van zijn werken van Majansius is tenminste geen poëzie te vinden. 
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eeuwse schoolpraktijk laat overduidelijk zien, dat men nog volop 
leefde in het waandenkbeeld van elk jongmens met draaglijke aanleg 
een heuse dichter te kunnen smeden, mits men hem maar grondig 
vertrouwd maakte met de regelen der prosodie. 

Het was door het onderricht in de syntaxis, dat de leerlingen der 
Latijnse school de eerste beginselen bijgebracht werden omtrent de 
stijl. De praecepta, die hen over de zinsconstructies voorlichtten, 
vonden hun welkome aanvulling in de practische voorbeelden, die 
de lectuur van colloquia en formulae de kinderen aan de hand deed. 
Wanneer zij zo al enigermate geoefend waren in het actieve gebruik 
van de omgangstaal, gingen zij zich toeleggen op het 'componeren'. 
Het is op het eind van de quinta, dat Gualth. Sylvanus veronderstelt, 
dat de leerling beslagen is in een foudoos taalgebruik en zijn etymolo
gie en syntaxis 'perfectelikken' kent, 'den stijl alzoo geoeffent, dat de 
student geen fauten en begae tenminsten in de construction der 
woorden, al ist dat de gratie van Tale daer zo zeer noch niet en zij'.1 

Deze laatste opmerking is veelzeggend. Zij houdt een belangrijke wij
ziging van de strekking van het onderwijs in. Tot dan toe immers had 
men zich tevreden gesteld met een correcte weergave van de gedachte, 
maar nog geen eisen gesteld aangaande de schoonheid van taal. En 
juist deze maakte een integrerend bestanddeel uit van de eloquentia 
'adstricta verbis' (poëzie) of'soluta numeris' (proza), van welsprekend
heid in eigenlijke en in ruimere zin. 

We zullen dan ook zien, dat in de hoogste klassen de aandacht 
zich geleidelijk aan toespitst op het 'ornate componere' van de leerling, 
'opdat hij niet alleen sonder fauten, maer oock met gratie spreke'.2 

Dan is de periode van de vrijwel exclusieve stijloefening begonnen, 
waarin de leerlingen zich moeten toeleggen op het vervaardigen van 
carmina, epistolae, 'et quaecumque ad styli exercitium instituta sunt'8, 
deze op gezette tijden moeten inleveren, terwijl daarmee vergezeld 
gaat, of meestal aan vooraf gegaan is, de studie van de versificatio en 
het doornemen van een handleiding voor de epistolographie, alsook 
soms het lezen van 'copiae verborum ac rerum'. 

De eigenlijke 'exercitatio' of het 'exercitium styli' begon op de Neder
landse scholen rond de quinta. Wanneer wij nog een ogenblik het 
Utrechtse programma van 1565 beschouwen, dan zien we dat de 
kinderen reeds in de sexta met het schrijven van brieven begonnen. 
1 SYLVANUS, Deducttt, p. 9j . * tb. 
* VEREPAEUS, XII tabulae, p. 2}. 
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Toch is dit stellig niet te rekenen tot de stijloefening. Immers, het 
kwam daar neer op het vertalen van een door de meester in het Neder
lands gedicteerde brief, die, na vertaald te zijn, werd nagekeken, ver
beterd en vergeleken met de modelvertaling van 's meesters eigen 
hand. Het individuele moment, het vrije verwoorden 'suo Marte', zo 
karakteristiek voor de exercitatio styli, ontbreekt hier nog geheel. 
Dat komt eerst tot zijn recht in de volgende klassen, vanaf de quinta, 
waar de knapen nu tweemaal in de week een epistola moeten opstellen 
over een 'argumentum' door de leraar opgegeven. In de quarta maakt 
men een aanvang met de studie van de versleer (Prosodia van Corn. 
Valerius), zet men zelfs al de eerste stappen op het netelige pad der 
dichtkunst ('ut iam iacta fundamenta cum fructu confirmentur') en 
leest men het werkje, dat Erasmus schreef voor de school van John 
Colet in Londen, De duplici copia in een verkorte bewerking van Jo
hannes Rivius.1 De tertia geeft de afronding van de stijlontwikkeling 
te zien: éénmaal per week moeten de leerlingen een thema, dat de 
leraar opgeeft, uitwerken, hetzij in proza, hetzij in poëzie, 'ut in 
utroque scribendi genere exercitatiores reddantur'. Het is een har
monisch opgesteld en vrij volledig program, dat ons het best vermag 
in te lichten omtrent de gang van zaken aan de zestiende-eeuwse 
scholen. De aanwijzingen der andere school-ordines omtrent de stijl
oefening, komen met de Utrechtse in grote trekken wel overeen. 

Het allereerste begin werd echter soms reeds in de sexta gemaakt, 
zoals te Kampen (1599), Nijmegen (1601), Leeuwarden (1612) en 
Deventer (1619). Het is te begrijpen, dat de opsteller van het leerplan 
de meesters op het hart drukt, toch zeer geleidelijk aan te werk te 
gaan: 'een cleijn argument' zegt het Leeuwarder programma uit
drukkelijk, en dat van Kampen: 'Exercitium styli illis proponitur, 
pro captu illorum, breve et facile... '. Tekenend is ook de opmerking, 

1 Onder 'copia verborum' verstond men de verrijking (locupletatio) van de stijl door 
variaties in de vorm (het beroemde zinnetje 'semper dum vivam tui meminero', dat 
Erasmus talloze malen varieert!); 'copia rerum' was de locupletatio door uitwerking van 
de inhoud (door beschrijving van plaats of tijd, of van personen, door opsomming van 
begeleidende verschijnselen en gevolgen etc). Men vergelijke hiermee de definities van 
MxcROPEDras: 'Quid est copia? Est facultas quaedam, imam eandemque rem, cum aliis 
atque aliis verbis efferendi, turn vero argumentorum et figurarum varietate augendi et 
locupletandi. Quid est verborum copia? Facultas qua una eademque sententia varus modis 
eßerri potest. Quid est copia rerum? Est facultas, qua brevis quaedam sententia dilatatur, 
et uberius atque fusius explicatur' (MACROPEDIUS, Epitome praeceptionum de parando copia 
verborum et rerum, per quaestiones breviter et luculenter tradita in шит studiosorum. In 1614 
te Londen bij Rich. Field uitgegeven samen in één band met verschillende andere huma
nistische werken. Bovenstaand citaat hierin op f 80 v). 
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dat de leraar bij het opgeven van een thema ter behandeling, er reke
ning mee moet houden, dat de zinnen uit de gelezen lectuur van die 
week er mee in verband dienen te staan. De bedoeling is duidelijk, dat 
de leerling met deze geplukte veren zijn eigen probeersel zal tooien. 
Wat de compositie van brieven betreft, meen ik te mogen zeggen, dat 
het zeker geen algemeen gebruik was om met de oefening hierin al 
zo vroeg te beginnen als te Utrecht het geval was. Weliswaar wordt 
de domstad nog overtroffen door Nijmegen (1601), waar de leerlingen 
vanaf de sexta tot en met de secunda wekelijks een epistola moesten 
inleveren1, maar uit hetgeen wij van andere reglementen weten, was 
het eerder gebruik om de epistolographie pas te entameren in de 
quarta (Groningen 15 94) of zelfs in de tertia (Gouda ± 15 20, Leeuw
arden ca. 1588 en Kampen 1599).2 

Dit klopt wonderwel met hetgeen wij lezen in het leerplan, dat 
Verepaeus in zijn Instituttones en Sturm in zijn Classicae epistolae 
ontvouwen. De eerste vermeldt weliswaar niet, waar hij met het stellen 
van brieven laat beginnen - zijn schema beperkt zich tot een op
somming van de vakken, leerboeken en auteurs - maar als hij in de 
quarta voorschrijft 'compendium de conscribendis epistolis, nostrum 
vel alterius' dan mogen we wel als zeker aannemen, dat op zijn hoogst 
daarmee gelijktijdig de practijk der epistolographie een aanvang nam.3 

En Sturm wacht - nadat hij toch al in de derde klas de eerste stijl
oefeningen heeft geprojecteerd - tot het achtste leerjaar, voordat hij 
de leerlingen ver genoeg gevorderd acht om zelfstandig een epistola 
te vervaardigen.4 

Het was ook wel niet anders te verwachten, dan dat de epistolo
graphie pas laat aan bod zou komen, want de humanistische epistola 
was, zoals boven reeds is gezegd, vrij wat anders dan een genoeglijke 
koutbrief. Zij was in wezen niets anders dan rhetorica op schrift. En 
de leerboeken dragen daar dan ook het uitgesproken kenmerk van. 

1 'In quinqué supremis ckssibus singulis septimanis Epistola pro classibus racione dicta-
tur.' Bij deze vijf hoogste klassen is bijna zeker ook de secunda te rekenen, hoewel daarvan 
verderop te lezen staat: 'hoc semestre vacabit auditoribus'. 
1 Te Leeuwarden ca. moesten de quintan! en quartani tweemaal in de week een epistolium 
inleveren 'e Germanico Latine redditum'. Hetgeen dus vertaalwerk, geen echte stijl
oefening is. Dit laatste wordt pas geëist van de tertiani en secundani. De tekst van het 
Groningse programma laat duidelijk zien, dat men daar ook toen wel degelijk onderscheid 
tussen maakte: 'Stylus cxercebitur non solum in transferendis Teutonicis in latinum, sed 
ctiam componendis suo marte Epistolis ad imitationem bonorum autonun... ' (uitg. v. 
Roos, p. iz). Gouda: 'Item ah oerlif is, soe maken die hoeghe veetsen ende briven 
(programma van ± ijzo). 
' Institulionet, pp. 80 vg. * STURM, Classicae epistolat, ed. J. ROTT, pp, 58 vgg. 
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Macropedius doet bijvoorbeeld in zijn Epistolica geen enkele poging 
om te verbloemen, dat hij feitelijk slaafs een rhetoricahandboek aan 
het bewerken is. Integendeel, hij komt daar rond voor uit: 'Hetgeen 
nu de juiste compositie van brieven betreft, dat zullen we in enkele 
voorschriften trachten uiteen te zetten volgens de theorie der rhetorica 
in de punten Inventio, Dispositio en Elocutio. Want bij het schrijven 
van een epistola, niet anders dan bij het samenstellen van een rede
voering, moet men met behulp van de Inventio eerst nagaan, wat men 
zal schrijven; vervolgens zorg dragen voor de wijze waarop de 
'inventa' moeten geordend worden; en in de derde plaats moeite doen 
om deze 'disposita' in geschikte woorden en uitdrukkingen taal
kundig vorm te geven'.1 En dan staat Macropedius al vrijer tegen
over de ars rhetorica dan menig tijdgenoot, die de compositie van een 
brief geheel gelijk wilde doen zijn aan die van een oratio: 'exordium, 
narratio, propositio, confirmatio, confutatio', en 'peroratio'. Volgens 
hem is het minimum vereiste om aan de wetten der compositie te 
voldoen de 'salutatio', de 'valedictio' en 'superscriptio' ( = adres).2 

Vergeleken met de Epistolica is Verepaeus' handboek voor de epis-
tolographie alweer een hele verbetering. Het is veel overzichtelijker, 
het bevat talloze voorbeelden, het tracht althans het eigen karakter 
van de brief recht te doen wedervaren. Met nadruk distancieert hij 
zich van een op rhetorische leest geschoeide epistolographie. Hoe 
eenvoudiger en 'alledaagser', hoe mooier en 'laude dignior' de brief.3 

Maar ach, de verwachtingen, die deze woorden wekken, blijven on
vervuld wanneer we Verepaeus dan verder de praxis zien behandelen. 
De vele themata, alle uit de literatuur genomen, zijn wel zo onkinder
lijk, de onderverdeling in genera narratoria, petitoria, hortatoria, lau
datoria, lacrymosa (I) etc., etc., blijft nog zo rieken naar de lamp, en 
de bloemlezing van formulae uit Cicero, Bembo, Sadoleto e.a., ge
volgd door 'Elegantiores Phrases quae Epistolas scripturis frequenter 
sunt usui '4 , doet zo literair en gekunsteld aan, dat er weinig hoop be
staat, dat de leerlingen van Verepaeus frisse en originele epistolae 
hebben leren schrijven. Zo ver kan Verepaeus trouwens in zijn ideeën 
niet van Macropedius hebben afgestaan, aangezien hij diens Epistolica 
aanraadt als een uitstekend handboek voor meer gevorderde leer
lingen.5 Het schrijven van een brief bleef voor de Humanist literatuur 

x Epistolica.tK 3 v. a ¡b., f A 3 ν - f A 4 v. 
* VEREPAEUS, De ephtolìt conscribindis, pp. 13-16. 
« /*., pp. 118-327. 
* ib., (Ini.) pp. 4 en б. Hoe onkinderlijk de trant van humanistische oefenbrieven wel zijn 
kon, kan men wellicht het best opmaken uit het 'Paradigma pro Invectivis' (scheldbrief) 
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plegen, en waar dit geschiedde zonder bijzonder talent, zonder inner
lijke aandrift, kon men wel niets anders verwachten dan knappe 
techniek zonder ziel. 

Dit zal nog sterker het geval geweest zijn, wanneer de leerlingen 
zich gingen toeleggen op de dichtkunst. Er is letterlijk geen enkele 
school waar wij een reglement van over hebben, die niet een ruime 
plaats reserveert voor de versificatio. De regelen der prosodie begon 
men meestal te leren in de quinta, zoals te Deventer (1564 en 1619), 
Groningen (1594), Nijmegen (1601), Zutfen (1619), of in de quarta, 
zoals te Utrecht (1565 en 1578), Leeuwarden ca . (1588) en Breda 
(1616). 

Alleen te Groningen en Utrecht schrok men er blijkbaar niet voor 
terug om de quintani tegelijk met de theorie der versleer ook met het 
daadwerkelijke dichten te laten beginnen.1 In alle andere scholen ligt 
hier minstens één klassejaar tussen en soms wel twee. Men mag daarom 
veilig zeggen, dat de algemeen gebruikelijke practijk was, de poëzie 
in de quarta en tertia te laten beoefenen, gelijktijdig dus met de com
positie van brieven.2 

Hoeveel men ook mag afdingen op de werkelijke waarde van het 
humanistisch ideaal der eloquentia, het valt toch niet te ontkennen, 
dat er methode zit in het systeem, en met name niet, dat de Humanisten 
als een evidentie hebben ingezien, dat het in deze zaken, meer dan op 
grauwe theorie, aankwam op voortdurende oefening: 'Ars et lectio 
sine exercitatione parum conducunt'; 'Exercitatione magis quam prae-
ceptione (se. discipuli) sunt erudiendi'.3 De leerlingen op de Latijnse 
scholen hadden het dan ook niet gemakkelijk. Behalve de vele uren 
les op school, hun private lectuur, hun Griekse studie, werden ze ook 
nog belast met de taak op geregelde tijden, vaak tweemaal in de 
week, de themata, die hun werden opgegeven 'aut soluta oratione, 

uit MACROPEDIUS' Epishltca (f E 7 v): ' . . .Nunc autem post tuas tapiñas, post tuas com-
messationes, post tua stupra, post tua adultcria, et reliqua pudendorum seelerum facinora 
redargutus, et quod flagitiosissimum est, post huiusmodi tedargutionis sanguinariam 
vindictam, qua fronte adhuc audes erecto collo, et quasi rem probe gesseris, proborum 
consortio te iactabundus ingercre? Quis Scytha, quis Turca...' etc., etc. 
1 In het Groningse program van 1594 staat bijv. te lezen 'prosodia tradetur cum tirocinio 
scribend rum carminum'. 
' Het zijn deze twee klassen, die uitdrukkelijk worden genoemd in de schoolorden van 
Utrecht (1563), Deventer (1611 en 1619), Kampen (1599), Leeuwarden (1612) en Zutfen 
(1619). In Leeuwarden (1588) worden aangewezen tertia en secunda. In Nijmegen en 
Gouda alleen de tertia. 
* VEREPAEUS, De tpittolit tonsertbendis, pp. 104-ioj ; STURM, Ot littrarum ludis recti aperiendit, 
f 32 г. 
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aut carmine versa' bij de leraar ter correctie in te leveren.1 Het komt 
ons voor als een wel zware tol voor het najagen van een ijdel drog
beeld. Wellicht is het echter eerder de eenzijdigheid van het ideaal, 
die ons zo doet oordelen (vooringenomen als wij bovendien zijn door 
een niet minder grote, maar diametraal daaraan tegenovergestelde een
zijdigheid), dan een aperte waardeloosheid van het ideaal zelf. Stellig 
kende een abituriënt van de zestiende-eeuwse school minder dan een 
geslaagde van onze middelbare scholen, maar hij kon meer. Hij was 
een perfect taalbeheerser en al klonk het instrument wat hol, het is de 
de vraag of dat van zijn jongere broer niet onzuiver en iet of wat bar
baars van klank is. 

III. Hoe uitgebreid het domein der ars grammatica was, blijkt wel 
hieruit dat heel de tot nu toe besproken vorming, spraakkunst in 
engere zin, exegese der lectuur, imitatio en stilistiek, onder deze naam 
werd saamgevat. Eerst op het eind der gymnasiale propaedeuse, in de 
hoogste klassen, komen beide andere artes van het trivium ter sprake. 

In het derde hoofdstuk is al gewag gemaakt van de evolutie, die de 
term eloquentia in humanistische kringen onderging: perfectie in 
mondeling èn schriftelijk taalgebruik werd er algemeen mee aangeduid. 
Al werd tot dusver nog vrijwel alleen op het laatste gelet, de kroon 
op het werk, de afronding der humanistische Bildung maakte toch 
altijd nog het onderricht in de tweeling-artes der orale taalvaardigheid 
uit. Dit was niet alleen zo op de school van Joannes Sturm, waar dit 
zeker het duidelijkst aan de dag treedt, maar feitelijk overal, waar 
van humanistische beïnvloeding sprake is, ofschoon daar ontegenzeg
gelijk de rhetorica lang niet meer de centrale ars was als weleer bij 
Quintilianus, bij de Italiaanse Humanisten en bij Sturm, waar het hele 
onderwijs zijn culminatiepunt in haar vond. 

Bezien wij de plaats en de taak van de dialectica volgens de nieuwe 
ideeën, dan is het opvallend en tevens zeer begrijpelijk, dat de huma
nistische paedagogen van de middeleeuwse dialectiek niets moesten 
hebben - 'quid commercii Christo et Aristoteli?'2 - , terwijl zij echter 
1 Kampen (1599): 'Diebus Veneris Epistolae aut argumenta arbitrio nostro praescripta... 
Martis carmina tradentur'; Deventer (1564): 'phrases, epístolas, ас versus proprio Marte 
composites, elegantibusque uteris descrìptos horis ad id constitutis praeceptori diligenter 
exhibento' (f В 1 r, Bijdr., p. 206); hetzelfde program: 'Horae matutinae diei Veneris 
pucrorum scriptis emendandis tribuentur' (f В 3 r-v, Bijdr., p. 209). Dergelijke bepalingen 
ook voor Bridle 1597 (Het Boek, 1918, p. 134), Haarlem en Amsterdam 1576 (Het Boek, 
1912, p. 325), Leeuwarden ca. (1588) en andere plaatsen. 
1 Uit een brief van Erasmus aan Maarten Dorpius van 1515 in MURMELLIUS' Scoparms 
(B V 97): 'Quaero, quid commercii Christo et Aristoteli? Quid sophisticis captiunculis 
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niet goed raad schijnen geweten te hebben hoe deze kunst dan wel 
beoefend moest worden. Daar komt nog bij, dat men er evenmin in 
slaagde de grenzen tussen haar en de ars rhetorica scherp afte bakenen. 

Het voornaamste onderscheid tussen de oude en de nieuwe op
vatting der dialectica ligt in haar verhouding ten opzichte van de 
andere wetenschappen. Zeer waarschijnlijk zou een middeleeuws ma
gister grif hebben toegegeven, dat het disputeren nooit het doel in 
zichzelf mocht vinden. Evenwel was het praktisch zo, dat de dialec
tiek als een woekerplant alles had overgroeid en de andere doctrinen 
min of meer gebruikte om er zichzelf aan op te trekken, anders gezegd, 
ze werden beschouwd als object waarop men de lust tot disputeren 
bot kon vieren. Daartegen komen de Humanisten scherp uit. Het 
meest van allen wel Vives, die met veronachtzaming van alle traditie 
boud beweert: 'Dialectica et Rhetorica instrumenta sunt artium, non 
artes... '1 Vandaar ook dat hij genoegen neemt met een kennis der 
dialectica, die voldoende is om andere disciplinen als hulpwetenschap 
te dienen. Van de sophisterij, kunstmatige controversen en dwaze 
raadseltjes, waar de oude dialectic! zich in vermeiden, moet hij niets 
hebben.2 Erasmus is van een zelfde opinie. Iets meer belang hecht 
Barlandus nog aan dit onderwijs3, alsook Agricola. Althans zo schijnt 
het. Maar hier doet zich de vraag voor, wat de laatste, en meer alge
meen, wat de Humanisten onder de dialectica wilden verstaan! 

Volgens de traditionele opvattingen was de dialectica voornamelijk 
de kunst van het naspeuren der waarheid, 'censura veri'. Het is in 
deze betekenis, dat Murmellius haar nog alleen kent, als synoniem 
voor logica dus.4 Daarentegen horen wij bij Agricola een ander ge
luid.5 Bij hem krijgt de dialectica als eerste taak toebedeeld te zorgen 

cum aetemae sapientiae mysteriis? Quorsum tot quaestionum labyrinthi? Intet quas quam 
multae sunt otiosae, quam multae pestilentes vel hoc ipso, quod contentiones et dissidla 
pariuntl' Ook Luther en Melanchthon maakten scherp onderscheid tussen de humanis
tische en scholastieke dialectica (MERTZ, pp. 257-258). Voor Vives zie Val Ш 40 en 
FR. KUYPERS, Vives in seiner Pädagogik, р. 60. 
1 Bij O. BURGER, Erasmus van Rotterdam und der Spanier Vives, p. 72. 
2 'Itaque tanta est dialecticae artis accipienda cognitio, quantum sat est ad efficiendum 
ne illius ignoratio in reliquis artibus nobis officcre queat' (Val Ш 58. Zie ook 59). 
5 'Deducendi (de leerlingen) mihi videntur ad perdiscendam dialecticam qua percepta 
veniant ad alia paradores : aperit enim viam ad omne doctrinarum genus' (DAXHELET, 

P- 305)· 
4 'Paulatim etiam ad dialecticcs studium, qua (I) verum a fabo secemimus...' (Β Π 58). 
6 Slaan we een ogenblik hét middeleeuwse handboek der dialectica open, de Summulae 
logicales van PETRUS HISPANUS, dan zien we dat het voor het allergrootste deel de oude 
Aristotelische logica uiteenzet (R. R. POST, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de 
Midtleheuvtn, p. 153); alleen het vijfde hoofdstuk, 'Ratio' of 'De locis' geheten, maakt 
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voor de materiële opbouw van een rede of dispuut. Zij moet uit de 
omvangrijke zaakkennis de stof verzamelen, analyseren en sorteren 
om daarmee de 'argumenta' (illustrerende 'bewijzen') te smeden, die 
in het betoog te pas komen. Het is m.a.w. de 'inventio' en de 'inven-
torum dispositio', die zij te verzorgen krijgt.1 Vives verenigt beide 
opvattingen, zowel die van de logische als die van de rhetorische 
dialectica, al splitst hij om didactische redenen beider behandeling in 
de klas: 'Argumentorum inventio pars est dialecticae una ex duabus, 
altera est enim, quam supra de judicio posuimus, seu veri censura, 
separavimus tarnen tradendi loco, quoniam sic interest discentium'.2 

Maar de eerste betekenis van het woord vindt ook hij toch wel de 
meest eigenlijke.3 

Impliciet heeft Agricola al getuigd van de vaagheid der grenzen, 
die de rhetorica van haar tweeling-ars afbakenden: ' . . .het ordenen, 
versieren en polijsten echter, waardoor de rhetor als het ware de 
laatste hand legt aan zijn oratio, vallen in eigenlijke zin onder de 
rhetorica'.4 Dus ook de rangschikking der argumenten, die hij echter 
in tegenspraak met zichzelf uitvoerig behandelt in zijn hoofdwerk 
De Inventione dialectica. Nog minder helder is het onderscheid bij Me-
lanchthon: wil men slechts onderrichten (instruere), dan spreekt men 
als dialecticus, wil men daarenboven ook nog de toehoorder het ge
moed bewegen (movere), dan betreedt men het terrein der rhetorica.5 

Een vrij accidenteel verschil naar het ons voorkomt. Met ongeveer 
een zelfde criterium tracht Sturm onderscheid te maken: de 'inventio' 
dient de rhetor vooral tot een practisch doel, te 'zegevieren', de dia-

hierop een uitzondering. Dit behandelt het onderwerp, dat later door AGRICOLA in De 
inventione dialectica veel uitvoeriger is behandeld. Een nieuwigheid in strikte zin is de 
humanistische taakverdeling tussen de dialectica en de rhetorica dus niet. Alleen de veel 
aanzienlijkere omvang en de voorrang van de 'inventio' boven de logica, doet de huma
nistische dialectica verschillen van de oude middeleeuwse opvatting van deze ars. 
1 VAN DER VELDEN, pp. 168-169; 'Sic in dialecticis quoque ut promtissimi et in omnem 
partem flexibilis ingenii opus sit videre unicuique convenientia, pugnantia, similia, diffe
rentia, eadem, diversa, rei cuiuslibet substantiam finiendo explicare partes dividendo 
annumerare, quaecunque insint argumentando colligere...' (L.P. Al Π i; i ) . 'Probabile 
ergo dialectices erit et probabiliter diccre, quod pro conditione rei propositac, quam 
aptissime ad fidem dicetur. Erit ergo nobis hoc pacto definita dialectice, ars probabiliter 
de qualibet re proposita disserendi, prout cuiusque natura capax esse fidei poterit' (De 
Inventione dialectica: Al I 193. Zie ook pp. 176 sqq.). 
» Val VI 354. 
' Val VI 355. In het derde boek van De Causis corrupt, artium (Val VI no ) geeft V. een 
uiteenzetting over de verschillende betekenissen van de term bij de philosophen. 
4 AHI i j i . 
* HARTFELDER, pp. 183-187. 
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lecticus beoefent haar echter met een meer speculatief oogmerk, het 
vinden van de waarheid.1 In feite verliest de dialectica bij Sturm 
echter alle zelfstandigheid en wordt zij gedegradeerd tot hulpweten
schap van de rhetorica. 

Ook Vives worstelt om uit de baaierd van definities en opinies be
palingen te distilleren, die het gebied van beide artes helder aangeven. 
Naar het ons voorkomt is hij evenmin volledig geslaagd.2 Zelfs maakt 
hij de verwarring nog groter, waar hij de zaakkennis, eruditio, of zoals 
hij hier zegt prudentia, als een essentieel element in de definitie van 
de ars rhetorica opneemt. Zij is noodzakelijk, aldus Vives, wil het 
woord van de orator aangepast zijn aan zaken, plaats, tijd en per
sonen.3 

In de waardering van de rhetorica als ars, als disciplina, dus niet 
als practisch beoefende kunst in de oratio, vindt men bij de Humanis
ten evenmin eenstemmigheid. 

Vives bijvoorbeeld erkent volmondig het goed recht, ja de nood
zakelijkheid van de rhetorica, juist omdat zij de 'sermo', die in alle 
omstandigheden van het leven zo'n enorme rol speelt (hier proeft men 
de Humanist I) in goede banen zal weten te leiden.1 Maar hoe krijgt 
men het in zijn hoofd haar te onderwijzen aan jonge mensen, ja, 'quod 
indignius est/ aan kinderen, die meer 'loquaces' zijn dan 'loquentes', 
die het fijngevormde onderscheidingsvermogen missen voor het waar
schijnlijke of het mogelijke, het 'decorum', dat alleen echte levens
wijsheid schenkt, en de eruditio, zonder dewelke de oratio voos en 
hol zal klinken? 5 Daargelaten nog dat zo gemakkelijk de waarheids
liefde en bescheidenheid bij de jeugdige beoefenaars in het gedrang 
raken.* Het is daarom, dat Vives zo lang mogelijk wacht met dit 
onderwijs en zelfs dan nog oefeningen in juridische redevoeringen 
afwijst, omdat het een gevaar voor de ernst van de rechtspraak zou 
opleveren, indien al te jonge mensen voor de balie zouden optreden.7 

Tevens is de Spaanse Humanist er innig van overtuigd dat alle onder-

1 W. SOHM, Die Schuit Job. S lieras...., pp. 90-91. 
* 'dialectica ¡taque in hoc vulgati, et qui est omnium in ore sermo, verum, falsum, 
probabilitatem invenit, rhetorica vero ornatum, splendorem, gratiam...' (Val Ш 41). 
9 ' . . .In sermone duae sunt artes, nécessitas altera, ut sit emendatus, quod non tam ad 
cultum quendam, et nitorem valet, quam ad intelligentiam; altera, commoditatis et delec-
tationis, in qua est omnis elegantia, cultus, ас splendor dictionis; huic adjungitur accom-
moditatis sermonis rebus, locis, temporibus, personis, quae nascitur ex prudentia, eaque 
rhetorica nominatur' (Val VI 263. Zie ook 265). 
«Val VI 357. «Val Π 90-91. · Val VI 359-361. 
7 HOFER, p. aio. De studie der rhetorica stelt V. uit tot in de tweede leerkring (Zie hfdst. 
Ш, blz. 92) nA de studie der logica, physica en metapbysica. 
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wijs, alle regelen niets uithalen, wanneer er niet een zekere natuurlijke 
dispositie bij de leerling aanwezig is. Wanneer er sprake is van een 
'stultitia naturalis', dan halen alle praeceptiones even weinig uit als 
muziekonderwijs voor iemand die doof is.1 En mede hierom is 
Vives een voorstander van veel oefening bij zo weinig mogelijk 
theorie.2 

Verschillende punten, die de Spanjaard uitvoerig weergeeft, had 
reeds Agricola aangeraakt: de noodzakelijke conditie van een ge
lukkige natuurlijke aanleg, van langdurige oefening, en het verwerpe
lijke van mooipraterij zonder inhoud.3 

Bij alle reserve blijft evenwel bij de meeste Humanisten een posi
tieve waardering van de rhetorica aanwezig.4 Uitgezonderd echter bij 
de grootste onder allen, die er zeer duidelijk zijn schouders voor op
haalt. Erasmus is van mening, dat de natuurlijke aanleg in deze zo 
determinerend is, dat de rhetorica voor in deze richting begaafden 
niet nodig en voor anderen boter aan de galg is: 'Van de rhetorica is 
gezegd, dat zij ofwel vlug, ofwel nooit wordt geleerd. Vlug door 
degenen, die door hun aanleg in deze richting begaafd zijn, en nooit 
door hen, wier 'Minerva' er mee in strijd is. Want men maakt zich 
snel eigen, waarvoor men een bijzonder talent bezit. . . ' 5 En nog 
duidelijker: Έ η als het oordeel van sommige oude schrijvers juist is, 
die gezegd hebben, dat de rhetorica niets anders is dan de ervaren 
kundigheid in het spreken (dicendi prudentia) - wij zien immers dat 
er zeer velen buitengewoon welbespraakt zijn geweest, die niets van 
deze ars afwisten -, dan zie ik niet in wat voor nut de 'praecepta' der 
rhetoren zullen opleveren... ' β En zelfs schijnt het haast, dat Erasmus 
de rhetorica niet alleen nutteloos, maar zelfs schadelijk oordeelt, daar 
een angstvallig observeren der praecepta ten gevolge kan hebben, 
dat we nog slechter spreken (quorum anxia observado facit ut peius 
dicamus).7 Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat hij in zijn onder
wijskundige werken generlei aanwijzing geeft voor mondelinge oefe
ningen in de welsprekendheid.8 Eloquentia is bij Erasmus vrijwel 
geheel samengetrokken op het schriftelijk taalgebruik. 

1 Val Π go. 
a FR. KUYPERS, Vives in stiner Pädagogik, pp. 60-61. 3 Al Π ij i-ijz. 
4 STURM'S standpunt is nu bekend genoeg: RINGELBERGIUS' mening het duidelijkst in 
De ratione ttudii, p. zy, VEREPAEUS' InslitHtionet ruimen voor de rhetorica een grote plaats 
op het lesrooster in (pp. 116-169). 
s LB V 854 D. · LB V 849 С ' LB I 1003 E. 
8 Cf. О. BURGER, Erasmus von Roí ter Jam md der Spanier Vives, p. 64 η. 139; ook HOFER, 
pp. 157 en 217: 'Für Erasmus ist sie (de rhetorica) ebenfalls Hilfswissenschaft, steht aber 
ihrem Wert nach noch tiefer ab bei Vives, nachdem sie ihr Ideal der Eloquenz und die 
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Ondanks het hoofdschudden van Erasmus blijkt echter wel uit het 
bijna algemeen voorkomen van deze twee orale artes op de lesroosters, 
dat zij voor de humanistisch-Latijnse vorming als onmisbaar, en in ze
kere zin als het toppunt er van werden beschouwd. Even duidelijk be
tekende het onderwijs in de dialectica en rhetorica in de orde van de 
linguale educatie de slotphase, want met beide artes wordt meestal 
pas een begin gemaakt in de hoogste klas, de tertia. In een enkel geval 
reeds in de quarta, zoals te Deventer (1564, 1611 en 1619), in de 
Friese steden uitgezonderd Leeuwarden (1588), en Zutfen (1619). Het 
Goudse programma van ± 1520, dat de quintani en op Heiligen
dagen ook de quartani, logica laat leren, blijkt hier eens te meer zo 
zeer uit de toon te vallen, dat het moeilijk tot de echte humanistische 
schoolreglementen is te rekenen. 

Was er boven de tertia nog een secunda en zelfs een prima aan
wezig, dan was dat geen aanleiding om de beide artes tot een van de 
twee kopklassen uit te stellen. Wel kon dan het onderwijs, in de tertia 
begonnen, in de volgende leerjaren worden voortgezet, zoals het 
Groninger program van 1594 en het Utrechtse reglement van 1565 
bijvoorbeeld aantonen. 

Zonderen we de reglementen van Kampen (1587), Venlo en Roer
mond, waar totaal geen of alleen uiterst summiere aanwijzingen over 
dit onderwijs te vinden zijn, uit, alsmede dat van Breda (1616), waar de 
rhetorica niet uitdrukkelijk wordt vermeld, dat van Gouda, dat hier 
nogmaals blijkt geen volledig gehumaniseerd programma te zijn, en 
van Kampen (15 99), waar de dialectica gemist wordt, dan is er geen 
enkel programma, dat niet min of meer uitvoerige aanwijzingen om
trent de dialectica en rhetorica bevat. 

Enig opvallend verschil in voorrang is aan de hand van onze ge
gevens niet aantoonbaar. Weliswaar doet Sylvanus het voorkomen, 
alsof de rhetorica voorafging aan de dialectica1, en heeft hij inderdaad 
ook op zijn school de eerste al in de quarta en de laatste pas in de tertia 
onderwezen, maar zijn idee en handelwijze staan in flagrante tegen
spraak tot het heersende gebruik. Op één uitzondering na beginnen 
alle andere scholen de rhetorica tegelijk met de dialectica, en die uit-

Sdlbildung an die Grammatik abgegeben hat.' 'Er schätzt sie (de rhetorica) nicht hoch 
ein, nachdem er ihr die Eloquenz und die Stilbildung genommen und der Grammatik 
zugeteilt hat.' 
1 'De vijfde (vulgo quarto) mach genoemt zijn Poëtica seu Rhetorica, omdat de Jonger 
daer geoeffent wert in Poëtis et oratoribus et in arte versificatoria et praeceptis Rhetoricis.' 
'De zesde (die nu Tertia heet) is Logica, waerin de Dialectica gedociert wert...' {Deductie, 
Ρ· 95)· 
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zondering (Deventer 1564) is dan nog 20, dat met de laatste een klas 
eerder begonnen wordt dan met de eerste. 

Aangaande de gebruikte handboeken valt wel allereerst op, dat de 
leraar een vrij aanzienlijke keuze had. Vooral handleidingen voor de 
dialectica waren er vele. Daarvan werd die van Petrus Ramus op de 
Nederlandse scholen wel het meest gebruikt. Zij werd door de Raden 
van Gelre en Zutfen in 1611 officieel voorgeschreven1, en we vinden 
het boek dan ook vermeld op de lesroosters van de school te Deventer 
uit het jaar 1611 en 1619 en te Zutfen van 1619. Ook te Groningen 
stelde Ubbo Emmius zich voor het werk te gebruiken naast dat van 
Melanchthon en Aristoteles.2 In 1607 werd het als handboek voor
geschreven te Utrecht.3 Welke uitgaven van deze handboeken der 
logica van Melanchthon en Ramus hier bedoeld zijn, is evenwel niet 
meer na te gaan.4 Hiernaast komen op de schoolprogramma's nog 
voor: de Dialectica van Cassander (Deventer 1564, in de quarta). 
Corn. Valerius 5 (Utrecht 1565 en Den Briel 1597), Gratius (Utrecht 
1578), Lossius8 (Leeuwarden ca. 1588 en Nijmegen 1601) en Mo-
linaeus 7 (Breda 1616), terwijl men in 1564 te Deventer in de tertia 
het 'primum librum Rodolphi a Latomo contractum' las, alzo de be
roemde Inventio dialectica van Agricola. Het is echter een grote vraag, 
of dit niet eerder geschiedde in het kader van de rhetorica, aangezien 
men de secundani het werk van de Friese Humanist aanbeval ter ver
klaring van Cicero's Partitiones oratorias. 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de pogingen om de dialectica 
een ruimer terrein te verschaffen op het gebied dat wij eerder aan de 
rhetorica zouden toebedelen, geen volledig succes geoogst. Dialectica 
bleef ook in het oog der humanistische schoolmeesters een synoniem 
voor logica en zo één ding teleurstelling wekt, is het wel, dat men 
alle humanistische fulminaties ten spijt de zware middeleeuwse erfenis 
aan haarkloverijen en beuzelingen gedwee bleef meezeulen. Wij weten 

1 Bijdr. en Meded. van Gelre Г (1901) p. 360. 
* 'In Logicis Philippica ac Aristotelica cum Ramaeis conferemus' (Roos, p. 16). 
' EKKER, p. 101. 4 Zie Roos, p. 21. 
5 CORN. VALERIUS, Tabulai Totius Dialectices artium rtliquarum instrumenti etc., Parisüs 1548. 
Zie G. KUIPER, Orbis artium en Renaissance, I, Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius 
Mor^illus als bronnen van Coomhert, pp. 47-50. 
• Luc. Lossius, Erotemata Dial, et Riet, ediscendi gratia (1556) was een verkorte bewerking 
van het grote handboek van Melanchthon (H. BENDER, Cescbiebte des Gelebrtenscbultvesens 
in Deutschland seil der Reformation, p. 34). 
? Het werk van MOLINAEUS (PIERRE DUMOULIN 1568-1658) Elementa Logices (eerste druk 
1592) was in Aristotelische geest geschreven en heeft vele herdrukken beleefd (M. A. 
NAUWELAERTS, De oude Latynsc school van Breda, p. 53). 



LEERBOEKEN DER RHETORICA I?? 

niet zeker, hoe men te werk ging bij de 'analysis logica et rhetorica 
orationis aücujus Ciceronis', die de tertiani van Deventer (1619) werd 
voorgeschreven. Misschien kan men met enige goede wil nog ver
onderstellen, dat dit gebeurde in de geest van de Agricolaanse dia
lectica. Maar heel zeker is dat niet het geval geweest bij de oefeningen 
in het reduceren van syllogismen, waar de jeugd van Leeuwarden 
(1612) op vergast werd, en te Nijmegen (1601), waar het nut van de 
dialectica werd aangetoond 'in explicando griphos, aenigmata et simi-
libus'. De leerboeken illustreren trouwens overduidelijk, dat de dia
lectica nog merendeels de kunst van redeneren uitmaakte, en dat de 
quasi scherpzinnigheid waarmee men tot allerlei dwaze conclusies 
kwam, nog lang niet was afgestorven.1 

Van de schoolboeken voor het onderwijs in de rhetorica vinden 
we aangegeven het werk van Audomarus Talaeus 2 (Utrecht 1607 3, 
Deventer 1611 en 1619, Zutfen 1619), Valerius (Utrecht 1578 en Den 
Briel 1597) en Lossius (Leeuwarden ca. 1588), terwijl men te Deven
ter in 15 64 zijn wijsheid rechtstreeks wilde putten aan de oude bronnen 
van de anonieme 4 Rhetorica ad Herenttium en de Partttiones oratorias 
van Qcero. Verschillende reglementen geven echter geen nauw
keurig bepaald leerboek op, en al zegt dat van Utrecht (1565), dat 
men een 'succinctam et facilem aliquam benedicendi rationem' zal 
gebruiken, zo wordt toch uit andere de intentie duidelijk, dat men 
de 'praecepta rhetorica' wilde doceren aan de hand van de auteurs 
en natuurlijk men name van Cicero's redevoeringen. In het Kampense 
programma uit 1599 bijvoorbeeld staat te lezen: ' . . . proponentur... 
Ciceronis Officia et Oratio aliqua cum doctrina troporum et schema-
turn', zonder dat daarbij tevoren een of andere handleiding was door
genomen. En zelfs waar dit wel het geval was, komt toch sterk de 
nadruk op de imitatio in dit verband naar voren. Het is al veelzeggend, 
dat in de hoogste klas de voornaamste lectuur die van Cicero, Isocra-
tes en Demosthenes is.5 Het leerplan van Zutfen (1619) schrijft daar
bij uitdrukkelijk voor, dat deze lectuur gevolgd moet worden door 
een logische en rhetorische analyse. Iets dergelijks beoogt ook Ubbo 
Emmius te Groningen: 'Rudimenta quaedam pinguiora Dialecticae et 
Rhetoricae proponentur: Addentur enarrationes autorum Latinorum 

1 BENDER, a.w., p. 34. 

' Voorgeschreven door de Raden van Gclre en Zutfen in 1611 (zie aant. 1 op blz. 176). 
* EKKER, p. 101. 
4 Zie G. STRECKENBACH, StUtbeorie und Rhetorik dir Römer als Gegenstand der 'imitatio' im 
Bereich des deutschen Humanismus, p. II. 
* Zie hfdst. VI, Ы2. 194-195. 
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et Graecorum illustrium ad praeceptorum usum pro cuiusque modo 
demonstrandum'.1 Sterk benadrukt ook het Nijmeegse leerplan uit 
ібоі het demonstreren van de praecepta der beide artes in het oeuvre 
der klassieke schrijvers. En de Utrechtse jeugd van de St. Hiërony-
musschool moest na het lezen van een oratie van Cicero deze 'peri-
phrastice' weergeven (programma van 1565). 

Intussen waren de Nederlandse leraren het woord van Sturm in
dachtig, dat in deze materie de leerlingen eerder door oefening dan 
door onderricht gevormd moesten worden.2 Disputeren en decla
meren was aan de orde van de dag. Soms waren het niet meer dan 
streng geleide twistgesprekken tussen twee leerlingen over de 'prae
cepta artium': 'Pomeridianae vero concertationibus scholasticis, quibus 
bini inter se commissi de praelectis artium in schola praeceptis dis-
putabunt, ne muta videantur esse studia sermonis'.3 Het kon er daar
bij nogal geanimeerd aan toe gaan, want niet voor niets zal Fungerus 
gewaarschuwd hebben voor het maken van ruzie, voor schelden, 
spuwen, gooien van stenen, bijten en het gebruik van andere ondeug
delijke argumenten.4 Van statiger allure waren de declamaties, wan
neer één uitverkorene in tegenwoordigheid van rector, leraren en 
notabelen mocht spreken over de kwestie, of de 'natura' of de 'ars' 
van de meeste waarde was in de dichtkunst, of een christen oorlog 
mocht voeren of niet, of de studie der medicijnen of die van het recht 
van het meeste profijt was voor de burgerij, en wie van de twee de 
slechtste was, een speler of een drinker.5 

Vooral bij gelegenheid van de halfjaarlijkse promoties toonde de 
Latijnse school zich hier op haar best.6 En wie kan het de door
luchtige vergadering van magistraten, scholarchen en curatoren, rec
tor, leraren en leerlingen, van al deze Latinisten en Latinisten in spe, 

1 Roos, p. 12. * De literarim ludis rec/e aperiendìs, f }2 r. 
3 Leges schöbe Daventriensis (1564), f В 3 ν (Bijdr., p. 209); van dergelijke disputen 
horen we ook in de reglementen van Groningen, Den Briel, Nijmegen, Kampen (1599) 
en Breda (1616). In dat van Groningen bijv.: 'Disputationes autem instituemus non solum 
illas vulgares ас pueriles, sed etiam dialécticas ad acuenda ac versanda ingenia iuvenum, 
et eorum iudicia fingenda.' Declamatio's moesten de leerlingen houden te Utrecht (1565), 
Deventer (1564 en 1611), Leeuwarden ca. (1588), Groningen (1594), Nijmegen (1601) 
en Leeuwarden (1612). 
* FUNGERUS, De putronm disciplina, pp. 300-301. 
5 'Declamationes solemnes coram toto coetu docentium et discentium, adeoque, si ita 
videbitur, in consessu virorum gravium et doctorum haben curabimus menstruas' (Gro
ningen 1594: Roos, p. 14). De hier genoemde thema's zijn ontleend aan VEREPAEUS' 
Insiitutioms. 
• Bijv. Venlo (17e eeuw, art. 24, § de Rectore): 'Et procurabit Rector ut tempore dicti 
ascensus aliquis puerorum oratiunculam habeat.' 
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kwalijk nemen, wanneer zij zich op het horen van de sierlijk gebouwde 
(en waarschijnlijk tot tranen toe gerepeteerde) perioden van een hoofse 
oratio, dicht bij de vervulling van het humanistisch ideaal dacht? 

Maar het was au fond een trieste fictie, een leeg spel met deels tragische 
gevolgen, werpt men op. En toegegeven, het ideaal was een illusie. 
De exclusieve aandacht voor wat vijftien eeuwen eerder als eloquente 
taal gold, maakte de minnaar der bonae litterae blind voor de waarde 
van het middeleeuws Latijn. In plaats van een Renaissance beleefden 
de Letteren haar plechtige begrafenis, juist door dit ongelukkige 
streven de taal te bevriezen en er alle ontwikkeling aan te ontnemen. 
'By reviving Latin the Humanists helped to kill it'.1 Wat de Engels
man onberoerd constateert, kan de Duitser niet sine ira et studio be
oordelen: ' . . .an die Stelle des unaufhörlichen Werdeflusses (trat) die 
Krystallisation, und der von dem Humanismus todtgesagte Lateinsche 
Sprachkörper ward zu einem Scheinleben erwacht, um dann in lang
samen Hinschwinden dem Rechte des Lebenden für immer zu wei
chen Ein tragischer Ausgang'.2 

Het ideaal was een illusie, en bleek dit al spoedig te zijn. Na het 
eerste enthousiasme, tegen het eind der zestiende eeuw, maken zich 
al vele klachten hoorbaar, dat het Latijnse onderwijs zienderogen 
achteruitgaat. Men gaat opnieuw een barbaars Latijn spreken, aldus 
de Wittenberger professor Taubmann. De barbarie imminente van 
Caspar Hoffmann vormt een soort lijkklacht bij het verscheiden van 
het humanistisch ideaal. Zo ook klaagt Joh. Caselius over de uitge
bluste liefde voor de bonae litterae. Men weet eenvoudig niet meer 
waarom men die nog zou moeten leren.3 En het oordeel van tijdge
noten over Comenius' leerboeken is welsprekend genoeg: 'Scatet 
barbarismis ipsius janua.. .'.4 Aldus had opnieuw de barbaries haar 
kop opgestoken. Van de zijde der empirische wetenschapsbeoefening 
vooral woekerde de verbastering met allerlei technische neologismen 
voort. En erger nog, richtten de beoefenaars er van, dikwijls 'senza 
littere' (zonder humanistische vorming), zich meedogenloos tegen de 
superioriteitswaan van het Latijn.5 Waarom, zo vraagt Speroni, zou 
1 F R E D . BODMER, The Loom of language, A Guide to Foreign Languages for the Home Student, 

Londen je dr. 194;, p. 313. 
* REICHLING, Doctrinale, pp. L X X X V en VII. 
8 BENDER, a.m., pp. 38-40; F. A. ECKSTEIN, Lateinischer tad griechischer Unterricht, pp. 

533-539-
* ECKSTEIN, a.w., p. 537. 
5 E . J. DIJKSTERHUIS, De mechanisering van bet mreldheeld (dl. Ш uit de wijsgerig-weten-

schappelijke Bibliotheek), pp. 268-271. 
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men zijn gedachten uitdrukken in een kunstmatig aangeleerde taal 
ener cultuur, waarvan het twijfelachtig is, of deze boven die van de 
eigentijdse cultuur staat?1 Dodelijke vraag inderdaad, waarop geen 
Valla, geen Erasmus meer kon antwoorden. Het getij was gekeerd, en 
op het strand lag hulpeloos en waardeloos het wrak der Eloquentia. 

Maar zijn dan de Humanisten alleen maar slippendragers geweest in 
een schitterende lijkstoet? Het antwoord ligt in het resultaat, dat niet 
allereerst beoogd was, de conservering van de klassieke auteurs, wier 
ons bekend oeuvre, met name dat der Grieken, aanzienlijk kleiner zou 
geweest zijn zonder de speurzin der Humanisten, daarin te rechter tijd 
geholpen door de boekdrukkunst. Hun komt de eer toe, Latijn en 
Grieks niet tot dode maar tot bestorven talen te hebben gemaakt.2 

Geen grafmonument hebben zij nagelaten, maar eerder een museum. 
En naar het woord van Paul Valéry hangt het van de bezoeker af, of 
dit een tombeau dan wel een trésor zal zijn. 

Als schatkamer voor de educatie van de jeugd heeft de humanis
tische erfenis eeuwen lang gediend, tot op onze dagen, en zo vormt 
de school, zoals zij het eerste object van de humanistische veroverings-
lust geweest is, nog steeds van de bonae litterae het laatst reduit. 

1 In Dialogo della lingua (1547) bij: DIJKSTERHUIS, a.w., pp. 269-270. 
' Met nadruk wordt hier gezegd: de eer. Immers, ook zonder het humanistische revival 
waren de dagen van het levend Latijn geteld. De ontwikkeling van de volkstalen tot 
cultuurtaal dateert niet eerst vanaf de neergang van het Humanisme. Misschien zou het 
Latijn zonder het optreden der Humanisten eerst recht uitgestorven zijn (cf. BODMER, 
a.w., p. 313). 
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GRIEKS 

NAAST de renovatie van het Latijnse onderwijs in doelstelling, leer
stof en methode is de invoering van het Grieks op de gymnasia 

een tweede belangrijke prestatie van het paedagogisch Humanisme. 
Op enkele sporadische relicten na was de kennis van de Helleense 

taal in middeleeuws West-Europa zo goed als afgestorven.1 Wanneer 
zij dan ook ergens opnieuw nawijsbaar is, wanneer het onderwijs in 
het Grieks op een school blijkt ingevoerd te zijn, is dit een onwraak-
bare aanwijzing dat het Humanisme er wortel geschoten heeft. Het 
Grieks is de voetstap van de Humanist. Want juist, omdat hier maag
delijk terrein betreden werd, is het duidelijker te onderkennen als 
symptoom van het komende nieuwe dan de veranderingen in het La
tijn, waar oude en nieuwe opvattingen, vaak in een en dezelfde per
soon, soms onontwarbaar met elkander vervlochten zijn. Als eenmaal 
vanuit Byzantium de eerste sporen van het Grieks naar het Westen 
overwaaien, ontstaat als bij toverslag onder de paladijnen der Muzen 
de felle begeerte om de taal van Homerus en Plato machtig te worden. 
Zoals de Italianen weer opnieuw ter schole moesten gaan bij Chryso-
loras, Trapezuntius, Gaza e.a.2, zo trokken de eerste Duitse, Neder
landse en Engelse Humanisten, Regiomontanus, Pirkheimer, Agri
cola, Selling, Linacre, Grocyn, Latimer en vele anderen naar Italië 3, 
keerden er 'Graece docti' uit terug en verspreidden op hun beurt de 
pas verworven kennis in eigen land. Alleen in Frankrijk heeft het Hu
manisme ook hierin een meer autochthone ontwikkeling beleefd. Reeds 
vanaf 1456 was het mogelijk aan de Sorbonne Grieks te studeren, 
Aleander was er in het begin der zestiende eeuw een der beroemdste 
docenten, en Budaeus heeft zijn ontzaglijke geleerdheid in zijn ge
boorteland opgedaan.4 Sedert het einde der vijftiende eeuw zien we 
aan diverse universiteiten de oprichting van leerstoelen in het Grieks, 
nadat al eerder deze of gene beroemdheid de gelegenheid had gekre
gen meer particulier een serie colleges voor het forum van docenten 
en studenten te houden.5 Tenslotte slaagden de Humanisten er in om 

1 W I L L M A N N , pp. 186-187; KUKENHEIM, pp. 7 vgg.; SCHAINK, pp. 1-6. 
1 SANDYS Π, pp. 59 vgg. s I D . , pp. 124 vgg., I J Í vgg . * I D . , pp. 168 vgg . 

* O.a. te Oxford en Cambridge begin zestiende eeuw (SANDYS II, pp. 230-231); Melanch-
thon doceerde het Grieks sedert 1518 te Wittenberg (p. 265); Agricola en Reuchlin, resp. 
te Heidelberg en te Basel, traden n o g meer als gastdocent op (pp. 256 en 259). 
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het Grieks ook als leervak op de Latijnse scholen ingang te doen 
vinden.1 

Als een der allereerste, niet alleen in Nederland, maar in heel West-
Europa ten Noorden der Alpen 2 ging de school van Deventer tot het 
onderwijs in het Grieks over. En wel onder het rectoraat van de West-
faalse paedagoog Alexander Hegius ( ^ З з - ^ в ) . 1 Deze had bij Agri
cola zelf de beginselen van deze taal opgestoken, zoals Hegius zelf aan 
Beatus Rhenanus uitdrukkelijk getuigt.4 Dat Hegius deze kennis weer 
doorgaf aan anderen, m.a.w. dat er op de St. Lebuïnusschool Grieks 
gegeven werd, staat eveneens onomstotelijk vast.5 Evenwel, wanneer 
we ons afvragen, hoe groot de omvang van de Griekse kennis van 
'meester Sander' was en in welke mate het Grieks werd onderwezen, 
dan bevinden we ons voor een probleem, dat niet eenvoudig is op te 
lossen. 

Tijdgenoten moeten we al direct wantrouwen, wanneer we hen be
trappen op al te aperte overdrijvingen. Zo Butzbach, die zijn oud-
leermeester prijst als 'trium linguarum peritissimus'.6 Hemzelf is dit 
schijnbaar later ook iets te machtig. Althans in zijn Auctarium - een 

1 Over de ontwikkeling van de Griekse studiën in Duitsland, zie H. J. KAMMEL, Gt-
icbicbte des deutseben Schulwesens im Übergang vom Mittelalter tpr Neuzeit, pp. 388-400, en 

SCHAINK, pp. 24-29. 
' In Duitsland gelden Emmerik en Munster als de eerste plaatsen waar het Grieks bij 
het gymnasiaal onderwijs ingang gevonden heeft. Dit was pas in het begin van de zes
tiende eeuw (KAMMEL, a.tv., pp. 388-400; REICHLING, Schulreform vyt Münster, pp. 29-30 
en 49-53). In Engeland is William Lily waarschijnlijk de eerste Griekse docent geweest. 
Hij werd als zodanig in 1512 benoemd aan de St. Paul's School (F. WATSON, The English 

Grammar Schools . . . , p. 487)· 

' Voor het jaar van Hegius' komst te Deventer, zie H. KRONENBURG, Wanneer is Alex. 

Hegius te Deventer gekomen?, in: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot beoefe
ning van Overijssels Regt en Geschiedenis, ze reeks, V , jrg. X X I X (1913) pp. 1-7; zie 
ook VAN DER V E L D E N , p. 80 n. 3. 
4 Ten overstaan van zijn leerlingen verklaarde Hegius, dat hij, toen hij al veertig jaar 
was en Magister artium, van Agricola Grieks en Latijn had geleerd en aan hem te danken 
had 'quicquid in latíais et gtaecis Uteris scio, aut alii me scire credunt' (VAN DER V E L D E N , 
p. 81); ' . . . h o m o bonarum literarum minime expers et graecamm nonnihil peritus, 
Rudolpho Agricola communicante' (Rhenanus in brief aan Karel V , 1540. A l p . 57). 
' Geldenhauer over P. Montanus ( i468?- i507) : 'Literarum tam Graecarum quam Lati-
narum rudimenta Daventriae sub Alexandre Heg io d id ic i t . . . ' J. PRINSEN L Z . , P . Mon

tanus, p. 119). Erasmus getuigt eveneens van dit onderwijs in het Grieks (A I 23, 60 en 
in Adagia, Chil. I, cent. 4, no. 39, LB Π ібу В). В. Rhenanus verhaalt dat Erasmus: 'Apud 

Daventriam primum posuit in uteris tyrocinium, utriusque linguae rudimentis imbibitis 

sub Alexandre Hegio Vuestphalo. . . ' (aan Herman van Wied, 1536, A I, p. 55). Zie ook 

het Auctarium van BUTZBACH, waaruit op blz. 184 van dit werk verscheidene getuigenissen 

zijn aangehaald. 

' BUTZBACH, Hodoeporicon, p. 232. 
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kroniekachtige biographie van vele vroeg-Humanisten - moet Hegius 
het stellen met de iets bescheidener pluim 'utriusque lingue clarissi-
mus interpres'.1 Veel gematigder in zijn lof is Erasmus: 'sed ne hic 
quidem Graecarum literarum omnino ignarus est'.2 Dit valt des te 
meer op, omdat hij hem vlak tevoren uitbundig prijst om zijn Latijn. 
Was Hegius inderdaad een schitterend vertolker in beide talen ge
weest, dan waren de woorden van Erasmus zonder enige twijfel an
ders uitgevallen; deze immers was er toe geneigd in de jaren van zijn 
opkomst overal uitmuntende kenners der bonae literae te zien. Met 
het bedachtzaam oordeel van de Rotterdammer komt dat van Rhena-
nus overeen: ' . . .Graecarum (se. literarum) nonnihil peritus.. .'.3 

Er zit nogal wat speling in deze getuigenissen. En het eindoordeel 
van de historici laat dan ook niet na onderling vrij sterke afwijkingen 
te vertonen. Kämmel noemde Hegius' Griekse kennis gering *, welk 
oordeel Wiese te scherp vond 5, waarna Hyma zich op zijn beurt weer 
bij eerstgenoemde aansloot6. Hoe zal ons oordeel moeten luiden? 
Mij dunkt dat zij, die de kennis van Hegius gering noemen, dichter 
bij de waarheid staan dan degenen die menen, dat zij al vrij omvang
rijk moet zijn geweest. De laatsten laten dan als argument gelden, hoe 
Hegius aan Wessel Gansfort in een brief schrijft, dat hij in de biblio
theek van Nicolaas van Cusa enkele Griekse manuscripten gevonden 
heeft. In dezelfde brief vraagt hij Wessel diens exemplaar van de Evan
geliën in het Grieks te leen.7 Zelfs heeft Hegius een gedicht gemaakt, 
dat het nut van de Griekse taal voor het onderwijs bezingt.8 Dat alles 
is echter niet overtuigend. Juist het feit bijvoorbeeld, dat Hegius de 
Evangeliën in het Grieks verlangt, doet vermoeden dat zijn kennis 
nog veel te wensen overliet. En als hij Wessel het aanbod doet om 
enkele van de Griekse teksten, die hij bemachtigd heeft, naar hem 
op te sturen ('Si quos ex his desideras, me facito certiorem. Ad te 
ibuntl'9), kunnen we ons niet van het gevoel losmaken, dat het aan-

1 BUTZBACH, Auclarium, p. 258. г A I 2}, 62. 3 A I p. 57. 
4 H. J. KÄMMEL, Erasmus in Deventer, in: Neue Jahrbücher f. Philologie und Pädagogik 
44 (1874) p. 315. ID., Gesch. Jes deutschen Schulwesens . . . . , pp. 223-224. 
' WIESE, p. 12. 

' 'Hegius' knowledge of Greek was still very elementary' (A. HYMA, The Youth of Erasmus, 
Michigan 1930, p. no). Het bewijs daarvoor dat Hyma aanhaalt is allesbehalve sterk. 
Dat Hegius nog de naïeve etymologie van zijn dagen in alle ernst aanhing {Dialog, 
f Β ι ν, en HYMA, a.m., p. n o п. іб) miszegt nog niets van zijn kennis der Griekse taal. 
Zelfs de grote Reuchlin was hierin nog niets verder gekomen dan de middeleeuwse 
taalgeleerden (L. MASSEBIEAU, L&r colloques scolaires du ι de siècle et leurs auteurs, p. 3). 
7 Brief van Hegius aan Gansfort, in: KRAFFT-CRECELIUS, Beiträge, p. 9. 
8 Afgedrukt bij WIESE, p. 14. * Zie aant. 7. 
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bod minder gul gedaan zou zijn indien hi] er zelf iets aan had gebad. 
Bedenken we verder hoe Agricola een dialoog van Lucianus ten be
hoeve van Hegius vertaald heeft, alsmede De Institutione principum van 
Isocrates \ hetgeen niet nodig geweest zou zijn als zijn vriend zelf het 
Grieks voldoende machtig was geweest. In aanmerking nemende het 
gematigde oordeel van Erasmus en Rhenanus lijkt het niet onbillijk 
te veronderstellen, dat de kennis van Hegius waarschijnlijk maar matig 
is geweest, ook al vlecht hij hier en daar een enkel Grieks woord in 
zijn dichtregels in, waarop bovendien nog de accenttekens ontbreken.2 

Dit is meer een naïef geuren met oppervlakkige kennis dan een welbe
wust kiezen van een woord, dat beter de gedachte van de dichter 
vertolkt dan het Latijnse aequivalent zou doen. 

Het spreekt vanzelf dat, zo de Griekse kennis van Hegius tot het ele
mentaire beperkt is gebleven, ook het onderwijs er in nog niet zo'n 
hoge vlucht heeft genomen als bijvoorbeeld Butzbach voorgeeft. 
Van Jacobus Fabri, de uitgever van Hegius' werken, zegt deze: ' . . . Al-
lexandri Hegii quondam in iuventute auditor, a quo graecam linguam 
ас latinam perfectissime didicit.. , ' 3, en Jacobus van Gouda is wel 
wat minder hoog gekwalificeerd als 'graece lingue non ignarus' *, maar 
Hendrik van Amersfoort is toch weer, dank zij Hegius' onderwijs en 
eigen studie 'doctissimus' in het Grieks.5 Zonder twijfel zijn deze lof
tuitingen sterk overdreven. Wij kunnen er de zekerheid uit putten, 
dat er onder het rectoraat van Hegius inderdaad Grieks onderwezen 
werd. Het is echter meer dan waarschijnlijk, dat dit onderricht te De
venter nog in de kinderschoenen stond; en we worden in deze me
ning versterkt door het gemis aan Griekse teksten in origineel in de 
lijst van boeken, die de drukkers te Deventer in het licht gaven. We 
mogen immers aannemen, dat een bloeiend Grieks onderwijs zijn te
rugslag zou hebben gehad op de productie van de drukkerijen, gelijk 
dit ook voor het Latijn het geval is geweest.6 Maar het begin was ge
maakt en dat was al heel wat waard. 

1 Brief van Hegius aan Agricola Dec. 1484, in: KRAFFT-CRECBLIUS, beiträgt, р. б: 'Ago 
tibi gratias quod Luciani dialogum de sutore et gallo mea gratia traduxeris... Traduxistï 
Socratem ( = Isocrates) de institutione principum; eum si haberem, auditotibus mcis 
explicarem.' 
1 Bijv. in de Aurea mtdiocritatt en het sapphische gedicht, afgedrukt in KRAFFT-CRECELIUS, 
Beiträge, pp. 10-11. 
3 BUTZBACH, Auetarium, p. 241. * ib., p. 243. 5 ib., p. 244. 
' Het aantal klassieke werken door de beide Deventerse drukkers Paffraet en van Breda 
op de markt gebracht gedurende de twee laatste decennia der vijftiende eeuw is waarlijk 
niet gering te noemen (zie D. REICHLING, Beiträgt ç/w Charakteristik der Humanisten 
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Zo was Deventer de bakermat geworden van het Griekse onder
wijs in het West-Nederduitse cultuurgebied. Van Hegius' school trok
ken de dragers van de nieuwe beweging uit met waarschijnlijk niet 
meer dan een summiere kennis van het Grieks. Maar in dit land der 
blinden vielen zij al op en hun gebrekkige ontwikkeling belette niet 
dat zij met gloed en ijver propaganda maakten. 

Langs welke wegen en met welke snelheid het Grieks zich in ons 
land heeft verspreid, valt zelfs niet bij benadering te zeggen. Hier en 
daar dringt even een duidelijk gegeven door de historische nevel heen, 
maar we moeten tot de tweede helft der eeuw wachten, voor we in 
staat zijn een enigermate volledig en duidelijk beeld te schetsen. 

Een van de eerste scholen, na Deventer, die zich openstelde voor de 
Griekse cultuur moet Zwolle onder Listrius' rectoraat geweest zijn. 
In 1516 schreef deze Humanist aan Erasmus: 'Graecas litteras hic sic 
seminavi ut puemli iam passim thematiola sua Graece scribant'.1 Men 
voelt de trots waarmee de voormalige famulus van de Rotterdammer 
dit aan zijn vereerde meester schrijft. Blijkbaar zijn dus de veel
belovende voornemens die Listrius ontvouwde in zijn rede, ge
houden bij het aanvaarden van het rectoraat, niet geheel en al ijdel 
gebleven.2 

Een andere school waar het Grieks reeds vrij spoedig ingevoerd 
werd, is die van Alkmaar geweest. Zoals reeds eerder werd opge
merkt, was deze stad van slechts regionale betekenis een der belang
rijkste en eerste brandpunten van de humanistische beweging in Ne
derland. Er bestaat dus alle aanleiding om te veronderstellen dat ook 

A. Hegius u.a., p. 291. Van ID., Murmilüus, pp. 8-9). Het is niet vermetel deze locale bloei 
der boekdrukkunst in verband te brengen met Hegius' optreden als rector der kapittel-
school. Waarschijnlijk verkeerde hij zelfs met een van beide drukkers, Richard Paffraet, 
op voet van vriendschap en woonde hij bij hem in (Brief van Agricola aan Hegius, in: 
KRAFFT-CRECELIUS, Beiträge, pp. 8-9). Onder de gedrukte boeken bevinden zich ver
scheidene Griekse werken, maar geen enkel in origineel (o.a. PLATO'S Axiocbus in vertaling 
van Agricola, de fabelen van AESOPUS vertaald door L. Valla en HESIODUS vertaald door 
Nicolaas Valla). De enige aanwijzing die de boekdrukkunst ons levert ten gunste van de 
Griekse studiën te Deventer is het kleine werkje van 18 pp., dat de conjugaties van de 
Griekse werkwoorden bevat. Volledige titel: Conjugationes verborum grascae Oavantriae no-
viter extremo labore (!) collectât et impressae. Of dit door Hegius zelf is samengesteld, is 
mogelijk, maar verre van zeker. KEHRBACH {Plan M.G.P., p. 33) dateert het rond 1480. 
REICHLING wat later, ± 1485-j: 1490 (Beiträge %иг Charakteristik etc., pp. 288-289). 
' A U 500, 21; Listrius was inderdaad een goed Graccist (H. С ROGGE, Ustrius, in: 
Archief voor Kerkgesch. П (1899) p. 209). 
' 'Litteiis cnim latinis... adiunximus Grecas, quid illae sine his haud quaquam pcnitus 
¡ntelligi posse fere doctis visum sit' ( f a i r). De gedrukte tekst van deze oratie bevindt 
zich in het Overijsselsch Geschiedkundig Museum te Zwolle. 
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de 'litterae Graecae' hier een warm onthaal vonden.1 Laten wij min 
of meer sterke vermoedens echter rusten en houden wij ons aan dui
delijke feiten, dan kunnen we vaststellen dat van onderwijs in het 
Grieks pas sprake is met de benoeming van Rutger Rescius, die als 
jong laureatus van Leuven in 1515 te Alkmaar werd aangesteld en 
er zoals Alardus en, zijdelings, ook Murmellius getuigen, Grieks do
ceerde.2 

Veelvuldiger en ook gedetailleerder worden de aanwijzingen ge
durende de jaren 15 20-15 30. De eerste school, waarvan we niet alleen 
weten dat er aan Griekse literatuur gedaan werd, maar zelfs welke 
schrijvers er gelezen werden, is de Goudse school, waarvan het pro
gramma van ± 15 20 ons vertelt, dat de leerlingen 'die int III en IV 
loken si t ten. . . en deel Gryxe brieven (horen)' en 'die in III loken 
sit ten,. . . een poëet int Gryx die Theocritus hiet'. 

In Breda gebruikten de leerlingen in 1525 blijkens het kasboek van 
de rector als grammatica die van Theodorus Gaza (welke Erasmus had 
vertaald en bewerkt) en de Tabulae Aleandri. Als (vrij karige!) lectuur 
diende een dialoog van Lucianus.8 

Dat er ook te Haarlem in de twintiger jaren Grieks op de school ge
doceerd werd, is moeilijk te ontkennen, aangezien men in 1523 zelfs 
'eene materie in Griecsche spraicke gepronuncheert ende bij persona-
gien gespeelt' heeft. Of de publieke belangstelling er voor erg groot 
was, is niet waarschijnlijk, maar dit belette toch drie jaar later de op
voering van Euripides' Hecuba niet.4 De leraar, die voor deze experi
menten verantwoordelijk was, is zonder enige twijfel Mr. Wouter 
Henrixz geweest, 'die in het openbaer gelesen ende lessen gedaen 
heeft in de Grieksche en Hebreeuwsche talen voor de scholieren ende 
alle geleerden, die ze begeeren te hooren'.6 

Van de oude centra zijn in deze jaren Deventer en Alkmaar nog 
steeds de Helleense cultuur trouw gebleven, al weten we overigens 
niets van de gebruikte leerboeken en de gelezen auteurs af. In laatst
genoemde stad berustte de taak het Grieks te onderwijzen gedurende 

1 VAN GELDER neemt bijv. aan dat reeds vóór Rescius Grieks werd onderwezen (pp. 88 
en 106). Bartholomeus van Keulen, de voorganger van Murmellius, zou Grieks gekend 
hebben. Dit althans schrijft Alardus van Amsterdam aan Rescius {ib.. Bijl. C). Hij zegt 
echter niets over enig onderwijs daarin. 
* VAN GELDER, pp. 106-107 ε" Щ1· С. In IJ19 werd Rescius professor in het Grieks 
aan het Trilingue te Leuven. Hij bezorgde verscheidene edities van Griekse auteurs. 
' J. P. W. A. SMIT, in: Het Boek Vili (1919) pp. 120-12}. De tabulae Aleandri {Tabulât 
Graecarum nmiarum) zijn o.a. in 1516 en 1523 te Leuven gedrukt. 
1 GARRER, pp. 17 en 69. 
1 B. W. HOFFMANN, Beknopte geschUdtnis van bet Gymnasium te Haarlem, Haarlem 1889, p. j . 
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het rectoraat van Nannius (1522-1535) bij Dirk Langius uit Enk-
huizen.1 

Met uitzondering van Haarlem, waar men toch wel niet in het 
Grieks geacteerd kan hebben zonder gedegen onderwijs daarin, is het 
voor alle bovenstaande scholen echter een open vraag, of de leerlingen 
wel veel verder kwamen dan een elementaire kennis. Deze vraag nu 
kan echter zeker bevestigend beantwoord worden voor de alumni 
der St. Hiëronymusschool te Utrecht. Van deze inrichting, die het 
uitzonderlijke voorrecht genoot tientallen jaren lang 2 een uitstekend 
Humanist als Macropedius als rector te bezitten s en daarnaast nog 
geleerde Graecisten als Lambertus Hortensius en Cornelius Valerius 
als leraar 4, kan het niet verwonderen, dat haar abituriënten zeer wel 
thuis waren in het Grieks.5 Een van hen was de latere minderbroeder 
Adam Sasbout uit Delft, die als jongen van zestien jaar Homerus 
in het Latijn vertaalde en zowel in het Grieks als in het Latijn rede
voeringen hield.6 

Zo breidde zich het Grieks van lieverlede uit over alle scholen van 
Nederland. In 1533 horen wij er voor het eerst van in Amsterdam, 

1 Jonas Philologus laat 'Cleander' voor het onderwijs in het Grieks te Deventer ±1525 
getuigen (BOMER, Scbülergespräche, p. 156); voor Alkmaar zie POLET, ρ, 8. 
* In tegenstelling tot wat EKKER (p. 25) en J. HARTELUST ( D Ì dictione Georgii Macropedii, 
p. 2) over de komst van Macropedius te Utrecht zeggen - zij stellen die met anderen resp. 
vast in 1540 en 1537- moet nu wel aangenomen worden, dat de beroemde rector al voor 
1534, en wel een aanmerkelijke tijd daarvoor, te Utrecht werkzaam is geweest. Immers 
Adam Sasbout vertrok al in dat jaar naar de universiteit van Leuven, en het staat vol
doende vast, dat hij te Utrecht leerling van M. is geweest (DALM. VAN HEEL, De minder
broeder Adam Sasbout uit Delft, in: Bijdr. Bisd. Haarlem 50 (1933) pp. 403-404). Ook 
G. KUIPER komt op geheel andere gronden tot een aanname van ± 1530 ah het begin
jaar van Macropedius' rectoraat (G. KUIPER, Orbis artium en Renaissance I, Bijl. I, pp, 

347-35°)· 
8 Macropedius was 'in de oude talen zeer ervaren' en heeft o.a. een Linguae Latinae ac 
Graecae rudimento op zijn naam staan (EKKER, pp. 25-26). Deze 'rudimenta' verschenen 
in 1530. Wellicht dat dit mag gezien worden als een aanwijzing voor het begin van 
Macropedius' rectoraat. 
4 Hortensius bevond zich te Utrecht van 15 27-1544. Hij vertaalde o.a. verschillende 
comedien van Aristophanes in het Latijn. Com. Valerius werd in 1557 na het overlijden 
van Nannius professor aan het Collegium trilingue te Leuven (EKKER, pp. 25 en 28). 
* EKKER, pp. 25-26. 
* DALM. VAN HEEL, a.a., pp. 403-404. 
7 In 1533 werd Wouter Deelen aangesteld tot professor in het Grieks en het Hebreeuws. 
Zijn voor ieder toegankelijke colleges gaf hij in de oude Waag op de Dam. Ook Mr. 
Com. Crocus, rector van de school van de Oude Zijde bezocht ze met zijn leerlingen. 
De colleges waren sterk exegetisch en behandelden o.a. het St. Jansevangelie. Was dit, 
zo kan men vragen, de bedoeling van de Amsterdamse magistraat? Zo ja, dan is dit een 
bewijs dat 1) het Grieks onder de Amsterdamse burgers al enigszins ingeburgerd was. 
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in 1540 in Harderwijk1, in 1551 in Maastricht2. Petras Suffridus, die 
vijf oraties nodig had om zijn gehoor van de 'utilitas' van het Grieks 
te overtuigen 3, sticht in 1 j 5 3 een particuliere, selecte school te Leeu
warden, waar hij o.m. les zal geven in de door hem bezongen taal.4 

Praedinius doceert het vanaf 1545 te Groningen.5 Wellicht mag ook 
Leiden genoemd worden, dat van 15 37-1542 en van 15 59-15 61 Mr. 
Jan Sareye als rector had die blijkens een door hem vervaardigde 
syntaxis het Grieks machtig was.e 

Deze jaartallen mogen volstrekt niet altijd bezien worden als ter
mini a quo; het is heel goed mogelijk dat ook tevoren reeds Grieks 
onderwezen werd. Alleen, wij weten het niet. Evenmin echter mag 
men veronderstellen, dat, eenmaal ingevoerd, het Grieks een perma
nente plaats op het lesrooster kreeg ingeruimd. Integendeel, zeker de 
eerste decennia, toen de kennis van het Grieks nog vrij sporadisch en 
het aanbod van leraren al even klein als de vraag groot was, waren de 

2) dat Crocus aan zijn leerlingen zeker al enig elementair onderwijs in het Grieks gegeven 
had. Welnu, Crocus had gestudeerd aan het Trilingue te Leuven en kan dus heel goed 
zelf Grieks gekend hebben. Maar zekerheid hieromtrent hebben we niet. 't Lijkt overigens 
niet erg aannemelijk, dat de Raad van Amsterdam iemand met gereformeerde ideeën 
aanstelde als openbaar schriftverklaarder. Bovendien, waarom ging Crocus er dan met 
zijn leerlingen heen? Deelens wijze van doen had allerminst de sympathie van de streng-
katholieke rector, zoals overduidelijk blijkt uit de debatten tussen hem en Deelen tijdens 
de colleges. De meest plausibele verklaring is wel, dat Deelen werd aangesteld om in 
openbare colleges de beginselen van de Griekse taal te doceren (niet ongewoon: zie hier
boven over Haarlem), daartoe gebruik maakte van de H. Schrift (evenmin een uitzon
dering), maar deze gelegenheid benutte om zijn ketterse denkbeelden ingang te doen 
vinden (Cf. H. F. WIJNMAN, Wouter Deelen, de eerste professor in het Hebreetmscb te Amster
dam, in: Amstelodamum ХХ П (1930) pp. 43-65; J. F. M. STERCK, Onder Amsterdamscbt 
Humanisten, pp. 101-104). 
1 'Ubi praestantissimi quiqui Oratores, Historici, Poetae, quae ad Grammatices utriusque 
linguae praecepta, rei Dialecticae rationem et Rhetoricam artificium faciunt, diligentissime 
ac purissime docebuntur' (Placaet van Magistraat uit 1540, in: BUDDINGH I, p. 134). 
' Onder rector Christiaan Fumius van 1551-1554 (J. BLONDEN, Oe oudste Latt/nscbe stads-
scbool te Maastriebt, in: Publications de Limbourg, 3e s. XI (1930) pp. 14 en 16). 
0 Suffridi Vetri heovardiensis Frisii Orathnes Quinqué, de Multiplici utiiitate Linguae Graecae. 
Inferuntur autem, praeter caetera, de Optima studiorum ratione, et Imitalione, quaedam, et alia 
¡ееtu dignissima. Basileae, per Joannem Oporinum. Op de laatste pagina: 'Basileae, ex 
officina Joannis Oporini, Anno salutis humanae M.D.LXVI. Mense Novembri.' 
* BOOT, p. 7. Blijkens een contract van de Raad met Wijbrandt Hallumensis (1558) zou 
er van dan af ook op de stadsschool Grieks gegeven worden (BOOT, p. 99). 
* Praedinius was rector van IJ45-1559. Er is van zijn hand geen programma bekend. 
Toch is het wel zeker, dat hij Griekse les gaf. Hij behandelde namelijk de 'parvam artem 
Galcni Graecam'. Uit zijn studies over kerkvaders, philosophen en klassieke auteurs blijkt 
bovendien, dat P. een uitstekend Graecus was (J. J. DIEST LORGION, Praedinius, pp. 66 
n. 1, 74 en 76). 
* L. KNAPPERT, Uit de geschiedenis der Groóte of Lotijnscbe School te Leiden, p. 136. 
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Helleense geneugten soms maar van korte duur. Te Gouda bijvoor
beeld, toch een der eerste scholen die zich metterdaad voor het Hu
manisme uitsprak, blijkt in de dertiger jaren een vrij langdurige vaca
ture bestaan te hebben, waarin rector Aernt Dorstenius tevergeefs 
trachtte te voorzien.1 Met de dood van Furnius in 15 54 stierf ook te 
Maastricht het onderwijs in het Grieks weer uit. En wanneer de affini
teit van Wouter Deelen met de Wederdopers hem noodzaakt uit Am
sterdam de wijk te nemen, ternauwernood twee jaar nadat hij met zijn 
openbare en door rector Corn. Crocus en diens leerlingen bijgewoon
de colleges was begonnen, valt ook daar de ontwikkeling weer stil. 

In het algemeen, zo kan men zeggen, leidt het Grieks op de Latijnse 
scholen, zeker gedurende de eerste helft der zestiende eeuw, een vrij 
hachelijk bestaan. Het is dan nog lang geen gemeengoed geworden. 
De uitroep van Clenardus in 1531: ' . . .er is tegenwoordig bijna geen 
plek meer op de wereld zonder aanhangers van de Griekse lette
ren. . . ' 2 moet eerder het formuleren van een vurige wens dan het 
constateren van een feitelijkheid heten. Het tekent de situatie, dat de 
Amsterdamse rector naast zijn leerlingen op de schoolbanken moet 
gaan zitten bij de lessen van meester Deelen. In 15 5 o is er van Grieks 
te Kampen nog geen sprake3, zomin als in 1567 te Breda.4 En te Zwol
le, toch waarlijk niet de geringste onder de hoofdsteden van humanis
tisch Nederland, moest men in 1569 een apart betaalde 'gezel' aan
stellen om 'in der schoeien griecks lass' te geven, waaruit het ver
moeden rijst, dat noch de rector noch een der ondermeesters het 
Grieks voldoende machtig was.6 

Maar dat er op een normaal ontwikkelde school in de tweede helft 
der zestiende eeuw geen mogelijkheid was om zich behoorlijk in het 
Grieks te bekwamen, werd toch langzamerhand een grote uitzonde
ring.6 Alle onderwijsprogramma's uit die tijd laten integendeel duide-
1 Jacob Goudanus trachtte in een brief geschreven tussen de ¡aren 15 j j en 15 36 een zekere 
Henricus over te halen naar Gouda te komen, omdat de rector niemand kon krijgen om 
Grieks te doceren (KESPER, Bijl. XIV, p. 102). Deze Henricus heeft de toezegging gedaan 
voor negen rijnsgulden en de kost een half jaar te komen, maar is deze belofte waarschijn
lijk niet nagekomen (ib., pp. 104 en 54). 
1 Peroratio van de Meditationes, p. 151. 
' J. C. BijSTERBOS, Mededeelmg oi/tr de Gtubiedinis pan bit onderwijs in Kampen, in: Verslagen 
en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschie
denis VII (1872) pp. 54-56. 
* M. A. NAUWELAERTS, De oude Latynse school tan Breda, Bijl. V, p. 179. 
* VAN DooRNiNCK, in: Bijdragen tot de Gesch. ν. Overijssel X (1890) p. 100. 
* Eén van die uitzonderingen kan Kampen (1587) geweest zijn. De bedeesde formulering 
geeft te vermoeden, dat van het Grieks niet veel is terecht gekomen: ' . . .ncque incon-
sultum esset Giaecac linguae fundamenta subinde proponi...' 
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lijk zien dat de nieuwe taal het burgerrecht veroverd had. Ook aan-
stellingsacten en posten uit rekeningenboeken wijzen in dezelfde rich
ting.1 Zeker, het Grieks heeft zich nooit de plaats weten te verwerven, 
die het Latijn als bij erfrecht toekwam. De kennis er van bleef een ze
kere luxe, maar dan een vrij normale luxe. Naast gegevens die er op 
schijnen te wijzen dat zelfs op de lange duur de stand der geleerden 
niet per se aan zich verplicht was bedreven te zijn in het Grieks 2, zijn 
er andere, die doen vermoeden, dat toch een vrij aanzienlijk getal der 
burgers de nieuwe taal behoorlijk kende. Of zou een Hollandse magi
straat er anders een aanzienlijk bedrag voor over gehad hebben om een 
uitstekend Graecist openbare lessen in de Griekse letterkunde te laten 
geven, gelijk de Dordtse raad had bij de benoeming van Nansius? s 

Overigens blijkt hier wel uit, dat de leergierigheid der burgerij al even 
groot was als het enthousiasme der Humanisten. Wij komen nu tot 
de vraag naar de redenen van dit laatste. 

Waaruit sproot de bijna hartstochtelijke verering van de Humanisten 
voor het Grieks voort ? Wel allereerst hieruit dat in deze taal de schat
ten aan eruditio lagen opgeslagen. Zonder een gedegen kennis van het 
Grieks kon niemand aanspraak maken op het bezit van echte weten
schap, omdat het gebied waar zij te vinden was, voor hem een 'terra 
incognita' moest blijven. 'Graeca lingua adeo necessaria, ut vix quen-
quam dixerim eruditum, qui earn ignoraverit'.4 En Erasmus verklaart, 
dat zonder de Griekse letteren alle eruditio als blind is.5 Daarentegen 
was voor de Graecus de toegang tot een Paradijs ontsloten, waar hij 
1 Groningen 1567: 'Ten onderden sal D. Ludovicus (Gratema) vorss. verbunden sijn 
guede classicos authores grecos et latinos tot profijt der schoeien des ioechts der gemeente 
toe lesen end onderholden' (aanstellingsacte van L. Gratema als rector der A-school, in: 
Bijdr. tot de Gesch. en Oudh. inz. v. d. prov. Gron. VI (1869) p. 79). Een dergelijke opdracht 
aan Mr. B. Hacck te Breda Ij8i (NAUWELAERTS, J.»»., p. 181). Volgens Chr. Vladerackus 
werd in Amersfoort (1584) het Grieks zelfs aan kooplieden zeer goed onderwezen (H. J. 
REYNDERS, Gedenkboek van btt Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, p. j i ) . Na de eerste 
moeilijke jaren na de Reformatie, waarbij de school hard achteruit ging, werd met de 
komst van Joachim Orydrius (1583-1591) het Grieks te Dordrecht ingevoerd en naar 
alle waarschijnlijkheid voorgoed (G. J. D. SCHOTEL, De Illustre School te Dordrecht, pp. 
22 vgg.). Het werd ook zeker al in 1595 gedoceerd aan de twee hoofdscholen te Amster
dam (J. WAGENAAR, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen etc. VIII, Amster
dam 171;, p. 659) en te Leiden (BUDDINGH I, p. 163). In 1611 werd het voor alle scholen 
van Gelre en Zutfenofficieel voorgeschreven (Bijdr. en Meded. van GelrelV (1901) p. 360). 
1 In Arnhem was zelfs in 1627 de kennis van het Grieks nog lang niet algemeen onder 
de intelligentsia. Slechts één predikant blijkt in staat te zijn een candidaat voor het ambt van 
conrector te examineren in zijn Grieks (F. GOSLINGS, De Latijnscbt school te Arnhem, p. 6). 
s SCHOTEL, a.w., pp. 33 vgg. 

* RINGELBERGIUS, De raiione studii, p. 17. * A VI 1744, 108. 
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de vruchten maar voor het plukken had, of beter, het water der wijs
heid voor het scheppen. Telkens weer keert dat beeld van het putten 
aan de zuivere bronnen bij de Humanisten terug: ' . . . multa sunt Grae-
cis litteris memoriae mandata in historia, natura rerum, moribus pri-
vatis et publicis, medicina, pietate, quae de ipsis fontibus et facilius 
hauriuntur et purius 1: vele dingen op het gebied van geschiedenis, 
kennis der natuur, particuliere en openbare zeden, geneeskunde en 
godsdienst zijn in het Grieks aan het nageslacht overgeleverd, en wor
den aan de bronnen zelf zowel gemakkelijker als zuiverder geput'; 
' . . . ex instituto omnis fere rerum scientia a Graecis auctoribus petenda 
est. Nam unde tandem haurias vel purius, vel citius, vel iucundius 
quam ab ipsis fontibus ?'2 'Quid quod multa de natura rerum, moribus 
privatis et publicis, de medicina, de pietate Graecis litteris mandata 
sunt, quae de ipsis fontibus et facilius hauriuntur et purius'.3 'Denique 
quicquid habet nobis Medicina probandum / Quicquid item varus pas
sim docet utile libris, / Esse puto primum Graecis e fontibus ortum'.4 

Deze zo afgezaagd aandoende metaphoor heeft nochtans een eeuw 
lang de harten van een aanzienlijk deel der intellectuele élite heviger 
doen slaan: zij ver-beeldt haar innigste overtuiging, en illustreert tege
lijk meedogenloos de beperktheid er van. Het beeld van de fontes 
vormt de kern van de intieme relatie, welke de Humanisten legden 
tussen eloquentia en eruditio, het fascineerde hen echter zo, dat zij 
er niet toe zijn gekomen zelf nieuwe putten te slaan. 

Al of niet opgesmukt met deze schijnbaar nooit vervelende beeld
spraak, is de idee het Grieks te leren uit hoofde van de eruditio bij 
vrijwel ieder vertegenwoordiger van het Humanisme te vinden.5 

Een tweede reden is de verwantschap - de Humanisten meenden 
zelfs dat er van generatieve relatie sprake was β - tussen Grieks en La
tijn. Zonder kennis van de Griekse taal, meent Gamerius, is er geen 
Latijnse taaistudie mogelijk: 

'Tunepotes Graecae linguampraeferre Latinam? 
Tune potes Graecae linguam conferre Latinam? 
Tune putas linguam sine Graecis esse LatinamV ' 

1 Val VI 301, zie ook Val I 280. · LB I J22 A. s FUNGERUS, D« puerorum disciplina, 

pp. 284-285. * GAMERIUS, Oratio dt laudibus linguae graecae, p. 71. 
5 O.a. nog bij HEGIUS ( W I E S E , p. 14), MELANCHTHON (HARTFELDER, pp. 167-168 en 

ScHAiNK, p. 95), SYLVANUS {Deductie, p. 89), N A N N I U S (POLET, p. 6), ERASMUS (L В I X C-E). 

' Dit zegt bijv. VIVES uitdrukkelijk (Val VI 301). Ook GAMERIUS {De laudibus linguae 

graecae, p. 79). Overigens deden de Humanisten nog zo goed als niet aan vergelijkende 

taaistudie. Dergelijke uitspraken kunnen moeilijk tot wetenschappelijk gefundeerde over

tuigingen worden teruggebracht. 7 GAMERIUS, De laudibus lingue graecae, p. 79. 
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En daarom zingt Hegius al even dichterlijk: 

'Quisquís Grammaticam vis discere, discito Graece. 
Ut rede scribas, non prave discito Graece. 
Si Graece nescis, corrumpis nomina rerum. 
Si Graece nescis, male scribis nomina rerum. 
Si Graece nescis, male prefers nomina rerum'.1 

Noodzakelijk, nog steeds volgens Hegius, is het Grieks ook voor 
de Latijnse philologie; hoe anders kon men uitmaken waarom bijvoor
beeld 'thesaurus' met een j· gespeld moest worden en niet met een 
^ ? 2 Hetzelfde argument gebruikt ook Vives: de kennis van het Grieks 
is voor de studie van het Latijn onontbeerlijk.3 En behalve deze op 
intrinsieke verwantschap stoelende redenen, zijn er nog die van meer 
toevallige, culturele aard zijn: de invloed van de Griekse literatuur, 
grammatica en mythologie op de Latijnse.4 Het feit echter, dat het 
overwonnen Hellas op zijn overwinnaar triomfeerde 5, nam in de ge
dachten der Humanisten dergelijke overmatige proporties aan, dat 
men kwam tot overdrijvingen als door Melanchthon gedebiteerd, die 
ronduit beweerde, dat alle schoons in het Latijn te vinden, afstamde 
van het Grieks.* Zonder 'doctus Graece' te zijn, aldus Gamerius in 
dezelfde trant doorslaande, is het onmogelijk dichter te zijn: 'Quis 
bona conficiat nisi Graece carmina doctus ? ' 7 En Erasmus: 'Dit ene 
zie ik door ervaring duidelijk in, dat we in de letteren niets te be
tekenen hebben zonder 'GraecitasV 8 Ook voor Fungerus is de gever
seerdheid in het Grieks noodzakelijk voor iemands 'perfectio Latini
tatis'.9 

Dan zijn er Humanisten, die het Grieks bestuderen, omdat het de 
taal is waarin Demosthenes, Isocrates en Aeschynes gesproken heb
ben, dus omwille van de rhetorica. Onder hen vinden we niet de na
men dergenen, die zich hetzij in uitgesproken negatieve zin, hetzij 
zeer gereserveerd over de studie der rhetorica hebben uitgelaten. Fei
telijk halen alleen Sturm en Gamerius expressis verbis deze reden aan. 

1 WIESE, p. 14. ' ib. ' Val VI joi en I 280. 
4 Zie bijv. ERASMUS LB IX 84 D. 
* 'Graecia capta verum victorem cepit' (HORATIUS). 
* HARTFELDER, p. 168; zie ook SCHAINK, pp. 96-97. 
7 GAMERIUS, De ¡audibus linguae дчисае, p. 65. 
' In brief aan Colet (1504), A I 181, 90. Zie ook LB IX 8} A. 
' 'Adde, quod Giacca est erudita admodum et locuples: et quemadmodum Latina lingua 
alias potest copia sua instruere ac juvare, sic Graeca tum Latinam ipsam turn alias (sc. 
linguas) quoque auget et adomat: estque perfection! Latinitatis necessaria' (JDeриегогшя 
disciplina, pp. 284-285). 
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Bij de eerste staat het Quintiliaanse eloquentie-ideaal weer zo uitge
sproken op het voorplan, dat hij Homerus vooral waardering waardig 
acht om zijn schatten aan welsprekendheid. 'Uit hem,' zo zegt hij, 
'zou men de ganse rhetorica kunnen opbouwen'.1 Ondanks de nogal 
magere instemming met dit welsprekendheidsmotief, werd de keuze 
der auteurs op de scholen er toch grotendeels door bepaald, hetgeen 
verderop nog aangetoond zal worden. 

Behalve bovengenoemde redenen van wetenschappelijke of linguale 
aard, vinden we bij verscheidene Humanisten nog als motief aange
haald: de studie der H. Schrift en de morele verheffing der jeugd. 
Voor Melanchthon, Erasmus e.a. was het nut, ja de noodzaak van de 
kennis van het Grieks voor de studie der theologie ( = H. Schrift) 
iets wat ze niet ophielden te verdedigen, o.a. tegenover de monniken, 
die de taal der Grieken veroordeelden als zijnde de taal der schisma-
tieken.2 Zonder haar is het onmogelijk, zo zegt Melanchthon, om tot 
ware theologie te komen. 'Welk een zaligheid zich zonder tolk met de 
Zoon van God, de evangelisten en apostelen, met divus Paulus te kun
nen onderhouden I ' a Juist door de verwaarlozing van het Grieks heeft 
onder meer de studie der theologie zwaar te lijden gehad.4 En niet al
leen zij. Want impliciet betekent dit bij Erasmus en velen van zijn 
geestverwanten, dat ook het morele gehalte der mensheid gedaald is. 
Niet voor niets wenst hij zo vurig, dat iedereen, tot zelfs de 'vrouw
tjes' toe, het Nieuwe Testament zou lezen.5 Melanchthon spoort tot 
de lectuur van Pindarus en Euripides vooral aan omwille der 'gravis
sima praecepta' op het stuk van zedelijkheid, die in hun werken voor
komen.® 

De hoge bedoelingen, die bij de studie van het Grieks voorzaten 
waren waarlijk niet geheel en al uit de lucht gegrepen. Al doet het 
wat gezocht aan, wanneer Hegius de waarde van deze taal in verband 
met de liturgie uiteenzet7, met meer recht spoort Gamerius aan er zich 
op toe te leggen door te wijzen op het feit, dat door gebrekkige en 

1 STURM, Classicae epistolae, ed. J. ROTT, pp. 72-73; GAMERIUS, Oe laudibut linguae дчисае, 

pp. 66-67. 

* H. J. KAMMEL, Gescbtcbte des diutscbtn Scbulwtsms im Übergang vom Mittelalter χμτ Neuzeit, 

p. 388-400; J O H . MULLER, Die Zwickauer Schulordnung, in: Neue Jahrb. f. Philol. u. Päd. 
C X X (1879) p. 483. 
9 'Quam dulce igitui est, imo yero quanta foelicitas est, posse cum Filio Dei , cum 
Ev^ngelistis et Apostolis ipsis, cum divo Paulo absque interprete loqui, et veras vivasque 
audire ас reddcre voces?' (Corpus Reformatorum XI 859); zie verder PAULSEN I, p. 215; 

HARTFELDER, p. 167; SCHAINK, p. 97. 

* LB I X 83 В sqq. 6 J. H U I Z I N G A , Erasmus, p. 118. 

' SCHAINK, pp. 102-103. ' WIESE, p. 14. 
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foutieve vertalingen reeds vele ketterijen ontstaan zijn.1 In de gedach
ten van een der grootste Duitse Graecisten, Rhodomanus, vond de 
studie van het Grieks tenslotte nog een politiek-religieus doelwit, dat 
al even grandioos van opvatting als illusoir in verwezenlijking was, 
de incorporatie van de Grieken bij het Duitse Rijk.2 

Overschouwen we al deze argumenten om de studie der Helleense 
taal te bevorderen, dan blijkt zeer duidelijk, dat de Humanisten niet 
gekomen zijn tot een waardering van de taal zelve, althans niet expli
ciet. Het is immer de waarde van de-taal-in-dienst-van die zij op het 
oog hebben, als zij opwekken tot de studie van het Grieks. De waarde 
van een zich onbaatzuchtig er op toeleggen zonder meer is hun vol
strekt ontgaan. Beide klassieke talen werden bestudeerd met een utili
tair oogmerk: Latijn allereerst met een utilitair-formeel doel, Grieks 
daarentegen met een hoofdzakelijk utilitair-materieel doel. Het was 
aan later tijden voorbehouden andere waarden er in te ontdekken, 
toen de humanistische doelstellingen hun betekenis ver overleefd ble
ken te hebben. 

Bezien wij het onderwijs in het Grieks zoals het in feite op de scholen 
onderwezen werd, dan blijkt zeer duidelijk, dat bovengenoemde oog
merken ook met volle kracht in de praktijk doorwerkten en de aard 
van de literatuur goeddeels bepaalden. 

Omwille van de eruditio, die er in besloten lag, las men te Deventer 
in 15 64 de Aphorismi van Hippocrates, 'aut aliud aliquod ex arte medi
ca Graecum opusculum', en te Utrecht (1565) de Politica van Aristo
teles en de Oeconomica van Xenophon 'ut iam ad graviores et altiores 
disciplinas instructiores évadant'. Hesiodus, die Ubbo Emmius zich in 
1594 te Groningen voorstelt te behandelen, en nog meer Homerus 
(Utrecht 1565, Groningen, Deventer 1611 en 1619), moesten naar alle 
waarschijnlijkheid onder meer dienen om de leerlingen de noodzakelij
ke mythologische kennis aan de bronnen te laten putten. 

Nog sterker was de rhetorica een medebepalende factor in de lec-
tuurkeuze. Het is opmerkelijk hoe vaak de Paraenesis ad Oemomcum 
van Isocrates aangegeven staat: Deventer (1564 en 1619), Utrecht 
(1565), Leeuwarden ca. (1588), Groningen (1594), Kampen (1599), 
Nijmegen (1601) en Zutfen (1619). Het is mogelijk wel in verband 
met de ethische strekking van dit werk, dat het blijkbaar zo en vogue 
was. Naast Isocrates en soms alternatim met hem ter behandeling aan
bevolen verschijnt Demosthenes zonder nadere aanduiding van opus 

GAMERIUS, Ot ¡audibus linguai gratcat, p. 72. ' PAULSEN I, pp. 376-377. 
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op de reglementen van Deventer (1564) en Groningen (1594). Het 
programma van eerstgenoemde stad legt duidelijk verband tussen het 
onderricht in de rhetorica en de beide genoemde Griekse rhetors, met 
wie tevens ook Cicero's redevoeringen werden behandeld. De tekst 
van het reglement der laatste stad benadrukt tot tweemaal toe, dat de 
Latijnse en Griekse authores vooral werden gelezen om aan de hand 
van de tekst de praecepta van de dialectica, rhetorica en dichtkunst 
te verklaren: Oratores ac poetae Latini et Graeci enarrabuntur cum 
ostenso artium ac praeceptorum usu.'1 

Zoals Isocrates zijn ruime plaats toebedeeld kreeg omwille der rhe
torica, zo viel Plutarchus de eer te beurt op de lesroosters geplaatst 
te worden wegens de ethische strekkingen in zijn werk. Wordt zijn 
naam genoemd, dan is het bijna altijd met de nadere vermelding van 
de verhandeling De liberorum educazione waarvan men toen nog stellig 
geloofde, dat zij van zijn hand was. In Gouda las men genoemd 
werk in de Latijnse vertaling van Erasmus, maar in de overige scholen 
in de oorspronkelijke tekst, en wel te Utrecht (1565 en 1578) en Leeu
warden ca. (1588). Misschien moeten wij in de Paedagogia die men te 
Kampen (1599) las ook genoemd werk zien. Naast de heidense mora
list krijgt ook een enkele maal een oud-christelijke schrijver een plaats 
op het humanistische leerplan, zoals te Utrecht Joannes Chrysosto-
mus (De orando Deurn) in 1565 en 1578 en Basilius, alleen in laatstge
noemd jaar. Veel drukker maakte men gebruik van de H. Schrift. 
Mag dit zich toeleggen op het lezen van Gods woord beschouwd wor
den als een resultaat van het streven der Humanisten naar een wijdere 
verspreiding van de H. Schrift ? Het zou geheel liggen in de lijn van 
de zestiende-eeuwse school met haar ethische doelstellingen, en niets 
belet ons dit te veronderstellen. Naar ons gevoelen werd men bij de 
keuze van deze lectuur echter niet alleen geleid door motieven van 
religieus-zedelijke aard, maar ook door methodische overwegingen.2 

Het aantal auteurs, dat buiten de hierboven genoemde nog gelezen 
werd, is maar jammerlijk klein: Theocritus (Gouda ± 1565), Lucianus 
(Breda 1525 en Utrecht 1565), Plato (Utrecht 1565), Aesopus en Pho-
cylides (Deventer 1611); in Den Briel (1597) kon de rector een keuze 
doen uit Aesopus, Homerus, Isocrates en Euripides. 

Vergeleken bij de literatuur die de Humanisten aanraden, valt de 
schamelheid van de schoolprogramma's in deze wel op. Erasmus stelt 
bovenaan Lucianus,. vervolgens Demosthenes en Herodotus; van de 
dichters wil hij gelezen zien Aristophanes, Homerus en Euripides.3 

1 Roos, p. 12. ' Zie blz. 20). 3 LB I JÏI D. 
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Ondanks de critiek, die Vives op Homerus uitoefent - Vergilius staat 
ver boven hem - , moeten de leerlingen volgens hem toch met de grote 
blinde zanger van Griekenland beginnen. Verder noemt de Spaanse 
Humanist Aristophanes, Euripides, Hesiodus, Pindarus, Theocritus 
en de historiographen Herodianus, Xenophon en Thucydides. In een 
later stadium van de studie moeten de leerlingen nog privatim Isocra-
tes, Herodotus, de grote redenaars en zelfs Aristoteles bestuderen, de 
laatste niet zozeer om de philosophie dan wel voor het verzamelen van 
biologische zaakkennis.1 Nog langer is de rij bij Melanchthon: buiten 
de door Vives aanbevolen schrijvers, vinden we bij hem nog aange
raden Aesopus, Aratus, Plato, Lucianus en Plutarchus.2 Sturm zet zijn 
leerlingen in de eigenlijke gymnasiumtijd de lectuur voor van Demos
thenes en Homerus, waarbij dan later in lectiones publicae nog enkele 
dichters worden behandeld (Aristophanes, Sophocles, Euripides, Pin
darus, Theocritus, Hesiodus), terwijl de leerlingen thuis Xenophon, 
Herodotus en Thucydides moesten lezen.3 

Men ziet hoe weinig hier theorie en praktijk overeenkomen. De 
beide veelgelezen auteurs in de scholen, Isocrates en Plutarchus, wor
den of helemaal niet of zonder bijzondere nadruk genoemd. Pas Fun-
gerus, wel onder invloed van het heersende gebruik, zet de eerste 
meer speciaal als lezenswaardig auteur voor het gymnasium voorop, 
samen met Xenophon (Cyripaedia), Homerus en Hesiodus.4 En Vere-
paeus is totaal gezwicht en geeft beiden een plaats in zijn lectuursche-
ma voor de classis secunda.5 Al met al kunnen wij constateren, dat in 
dit opzicht de meningen der Humanisten geen weerklank hebben ge
vonden in de school, en dat deze haar eigen weg is gegaan. De keuze 
der Griekse auteurs is, anders dan bij het Latijn, door de theorie vrij
wel niet onmiddellijk beïnvloed. 

De tweede conclusie, die we uit de gebruikelijke lectuur van de La
tijnse school mogen afleiden is deze, dat de auteurs vrijwel met ge
lezen werden om de imitado, om de stijloefening. Het is waar dat de 
rhetorica een sterk determinerende factor betekende in de literatuur
keuze, maar Demosthenes en Isocrates werden niet bestudeerd om
wille van hun rhetorische waarde om als model dienst te doen bij het 

1 Val VI 333-336. Opmerkelijk is in zijn lectuurkeuze, dat de dichters het verre winnen 
van de prozaïsten. Een dergelijk overwicht, ofschoon niet zó uitgesproken, valt ook op 
te merken bij zijn opsomming van Latijnse auteurs (zie hfdst. V, blz. 154). 
! SCHAINK, pp. 98-112. Alleen Theocritus noemt M. niet. 
8 STURM, Classicae episiolae, cd. J. ROTT, pp. 58 vgg.; Dt literarum ludís recte aptritndis, 
f 25 ν en f 34 ν - 3J r. 
* Df pmrorum disciplina, p. 280. * Institutiones, pp. 137-169. 
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houden van Griekse redevoeringen. Zij óók stonden voornamelijk in 
dienst van de Latijnse taalvaardigheid. Van een 'exercitatio styli' in 
het Grieks is vrijwel geen sprake geweest. Het Utrechtse reglement 
van 1565, waarop het Grieks, in vergelijking met alle andere Neder
landse programma's, het rijkst bedeeld is, maakt alleen melding van 
het wekelijkse vertalen van een Latijnse epistola in het Grieks. Het
zelfde vinden we in het Groningse programma van Ubbo Emmius. 
De leerlingen van de school te Leeuwarden moesten in 1612 Griekse 
brieven en carmina maken, maar of we deze bepaling serieus moeten 
nemen, valt te betwijfelen, aangezien ze, zonder hoegenaamd enige 
voorafgaande gewagmaking van Grieks onderwijs, als een steen uit 
de lucht komt gevallen. De enige scholen waar men toch wel schijn
baar ernstig gepoogd heeft de knapen tot een actieve en eloquente 
taalbeheersing in het Grieks te educeren, die met de Latijnse kon wed
ijveren, schijnen de gymnasia van Kampen (1599) en Deventer (1619) 
te zijn geweest. In de 'Leges et Ordo 'van eerstgenoemde plaats staat 
althans te lezen: 'Diebus Veneris Epistolae aut argumenta arbitrio 
nostro praescripta Latine, tum, pro ingeniorum ratione, Graece com-
positae, Martis carmina tradentur.' En te Deventer staat voor de tertia 
aangegeven: 'Exercitatio oratoria et poëtica tum in Graecis tum in 
Latinis.' In beide plaatsen werd bovendien de 'Prosodia Graeca' be
handeld, en ook hierin vormen de twee programma's een uitzonde
ring vergeleken met de andere. 

Komt dus de 'exercitatio styli' in de Griekse taal althans nog spora
disch voor, van enig bewust streven het Grieks naast het Latijn tot 
een tweede omgangstaal te cultiveren, is in Nederland helemaal geen 
sprake geweest. Dit komt duidelijk uit in de ontstentenis van Griekse 
dialogenverzamelingenl, alsook in het ontbreken van voorschriften 
die de leerlingen zouden moeten nopen zich onder elkaar van het 
Grieks te bedienen, voorschriften waarmee, zoals we in hoofdstuk IV 
gezien hebben, de reglementen ten aanzien van het Latijn niet karig 
waren. De Nederlandse scholen vormen hierin geen uitzondering op 
die in het buitenland. De gevallen, dat men de knapen oplegde óf La
tijn óf Grieks te spreken, vormen ook daar zulke grote uitzonderingen, 
dat zij aan de algemene regel niets veranderen.2 

1 Toch zijn er enkele Griekse coUoquiabundels bekend, bijv. de anonieme verzameling 
uit 1516, gedrukt achter de grammatica van Gaza, die van Reuchlin, en de in i j i y te 
Leuven verschenen καθημερινή ομιλία (Α. HORAWITZ, Über dit Colloquia des Erasmus, 
p. 57 η. 4; ΚυκΕΝΗΕίΜ, p. 44)· 
* Te Memmingen (1580) gold de bepaling, dat de secundan! zich van één van beide talen 
moesten bedienen. Waarschijnlijk ook in het Grauenklooster in Berlijn onder rector 
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Wij mogen dus besluiten: de Latijnse school in Nederland heeft zich 
tevreden gesteld met een vrij magere Griekse literatuur, die voorna
melijk om haar rhetorische, eruditieve en zedelijke waarde werd be
studeerd. Slechts bij uitzondering, en dan nog vrij laat, is hier en daar 
gepoogd te komen tot een 'eloquentia Graeca', nergens echter tot 
Griekse conversatie. 

Na zo het doel van de Griekse studiën te hebben vastgesteld, willen 
wij thans nog bezien welke methode daarbij gevolgd werd. 
- Uit de ondergeschikte plaats van het Grieks ten opzichte van het 
Latijn vloeide voort, dat men met de eerste taal pas een begin maakte, 
wanneer de leerlingen met het Latijn al flink op streek waren. Het is 
waar, dat Erasmus zich hier door Quintilianus op een dwaalspoor laat 
brengen. De Romeinse paedagoog wil namelijk dat de leerlingen be
ginnen met het Grieks, en wel om twee redenen. Een practische: 'Quia 
latinam, qui pluribus in usu est, vel nobis nolentibus perbibet (se. 
puer)... ': het Latijn, dat de meeste mensen onder elkaar spreken, 
leert de knaap toch al wel spelenderwijze, zelfs als wij (schoolmeesters) 
ons hiertegen zouden verzetten; en een 'wetenschappelijke' reden: 
'quia disciplinis quoque graecis prius instituendus est (se. puer), unde 
et nostrae fluxerunt'1 : men moet beginnen met de jongen in de Griek
se wetenschap te onderrichten, omdat uit haar de onze is voortge
komen. De ene reden snijdt al even weinig hout als de andere, maar 
zeker de eerste, die de prioriteit van het Grieks baseert op het moeder
taal-zijn van het Latijn, dat de knapen dus toch wel leren, gold in de 
tijd van Erasmus helemaal niet meer. Desondanks praat deze zijn 
idool klakkeloos na.2 Vives daarentegen en Clenardus 3 wijzen hier 
onomwonden Quintilianus af. Of beter gezegd, beiden menen dat de 
Romein, leefde hij in hun dagen, zich anders over de zaak zou hebben 
uitgelaten. In de grond, zo zegt Vives, zijn Quintilianus en ik het vol
komen met elkaar eens, wanneer ik van mening ben, dat gezien de 

Hilden (1581-1586) (H. BENDER, Gescbìcble dej Gtiebrtenschulwesens in Deutsebland stil der 
Reformation, pp. 25-28). Ook onder Sturm is een dergelijke bepaling van kracht geweest 
te Straatsburg: 'Cum colludunt, cum ambulant, cum obviam veniunt sermo sit latinus, 
aut graecus* (A. LEROY, L'enseignement élémentair! de la grammaire latine, in: Revue de 
l'instruction publique (1862), III, p. 44). GELDENHAUER in zijn Institutie sebolae ebris-
tianae: 'Nullos sodali suo, ubicumque locorum fuerit, alia lingua quam Latina aut Graeca 
loquatur' (f В 6 ν). 
1 HOFER, p. 83; A. MESSER, Quintilia» als Didaktiker..., p. 375. 

• L B I j a i B. 
8 Val VI 303 en 332; Α. ROERSCH, Correspondance de Nie. CUnardl, p. 64 (brief aan Rescius 
van 1535). 
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veranderde omstandigheden aan de 'Graecitatis rudimentis' een 'exac-
tior Latinae Linguae disciplina' moet voorafgaan. 

Voor zover mij bekend is er slechts één poging gedaan - en niet eens 
in Nederland - om de Erasmo-Quintiliaanse opinie van zo nabij moge
lijk te volgen. In 1551 projecteerde Leichius te Keulen een program, 
dat reeds in de laagste klas het leren van het Griekse alphabeth voor
schreef. Duidelijk bleek dit echter een plan 'des grünen Tisches' te 
zijn: het is nooit ten volle doorgevoerd. Wat in de prima (hier laagste 
klas) geleerd had moeten worden, werd verschoven naar de secunda. 
En omdat Leichius' school geen, wat wij zouden noemen, octava bezat 
(hij vorderde al enige kennis van het Latijn vóór de kinderen op school 
kwamen), komt het met andere woorden dus hierop neer, dat met het 
Grieks te Keulen een begin werd gemaakt in de sexta.1 Hetgeen toch 
nog zeer vroeg is vergeleken met andere scholen. 

Een pendant van het Keulse experiment vinden we in de Hiërony-
musschool te Utrecht (1565). Ook daar werd met het Grieks reeds in 
de sexta begonnen, zij het dan ook dat men dat eerste jaar niet verder 
kwam dan het lezen en schrijven van de Griekse letters en het leren van 
de declinaties van eenvoudige woorden.2 Normaal was het evenwel 
dat pas in de quarta, dat wil dus zeggen, wanneer de leerlingen met 
Latijn al zover waren, dat alleen nog de finishing touch ontbrak, met 
de rudimenta een begin gemaakt werd. Zo te Gouda ( i 15 20) reeds, 
te Deventer (1564), te Nijmegen (1601) waar het programma dichter
lijk zegt dat de leerlingen 'Graecorum filiis colludere assuescant', en 
in de meeste andere steden waarvan wij een reglement bezitten. Alleen 
te Utrecht blijkt men in 1578 nog iets van de traditie van 1565 te 
hebben bewaard en moeten reeds de quintani de InstituHones van Ma-
cropedius leren. Ook op de lesroosters van Deventer en Zutfen (beide 
van 1Ó19) staat de quinta als aanvangsklas vermeld, terwijl de eerst
genoemde school in 1611 en de school van Breda in 1616 het Griekse 
onderwijs uitstellen tot de tertia. Ook te Venlo ( i ібор) wachtte men 
zeer lang: pas in de classis.humanitatis, de hoogste klas dus van de 
vier, kwam men er aan toe de leerlingen de grammatica van Gretserus 
te doceren, en dit is bovendien het enige wat de Venlose jeugd van 
het Grieks schijnt geleerd te hebben. 

1 J. KUCKHOFF, Oer Sieg dis Humanismus ..., pp. Jo-53-
' Naast Utrecht zou men het programma van Kampen uit 1599 kunnen noemen. Dit 
is evenwel omtrent het aanvangsstadium van het Grieks vrij duister. In de quarta (gelijk 
staande met wat elders sexta heet) wordt al gewag gemaakt van het lezen van Griekse 
letters en getallen (!). In de tertia ( = quinta) horen we over Grieks echter totaal niets. 
Pas in de secunda ( = quarta) staat er weer iets van. Ik kan dit niet verklaren. 
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Dat het streven naar bondigheid en geleidelijkheid, dat in de geschie
denis van de Latijnse grammatica naar voren komt, ook de Griekse 
grammaires beïnvloed heeft, is vanzelfsprekend. 

Aanvankelijk moest men het doen met de kolossale folianten van 
Manuel Chrysoloras, Theodorus Gaza, Konstantinos Laskaris en De
metrios Chalkondyles, allen geleerde Byzantijnse emigre's in Italië, die 
zich om de didactische bruikbaarheid hunner boeken weinig bekreun
den.1 Maar al spoedig waren er meer practisch aangelegde geesten 
- onderwijsmannen voornamelijk - die hierin verbetering trachtten 
te brengen. 

Het principe de leerboeken te adapteren aan het jeugdige bevattings
vermogen, heeft op verschillende manieren doorgewerkt. Allereerst 
liet men de vraag- en antwoordmethode vallen 2, die vóór de uitvin
ding der boekdrukkunst tot op zekere hoogte aanbeveling verdiende, 
maar er na volkomen uit de tijd was. Hoe lang deze erotematische 
methode nog heeft doorgewerkt en de ontwikkeling der enorme mo
gelijkheden voor de didactiek, die in de typographie besloten lagen, 
heeft belemmerd, blijkt wel uit de grammatica van Melanchthon van 
het jaar 1518, die er nog altijd de sporen van draagt. Georgius Rithae-
merus schrijft zelfs in 1524 zijn compendium nog volgens dit over
oude procédé.3 

Vervolgens ging men er tegen het einde der vijftiende eeuw toe 
over de verklarende tekst niet meer in het Grieks, maar in het Latijn te 
schrijven. Het wordt in de zestiende eeuw een normaal gebruik, hoe
wel er ook dan nog uitzonderingen op blijven.4 Tenslotte trachtte 
men te komen tot een leerboek, dat met voorbijzien van futiele regels 
en excepties, de jeugd een fundament verschafte, dat in betrekkelijk 
korte tijd te leren was. Men kon de reeds bestaande uitvoerige gram
matica's besnoeien, zoals Guarino van Verona de Erotemata van Chry
soloras compendieerde tot een schoolgrammatica, die lang, ook op de 
scholen in Duitsland, in gebruik gebleven is.s Maar vaker ging men 
er toe over oorspronkelijke werkjes samen te stellen, die echter in hun 
uiterste beknoptheid soms over het doel heen schoten.9 Tot dit genre 
behoort o.a. het Compendium van Amerotus, dat men zich, naar het 
voorwoord belooft, binnen drie maanden eigen kon maken.7 Met ere 

1 VOIGT Π, pp. з84-}85. 
1 KuKENHEIM, p. 13. s ¡b. 
4 ¡b. Zie ook de table chronologique, pp. 134-135. 
• VOIGT Π, pp. 384-385. 

' A. ROERSCH-V. CHAUVIN, Étude sur la vie et les travaux dt NU. Clénard, pp. 73-79. 
7 KUKENHEIM, pp. 14 en 135. 
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mogen hier ook genoemd worden de Riulimnta van Macropedius, 
daarom ook al omdat het een van de weinige grammatica's is, die be
wust appelleert aan het visuele opnemmgsvermogen door het geven 
van synoptische overzichten.1 

In hetzelfde jaar echter dat de Utrechtse rector deze Radimenta uit
geeft, 1530, verschijnt te Leuven het boekje, dat alle andere gram
matica's in heldere bondigheid en practische bruikbaarheid verre achter 
zich laat - en voor lange tij dl -, de Insti tutiones absolutissimae in linguam 
Graecam van Nicolaas Clenardus.2 Ondanks dat de auteur gestreefd 
heeft naar een afgeronde behandeling van alle 'octo partes' en zelfs 
kans heeft gezien een 'compendiosa et luculenta Syntaxeos ratio' op 
te nemen, telt het geheel toch slechts ongeveer honderd vijftig pa
gina's. De populariteit van het werk wordt wel duidelijk geïllustreerd 
door het feit, dat Buisson voor de zestiende eeuw alleen al zes en 
vijftig verschillende drukken heeft weten te achterhalen.3 In Engeland 
genoot het hoog aanzien en beleefde het een wijde verspreiding.4 In 
Duitsland evenzo, al maakte het daar toch niet zo'n opgang als de 
grammatica van Melanchthon.5 Ook de Lage Landen hebben deze pio
nier van de taaimethodiek geëerd door regelmatig en vrij langdurig 
zijn werk bij het onderwijs te gebruiken, o.a. te Naarden (1569)·, 
Leeuwarden ca. (1588), Groningen (1594), Den Briel (1597), Kam
pen (1599) e n Deventer (1611). In 1625 werd het door de Staten van 
Holland voor alle scholen voorgeschreven.7 

Nog een ander werk voor het onderwijs in het Grieks heeft Clenar
dus' naam bekendheid gegeven, namelijk de Meditationes Graecanicae 
in artem grammaticam, dat in 15 31 eveneens bij Rescius te Leuven ver
scheen. Dit brengt ons echter op een typerend kenmerk van de metho
diek bij het Grieks: dat men daarbij namelijk, veel sterker dan dit het 
geval was bij de Latijnse studiën, gebruik maakte van de inductieve 
methode, zij het dan al ook hier niet zonder compromis, en misschien 

1 Graecarum Inslituiiomtm rudimenfa per tabulas compendiose accuraleque ptrstricta. Summa 
nunc diligentia castigata, inque lucem edita. Authore Georgio Macropaedio. Paiisiis. 
Apud Thomam Richardum, Sub Bibliis autels, a regione collegii Remensis. 1554. De eerste 
druk dateert van 1530. 
s Uitgegeven bij Rescius te Leuven in 15 30. Wij hebben de uitgave van 1551 van Gravius 
te Leuven gebruikt. 
* Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVIe siiele. Paris 1886, pp. 161-164. 
* F. WATSON, Tbe English Grammar Schools..., p. 501. 
5 MERTZ, p. 309. 

' F. A. L. RIDDER VAN RAPPARD - S. MULLER, Verslagen van kerkvisitatim in bet bisdom 
Utrecht in de tie eeuw, p. 384. 
7 BURGER, in: Het Boek VII (1918) p. 361. 
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wel niet alleen gedreven door een bewust gedane keuze, maar ook 
gedwongen door gebrek aan goede grammatica's. Zo liet Guarino 
van Verona zijn leerlingen, nadat dezen het door hem bewerkte com
pendium van Chrysoloras' grammatica hadden doorgewerkt, onmid
dellijk met de lectuur beginnen, terwijl ze zichzelf daarbij mochten be
dienen van Latijnse vertalingen.1 Deze als een enorme vondst.be
schouwde methode schijnt geen uitzondering gebleven te zijn. Zij 
kan tenminste een deugdelijker verklaring zijn van de moeilijkheid, 
waar o.a. Bender zich het hoofd mee gebroken heeft, hoe namelijk 
leerlingen, die nauwelijks met het Grieks begonnen waren de zware 
lectuur al aan konden van Theognis, Theocritus, Demosthenes, He-
siodus, e.a. ' . . .einige Erklärung kann man darin finden,' zo zegt deze, 
'dasz man auf den Inhalt - abgesehen von der moralischen Ausbeu
tung - keine Rücksicht nahm und nichts weiter that, als dasz man die 
Grammatik an den Klassikern einübte'.2 Afgezien van de tegenspraak, 
die deze oplossing behelstэ, is het overigens niet wel aan te nemen, 
dat de lectuur van Griekse auteurs alleen maar diende tot confirmatie 
der praecepta. Wat (zeer gedeeltelij к I) geldt voor de lectuur van La
tijnse schrijvers, mag hier niet voetstoots en in volle omvang als oog
merk van de Griekse lectuur aangenomen worden. Eerder, mogen we 
veronderstellen, was hier een nieuw methodisch principe werkzaam, 
dat ook in onze schoolprogramma's zijn sporen heeft nagelaten. Het 
Goudse programma van ± 15 20, dat toch vrij gedetailleerd van uur 
tot uur de activiteit van de leerlingen bepaalt, spreekt met geen woord 
over enig grammaticaal onderwijs, maar geeft desniettegenstaande 
voor de quartani de lectuur op van 'Gryxe briven' (hoogstwaarschijn
lijk van Paulus) en voor de tertiani van 'een poëet int Gryx die Theo
critus hiet'. Maar laat dit berusten op een omissie van de redacteur, of 
afgedwongen zijn door een mogelijk manco aan geschikte gramma
tica's, waarbij men dan van de nood een deugd maakte, van andere 
reglementen kan dit niet meer verondersteld worden. De 'Ratio' uit 
1588 voor de Friese steden schrijft de leerlingen woordelijk voor de 
'Graeca grammatica Clenardi cum Isocrate ad Demonicum'. En vrijwel 
gelijkluidend is de bepaling van het Nijmeegse reglement van 1601. 
In beide programma's markeert deze zinsnede tevens het begin van 
de Griekse studie, m.a.w. de Friese en Nijmeegse jeugd entameerde 
het Grieks gelijktijdig grammaticaal èn in de literatuur, iets wat, zo-

1 VOIGT I, p. 556. 
2 H. BENDER, Geschichte des Gelebrtenschulacsens in Deutschland seit der Kiformation, p. 27. 
3 Immers, als de leerlingen al zover waren, dat de zedelijke strekking hun duidelijk 
gemaakt kon worden, is het niet meer nodig een andere verklaring te zoeken. 
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als we gezien hebben, voor het Latijn alleen maar te Deventer (1564) 
gebruikelijk is geweest.1 Wat bij de Latijnse studie echter nooit is ge
poogd, de prioriteit van het levend taalgebruik ten opzichte van de 
grammatica ook temporeel te nemen, m.a.w. de inductieve methode 
zonder compromis toe te passen, heeft men wel gedaan bij het Grieks. 
Te Deventer namelijk liet Sylvanus zijn leerlingen in de quarta eerst 
de Fabu/ae Aesopi Graecae lezen en pas in de volgende klas kwam het 
systematische grammatica-onderwijs aan bod. Ook waar men niet zo 
progressief was als in boven aangehaalde gevallen, liet de lectuur toch 
meestal nooit langer dan één klas op zich wachten. Alleen te Utrecht 
(1565), waar men in de sexta al met de allerelementairste zaken begon, 
en in de quinta de Ikudimenta van Macropedius leerde, duurde het tot 
de quarta voor de Evangeliën in het Grieks gelezen werden, ook dan 
nog niet zonder dat de uitgebreide grammatica van Ceporinus werd 
behandeld. Een zelfde verhouding tussen grammatica en authores ver
toont het Groningse reglement van Emmius. Maar deze afwijkingen 
kunnen toch de totale indruk geen afbreuk doen, dat de verhouding 
tussen de auteurs en de grammatica voor de eersten bij het Grieks 
gunstiger was dan bij het Latijn. In dit kader mogen we ook wel plaat
sen de duidelijke voorkeur voor de H. Schrift als aanvangslectuur. 
Er is vrijwel geen school, waar men van deze bij uitstek voor de toe
passing van de inductieve methode geschikte lectuur (een vrij gemak
kelijke, in het Latijn al bekende tekst), geen gebruik heeft gemaakt.2 

Feitelijk werd hier in de kern Guarino's 'groszartiger Kunstgriff' toe
gepast. 

Het is wederom Clenardus geweest, die wat links en rechts geëxpe
rimenteerd werd, heeft verwerkt in een systematische leergang, de al 
genoemde Meditatioms Graecanicae in artem grammatkam? Hij heeft 
daarvoor gebruikt de brief van Basilius de Grote aan Gregorius van 

1 Eventueel zou naast Leeuwarden ca. en Nijmegen nog Kampen genoemd kunnen 
worden. In 1599 werd in de secunda ( = quarta) de grammatica van Clenardus geleerd 
tegelijk met de lectuur der Evangeliën. Maar de vrij duistere vermelding van het Grieks 
in de quarta (— sexta) (zie aant. 2 op blz. 199) weerhoudt ons. 
a Meestal las men de Evangeliën: Deventer (1564 en 1619), Utrecht (1565 en 1578), 
Den Bricl (1597), Kampen (1599), Nijmegen (1601). Te Deventer (1564) tevens Isaías. 
Te Zutfen (1619) de brieven van Petrus. Te Gouda ( ± ijao) de brieven van Paulus. 
8 Gebruikt is de editie van 1552 van Gravius te Leuven. Karakteristiek voor CLENARDUS' 
ideeën over het taalonderwijs is bijv. volgende zinsnede uit de 'peroratio' van de Medi
tatioms: 'Haec habui quae de Grammaticis Meditationibus in medium adferrem, id potissi-
mum spectans, ne inventus Graecarum literarum avida, diutius quam par esset, in primis 
linguae rudimentis haereret, sed uno in opúsculo totum istarum minutiarum taedium 
devoraret, gravioribus deinde disciplinis et autorum mancipanda lectionibus... (p. i j i ) . 
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Nazianze over de eenzaamheid. De brief is door hem verdeeld in een 
aantal korte pericopen, waarvan eerst de letterlijke vertaling in het 
Latijn (verbum verbo redditum) gegeven wordt, vervolgens de 'Inter-
pretatio' van Budaeus, en die tenslotte ieder voorzien zijn van scholia 
(grammatische verklaringen en vormondedingen) met talrijke ver
wijzingen naar de Institutiones. Het boekje, ongeveer een honderd vijf
tig pagina's tellend, was in de eerste plaats bestemd voor jongelui, 
die verstoken waren van mondeling onderwijs in het Grieks, en mag 
dus naar alle waarschijnlijkheid als de eerste schriftelijke cursus gel
den! Of de Meditatioms veel gebruikt zijn, is juist hierom moeilijk na 
te gaan; in ieder geval ontbreekt elke vermelding er van in de door 
ons bestudeerde onderwijsprogramma's. 

Dit neemt echter niet weg, dat deze onaanzienlijke leerboekjes van 
Clenardus, die door beroemdere Humanisten schijnbaar onopgemerkt 
bleven x

t toch een prestatie van de eerste rang vormen. Zij zijn het 
resultaat zowel van grondige kennis van de Griekse taal, als van helder 
practisch verstand, van bijzondere aandacht voor de methodische pro
blemen en van ongetwijfeld grote liefde voor de jeugd. Clenardus ver
tegenwoordigt daarom het Humanisme in zijn aantrekkelijkste vorm. 
De bescheiden Humanist uit Diest met zijn wereldwijde en diep gods
dienstige aspiraties is een exponent van die brede schare van hen, die 
al te veel in de schaduw zijn blijven staan van enkele coryphaeën, maar 
die ons haast verleiden het Humanisme met Kluge 2 te zien als een in 
wezen paedagogische beweging. 

1 Zo is et op gewezen, dat VIVES in zijn Oe tradendis disciplinis (15 j i ) de Institutiones van 
CLENARDUS (1130) niet vermeldt onder de door hem genoemde grammatica's (F. WATSON, 
Clenardus as an educational pioneer, in: The Classical Review XXIX (1915) p. 99). 
* O. KLUGE, Der Humanismus des 16. Jahrb., p. 4. 
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MORALISTEN OF LIBERTIJNEN? 

ANNEER we ons nog even in herinnering roepen, wat het uiteinde
lijke doel van studie en wetenschapsbeoefening volgens de Hu

manisten was: de verbetering van het godsdienstig-zedelijke leven der 
christenen, dan moet het wel sterke bevreemding wekken, dat deze 
bevorderaars van vroomheid en deugd desniettegenstaande een ruim
heid van opvatting huldigden aangaande gepastheid en betamelijkheid, 
die ons lichtelijk verbijstert. 

De ethische bekommernis van deze onderwij svernieu wer s was ern
stig en algemeen, zoals in het eerste hoofdstuk uitvoerig is uiteengezet. 
Hetgeen John Colet uitdrukkelijk als het doel aanwees, waar alle acti
viteit tenslotte haar laatste zingeving in vond - 'Het is mijn bedoeling 
met deze school vooral de kennis en verering van God en onze Heer 
Jezus Christus te bevorderen, en een goed christelijk leven en goede 
christelijke zeden bij de kinderen aan te kweken'1 - kon elk humanis
tisch leraar van ganser harte onderschrijven. 

Herinneren wij ons hoe de morele les bij de exegese van een be
paalde schrijver nooit verzuimd werd, zo het gelezene er aanleiding 
toe gaf, en dat met name bij het Grieks het ethisch gehalte van een 
auteur vaak bepalend werkte bij de keuze van de literatuur. Bedenken 
wij tenslotte, dat de Humanisten, ondanks de wellicht minder eloquen-
tie-rijke taal, de H. Schrift naast de heidense auteurs aan de jeugd 
wilden voorleggen, en hoe Murmellius, Erasmus, Melanchthon e.a. 
het gymnasiale onderwijs vooral zagen als een propaedeuse tot de 
studie der theologie.2 

Ondanks al deze ongetwijfeld ernstig gemeende beginselen over 
'pietas' en 'virtus', schijnt het echter toch dat vele Humanisten al te 
luchthartig dachten over de oirbaarheid van sommige auteurs, en in 
hun eigen oeuvre een soms tot onbeschaamdheid gaande vrijmoedig
heid aan de dag legden. 

Het is niet te veel gezegd, dat hier een probleem schuilt, dat menig 
schrijver al enigszins onthutst of geërgerd heeft. 'Dasz man an dem 
schlüpfrigen Inhalt keinen Anstosz nahm, zeigt wieder nur, wie wenig 

1 Statuten St. Paul's College 1518, in: F.WATSON, Tbe English Grammar Schools..., p. 534. 
1 MURMELLIUS geeft in zijn Scoparius het oordeel van vele Humanisten, Mapheus Vegius, 
В. Mantuanus, Reuchlin, Pico della Mirandola e.a., zie В V aS-jS, zijn eigen oordeel 
Β Π 59; Erasmus, Paracltsìs LB V 141 В. 

W 
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man auf den Inhalt überhaupt reflektierte'.1 Aldus Willmann. Reich
ling kan niet nalaten te verzuchten, dat opsteltitels als: 'moet de moeder 
haar kind zelf voeden of niet?', 'moet men een vrouw huwen of niet?' 
- kwesties, waarin men volgens Erasmus blijkbaar niet vroeg genoeg 
een eigen standpunt kon innemen - voor jonge kinderen toch wel 
'recht eigentümliche Themata' zijnI2 Dezelfde toont zich eveneens 
tamelijk gechoqueerd door Murmellius' levensechte weergave van de 
gesprekken der toenmalige jongelingschap.3 Ook meer recentelijk is 
nog geïnsinueerd, dat het de Humanisten om het even was, wat er ge
lezen en geschreven werd, mits het maar voldeed aan de schone vorm.4 

Zo is het niet te verwonderen, dat het paedagogisch Humanisme, 
ondanks zijn sterk moralistische inslag de historie is ingegaan be
laden met het odium van indifferentie ten opzichte van de inhoud, dat 
men het verwijt dat het in zijn uiterst eenzijdige aandacht voor de 
schone vorm blind was voor de morele gevaren. En dit is dan nog 
een gunstige explicatie. Want de levenswandel van menig minnaar 
der letteren, vooral in Italië, maakte toen de onderstelling gaande, 
dat er sprake was van uitgesproken bedrog, en dat deze hypocri-
tische viveurs bewust bedorven waar aanboden. Al besterft deze be
schuldiging de moderne historiograaf op de lippen, wanneer hij de 
ernst ziet waarmee men de bonae litterae propageerde als het middel 
bij uitstek om het verziekte christendom te regenereren en de anta
gonisten op hun beurt hoort uitkrijten als 'impíos... et natura de
právalos' 5, zo moet het verwijt van pharizeese zwendelarij toch in de 
felle strijd tussen oude en nieuwe richting schering en inslag zijn ge
weest. Iets van deze schimp is altijd om het Humanisme blijven hangen. 
Of men het aan blindheid, onverschilligheid of zelfs aan kwaadwillig
heid wil toeschrijven, een feit is nochtans, dat de houding van de 
Humanisten bevreemding wekt en aanleiding geeft ons duidelijk het 
probleem te stellen: waren zij moralisten of ethische libertijnen, seri
euze christenen of formalistische aestheten, edel denkende paedagogen 
of jeugdbedervers? 

Een eerste vraag, die rijst bij het zoeken naar de oplossing van het 
probleem, is deze: stonden de Humanisten inderdaad zo ruim tegen
over de klassieke literatuur, dat zij goed en slecht, rijp en rot voor 

1 WILLMANN, p. 207. 
i D. REICHLING, Ausgewählte päd. Schriften des D. Erasmus, ρ. 112 (noot); cf. LB I ; 26 AB. 
3 ID., Murmellius, pp. 93-94; cf. В IV 13. 
4 F. -DE Коек, De Kerk en de Volksscbool, p. 83. 
s FUNGERUS, De puerorum disciplina, p. 28 j . 
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het jeugdig publiek geschikt achtten, mits het werk maar voldeed aan 
enkele uiterlijke eisen van taaizuiverheid en stijl? Het lijkt er niet 
op. Talloos zijn de plaatsen, waar zij dienaangaande een grote be
zorgdheid aan de dag leggen. 'Quod peccato discitur, melius est igno
rare - Dat men mit sonden leert, dat ys beter nych te weeten'1 luidt 
een van de zinnetjes van Murmellius' Pappa. Dezelfde drukt de leraar 
op het hart er voor te waken dat de jeugd geen 'foeda scripta' leest.2 

Zijn leermeester Hegius beaamt volmondig de mening van Gansfort, 
dat de intellectuele vorming van de leerlingen nooit mag gaan ten 
koste van hun 'probitas'.3 Wimpheling, ofschoon allerminst benepen 
van aard - hij neemt het warm op voor Terentius en zelfs, zij het met 
enige restrictie, voor Plautus; hij weigert schrijvers met een enkele 
aanstotelijke plaats te desavoueren, met een verwijzing naar de H. 
Schrift, welke ook hachelijke situaties aanroert -, toont zich evenmin 
blind voor de gevaren welke de lectuur van Juvenalis, Ovidius, Tibul-
lus, Propertius, en Martialis meebrengt.4 Erasmus, die reeds in zijn 
tijd in een kwade reuk stond - maar waarom? -, toont zich meer dan 
eens oprecht bezorgd over de schadelijke invloed, die er van sommige 
auteurs kan uitgaan. Thomas Grey geeft hij de welgemeende raad 
lascieve en obscene schrijvers als een pest te vluchten, zeker op zijn 
jeugdige leeftijd. Waartoe zou het ook dienen, zegt hij, hen te lezen, 
daar er toch vele anderen zijn, die hem van veel meer nut kunnen 
zijn en zijn ziel geen schade zullen toebrengen door gemeenheden ?5 

In de Pronunciatio vermaant hij toch vooral voorzichtig te zijn met 
heidense auteurs. Hij wil dat men hen zo leest, dat de aandacht voor 
de morele strekking mogelijke schadelijke invloed tot een minimum 
zal beperken.' Vrij uitvoerig gaat hij vervolgens in de Copia ver-
borum in op het al of niet gebruiken van sommige woorden en zegt 
uitdrukkelijk: 'Elk christen moet in zijn gesprekken obscene uit
drukkingen zorgvuldig vermijden'.7 Terentius wordt door Erasmus 
verscheidene malen sterk aangeprezen, maar hij vindt er dan ook niets 
aanstotelijks in, Plautus daarentegen wil hij alleen in gecastigeerde 
uitgaven gelezen zien.8 Wie hierna desondanks toch niet kan geloven 
in het ingenue oordeel dat de Rotterdammer over zichzelf gaf: 'Altijd 

1 В IV 26; met een kleine variant dezelfde uitspraak in Eelogarum liber, no. 8 (in: REICH
LING, Murmellius, p. 42). Zie ook В I 29-30: 'Quaecunque moribus bonis ars officit/ 
Nescirc ea, quam scire longe est tutius.' ' B I 28-29. 
3 Brief van Hegius aan Gansfort, in: KRAPFT-CHECELIUS, Btilräge, p. 9. 
4 KNEPPER, pp. 88-89, I 2 2 v88·; J· FREUNDGEN, Job. WPtmphtlingt pädagogischt Scbrijltn, 

PP- J 39. Ч'-Ч*-
» A I 6}, J4. · LB I 922 B; cf. ook LB I 527 С ' LB Г i i D. β LB 1521 D. 
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heb ik oproerigheid en gemeenheid uiterst zorgvuldig uit mijn ge
schriften geweerd' 1> doet wèl toch minstens zijn goede trouw in deze 
te accepteren. 

Dat Vives over sommige auteurs streng oordeelt, op diverse 
plaatsen waarschuwt voor onbetamelijke lectuur, en waar die niet 
vermeden kan worden, middelen aan de hand doet om kwade ge
volgen te voorkomen 2, zal niet verwonderen. Eerder is dit het ge
val, wanneer Buschius, die toch bepaald geen toonbeeld van recht
schapenheid was 3, de jeugd en vooral het zwakke geslacht waar
schuwt voor de gevaren, die het zoeken van 'goud in de modder' met 
zich meebrengt4, aldus dichterlijk het puren van eloquentie uit wulpse 
geschriften aanduidend. 

Van vele andere Humanisten zijn getuigenissen bewaard, die on
omstotelijk bewijzen, dat ook voor hen de klassieke literatuur dik
werf een netelig probleem was.5 Niet altijd is hun oordeel eensluidend. 
Zo argeloos-onbezorgd als Sturm er zich van af maakt - de comoediae 
kunnen niet slecht of gemeen zijn, daar de Voorzienigheid er immers 
voor gezorgd heeft, dat ze ons in handen kwamen Ie - zo streng oor
deelt bijvoorbeeld Verepaeus: Έ Γ is wel niets verderfelijkers, ja iets 
ergers kan men gewoon niet verzinnen, dan de ontvankelijke en open 
kinderziel, die juist ingewijd moet worden in hoogstaande onder
werpen, te laten kennismaken met liefdesgeschiedenissen en losbandige 
verhalen. Ik ben dan ook van mening, dat dergelijke 'comicae et 
lasciviores fabulae' van de oude schrijvers zo maar niet brutaalweg op 
christelijke scholen mogen worden toegelaten'.7 Terentius en Plautus 
komen dan ook op zijn leerplan niet voor en van Horatius wil hij 
alleen de Oden gelezen zien 'quae prorsus careant omni obscoenitate'.8 

Ook Melanchthon en Barlandus hebben enige bezwaren tegen Plautus, 
ofschoon deze bij de Wittenberger professor toch niet zo ver gingen, 
dat de lectuur van hem volledig uit den boze geacht werd.9 Tegen 

1 Brief aan P. Barbirianus, A Г 1225, 2jo. 
• Val VI 269-271, 320-324, Val IV yj sqq. 
8 Men leze de ongezouten brief van Trithemius aan Buschius (H. J. LIESSEM, De Hermanni 
Buschii vita et scriptts, pp. 38 sqq.). 
4 Vallum, pp. 100 vgg. 
4 BARLANDUS: DAXHELET, p. 304; APHERDIANUS, Insiituth pueromm, f 9 r. 

• STURM, Classicae epistolae, ed. J. ROTT, p. XIV; STURM zegt overigens ook: 'nihil in 
pueri aures atque animum intret quod non sit pudicum, pium, elegans, liberale' (Di 
Шегагит ludís recle aperiendis, i 20 r). 
7 Instituiiones, p. 103. β ib., p. 137. 
• HARTFELDER pp. 389-393; DAXHELET, p. 304; zie ook P. DITTRICH, Plautus und Terenz 
in Pädagogik und Schulwesen der deutseben Humanisten, pp. 22-24. 
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de minnedichters: Catullus, Tibullus en Martialis is Mosellanus scherp 
gekant. Evenzo Luther. Daartegenover staat dan weer het veel mildere 
oordeel van Hegendorphinus, Sturm en Melanchthon.1 

Kon men er echter niet buiten ook auteurs van twijfelachtig allooi 
te lezen, dan dienden de leerlingen er voor te zorgen, alleen het goede 
uit deze giftige planten te puren. Meer dan eens vindt men in dit ver
band de beeldspraak van de 'bijen', die de Humanisten schijnbaar 
evenzeer gefrappeerd heeft als het beeld van de 'fontes'. Een der 
eersten, die de 'apes' als voorbeeld stelt aan de leergierige, maar door 
zedelijke gevaren bedreigde jeugd, is Bernard Adelman geweest.2 

Maar bij hem betekent dit nog, dat men de auteurs zelve moet schiften 
en de verderfelijke moet mijden. Een andere betekenis krijgt deze 
metaphoor bij Erasmus: men kan desnoods alle auteurs lezen, mits 
men alleen maar het waardevolle en onschadelijke van hen meeneemt: 
'Zoals het bijtje, alle bloemen op haar vlucht bezoekend, alleen ver
gaart wat nuttig is, zo ook moet de student uit alles slechts opnemen 
wat de goede zeden bevordert'.3 In dezelfde zin stellen Barlandus en 
Apherdianus de nijvere diertjes als voorbeeld.4 

Men mag al dan niet overtuigd zijn van de doeltreffendheid van 
deze handelwijze, dit doet niets af aan het feit, dat de Humanisten 
wel degelijk oog hadden voor de morele gevaren, die in de lectuur 
van sommige klassieke auteurs scholen, en dat hun niet in het alge
meen het verwijt mag worden gedaan, dat zij de 'latinitas' van de 
hun toevertrouwde discipelen als hoogste doel en de taalschoonheid 
der auteurs als voornaamste norm aannamen. 

Maar wie desondanks staande houdt, dat deze vaststelling het pro
bleem slechts ten halve oplost, heeft gelijk. De Humanisten mogen 
dan al beveiligd zijn voor het verwijt van karakterloze onverschillig
heid en verdorven mentaliteit, het feit, dat zij ondanks alles een liber-
tinisme huldigden ten aanzien van sommige schrijvers en in hun eigen 
werk een vrijmoedigheid demonstreerden die ons tegen de borst stuit, 
vraagt nog altijd om een nadere verklaring. 

Gedeeltelijk schuilt deze in de veel ruwere zeden van die tijd. De 
schuimende middeleeuwse primitieve levensdrift, het snelle aanslaan, 
het felle reageren, het botte, tellurische genot was ook geen zestiende-

1 H. MICHEL, Paidología van Mostìlanus, pp. XXV en ι б. 
* L. GEIGER, Jobam Keucblins Bríefaietbsel, Tübingen 1875, p. 11. 
s LB I 575 В, zie ook 615 F. 
1 Dialog!, f a 8 r; Institutio puerorum, i 9 г; in Italië o.a. Aeneas Piccolomini (V. GEERTS, 
Ot bumanistiscbt patdagogUk in Italië, p. 57). 
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eeuwer vreemd. De Renaissance mag dan al een hoofser levensstijl 
hebben meegebracht, zoals de Provençaalse cultuur daarvóór, deze 
bleef beperkt tot de betere standen. En zelfs daar nog woelt de rauwe 
natuurgebondenheid zich telkenmale bloot. Wie vindt heden ten dage 
de erotiek van Vondel in zijn bruiloftsdichten niet iet of wat gênant, 
wie staat niet lichtelijk onbehaaglijk tegenover de drastiek van som
mige etsen van Rembrandt?1 Deze rauwheid had echter ook haar 
goede zijden: naïeve onbevangenheid tegenover het lichamelijke, spon
tane levensbeaming en een gezond driftenleven.2 Sexuele perversiteiten 
waren in middeleeuws Europa zeldzaam en werden, waar ze voor
kwamen, uiterst streng gestraft.8 Wanneer het Italië van de Renais
sance opnieuw ten prooi valt aan de 'morele pest' (Voigt) van de 
paederastie, blijft transalpijns Europa daar lange tijd nog vrijwel van 
verschoond.4 

Het mag dan ook niet verwonderen, dat de Humanisten ook hierin 
kinderen van hun tijd waren. De vrijmoedigheid in hun werken ten 
aanzien van 'naturalia', hun schijnbare onbeschaamheid, het drastisch 
man en paard noemen, waar men toch minstens een euphémisme zou 
verwachten, kwam de tijdgenoot allerminst als laakbaar voor. Bar-
landus, priester, goed katholiek, fel anti-Lutheraan, streng van levens
wandel5, schrijft zijn Joci om de scabreuze Facetiae van Poggio te 
weren', en nog in 1603 spreekt de uitgever van Barlandus' werken 
van 'Joca, sed casta, sed pudica'.7 Hoever men dan wel gaan moest 
om geestigheden, die niet meer 'casta' en 'pudica' waren, te debiteren, 
is niet onmiddellijk duidelijk, wanneer men onder de anecdoten van 
de strenge Humanist er aantreft, die erger dan pikant zijn, ofschoon 
die ten dele ontleend zijn aan.. . Thomas More.8 Wat men in nomen-

1 Cf. C. W. DE GROOT, Jan Steen, pp. 11-19; ook pp. 41 vgg . , ι ο ί , 107 vg.; voor de on

beschaamdheid bij eten en drinken, baden, bruiloften, dansen, in kleding, in kunst e t c , 

zie A. SCHULTZ, Das bäuslicbe Leben der Europäischen Kulturvölker, pp. 170-171, 155-158, 
203, 210-214, 2 } 3 . 2 4 0 . 338» 365. Schultz waarschuwt echter, zeer terecht, voor gene
ralisaties (p. 157). 
г J. HuiziNGA, Herfsttij der Middeleeumen, pp. 450-451; SCHULTZ, a.n>., pp. 199 en 389. 

Erasmus, een processie met het schrijn van de H. Genoveva beschrijvend, vertelt: 'Cano

nici regulares ducebant. Abbas ipse cum omnibus suis nudis pedibus incedentes. Quatuor 

toto corpore nudi arcem gestabant' (A I 50, 10). Men denke ook aan de vele argeloze 

voorstellingen van de voedende Madonna. 

' GERARD GELDENHAUSR, Collectanea, uitg. J. Prinsen, W. H. G., 3e s. no. 16, p. 113; 

SCHULTZ, a.«., pp. 154-155. 
4 V O I G T II, pp. 471-472; J. HUIZINGA, Herfstty der Middeleemien, p. 72. 

* DAXHELET, pp. 130, 173, 193-194; BÖMER, Scbälergesprdcbe, p. 127; L. MASSEBIEAU, Les 

colloques scolaires du ríe stiele et leurs auteurs, pp. 150 v g g . 

• DAXHELET, pp. 147-148. ' ib., p. 155. β ib., p. 153. 
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clatores en formulae-verzamelingen tot in détails aan de jeugd meent 
te moeten meedelen, grenst aan het ongelofelijke.1 Men kan niet aan 
de indruk ontkomen, dat het de normaalste zaak van de wereld was, 
en ook als zodanig beschouwd werd, dat een jongen van rond twaalf 
jaar van het bestaan van verdachte huizen afwist, en dat niet alleen, 
maar ook dat hij vrij aardig zou weten te vertellen, hoe het er in de 
maisons de tolérance aan toe ging. De Vinctus 2 van de Alkmaarse 
rector, later Leuvense professor, Nannius, speelt zich voor een niet 
onaanzienlijk deel in dergelijke omgeving af. En men vraagt zich af 
hoe de reactie van een modern jeugdig publiek zou zijn, wanneer dit 
verheffende passages te horen kreeg als die, waar Philematium haar 
liefdesverdriet uitzingt: 'Misera est meretrix quae amatores nequit duos 
simul fovere, sed solam se uni applicat. Nam cur mamillas geminas, 
et geminos oculos, gemina labra gerimus, nisi ut simul quamplurimos 
lepide lactemus amatorculos... ' 3 Het bewuste drama is trouwens ook 
in vergelijking met andere zestiende-eeuwse werken als een exces aan 
te merken. Niet zozeer omdat het van liefdes-intrigues aan elkaar 
hangt, of omdat de 'tederheid' er wel onbeschaamd in geëtaleerd 
wordt, maar veeleer omdat het ontbreken van een stichtelijke afloop 
het stuk niet de morele katharsis meegeeft, welke in de ogen der Hu
manisten min of meer een vrijbrief was om gewaagde situaties op de 
planken te brengen. Nannius zelf schijnt dit ook aangevoeld te hebben. 
In het voorwoord namelijk doet hij een beroep op de 'eerlijke lezer' 

1 APHERDIANUS geeft in zijn Mttbodus discendi formulas cap. 201 (Luxuriae et Libidinis) 
aUerduidelijkste termen voor prostituee en dergelijke (f 113 r en v). Zie ook van ID. 
in Institutio puerorum 'de Amore cupidineo' (f jo r-f 31 v); in zijn Diahgi laat BARLANDUS 
een jong student in grove bewoordingen aan een makker vertellen, dat zijn vader hem 
dreigt te ontmannen als hij niet beter studeert; zijn vriend antwoordt o.a.: 'Quod si 
tibi quoque fiat non cris amandus virginibus' (DAXHELET, p. 17;); hoewel de dialoog 
'Garrientes' van VIVES (in Exerci/atio Latina) niet grof is, moet het onderwerp nogal vrij
moedig genoemd worden; zie ook HEGENDORPHINUS' waarschuwingen in zijn Christiana 
iuventHtis institutio, p. 35; Het beerlijck bewijs Van der Menseben Ellende en Miserie dat tot 
in de achttiende eeuw op de scholen gebruikt werd meent de jeugd te moeten inlichten 
omtrent de ontwikkeling van de foetus, het zogen van kinderen, het hoereren van sol
daten etc. (P. A. DE PLANQUE, Valcoocb's Kegel der Duytscbe schoolmeesters, pp. 106-110). 
De uitdrukkingen, die MURMELLIUS in zijn Pappa puerorum laat leren, getuigen niet alle 
van fijne omgangstaal (zie В IV 13: 'Joannes calceos meos comminxit', 'Cave tibi, ne 
tantum potes, ut lectum nostrum convomasl', 'Camifex iste vitam usque agit in lustris -
Der heckmessig bub lyt stedts im luder' enz.). Evenmin trouwens als die in de dialogen 
van DUNCANUS (geschreven met het doel de verderfelijke colloquia van Erasmus te ver
dringen 1): 'Velim te potius tua tibi femoralia concacasse aut uberiori lotio proluisse 
lectum tuum, atque earn culpam in me contulissel' (BOMER, ScbiUergtsprdtbe, p. 194), enz. 
1 Tekstuitgave in POLET, pp. 210-23;. ' ie acte, 3e scène (POLBT, p. 215). 



ZI2 MORALISTEN OF LIBERTIJNEN? 

om te bedenken dat, waar men hem zou verdenken van lasciviteit, 
niet hij, maar zijn personages spreken1, een hypocritische uitvlucht, 
die hem niet tot eer strekt. Overigens is dit drama in zijn driestheid 
geen uitzondering. Macropedius' Petriscus1, de droeve geschiedenis 
van een spijbelende jongen, die het aangename gezelschap van 'goede 
ghesellen' en van meisjes van plezier prefereert boven het alledaagse 
schoolbezoek, verhaalt met verve de belevenissen van het boosdoe-
nertje. Saai is het in geen geval, waar de moeder ten tonele gebracht 
wordt die de haar spruit van gemene dingen betichtende 'didascalus' 
in moederlijke verontwaardiging uitmaakt voor valse beul, ondier, 
leeghoofd en onbeschofte praatjesmaker.3 

Het is niet vermetel te veronderstellen, dat deze en dergelijke situ
aties en gesprekken naar het leven getekend zijn, dat zij de jeugd hoe
genaamd niets nieuws leerden en haar bijgevolg niet zo uit het even
wicht brachten, als de moderne lezer geneigd zou zijn te veronder
stellen. Het stemt volkomen overeen met de verordeningen, die de 
'leges scholasticae' dienaangaande geven aan de letterlievende jeugd4, 
die zich naar alle waarschijnlijkheid, ondanks de strenge verbods
bepalingen, in kroeg en bordeel ruimschoots schadeloos stelde voor 
wat een haast monachaal-austère regiem haar aan levensvreugde ont
hield.6 

1 POLET, p. 213. 
a Dit stuk is in zijn geheel te vinden in J. HARTELUST, De dicthne Georgiï Macropediï, 
pp. I4}-I99. 3 HARTELUST, a.w., pp. 160-161 en 171. 
4 Zie het reglement van Murmellius voor de Alkmaarse jeugd (VAN GELOER, pp. 151), 
het reglement van 1576 voor Amsterdam en Haarlem (Het Boek I (1912) pp. 321-328); 
in Delft (1548): 'eodem supplicio (te weten gesclstraf) scortatores, furesque... scelus 
luunto' (J. SOUTENDAM, Meded. uit bet archief der stad Delft, p. 50); Deventer (1564): 'Loca 
parum honesta, aut vulgo etiam suspecta ne quis ingrediatur', 'Ganeas, popinas aut cau-
pones perpotandi causa ne quis ingrediatur' (f A 4 r-v, Bydr., pp. 200-201). 
* De algemene indruk die men krijgt bij het doorlezen van diverse reglementen voor 
scholen en 'buisae' is die van uiterste puriteinse strengheid: zeer vroeg opstaan (soms 
om 4 uur!), lange koorgebeden, ingetogen uniforme kleding, zeer sober eten, weinig 
vrijaf, altijd studeren, verboden van zwemmen, schaatsen, ijshallen gooien, kaarten, dob
belen, steltlopen, houden van duiven, konijnen, etc, verbod van muziek. Tegenover de 
ruwe zeden geen beter middel dan drastisch besnoeien van het geoorloofde, scheen men 
te menen. Zie voor een en ander: Deventer (1564): f A 2 v-f Β ι r {Bydr., pp. 198-207); 
Venlo ( ± 1600): Leges communes; Nijmegen (1601); Munster (1574), reglement uit
gegeven door BOMER, Zeitschrift fur vaterl. Gesch. und Alt. LV (1897) pp. n o en 113; 
Venlo (17e eeuw): § de Rectore; Gouda, KESPER, Bijl. V; Alkmaar, VAN GELDER, p. 146; 
Rhenen (zeventiende eeuw), beges, uitg. door R. JESSE, in: Bijdragen en Mededeelingen 
van het Historisch Genootschap (1912) p. 309; Emmerik (eind zestiende eeuw), J. PETRT, 
Städtisches Ïrogymnasium χμ Steele, pp. i vgg.; P. S. ALLEN, A sixteenth-Century School, in: 
English historical Review X (1895) pp. 738-744; BÖMER, Schiilergespräcbe, pp. 45,187,193; 
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Vergeleken bij deze en dergelijke jeugdlectuur, die de Humanisten 
klaarblijkelijk als zeer oirbaar voorkwam, moeten wij toch erkennen, 
dat de Colloquia van Erasmus verbleken. Het is niet zonder reden, dat 
hier aan de Rotterdamse Heilige - het woord is van Vondel1 - meer 
bijzonder de aandacht wordt geschonken, want niet alleen wil het ons 
voorkomen, dat aangaande de zedelijke integriteit van zijn werk nog 
altijd enig wantrouwen bestaat2, maar er zijn ook onwederlegbare be
wijzen, dat zijn geschriften bij tijdgenoten evenmin boven alle ver
denking stonden. Met name was men gebeten op de Colloquiafamliaria. 
Nog tijdens Erasmus' leven, in 15 26, werden ze door de Sorbonne ver
oordeeld. Later door een commissie te Rome, waarin o.a. Sadoletus 
en Aleander zitting hadden, voor schoolgebruik verboden en op de 
Index geplaatst. Evenzo sprak het Concilie van Trente zijn veroor
deling er over uit.3 In Nederland werden de Colloquia verboden op de 
diocesane synode te Utrecht in 1 józ.4 Naast deze officiële afkeuringen 
staan de particuliere uitingen van wrevel. Duncanus werd er toe ge
bracht het stoute stuk te beproeven het gewraakte werk door zelf 
samengestelde en stichtelijker lectuur te vervangen. Nicolaas Cannius 
ondernam een poging de colloquia van Erasmus te castigeren.5 Wie 
dit alles wil toeschrijven aan kleingeestige wraakzucht van een ge-

H. J. RETNDEHS, Gedenkboek van bet Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, p. 63; VAN DOOR-
NINCK, Syhanus, p. 109; A. HENSEN, Martinas Duncanus in ^¡¡n betrekking tot het onderwijs, 
in: Bijdragen TOOI de geschiedenis van het bisdom Haarlem XXI (1896) p. 112, enz. enz. 
1 'En so de Nijd sich steurt aen dese pracht en prael 

So gietmen licht van goud den Rotterdamschen Heyligh' 
(Uit gedicht Op bet Metalen pronck-Bee/d van den Grooten Erasmus, uitgave van Vondels 
werken door Mij. voor goede en goedkope lectuur te Amsterdam (1929) II, p. 418). 
1 Men leze bijv. wat nog onlangs is beweerd: ' de zedelijke zijde van de opvoeding 
had weinig of niet de aandacht. Dit blijkt bij een zelfs overigens ernstig man als Erasmus. 
In zijn 'Colloquia Familiaria', een soort Latijns schoolboek, komen talrijke gedeelten 
voor die bedenkelijk zinnelijk zijn; de ene frivole opmerking na de andere is er in te lezen; 
de Kerk wordt erin bespot, en over de zedelijke zijde van het leven wordt niet gespro
ken (1)' (F. DE Коек, De Kerk en de Volksscbool, pp. 77-78). 
8 A. HoRAWiTZ, Ueber die Colloquia des Erasmus, pp. 110-111; F. WATSON, Tbe English 
Grammar Schools..., p. 331; PRESERVED SMITH, A Key to the Colloquies of Erasmus (Har
vard theological studies ХШ, 1927), p. 45. 
1 'Curabunt (sc. ludimagistri) etiam a scholis suis eliminare libellos melanchtonis philippi 
propter latens in Ulis toxicum et precipue libellum colloquiorum attributum Erasmo 
Roterodamo nam ibi sub rebus ludicris lepidisque fabellis contegitur certum animarum 
ac mentis cxitium, quod si semel invaserit puerilem animum nulla in reliquum spes esse 
poterit salutis' (Diocesane Synodaalstatuten van Frederik van Toutenburch van 1562, 
§18. Archief der bss. van Utrecht no. J30 in Rijksarchief te Utrecht). 
' A. HENSEN, Martinus Duncanus in xjjn betrekking tot bet onderwijs, in: Bijdragen voor de 
geschiedenis van het bisdom Haarlem XXI (1896) pp. 110-111. 
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sarde clergé moge bedenken, dat er ook van gereformeerde zijde 
ernstige bezwaren tegen het werk bestonden. Luther wilde er niet van 
horen dat het kinderen in handen werd gegeven en Melanchthon be
val, dat men slechts die colloquia zou lezen, waar voor de kinderen 
niets schadelijks in stond.1 

Welke waren de redenen echter van deze bijna unanieme veroor
deling? Wel niemand zou deze lectuur tegenwoordig nog zonder 
meer geschikt achten voor een jeugdige lezerskring. Maar dat is ook 
geen criterium. De zestiende-eeuwse jongelingschap was nog wel iets 
anders gewoon dan de vrij onschuldige obsceniteitjes als Erasmus 
zich soms permitteert.2 Het onderwerp is soms précair: het collo
quium 'Coniugium impar' 3, dat het overal verbreide euvel jonge 
meisjes uit te huwelijken aan door schandelijke ziekten aangevreten 
oude ridders aan de kaak stelt, is bijna walglijk van drastische plasti
citeit; 'Adolescens et scortum'4 suggereert daarentegen in de titel 
meer dan de inhoud biedt: het is een bewerking van het oude ver
haal dat de verleidster zich laat bewegen door de belaagde jongeling 
haar eerloos leven op te geven; 'Puerpera'5 behelst een felle aanval 
op de vroedvrouwen, maar bevat 'praeter naturalium rerum cognitio-
nem'e niets wat ook tegenwoordig voor aanstotelijk zou moeten door
gaan. 

Vives heeft zich de moeite getroost in een brief aan Erasmus (van 
15 26) zijn bedenkingen en die van enkele vrienden uiteen te zetten. 
Het mag wellicht verwonderen, dat hij met geen woord rept over 
bovenvermelde colloquia.7 Zijn bezwaren gaan uit naar de 'Ichthuo-
phagia'8, 'Votum'8 en de 'quatuor praecepta'10 uit 'Pietas puerilis', 
waarvan de eerste twee zich tegen het vasten en de kloostergeloften 
kanten en het laatste een vrijzinnig-ondogmatische opvatting van de 
godsdienst ademt. Wat voor bedoelingen heeft hij er toch mee gehad 

1 MERTZ, p. 295; FR. NETTESHEIM, Gescbicbts der Schuim im alten Henpgtbum Geldern und 
in den benaehbarttn Ltmdesibeile, p. 164. 
* Bijv. LB I 718 E en 842 В. 
* LB I 826-830. 
4 LB I 718-720. Voor het voorkomen van dit verhaal in vroeger eeuwen: PRESERVED 
SMITH, A key to tbe Colloquies of Erasmus, p. 22-23. 
• LB I 766-774. « LB I 905 E. 
7 'Coniugium impar' verscheen echter eerst in een editie van 1528. 'Adolescens et scor
tum' werd in 1523, 'Puerpera' in 1526 gepubliceerd. Het laatste colloquium in de editie, 
waarin de door Vives gecritiseerde stukken staan, hetgeen zijn zwijgen erover nog veel-
zeggender maakt (PRESERVED SMITH, A key to tbe Colloquies of Erasmus, pp. 21-24, 39· 

47-48)· 
• LB I 787-810. ' LB I 639-640. и LB I 649 A-B. 



ERASMUS' COLLOQUIA " 5 

over dergelijke gewichtige zaken voor jongens te schrijven, die er 
niets van zullen begrijpen, zo vragen mijn vrienden, schrijft Vives. 
'Ik geef ze wel iets ten antwoord, maar of ze daarmee tevreden zijn, 
weet ik niet, mijzelf bevredigt het zeker niet helemaal. Want je uit
eenzetting moet die mensen uit dit milieu wel heel vreemd aandoen, 
waar ze vinden, dat je de grenzen van het voegzame hebt overschreden. 
Mij lijkt derhalve, dat je dat niet had moeten doen; vooral omdat velen 
zich door jouw woorden gekwetst zullen voelen, je begrijpt wel wie. 
Ik twijfel er echter niet aan, of je hebt een zeer goede reden voor deze 
handelwijze en je zult er wel geen bezwaar tegen hebben die met enkele 
Woorden aan te geven in de eerstvolgende brief, die je me zult sturen 
om zo de bezorgheid van mij en mijn vrienden weg te nemen'.1 

Het antwoord van Erasmus op deze zo hoofs gestelde bedenkingen, 
eert de man niet, maar tekent hem wel. Hij weet niet beter te doen dan 
zijn tegenstanders als kleine jongens te behandelen, vooral Latomus 
('Nu beginnen kinderen ook al over dergelijke dingen te redeneren; 
en 6 χωλός (de 'manke' = Latomus) heeft zo kinderachtig geschreven, 
dat het wel lijkt, of hij het voor schooljongens heeft bedoeld'), en 
Vives met een kluitje in het riet te sturen: 'Werkelijk, eerlijk gezegd, 
we hebben de vrije wil verloren. Mijn pen schreef daar iets anders dan 
mijn geest mij ingaf'.2 Misschien dat we dit Erasmus al te gemakkelijk 
zwaar aanrekenen. Want het was niet de eerste maal dat men hem over 
zijn Colloquia lastig viel. Reeds in 15 22 had hij zich te verdedigen tegen 
zijn levenslange belager, de Carmeliet Nicolaas Egmondanus 3 , die 
uit de samenspraken verschillende ketterse opvattingen had gezift om
trent de geloften, het vasten, de biecht en de aflaten.4 Toen al had 
Erasmus in verschillende uitvoerige brieven5, o.a. aan de theologen 
der Leuvense universiteit, rekenschap gegeven van zijn· boek, o.a. 
door op te merken dat zijn Colloquia geen dogmatisch werk wil zijn, 
maar slechts een 'ratio loquendi', een loze notitie, die hem zeker in die 
oververhitte atmosfeer van ketterjagerij weinig geholpen heeft. In 
ieder geval bleef de hetze voortduren en noopte zij Erasmus tot het 
schrijven van een apologie.6 Eén voor één laat hij de colloquia daariri 
de revue passeren om aan te tonen, dat ze door sommigen ten onrechte 
als verderfelijk worden gebrandmerkt, dat ze de jeugd niet verleiden 
en dat het kwaad er in getekend wordt alleen om af te schrikken. En, 
weer opmerkelijk, de langste verdediging heeft Erasmus nodig voor 

1 A VI 1732, 39. ' A П ι8}ο, 5· 
9 Voor diens houding tegenover Erasmus zie А Ш, pp. 416-417. 
* A V, p. 80 n. 24. * A V 1299, ijoo en ijoi. 
' De utilitatt Colloquiorum ad Leeiorem (LB I 901-908). 
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de 'Ichthuopbagia', 'Funus'1 en 'Peregrinatio'2, die misbruiken en 
excessen in Gods Kerk geselen, maar geen van drieën een onvertogen 
woord bevatten. Waar men wèl aanstoot aan blijkt genomen te hebben, 
wat velen - aldus Erasmus zelf - lascief vonden, was het colloquium 
'Proci et puellae\s De titel is een ietsje dartel, maar geeft toch geen 
aanleiding tot zwoele gedachten, evenmin als de inhoud dit doet. 
Integendeel, het is heel eerbaar geschreven. Wij kunnen de belaagde 
Humanist volkomen bijvallen, wanneer hij te zijner verdediging op
merkt: 'Als het huwelijk iets eerbaars is, dan is ook vrijen eerbaar'.* 
Evenwel, dit klonk velen in de oren als morele ketterij. Hoezeer 
Erasmus' opvattingen afweken van de gangbare kan het best opge
maakt worden uit de fors geformuleerde waarschuwingen, die andere 
Humanisten tot de studerende jeugd richtten ten aanzien van de om
gang met vrouwen en meisjes. Waar zij in hun apostolische ijver de 
jeugd een heilzame afschrik willen inboezemen voor deze wolven in 
schaapsvacht, zijn de sterkste bewoordingen hun nog niet sterk ge
noeg. 'Quae enim pestis plus nociva est quam mulier?' vraagt in het 
Manuale scholarium de brave scholier aan zijn de brede weg bewande
lende makker: welke pest is er schadelijker dan de vrouw?5 'Uxor 
formosa et vinum sunt dulcía venena' houdt Murmellius wel niet te 
laat zijn leerlingen voor.' Een aankomend student moet oppassen 
voor gevaren, die hem bedreigen van de zijde dier slangen, 'daar 
geen enkel dier een verderfelijker leven leidt dan de vrouw (cum 
nullum vivat animal pestilentius quam mulier)'.7 Geen wonder, 
dat het de leerlingen soms uitdrukkelijk verboden werd omgang te 
hebben met haar, die 'serpentis instar' hun deugd en studie belaag
den: ' . . .ze mogen geen dobbelstenen en speelkaarten aanraken, noch 
gesprekken voeren of grapjes maken met meisjes'e; 'Zij die omwille 
der letteren door hun ouders of bloedverwanten aan ons zijn toever
trouwd, moeten de omgang met meisjes vluchten.. .'.9 Het is zelfs 

1 LB I 810-817. ' LB I 905 E-906 D. * LB Ι 69Ï-697. * LB I 904 B. 
• F. ZARNCKE, Oit deutseben Unhertitäten im Mittelaller, p. jy. Hst verdere verloop van 
het gesprek bevat nog vele dergelijke, weinig hoffelijke uitspraken. 
• In de Pappa: В IV 14. 
7 Aldus schrijft een zekere Stymmelius in een schooldrama (E. SCHMIDT, Komödien vom 
Studentenleben aus dem 16. und 17. Jahrhundert, p. 8). Men zie ook de zouteloze raadseltjes 
die Duncanus opgeeft, bijv.: 'Ubi nullae sunt mulleres make? In coelol' (Α. BOMER, 
Lernen und Leben auf den Humanistensebulen, in: Neue Jahrbücher für das klassische Alter-
thum (1899) p. 217). 
8 Reglement van Wesel (K. HEIDEMANN, Vorarbeiten xji einer Geschichte des höheren Schul
wesens in Wiesel, in: Programma des Gymnasiums zu Wesel 1859, p. 30). 
• Reglement van Münster 1574 (uitg. van BÖMER, p. 113). 
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niet onmogelijk, dat men mede hierom de 'letterjeugd' ijsvermaak en 
winterpret ontzegde.1 Te midden van deze in wezen uit radeloze 
bezorgdheid geboren vrouwenverachting en dit soms ongelimiteerd 
smalen op de huwelij ksverbintenis 2 staat Erasmus in zijn positieve 
en fijngevoelige waardering als een eenzame. Maar hoe begrijpelijk 
wordt dan ook, dat men weinig begrip kon opbrengen voor hem, die 
- God betere het - de jeugd het vrijen wilde leren!3 

Ook al kan hier het laatste woord over Erasmus' Colloquia niet 
worden gezegd, we mogen toch wel vaststellen, dat het niet waar
schijnlijk is dat zij in hoofdzaak zo heftig werden afgekeurd wegens de 
immoraliteit die ze zouden ademen. Veeleer ligt het voor de hand te 

1 Verboden van schaatsen en sneeuwballen gooien komen in vrijwel alle schoolregle-
menten voor. 
1 Wimpheling bijvoorbeeld gaat in zijn ijver om de studenten afte houden van de gevaren 
der wereld veel te ver, waar hij het huwelijk zelf uiterst denigrerend behandelt (A. BOMER, 
Die deutschen Humanisten und das weibliche Geschlecht, in: Zeitschrift für Kulturgesch., N. F. 
IV (1897) p. 187); ook Mutmellius kan met de beste wil geen goed woord vinden voor 
de liefdesverbintenis tussen man en vrouw en schildert ons alleen in schrille kleuren de 
door vleselijke lust tot stand gekomen, kortstondige vereniging (B III 78-79). 
3 Het moet wel opvallen, dat tegenover de losheid der nog primitieve zeden een kramp
achtige afweerhoudmg staat, die het kwaad meent te kunnen overwinnen door het te 
ontlopen. Gevolg en oorzaak grijpen hier zeer nauw in elkaar: ruwheid der openbare 
moraal gaf de zedenmeesters hun weinig schroomvallige waarschuwingen in de pen, de 
negatieve tactiek van het zich distanciëren liet de maatschappij over aan lagere beïnvloe
dingen. Zeer duidelijk treedt dit aan de dag waar men let op de opvattingen aangaande 
het huwelijk. Wat J. HUIZINGA reeds heeft opgemerkt voor de Middeleeuwen, het be
staan van de diepe kloof tussen Kerk en wereld ten aanzien van het geslachtelijke leven 
{Herfstty der Middeletwvcn, pp. 153 vgg.), geldt nog onverminderd voor de zestiende 
eeuw. Aan een enigszins gevorderde spiritualisering van de Eros was het Christendom 
niet toegekomen. Uit onmacht, maar soms ook uit een hoogmoedig ascetisme. Door 
het religieuze element te scheiden van de profane huwelijksviering had men wel gepoogd 
de verhevenheid van de echtverbintenis te beveiligen achter het claustrum van het sacra
ment, maar des te beter hadden de woeste riten zich kunnen handhaven, die de bruiloft 
pleegden te vergezellen (cf. Α. SCHULTZ, Das häusliche lieben der Europäischen Kulturvölker, 
pp. 170-171). Het is overigens lang niet alleen aan ascetisme in het Christendom te wijten, 
dat het huwelijk nog zo weinig verinnerlijkt beleefd werd, zó dit al een oorzaak mag 
genoemd worden en misschien niet eerder een gevolg I De vele kinderhuwelijken, ge· 
sloten in het belang van dynastie, stand of geld, de hoge mortaliteit en als gevolg daarvan 
weer het vele hertrouwen (P. S. ALLEN, The age of Erasmus, pp. 190-193) droegen er niet 
toe bij aan de huwelijksband een sterk persoonlijke relatie toe te voegen (cf. ALLEN, 
a.w., p. 193)· Veel minder dan tegenwoordig werd men bij het zoeken van een levens
gezellin geleid door werkelijke liefde. Het voorbeeld uit het leven van Thomas More, 
die de oorspronkelijke keuze van zijn hart liet schieten voor haar oudere zuster, spreekt 
voor zich (PRESERVED SMITH, A key to the Colloquies of Erasmus, p. 15). Erasmus' onver
taalbare aansporing aan het adres van Petrus Aegidius, die tegenwoordig ab een grofheid 
zou gevoeld worden, wijst in dezelfde richting (A II 476, 76). 
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veronderstellen, dat vooral de afbrekende critiek op kerkelijke wan
toestanden en het spotten met godsdienstige personen en zaken tot 
deze bestrijding aanleiding gaven. Zeker, Murmellius en Barlandus 
geven Erasmus in zijn ageren tegen cuculiati, concubinati en geldbe
jag in Gods kerk geen haarbreed toe.1 Maar de vaak tot sarcasme 
ontaardende humor van de Rotterdammer zal, naast diens veel ge
vaarlijker faam, er toe hebben bijgedragen, dat deze het mikpunt werd 
van de belaagde reactionnairen en de kleinere kwelgeesten de dans 
- i.e. een officiële veroordeling - ontsprongen. 

Daar komt dan nog bij, dat meer dan één colloquium zweemt naar 
een ondogmatisch, in ieder geval vrij relativistisch christendom.2 In 
hoeverre zij Erasmus' diepste overtuiging vertolken, kan hier buiten 
beschouwing blijven. Het zij genoeg hier vast te stellen, dat zijn sterk 
ethisch gerichte, maar zwak religieuze geest3 moeilijk in overeen
stemming te brengen is met de rol van het geweten der christenheid, 
die men hem opdrong. Hij wilde bemiddelen in een tijd, dat bemidde
len uit den boze was. Hij dacht kool en geit te sparen door in het 
grote geschil de beide partijen het betrekkelijke van hun standpunt 
voor ogen te houden 4, en begreep blijkbaar niet, dat zowel katho
liek als lutheraan hem daarom voor een verrader hield. Zijn nuchtere, 
fantasieloze geest getuigt nooit van metaphysische bewogenheid. Van 
het martyrium begrijpt hij eigenlijk niets.8 Hij kan soms argeloos-
blasphemisch zijn, waar zijn gevoel voor maat hem in de steek laat, 

1 Β ΠΙ 105-106, V 28, ιοι-ιιο; BOMER, Sebülergespräcb«, pp. 115 en 122-124. 
2 Bijv. 'Convivium religiosum' (LB I 671-689). 
3 'Erasmus war allerdings ein aufrichtiger Verehrer des Christentums; aber die christ
liche Religion erschien ihm nur als das erhabenste und vollkommenste Moralsystem; er 
füllte sich zwar ergriffen von dem Geiste der Liebe, der ihn daraus ansprach, aber es war 
ihm nicht deutlich geworden, dasz die christliche Liebe nur af den Boden des Glaubens 
erwachsen kann, und dasz Liebe ohne Glauben (wie Melanchthon sagt) nur ein betrügUcher 
Schein ist' (EHRHARD, Geschichte des Wiederaufiluhens wissenschaftlicher Bildung, 1830, p. 576, 
bij G. GLÖCKNER, Das Ideal der Bildung und Erziehung bei Erasmus, p. 31). 
4 'He almost alone in his age, knew that truth has many faces, that no rule can be without 
exceptions and that no position is unassailable' (PRESERVED SMITH, Erasmus, p. 440). 
6 Zijn benepen opvatting van het martelaarschap kan men het welsprekendst uitgedrukt 
vinden in de Antibarbari (LB Χ 1724 F-1725 A): 'Nolo hic invidiosam suscitare compara-
tionem, plus ne contulerit nosttae Religioni martynun sanguis, an eruditorum hominum 
stylus. Non elevo martynun gloriam, quam ne copiosissima quidem otatione quisquam 
ossequi queat: at quantum ad nostrum attinet commodum, nonnullis ctiam haereticis 
plus prope debemus, quam quibusdam martyribus. Et martyrum quidem summa fuit 
copia. Doctores perpauci. Martyres moriendo christianorum numerum imminuerunt, docti 
persuadendo adauxerunt. In summa: Frustra illi pro christi doctrina sanguinem fortiter 
fudissent, ni hi ab haereticis earn suis litteris vindicassent.' 
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waar dit het meest gewenst is.1 Vonnist hij zichzelf niet waar hij te 
zijner verdediging zegt: 'Niets is schandelijker dan afgeven op wat je 
niet begrijpt' en 'waar haat in het spel is, daar is het oordeel blind' ?a 

Hijzelf was blind voor de gevaren, die er ontegenzeggelijk in de 
lectuur van zijn Colloquia scholen. Hij ziet er voor de jeugd alleen maar 
heil in. In ontwapenende goede trouw beveelt hij ze bijvoorbeeld 
zijn petekind Joannes Erasmius Proben ter lezing aan: 'Wij hebben 
er voor gezorgd, dat je eerste gestamel door de Latijnse en Griekse 
letteren worde gevormd. Bovendien leidt dit boekje ook al enigszins 
in tot de beginselen van de godsvrucht... Het leek ons toe, dat we, 
terwijl we stijl en zinnen aanpasten aan jouw prille leeftijd, een hele 
tijd weer opnieuw jong waren terwille van jou'.3 En een paar jaar 
later - schijnbaar is de ijver van de jonge Erasmius beneden zijn 
verwachtingen gebleven I - vraagt hij hem of het niet beschamend 
zou zijn beneden de prestaties te blijven van zovele jongens, die zich 
zijn colloquia ten nutte maken voor hun Latijn en hun deugd.4 

De kleine kanten van Erasmus, die in zijn Colloquia zo duidelijk 
uitkomen, maken ons het oordeel van zijn tijdgenoten begrijpelijk. 
Van de andere kant echter mag men wel bedenken, dat zijn scherp 
doorzicht hem soms dingen deed zeggen, die men nog niet mocht 
zeggen, en dat zijn grote hart het hem deed opnemen voor het zwakke 
en verworpene, waar anderen liefdeloos aan voorbij gingen. Dat zijn 
tijd hem niet heeft begrepen, heeft niet alleen aan Erasmus gelegen. 

De onbevangenheid, die de nog primitieve zeden vergezelde, geeft dus 
al een enigszins bevredigende verklaring van de ruimhartige opvat
tingen der Humanisten aangaande de lectuur. Daarnaast moet hier 
nog eens uitdrukkelijk worden aangestipt, hetgeen hier en daar al 
even ter sprake gekomen is, dat het al te rechtlijnige denken van ver
scheidene zestiende-eeuwse paedagogen hen tot de veronderstelling 
bracht, dat het uitbeelden van het kwaad de jeugd er van zou af
schrikken. Het is dit apotropaeïsch element in sommige gewaagde 
lectuur, dat men niet moede werd als een voordeel aan te prijzen. Zo 

1 Zie bijv. zijn gefingeerde brief van de H. Maagd aan Glaucoplutus ( = Zwingli), die 
zelfs Luthers ergernis wekte (LB I 775 B-776 B; PRESERVED SMITH, Erasmui, p. 295). 
• L B I 908 Ε-F. » A V 1262,11. 
4 'Vehementer autem pudendum fuerit si, quum tam multos Mc libellus et Latiniores 
reddiderit et meliores, tu commiseris ut ad teipsum non redient eadem utilitas quae pet 
te pervenerit ad omnes: quumque tam multi sint adolescentes qui tibi nomine colloquio-
rum gtatias agunt, nonne merito censeatur absurdum si tua culpa factum videatur quo 
minus mihi possis eodem nomine gtatias agere?' (A V 1476, S). 
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praat Barlandus bij monde van 'Henricus' de weerzin tegen het Ro
meins toneel weg door op te merken, dat allerlei gruweldaden en 
platitudes alleen met het oog op verbetering vertoond werden ('al 
wat daar wordt gezegd over geweldplegingen aan meisjes en over 
liefdesavonturen met lichte vrouwen, wordt zó verhaald, dat dit ge
hekeld en geenszins goedgekeurd wordt').1 Ook Melanchthon ziet 
de comoediae (in dit verband met name die van Aristophanes) als een 
'vitae speculum': 'Bij Aristophanes vind je geen praatjes van veile 
vrouwen. Don Juans en koppelaars, maar bepaalde typen van burgers, 
waarvan sommigen de staat goed besturen, anderen echter oproer 
verwekken en de staat ten gronde richten. En dit uiteenlopen in stre
vingen, raadslagen en uitkomsten wordt naar voren gebracht om toe
schouwers of lezers duidelijk te laten zien, hoe de verschillende re
geerders zijn, wie van hen bijval verdienen, wie navolging en wie 
afkeuring'.2 

Hoever men in deze richting wel dorst te gaan, valt op te maken 
uit de waarderende inleiding, die de rector van Schlettstadt, Uden-
hemius, schreef voor twee 'quaestiones fabulosae', die met inacht
neming van alle gebruikelijk universitair ceremonieel te Heidelberg 
waren gehouden rond 1500. De uitgesproken scholastieke vormge
ving vermag ons niet te overtuigen van de ernstige bedoelingen van 
de disputerenden, die de kwesties 'de fide meretricum in suos ama-
tores' en 'de fide concubinarum in sacerdotes' tot een bevredigende 
oplossing zochten te brengen.3 Met evenveel recht zou men ten
slotte de verhalen van Boccaccio als stichtelijke lectuur kunnen waar
deren I Toch meent Udenhemius 'dat gij, o jongelingen, deze quaes
tiones niet zonder vrucht kunt lezen, zowel hierom, dat uw jeugd -
nog niet naar ik hoop door Venus gevangen - niet door brutale 
hoeren worde verlokt, alsook opdat gij, in de geestelijke stand opge
nomen zijnde, moogt afgeschrikt worden van een misdadig en ont
erend concubinaat'.4 Een ander Humanist, die de brede weg van 
Bacchus en Venus grondig had leren kennen, Conrad Celtes, meent 
het toch goed, aangezien hij de moeite neemt zijn avonturen te boek 
te stellen om jonge knapen op te wekken tot reine liefde en te waar
schuwen voor het bedrog en de vleierijen van slechte vrouwen.5 Een 
eeuw later breekt dominee Joh. Sommer zich het hoofd over de vraag 
of hij een driest stuk van een zekere Albert Wichrev zal 'verduitsen' 

1 Dialogi, f a 5. ' SCHAINK, p. io}. 
' F. ZARNCKE, Die deutschen Ontversitättn ¡m Mittelalter, pp. 67-102. * ib., p. 68. 
' Α. BÖMER, Dit deutschen Humanisten und das weibliche Geschlecht, p. 104. 



CEREBRAAL MORALISME 221 

of niet. Hij vertaalt Cornelius relegatus tenslotte wegens de algemene 
'laxatio disciplinae scholasticae'. Heel duidelijk zegt hij, dat dit stuk 
een waarschuwing wil zijn tegen een leven van uitspattingen.1 Maar 
het wel klassieke voorbeeld van dit rationalisme in de moraal vormt 
de Grobianas van Fridericus Dedekindus.2 Deze dominee-dichter in 
het Lutheraanse Duitsland ergerde zich blijkbaar grotelijks aan de 
losse levenswandel van vele Muzenzonen, waaraan de vele stichte
lijke handleidingen voor christelijke jongelingen niets hadden kunnen 
verbeteren. Hij gooit het nu over een andere boeg door een wellevcnd-
heidsboekje samen te stellen, dat in het aanprijzen van alle mogelijke 
onbeschoftheden een parodiërende satire schijnt te zijn op de vele 
specimina van het genre etikette-boekjes, maar dat in wezen de jeugd 
beschaamd wil maken over haar eigen onwaardig levensgedrag, juist 
zoals de Spartanen, zo zegt Dedekind zelf, hun kinderen dronken 
slaven lieten zien om hun zo liefde voor de matigheid in te storten.3 

Nu kan men terecht menen, dat deze methode verworpen dient te 
worden en dat ze alleen maar averechtse resultaten kan opgeleverd 
hebben, het is toch gevaarlijk hier de beschuldiging van huichelarij 
uit te spreken. Op slot van rekening zijn het de meest in het oog lopen
de excessen van een algemene mentaliteit, die geen of weinig oog had 
voor wat er in gemoed en fantasie zich afspeelde bij een publiek, dat 
vergast werd op een dergelijke sterk gekruide medicijn. Ook andere 
paedagogen, die men toch bezwaarlijk minderwaardige motieven toe 
kan dichten, zijn met deze uiterst cerebrale geestesinstelling behept. 
De strenge Vives schildert in schrille kleuren en, naar ons gevoel, 
overbodig uitvoerig, een bacchanaal, waarop hij dan ernstige op
merkingen laat volgen over de oorzaken en gevolgen van de dronken
schap.4 Schonaeus, goed katholiek, tegenstander van Terentius en 
Plautus, uitstekend paedagoog, die de calvinistische kerkeraad ten 
spijt nog lange jaren het rectoraat van de Haarlemse stadsschool be
kleedde 6, schreef schooldrama's op bijbelse gegevens, die om de pré
caire situaties ons weinig geschikter voorkomen dan de vermaledijde 
klassieke comediae, die de Terentius christianus moest verdringen. 
Het moet voor de licht ontvlambare fantasie en ontvankelijkheid van 
de jeugd toch weinig verschil gemaakt hebben of een vrijage tussen 
een jongen en een fille de joie op de planken werd gebracht dan wel 

1 E. SCHMIDT, Komödien vom Studenttnkbin aus dm it. und ιγ. Jabrbtmderl, p. i i . 
1 Uitgegeven door ALOYS BÖMER in: Lateinische Littetaturdenkmâler des XV. und XVI. 
Jahrhunderts, Bd. i6, Berlin 1903. De eente druk dateert van 1549· 
* Uitg. van BÖMER, p. Χ. 
* Dialoog 'Ebrietas' (Val I збо-}бб). » Zie biz. 232. 
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een hartstochtelijke verleidingsscène, zoals die voorkomt in Schonaeus' 
Susanna en Josepbus.1 De Haarlemse rector deed echter niet anders 
dan het voorbeeld volgen van Gnapheus, Macropedius en Crocus, die 
eveneens in hun zelfgeschreven toneelspelen de zelfkant van het leven 
onomwonden dorsten te schilderen2, mits - en daar komt het op aan -
mits er maar aan het slot de vermanend opgeheven vinger kwam in de 
vorm van een stichtelijke afloop, waarin de deugd triomfeerde over 
het kwaad, of van een moraliserende epiloog. 

Voor de huidige, nerveuze cultuurmens is het luce clarius, dat een 
zuiver appelleren aan het verstand inzake het morele leven weinig 
uithaalt. Waarschijnlijk lagen de zaken vier eeuwen terug enigszins 
anders. De cruditeit van de burgerlijke zeden en omgangsvormen 
noopte wellicht tot drastische therapie, zoals zij deze ook enigermate 
veroorloofde. Toch verklaart de maatschappelijke ruwheid hier niet 
alles. Onmiskenbaar is het paedagogisch Humanisme behept met een 
neiging tot cerebraal moralisme. Het miskent elke beïnvloeding langs 
affectieve weg. Het kent, in zijn beste vertegenwoordigers soms zelfs, 
geen waardering voor muziek en sprookjes.8 Het denkt de wereld 
te verbeteren langs de weg der ratio alleen. Geheel in de lijn hiervan 
ligt het horribele gebruik de schoolkinderen getuigen te doen zijn van 
de lijfstraffelijke rechtsplegingen. Moest er een misdadiger gerad
braakt en gevierendeeld worden, dan stonden de leerlingen onder toe
zicht van de rector op de eerste rang om zo effectiever van afschuw 
voor het kwaad vervuld te worden. Moet men sommige ooggetuigen
verslagen geloven, dan gebeurde het soms dat de rampzalige, tot 
inkeer gekomen, de jeugdige belangstellenden vanaf het rad nog wel
gemeende raadgevingen meegaf en hen bezwoer er voor te zorgen, 
dat zij zijn droevig lot niet eenmaal zouden delen.4 Het bewijst 
eigenlijk alleen maar, hoe ver men een algemene fictie kan doordrijven 
zonder bij tijdgenoten voor leugenachtig door te gaan. 

1 Termtius christianus I, pp. 233 vgg. en Π, pp. 1 vgg. Zie ook zijn Judith (I, pp. 297 vgg.). 
1 Acolastm van G N A P H E U S (uitg. J. BOLTE), Asotus en Josepbus van MACROPEDIUS ( E K K E R , 

pp. 46 vg. en 49 vg.) en Josepbus van CROCUS (J. F. M. STERCK, Onder Amsterdamscbt 

Humanisten, pp. 81-82). 
3 ERASMUS: LB I j u A en W. WOODWARD, Aim and method, p. 146; VIVES, Val Г 259. 
4 J. GESSLER, Beulswerk alspaedagogiscb hulpmiddel, in: Vlaams Opvoedk. Tijdschrift X X I V 

(1942) pp. 32-36; in de Dialogi van BARLANDUS staat een gesprek tussen twee scholieren, 

waarvan de een zegt graag vrijaf te hebben o m naar een terechtstelling te gaan. Dat vindt 

de ander wreed, waarop Richardus antwoordt: 'Multis est utile nonnunquam interfuisse 

aliorum suppliais: nam de temri esemplo a furtis, a parricidüs, a stupris tempérant' 
(f с 4 г- ). Ook Mapheus Vegius is van hetzelfde gevoelen (V. GEERTS, De bumanistisebe 

paedagogiek in Italië, p. 62). 
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De nog primitieve zeden en het intellectualistisch moralisme1 mogen 
dan al een voldoende verklaringsgrond vormen voor de al te tolerante 
houding der Humanisten, zonder dat wij behoeven te grijpen naar 
de betichting van moreel libertimsme, dat met hun uitgesproken zorg 
voor de zedelijke verbetering van de mensheid in strijd zou komen, 
het is ten andere evenzeer waar, dat zich vanaf het midden ongeveer 
der zestiende eeuw een onverdraagzamer houding openbaart ten op
zichte van de heidense klassieken. In Spanje was men dienaangaande 
altijd al veel strenger geweest dan elders in Europa. Niet alleen golden 
er Terentius en Plautus voor verdacht, maar men duldde zelfs geen 
gezegden of excerpten uit beide schrijvers.2 Na 1559, het jaar waarin 
de consolidatie van de Anglicaanse staatskerk begon, openbaart zich 
in Engeland een sterk puriteins verzet tegen het lezen van klassieke 
auteurs tout court als christenen onwaardig.3 Overal in Europa 
waar de invloed der contra-reformatie zich deed gelden, zorgde men 
er voortaan voor de werken der heidense schrijvers eerst van onwel-
voeglijkheden te zuiveren, alvorens men ze de leerlingen in handen 
gaf.4 Ook in de Nederlanden treedt deze grotere gestrengheid aan de 
dag. Reeds Geldenhauer verklaarde, dat de comediae van Terentius 

1 J. H. VAN DEN BERG, PaeJagogiscbe omgang en paidagogiscb gesprek, in: Dux XX (1953) 
pp. 332-33}) doet het voorkomen alsof de jeugd in vroeger eeuwen veel eerder volwassen 
was dan tegenwoordig. Indien dit zo zou zijn, zou dit eveneens een gewichtige verkla
ringsgrond kunnen vormen van het zogenaamde libertinisme der Humanisten. Maar is 
dit zo? Moet men niet veeleer zeggen, dat men de jeugd spoediger aanlag voor volwassen, 
ja, dat men de eigen kinderlijke bestaanswijze nog niet (volledig) had ontdekt, dat deze 
(gedeeltelijke) blindheid meebracht een misplaatste (?) bejegening van het kind als vol
wassene, en dat dit op zijn beurt reeds adult reageerde, op een wijze dus, die niet met 
zijn ontwikkeling strookte? Maar dit alles is zeer betrekkelijk. Welke tijd kende het kind 
als kind reeds niet enigszins, en wanneer zal men het volledig kennen? En wanneer zal 
deze kennis volledig als cultuurbepalend element in onze beschavingsvorm zijn geïnte
greerd? Hier kan alleen sprake zijn van meer of minder. In ieder geval, of de jeugd in 
vroeger dagen inderdaad belangrijk eerder volwassen was dan tegenwoordig, of dat de 
schijn hiervan geweten moet worden aan wanbegrip bij de volwassenen van die tijd, 
hier biedt zich o.i. een belangrijke verklaringsfactor voor het gestelde probleem aan. 
Dat er geen dieper reliëf aan gegeven wordt, moge het manco aan literatuur hierover 
verontschuldigen. Het zou zeer de moeite waard zijn wanneer men eens een studie schreef 
over het kindbeeld in het verleden, een historie der paedagogiek, die ook de opvoedeling 
aandacht waardig keurt. 
1 L. MASSEBIEAU, Lts colloques scolaires du 16e siècle et leurs auteurs, p. 164. 
a F. WATSON, Tbe English Grammar Schools, pp. 535-536. 
* VON DEN DRLESCH-ESTERHUES I, p. 253; op de diocesane synode van Mechelen in 1570, 
waar vooral Sonnius en Lindanus naar voren kwamen, werd uitdrukkelijk bevolen alleen 
ongevaarlijke auteurs in de school te lezen (FR. NETTESKEIM, Geschichte der Schulen im 
alten Herzogthum Gelden..., pp. 278-279). 
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en 'spectacula' in het algemeen voor knapen uiterst gevaarlijk waren. 
'In hoeveel dikwijls schandelijke zaken de knapen door het opvoeren 
van blijspelen en drama's verzeild raken, zou ik met duidelijke voor
beelden kunnen aantonen, als ik geen kuise oren moest ontzien'.1 

Verepaeus blijkt eveneens weinig op te hebben met de comici.2 

Bartholomeus Sowius, een tijdgenoot van de humanist-paedagoog 
der contra-reformatie, spuwt zijn walging uit in de niet mis te ver
stane kwalificatie: 'Minnaressen en 'Glycera's', koppelaars en lichte 
vrouwen, bevatten de vuile comedien van Terentius'.3 Hiëronymus 
Verdussen scheert Terentius met Plautus over één kam: 'impura in 
utroque, quae teneros puerorum ánimos veluti veneno quodam in-
ficiant'.* Tussen de blinde vereerders en de verbeten bestrijders van 
de dubieuze auteur neemt Schonaeus een middenstandpunt in, dat 
evenwel geen twijfel laat aan zijn uiteindelijk oordeel, dat Terentius 
uit de Latijnse scholen moet verwijderd worden. 'De meesten,' zo 
zegt hij, 'nemen het voor hem op, die, zoals ze zeggen, nooit de 
grenzen der welvoeglijkheid te buiten gaat, hoeveel hij ook schertst.' 
Hier is hij het mee eens: 'het is niet gemakkelijk onder de oude dichters 
van de eerste rang er een te vinden, die minder obsceen, minder on
zedelijk van taal, minder dubbelzinnig en onwelvoeglijk is dan hij, 
als men alleen maar let op de woorden.. .5 Maar wat moet dan bij 
hem terecht afgekeurd, ja zelfs streng veroordeeld worden? Dat kan 
in weinig woorden gezegd worden, alhoewel het tenslotte minder 
moeilijk is juist dit overtuigend aan te tonen in wat uitgebreider be
woordingen. Wat anders en wat meer moet men in hem laken dan het 
verloop van zijn verhaal, dan juist de stof van zijn onderwerp, die bij 
hem in wezen overal dezelfde is? Ongetwijfeld met het oog hierop 
hebben zeer ernstige schrijvers, die heel oprecht de zaak beoordeelden 
en inderdaad zeer rechtvaardige critiek leverden, openlijk en duidelijk 
als hun mening uitgesproken, dat niemand schadelijker is voor kin
deren om te behandelen, niemand nadeliger voor de leergierige knaap 
om te verklaren, niemand verderfelijker om jongelingen in handen 
te geven'.6 

1 Inslilulio scbolat cbristianae, f В 5 r. * Zie zijn leerplan in de Instituliones, passim. 
* C. P. BURGER, DS laatstt Amslcrdamscbe redoren en hunne carmina, in: Het Boek I (1912) 

P· 55· 
* Bij P. VAN ALPHEN, Nederlandse Terenliusverialingen in de ige en 17e eeuw, p. 37. 
6 С P. BURGER, a.w., neemt Schonaeus' woorden tot hiertoe over. Een fraai staaltje van 
het uit de contekst rukken van een citaat, dat tot een volledig tegengesteld oordeel van 
Schonaeus zou doen besluiten. 
* Uit voorwoord van de toneelbundel Terentius cbristimuis, f ζ ν. 
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Dus is het toch waar dat het Humanisme een vlek aankleeft? Moeten 
we uit deze reactie niet concluderen, dat, ook gezien in het licht van de 
toenmalige zeden en denkwijzen, het tenslotte niet algemeen voor 
normaal gehouden is, dat de jeugd met de heidense losheid zo vrij 
en vroegtijdig kennis maakte? 

Het is moeilijk hier een hetzij positief, hetzij negatief antwoord op 
te geven. Vooreerst mogen we wel vaststellen, dat deze weerstanden 
zich voornamelijk tegen de lectuur van Terentius gericht hebben. Nu 
is het waar, dat deze een der meest gelezen auteurs was en dat het dus 
voor de hand lag dat hij vaak met name werd genoemd. Maar men kan 
zich afvragen of het werkelijk intrinsieke redenen waren, gelegen in 
het werk van de comediedichter zelf, die tot bovenaangehaalde scherpe 
veroordelingen geleid hebben. Wat bewoog mannen als Schonaeus tot 
hun vonniswijzingen, zij die er toch allerminst voor schroomden 
zinnelijke situaties, zoals men ze bij Terentius tevergeefs zal zoeken, 
in hun eigen drama's te vervlechten? Is het niet alleen maar een afkeer 
in abstracto van de zorgeloze luchthartigheid waarmee Cupido rond
dartelt in de Terentiaanse comedien, een afkeer eerder te verklaren uit 
een benepen angsthouding dan stoelend op een weloverwogen argu
mentatie? Of kan hier zelfs nog algemener niet een anti-humanistische 
tendens, die alle pagane schrijvers voor christenen uit den boze achtte, 
aan het werk zijn geweest? Voorts zou men zich kunnen afvragen, 
of de apocalyptische gebeurtenissen van scheuring en godsdienstoor
logen de 'clericale' partij er niet toe dreef de oorzaken van deze ellende 
en morele ontreddering zeer willekeurig toe te schrijven aan de alge
mene verbreiding van de heidense literatuur. Anders, en iets sympa
thieker geformuleerd, of het weder oplaaiende godsdienstige bewust
zijn, zowel aan katholieke als aan gereformeerde zijde, geen metaphy
sische ernst wakker riep, die wars was van de frivoliteit en dartelheid, 
die het Humanisme, ondanks zijn serieus zaak maken met wereldver
betering, ondanks zijn meest heilige bedoelingen, eigen waren. 

En hiermee is een belangrijk punt aangeraakt. Het is namelijk niet 
te ontkennen, dat het Humanisme van zijn herkomst, het zonnige 
Italië der Renaissance, altijd, ook aan deze zijde der Alpen, enigszins 
het stempel heeft bewaard. Ging men zich daar in een onbegrijpelijke 
speelse houding te buiten aan liederlijk geschrijf1 en demonstratief 

1 De wulpsheid en •tijgeesterij, waarran een groot deel der geschriften van Italiaanse 
Humanisten doortrokken is, mag niet zonder meer ab bewijs gelden van de innerlijke 
verdorvenheid en het atheïsme hunner makers. Beccadelli, de auteur van de beruchte 
Htrmapbroditus, meent vroom en rein te kunnen zijn, ondanks het meest liederlijke ge
schrijf (VOIGT Π, p. 416). Codrus Urceus is een ander voorbeeld van dit onbegrijpelijk 



zz6 MORALISTEN OF LIBERTIJNEN ? 

blasphemeren, ook hier in het veel ingetogener Noorden vallen bij 
vele Humanisten van deze mentaliteit sporen te ontdekken. Denken 
wij nu niet in de eerste plaats aan de betrekkelijk kleine groep van 
losgeslagen avonturiers onder hen, maar bijvoorbeeld aan Hegius, die 
door zijn persoonlijk hoogstaand leven ons borg staat voor zijn ern
stige bedoelingen. Desondanks zet hij ons voor een raadsel, wanneer 
hij na Valla's De voluptate gelezen te hebben, aan Agricola schrijft 
er volledig mee accoord te gaan.1 Men hoeft niet bijster intelligent 
te zijn om het grove sensualisme van de secretaris der pauselijke 
kanselarij door te hebben en het is volkomen onaannemelijk, dat 
Hegius dit niet zou hebben opgemerkt. Waarom verklaart hij zich 
dan toch gewonnen voor Vegius' epicuristisch standpunt?2 Is het 
vrees om een wijd en zijd vermaard voorvechter van de bonae litterae 
te desavoueren? Nee, eerder is dit te wijten aan een typische gespleten
heid in de transalpijnse Humanist. Hij leeft in twee sferen: de ene, 
waarin hij in verrukking over de schoonheid des woords speels jong
leert met zijn gedachten, zonder dieper motief dan juist dat spelen, 
en de andere, die hem doet zuchten over het bederf in Kerk en maat
schappij en hem naar middelen doet uitzien om hierin verbetering te 
brengen. Gescheiden waren beide sferen echter allerminst. En hier 
schuilt dan ook misschien wel de diepste oorzaak van het verzet tegen 
de letteren. Als het ons al moeilijk valt uit te maken waar de luim 
ophoudt en de ernst begint, hoeveel te meer zal dit dan niet gegolden 
hebben voor die radicale geesten, verwikkeld in godsdienstige ge
schillen, die wel razend moesten worden op deze onserieuze litera
toren, die met alles de draak schenen te steken, de heiligste zaken tot 
inzet maakten van hun woordenspel en desondanks een hoge borst 
opzetten en verklaarden, dat herstel en verbetering van Kerk en maat-
samengaan van rationalisme en immoraliteit met oprecht geloofsleven en godsdienstzin 

(BURCKHARDT, pp. 51&-527). Dat ernstige tijdgenoten zich minder ergerden aan derge

lijke excessen dan men zou veronderstellen, bewijst de vriendschap van Poggio met 

Traversari, de strenge generaal der Camaldulenzen. Blijkbaar voelde de ijveraar voor een 

strengere observantie van de kloosterregel zich door deze relatie met de schrijver van de 

Facetiae niet gecompromitteerd (E. WALSER, Poggila Florentinus. lieben und Werke, Berlin 

1914, pp. 133 vg., 146, 157, 190). Guarino van Verona 'een model echtgenoot en vader', 

gaf niettemin van zijn hoge waardering blijk voor de Hermapbroditm (H. B. COTTERILL, 

Italië van Dante tot Tasso, vert, van P. A. VAN DER LAAN, Zutfen 1921, p. 344). Cf. Ηυι-

ziNGA, Het probleem der Kenaissance, in: Tien Studiën, Haarlem 1926, p. 326: 'Het paganisme 

was het masker, dat men zich voorhield, om mee voornaam te zijn; in de diepere lagen 

der persoonlijkheid was bij de meesten het geloof ongeschokt.' 
1 KRAFFT-CRECELIUS, Beiträge, 2. Heft, p. 16. 

• Vegius is een der woordvoerders in Valla'« werk. 
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schappij slechts te verhopen vielen van de naleving hunner idealen. 
Hoezeer deze tegenstanders ook het mikpunt vormden van de spot 

en hoon der Humanisten, zij wonnen toch het spel op den duur. Niet 
zozeer door eigen kracht als wel door verandering van geestelijk 
klimaat. Want de zonnige Renaissance-sfeer met haar overmoedige 
'Bejahung' van alle aardse schoonheid, haar lach en haar humor, ver
dween voor de grimmige winter der godsdiensttwisten en voor een 
ernstiger zinnen op de dingen van hierboven. 

Van hieruit moet tenslotte wel de algemeen opkomende argwaan 
tegen de heidense literatuur verklaard worden. Het herleefde christe
lijke zelfbewustzijn staat op de achtergrond van deze reactie. Weinig 
geneigd betoonde men zich nu nog om in de autores eerbiedig 'ma-
gistri vitae' te zien. Integendeel, in het fiere besef waarden en waar
heden te bezitten die de Oudheid niet had gekend, beschouwde de 
christen het erfgoed van Hellas en Rome nu nog slechts als 'spolia 
gentium' en verwijderde hij daaruit meedogenloos, en wellicht soms 
al te voortvarend, wat niet met de christelijke normen scheen te 
stroken. Dit desavoueren wijst er op, dat het Humanisme als zelf
standige geestesstroming had uitgediend. Reeds eerder had het zich 
tot dienstbetoon moeten lenen bij de studie der H. Schrift en der 
kerkvaders, het behield in de linguïsten en philologen aan de univer
siteiten alleen nog maar een schijn van zelfstandigheid, het is ten
slotte geïncorporeerd in de grote religieuze bewegingen der zestiende 
eeuw. 

Van kweekplaats der letteren werd de school aldus getransformeerd 
tot bolwerk der religie. De verworvenheden van het Humanisme 
werden daarmee geenszins teniet gedaan, maar als het ware uitge
heven boven zichzelf om aldus getransponeerd op hoger plan tot een 
doel te dienen, dat de letteren van nature vreemd was. Katholiek en 
gereformeerd doen hierin voor elkaar niet onder.1 De nadruk waar
mee 'Borgermesteren ende Raedt' van Groningen Ubbo Emmius in 

1 'Die Reformatoren wandten mit grossem Eifer ihre Thátigkeit den Schulen zu. Geleitet 
von der Ueberzeugung, dass die Schule das sicherste und wirksamste Mittel zur Einwir
kung auf die Jugend und zur Befestigung und Förderung ihrer Lehrmeinungen sei, boten 
sie Alles auf, die Schulen in ihre Gewalt zu bekommen und in ihrem Sinne umzugestalten' 
(FR. NETTESHEIM, Geschichte der Schulen im alten Herzogthum Geldern p. 176). 'Aber 
auch die Katholiken waren seit der Kirchenspaltung mit neuem Ernst und Eifer auf die 
Hebung der Schulen bedacht, indem sie es sich zur Aufgabe stellten, die bestehenden 
zu verbessern, neue zu gründen. Zwischen ihnen und die Protestanten entstand in dieser 
Hinsicht ein reger Wetteifer, der beiden Theilen zu gute kam und auf die weitere Gestal
tung des Unterrichtswesens einen grossen Einfluss übte' (ib., p. 188). 
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1595 opdragen 'omme... upsicht tho dragen, dat de kinderen... zoe 
wall in de salichmakende pure gereformeerde leere ende godess woert 
als inde boeken ende vrije Kunsten wall ende ordentlichen geformeert 
ende institueert worden'1 is typerend voor dit tijdvak. Typerend is 
eveneens een schoolprogramma van 1592 voor Roermond, waarvan 
het allergrootste deel gewijd is aan bepalingen omtrent de gods
dienstige opvoeding.2 Aan beide zijden werd menig plan de campagne 
gemaakt, waaruit blijkt dat men de scholen zag als een voornaam, zo 
al niet als hèt middel ter consolidatie en expansie van de godsdienst 
en tot herovering van het verloren terrein.3 

Het uitbundig optimisme van de Humanisten werd in deze nieuwe 
verhoudingen sterk getemperd, hun bijna visionnaire verwachting 
van wereldverbetering door de letteren allèèn losgelaten voor een re
ëlere visie, die in de 'cultus musarum' niet meer dan een bruikbaar 
middel wilde zien voor het nastreven van religieuze doeleinden, en een 
gerechtvaardigd wantrouwen wakker geroepen ten aanzien van de 
pagane literatuur. Deze reactie voetstoots te aanvaarden als een bewijs 
voor het ethisch libertinisme der Humanisten is echter zeker voor
barig. Daarvoor is dit hele probleem nog te weinig diepgaand onder
zocht. Hoeveel factoren moet men hier niet onderscheiden van reli
gieuze, van zedelijke, van sociale, culturele en van politieke aard zelfs 

1 W. B. S. BOELES, Iets oftr de St. Maartens en der A-scbolen te Groningen ¡¡il-ijfj, in: 
Bijdr. tot de Gesch. en Oudheidk. inz. v. d. prov. Groningen I (1864) p. 148; zie ook 
p. 149 waar staat, dat de jeugd 'soe wall inde reijne gereformeerde Religion und Ihere 
Godtlicken Woerdes ab inden frijen khunsten und spraecken institueret oeck in gueden 
seden und godesfruchte ertoegen worde'. Zie ook J. B. KAN, Όι Apostolische School te 
Nijmegen, pp. 18 vgg.; Roos, pp. 6-8; J. С BIJSTERBOS, Mededeeling over de geschiedenis van 
bet onderwijs te Kampen, in: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening 
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis П (1892) pp. 46-47. 
1 Voor dit programma zie Bijlage B. 
1 Men denke aan Luthers schrijven van 1524 aan de burgemeesters en raadsheren, aan 
zijn geschriften, die de ouders willen verplichten hun kinderen naar school te sturen, 
ook aan Melanchthons handleiding voor de visitators van 1)28 (VON DEN DRIESCH-
ESTERHUES I, pp. 229-24;); zie verder bijv. de Reformations-Ordnung van 1543 op
gesteld door Bucer en Melanchthon en uitgevoerd door de lutheraniserende aartsbisschop 
van Keulen, Herman van Wied (NETTESHEIM, a.w., pp. 243-244); van katholieke zijde 
is op menige synode aanmerkelijke aandacht geschonken aan het onderwijs, zoals in 1536 
te Keulen (CHR. METER, Stadt und Stift Köln im Zeitalter der Rtformation, Hamburg 1892, 
p. 20), in 1)62 te Utrecht (Diocesane synodaalstatuten van 1562, § 18, Rijksarchief te 
Utrecht), in 1564 te Haarlem (Batavia sacra II, p. 308) en in ι j7o te Mechelen (NETTES
HEIM, a.w., pp. 278-282). Ook de visitatieverslagen spreken in deze een duidelijke taal 
(Arch. Aartsb. Utrecht XXX (1905) pp. 352 vgg.; Visitatie der kerken ten platten lande 
in bet Sticht van Utrecht ten jare ij?). Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Ge
nootschap VII (1884) pp. 186-267). 
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wellicht. En deze variëren van volk tot volk, van landstreek tot land
streek en van generatie tot generatie. Een heel terrein ligt hier nog 
vrijwel braak. Om slechts één punt nader te noemen, dat nagegaan 
zou moeten worden: welke passages zijn in de talloze school-edities 
van de klassieke schrijvers geschrapt, resp. gewijzigd? Pas dan is het 
mogelijk vast te stellen, wat in een bepaalde periode voor aanstotelijk 
doorging en wat niet. 

Vooral het laatste gedeelte van dit hoofdstuk bezie men dan ook 
min of meer als werkhypothese. De vraagstelling aan het begin keert 
zo weer terug zonder dat zij volledig tot een oplossing gebracht is: 
hebben de Humanisten, ondanks hun eerlijke bedoelingen, zich toch 
vergist? Zo ja, dan zal een voortgezet onderzoek waarschijnlijk aan
tonen, dat de oorzaken hiervan niet alleen in het Humanisme gelegen 
waren. 



BESLUIT 

DE som op te maken van winst en verlies, die de humanistische revo
lutie voor het onderwijs heeft opgeleverd, wie is er toe in staat? 

Zou een poging daartoe niet neerkomen op het ophalen van enige 
markante lijnen in een totaalbeeld, dat echter in 2ijn vaagheden en 
schaduwpartijen beter de historische realiteit weergeeft? Overigens 
zijn al op verschillende plaatsen in dit werk met enige nadruk de ver
diensten en vruchtbare inzichten, zowel als de beperktheden en zwak
heden van het nieuwe paedagogische ideeënstelsel naar voren ge
bracht. Wie dan nog behoefte heeft aan een voorstelling met scherpe 
contouren, trachte zelf de talloze facetten, heldere en duistere, in el
kaar te passen. De verleden werkelijkheid, oneindig gevarieerd als 
het leven zelf, schematiseren, betekent er het leven aan ontnemen. 

Op één belangrijk punt willen wij hier tot slot nog wijzen. In het eerste 
hoofdstuk is de liefde voor het onderwijs onder de Humanisten en 
daarmee samenhangende de hoogachting voor de leraarsfunctie ter 
sprake gekomen.1 Heeft deze waardering, zo kan men zich afvragen, 
werkelijk enig eifect naar buiten opgeleverd? Vond het enthousiasme 
van enkelen weerklank in de gedachten van velen? Kan men werke
lijk spreken van een gestegen aanzien van school en praeceptores 
onder de burgerij ? Zeker, men dient er zich wel rekenschap van te 
geven, dat de godsdienstige tweespalt indirect medeoorzaak is ge
weest van de verhoogde activiteit in het onderwijs, en dat het belang 
van de ware religie een grotere aandacht en waardering in de hand 
werkte. Aldus kan het dikwijls vrij lastig zijn, zo niet onmogelijk, 
om het aandeel van de Humanisten in deze te bepalen. Echter niet, 
waar de twee belangen tegenover elkaar komen te staan, waar de gods
dienst in botsing komt met de cultus der letteren. En dit nu is in Ne
derland gedurende de tweede helft der zestiende eeuw niet zelden het 
geval geweest. Dan stond een magistraat in brede tolerante geest op 
de bres voor een gevierd leraar, wiens onrechtzinnigheid predikanten 
en kerkeraad een doorn in het oog was. 

Hoe welsprekend wordt dit geïllustreerd door de gebeurtenissen te 
Utrecht gedurende de jaren 15 86-15 89. Al was in de domstad in 15 79 
de Unie gesloten, die de ontaarding van de vrijheidstrijd tot gods
dienstoorlog in feite bezegelde, nog jaren lang stond daar de katholiek 

1 Zie blz. 24 vgg. 
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Reinerus Sarcerius als rector aan de sedert 1578 'Schola publica' ge
worden St. Hiëronymusschool.1 Totdat in de zomer van 1585 de 
streng-calvinistische partij op het kussen kwam en als een van haar 
eerste daden het toezicht op het onderwijs aan zich trok. Het gevolg 
hiervan was dat Sarcerius met zijn gehele personeel aftrad en in zijn 
plaats Joannes Arcerius tot rector werd aangesteld. Dit echter niet tot 
tevredenheid van de burgerij. Integendeel, er trad een scherpe en 
schrikbarende daling van het leerlingenaantal in, particuUere scholen 
schoten als paddestoelen uit de grond en de arme Arcerius schijnt zelfs 
aan den lijve het ongenoegen van de Utrechtenaren ervaren te heb
ben.2 Dat ook de magistraat de katholiek met lede ogen had zien ver
trekken, kunnen we opmaken uit zijn wederaanstelling in 1589, toen 
het calvinistisch-democratische bewind aan zijn eind gekomen was.3 

Vrijwel eenzelfde toedracht zien we te Amersfoort rond Gesselius. 
Ook deze, die eveneens de Moederkerk trouw was gebleven, werd pas 
in 1587 met alle andere leraren ontslagen, nadat Leicester in 1586 de 
wet had verzet.1 En òok hier ging de school zienderogen achteruit, 
tot in 15 94 de verjaagde rector door het zeer tolerante stadsbestuur 
werd teruggeroepen.5 Teruggeroepen? De égards die Gesselius ten 
deel vielen, wijzen er eerder op, dat de rector zich na veel gesmeek 
wel wilde verwaardigen naar de verweesde stede terug te keren! Al
leen al aan verhuiskosten werd hem de zelfs tegenwoordig nog niet 
onbelangrijke som van honderd gulden uitbetaald! β Voorts is de taak 
hem opgelegd eerder een ereambt te noemen: hij moest driemaal in de 
week 'publice lessen in voegen versproecken is, daegs een ure, te we
ten historiam ofte officia Ciceronis'. Op deze dagen behoefde 'Sijn 
Edele' geen les te geven in de school; de overige dagen slechts twee 

1 EKKER, p. 67. 
a ID., p. 68. De reactíe op het aftreden van Sarcerius en op diens wederaanstelling in 
1589 blijkt uit de curve det schoolgelden voor die ¡aren (zie EKKER, p. 60): 

1585 / 544,14 
1586 ƒ 126,10 
1587 ƒ ігб,— 
l j 8

8 / _ _ 

i j « ? / 198,11 
1590/488,46 
IJ95 ƒ 6Ц,ч 

3 EKKER verondetstelt zonder enige grond dat Sarcerius in 1589 Calvinist geworden zou 
zijn (p. 69). Dat hij op Zondagen de Evangelien, de brieven van Paulus of oud-christelijke 
literatuur moest behandelen, zegt m.i. niets. Het is geheel niet noodzakelijk te veronder
stellen, dat er dogmatische uitleg werd gegeven. 
4 H. J. RBYNDERS, Gedenkboek van bet Sitdeli/k Gymnasium te Amersfoort, p. 28. 
* l D . , p. }}. · ID., p. 77. 
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uur, een uur 's morgens en een uur 's middags. En het salaris, dat 
Gesselius hiervoor inde, moet hem in staat hebben gesteld als een 
vorst te leven: vijfhonderd keizerguldens, mitsgaders vrijheid van ac
cijns op wijn en bier. En alsof dit nog niet genoeg was, werd hem be
loofd 'een eerlicke ende redelicke recompense tot discretie van mijn 
E. Heeren,' als hij mocht vertrekken, een belofte, die aan hem op de 
meest onbekrompen wijze ook is nagekomen, toen hij in 1619 als 
slachtoffer van de scherper godsdienstige verhoudingen in de Repu
bliek met verscheidene andere rectoren moest bedanken.1 

Een laatste voorbeeld van een alom bekend katholiek rector, die 
desondanks door de magistraten in zijn functie gehandhaafd werd, 
biedt ons Schonaeus. Hoe breed van opvatting moeten de Haarlemse 
vroede vaderen zijn geweest, toen zij hem na de alteratie van 1578 
jaarlijks een ruime vergoeding uitbetaalden voor het verlies van de 
emolumenten, die hij vroeger voor het opluisteren van kerkdiensten 
genoot.2 Pas in 1610 moest hij bedanken. Het ontslag werd hem echter 
eervol verleend en met behoud van salaris.3 En wie hierachter ver
borgen paapsheid bij de raadsheren veronderstelt, komt met dit ver
moeden niet uit, waar de calvinistische predikant Samuel Ampzing de 
katholiek Schonaeus bezingt en hem prijst om zijn hoge verdiensten 
voor het onderwijs in Haarlem.4 Geen baatzucht ook kan déze tole
rantie verklaren. Hier is niets anders dan pure liefde voor de letteren 
het motief geweest, liefde voor het onderwijs en hoge waardering 
voor het werk van rector en leraren. Door alle bloedvergieten om den 
gelove, alle vervolging en achteruitzetting, door alle scherpslijperij 
en knechting heen, blijft deze irenische houding in Nederland levend, 
een echo vormend op de wellicht nobelste uiting van 'rekkelijke' geest, 
het woord van Sturm, die zegt zich oprecht te verheugen over de 
onderwijssuccessen der Jezuïeten, 'want zij nopen ons daardoor tot 
grotere ijver en waakzaamheid, opdat zij ons niet zouden overtreffen 
in toewijding en meer 'eruditi' en 'literati' zouden vormen dan wij'.5 

Hoeveel eerlijker zou de strijd tussen de twee elkaar bekampende 

1 ID., p. 119 en 36. De godsdienstige troebelen in de gereformeerde kerk hebben diverse 
rectoren het ambt gekost: behalve Gesselius in Amersfoort, bijv. nog Gualtherus 
Sylvanus met twee ondermeesters te Deventer (1619) (G. J. TER KUILE, Gedenkboek van 
bet Stcdêiyk Gymnasium te Deventer, Deventer 1948, p. 13) en Marcus Gualtherus en Jan 
Vos te Kampen (1621) (F. A. HOEFER, Eene bijdrage tot dt Geschiedenis der vervolging der 
Remonstranten, in: Bijdr. Gesch. Overijssel ХШ (1901) pp. 86-93). 
1 GARRER, p. 23. * ID., p. 36. 
4 BUDDINGH Π, p. j ι. 

• STURM, Classicae epistolae, ed. J. Rorr, p. 16. 
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machten geweest zijn, wanneer meerderen, wanneer allen van deze 
geest geweest waren I 

Uit bovenstaande gevallen, waarin de belangen van het onderwijs 
tenslotte de voorrang kregen boven die der religie1, moge duidelijk 
zijn geworden, dat de geestdrift der Humanisten wel enige weerklank 
gevonden had. Zou ook hun geest van religieus indifferentisme niet 
medeoorzaak zijn geweest van dit vrij gemakkelijk heenstappen over 
de toch wel ernstige bezwaren van een katholieke rector in een stad 
waar de Calvinisten de toon wilden aangeven? Ongetwijfeld, de magi
straten hoefden hun geweten bepaald geen geweld aan te doen, wan
neer zij een beroemd doch Onrechtzinnig' rector handhaafden. Maar 
zouden zij zo gehandeld hebben, wanneer de bloei der bonae litterae 
hen koud liet? Wanneer zij het onderwijs amper aandacht waardig 
keurden? Zeker niet, dan zouden zij zich niet de moeite getroost heb
ben door compromissen een uitweg te zoeken uit het dilemma óf 
school óf godsdienst.2 

Ook uit andere feiten blijkt de grote, ja zelfs overdreven aandoende 
zorg voor de bloei van het onderwijs: het verstrekken van geldelijke 
ondersteuning bij het opvoeren van toneelstukken, de moeite om een 
vermaard leraar aan te werven8, het ontzien van onderwijzend perso
neel en leerlingen wanneer op de stadsbevolking in tijden van gevaar 
of van rampen een algemeen beroep wordt gedaan.* In Amersfoort 
was het volgens Christophorus Vladeraccus gebruikelijk een oude rec
tor van een ruim pensioen te voorzien en hem na zijn dood te eren 
met een prachtige 'staatsbegrafenis', waarin alle notabelen der stad 

1 Tegenover deze voorbeelden van tolerantie kan men echter verscheidene feiten aan
halen, waaruit blijkt dat de verdraagzaamheid omwille der letteren geenszins regel was. 
Te Middelburg werd de rector onmiddellijk na de overgang (1574) door een protestant 
vervangen (Λ. DEKKER, Het ontslaan van de Ordonnanties op de Scholen van ijyi ie Middelburg, 
in: Archief. Vroegere en latere mededelingen, voorn, in betrekking tot Zeeland (1941-
1942) p. 22), bij de alteratie van 1578 werden te Amsterdam onmiddellijk twee nieuwe 
rectoren benoemd (J. WAGENAAR, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen etc. 

Ш , ρ. 66ο), Ubbo Emmius, de latere rector te Groningen, moest uit Norden de wijk 
nemen door de hetze van enkele predikanten, zeer tot verdriet van scholarchen en burgers 
(J. J. BOER, Ubbo Emmius, pp. jo- j i ) , in 1593 moest te Zutfen Mr. Rutgen zijn ontslag 
nemen, omdat hij niet protestant wilde worden, en in 1613 rector Marcus Francken, 
omdat hij weer katholiek geworden was (W. J. A. HUBERTS, Geschiedenis der oude Zutfen-
sebe Latynscbe school, p. 7). 
* H. J. REYNDERS, Gedenkboek van bet Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, p . 11S. 
' In 1)69 reisden burgemeester Sasbout Comelissen, meester Willem van Grijp en pastoor 
Maarten Duncanus van Delft naar Leuven om een rector voor de Delftse school te zoeken 
(J. SOUTENDAM, Mededelingen uit bet archief van de stad Delft, p, 13)). 
4 REYNDERS, а.в>., pp. 31-32. 
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meeliepen.1 Wellicht het sprekendste voorbeeld van eerbetoon aan 
leraren vormt de luisterrijke ontvangst van Franciscus Nansius in 
Dordrecht ten jare 15 92, een ontvangst zoals tegenwoordig alleen nog 
vorstelijke personen zou ten deel vallen: feestelijke rijtoer, begroeting 
door het stadsbestuur, galadiner, erewijn, illuminaties, toneelvoorstel
lingen, waarlijk, de Dordtse raad had wel ernst gemaakt met zijn voor
nemens om een geleerde aan te stellen, die 'de school tot de beroemd
ste dezer gewesten zou maken, de jongelingen van overal zou aan
trekken en alzo de stad tot grote eer en voordeel zou zijn'.2 Veel werk 
behoefde Nansius voor zijn enorm salaris niet te verzetten, men krijgt 
sterk de indruk, dat hij eigenlijk meer tot ornament diende. Had de 
magistraat, zo zou men kunnen wensen, het belastinggeld van de bur
gers maar wat nuttiger besteed. Want van openbare voorzieningen 
betreffende lokalen, leermiddelen en schoolgelden valt nog geen spoor 
te ontdekken. En daarom moet men van het onderwijs in de zestiende 
eeuw ook een niet al te hoge dunk hebben. Zeker mag deze periode, 
zich uitstrekkend tot over de eeuwwisseling heen, een tijdperk van 
bloei voor de scholen, en dan met name voor de gymnasia en hoge
scholen genoemd worden.3 Maar het uitzonderlijke eerbetoon aan en
kele bevoorrechten mag toch de weinig benijdenswaardige positie van 
vele anderen niet uit het oog doen verliezen. Het slot van dit boek zou, 
als het alleen maar licht liet vallen op de toppunten, ten onrechte de 
indruk kunnen vestigen, dat het bij het zestiende-eeuwse onderwijs al 
boter tot de boom was. Liever dan de befeeste Nansius stellen we ons 
de geplaagde Gualtherus voor ogen als doorsnee-type van de leraar, 
die in moede gelatenheid de herrie maar over zijn kant laat gaan.4 

Hoog licht door vale ramen in een bedompt lokaal... de meester 
uitgedost in tabbaard op zijn katheder, solide als een vesting... onder 
hem de rumoerende schare... Hoeveel malen is dit schilderachtig tafe
reel niet op prenten vastgelegd I Wat zal er, zo vraagt men zich niet ten 
onrechte af, in de praktijk vaak terecht gekomen zijn van de hoogge
stemde humanistische idealen, van liefde voor de jeugd, van geleide
lijkheid en aandacht voor de individuele begaafdheid, van zedelijke 
verbetering, van educatie tot schoonmenselijk en christelijk leven? 
Hoeveel van deze idealen zijn er in de sleur en de verdrietelijkheden 
des dagelijksen levens niet beduimeld en verfomfaaid? 

1 REYNDERS, а.в>., pp. 31-32. 
2 G. D. J. SCHOTEL, D» Illuitre School tt Dordrecht, pp. 33-34. 
3 Guicciardini o.a. verbaasde zich ( ± 1560) over het hoge peil van het onderwijs in de 
Nederlanden (Amstelodamum XX (1933) p. 66). 
4 Zie blz. 27. 
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Maar gestorven zijn ze niet; daarvoor hadden de Humanisten in al 
hun eigentijdse beperktheid toch te veel elementen van blijvende 
waarde voor de paedagogiek aangeraakt. Zelfs nu nog zou menig mo
dern opvoedkundige zich kunnen inspireren op de brandende woor
den van Erasmus, Murmellius, Melanchthon, Vives en zoveel anderen. 
En daarin ligt dan ook hun eigenlijke en onvergankelijke verdienste. 



RÉSUMÉ 

ι 
Au nord des Alpes les humanistes ont été très attentifs à l'enseigne
ment à l'opposé des humanistes italiens. La raison profonde pour la
quelle ces humanistes cherchaient, en théorie ou en pratique ou si
multanément, une révision radicale de l'enseignement, doit être cher
chée dans le domaine de la religion et des moeurs. Selon eux, le man
que de culture et l'oubli des 'bonae litterae' étaient la cause des condi
tions déplorables qui existaient dans l'Eglise et dans la chrétienté. 
L'amélioration de l'enseignement amènerait ipso facto une renaissance 
du sentiment religieux et moral. La place centrale qu'occupait l'école 
dans l'idéologie humaniste, amenait les nouveaux pédagogues à placer 
très haut l'état de professeur. A leurs yeux c'est une profession sacrée, 
à laquelle, selon Erasme et Melanchthon, aucune autre ne saurait être 
comparée. La lourde charge et la responsabilité inhérentes à la pro
fession n'ont pas pu éteindre l'amour que les humanistes lui portaient. 
Beaucoup d'entre eux ne se sont pas contentés de belles spéculations 
sur les mérites incomparables du professorat, mais ont assumé toute 
leur vie la lourde tâche d'instruire la jeunesse. Parmi eux Alexandre 
Hegius tient la place d'honneur. A l'école de Deventer où il fut rec
teur de 1485 à 1498, l'humanisme entra pour la première fois en con
tact avec l'enseignement. A cause du grand nombre des humanistes 
qui y reçurent leur éducation, on peut à bon droit considérer l'école 
St. Lébuine comme le berceau des 'bonae litterae' dans ces contrées. 
Depuis, l'humanisme s'est propagé rapidement dans les Pays-Bas et 
l'ouest de l'Allemagne, de sorte qu'on peut dire qu'en 1520 environ 
la plupart des écoles s'étaient rendues à l'évidence des nouvelles idées. 

Π 

Bien que la plupart des idées humanistes concernant l'enseignement 
soient passées aujourd'hui à l'état d'évidence, sur le terrain de la mé
thodologie elles se sont montrées de valeur durable. Sans doute, leurs 
directives ne sont pas toutes justifiées scientifiquement, néanmoins 
ces penseurs ont pris l'initiative de l'étude de la méthodologie en te
nant compte de la psychologie. Les principes méthodologiques géné
ralement professés dans leur doctrine sont les suivants: Dans l'en
seignement il est nécessaire de s'adapter à l'intelligence des enfants 
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(de là transition graduelle et concision, intuition et perception de la 
réalité concrète). On doit tenir compte du tempérament individuel de 
chaque enfant isolément. La méthode acroamatique est préférable 
(d'où la grande valeur qu'on attache à la mémoire et la fréquence des 
répétitions). L'enseignement doit être agréable et amusant, non point 
'labor' mais 'lusus' (ce principe trouve son application dans les écoles 
parce qu'on y introduit l'élément du jeu et surtout parce qu'on stimule 
l'émulation parmi les élèves ou groupes d'élèves). 

Les conditions que les humanistes jugeaient nécessaires pour le pro
fesseur idéal étaient en rapport avec la grande estime qu'ils avaient 
pour sa tâche. Il devait s'être familiarisé avec toutes les sciences et 
tout ce qui est intéressant à connaître. Et posséder en outre un noble 
caractère et un profond sentiment religieux et être muni de quelques 
qualités spéciales que les humanistes, avec une intuition pénétrante, 
ont distinguées comme indispensables au professeur. Avant tout pour
tant И était nécessaire qu'il eût un grand amour pour les enfants et 
qu'il prît soin que ceux-ci pussent l'aimer réciproquement. Aussi maint 
humaniste était-il fort opposé au châtiment corporel et ceux qui l'esti
maient indispensable s'opposaient en tout cas à un usage excessif et 
immodéré. L'historien est touché de constater que des faits prouvent 
qu'on a pris ces avis à coeur. 

Concernant l'organisation et l'aménagement de l'enseignement, c'est 
Vives seul, en somme, qui nous a laissé des vues cohérentes. Les autres 
humanistes en sont restés à quelques remarques vagues. Dans l'histoire 
de l'enseignement aux Pays-Bas on peut remarquer néanmoins depuis 
±1550 une tendance bien nette à consolider et à centraliser l'enseigne
ment, ce qui pourtant ne doit pas être attribué immédiatement à l'in
filtration des théories humanistes, mais à la situation politique et reli
gieuse. 

III 

Si nous demandons sous quel rapport l'humanisme se soustrait le plus 
expressément à la culture médiévale, il apparaît que c'est sous le rap
port de la place et du rôle de la langue. L'usage de la langue est la 
fonction la plus centrale de l'homme, est ce qu'il y a de plus essentiel 
en lui: homo est animal linguale. Il s'ensuit qu'il était si important, 
selon les nouveaux pédagogues de développer l'usage d'une langue 
belle et pure. C'était là une nécessita absolue pour l'acquisition de 
toute connaissance scientifique: eloquentia était la condition et en mê
me temps la source d'eruditio. Sous ce rapport eloquentia signifie plus 
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que la simple éloquence: elle exprime une connaissance fondamentale 
de l'ancienne littérature et la parfaite science du latin et du grec. Eru-
ditio ne signifie rien d'autre que connaissance des résultats et des réali
sations scientifiques de l'antiquité classique dans l'acception la plus 
large. Il en résultait, sur le plan scolaire, que l'éducation qu'on y don
nait était uniquement littéraire et que les realia étaient à peu près tota
lement négligés; s'ils y étaient enseignés c'était toujours avec l'inten
tion de procurer à l'eloquentia les matières nécessaires. Vives s'opposa 
à la valeur exagérée qu'on attachait à l'eloquentia. Il préfère, non pour 
des motifs intrinsèques mais seulement pour des raisons fortuites, 
l'usage du latin à celui des langues nationales. Par contre, on ne peut 
pas dire qu'il se soit beaucoup écarté du programme linguistique des 
lycées classiques des autres humanistes. L'importance qu'il attache à 
la valeur de la pratique scientifique autonome se rapporte surtout à 
la période après l'enseignement classique. Malgré cette restriction 
pourtant, Vives se fait connaître comme le penseur original qui sut 
déterminer le futur esprit du siècle mieux que ses frères d'armes. Puis
que l'avènement de la pratique scientifique critique et empirique mit 
peu à peu en évidence que la restriction voulue de l'eruditio huma
niste était intenable. Le formalisme humaniste fut suivi par un retour 
au réalisme. Néanmoins l'école latine a gardé pendant des siècles ses 
caractéristiques humanistes. Les suites désastreuses amenées par le cul
te de cet idéal d'éloquence sont: un grand formalisme (le contenu de 
ce qu'on a lu n'importe pas), le verbalisme (on ne demande pas si 
la chose est comprise), le relativisme et l'insouciance de la vérité (on 
ne cherche pas la vérité, mais la belle forme). 

IV 

Le changement dans le but de l'enseignement amenait nécessairement 
un changement dans la méthode. Au lieu de dialecticiens l'école latine 
voulait produire des 'eloquentes'. D'où la lutte violente contre les 
Modistes, qui avaient étendu l'enseignement de la grammaire sur des 
années et des années et l'avaient alourdi d'observations linguo-philo-
sophiques. Malgré cela les humanistes n'ont pas réussi tout de suite 
à contribuer à une amélioration. Les manuels composés par eux ne 
peuvent guère être nommés des améliorations parfois. Beaucoup d'en
tre eux le reconnurent aussi eux-mêmes; on le constate dans la grande 
hésitation à abolir le manuel le plus employé au moyen-age, le Doctri
nale. A côté d'une tendance dans l'humanisme, qui cherchait une amé
lioration sans vouloir rompre tout à fait avec la tradition, on peut 
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mentionner un mouvement plus original qui mettait simplement en 
doute la grammaire systématique. Plus d'un représentant des idées 
nouvelles a présenté comme une conviction qu'on doit apprendre h 
langue de l'usage et dans l'usage, par les lectures et le contact avec 
d'autres. C'est Clénard qui a opéré selon cette méthode, appelée in
ductive ou directe, avec le plus de conséquence et d'audace. Ses ex
périences méthodologiques ont cependant trouvé peu d'écho. C'est 
seulement comme sous-courant que l'idée d'apprendre la langue 'ex 
usu' a grandi, voire 1) dans les efforts d'arriver à des grammaires très 
concises, 2) dans la lectures des auteurs alternant avec l'enseignement 
basique de la grammaire, 3) la propagation de l'usage des collections 
de colloquia, 4) la représentation de pièces de théâtre. Nous pouvons 
constater cela de nouveau en examinant la pratique de l'enseignement 
au seizième siècle dans les Pays-Bas du Nord. Nous voyons qu'un 
programme ancien comme celui de Gouda accorde encore relative
ment beaucoup de temps pour l'apprentissage systématique de la gram
maire, tandis que les deux règlements de Deventer et d'Utrecht (de 
1564 et 1565) sont beaucoup plus concis quant à l'enseignement gram
matical. Aussi dans ces villes passe-t-on rapidement à la lecture. Cepen
dant l'école néerlandaise n'a pas continué dans cette voie. Au con
traire, les programmes ultérieurs indiquent une réaction prolongée en 
faveur de la grammaire et au détriment de la lecture. 

V 

Ainsi les auteurs étaient chassés des classes inférieures, dans les classes 
supérieures seulement on pouvait lire la plupart d'entre eux: ils de
vaient y servir d'exemple de style. Les auteurs qui pour l'Imitatio no
tamment sont entres en ligne de compte, ce sont Cicerón et Térence. 
On lisait le dernier le plus souvent dans les classes de sixième et de 
cinquième, parce qu'il était considéré comme le modèle de la langue 
parlée; le premier l'emportait dans les quarta et les classes supérieures 
et y servait d'exemple inégalé pour l'art oratoire. Parmi les auteurs 
particulièrement en vogue dans les écoles, signalons Caton, Virgile 
et Horace. Entre autres choses, il résulte des programmes scolaires 
qu'aux Pays-Bas on ne peut pas parler d'une faveur excessive de Ci
cerón. Il faut accentuer le fait qu'à l'école latine les auteurs n'étaient 
pas lus pour eux-mêmes. Ils servaient d'abord à l'enseignement de la 
grammaire, en outre à la formation éthique, mais surtout comme exem
ples dans Γ 'exercitium styli'. Ce dernier peut être divisé en usage 
de langue orale et écrite. Pour celle-ci deux formes de style étaient 
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très recherchées chez les humanistes et étaient donc travaillées avec 
animation, la poésie et la lettre. Il faut distinguer deux moments, si 
l'on veut séparer P'exercitatio styli' des exercices préparatoires: l'im
portance qu'on attache à Tomate componete' (exprimer ses pensées 
par de belles paroles, donc plus que l'usage correct de la langue) et le 
'j-tfo marte componere' (exprimer ses pensées librement et indépendam
ment). Dans les écoles on commençait généralement la formation du 
style dans la classe de cinquième, mais l'épistolographie et la poésie 
ne prenaient d'importance que dans la classe de quatrième et la classe 
de troisième. Il faut encore remarquer que l'enseignement dans ces 
branches avait un caractère exclusivement scolaire; l'inspiration ne 
semble pas être nécessaire pour composer des poésies, et les manuels 
traitant de la composition des lettres portent une forte empreinte de 
l"ars rhetorica', de sorte qu'on nuisait beaucoup au caractère propre 
du style épistolaire. La fin de l'éducation humaniste consistait dans 
l'enseignement de la dialectique et de la rhétorique. On a tâché d'agran
dir le champ de la dialectique en lui confiant une partie importante de 
la rhétorique, T'inventio'. Il semble que dans la pratique on n'ait pas 
bien abouti sur ce point: nous constatons par trop souvent dans les 
programmes scolaires qu'on continuait à se délecter dans la dispute 
pour la dispute. Bien que la rhétorique, dans l'esprit de la plupart des 
humanistes, n'occupe plus cette place prédominante qu'elle a chez 
Quintilien, la plupart sont d'accord pour dire qu'elle doit être enseig
née dans les écoles. Erasme seul constitue sous ce rapport une remar
quable exception. Le plus souvent on n'abordait la dialectique, aussi 
bien que la rhétorique, que dans la classe supérieure de l'école latine. 
C'était là, par des disputes et des déclamations, qu'on exerçait les élè
ves à Pélocution et qu'on rehaussait en même temps les cérémonies 
des examens et des promotions au moyen de ces exercises. Malgré 
tout leur enthousiasme et toute leur application cependant, les huma
nistes n'ont pas réussi à la longue à convertir le latin classique en une 
langue vivante et universelle. Néanmoins un mérite permanent leur 
revient: la découverte et la conservation de beaucoup d'auteurs qu'on 
croyait perdus. 

VI 

L'introduction du grec est une preuve irréfutable d'influence huma
niste. Parmi les premières écoles au nord des Alpes, l'école de Hegius 
à Deventer l'adopta. Il est probable que Hegius lui-même était peu 
versé en grec et qu'il s'est borné à un enseignement élémentaire. Il est 
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fort difficile de déterminer avec quelle rapidité et par quelles voies la 
connaissance de la langue hellénique s'est propagée dans les autres 
écoles des Pays-Bas. Zwolle en fait la connaissance sous Listrius, Alk
maar lorsque Rescius y fut nommé. Le règlement de Gouda de ± 
1520 démontre plutôt la bonne volonté d'accepter cette nouveauté que 
l'aptitude à l'enseigner. Haarlem et surtout Utrecht sous Macropedius 
forment de vrais foyers de l'humanisme où l'on enseignait le grec à 
fond. Mais il est certain que, dans la première partie du seiziùme siècle, 
l'existence du grec était assez précaire dans les écoles et qu'il n'était 
nullement introduit partout. Les raisons que les humanistes avancent 
pour propager le grec sont les suivantes: dans le grec surtout se trou
vaient les trésors de l'eruditio; la connaissance de cette langue est né
cessaire pour la philologie, la littérature et la culture latines; dans cette 
langue les plus grands orateurs se sont exprimés, et, pour finir, la con
naissance du grec est nécessaire pout l'étude de l'Ecriture Sainte. Dans 
les écoles aussi ces objectifs paraissent avoir eu une grande influence 
et avoir déterminé pour la plus grande part le caractère de la littérature. 
Le motif rhétorique et éthique surtout paraît avoir été d'importance 
prépondérante. Ce qui est remarquable c'est que les auteurs en vogue 
dans les écoles, Isocrate et pseudo-Plutarque, n'étaient point du tout 
fort recommandés par les théoriciens. Nulle part aux Pays-Bas on n'a 
sérieusement tâché de placer le grec à côté du latin (point de conver
sation grecque et ce n'est que sporadiquement qu'apparaissent des 
exercices de style en grec). Bien qu'Erasme à la suite de Quintilien, fût 
d'opinion qu'on pouvait très bien commencer par les deux langues à 
la fois, la pratique démontre qu'on a retardé l'enseignement du grec 
jusqu'à la classe de quatrième. Les mêmes tendances que celles que 
nous avons signalées quant à la grammaire latine (concision, usage de 
possibilités typographiques) ont agi aussi pour la grammaire grecque. 
Spécialement Clénard mérite ici une citation honorable. Il semble 
qu'en essayant d'apprendre la langue directement dans la littérature, 
on ait eu plus de succès dans l'enseignement du grec que dans celui 
du Latin. La relation entre les auteurs et la grammaire est en général 
ici beaucoup plus favorable pour les premiers. 

VII 

Pour finir, que penser de la hardiesse des humanistes à l'égard de cer
tains auteurs? Il y a sans doute aujourd'hui encore une certaine dé
fiance quant aux intentions de ceux qui ont propagé si ardemment un 
réarmement moral et qui en même temps ont montré dans leur propre 



242 RÉSUMÉ 

oeuvre un sans-gêne si drastique. En tout cas il est certainement faux 
de dire qu'ils perdaient de vue les dangers moraux qui se cachaient 
-dans la lecture de certains auteurs. Une explication de leur attitude par 
trop tolérante malgré tout cela, peut être trouvé dans les moeurs du 
•temps, beaucoup plus rudes que les nôtres. Les colloques d'Erasme, 
qui furent souvent violemment attaqués par les contemporains, ne 
semblent pas avoir subi ce sort à cause des dangers moraux qu'ils 
contenaient. Une seconde cause se trouve dans le moralisme cérébral 
de plusieurs humanistes, qui étaient d'avis que la peinture du mal pou
vait en détourner le lecteur, et qui considéraient l'utilité morale don
née par la lecture comme une autorisation à dessiner des situations 
scabreuses. Néanmoins le dernier doute d'une attitude acceptable à 
cette époque envers la littérature païenne n'est pas dissipé. Car au mi
lieu du siècle environ se manifeste une réaction qui vient notamment 
du côté des contre-réformateurs, mais qui peut être montrée aussi dans 
les contrées protestantes. Il est difficile de donner une explication 
complète à ce sujet. Mais on peut tenir comme certain que les querelles 
religieuses et la conscience chrétienne ressuscitée ont été en partie 
la cause d'une attitude plus critique envers les auteurs païens. 



BIJLAGE A 

HET vraagstuk van de lectuur onder Hegius is zeer netelig. We mo
gen van de ene kant aannemen, dat de man, die zich zo openlijk 

voorstander bekende van Qcero, hem ook in zijn onderwijs als model 
van taalbeheersing behandelde. In deze veronderstelling worden we 
geruggesteund door de boekenproductie der beide Deventer drukke
rijen, Paffraet en Van Breda, die in de jaren van Hegius' rectoraat ver
scheidene werken van de Romeinse rhetor in het licht gaven (Paffraet: 
Cato Maior (i486 of 1489), waarvan nog drie herdrukken in twee jaren, 
de Amicitia, Paradoxa en Somnium Scipionis (1489); Van Breda: de Of-
ficiis (i486)). Ook van Vergilius, Plautus, Seneca en van Latijnse verta
lingen van Griekse schrijvers verschenen bij beide drukkers edities 
(D. REICHLING, Beiträge %ur Charakteristik der Humanisten Л. Hegius 
u.a., p. 291; Id., Murmellius, pp. 8-9). 

Van de andere kant moet het toch bevreemden, dat men te Deven
ter tal van uitgaven van in humanistische ogen doemwaardige school
boeken verzorgde. Zo werd de Gemma Gemmarum, door Hegius in 
diens Invectiva (f Oiiij v) uitdrukkelijk veroordeeld, tussen 1489 en 
1500 maar liefst vijf maal herdrukt (REICHLING, Beiträge, p. 301 η. 
ι en 2). Dit verzwakt wel enigszins het argument, dat de boekenpro
ductie te Deventer min of meer een afspiegeling zou zijn geweest van 
de gebruikte literatuur op de school. Maar er is nog een tweede ge
tuigenis, dat tegen een uitgebreide lectuur van klassieke schrijvers 
onder Hegius schijnt te pleiten. Het is afkomstig van Butzbach, die 
als lekebroeder uit het klooster Johannesberg bij Rheingau te De
venter ging studeren. Als prior van de abdij Maria-Laach stelde hij 
zijn jeugdherinneringen te boek in het Hodoeporicon, dat vertaald in het 
Duits is uitgegeven door D. J. BECKER {Chronica eines fahrenden Schü
lers oder Wanderbüchlein des Johannes Butzbach, Regensburg 1869) en 
waaruit een bloemlezing is samengesteld door К. KRAFFT en W. CRE-

CELIUS in het Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins VII (ι 871) 
pp. 213-237. Butzbach nu is tweemaal te Deventer geweest. Zijn eer
ste verblijf duurde maar kort en liep op een totale mislukking uit 
(p. 215. Wij verwijzen hier en verder naar de uitgave van zijn Hodoe
poricon door KRAFFT-CRECELIUS). Zijn tweede begon in 1498, het jaar 
van Hegius' dood en duurde tot eind 1500 (pp. 231 en 223). Een direct 
getuige van het onderwijs van de beroemde rector kan hij dus nauwe
lijks genoemd worden. Maar wel moet hij zo nauw en zo veelvuldig 
in aanraking zijn gekomen met personen die dit wel waren, dat zijn 
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woorden over de school van Deventer onder Hegius' rectoraat niet 
zonder gewicht zijn. En deze kunnen moeilijk anders geïnterpreteerd 
worden dan dat ook onder Hegius weinig anders gelezen werd dan 
Alanus, Cato en Aesopus. Hij zegt namelijk, dat uit de quinta en quar
ta van de gymnasia van Deventer en Zwolle vroeger meer candidaten 
voor het kloosterleven voortkwamen dan nu uit de secunda en prima 
'quamquam nunc potiores quam olim exercebantur auctores. Nam, 
ut sepe audivi, prêter Alanum in parabolis et Cathonem in moralibus 
sive in ethicis ac Esopum mitologum in fabulis atque paucos huius 
modi alios, quos moderni contemptui videntur habere, raro legeban-
tur' (pp. 236-237). Welnu, Butzbach prijst Hegius juist om zijn zorg 
aan de diverse orden vele aspiranten te leveren (p. 238), en zegt dat 
na Hegius' dood het gymnasium van Deventer sterk achteruit is ge
gaan (p. 231), waarvan de kloosterorden veel nadeel hebben onder
vonden (p. 237). Wij moeten dus wel combineren: onder Hegius grote 
bloei - veel roepingen - weinig klassieke schrijvers; na hem gehuma
niseerd onderwijs - achteruitgang van de school - daling van het aan
tal roepingen. De opwerping, dat Butzbach over Hegius' onderwijs 
speciaal eigenlijk niets wil zeggen, doet weinig ter zake. Heel duide
lijk wil hij twee perioden naast elkaar stellen en onder de eerste, die 
hem, op de eerste plaats monnik, om haar vruchtbaarheid voor het 
religieuze leven het meest sympathiek is, valt ook de werkzaamheid 
van Alexander Hegius. Van meer gewicht zou de opmerking zijn, 
dat Butzbach zich een echte 'laudator temporis acti' betoont en daar
door de feitelijke toestanden onverantwoord lijkt te simplificeren. 
Wat er van zij, een bevredigende oplossing van deze kwestie schijnt 
niet wel mogelijk. Zolang er geen nieuwe gegevens ontdekt worden, 
kan men zich alleen maar hypothetisch over de lectuur onder Hegius 
uitlaten. 
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De reglementen, waarvan gebruik werd gemaakt zijn de volgende: 

GOUDA ( ± 15 20) 

in KESPER, pp. 84-86. 

HARDERWIJK ( 1 5 6 0 ) 

Leges Scholae Herderevicaenae (van APHERDIANUS) (§ 'Quae ad scholam' 
op f 38 r-f 39 r). Het is uitgegeven in één bandje achter de Institutio 
puerorum van de hand van P. APHERDIANUS. 

DEVENTER ( 1 5 6 4 ) 

Leges ac disciplina scholae Daventriensis, Daventriae. Simon Saximon-
tanus excudebat. Anno MDLXIIII. Het is gepubliceerd in de Bijdra
gen Gesch. Overijssel VI (1880) pp. 197 vgg. Omdat deze uitgave 
echter verre van nauwkeurig is, heb ik gebruik gemaakt van de oor
spronkelijke tekst (exempl. in Athenaeumbibl. te Deventer). De eigen
lijke lesrooster staat op f В 1 r-f Β ζ ν (in Bijdragen etc., pp. 207-209). 

UTRECHT (1565) 

Institutio Scholae Ultrajectìnae, in EKKER, Bijl. V, pp. 57 vg. 

UTRECHT ( 1 5 7 8 ) 

in L. MIEDEMA, Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht betreffende de 
Academie, W.H.G., N.S. no. 52, Utrecht 1900, pp. XCV vg. 

KAMPEN (1587) 
Docendi discendique methodus in schola Campensi ob servanda, in J. С. Bijs-
TERBOS, Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen, in: 
Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis VII (1872), Bijl. IV. Het eigen
lijke leerplan op pp. 75 vg. 

LEEUWARDEN, DOKKUM, BOLSWARD, SNEEK, HARLINGEN СП FRANEKER 

(1588) 
Trivialium scholarum in urbibus heovardiana, Doccumana, Bolsvardiana, Sne-
cana, Harlingana, Franekerana, instituendarum ratio, quam gubemator ac 
deputati ordinum frisiae magistratibus ac rectoribus earundem urbium ac scho
larum sequendam, pro hoc tempore, observandamque praescripsere. Franeke-
rae, excudebat Aegidius Radaeus, ordinum frisiae typographus 1588. 
Uitgegeven door C. M. FRANCKEN in: Programma voor het gymnasium 
te Leeuwarden, 1855, pp. 8-12. 
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ROERMOND ( 1 5 9 2 ) 

Ordinationes et statuta perpetui s temporibus in schola 'Ruremundensi obser-
vanda. Te vinden in Continuatio diumalis sedis vacantis pro IJ92 van 
GREGORIUS GHERINX, vic.-gen. van 1588-1596 (Bissch. Arch. Roetm. 
Afd. II, port. 31 no. 4). De ordinationes beslaan f 16 r-f 21 r. 

GRONINGEN ( 1 5 9 4 ) 

uitgegeven door A. G. Roos, Ubbo Emmius, Programma bij de aanvaar
ding van het rectoraat der Latijnse school te Groningen in IJ94, Groningen 
1951. Het eigenlijke leerplan staat hier op pp. 10-16. 

ROERMOND (1595) 

Leges scholae Kuremundensis. Cal. May. Anni pj. observandae (Oud-Roer-
monds Archief, tegenw. R. A. Maastricht, omslag 21 no. 17). 

DEN BRiEL (1597) 
Elenchus legum et lectionum scholae Brielanae, uitg. door С P. BURGER J R . 
in: Het Boek VII (1918) p. 354. 

KAMPEN (1599) 

Leges et ordo Nee Non Auctorum atque librorum in singulis Classïbus 
Inclutae Keipublicae Scholae proponendorum Catalogus, in BIJSTERBOS, a.n>.t 
Bijl. V (pp. 77-83). Hiervan vooral van belang de 'Tabula in qua de 
Lectionibus' (pp. 81-82). 

NIJMEGEN (looi) 
Status scholae publicae imperialis reipublicae Novìomagensis sub rectoratu 
Michaelis a Mandevvjlle, uitg. door A. D. J. VAN SCHEVICHAVEN, Regle
ment voor de Apostolische school te Nijmegen van 1601, Nijmegen 1894. 

VENLO ( ± 1600) 

Leges scholae Venlonensis (Gem. archief van Venlo, port. 368). H. HANS-
SEN. Inventaris van het Oud Archief der stad, municipaliteit en Gemeente 
Venlo, Venlo 1919, geeft het onder no. 1766. Volgens hem stamt het 
uit ± 1570. Dit nu is onmogelijk. Deze schoolwetten schrijven name
lijk voor de Griekse schoolgrammatica van P. Jacob Gretserus S.J. 
Welnu, de eerste druk hiervan verscheen pas in 1593 te Ingolstadt 
(zie A. ROERSCH-V. CHAUVIN, Étude sur la vie et les travaux de Nie. 
Clénard, p. 88 en notae), een onwraakbare terminus post quem. Ook op 
palaeographische gronden is het onwaarschijnlijk dat het reglement 
rond 15 70 is ontstaan. Eerder is het te dateren in het begin van de 
zeventiende eeuw. 

VENLO (17e eeuw) 
Ltges scholasticae (Gem. Arch. Venlo, port. 368; HANSSEN, no. 1768). 
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DEVENTER ( і б і і ) 
Uit de Deductie van GUALTHERUS STTLVANUS (Bijdr. tot de Gesch. van 
Overijssel I (1874) pp. 251-253). 

LEEUWARDEN (1612) 
bij BOOT, App. Il l, pp. 110-112. 

BREDA ( і б і б ) 
Remonstrantie van de tegenwoordige staat ende ordre der hatynscbe scholae 
deser stede van Breda, in M. A. NAUWELAERTS, De oude Latijnse school 
van Breda, Bijl. VIII, pp. 184 vg. 

ZUTFEN (1619) 
Lectiones et exercitationes omnium velplerarumque classium van Joh: Ant» 
BIBER, in zijn Diatyposis (W. J. A. HUBERTS, De Geschiedenis der oude 
Zutfensebe Latijnsche School, Bijl. В, pp. 32 vg.). 

DEVENTER (1619) 
Index Ъесііопитpro schola Daventriensi, in: Bijdragen tot de Gesch. van 
Overijssel IV (1878) pp. 150-152. 

Waar deze programma's vermeld worden, is altijd gebruik gemaakt 
van bovenstaande publicaties en bronnen. Om onnodige noten te ver
mijden wordt in de tekst hiernaar verwezen door het jaartal. 
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A G R I C O L A , R O D O L P H U S 

ALEXANDER DE VILLA-DEI 

A P H E R D I A N U S , PETRUS 

BARLANDUS, HADRIANUS 

BUSCHIUS, HERMANNUS 

CLENARDUS, NICOLAAS 

De Inventione dialectica libri omnes per Alar-
dum Aemstelredamum emendati. Colo-
niae, Joannes Gymnicus cxcudebat. Anno 
a C.n. MDXXXIX (titel ingekort), bucu-
brationes aliquot per Alardum Aemstelreda
mum cmendatae. Coloniae apud Joannem 
Gymnicum (1539) (titel ingekort). 
Doctrinale (uitg. door D. REICHLING, Mo
numenta Germaniae Paedagogica, Bd. XII, 
Berlin 1893). 
Institutio puerorum, varia pietatis, studit ¡ite
rai/ (X)ac morum hones tatis praecepta complec-
tens, per Petrum Apherdianum. Antver-
piae, Excudebat Joan. Latius. Anno 15 60. 
heges scholae Herderevicaenae (als bijlage ge
drukt achter het vorige werk). 
Methodus ducendi formuhs hatinae linguae, 
ex opti/nis quibusque probatissimisque autori-
bus collecta, in primis rudtori aetati utilis. 
Autore Petro Apherdiano. Antverpiae, 
Excudebat Joannes Latius in Rapo. M.D. 
LVIII. 
Dialogi omnes Hadriani Barlandi, sanequam 
elegantes ac lepidi, admodum pueris utiles fu
turi. Una cum dialogo Augustini Reymarif 
Mecbliniensis de chartarum ludo, ас Barhndi 
opúsculo de insìgiibus oppìdis Germaniae in-
ferioris. Parisiis excudebat christíanus 
Wcchelus sub scuto Basileiensi in vico 
iacobaeo anno 15 30. 
Hadrianus Barlandus Gulielmo Zagaro 
Ciriacinae iuventutis moderatori S.D.P. 
De Ratione studii (gepubl. in DAXHELET, 
pp. 300-307.) 
Hermanni Buschii nobilitate, ingenio, me-
ritisque illustris viri Valium Humanitatis 
etc. Uitg. door J. BURCKHARD, Frankf. 
a.M. 1719. 
Consilium de discenda lingua Latina (opge
nomen in: JOANNES ALSTEDIUS, Panacea 

Philosophica, Herbornae Nassov iorum 
1610, pp. 63-81). 
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DEDEKINDUS, FRIDERICUS 

DESPAUTERIUS, JOHANNES 

ERASMUS, D E S I D E R I U S 

FUNGERUS, JOANNES 

GAMERIUS, HANNARDUS 

Institutiones absolutissimae in linguam Grae-
cam. Leuven (Gravius) 1551. 
Meditationes Graeeanicae in artem grammati-
cam. Leuven (Gravius) 1552. 
Brieven, uitg. door A. ROERSCH, Correspon
dance de Clénard, 3 din, Bruxelles 1940-
1941. 

Grobianus (uitg. door A. BÖMER in: La
teinische Litteraturdenkmäler des XV. 
und XVI. Jahrhunderts, Bd. 16, Berlin 
1903). 

Joannis Despauterii Ninivitae Commentarii 
Grammatici. Parisiis ex offina Roberti Ste-
phani. M.D.XXXVII. 
Kudimenta Despauterii secundo edita in treis 
partes divisa: puer is utilissima et pene necessa
ria: Venundatur Pictavis in domo honesti 
viri Enquilberti de Marnef. Au Pelikan. 
1514. 

Cicerom'anus, sive de óptimo discendi genere did-
logus (LB I 973-1026). 
Deck/natio de pueris ad virtutem ac literas 
liberaliter instituendis idque protinus a nati-
vitate (LB I 489-516). 
De duplici verborum ac rerum copia (LB I 
3-1 io). 
De rat ione studii (LB I 521-530). 
De ratione conscribendis epistolis (LB I 345-
484). 
De recta ktini graecique sermonis pronuncia-
itone diakgus (LB I 913-968). 
Brieven in uitgave van P. S. ALLEN, Opus 
epistokrum. 
De puerorum disciplina et recta educatione über, 
per Joannem Fungerum Leovardicnsem, 
Ludg. Batavorum 1584. (Opgenomen in 
THOMAS CRENIUS, De eruditione comparanda 

in Humanioribus tractatus, Ludg. Batavo
rum 1699, pp. 256-346). 
Oratio de laudibus linguae graecae, Ingolstadt 
1564. (Opgenomen in GAMERIUS, Bucolica 

latina, ad ìmitatìonem principum poetarum, 
Tbeocriti Graeci, et P. Virgilii Maronis La
tini, conscripta. Antverpiae, Ex officina 
Christophori Plantini M.D.LXVIII, pp. 
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GNAPHEUS, GULIELMUS 

GUALTHERUS, MARCUS 

HEGENDORPHINUS, 
CHRISTOPHDRUS 

HEGIUS, ALEXANDER 

MACROPEDroS, GEORGroS 

76 vgg. De paginering van dit werkje is 
zeer verward). 
Institutie scholae Cbristianae. Francofurti, 
apud christianum Aegenolphum. 15 34. 
Acolastus (uitg. door J. BOLTE in: Lateini
sche Litteraturdenkmäler des XV. und 
XVT. Jahrhunderts, Bd. I, Berlin 1891). 
Oialogi de scbolis libri duo: In quorum primo 
dilucide asseritur scbolarum dignitas. Altero 
ostenduntur emolumenta, et incommoda eorum, 
qui in Scholasticis functionibus versantur. Ul-
ricus Dominicus Balck. Franeker. 1613. 
Oe instituenda vita, et moribus corrigendis 
iuventutis Paraeneses, Christophoro Hegen-
dorphino authore. Quo pacto ingenui ado
lescentes formandi sint, praeceptiones 
Christiani Theodidacti. Parisiis. Ex offici
na Rob. Stephani. M.D.XXXVI. 
Christiana studiosae iuventutis institutio, per 
Christophorum Hegendorphinum. De dis
ciplina et institutione puerorum othonis 
Brunfelsii Paraenesis. Parisiis. Ex officina 
Roberti Stephani typographi Regii. M.D. 
XLI. 
Contra modos sigtiificandi Invectiva Alexandri 
Hegii (uitg. door JACOBUS FABRI samen 
met andere geschriften van Hegius in 1 joj 
bij Richard Paffraet te Deventer, f Oijr-
f Oiiijv). 
Epistolica, sive metbodus de conscribendis epis~ 
tolis* Antverpiae, M. Hillenius. 1546. 
Epitome praeceptionum de paranda copia ver-
borum et rerum, per quaestiones breviter et lutu-
Jenter tradita in usum studiosorum (samen met 
andere humanistische geschriften uitgege
ven bij Richard Field, Londen 1614, f 80 
ν sqq.). 
Graecarum Institutionum rudi menta per tabu
las compendiose accurateque perstricta. Summa 
nunc demum diligentia castigata, inque 
lucem edita. Authore Georgio Macropae-
dio. Parisiis, Apud Thomam Richardum, 
sub Bibliis aureis, e regione collega Re-
mensis. 1554. 
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Paedologia (uitg. door HERMANN MICHEL 
in: Lateinische Litteraturdenkmäler des 
XV. und XVI. Jahrh., Bd. 18, Berlin 
1906). 

De magistri et discipulorum offtctis (I) epi-
grammatum über. 
Enchiridion scbolasticorum (II). 
Elegiarum moralium libri quattuor (ΙΠ). 
Pappa puerorum (IV). 
Scoparius (V). 
(Al deze werkjes zijn opnieuw uitgegeven 
door A. BOMER, Ausgewählte Werke des 
Mättsterischen Humanisten Joh. Murmellius, 
5 din. Münster 1892-1895. Het cijfer ach
ter de bovenstaande titels verwijst naar 
het 'Heft* waarin het werk opnieuw ge
publiceerd is). 
Joannis Murmellii Nuclei. Impressum Da-
ventriae in officina literatoria Theodorici 
de Bomc. Anno Christianae religionis M. 
D.XIV. 
De ratione studii, Antwerpen 1529 (opge
nomen in Joachimi Fortii Ringelbergii Ая-: 
doverpiani opera, quae próxima pagina enu-
merantur. Lugduni, Apud Antonium Vin-
centium, 1556, pp. 5-62). 
Tabula publicae scholae Mecbliniensis. Anu 
verpiae. Plantinus. ijyó. 
Terentius Christianus seu Comoediae Sacraey 
tribus partibus distinctae. Terentiano stylo 
a Corn: Schonaeo Goudano Conscriptaef 
Aemstelodami, Sumptibus Henr. Lauren-
tii. Anno 1629. 
Palaemotty sive diatribae scholasticae. Lugd. 
Batavorum, Ex off. Bonav. et Abr. Elze
vir. MDCXXVI. 
Classicae epistolat sive scholae argentinenses 
restitutae. (Straatsburg 1565) (uitg. van 
JEAN ROTT, Paris-Straszbourg 1938). 
Joannis Sturmii de amissa dicendi ratione, et 
quomodo ea recuperanda sit Libri duo. Argen-
torati, V. Rihelius, 1543. 
De literarum ludis recte aperiendis liber. Ar-
gentorati. Vuendelinus Rihelius, 1543. 
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Deductie (uitg. door J. I. VAN DOORNINCK, 
Gualth. Sylvanus en diens deductie, in: Bijdr. 
tot de gesch. van Overijssel I (1874) pp. 
1-19, 89-114, 211-253). 
De ludimagistrorum miseriis, et aerumnis car
men Elegiacum, Henrico Uranio Rcsscnsi 
autore. Coloniae Agrippinae, Ad Inter-
signium Monocerotis, Anno M.D. LXVII. 
Cornelii Valerli Ultraiectini Grammatica-
rum ìnstitutionum Libri iiii. Lutetiae apud 
Vascosanum. MDL. 
De epistolis btine conscribendìs libri V. Pa-
risiis, ex officina Nicolaas Buon, MDCXIX. 
Epitomes novae Grammatices Despauterianae 
Etymologia, adfaciliorem, quam prius, redacta 
methodum, cum explicatione vocabulorum. Ant-
verpiae, ex officina Plantiniana. M.D. 
XCVIII. 
Ìnstitutionum scbolasticarum libri HI, Ant-
verpiae, Bellerus 1573. (Dit werk ver
scheen in verkorte vorm onder de titel: 
Sciagraphia scholae htinae et cbristianae bij 
Plantijn in 1588). 
hegum schohsticarum tabulae ΧΠ, Antver-
piae, Plantinus, 1588. 
De institutione feminae cbristianae (Val IV 
75-301)· 
Dt tradendis disciplinis seu de institutione 
Christiana libri V (Val VI 243-437). 
De ratione studii puerìlis epìstolae II (Val I 
257-283). 
Exerciiatìo linguae latìnae (Val I 283-408). 
In pseudo-Dialecticos (Val III 37-68). 
Stylpho (uitg. van H. HOLSTEIN in: Latei
nische Littcraturdenkmäkr des XV. und 
XVI. Jahrb., Bd. 6, Berlin 1892). 
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nisten, Berlin 1897. 
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Die Kultur der Renaissance in Italien. Her-
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Die Mûnsterischen Humanisten und ihr Ver
hältnis τφτ Reformation, Münster 1851. 
Adrien Barlandus, Leuven 1938. (Universi
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par les membres des conférences d'His
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Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen 
van ijfi te Middelburg, in: Archief: Vroe
gere en latere mededelingen voornamelijk 
in betrekking tot Zeeland, uitgegeven 
door het Zeeuws Genootschap "der We
tenschappen (1941-1942) pp. 21-34. 
Verhandeling over Regnerus Praedinius, Gro
ningen 1862. 

Zur Geschichte des deutschen Humanismus. 
Alexander Hegius und Rudolf von Langen, in: 
Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen 
(1870) pp. 481-502. 
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1926. 
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Oie Stellung des D. Erasmus und des J. L. 
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gen 1910. 
Beknopte geschiedenis van het Gymnasium te 
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Die Selbsttätigkeit als Bildungsprin^ip bei J. 
L. Vives, Langensalza 1931. 
Georg Macropedius. Ein Beitrag %ur Ltttera-
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Berlin 1886. 
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pp . 3 0 J - 3 « · 
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togenbosch 1945. 

De methodiek van het Latijnse onderwijs in de 
tée eeuw (overdruk uit: De gulden Passer 
XXVI (1948) no. 3 en 4). 
Geschichte der Schulen im alten Her^pgthum 
Geldern und in den benachbarten Landesthei-
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Opus, quod inscribitur Humanisme en Onderwijs in Nederland, auctore Petro Bot, 
ex auctoritate ExceUentissimi Episcopi Buscoducensis et legum acadcmicarum prae-
scripto recognitum, quum fidei aut bonis moribus contrarium nihil contineie visum 
fuerit, imprimi potest. 

Dr Monald Goémons O.FM., 
Theologiae Facultatis Decanuü 

Nommagi, die if Marth ifj; 





STELLINGEN 

ι. De redenen, welke Schoengen aanvoert om Johannes Cele de 
vader te noemen van het latere gymnasiale onderwijs, zijn niet 
steekhoudend (M. SCHOENGEN, Die Schule von Zwolle von ihren An
fängen bis tçu dem Auftreten des Humanismus, Freiburg i. Br. 1898, 
p. 14). 

2. De klacht van Praedinius over zijn min gelukkige schrijftrant, die 
te wijten zou zijn aan het missen van „een leermeester en leids
man tot het beste" (ad optima praeceptor et dux), wordt ten on
rechte door Diest Lorgion betrokken op zijn eerste schooljaren 
vóór zijn studie aan de Latijnse school te Groningen (DIEST 

LORGION, Verhandeling over Regnerus Praedinius, Groningen 1862, 
pp. 22 en 58 noot). 

3. De critiek, welke in het Aianuale scbolarium op Terentius' werk 
uitgeoefend wordt, heeft uiteindelijk het karakter van een aan
beveling (zie daarentegen de mening van VAN ALPHEN, Neder
landse Terentius-vertalingen in de 1 dde en 1 yd? eeuw, Tilburg 19 5 4, p. 4). 

4. De voorstelling van zaken welke J. Mc Cabe geeft van de ver
oordeling van Abélard op het concilie van Soissons in 1121 komt 
niet geheel overeen met de bronnen (zie J. Mc CABE, Peter Abe
lard, London 1901, p. 158 en ABELARDOS, Historia calamitatum 
mearum, in: Migne P.L., t. CLXXVIII, с 149). 

5. Het schoolprogramma voor de Latijnse school te Venlo, dat 
Hanssen {Inventaris van het Oud archief der stad, municipaliteit en 
gemeente Venlo, Venlo 1919) in zijn regest 1766 op ^ 1570 stelt, 
kan onmogelijk uit dat jaar dateren. 

6. Hoewel de geest van verdraagzaamheid, door Erasmus' werken 
in Nederland bevorderd, mede oorzaak geweest kan zijn, dat hier 
veel eerder dan elders in Europa een einde kwam aan de heksen
vervolgingen, heeft Erasmus zelf nochtans stellig aan heksen 
geloofd. 

7. Het verdient de voorkeur om bij het onderwijs in de moderne 
talen op de middelbare scholen aan één taal een overheersende 
aandacht te schenken, zó dat de leerlingen haar ook actief leren 
beheersen. 



8. Het humanistisch streven om te komen tot een vereenvoudiging 
van het onderwijs in de grammatica heeft tenslotte niet het resultaat 
opgeleverd, dat de oorspronkelijke bezielers van deze beweging 
beoogden. 

9. Het zelfstandig-zijn is niet éénzinnig, maar analoog. Daarom wor
den de kenmerken van het suppositum-zijn ook in de beneden-
menselijke wezens enigszins aangetroffen. 

10. Een suppositum is suppositum noch door het wezen op zichzelf 
genomen, noch door het zijn op zichzelf genomen, noch door 
een modus, die het wezen termineert, maar door de act, waarin 
het zijnde zich het zijn als zijn eigen zijn toeeigent. 

11. De hogere wijze, waardoor het persoon-zijn zich van het suppo
situm-zijn in het algemeen onderscheidt, is hierin gelegen, dat een 
zijnde volgens een geestelijke natuur, die grondslag is van in 
zelfverantwoordelijkheid gestelde en zelf-bepalende acten van 
kennen en beminnen, zich het zijn op veel intiemere wijze toe
eigent dan de lagere zijnden, welke „meer gedaan worden dan zelf 
doen" (zie ST. THOMAS, Summa Tbeohgtca, I 60,1 en 103,5 ad am). 

12. De theorie van Jacq. Chailley en Paul Zumthor over het ontstaan 
van de Chansons de geste verdient de aandacht (J. CHAILLEY, 

Histoire musicale du moyen âge, Paris 1950, pp. 91-98; P. ZUMTHOR, 

Histoire littéraire de la France médiévale, Paris 1954» P- 9°)· 

13. Het is niet onmogelijk, dat de benaming „klopje" of „klopzuster" 
haar ontstaan dankt aan een gewoonte om met een klok de leer
lingen te waarschuwen (kloppen = kleppen, zie Woordenboek der 
Nederlandsche taal i.v. kloppen). Een passus uit een schoolpro
gramma van Deventer uit 1505 schijnt in deze richting te wijzen 
(Bijdr. tot de Gesch. van Overijssel IX (1888) p. 108). 
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