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Voorwoord 

Deze studie, waarvan de vorm nogal afwijkt van die welke mijn toenmalige 
promotor en mij voor ogen stond bij de aanvang van het werk, is niet louter 
door de inspanningen van de auteur wiens naam op het titelblad staat, tot stand 
gekomen Diverse mensen hebben mij in de afgelopen jaren ter/ijde gestaan, en 
/onder iemand tekort te willen doen, wil ik enkelen van hen met name 
vermelden 

Allereerst denk ik hierbij aan de medewerkers van de Leidse universiteitsbi
bliotheek, in het bijzonder de heer Ρ W Tiele, beheerder van de Dousakamer 
Op hem deed ik nooit vergeefs een beroep De medewerkers van de afdeling 
Westerse Handschriften, van wie ik met name de heer С L Heesakkers wil 
noemen, mogen evenmin onvermeld blijven Dat geldt ook voor de dames en 
heren van het uitleenburcau van genoemde universiteitsbibliotheek 

Nog altijd denk ik met plezier terug aan de medewerking die ik ontvangen 
heb op het gemeente-archief van Leiden 

Voor de vriendelijke en - in tegenstelling tot andere plaatsen - altijd even 
snelle wijze waarop de medewerkers van het uitleenburcau van de Nijmeegse 
universiteitsbibliotheek mij steeds terzijde stonden, is hier een bijzonder woord 
van dank wel op zijn plaats 

De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek 
Ζ W O te 's-Gravenhagc stelde mij gedurende een jaar financieel in staat, dit 
onderzoek te verrichten 

De heer drs R Τ Meijenng zorgde voor deb ranse vertaling van de samenvat
ting, terwijl mevrouw Y F Roelands de Engelse vertaling schreef Dat zij bei
den overtuigd zijn van mijn erkentelijkheid 

Tenslotte wil ik eenieder die in de afgelopen jaren de totstandkoming van 
deze studie met haar of zijn belangstelling heeft gevolgd, danken Niemand zal 
zich tekort gedaan voelen, wanneer ik dit werk opdraag aan de nagedachtenis 
van hem die, ware hij nog in leven, mijn promotor zou zijn en die mij niet alleen 
met grote deskundigheid heeft begeleid, maar ook steeds met zijn belangstelling 
en enthousiasme mij het plezier in het werk deed behouden Zijn heengaan voel 
ik nog altijd als een groot gemis, en ik kan alleen maar hopen dat hij zich 
enigszins zou kunnen verenigen met het uiteindelijke resultaat 

Eibergen, januari 1979 
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Verantwoording 

In 1967 schreef С. S. M. Rademaker in een stelling bij zijn aan Vossius 
gewijde dissertatie, dat het "een beschamend feit (is), dat de geschiedenis van de 
klassieke filologie zo weinig belangstelling ondervindt van Nederlandse filolo
gen, dat over de meeste vooraanstaande humanisten uit de 'Periode der 
Nederlanders' nog steeds geen moderne monografie is verschenen". Dit geldt 
ook voor de humanisten die zich aan de antieke wijsbegeerte hebben gewijd en 
die het aristotelische (en stoïsche) denken hebben doorgegeven. De oorzaak van 
die geringe belangstelling dient, afgezien van het feit dat de meeste klassieke 
filologen dikwijls niet voldoende geëquipeerd waren om het zestiende- en 
zeventiende-eeuwse Latijn te lezen, vooral gezocht te worden in het feit dat er 
lange tijd in klassiek-filologische kringen enige minachting voor dit "laat-
Latijn" heeft geheerst. 

Een van de geleerden uit de tweede helft van de zestiende en de eerste helft 
van de zeventiende eeuw, aan wie nog nooit een studie is gewijd en die mijns 
inziens wel een monografie verdient, is Petrus Bertius. Hij vormt dan ook het 
onderwerp van deze dissertatie. 

De hierna volgende verhandeling is een levensschets van Petrus Bertius, 
waarvoor als beginpunt het jaar 1565 en als eindpunt het jaar 1629, 
respectievelijk het jaar van zijn geboorte en zijn overlijden, gekozen is. 

Een enkel woord over de bronnen en de literatuur. Sinds Molhuysen in 1913 
begon met zijn publikaties van de Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche 
Universiteit werd het materiaal dat in de archieven van die universiteit ligt 
opgeborgen, beter bereikbaar. En het dagelijkse leven aan de Leidse hogeschool 
tussen 1581 en 1596 kreeg meer bekendheid door de publikaties van Witkam 
daarover, verschenen tussen 1970 en 1975. Er is echter ook nu nog veel 
materiaal slechts in manuscript aanwezig. Voorzover van belang voor een 
levensschets van Bertius zijn deze bescheiden vooral te vinden in het Archief 
van Curatoren en in het Archief van Senaat en Faculteiten, beide in de Leidse 
universiteitsbibliotheek, alsmede in het gemeente-archief van Leiden. Ik heb 
over het algemeen aan deze bronnen, afkomstig als ze zijn uit de tijd dat Bertius 
zelf leefde, veel waarde toegekend; anders gezegd: zelden of nooit heb ik 
aanleiding gevonden, te moeten constateren dat deze bronnen aperte onwaar
heden bevatten. 

Daarnaast is er de litefatliut waarin over Bertius wordt gesproken. Zonder 
volledig te zijn noem ik Uit de achttiende eeuw Niceron (1735) en Paquot 
(1770), uit de negentiende eeuW Schotel (1867, in zijn werk over het studenten-
oproer), Allard (1870) en Duker (1897, in het eerste deel van zijn Voetius-
biografie), en uit de twintigste eeuw Winkelman (1945) en Rademaker (1967). 
Hier valt echter wel enig onderscheid te maken! De houding tegenover Bertius 
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van de diverse auteurs die over hem schreven, werd niet zelden bepaald door 
eigen religie. Opvallend is immers, dat katholieke auteurs meestal welwillender 
tegenover de man staan dan gereformeerde, hetgeen ongetwijfeld samenhangt 
met het feit dat Bcrtius, zoon van een predikant, in 1620 overging tot de rooms-
katholieke kerk. De niet zo erg positieve houding van bijvoorbeeld Glasius 
(1851) en Van der Ла (1852) conlrastecrt sterk met de nauwelijks verholen 
waardering van pastoor Allard en, zij het in mindere mate, van Winkelman. 
Heel duidelijk speelt de vooringenomenheid de diverse auteurs parten, wanneer 
zij schrijven over de motieven die Bertius naar de kerk van Rome brachten; 
terwijl de een er vast van overtuigd is, dat Bertius deze stap weldoordacht heeft 
gezet, aarzelt de ander niet om hem een graad van krankzinnigheid toe te 
schrijven. Ik heb gepoogd in deze levensschets de Scylla der katholieken en de 
Charybdis der calvinisten te vermijden, ervan uitgaande dat het aloude 'Veritas 
in medio" ook hier in de meeste gevallen wel zal opgaan. 

De studie die de lezer thans voor zich heeft, bestaat uit zeven hoofdstukken. 
In het eerste hoofdstuk maken wij kennis met Bertius' ouders, of juister: met 
zijn vader; over zijn moeder is hoegenaamd niets bekend. Het tweede hoofdstuk 
behandelt Bertius' jeugd in Engeland, zijn studentenjaren in Leiden, en zijn 
buitenlandse reizen. De lange periode dat Bertius subregent van het Leidse 
Statencollege was, van 1593 tot 1607, komt ter sprake in het derde caput. In 
deze periode vindt onder andere het bekende studentenoproer van oktober 
1594 plaats. Het vierde hoofdstuk handelt over de periode van Bertius' 
regentschap aan het genoemde Statencollege (1607-1615). Voor Bertius was dit 
een turbulente periode, vooral in religiosis, niet in het minst door zijn lijkrede 
op Arminius (1609) en de daaruit voortvloeiende pamflettenstrijd met Goma-
rus, en door de publikatie van zijn Hymenaeus (1610). De verschillen van 
inzicht tussen Arminius en Gomarus zullen door mij niet uitgebreid behandeld 
worden; hierover is in het verleden reeds door diverse auteurs geschreven. 

De vier, relatief rustige, jaren'die Bertius, na zijn afscheid van het Statencol
lege, van 1615 tot 1619 doorbracht als hoogleraar in de filosofie aan de Leidse 
universiteit, worden besproken in hoofdstuk vijf. Aan die rust kwam echter een 
abrupt einde, toen in 1619 vele remonstranten het slachtoffer werden van een 
zuivering van kerk en universiteit; ook Bertius kreeg ontslag. De laatste negen 
jaren van zijn leven bracht Bertius, inmiddels katholiek geworden, door in 
Parijs; deze jaren komen in het zesde hoofdstuk ter sprake. In deze laatste 
levensfase ontplooide hij veel aktiviteiten op het terrein van de geografie. Lang 
niet alle werkzaamheden die Bertius in zijn leven verricht heeft, komen 
overigens in deze monografie ter sprake. Het zevende hoofdstuk tenslotte heeft 
Bertius' kinderen tot onderwerp. 
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HOOFDSTUK 1 

Petrus Bertius, de vader 

Wie iets te weten wil komen over het leven van de zestiende-eeuwse geleerde 
Petrus Bertius, krijgt daarbij onvermijdelijk ook te maken met diens vader, die 
dezelfde naam droeg als zijn beroemde zoon. Wie was deze Petrus Bertius 
senior? 

Zijn eigenlijke naam was Pieter de Bert of Pieter Michielsz. Bardt(l). Hij is 
geboren in Vlaanderen(2); Bangs weet zelfs te melden, dat die geboorte 
plaatsvond in Beveren, bij Brugge(3). Zeker is wel, dat hij zich enige tijd in dit 
plaatsje heeft opgehouden(4). Dat was rond het jaar 1565. Hij was daartoe 
gedwongen door de toestand waarin zijn vrouw zich bevond(5). In dit West-
vlaamse dorpje werd op 14 november 1565 zijn zoon geboren(6), die, zoals 
gezegd, de naam van zijn vader kreeg. Bertius senior schijnt nog een andere 
zoon gehad te hebben(7), van wie we overigens hoegenaamd niets weten. 

Naar het schijnt, was hij reeds toen verbonden aan de gemeente van 
Duinkerken; anders was dit niet veel later het geval(8). In ieder geval was hij 
een der oudste predikanten van Vlaanderen(9); evenals zijn vader ging Bertius 
senior vrij snel over tot de Hervorming en werd hij een hervormd leider, zonder 
wellicht aanvankelijk geordend predikant te zijn geweest(lO). Eind 1566 en 
begin 1567 treffen wij hem aan als predikant te Roesbrugge (tussen Poperinge 
en Hondschote)(l 1). Teneinde echter de steeds groter wordende vervolgingen te 
ontgaan, zag hij zich in 1567 of 1568 genoodzaakt met zijn gezin naar Engeland 
te vluchten(12). In Londen werd hij lid van de Nederlandse vluchtelingenge-
meente, in Austin Friars(13). In 1569 zien wij hem genoemd als een van de 
"auderlinghen" aldaar(14); hij zou dat tot 1572 blijven(15). De Nederlandse 
vluchtclingengemeente te Londen beschikte over predikanten, ouderlingen en 
diakenen. Samen met de predikanten pasten de ouderlingen(enkele goed 
bekend staande leden van de gemeente) de tucht toe; om willekeur te vermijden 
waren hiervoor duidelijke formulieren opgesteld. De diakenen hadden tot taak, 
de aalmoezen in te zamelen en daarmee de armen bij te staan(16). Waar Bertius 
gedurende zijn Londense periode heeft gewoond, is niet helemaal duidelijk; op 
de lijst van leden van de Nederlandse geloofsgemeenschap in Londen lezen wij: 
"In Mr Van de Puts wyck: Mr de Bert, in Schots Jard". Doch elders lezen wij 
weer: "Mr Pieter de Bert, in Fanchchurch street"(17). 

Helemaal zonder moeilijkheden verliep zijn verblijf in Londen niet. Op 22 
januari 1570 moest hij een geloofsbelijdenis ondertekenen, waartegen hij echter 
op sommige punten bezwaren maakte(18). Bertius' bezwaren betroffen de leer 
van de Drievuldigheid: in het genoemde stuk werd " 't beginsel der Scheppinghe 
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aller dijnghen" alleen aan de Vader toegeschreven, hetgeen echter volgens 
Bertius aan alle drie de Personen toekwam. Op 5 februari 1570 lichtte hij zijn 
bezwaren toe(19), kennelijk tot genoegdoening van de gemeente, want onder de 
personen die belast werden begaafde broederen "te beprouven ende oorsaeke te 
ghevcn, om meer te leeren, ende sich selven te oeffenen int verstand! van Godes 
woordt", bevond zich ook Bertius(20). Op 8 oktober 1570 stemden de diakenen 
erin toe, dat hij ziekenbezoeker werd(21); op 15 oktober werd hij officieel als 
zodanig aangenomen "up twaelf schellinghen de weke"(22). Nog geen drie 
maanden later, op 7 januari 1571, gaf hij de wens te kennen naar Cambridge te 
willen gaan(23). Of dit doorgang heeft gevonden, valt te betwijfelen; in ieder 
geval wordt hij nog genoemd in de Acta van de Londense gemeente van 4 
februari(24) en in die van 11 februari(25). 

In 1572, nadat Holland in opstand was gekomen, ging De Bert uit Engeland 
weg, naar Holland(26). De aanleiding daartoe vormde een verzoek van 
Bartholdus Wilhelmi, predikant te Dordrecht(27), die in een brief, gedateerd 29 
augustus 1572, aan de kerkeraad van de Hollandse gemeente te Londen vroeg, 
enige predikanten te zenden, aangezien daar grote behoefte aan was in de 
onmiddellijke omgeving van de Merwedestad. Londen voldeed aan het ver
zoek, en zond Godfridus Wingius(28) en Bertius naar Holland(29). Op 3 
december kwamen zij beiden in Dordrecht aan, zoals wij kunnen lezen in een 
brief van Wingius aan de dienaren en ouderlingen van de Nederlandse 
gemeente te Londen, van 28 januari 1573(30). Bertius werd beroepen te 
"Ysermondt', zoals Wingius in een andere brief schrijft(31), ofwel IJsselmonde, 
waar hij zich reeds op 7 december 1572 bevestigd zag(32). 

Ook toen hij predikant in Holland was geworden, had Bertius het niet breed; 
hij kon slechts met moeite in het onderhoud van zijn gezin voorzien(33). Op 14 
mei 1574, dan toch al weer zo'n anderhalfjaar predikant, schreef hij vanuit 
IJsselmonde een brief aan predikanten en ouderlingen van de Nederlandse 
gemeente te Londen, waarin hij uitstel van betaling vroeg van de schuld die hij 
daar had; door de dagelijkse onkosten, en door berovingen en plunderingen, 
had hij geen geld meer; nog aangenamer zou het hem zijn, als hem de schuld 
werd kwijtgescholden(34). 

Ten aanzien van de plaatsen, waar Bertius zijn eerste jaren in Holland na de 
Londense periode heeft doorgebracht, zijn de bronnen niet eensluidend. 
Volgens sommigen(35) was hij sedert 1573 predikant te Rotterdam, volgens 
anderen(36) was hij dat eerst sinds 1574. Ik ben geneigd te zeggen, dat de laatste 
groep gelijk heeft. Dat het waarschijnlijker is, dat Bertius in 1574 nog in 
IJsselmonde was, lijkt mij op te maken uit een tweetal brieven, in dat jaar 
vanuit die stad aan de predikanten en ouderlingen van de Nederlandse 
gemeente te Londen geschreven, waarvan er één hiervoor reeds ter sprake 
kwam, namelijk die van 14 mei, waarin Bertius om kwijtschelding van zijn 
schuld vroeg(37). De andere brief waar ik op doel, was door het Consistorie van 
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de gereformeerde kerk te IJsselmonde op 21 november 1574 geschreven. Wij 
lezen hierin, dat Bertius toen twee jaar in IJsselmonde was, maar dat de classis 
door de dood van verscheidene mededienaren gedwongen was hem in andere 
gemeenten te gebruiken, en daarom een andere predikant wenste in zijn plaats, 
waarbij de keus is gevallen op Jan Lammoot, die toen nog in Londen verbleef. 
Het Consistorie verzocht de Londcnsc gemeente, hem naar Holland te stu-
ren(38). Aangezien alle bronnen wel eensgezind 1572 het jaar noemen waarin 
Bertius naar Holland kwam, lijkt het me evident, dat hij tot 1574 in IJsselmon
de verbleef en eerst toen naar Rotterdam vertrok. 

In 1574 komt Bertius voor op de lijst van uitgeslotencn van het Algemeen 
Pardon als "Pierre Bert, predicant" uit "Furenambacht" (het Veurne-
ambacht)(39) Met deze plaatsaanduiding is niet, naar ik veronderstel, de plaats 
waar hij toen woonde aangegeven, doch de regio waarin het gehucht zetelde dat 
hem veroordeeld had, ofwel dat zijn geboorteplaats was. 

In 1575 krijgt Bertius als predikant Valerius Paulsz. Fophuizen naast 
/ich(40) Over de godsdienstige toestand van het Rotterdam van die tijd licht 
Den Тех ons in in zijn studie ovei 01denbarnevelt(41). De kleine gereformeerde 
gemeente had het moeili)k, schrijft hij De predikanten slaagden er met in, hun 
vleugels over de stad uit te breiden Er was een verregaande onkerkelijkheid, 
een verbeten anticléricalisme onder de Rotterdamse viskopers, groothandela
ren en industriëlen Al wat burgemeester of schepen heette, zou arminiaans 
worden of rooms blijven, de uitzonderingen waren op de vingers van één hand 
te tellen 

Evenmin als in Londen bleven ook in Rotterdam de moeilijkheden voor 
Bertius niet uit. Op 4 januari 1575 schreef Joannes Taffinus(42) vanuit 
Middelburg een brief aan de Delftsc predikant Arnoldus Cornelii(43), onder 
andere over het gedrag van Bertius, die toegegeven had aan de magistraat van 
Rotterdam op het punt van de avondgebeden, waarvan deze in strijd met de 
kerkorde - de instandhouding verlangde Bertius was niet te berispen, meende 
laffinus; men moest naar het oordeel van de Coetus van Walcheren, waar 
Taffinus een brief van Bertius dienaangaande had voorgelezen, de kerkorde in 
dergelijke zaken niet ten koste van de eenheid handhaven(44). 

Op diezelfde dag schreef het Consistorie van de gereformeerde kerk te 
Rotterdam een brief aan de predikanten en ouderlingen van de Nederlandse 
gemeente in Londen, met het verzoek, Karolus Rijckewaert(45) naar Holland te 
zenden, die men graag als predikant naast Bertius had(46) 

Niet in dít jaar, zoals Sepp mecnt(47), maar waarschijnlijker eenjaar later, in 
1576 dus(48), nam De Bert een longen uit Oudewater in huis, die al zijn familie 
verloren had de later zo bekende Jacobus Armimus In het huis van de 
Rotterdamse predikant, die hem gastvrij opnam ("lubens" zegt Brant), ont
moette Armimus ook vele anderen, onder wie de reeds genoemde Taffinus (Jean 
I affin), Waals predikant en raadsman van de prins van Oranje(49) Een zeer 
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hechte vriendschap ontstond er tussen Arminius en de jonge Petrus Bertius, die 
door ¿ijn vader uit Engeland was teruggeroepen en die samen met Arminius 
naar Leiden werd gezonden De laatstgenoemde werd student aan de pas 
opgerichte academie, Bertius junior ging ter school bij rector Stochius(50). Nog 
dertig jaar later zou Arminius er blijk van geven, dat hij de tijd waarin hij zo 
liefderijk werd opgenomen in het huis van Bertius en zijn vrouw, niet was 
vergeten. 

Zoals de bronnen niet eensluidend waren over het jaar waarin Bertius naar 
Rotterdam is gekomen, zo zijn zij dat ook niet met betrekking tot het jaar 
waarin hij uit die stad is weggegaan. Groenewegen(51) houdt het op 1576, 
Knappert(52) op 1577, Rutgers(53), Knipscheer in het Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek{54) en Wmkelman(55) op 1579, en De Bie & 
I oosjes(56) tenslotte op 1580. Het meest waarschijnlijk lijkt mij, dat hij in 
1579 is weggegaan, op grond van de navolgende feiten 

Op 24 februari 1576 schreef het Consistorie van de kerk te Schiedam een 
brief aan de dienaren en ouderlingen van de Nederlandse gemeente te Lon-
den(57), waaruit blijkt dat Bertius tóen nog in Rotterdam was. Volgens de brief 
van Guillaume Bogaerd(58) van 1 december 1577 aan diezelfde Nederlandse 
gemeente was Bertius bij hem in Antwerpen geweest, en daarna weer terugge
reisd naar Rotterdam(59). Kennelijk woonde hij toen dus nog in de Maasstad 
Soermans vermeldt Bertius in zijn Kerkehk Registeren zet achter diens naam 
het jaartal 1578(60) Diverse bronnen weten ons te melden, dat hij "als 
predikant te Rotterdam" lid was van de Nationale Synode, die in 1578 in 
Dordrecht werd gehouden(61) Merkwaardig is wel, dat hij in een brief van 2 
januari 1578 schreef, dat hij toen drie maanden in Duinkerken was; vermoede
lijk was hij daar slechts tijdelijk uitgeleend als predikant(62). Blijkens een brief 
van het Consistorie van de Nederlandse gemeente te Sandwich aan de zusterge
meente te Londen, gedateerd 19 november 1578, was Bertius immers toen nog 
"Dienaer des Woordts tot Rotterdam"(63). 

Een duidelijke aanwijzing dat Bertius in 1578 nog predikant in Rotterdam was, 
was de in dat jaar spelende kwestie-Duyfhuys(64) Deze Duyfhuys, priester in 
Utrecht en verbonden aan de Sint-Jacobsparochie aldaar, verzaakte het 
katholieke geloof en ging over tot de reformatie. De magistraten, die met goed 
wisten wat te doen met zijn verzoek, voortaan gereformeerd predikant te 
mogen zijn, gaven hem toestemming een tijdlang naar Rotterdam te gaan. Daar 
leerde hij Bertius kennen 

Duyfhuys stond bekend om zijn gematigde toon en grote verdraagzaamheid, 
zo dat de Utrechtse stadsbestuurderen in hem een veilig tegenwicht zagen 
tegenover het radikahsme der calvinisten(65). Al eerder hebben we gezien, dat 
ook een verdraagzaam man als Tdffin(66) bij Bertius senior over de vloer 
kwam. De kontakten met zulke mensen zullen hun invloed op Bertius junior en 
Arminius niet gemist hebben. 
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Гоеп Duyfhuys weer naar Utrecht terug moest komen, vond Bertius senior 
dat zo jammer, dat hij op 7 augustus 1578 een brief schreef aan de gemeente van 
Utrecht, met het verzoek, dat Duyfhuys in Rotterdam mocht blijven, tegen 
Duyfhuys zelf had Bertius gezegd, "dat hy geen plaetsen meer met sijne gaven 
stichten soude als Rotterdam" Maar uiteindelijk moest Duyfhuys toch terug 
naar Utrecht, alwaar hij in zijn "eigen" Sint-Jacobskerk de reformatie mocht 
prediken(67) 

Op 31 mei 1579 schreef de kerkeraad van Rotterdam een brief aan Bertius, 
die toen in Duinkerken was Uit deze brief blijkt, dat hij op eigen houtje uit 
Rotterdam was weggegaan, zonder eerst toestemming gevraagd te hebben, en 
zonder afscheid te hebben genomen(68) Maar geen nood, want, aldus de 
kerkeraad, de Heere "die tot zijnder tijt alle quade ende ontrauwe handelynghe 
wel zal weten te straffen", zou hem wel terechtwijzen Het waren bijna 
profetische woorden, bijna, want de Heere pakte wel de verkeerde op de reis 
naar Duinkerken over zee werd Bertius' vrouw gevangen genomen(69) 

Uit het bovenstaande meen ik te kunnen concluderen, dat Bertius niet eerder, 
doch ook niet later dan 1579 uit Rotterdam is weggegaan 

In 1581, op 29 mei en de daaropvolgende dagen, werd er te Middelburg een 
Nationale Synode gehouden, waarop Bertius, als predikant te Duinkerken, 
aanwezig was(70) Bij deze gelegenheid gaf de kerkeraad van Rotterdam te 
kennen, dat men Bertius graag terug wilde hebben als predikant(71) "Burge
meesteren ende Raeden" van Rotterdam machtigden een zekere Mathys Claes-
sen om Bertius weer naar de Maasstad te halen(72) Op 19 juni schreef de 
Synode echter een brief aan de magistraat van Rotterdam met het dringende 
verzoek Bertius in Duinkerken te laten, anders zouden ze daar zonder predi
kant zitten, terwijl er in Rotterdam nog twee waren(73) Uiteindelijk legde men 
zich in Rotterdam maar bij de situatie neer, Bertius is er tenminste nooit meer 
als predikant teruggekomen 

Een jaar later, in mei 1582, werd er een synode gehouden in de Sint-
Salvatorskerk te Brugge, in de handelingen van 8 en 9 mei vinden wij een 
aantekening, dat er toen een brief van de "beeren" van Duinkerken werd 
voorgelezen, waarin zij opheffing van het vonnis der noordse classis, die Bertius 
in zijn predikdienst had geschorst, verlangden Janssen(74) weet niet, waarom 
dit vonnis geveld was, maar wellicht had die schorsing te maken met de 
lasterlijke beschuldigingen, tegen Bertius ingebracht, waarover Hendrik van 
den Corput(75) sprak in een brief aan Arnoldus Cornelii(76), gedateerd 25 
januari 1582 

"Dat het gerucht over Pieter de Bert tot Rotterdam gecomen, hebbe ick 
gehoort, ende soe veel my bekent, de saeck geremedieert, want ick de 
vrouwspersoon haer attestatie hebbe hooren doen, dewelcke Pieter gans 
onschuldicht ende verclaert heeft wiens de vrucht toecomet, alsoe dat ick 
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hope Pieter onschuldich te sijn, ende sal dc saecke daermede wat cesseren te 
Rotterdam ter tijt toe breeder schrijven kome van Duynkercke, daer der 
vrouwe attestatie heen gcsonden is, hier in presentie van eenen ouderling van 
Duynkcrcke, maesschap van der vrouwe ende halvcling parthye van Pietcr 
geweest verhoort, dcwelcke de verclaringe ende ontschuldiginge voir ge-
noechsaem heeft gehouden, maer wat de kercke daertoe seggen sal, moeten 
wy verwachten "(77) 

Bertius bleef in Duinkerken tot de overgave van die stad aan Parma, op 16 
juli 1583(78) (en niet op 16 juli 1582, /oals Van der Aa ten onrechte bc-
weert(79)) Op 10 september was hij met /ijn /oon aanwe/ig op het zestigste 
avondmaal te Middelburg, zoals blijkt uit de kerkboeken van die stad(80) Zij 
waren daar overigens slechts op doorreis (in de kerkboeken staat bij hun namen 
dan ook "abierunt"), en wel naar Goes 

In de/e stad opende hi| in 1584, samen met /ijn /oon, een I atijnse School Zij 
kregen hiervoor het kerkehuis tot hun beschikking, dat door de stad Goes op 26 
februari van dat laar "aanvaard en tot ecne school geschikt" was Dat 
kerkehuis, sindsdien "de groóte school" genoemd, bleef tot 1614 in gebruik(81) 
Het verblijf in Goes beviel De Bert /eer, in /¡|n in 1594 geschreven Elegia m 
Sermones Caiechelicos Philipp/ lumsbergu /al hij de stad aldus be/ingcn 

ò Semper mihi grata, habitataque т о е т а quondam, 
Ft quondam nostns docta magisterus 

hetgeen Ге Water als volgt vertaalt(82) 
ô Stad my altyd hef, wel eer van my bewoond, 
Daar ik 't geleerdheids-pad voor de/en heb getoond 

Bertius junior bleef in Goes tot 1589, /ijn vader tot 1591 
In /ijn Grammatica van 1627 vermeldt Richard Daifornecen boekje, getiteld 

\ecier-ciu\ts(he ¿¿tter-konst. verschenen in 1588 te Middelburg, en zegt dat dit 
werk]e geschreven is door "P'cter dc Berd, Schoolmeester tot Ierghoes"(8ì) 
Meertens neemt aan, dat hier Bertius senior bedoeld is(84) Het lijkt mij 
evenwel waarschijnli)ker, dat zijn zoon de auteur is, en wel op grond van 
een uitlating van Daftorne, die elders in zijn reeds genoemde Gramma-
tua spreekt over "den blinden Berdt", waarmee hij "met gheern bcmoeyd 
mochte /yn"(fol 134) Wi| weten uit andere bronnen, dat Bertius junior leed 
aan een oogkwaal, hi| /al derhalve, naar het mij voorkomt, de aangeduide 
persoon /ijn, en niet zijn vader(85) 

Zoals ge/egd, bleef Bertius senior tot 1591 in Goes In dit jaar werd hij weer 
predikant, en wel te \Volfaartsdi|k(86) Hij was daar de derde predikant sedert 
de Rclormatie. voor hem predikten in dat plaatsje Jan de Knekel (of Creekel), 
die er m 1582 kwam en nog in hetzelfde jaar vervangen werd door Matthias 
Carnopius (of Fssen), die dus in 1591 door Pieter de Bert werd opgevolgd(87) 
Dat Bertius m 1591 in Wollaartsdijk is gekomen kan als volgt gereconstrueerd 
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worden Als "dienaer van Wolfarsdyc" tekende hij de Handelingen van de 
Classis van /uid-Bcveland, van 5 aprii en van 29 jum 1592, in welke beide 
vergaderingen hij als voorzitter fungeerde Welnu, deze betrekking mocht 
destijds niet bekleed worden dan nadat men minstens een half jaar lid van de 
Classis was geweest(88) 

Veel bijzonderheden uit het leven van Bertius \an de/e tijd kennen wij niet 
Bertius iunior noemt 7i|n vader eenmaal in een bnel aan I ipsius van januari 
1592(89), en eenmaal noemt hij /ijn beide ouders, in een brief vanjuni 1591 aan 
diezelfde Lipsius(9()), maar biografische gegevens vinden wij hier niet 

Op 11 januari 1594 werd Bertius beroepen te Heinkens/and(91) Het was /ijn 
zoveelste woonplaats, na Bevercn, Roesbrugge, Londen, IJsselmonde, Rot
terdam, Duinkerken, Ostende(92), Goes en Wolfaartsdijk In dit jaar 
schreci hij ook zijn reeds genoemde Elegia m sermones catecheticos Philippi 
lMnshergii(9^) 

Volgens De Bie & Loosjes zou Bertius op 20 november 1594 overleden 
zijn(94) Dit is onjuist wij kennen nog diverse bijzonderheden uit zijn leven van 
na 1594 Zo werd hij in 1595 beroepen bij de gecombineerde gemeente van 
Kapelle en Biezehnge, maar de classis sloeg dit op 2 oktober van dat jaar af(95) 

In 1597 verscheen hij als predikant te Heinkenszand. vanwege de classis van 
Zuid-Beveland, op de Provinciale Synode, die van 15 tot en met 18 april m 
Goes werd gehouden(96) De classis van Zuid-Beveland had twee predikanten 
en twee ouderlingen afgevaardigd Philippus 1 ansbergen, predikant te does, 
Bertius, uit Heinkenszand, Thomas Albrechtsen, ouderling uit Goes, en Tobias 
de Volder, ouderling uit Wolfaartsdijk(97) 

Op 20 november 1599 overleed Petrus Bertius senior te Heinkens/and(98), 
zoals blijkt uit artikel 6 van de Classicalc Acta van Zuid-Beveland van 3 januari 
1600 Hij liet een weduwe achter, Jacomyne, die hem nog velejaren overleefde 
Op 1 mei 1607 schreef de inmiddels bekend geworden Armimus een brief aan de 
vroedschap van zijn geboortestad Oudewater om de weduwe van Bertius, die 
daar graag wilde wonen, aan te bevelen(99) Jacomyne kreeg inderdaad 
toestemming, zich daar te vestigen(lOO) 

J ab Utrecht Dresselhuis vroeg zich af, waarom de weduwe niet bij haar 
zoon ging wonen(lOl), wellicht, zo giste hij, hing dat samen met het feit dat 
Bertius junior in 1606, na de dood van zijn schoonvader Kuchlinus, van 
subregent bevorderd werd tot regent van het I eidse Statencollege Ik zie dat 
verband niet zo Afgezien van de mogelijkheid, dat de familiebanden tussen 
moeder en zoon of tussen moeder en schoondochter niet zo hecht waren, hoeft 
het toch met "natuurlijk" te zijn, dat een alleenstaande bejaarde altijd bij zijn of 
haar kinderen gaat wonen En waarom zou Bertius' weduwe zich met mogen 
vestigen in de stad van haar keuze'' Tenslotte had zi) al op zoveel plaatsen met 
haar overleden man gewoond Hoc dan ook. Armimus gai na al die jaren blijk 
van zijn dankbaarheid, destijds bij de Bertu in huis te zijn opgenomen In de 
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echtgenote van Bertius had hij toen waarschijnlijk de heve hartelijke vrouw 
ontmoet, die enigermate het verlies van zijn eigen moeder, die m 1575 bij de 
inname van de stad Oudewater door de Spanjaarden was omgekomen, lichter 
heeft gemaakt en de vijftienjarige Armimus over het verdriet heeft heen 
geholpen(102). 
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HOOFDSTUK 2 

Jeugd en Studentenjaren 1565-1593 

Bertius senior behoorde, zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen, tot de eerste 
herv ormden Dat de/e mensen het niet altijd gemakkelijk hadden, is genoegzaam 
bekend Wij kunnen het dan ook gerust toeval noemen, dat zijn zoon, die het 
onderwerp van deze publikatie is, in het Westvlaamse Beveren geboren ís. 
Bertius senior was namelijk op doorreis, vanwege de vele vervolgingen waaraan 
de eerste hervormden blootstonden toen de toestand van zijn vrouw het 
noodzakelijk maakte, in Beveren te blijven 

Hier, in dit dorpje in het Veurne-ambacht (met te verwarren met het 
gelijknamige Oostvlaamse dorp in het land van Waas(103)), zag de jonge Pieter 
de Bert op 14 november 1565 het levenslicht Over zijn geboorte|aar(104) zijn 
de bronnen eensluidend, met betrekking tot zijn geboortedatum(105) zijn zij 
dat vrijwel ook De zoon kreeg de naam van de vader Pieter de Bert (of Petrus 
Bertius)(106) 

Bertius senior was in deze tijd predikant(107). Erg lang is hij niet in Beveren 
gebleven omwille van het geloof zag hij zich weldra genoodzaakt, de wijk te 
nemen naar Engeland Wanneer deze vlucht precies heeft plaatsgevonden, is 
moeilijk te reconstrueren Volgens sommigen(108) vluchtte het gezin begin 
1566, toen de jonge Pieter nauwelijks drie maanden oud was, volgens ande-
ren(109) verlieten de Bertn het vasteland in 1567 of 1568, een enkeling(l 10) 
houdt het op 1572, hetgeen pertinent onjuist is(lll) 

Zo krijgt Bertius(l 12) in den vreemde zijn opleiding, en wel in een voorstad 
van Londen, waar hij rond 1572 door Christiaan de Rijck, vermoedelijk een 
landgenoot, onderwezen wordt in het Grieks, L atijn en Frans, terwijl diens 
stiefdochter, Petronella Lansbergen, die de zeventiende-eeuwse historiograaf 
Meursius een "virgo eruditissima" noemt, hem de beginselen van het schrijven 
en de mu/iek bijbrengt(113) Wanneer zijn vader in 1572 naar Holland gaat, 
blijft Pieter in Engeland Bertius senior wordt predikant eerst in IJsselmonde, 
daarna in Rotterdam, zoals wij gezien hebben 

In 1577, en met in 1576, zoals Duker meent(114), ontbiedt hij zijn zoon uit 
Engeland om hem in Leiden te laten studeren( 115) Inmiddels had Bertius senior 
Jacobus Arminius uit Oudewater bij zich in huis genomen(l 16) Tussen deze, 
later zo bekende theoloog en Bertius junior ontwikkelde zich een vriendschap 
die zeer hecht zou blijken te zijn Later ontstond er overigens ook nog een verre 
familierelatie tussen hen(l 17) De jonge Bertius ging naar de latijnse school van 
rector Stochius, Arminius naar de pas gestichte universiteit. 

Over de oprichting van de Lcidse universiteit is reeds zoveel geschreven, dat 

23 



hier slechts de voornaamste feiten in herinnering worden gebracht. In 1574 had 
het beleg en het ontzet van Leiden plaatsgevonden. Op 28 december van dat 
jaar stelde Prins Willem aan de Staten van Holland en Westfriesland voor, over 
te gaan tot het stichten van een universiteit(l 18). Op 6 januari 1575 zouden de 
Staten Jonkheer Johan van der Does (Janus Dousa)(119), Cornells Conincken 
Gerrit van Hoogevcen "commilteeren", om de Leidse universiteit op te rich-
ten(120), zoals wij in de Resoluties van Curatoren kunnen lezen. Op 8 februari 
vond reeds de inauguratie van de academie plaats(121). 

Het duurde niet lang of Bcrtius volgde zijn vriend Arminius, ofschoon hij vijf 
jaar in leeftijd met deze verschilde(122), naar de pas opgerichte hogeschool. In 
welk jaar precies Bertius deze stap zette, is niet duidelijk. Volgens Meursi-
us(I23) werd hij ingeschreven onder het rectoraat van Tiara(124) en volgde hij 
colleges bij een aantal bekende hoogleraren: het Hebreeuws zou hij van 
Rennccher(125) hebben geleerd, de "schone letteren" van Justus Lipsius(126) 
en Bonaventura Vulcanius(127), terwijl hij in de theologie onderricht werd 
door Feuguerais(l28), Danaeus(129), Sturmius(130), Holmannus(131) en Sa-
ravia(132). Hier lijkt toch wel het een en ander bij op te merken.Tiara was drie 
maal rector magnificus: in 1575, 1577 en 1578. Aangezien Bertius in 1577 naar 
Holland kwam, komen alleen de twee laatste jaren in aanmerking als tijdstip 
waarop Bertius naar de universiteit zou zijn gegaan. Maar dan zou hij al als 
jongetje van 12, 13 jaar de academie hebben betreden! Was Bertius dan een 
wonderkind? Het lijkt waarschijnlijker, dat de in het vorige hoofdstuk genoem
de bronnen, die ons melden dat hij eerst de latijnse school van Stochius 
bezocht, het bij het rechte eind hebben(l33). Dat hij colleges in het Hebreeuws 
zou hebben gevolgd van de in 1578 ontslagen Rcnnecher lijkt mij vrijwel 
uitgesloten; dan zou de mededeling van Bertius' vader in zijn brief van 17 maart 
1581 aan Arnoldus Cornclii, dat hij wil dat zijn zoon nu Hebreeuws gaat leren 
(zie hieronder), nergens op slaan. 

Op de vraag, in welk jaar Bertius zijn universitaire studies is begonnen, kan 
ik vooralsnog geen antwoord geven. 

Meursius noemt in zijn Athenae Batavae een aantal medestudenten van 
Bertius: Rumoldus Hogerbeetsius(134), Reinoldus van Brederode(135), Nico-
laas Cromhoutius(136), Joannes Berckius(137), Joannes Esychius(138), Geor-
gius Benedicti(139) en uiteraard ook Arminius(140). Met de drie laatstgenoem
den plus Gruterus(141) woonde Bertius in 1577 samen, en wel in het huis van 
Rennecher( 142). Zoals bekend verdienden de eerste Leidse hoogleraren niet veel, 
zodat zij vaak wat bijverdienden met het verhuren van kamers aan studen-
ten(143). Ook in 1578 woonde hij nog bij Rennecher(144). Later is hij verhuisd: 
in 1580 en 1581 woonde hij bij Stochius(145), de hiervóór al genoemde rector 
van de latijnse school te Leiden(146). 

Op 17 maart 1581 schreef Bertius senior vanuit Duinkerken, waar hij toen 
predikant was, de reeds vermelde brief aan zijn Delftse collega Arnoldus 
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Cornclii(147) Zijn zoon had nu driejaar te Leiden gestudeerd en had "zijn 
Griecksche sprake tamehjcke vast", nu wilde Bertius senior, dat hij ook het 
Hebreeuws ging leren Was het evenwel met de 1 eidsc academie wel zo gesteld, 
dat hij /ijn zoon daar kon laten blijven' Hij zou hem namelijk met graag naar 
Neustadt of Geneve sturcn(148) Het antwoord uit Delft is ons onbekend 
gebleven, maar het zal zeker positieve geluiden hebben be\at, Bertius junior 
bleef tenminste nog een vol laar in Leiden 

Het volgende jaar, 1582, zag hi| zich echter genoodzaakt zijn studies te 
beëindigen De voornaamste reden hiervan dient ongetwijfeld in het financiële 
vlak gezocht te worden De Bertu hadden het niet breed, zoals wij in het vorige 
hoofdstuk gezien hcbben(149), en het was eigenlijk verwonderlijk dat Bertius, 
die ongetwijfeld op kosten van zijn vader studeerde, het nog zo lang kon 
volhouden Nu moest hij echter zelf in zijn levensonderhoud voorzien, en hi) 
deed dat, ofschoon slechts zeventien jaar oud, door les te geven in Gneks(150) 
en waarschijnlijk ook Latijn 

Dat hij daarmee in I eiden begonnen is, zoals drie bronnen(151) melden, is 
mogelijk, doch lijkt mij niet waarschijnlijk, als hij het gedaan heeft, dan is dat 
toch zeker van korte duur geweest Dat het met zo waarschijnlijk is dat hij toen 
(in 1582) in Leiden heelt gedoceerd, zou men kunnen concluderen aan de hand 
van een eenvoudig rekensommetje De bronnen melden namelijk eensgezind, 
dat hi] eerst drie maanden heeft gedoceerd ofwel in Duinkerken(152), de 
woonplaats van zijn vader, ofwel in Antwerpen(153), vervolgens acht maanden 
in Oostende, daarna een heel jaar in Middelburg en tenslotte vijfjaar lang in 
Goes(154) Als jaar dat hij, samen met zijn vader, in Goes begon les te geven, 
geven de bronnen, op een na(155), unaniem het jaartal 1584(156) Wanneer 
men dan terugtelt, en ervan uitgaat dat hij in 1582 met lesgeven begon, blijkt, 
dat het eventuele lesgeven in I eiden in het laatstgenoemde jaar, zo het al heeft 
plaatsgevonden, nooit lang geduurd kan hebben Wel kan hij in dejaren dat hij 
studeerde, pnve-lessen hebben gegeven 

Bertius werkte, zoals gezegd, nauw met zijn vader samen, zeker in de penode-
Goes (1584 1589) Hij schijnt in die tijd ook bij hem gewoond te hebben(157) 
De \eiler-du\tsihe l^etter-konst die in 1588 in Middelburg verschijnt is een 
van de resultaten van hun onderwijs Het werkje, overigens geheel in vergetel
heid geraakt, is door een van de twee, en vrijwel zeker de zoon, geschre
ven 158) 

In 1589 komt Bertius weer terug in Leiden Op 10 februari van dit jaar onder 
het rectoraat van Julius Be>ma(159), wordt hij "gratis inscnptus" zoals wij in 
het Album Studiosorum kunnen lezen(160) Voor de financiële moeili|kheden 
was nu een oplossing gevonden Allereerst had hij van de Staten van Holland 
een subsidie van 200 gulden gekregen "in aensieninge van de bequaemheyt ende 
goede hoop van den suppliant, omme te hebben een eeihjck onderhoudt tot sijn 
studie nodigh zijnde"(161) Maar, en dat was veel belangrijker, naast deze 
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eenmalige gift had hij nu ook een vaste bron van inkomsten als leraar oude 
talen op de latijnsc school van rector Stochius(162). die hij volgens sommige 
bronnen zelfs opvolgde als rector(163) Bertius verheugde zich zeer over zijn 
terugkeer naar Leiden, want nu deed zich een gelegenheid voor, zijn onderbro
ken studies voort te zetten Hij deed dat dan ook ijverig, al was hij dagelijks vijf 
uur aan zijn school kwijt(164), en, zoals Meursius meldt, in twee jaar tijds wist 
hij het verlies van de voorbije zeven jaren aardig te compenseren Hij volgde 
colleges in de geschiedenis bij Justus Lipsius, in het Grieks bij Vulcamus, in de 
wi|sbegeerte bij Ramsaeus(165) en in de theologie bij Frelcatius senior(166) 
Daarnaast las hij zelf nog Aristoteles, Cicero en Plutarchus, en maakte 
uittreksels van hun geschriften(167), daarin bijgestaan door een jongeman uit 
de familie van I angerack(168). Ook bestudeerde hij enige christelijke auteurs, 
onder wie Arnobius, Tertulhanus en Clemens Alexandrinus(169) Daarnaast 
wijdde hij zich ook nog aan de welsprekendheid en de I atijnsedichtkunst(170). 
Ook hiervoor had hij in Lipsius een uitstekende leermeester. Als medestudenten 
uit die ti]d worden onder anderen Janus Dousajunior(171) en Justus Raphelen-
gius(172) genoemd Het waren drukke tijden voor Bertius - hij werkte dan ook 
veel 's nachts(173) maar later zou hij déze periode de prettigste uit zijn leven 
noemen(174). 

In de kerkeraadsaeta van Leiden vinden wij op 4 api il 1589 een bepaling, dat 
"eenige jonge studenten zynde vander gemcynte ende bequaemheid hebbende" 
zullen proponeren "des woonsdachs in tfaillen bagynhof na middach te twee 
hueren alwaer hem sullen vinden de Predicanten met zo veel ouderlynghen als 
daer toe zullen connen vachieren" Op 11 april verschenen dan zes studenten, 
onder wie Bertius. Een week later, op 18 april, werd bepaald dat twee studenten 
per keer zouden proponeren(175). Bertius verdedigde pas op 31 maart 1590 of 31 
maart 1591 (het Dachbouck van Jan \an Hout, de secretaris van zowel de 
universiteit als de stad I eiden, vermeldt beide data(176)) theologische stellin
gen Het waren theses "de peccato onginis" 

Ondanks het feit dat Bertius het in deze jaren erg naar zijn zin had in Leiden, 
zoals wij gezien hebben, was bij hem toch het verlangen opgekomen, mede ook 
naar het voorbeeld van zijn leeftijdgenoten, wat meer van de wereld te gaan 
zien. En zo gebeurde het, dat hij in 1591 zijn leermeester Lipsius vergezelde 
naar Duitsland(177) 

Het lijkt me nuttig, hier even stil te staan bij de figuur Justus Lipsius, voor 
wie Bertius zo'n verering had en door wiens verdraagzaamheid hij ongetwijfeld 
beïnvloed is. 0 \er Lipsius' levensloop wil ik hier niet uitweiden, aangezien 
daarover diverse boeken en artikelen reeds geschreven zijn, het gaat mij hier 
vooral om zijn iremsme, waarbij ik mij grotendeels kan baseren op het artikel 
van Kluyskens uit 1973 over dit onderwerp(l78) Lipsius hield in zijn leven vast 
aan één fundamenteel inzicht, zo stelt Kluyskens. hij wilde "bijdragen tot de 
hereniging van de verscheurde christenheid, boodschapper zijn van de vrede en 
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van de verzoening, de tegenstellingen tussen de confessionele partijen overbrug-
gen"(179) Verder stelde hij zich ten doel, de christelijke leer te doen aansluiten 
bij de wijsbegeerte van de Oudheid, vooral van de Stoa Het was vooral de 
grondslag van de stoïsche leer, te weten haar streven naar verzoening, die de 
oorzaak was van Lipsius' belangstelling voor die leer(180) Ook in zijn werken 
over de staatkunde (men denke aan zijn Politica uit 1589) wilde hij aangeven, 
hoe de verzoening in de verscheurde christenheid tot stand kon worden 
gebracht Door de nadruk te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de 
mens en diens eigen morele kracht, wilde hij hem onafhankelijk maken van de 
dogmatische geschillen in de kerken(181) Voor L ipsius was de godsdienst-
vorm bijzaak, de eenheid der christenen hoofdzdak(182) 

De Stoa was voor Lipsius de voorbode van het iremsme Vanuit het stoïsche 
denken bleef hij trouw aan zijn levensvisie, zijn hoop op verzoening tussen de 
verdeelde partijen in het christendom Centraal stond voor hem begrip voor 
andermans standpunt, ook in rehgiosis Dat hij daarvoor politieke argumenten 
aanvoerde en niet in de eerste plaats theologische, zoals zijn tegenstander 
Coornhert(183), is van minder belang Andersdenkenden beschouwde Lipsius 
niet als hoogmoedigen, maar als dwalenden Hij schaarde zich dus bij de 
irenisten, en wel in het bijzonder bij wat Polman(184) de "iremstes patnstiques" 
noemde (men zie zijn aansporing aan Bertius, toch vooral de Vaders te lezen) 

De verstandhouding tussen Lipsius en Bertius was zeer goed, het lijkt dan 
ook met overdreven , wanneer Sassen de laatstgenoemde "vriend en vertrouwe
ling van Lipsius" noemt(185) Die goede relatie zou in eerste instantie wat 
vreemd kunnen lijken Bertius was immers en van huis uit en door zijn 
opleiding in Leiden een calvinist, terwijl L ipsius' godsdienstige overtuiging voor 
niemand echt duidelijk was, van huis uit katholiek, was hij weliswaar overge
gaan tot de hervorming, maar aan zijn protestantse gevoelens werd hier en daar 
nogal eens getwijfeld, naar het schijnt niet geheel ten onrechte, later is hij 
trouwens, zoals bekend, weer teruggekeerd naar de moederkerk Maar wat 
ongetwijfeld een belangrijke rol in hun verhouding heeft gespeeld, was dat 
Lipsius een beminnelijk en verdraagzaam man was Deze eigenschappen zullen 
ongetwijfeld grote aantrekkingskracht op Bertius en anderen hebben uitgeoe
fend Dat daarnaast calvinisme niet per se samen hoefde te gaan met intoleran
tie, zoals Winkelman in een passage over de verhouding van Lipsius met 
Bcrtius(186) opmerkt, hebben wij gezien bij Bertius' vader, die - zelf orthodox 
op het punt van de predestinatie niettemin de in dezen minder rechtzinnige 
Duyfhuys als predikant in Rotterdam wenste(187) De/elfde verdraagzaam
heid, die wij ook bij de zoofl vinden, zal, naar het mij voorkomt, voor een niet 
gering gedeelte zijn toe te schrijven aan de invloed van de door hem zo geliefde 
Lipsius 

Dat, omgekeerd, Lipsius ook erg gesteld was op Bertius, heeft hij onder 
woorden gebracht Iti een Latijnse inscriptie, door hem op 13 februari 1591 in 
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diens album amicorum geschreven "Ik verklaar van harte dat JIJ. Petrus 
Bertius mij dierbaar bent en /uit blijven vanwege je geestesgaven en je 
kwaliteiten Trouwens, ieder ander die jouw talent en jouw goedheid leert 
kennen, zal van je houden Wijd je niet ¿ozeer aan eigen roem als wel aan het 
wel/ijn van jezelf en van de gemeenschap", zo schnjit hij(188) 

De motieven voor de reis waren voor beiden verschillend I ipsius liet weten, 
dat hij om gezondheidsredenen ging Of er daarnaast nog andere /aken een rol 
speelden, weten wij niet, feit is wel, dat hij op 25 mei in Mainz overging, of 
liever gezegd weer terugkeerde, tot de katholieke kerk(189) Voor Bertius was 
het primaire doel, een aantal geleerden te ontmoeten wier faam hij kende 
Hieronvmus Zanchius(190), Antonius Sadeelis of Chandieu, bortunatus Crelli-
us en anderen(191) Dat Bertius ook om gezondheidsredenen ging, zoals 
Allard(192) beweert, wordt door de andere bronnen niet bevestigd 

Wanneer men vertrok, staat niet precies vast Winkelman geeft de maand 
maart als tijd van vertrek(191), in de recensielijst van 1591 is Bertius' naam 
doorgehaald met daarbij de aantekening "geroyeert ende vertrocken in maio 
91"(194) Aangezien hij /ich op 9 mei liet inschrijven als student in Heidelberg 
li|kt het waarschijnlijker, dat hij in maart vertrok Bertius, die deze reis niet 
volledig zeil kon financieren, kreeg geld van de Staten van Holland(195) 
Behalve Bertius gingen nog meer studenten mee, onder wie Rochus Honerti-
us(196), de twee Canteri(197), Werchovius(198) en Adam van den I eemputte 
(199) 

In I rankfort aan de Mam vernam Bertius. dat Zanchius en Chandieu 
overleden waren(200) Hiermede verviel het eigenlijke doel van de reis Hij 
besloot toen maar naar Heidelbug te gaan, zowel vanwege de beroemde 
bibliotheek aldaar alsook om enige geleerden van naam, zoals Franciscus 
lumus semor(201), Melissus(202) en Freherus(203) te ontmoeten(204) Op 9 
mei werd hij, zoals gezegd, ingeschreven als student aan de academie van 
Heidelberg(205) 

Maar ook het verblijf in deze stad werd een teleurstelling Daar de lucht van 
de streek verkeerd op hem inwerkte, vertrok hij nog in hetzelfde jaar naar 
Straatsburg(206) waar het hem beter beviel, hij bleef er dan ook/o'n anderhalf 
jaar, waarbij hij in zijn levensonderhoud voorzag door het geven van pnve-
lesscn, waarvoor hij toestemming had gekregen van de Academische Senaat 
aldaar(207) 

Op 6 augustus 1591 hield hij een redevoering in Straatsburg, getiteld "De 
modestia in appetenda gloria" (over de bescheidenheid bij het na)agen van 
roem)(208) Volgens Allard zou dat het eerste werk zijn geweest dat Bertius in 
het licht gaf(209), dit zou mogelijk zijn, wanneer men hem niet rekent tot de 
auteur van de \ecier-du\tsihe l^etter-konst Het was eind zestiende, begin 
zeventiende eeuw aan de universiteit van Straatsburg de gewoonte, dat studen
ten af en toe een redevoering hielden, vaak ten aanhoren van tamelijk veel 
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belangstellenden De/e redevoeringen werden door henzelf opgesteld, het 
onderwerp was ofwel opgegeven, ofwel door de spreker /elf gekozen De 
hoogleraar, onder wiens leiding de/e oefeningen plaatsvonden (want het was 
allemaal "exercitn gratia"), riep meestal door een mededeling ad valvas tot het 
bijwonen van /o'n redevoering op(210) 

Toevallig bleef ook van Bertius' rede de aankondiging bewaard Wij zien 
daarin, hoe/eer de hoogleraar in kwestie, Melchior Junius, Bertius hoogachtte, 
niet in het minst als leerling van Lipsius Over Bertius schreef hij "Autor ingenio 
praeclaro, eximia eruditione, virtutibus egregns est praeditus. eoque doctissimis 
hommibus multis, et inter hos summo lili deque re luterana optime mento D 
Justo Lipsio, charus, cuius etiam splendida instructus commendatione nostram 
in Acadcmiam aliquot ante menses vemt " En over de redevoering "Tractatio 
elegans docta, prudens, nervosa, talis omnino est. ut Lipsu inde agnosci 
discipulus queat "(211) 

Doordat Bertius naar Straatsburg was vertrokken, terwijl I ipsius in Main/ 
bleef hadden zi| geen direkt kontakt meer Hoogstwaarschijnlijk heeft Bertius 
mets geweten van Lipsius' terugkeer naar de katholieke kcrk(212) In de 
correspondentie tussen beiden uit de jaren 1591 en 1592 wordt over van alles en 
nog wat gesproken, maar niet of slechts terzijde over het geloof 1 ipsius had 
kennelijk besloten, dat /ijn terugkeer naar de moederkerk /o weinig mogelijk 
rumoer moest verwekken(213) 

Dankzij een toevallige ontmoeting met een landgenoot, een zekere Ρ 
Bredcrode(214). hoorde Bertius van Lipsius' aankomst in Spa Dit nu bood een 
welkome gelegenheid, zijn geliefde hoogleraar een briefte schrijven, wat hij dan 
ook op 5 juli 1591 deed(215) "\og nooit is mij iets ergers overkomen", zo 
schrijft hij, "dan toen ik van u gescheiden werd Hoe gaat het met uw 
gezondheid' Ik bid dagelijks voor u Zelf heb ik vier weken geleden in 
Heidelberg zware koorts gehad, de lucht daar is niet goed voor ons Zodra ik 
immers in Straatsburg aankwam, was ik beter Geldzorgen zijn er nog steeds, 
maar daar kan verandering in komen, ik geef hier namelijk les aan tamelijk veel 
aanzienlijke jongemannen Hartelijk dank, dat gij mij in een brief aan Gotho-
fredus hebt aanbevolen, maar wist gij, dat hij naar Altdorf is ontboden, om daar 
de overleden Donellus op te volgen' Ik ben nu bezig met de studie van Seneca 
en Plutarchus Ook zou ik me graag met de rechtswetenschap willen bezighou
den, om op dat terrein met geheel en al onkundig te zijn, wat is uw oordeel 
hierover9 Als gij terug wilt schrijven, graag, schrijft u dan maar naar Michael 
Loefennius(216), want bij hem woon ik n u " 

Op 6 september antwoordde Lipsius vanuit Luik(217) "Waar ben je nu, mijn 
Bertius' Nog steeds in Straatsburg' Waar je ook bent, mijn hart is steeds bij je 
Al lange tijd bemin ik je, dat weet je, maar die liefde is nog groter geworden, 
sinds ik je op de reis beter en vertrouwelijker heb leren kennen Wat je lectuur 
betreft, ga maar door, de Vaders te lezen, geloof me, bij hen vind je de ware 
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eruditie en ook de ware vroomheid." 
Niet alle brieven die Lipsius en Bertius elkaar hebben geschreven, zijn 

bewaard gebleven(218). Soms schreven zij elkaar vrijwel tegelijkertijd, zonder 
het te weten; zo schreef Lipsius op 9 januari 1592 uit Luik een brief aan 
Bertius(219), terwijl laatstgenoemde op 10 januari vanuit Straatsburg een 
schrijven naar Lipsius zond(220). Nog steeds zijn er problemen op het financië
le vlak. "Doordat ik aan een aantal jongemannen privé-lessen geef, schraap ik 
wel wat bijeen, maar zo weinig, dat mijn armoede moeilijk te dragen is; 
bovendien is de dag van morgen altijd onzeker, want de professoren, die al eens 
eerder verboden hebben privé-lessen te geven, kunnen dat ook nu weer doen," 
zo schrijft hij. Hij is nu bezig met een werk, waarin hij in het voorwoord ook 
enige dingen wil zetten over hoe men auteurs nuttig kan lezen, welke schrijvers 
gelezen dienen te worden en hoe, welke aantekeningen men bij het lezen dient 
te maken enzovoort; allemaal zaken, waarbij hij veel nut zal hebben van de 
colleges die hij vroeger bij Lipsius liep. Verder bevat de brief weer veel tragische 
gegevens, zoals het overlijden van bekende geleerden en de val van bepaalde 
steden. Tekenend voor de goede verstandhouding tussen schrijver en geadres
seerde is, dat Bertius schrijft, dat hij buiten Lipsius niemand in de Zuidelijke 
Nederlanden deelgenoot heeft gemaakt van zijn plannen, zelfs zijn eigen vader 
niet(221). 

Het jaar 1592, wanneer in Leiden Johannes Heurnius, "professeur der 
medecyncn", rector is(222), brengt echter een gunstige verandering in Bertius' 
financiële positie. Op 8 februari nodigen curatoren en burgemeesters de dan 26-
jarige Bertius uit, zich aan de universiteit te verbinden, zodat hij zich kan 
bekwamen in filosofie en theologie, en met name zichzelf "allengskens tot de 
professie der théologien alhier op te queecken ende bequaem te maecken". Men 
besluit hem daarover te schrijven, in de hoop dat hij zal komen; hij krijgt 
daartoe een wisselbrief voor reisgeld(223). Jan van Hout(224), die ons in zijn 
Dachbouck uitvoerig hierover inlicht, schrijft er nog bij, dat hij diverse brieven 
hieromtrent aan Bertius heeft gezonden. 

Toch blijft Bertius voorlopig nog in Straatsburg. Het korte briefje dat 
Lipsius op 13 mei 1592 aan hem schrijft(225), is nog naar Straatsburg gestuurd. 
Op 30 juni gaat hij echter weg uit die stad, zoals hij op 21 juli aan Lipsius 
schrijft(226), en vertrekt hij naar Altdorf. Hij was in het gezelschap van een 
zekere Baro, een jongeman die privé-les van hem in Straatsburg had gehad. In 
deze brief rept Bertius al over het toekomstige verblijf in Leiden; "als zij het 
reisgeld hebben gestuurd, ga ik er onverwijld naar toe", schrijft hij(227). 
Verder meldt hij, waar hij mee bezig is; hij heeft het oude Glossarium van 
Henricus Stephanus helemaal geordend. Lipsius moet hem maar niet kwalijk 
nemen, dat hij zich niet zo met theologische zaken bezighoudt; de Schola bevalt 
hem echter meer dan de Ecclesia. "Want hoe meer ik naar de godsdienst kijk, 
des te minder bevallen mij de tegenwoordige twistgesprekken van de theologen 
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over goddelijke zaken(228) Niet om die gewijde studie te beschuldigen, of te 
verachten (want wat kan aangenamere spijs ¿ijn voor de ziel dan de kennis van 
de waarheid9) maar om vruchteloze debatten te ontvluchten, debatten die meer 
gevoerd worden om de kerken in verwarring te brengen dan om ze tot een 
eenheid te maken. En die woordenwisselingen zijn zo frekwent, dat alleen 
daarin het ware aanbidden van God schijnt te bestaan, en dat niemand zich 
theoloog kan noemen zonder daaraan mee te doen " De auteur van deze brief 
zal er geen vermoeden van hebben gehad, dat hij zich later, juist door zich tóch 
in te laten met kwesties op theologisch gebied, nog de grootste moeili|kheden 
op de hals zou halen. 

Diezelfde dag schrijft hij ook een brief aan Carolus Clusius(229) in 
Frankfort, eveneens vanuit Altdorf(230) Hieruit blijkt, dat Bertius een jaar 
daarvóór met Lipsius bij Clusius was(231) Verder \ raagt hij aan Clusius, of 
deze een brief die hij insluit, aan Lipsius wil geven (wellicht de bovengenoemde 
brief), en verklaart hij zich op zijn beurt graag tot een wederdienst bereid. 

Waarschijnlijk is Bertius enige maanden in Altdorf gebleven, en is hij ook 
nog lijdelijk in Neurenberg geweest Clusius schrijft op 25 oktober aan Van 
Hoghelande (232), dat hij een brief voor Bertius heeft gekregen en dat hij die 
aan de Ncurenbergse bode zal mecgeven(233). Op 14 november schrijft Bertius 
vanuit Altdorf in een brief aan Jan van Hout(234), dat hij gehoord heeft, dat 
het Statencollege op koninklijke wijze is geopend(235). Nu wil hij niets liever 
dan zo spoedig mogelijk naar Leiden komen Hij vraagt evenwel een weinig 
uitstel, teneinde zijn zaken op orde te stellen en de reis voor te bereiden. Wat 
het geld betreft, daar is hij wel gerust op, uit een brief van Clusius heeft hij 
vernomen, dat dat geregeld is. Als het weer wat beter is, en er minder sneeuw en 
ijs is, zal hij komen. 

Twee dagen eerder schrijft hij, eveneens vanuit Altdorf, een brief aan 
Clusius(236) Ook in déze brief kondigt hij aan, dat hij weldra zal vertrekken; 
nu wordt hij nog opgehouden door enkele /aken die hij nog moet regelen, maar 
zodra dat geschied is, /al hij /onder verder uitstel op weg gaan Op 6 december 
brengt Clusius dit over in een brief aan Van Hout(237). 

Ook rond de jaarwisseling is Bertius nog in Altdorf Op oudejaarsdag schrijft 
hi| twee brieven vanuit die plaats, één aan Jan van Hout (238) en één aan 
Clusius(239). Aan Van Hout schrijft hij, dat hij na /ijn vorige brief, geschreven 
op /ijn verjaardag, van gedachten is veranderd en zijn vertrek naar Leiden heeft 
uitgesteld Het slechte weer, het ongeschikte seizoen en de gevaarlijke wegen 
zijn daarvan de voornaamste oorzaken; volgens berichten uit Neurenberg is de 
zee afgesloten en de Rijn onveilig. Hij gaat over enkele weken op reis met de al 
eerder genoemde Baro uit Polen, als hi) met hem meegaat brengt hij de tijd, die 
anders aan wachten verspild was, nuttig door. Bovendien reist hij nu op 
andermans kosten Hij is van plan naar Bohemen, Polen, Sile/ie, Pruisen en 
daarna naar de Nederlanden te gaan. Zijn komst wordt dus uitgesteld, 
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waarvoor hi| begrip vraagt, hij belooft Van Hout, in de lente bij hem te /uilen 
komen 

Лап Clusius stuurt hij een "vasculum" (koffertje9) met wat boeken erin, met 
het ver/oek /e ofwel zelf op een goede plaats te bewaren ofwel 7e naar 
Raphelengius te brengen Ook in deze brief kondigt Bertius 7i|n voorgenomen 
reis naar Bohemen, Silezie en Polen aan en voegt eraan toe, dat hij vanuit 
Dan/ig naar zijn vaderland wil vertrekken Tenslotte sluit hij nog een brief voor 
Raphelengius in 

En /o vertrok hij dan, "media hieme", /oals Meursms schrijft, naar Beieren, 
Bohemen. Sile/ie Polen en Rusland Het was de langste reis die Bertius ooit 
ondernomen heeft Hij keerde terug via Pruisen, en scheepte /ich in te Dan/ig, 
vanwaar hij naar I ciden /ou varen(240) 

Op 16 maart 1591 schrijft hij vanuit de Poolse stad Sandomir? (Sendomina 
ad Vistulam) een brief aan Carolus Clusius(241) Hij is, na een reis met vele 
hindernissen, veroorzaakt door het slechte weer, op 31 januari in Polen 
aangekomen "Binnenkort denk ik naar mijn vaderland te gaan, als de Weichsel 
niet meer dicht/it, nu is die namelijk nog geheel met sneeuw en ijs vastgevroren 
Maar ten aan/ien van mijn terugkeer ben ik vastbesloten, dat zal zonder talmen 
geschieden Ik ben namehik bang, dat de curatoren al te grote traagheid van 
mijn kant onaangenaam /uilen vinden," 70 schrijft hij 

Bertius heeft de daad bij het woord gevoegd, in het voorjaar komt hij in 
I eiden aan(242) Waarschijnlijk /al hem toen al het subregentschap over het 
Statencollege /ijn aangeboden, hij be/oekt in mei de toenmalige regent 
Bastingius in Dordrecht, /oals hij in een brief aan Jan van Hout, geschreven op 
IS mei vanuit die plaats(241), mededeelt "Ik begrijp hoe noodzakelijk het was 
met Bastingius te spreken, nu ik onderricht ben over het aan te nemen ambt en 
de hele aanpak en het systeem van het College En al leek het mij, dat sommige 
dingen, door eisen naar tijd en zaken, veranderd zouden kunnen worden, toch 
beviel het geheel mij wel De zaak is in ernst bedacht en behandeld Ik bid God, 
door Wiens wil het grote werk is ondernomen, dat onze arbeid aan de 
verwachtingen mag voldoen Over het salaris heb ik weinig zorgen, ik twijfel 
met, of ik zal loon naar werken ontvangen," aldus Bertius, die verder nog 
aankondigt, dat hij nog enkele dagen naar familie gaat, maar zich dan met zijn 
boeken naar Leden zal haasten 

Op Π juni schrijft hij vanuit Goes een brief aan Lipsius, die dan hoogleraar 
in Leuven is(244) "Ik breng dank aan Christus, die mij, die door zoveel landen, 
zoveel rivieren, door de hele oceaan van mijn ouders en mijn vrienden 
gescheiden was, aan mijn vaderland en aan u, mijn grootste vriend en 
beschermheer, heelt teruggegeven Zolang ik leef, zal mijn trouw jegens u 
bestaan en krachtig blijven Er is echter een ding, dat ik betreur, wat dat is, weet 
gi| 7eer goed, mijn I ipsius(245) " Bertius doelt hier kennelijk op Lipsius' 
overgang naai de katholieke kerk, waarvan hij lange tijd niets geweten heeft 
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Desondanks weet hij, dat Lipsius een kritische katholiek is "Hoewel, als ik u 
goed ken, zult gij zeker niet alle /aken goedkeuren die men daar goedkeurt " 
Gewoontegetrouw vertelt Bertius zijn leermeester over zijn plannen "Nu ga ik 
naar het College, waarvan Bastingius de praeses is en ik zijn helper zal worden 
Nu heb ik het nog vrij rustig en veel vrije tijd, maar ik vrees dat ik, zodra ik in 
Leiden ben aangekomen, een last op mijn schouders krijg die zwaarder is dan ik 
vermoed, veel tijd zal ik niet overhouden, ook niet voor eigen studie, en wellicht 
/al mijn gezondheid er nadelig door beïnvloed worden Maar met Gods kracht 
hoop ik de /aken te klaren Een van mijn taken zal zijn, de orde te handhaven 
onder de aan mij toevertrouwde jongemannen Zoudt gij mij daarom de 
verordeningen van een College in Leuven willen toezenden, alsmede uw eigen 
oordeel en advies over de juiste vorming van de jeugd9 Want de voorschriften 
die er nu zijn, zijn slechts provisorisch opgesteld door een zekere Cochh-
nus(246), die ons de vrijheid heeft gelaten er veranderingen in aan te brengen, 
en, voor/over nodig, nieuwe te maken " Verder bevat de brief nog wat gegevens 
over enige geleerde tijdgenoten 

Die/elfde zondag (13 juni) schreef Bertius nog een brief, en wel aan de 
aardrijkskundige Abraham Ortelius(247), die in Antwerpen woonde(248) 
"Hoewel ge mij niet kent, hoop ik toch, dat gij mij onder uw vrienden wilt gaan 
rekenen," schrijft Bertius Hij heeft in Breslau de, mij verder niet bekende, 
Monavius ontmoet, die hem prive vele brieven heeft laten le/en die Ortehus aan 
hem geschreven had Bertius hoopt, dat Ortehus hem een vriendendienst zal 
willen bewijzen door er zorg voor te dragen, dat de brief aan Lipsius, die hij 
tegelijk insluit, op zijn bestemming komt 

Ofschoon Bertius pas op 11 juli officieel als subregent van het Statencollege 
wordt aangesteld, is hij zijn werkzaamheden daar al eerder begonnen, en wel op 
25 juni Dit valt op te maken uit een mededeling in het Dachbouck van Jan van 
Hout, de hoogleraar filosofie Molinaeus(249) krijgt een vergoeding voor het 
repeteren der Griekse lessen, "begonsl naer den 22 martn totten 25 junn, dat 
Bartius de repetitien zelfs heeft begonst te doen"(250) 

Al diverse malen is de naam van het Statencollege gevallen Het is wellicht 
nuttig, thans in het kort nader in te gaan op het bestaan en de organisatie van 
deze instelling In het kort, want over het Statencollege bestaat reeds zoveel 
literatuur, dat ik de belangstellende daarnaar moge verwijzen(251) 

Naast, maar nauw samenhangend met de universiteit waren er in de 
zeventiende eeuw in Leiden twee colleges voor theologiestudenten, het Staten
college (ook wel Collegium Iheologicum genoemd) en het Waals College Dat 
juist voor aanstaande godgeleerden de vorm van onderbrenging in colleges 
voorkwam, is niet verwonderlijk Een van de belangrijkste taken van de 
universiteit was de opleiding van predikanten Dit werd door de secretaris van 
de universiteit. Jan van Hout, met evenveel woorden benadrukt, toen hij bij de 
opening van het Statencollege zei "De voornaemste bewegende oorsake der 
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stichtinghe der universiteyt ('tsy my geoorloft 'tgeheym te openbaren) was de 
Theologie"(252). Doch juist voor de theologische opleiding waren er, wellicht 
ook ten gevolge van het gegeven dat de predikantensalanssen vrij laag waren, te 
weinig belangstellenden uit "gegoede" milieus. Om nu toch voldoende studen
ten in de godgeleerdheid te werven, moest de studie ook mogelijk worden 
gemaakt voor jongemannen uit minder welgestelde kringen, bijvoorbeeld voor 
zonen van predikanten. Daartoe werden, meestal door de steden waaruit de 
bursalen afkomstig waren, studiebeurzen verstrekt. Het hoeft overigens niet zo 
te zijn, dat beursstudenten per definitie kinderen van onbemiddelde ouders 
waren. Grocnhuis heeft er in zijn dissertatie over de sociale positie van de 
gereformeerde predikanten hier te lande op gewe/en, dat een onderzoek naar de 
afkomst van die bursalen wel eens minder in de richting van de arme volksjon-
gens zou kunnen wijzen dan tot nu toe werd aangenomen(253), en daarbij als 
voorbeelden de Amsterdamse predikant Petrus Plancius en diens Dordtse 
collega Gosuinus à Buylendyck gegeven, die niet onbemiddeld waren, maar 
wier zonen als beursstudenten in Leiden theologie studeerden 

Om te waarborgen dat het geld goed zou worden besteed en dat de bursalen 
hun opleiding in zo kort mogelijke tijd zouden voltooien, werden zij aan het 
straflere regiem van een college onderworpen 

Zo besloten de Staten van Holland in 1591 tot de oprichting van een 
Collegium Fheologicum voor de opleiding van 31 studenten in de godgeleerd-
heid(254). Dit college was een vernieuwing en uitbreiding van een sinds 1578 
bestaand, doch kwijnend college, waarin "schamele studenten" waren onderge-
bracht(255) De opnchtingsbrief, gedateerd 3 mei 1591, is door Schotel in zijn 
werk over het studentenoproer van 1594 in zijn geheel afgedrukt(256) 

Het College werd gehuisvest in het voormalige klooster van de Cellcbroe-
ders of Alexiancn(257), aan wat toen nog de Cellebroersgracht heette en thans 
de Kaïserstraat is(258) Lange tijd heeft op de plaats van het vroegere Staten-
college de Rijksumversiteitsmanege gestaan(259). Thans bevindt zich op die 
plaats de nieuwe mensa(260). 

Hoewel het Statencollege ressorteerde onder de Staten van Holland en 
Westfnesland, had de universiteit, zoals gezegd, nauwe betrekkingen met dit 
college. Zo wonnen de Staten eerst het advies van curatoren in, voordat zij 
overgingen tot de benoeming van bijvoorbeeld de regent. Ook in het beurzenbe-
leid hadden curatoren medezeggenschap 

Het College kende aanvankelijk alleen een regent en een oeconomus 
(- + schaftmeester) De funktie van subregent ontstond korte tijd later Voor de 
funktie van regent plaatsten de curatoren, na overleg met Lucas Trelcatius, 
toen de enige hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit, de volgende 
mensen op de lijst van drie, die door de Staten was gevorderd, opdat zij een 
keus zouden kunnen maken. 1. Jeremías Bastingius, predikant te Dordrecht; 2. 
Johannes Kuchlinus, predikant te Amsterdam, 3 Jacobus Arminius, eveneens 
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predikant te Amsterdam. De Staten kozen Kuchlinus en gelastten curatoren, 
met hem te onderhandelen(261). Voorts kozen de Staten Henricus Bredius, 
buitengewoon hoogleraar in de retorica te Leiden, tot oeconomus(262). Op 6 
oktober 1592 vond de plechtige inwijding van het Statencollege plaats(263), in 
het groot auditorium van de Leidse universiteit. 

Onder oppertoezicht van de Staten hadden curatoren het hoofdbestuur over 
het gehele College. De hoogleraren in de letteren en de godgeleerdheid 
bezochten herhaaldelijk het College, examineerden de bursalen en informeer
den bij de regent naar hun studievorderingen en gedrag. Een hoogleraar in de 
wijsbegeerte trad maandelijks als repetitor op. 

De Ordonnantie van de Staten van Hollanden West-Friesland op de directie 
van het Collegium Theologiae uit 1592, die ons nog bewaard is gebleven(264), 
geeft niet alleen de taakomschrijving van regent, subregent, oeconomus en 
famulus (een soort werkstudent, meestal de armste student, die tegen een 
geringe beloning allerlei vervelende karweitjes moest opknappen), maar ook 
uitvoerige informatie over de dagelijkse gang van zaken op de "Statenbak", 
zoals het College in de volksmond heette. In de zomer moesten de bursalen om 
half vijf, in de winter om half zes opstaan, en dan direkt zelf hun kamertjes 
schoonmaken. Een half uur later was het morgengebed, en daarna het ontbijt, 
waarbij uit de catechismus werd voorgelezen. Dan volgden de lessen 
van de subregent of van een hoogleraar. Tijdens de warme maaltijd 
('s morgens om elf uur reeds) las een bursaal uit de bijbel en gaf de regent een 
toelichting daarop, 's Middags ging men naar de Academie, om de colleges van 
de hoogleraren te volgen. Tijdens het avondmaal werd weer uit de Schrift 
voorgelezen; iedere gelegenheid werd trouwens aangegrepen om te pas en te 
onpas uit de bijbel te lezen. De maaltijden waren zeer karig, 's Avonds om 
negen uur moesten de alumni in bed liggen. Roken, drinken en muziek waren 
uit den boze; alleen bij plechtige gelegenheden werden de bursalen op kosten 
van het College onthaald op "der Staten wijn". Niemand mocht het gebouwen
complex verlaten, tenzij om naar de Academie te gaan voor de colleges der 
hoogleraren, en in de vakanties(265). Het leven op het Statencollege was dus 
niet bepaald aangenaam te noemen; geen wonder, dat er onvermijdelijk 
spanningen ontstonden. 

De hoogleraren wier colleges de bursalen moesten bijwonen, waren in de 
eerste jaren na de stichting van het College: Bonaventura Vulcanius, Grieks; 
Bredius, retorica; Trutius en Ramsaeus, beiden filosofie; Snellius(266), mathe
sis; Raphclengius, Hebreeuws; Trelcatius en Franciscus Junius, beiden theolo
gie. Van het Latijn werd in het College veel werk gemaakt, en het werd er 
waarschijnlijk ook wel onderwezen, maar door wie en wanneer, was niet te 
achterhalen. In het College mocht trouwens uitsluitend in het Latijn of het 
Grieks gesproken worden(267). 

Kort na de inwijding van het College ging Kuchlinus weg uit Leiden. Met 
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toestemming van curatoren was hij naar Amsterdam vertrokken om boeken en 
huisraad te halen; het toezicht over het College werd tijdelijk aan Bredius 
toevertrouwd. Toen de regent langer wegbleef dan verwacht, kreeg hij een 
vermaning van Van Hout, terug te keren. Kuchlinus voerde echter de ziekte van 
zijn vrouw ter verontschuldiging aan. Toen Van Hout voor de tweede maal 
geschreven had, antwoordde Kuchlinus dat het bestuur van Amsterdam hem 
niet wilde laten gaan, daar hij als predikant aldaar geen ontslag kon krijgen; 
ook wilde hij zelf graag zijn ontslag als regent "om zeeckere particuliere ende 
domestique zwarigheden". Toen de Staten tevergeefs bleven aandringen, gaven 
zij Kuchlinus tenslotte het gevraagde ontslag en benoemden zij de hoogleraar 
filosofie Jacobus Ramsaeus tot regent-ad interim(268). 

De definitieve opvolger van Kuchlinus werd de Dordtse predikant Jeremías 
Bastingius(Bastynck), die, zoals wij gezien hebben, al eerder op de nominatie 
voor het regentschap had gestaan. Deze man, in 1544 in Calais geboren, 
studeerde te Bremen, Genève en Heidelberg. In de laatstgenoemde plaats 
verwierf hij het doctoraat in de godgeleerdheid. Hij was predikant te Antwer
pen en, na de overgave van die stad aan Parma in 1585, in Dordrecht. 
Bastingius stond bekend zowel om zijn verdraagzaamheid als om zijn geleerd
heid; hij schreef onder andere Exegemata sive Commentarii in Catechismum 
religionis christianae(269). 

Tegelijkertijd zagen de curatoren, zoals zij Bastingius beloofd hadden, uit 
naar een subregent, die de taken van de regent wat kon verlichten. Zo'n man 
meenden zij te vinden in Petrus Bertius. Op 11 juli werd Bertius officieel als 
subregent aangenomen, om -overeenkomstig de Ordonnantie van het College -
de bursalen te repeteren in talen en filosofie en, zoals aan Bastingius op 10 
maart was toegezegd, deze te helpen en bij ziekte of afwezigheid te vervangen. 
Curatoren en burgemeesters namen Bertius aan mede om de goede getuigenis
sen over zijn kwaliteiten, zoals Jan van Hout in zijn Dachbouck schrijft. Hij 
moest zich naar de wetten en ordonnantiën gedragen en bij moeilijkheden zich 
wenden tot de regent, met wie hij een goede verstandhouding moest bewaren, 
en zo nodig tot curatoren en burgemeesters zelf, om van advies gediend te 
worden. Behalve vrije woning en vrijdommen kreeg hij 500 gulden wedde, 
gerekend vanaf 15 juni. Tenslotte was de nieuwe subregent gehouden, de eed af 
te leggcn(270). 

Bertius ging een drukke tijd tegemoet. Weliswaar werd hij niet in 1593, zoals 
Soermans en Halma beweren(271), doch eerst in 1595 buitengewoon hoogle
raar in de ethiek(272), maar dat sluit niet uit, dat hij ook vóór die benoeming al 
openbare voorlezingen hield over de praktische wijsbegeerte(273). Ook kreeg 
hij, naast hetgeen hij verplicht was te doen, nog andere karweitjes op te 
knappen. In januari 1593 kreeg de regent opdracht een register bij te houden 
van alle zaken betreffende het College(274); het kwam er echter op neer, dat 
Bertius het moest maken, wat hij ook gedaan hecft(275). Daarnaast verzocht 

36 



men hem, vermoedelijk al in 1593(276), de universiteitsbibliotheek te ordenen 
en er een catalogus van samen te stellen. Ook deze taak aanvaardde hij. Werk 
genoeg derhalve voor de jonge subregent, wiens enthousiasme vrij spoedig door 
enige minder aangename gebeurtenissen zou worden bekoeld. 
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HOOFDSTUK 3 

Subregent van het Statencollege 1593-1607 

A Het eerste jaar als subregent 

Op 12 juli 1593, één dag na zijn olficiele benoeming tot subregent, legde 
Bertius de ambtseed af ten overstaan van burgemeester Franc Duyc Voorts 
waren de toenmalige rector Johannes Heurnius, de hoogleraren Franciscus 
Junius en Lucas Trelcatius, de regent van het Statencollege, Bastmgius, de 
burgemeesters Jan Gijsbrechtszoon en Jan Ysnoutszoon vander Nes, en de 
stadssecretaris Jan van Hout aanwezig(277) 

Het eerste jaar als subregent verliep vrij rustig voor Bertius Hij had zelfs meer 
vrije tijd dan hij had durven hopen, zoals hij op 30 augustus aan Daniel 
Colonius, Waals predikant te Rotterdam(278), schreef Deze tijd gebruikte hij 
dankbaar om zich aan de theologie te gaan wijden, iets waarnaar hij /eer 
verlangde(279) 

In het tweede halfjaar van 1593 hebben Bertius en Colonius diverse brieven 
aan elkander geschreven Deze brieven leren ons de ernst kennen waarmee 
Bertius zijn studie van de theologie had aangevat Aangezien er later juist door 
deze correspondentie moeilijkheden voor Bertius ontstonden, is het thans 
noodzakelijk de inhoud van de brieven globaal weer te geven(280) 

Het initiatief tot de correspondentie ging uit van Bertius De hierboven 
vermelde brief, die van 30 augustus(281), was de eerste Fnerzijds wil Bertius 
zich gaarne wijden aan de godgeleerdheid, zo schrijft hij, maar anderzijds moet 
hij constateren dat er bij die zaken zóveel duistere en ingewikkelde problemen 
zijn, dat hij behoefte heeft aan een talent, groter dan het zijne Daarom vraagt 
hij Colonius, op grond van hun oude vriendschap, en gezien het feit dat zij 
beiden zich met die studies bezighouden, om een correspondentie te beginnen, 
waarin zij zich zullen bezighouden met wat zij aan ongewone, onduidelijke en 
duistere zaken tegenkomen bij hun lectuur of overdenkingen Bertius wijst erop, 
dat dit volstrekt niet nieuw is, in de Oudheid was dit ook vaak gedaan, zowel 
door met-christelijke auteurs (Plato en Archytas, Cicero en Varrò) als door 
christelijke (Donatus en Cypnanus, Hieronymus en Augustinus) Bertius geeft 
meteen maar een aantal spelregels ("leges et foedera") Ten eerste het is 
geoorloofd om over onduidelijke zaken, zowel op theologisch als op filosofisch 
terrein, schriftelijk de mening van de ander te vragen Vervolgens moet degene 
wiens mening gevraagd is, de zaak nauwkeurig en scrupuleus onderzoeken, er 
eventueel met vrienden en geleerden over spreken, en dan zijn mening vrijuit 
kenbaar maken Verder zullen, om persoonlijk nadeel te voorkomen, de 
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brieven aan niemand getoond worden, noch zal men - wanneer men anderen 
raadpleegt - de naam van ook maar enig persoon noemen. Voorts moet het 
mogelijk zijn, het niet eens te zijn met de ander, en dat ook openlijk te laten 
blijken, met vermelding van de reden, waarom men tot een afwijkend oordeel 
is gekomen; de ander moet dat dan niet opvatten als een schending van de 
vriendschap. Tenslotte moet de één datgene wat hij op deze manier van de 
ander heeft geleerd, noch privé noch in het openbaar ooit loochenen. Aldus de 
voorstellen van Bertius. 

Colonius beantwoordde deze brief op 14 september(282). Hij verbaasde zich 
enigszins over het verzoek van Bertius, daar hij zich zowel op theologisch als op 
filosofisch gebied zozeer de mindere van Bertius voelde. Niettemin gaat hij 
ermee akkoord; ook de door Bertius voorgestelde spelregels bevallen hem wel. 
En om nu maar meteen een begin te maken, sluit Colonius het antwoord op 
bepaalde "Theses Pontificiae" in, dat hij kort tevoren bij wijze van oefening had 
geschreven en uitgegeven. Bertius kon dit antwoord, als hij wilde, aan zijn 
vrienden uitdelen, maar moest er wel voor zorgen, niet de naam van de auteur 
te noemen. Laat maar eens horen watje ervan vindt, schrijft Colonius, die zich 
nog verontschuldigt voor zijn slechte Latijn. 

De 'Theses Pontificiae" waar Colonius hier op doelt, zijn de kort tevoren in 
Antwerpen verschenen "Catholijcke Propositien teghen alle nieuwe Sectari-
sen". Het zijn acht stellingen, door een katholieke theoloog opgesteld tegen 
onder meer de calvinisten, de wederdopers en andere afgescheiden christenen. 
De stellingen zijn uiteenlopend van aard; er wordt bijvoorbeeld in verkondigd, 
dat de godsdienst van de katholieke kerk nooit veranderd is, dat de sacramen
ten niet in strijd zijn met de Heilige Schrift, dat er in de kerk nooit andere 
priesters zijn toegelaten dan door bisschoppen gewijde, enzovoort. Als reaktie 
hierop had Colonius nu acht tegen-stellingen geformuleerd, in ongeveer 
soortgelijke bewoordingen als de katholieke stellingen, onder het motto: 
"Responde stolido secundum stultitiam eius, ne sit sapiens in oculis suis"(283). 
Deze tegen-stellingen, die in 1593 in Rotterdam verschenen, kregen als titel: 
Antwoorde op seker schrift, gheintituleert Catholijcke Propositien teghen alie 
nieuwe Sectarisen(2S4). 

Het zou te ver voeren, alle stellingen en anti-stellingen hier in extenso weer te 
geven. Een uitzondering dient gemaakt te worden voor de zesde stelling, 
aangezien Bertius in zijn antwoord van 24 september aan Colonius juist op deze 
stelling, en Colonius' verweer daartegen, ingaat. De vijfde stelling van het 
katholieke geschrift luidde: in de Schrift staat nergens geschreven, dat men 
niets anders geloven zal dan datgene dat uitdrukkelijk in de Schrift staat. 
Hierop sluit aan: 

"De Seste Propositie. 
Ende om dese Propositie te bevestigen / wort begeert dat Martinistcn / 
Calvinisten / ende andere Sectarisen bcthoonen waer het beschreven staet 
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dat S. Mattheus Evangelie de heylighe Schriftuere is ,' ende niet het 
Evangelie van Nicodemus. 
Het welcke niet konnende bewijsen ende gheloovende nochtans dat S. 
Mattheus Evangelie de heylighe Schriftuere is ; moeten bekennen dat sy wat 
ghelooven / twelc niet en staet gheschreven in de heylighe Schriftuere." 

De Rotterdamse predikant bracht hier het volgende tegen in: 
"Op de Seste Propositie. 
Ende al hoe wel inder H. Schriftuere juyst niet met zoo vele woorden 
wtghedruct staet / dat S. Matthei Evangelium de H. Schriftuere is: Nochtans 
ist kennelic / dat zulex by consequentien wt den Evangelio Matthei / ende 
¿oo voorts wt de gantsche H. Schriftuere beter ende zekerder bewesen kan 
werden / dan met het getuygenisse der Kercke: Het welc wy in synen rechten 
gebruyc gcerne aennemen / maer even-wel niet ghcnoechsaem achten om den 
menschen ten vollen te doen verstaen • dat eenich boec der Schriftuere oft 
ooc de gantsche Schriftuere zelfs het woordt Godes zij. 
Waer wt blijet / dat het voorgeven der Sester Propositie gantsch ongegront is 
/ streckende nergens anders toe / dan om den grontslach der Evangelischer 
Leere los te maecken - ende de vasticheyt der H. Schriftuere by den menschen 
in twijfel te stellen." 

Zoals gezegd, beantwoordde Bertius op 24 september de brief van Colo-
nius(285). Hij had de proposities uitvoerig bestudeerd, alsmede Colonius' 
tegen-stellingen, die hij "egregias sane et laudabiles" noemde. Gaarne wilde 
Bertius hier iets over schrijven, en wel in het bijzonder over de zesde stelling. 
"In de zesde stelling is door u aan de orde gesteld, dat de katholieken in die 
bekende controverse over het gezag van de kerk met betrekking tot de Schrift 
meer de onwrikbare, vaststaande waarheid van de Heilige Schrift door hun 
onderzoekingen teniet doen dan dat zij het gezag van de kerk versterken. Hierin 
ben ik het met u eens. Toch zou ik van u willen weten, of men niet naar 
waarheid zou kunnen zeggen, dat, om de waarheid en de goddelijkheid van de 
heilige boeken te aanvaarden, vooral deze drie zaken van belang zijn: ten eerste 
het getuigenis van de kerk (zei Augustinus niet reeds, dat hij niet in het 
evangelie geloofd zou hebben, als hij niet bewogen was geweest door het gezag 
van de kerk?), vervolgens het kijken in de boeken zelf, en tenslotte de innerlijke 
werkzaamheid van de Heilige Geest, de goddelijke inspiratie, die zó doeltref
fend is, dat zij die haar gevoeld hebben, niet alleen volstrekt niet twijfelen aan 
het gezag van die boeken, maar ook reeds nu zeker weten, dat zij erfgenamen 
van al de hemelse goederen zullen zijn. De getuigenissen van de goddelijkheid 
van de Schrift zijn tweeërlei. De uiterlijke getuigenissen: het gezag van de kerk, 
de wonderen, de bekering van de heidenen. De innerlijke: de geest en de stem in 
onszelf, en het gezag dat gelegen is in het woord van de Schrift. 

Als u het met al deze dingen niet eens bent, wat is dan uw mening over het 
volgende: het schijnt mij toe, dat de katholieken te weinig onze, en wíj te weinig 
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hún bedoelingen begrijpen. Zíj strijden voor de kerk, wíj trekken het zwaard 
voor het gezag van de Heilige Geest, alsof de katholieken dat gezag ontkennen. 
Voorzover ík tot nu toe door te lezen en onderzoek te doen in ernst te weten ben 
kunnen komen, zijn beide, naar ik zie, ook bij hen van waarde. 

Ook anderen erkennen het gezag van de kerk inzake de Schrift. Zo zegt de 
Engelse theoloog Whitacker (286): " als de kerk ons niet de heilige boeken zou 
aanbevelen en ons als het ware aan de hand zou voeren tot de bronnen zelf van 
de goddelijke waarheid, zouden wij nooit uit de donkere duisternis van de 
zonde verrijzen". En Andreas Hyperius, ook een zestiende-eeuwse the-
oloog(287), zegt: "Dít hebben wij van de kerk, dat wij weten wat de goddelijke 
schrift is". 

Maar ook dit is een controversieel punt, namelijk: op grond waarvan staat 
vast, dat dit of dat boek een werk is van Mattheus of Marcus? Gij antwoordt in 
uw zesde these, dat dat veel duidelijker blijkt uit bepaalde bewijzen dan uit het 
getuigenis van de kerk. Onlangs besprak ik deze zaak tijdens een maaltijd met 
enige bekende personen, die me zeiden, dat deze kwestie - van wie nu wel een 
bepaald werk was - niet zo belangrijk was; dát was voldoende, zeiden zij, dat 
die boeken, die vol staan met de hemelse leer, Gods wil bevatten. Toch houdt 
het me bezig, en ik geloof niet dat de authenticiteit ergens anders door bewezen 
kan worden dan door het gezag van de kerk. In deze trant schreef ook 
Augustinus in zijn werk tegen Faustus: "zoals ik geloof dat dit boek een werk is 
van Mani, dat vanaf de tijd dat Mani leefde, door zijn volgelingen steeds tot op 
uw tijden is bewaard, zo geloof ik ook dat dít boek van Mattheus is, dit boek 
dat de kerk vanaf de tijd dat Mattheus zelf leefde, ononderbroken tot in onze 
tijd heeft bewaard." 

Ik meen dat er ook een tijd is geweest -zo schrijft nog steeds Bertius -dat niet 
alle boeken van het Nieuwe Testament in alle kerken gelezen werden, maar 
diverse kerken ieder hun eigen boek hadden; Alexandrie las het evangelie van 
Marcus, elders las men dat van Mattheus, in Efese las men dat van Johannes, 
en de brief van Paulus aan de christenen van die stad; zo las men in Rome de 
brief van Paulus aan de Romeinen, in Corinthe zijn twee brieven aan de 
Corinthiërs, enzovoort. Later hebben, naar ik meen, gewijde mannen in alle 
kerken onderzocht, welke oude handschriften, hetzij door de apostelen zelf met 
de hand geschreven, hetzij in een voortdurende traditie tot op die tijden 
overgeleverd, men had. En toen hebben zij, zowel op grond van de realiteit 
alsook op grond van de getuigenissen van de kerken en de bewijzen en de 
kontekst van de boeken zelf alleen déze boeken in de Canon ingeschreven, 
waarvan vaststond dat ze van de evangelisten en de apostelen uitgegeaan waren. 
Overigens: vragen, op grond waarvan vaststaat dat déze brief van Paulus en díe 
van Petrus is, is iets anders dan vragen, op grond waarvan vaststaat dat deze 
brieven goddelijk zijn; en nog iets anders is het, te vragen, waardoor het komt 
dat wij geloven dat wij nergens anders ons heil moeten zoeken dan bij 
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Christus, wat Paulus en de andere apostelen hebben geleerd " 
Dat was het zeer uitvoerig antwoord van Bertius aan de Waalse predikant 

Om de correspondentie gaande te houden, stelde hij aan het eind van zijn brief 
nog een probleem aan de orde, en wel op filosofisch gebied of er in een 
categorie delen van substanties zijn Of Colomus teruggeschreven heeft, weten 
wij niet Als de correspondentie is voortgezet, is zij voor ons, naar het zich laat 
aanzien, verloren gegaan Het kan echter ook zijn, dat Colomus enigszins 
teleurgesteld was door Bertius' kritische opmerkingen, en dat hem de lust tot 
verder schrijven was vergaan Hoe dan ook, meer brieven tussen de twee 
hebben wij niet kunnen achterhalen En dat deze, m strijd met de door Bertius 
opgestelde spelregels, gepubliceerd zouden worden, vindt zijn oorzaak in de 
moeilijkheden die de jonge subregent later juist door die brieven zou ondervin
den 

В Het studentenoproer van 1594 

Van al de tijd dat hij subregent is geweest, zal Bertius later zich ongetwijfeld 
het best de roerige oktobermaand van 1594 herinnerd hebben Toen vond 
immers het bekende studentenoproer op het Statencollege plaats, het oproer 
dat zulke noodlottige gevolgen had, niet in de laatste plaats voor Bertius zelf 
Ofschoon de tumultueuze gebeurtenissen uitvoerig door Schotel zijn beschre-
ven(288), meen ik toch, dat het in een biografie van Bertius verantwoord is, 
enigszins uitvoerig op deze zaken in te gaan Het oproer bleef immers, zoals 
ge/egd voor Bertius niet zonder gevolgen en heeft hem het plezier in zijn werk 
lange tijd benomen Behalve op de mededelingen van Schotel baseer ik mijn 
verhaal ook op verklaringen van Bertius zelf en van andere, bij het oproer 
betrokken personen 

Het leven aan de universiteit in de eerste jaren van haar bestaan was niet 
altijd even rustig 7o vormden buitenlandse studenten (onder andere uit 
Frankrijk, Fngeland, Schotland, Duitsland en Polen) allerlei clubs, die door 
kleding en gewoonten van elkaar verschilden, maar weer overeenkwamen in het 
dragen van rapieren, steekdegens,dolken, stokken met ijzeren punten of ander 
wapentuig Deze wapens bleven dan ook niet ongebruikt, wanneer vaak om 
een geringe aanleiding - onenigheden tussen die verenigingen ontstonden 
Rector, senaat, curatoren, zelfs de Staten konden vaak niet anders dan het 
machteloos aanzien 

Toen er begin 1594 weer eens rellen ontstonden en de magistraat twee 
oproerkraaiers had gegrepen, verzoenden de strijdende partijen zich ineens met 
elkaar en vormden zij een nieuw front nu tegen de magistraat, die zij ervan 
beschuldigden hun privileges te hebben geschonden Zij vielen namelijk onder 
de jurisdictie van de rector Duitsers, Fransen en Nederlanders leverden een 
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smeekschrift in bij de Staten en klaagden dat zij niet alleen aan de rector, maar 
ook aan de magistraat onderworpen waren. Hoogleraren moesten hun colleges 
staken, 's Nachts liepen studenten, vaak met een masker op, door de straten en 
richtten allerlei vernielingen aan, variërend van het stukslaan van ramen in 
huizen van notabelen tot het in het water gooien van de secretaris der 
curatoren, Jan van Hout. De magistraat vaardigde hierop een verbod uit om 
's avonds en 's nachts zonder licht of met wapens of met een masker op zich op 
straat te begeven. Deed men dit toch, dan liep men het risico streng gestraft te 
worden(289). 

Aan het oproer gingen ook de alumni van het Statencollege meedoen. Dit was 
niet zo verwonderlijk: zij kwamen dagelijks in kontakt met de studenten van de 
universiteit, volgden dezelfde colleges, deden hen na in manieren en kleding, 
en zelfs - ofschoon dat streng verboden was - in het dragen van geweren en 
stokken. Zij verbraken de sloten van de voorpoort en de kamers, lieten sleutels 
namaken, klommen 's nachts over de muur, sloten zich aan bij de studenten en 
werden 's morgens vroeg door het dienstmeisje van Bredius, de oeconomus, 
heimelijk binnengelaten. Ook in het College zelf begon wanorde te heersen. 

De regent, Bastingius, nam - zachtzinnig als hij was - geen strengere 
maatregelen dan in de statuten stonden voorgeschreven. Bertius daarentegen, 
die meer direkt kontakt met de alumni had en de toestand beter kende, drong 
aan op een strengere behandeling. ledere dag sprak hij de regent over de 
toenemende ongehoorzaamheid en brutaliteit van de alumni. De regent bleef 
echter lange lijd doof voor zijn klachten, totdat hij zelf beledigd werd en hij 
bemerkt had, dat het gedrag van de bursalen bij de curatoren niet onopgemerkt 
was gebleven. Pas toen richtte hij zich tot die curatoren en verzocht hen, een 
middel aan te wijzen, waardoor de brutaliteit van de alumni beteugeld zou 
kunnen worden. Hierop besloten curatoren, met goedkeuring van de Staten, 
aan de bursalen bekend te maken, dat alwie zich aan wandaden te buiten zou 
gaan, gestraft zou worden met de roede. Deze straf, die toen aan de meeste 
hogescholen nog in gebruik was, zou door de regent of de subregent, en in 
aanwezigheid van alle overige alumni, toegediend worden. De subregent zou 
overigens alleen tot deze straf mogen overgaan na voorafgaande bespreking 
met de regent(290). 

Deze maatregel wekte eenieders verontwaardiging op. De bursalen beloofden 
elkaar, dat zij, wanneer iemand tot die straf veroordeeld mocht worden, hem 
met geweld ervan zouden verlossen. Vanaf dat ogenblik werd Bertius, die zij als 
hun aanklager en verrader beschouwden, het voorwerp van aller haat. Hij kreeg 
te pas en te onpas de grofste beschuldigingen te horen en werd in spotliederen 
zwart gemaakt. De alumni luisterden niet meer naar zijn bedreigingen, verlieten 
het College, gingen naar cafl's en bordelen, dineerden in het huis van Bredius 
met studenten van de UHiversiteit, en verborgen allerlei wapens in hun kamers. 
Sommigen bleven 's ttiöfgens lang uitslapen, waren niet aanwezig bij de 
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gebeden en de colleges, anderen maakten zo'n lawaai onder de lessen dat Bertius 
ze moest staken. Men bracht honden in het College, die men in het auditorium 
op de bovenste stoel promoveerde tot doctor in de rechten; er werd gevochten, 
met tafelgerei en spijzen gegooid, deuren en sloten werden verbrijzeld, kortom 
de meestcn "gedroeghen sich nyet als godsalighe jonghelinghen, maar als 
rabouwen"(291). 

Aangezien de alumni zich in zíjn aanwezigheid vrij rustig hielden, blééf 
Bastingius echter denken, dat Bertius de zaak overdreef. En zo kon het dan 
gebeuren, dat de regent het in oktober 1594 waagde, met toestemming van 
curatoren enkele dagen het College te verlaten en naar Hoorn te gaan. Op de 
avond van zijn vertrek was het al raak: de bursalen gooiden de ruiten van de 
woning van de regent en van die van de subregent in. Toen de volgende dag 
Daniël Alting(292), één van de raddraaiers, weer een steen in het huis van 
Bastingius gegooid had, zei hij, toen hij daarover door Bertius onderhouden 
werd, "dat hy wel hadde gewilt datier een meulensteen deur geworpen waer 
geweest". Ook had hij de vrouw van Bastingius, toen deze uit het raam keek, 
oneerbare woorden toegevoegd. De waarschuwingen van Bertius werden echter 
met gelach en spot beantwoord;maar toen Alling zei, "dat hy liever tot den 
Jesuyten wilde gaen" dan in het College blijven, werd het Bertius toch al te 
gortig; hij besloot, met behulp van curatoren voorgoed een einde aan die 
taferelen te maken. 

De volgende dag, woensdag 19 oktober, kwamen burgemeesters en curatoren 
naar het Statencollege voor een onderzoek naar het gebeurde. Na beraad 
besloten zij, dat Daniël kastijding met de roede zou moeten krijgen, en dat 
Bertius die straf ambtshalve moest voltrekken. Tevens werd hem gelast, dit 
spoedig en zo mogelijk in het openbaar, in het bijzijn van alle bursalen, te doen. 
De subregent kwam er rond voor uit, dat hij er tegen op zag, dit vonnis zelf uit 
te voeren; doch de curatoren hielden voet bij stuk. Wel werd hem, op zijn 
uitdrukkelijk verlangen, toegestaan dat hij de straf niet in het openbaar hoefde 
te voltrekken, en verder werd hem assistentie beloofd van twee gerechtsdiena
ren ("schoutenboden"). Na de bestraffing zou Daniël kamerarrest krijgen; 
Bertius moest de andere bursalen inlichten en hen, met dit voorbeeld voor ogen, 
vermanen zich voortaan rustig te houden. Tenslotte werd hij gemachtigd, in 
geval van ongehoorzaamheid aan gegeven bevelen of strafmaatregelen, ook 
anderen met de roede te straffen en eventueel in hechtenis te nemen(293). 

Bertius besloot, de straf reeds de volgende morgen te geven en alles in stilte 
voor te bereiden. Na het avondmaal liet hij een brandende kaars in zijn 
studeerkamer brengen, zodat de alumni zouden denken dat hij studeerde. 
Daarop sloop hij de poort uit om een roede te kopen. 

Na zijn terugkeer vroeg hij Jacobus Guilielmi Loon, één van de bursalen, of 
er na de maaltijd nog iets bijzonders was gebeurd. Deze gaf ten antwoord, dat 
hij er niet was geweest; de subregent moest het maar aan Gerard Dou vragen, 
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die was binnen gebleven. Bertius ontbood deze bij zich. Aanvankelijk wilde hij 
zijn kameraden niet verraden, maar toen Bertius hem met straf bedreigde, 
begon hij te huilen en bekende hij tenslotte, dat Nicolaas Johannis gezegd had, 
toen hij Bertius in het donker had zien weggaan: "waer 't dat het noch eens 
alsoe pas gave, dat hij wel van sinne soude zijn" hem "met steenen achter 't gat 
te sitten", iets dat Daniël Alting had toegejuicht. Puppius, een andere bursaal, 
was evenwel van mening geweest, dat het beter was hem met een boog te 
doorschieten(294). Dit alles werd nog bevestigd door Florianus, een bursaal, 
die 's avonds om elf uur op zijn kamer werd ondervraagd. Daarna keerde 
Bertius naar zijn eigen kamer terug en stelde hij een formulier op, dat hij Alting 
vóór de kastijding zou voorlezen, opdat deze zou weten, wat daar de reden van 
was. 

De volgende dag, 20 oktober, stond hij vroeg op, "voor den vier uyren", liet de 
beide gerechtsdienaren om half zes binnen en bracht ze in zijn kamer. Om zes 
uur luidde de famulus de klok om de bursalen te wekken. Bij het aflezen van de 
namen bleken Daniël Alting en nog vijf anderen afwezig te zijn. Een ongelukkig 
voorval deed zich voor, toen een bursaal, Arnoldus Andreae, die naar Delft 
wilde, naar de kamer van Bertius kwam om een testimonium op te halen; toen 
hij aanklopte, maakten de schoutenboden de deur open in de veronderstelling 
dat het Bertius was. Deze kwam overigens niet lang daarna op zijn kamer, en 
bezwoer Andreae, niets te zeggen over de aanwezigheid van de dienaren; zou 
het toch uitlekken, kon het door niemand anders verklapt zijn dan door hem, 
en dan zou hij daar de gevolgen van ondervinden. 

Bij het ontbijt maakte Bertius bekend, die dag geen college over fysica te 
zullen geven. Daarop ging hij naar zijn huis. Op het atrium, dat hij op weg van 
de eetzaal naar zijn huis over moest steken, zag hij, dat Daniël nog steeds niet 
was opgestaan: de blinden van zijn venster waren nog gesloten. De subregent 
moest nu een middel bedenken om hem in zijn kamer te krijgen, en vond 
daarop het volgende. 

Om de drie maanden kregen de alumni elk tien gulden van de Staten, 
waarvoor zij een kwitantie moesten ondertekenen. Die kwitantie nu kon hij 
Daniël mooi laten ondertekenen. Hij liet hem door enkele bursalen ophalen. 
Daniël stond op en ging, half naakt, naar Bertius' kamer. Deze legde hem de 
kwitantie voor, die Daniël weigerde te tekenen, omdat hij geen alumnus van de 
Staten was. Pas toen Bertius hem zei, dat de heren van Dordrecht, door wie 
Daniël genomineerd was, ook onder de Staten gesteld waren, tekende hij, zij 
het met tegenzin. 

Nu brak het moment aan waartegen de subregent zozeer opgezien had. Hij 
las Daniël het besluit van curatoren voor. Toen deze vernam, welke straf hem te 
wachten stond, rende hij naar de deur. De schoutenboden hielden hem tegen, 
maar Alting trok zijn mes, zette het zich op de borst en zei dat hij liever 
zelfmoord zou plegen dan gehoorzamen. Bertius schrok, maar de dienaren 
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kregen het mes te paken en wierpen Daniel op de grond Toen greep Bcrtius 
de roede en sloeg hem op de rug, terwijl de dienaren hem vasthielden Nu 
probeerden ze zijn kleren los te rukken en hem geheel te ontbloten Daniel 
begon te schreeuwen: "Ego sum depositus! ego querar de hac injuria apud 
omnes Academias! non est aequum illum virga castigan qui est depositus!"(295) 
Zijn geschreeuw wordt door sommige bursalen gehoord. Zij gaan naar het 
atrium, een alumnus begint de klok te luiden en in een handomdraai stormen 
allen met zwaarden en andere wapens naar buiten. De ruiten van Bertius' 
kamer worden ingegooid, de stenen vliegen hem langs de oren Hij laat Daniel 
weer los, en met de roede in de hand verschijnt hij in de raamopening; hij 
vermaant de bursalen, overigens zonder resultaat, zich kalm te houden. Dan 
gaat hij weer op Daniel af, die, als hij Bertius de roede weer ziet opheffen, 
schreeuwt, "gratia' gratia' peccavi!" Maar de subregent laat zich met vermur
wen, "antea hoc factum oportuit, deinceps haec cautio valebit!" antwoordt hij 
Daniel en slaat hem opnieuw met de roede Tenslotte vraagt Bertius aan 
Alling, of hij spijt heeft van zijn woorden, als deze hierop bevestigend 
antwoordt, eist de subregent, dat hij een schuldbekentenis schrijft en onderte
kent, hetgeen Daniel doet. 

Terwijl Daniel schrijft, beginnen de anderen met een balk de deur te rammen 
Bertius ziet, dat sommigen gewapend zijn en krijgt van een gerechtsdienaar 
diens wapen, maar wanneer Puppius hem tot een gevecht uitdaagt, geeft hij het 
aan de dienaar terug De alumni eisen Alting op, maar Bertius antwoordt, dat 
dat niet kan; krachtens het besluit van curatoren zou deze huisarrest krijgen 
Opeens slaagt Daniel erin, naar de anderen te vluchten Met een enkel woord 
deelt hij hen mee, wat er gebeurd is Daarop stormen zij de kamer binnen, 
onder de kreet "nos occidemus lectores'"(296) Maar de subregent houdt hen 
tegen en /egt: "me pnmum occidetis, neque illos confodietis unquam nisi per 
meum latus" Hij geeft de gerechtsdienaren een wenk, via het raam weg 
te vluchten, hetgeen zij ook doen, zij rennen naar de voorpoort, de bursalen 
achter hen aan; en terwijl Alling tegen Bertius roept: "tu latro, du landlooper", 
vallen zij de dienaren op het atrium aan. 

Ondertussen haast de subregent zich naar het huis van Bastingius. Op weg 
daarnaartoe ziet hij de vrouw van Bredius met enige andere vrouwen staan 
kletsen, vraagt haar of zij reeds iemand naar de "heren" gestuurd hebben 
(bedoeld zijn waarschijnlijk de burgemeesters en de curatoren), en als /ij zeggen 
dat zij dat niet gedaan hebben, snauwt hij ze toe "gy zyt een fraai volck, ick heb 
daer een half uer in t peryckel myns levens gestaen en daer en tusschen hebt gy 
niets uytgerecht"(297). Bij de woning van de regent hoort hij sommige alumni 
roepen "ille non diu vivet", en andere "unus iam occisus est".Bertius gaat 
daarop de woning van Bastingius binnen, waar hij diens zoon Daniel gelast, het 
gebeurde snel aan de pensionaris mee te delen 

Voor de beide gerechtsdienaren was de afloop van de gebeurtenissen niet zo 
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prettig. De een, Claes Boon, werd vermoord, de ander, Ulrick Philipsz., zwaar 
gewond. De bursalen, die hiervan geschrokken waren, hadden de benen 
genomen; Daniël en drie anderen zien nog kans, de keuken in te rennen en 
tegen de vrouw van Bastingius te roepen: "Adieu, vrouw, voor eeuwig adieu!" 

Langs de achteruitgang verlaat Bertius het College, daar de voorpoort is 
bezet. Hij geeft de vrouw van de regent nog opdracht, niemand te laten 
ontsnappen, en gaat snel naar het raadhuis. Daar komen de magistraat van de 
stad en de senaat van de universiteit in spoedvergadering bijeen. De poorten 
worden gesloten, de klokken geluid, pedellen en schepensbodcn proberen de 
gevluchte bursalen gevangen te nemen. 

Het gerucht van het oproer verspreidde zich snel. De curatoren achtten het 
daarom verstandig, zelf de steden, Oldenbarnevelt en de Staten op de hoogte te 
stellen. De steden schreven zij, dat zij tot hun spijt te laat ingelicht waren over 
de wantoestanden op het College. Aan Oldenbarnevelt en de Staten vroegen zij 
advies met betrekking tot hetgeen zij moesten doen met de elf overgebleven 
alumni, de ontvluchte en de aan de moord schuldige bursalen. De Staten legden 
de zaak "overmits hare importantie, in lange deliberatie". Op 29 oktober 
zonden zij het volgende besluit aan curatoren: 1. De elf in het Statencollege nog 
aanwezige alumni zouden "inculpabel" worden gehouden aan de wandaden. 2. 
De bursalen die waren weggelopen en reeds in de kraag gepakt waren, moesten 
- indien zij onschuldig bleken te zijn aan de moord - acht dagen lang in hun 
kamertje worden opgesloten, op water en brood. Daarna moesten zij ieder een 
smeekschrift indienen, waarin zij hun misdaad zouden toegeven, beterschap 
beloven en om gratie verzoeken. Verder zouden de regent en de subregent om 
advies gevraagd worden, of ieder van hen een zodanig leven leidde "dat 
syluyden een Collegie nut syn". Als dat zo was, moesten zij ieder apart beloven 
zich niet alleen te onderwerpen aan de straffen van de regent en de subregent 
"met de roede ende andersints", maar ook de regent en de subregent te helpen, 
wanneer deze aan een ander straf gaf. 3. De bursalen die waren weggelopen en 
nog niet gepakt waren, zouden voorlopig niet toegelaten mogen worden, tenzij 
na een gelijke behandeling te hebben ondergaan als de onder punt 2 genoemde 
alumni. 4. Ten aanzien van degene die de moord had begaan "verstaen de 
Staten dat by de Rechters der Universiteyt jegens de selve geprocedeert sal 
worden tot de executie incluys". 

De substituut-schout, Gijsbrecht Trijssens, belast met de achtervolging van de 
voortvluchtige bursalen, richting Haarlem, wist bij Lisse er zes te achterhalen 
en vijf ervan te vangen. Aangezien de universiteit nog niet over een eigen 
gevangenis beschikte, werden zij in het Gravensteen gescheiden in bewaring 
gehouden. 

De subregent en de oeconomus, Bertius en Bredius, kregen de opdracht de 
gebeurtenissen uitvoering op schrift te stellen. Bertius leverde zijn verslag op 23 
oktober in(298). 
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Dat burgemeesters en curatoren achter de subregent stonden, zou Everhar-
dus Bomelius, een predikant uit Voorschoten, ervaren. Hij was naar Leiden 
gekomen om zijn zoon, die op het Statcncollege studeerde, op te halen; hij had 
bepaalde, ons niet bekende, grieven tegen Bertius en was tevens ontstemd over 
Bertius' optreden bij het oproer. Bomelius werd op 21 oktober op het raadhuis 
ontboden en in het bijzijn van burgemeesters en curatoren "heftelicken ver-
maent ende bestraft, mit anzegginge dat 't geen geschiet was 't were waer geweest 
niet D. Bartii mer der beeren Curateurs ende Burgermrn., die hem, Bertio, 
zulex claerlicken hadden geboden"(299). 

Op 22 oktober stuurden burgemeesters en curatoren een brief over het oproer 
aan Bastingius, die, zoals bekend, in Hoorn was, en verzochten hem zo spoedig 
mogelijk terug te keren. Die dag kreeg Bertius, op zijn verzoek, voor de 
veiligheid andere kamers, naast die van de regent. Besloten werd tevens, de op 
dat moment nog in het College zijnde bursalen onder ede te horen. Hun 
getuigenissen, op 22, 23 en 24 oktober afgelegd, bezitten wij nog(300). Op de 
middag van 24 oktober verschenen curatoren en burgemeesters op het Graven-
steen en lieten zij, in aanwezigheid van Bertius, de gevangen bursalen onge
boeid en om beurten in de examinatiekamer vóórkomen.Onder de verhoorden 
bevond zich ook de door Edam genomineerde bursaal Hermannus Puppius. 
Hij bekende uiteindelijk, Claes Boon te hebben vermoord,doch uit noodweer, 
daar hij bang was dat anders de gerechtsdienaren hem of een andere bursaal 
zouden doodsteken. Hij werd in de kerker geworpen; de rechters behandelden 
hem ongewoon streng, daar de Staten bevolen hadden "rigoureuselyck en niet 
naer gewoonte als vaders hunne kinderen te kastijden". Later vroeg Puppius 
aan prins Maurits verlichting van zijn straf, waarop Pieter Verdoes, schout van 
Leiden en baljuw van Rijnland, de opdracht ontving Puppius "uyt den thoorn, 
of plaetse, daer hy jegenwoordich inne wert gehouden, in een andere te 
transporteren, alwaer hy wat gracieuselycker mocht getracteerd worden, daer 
hy lichtelicken in mélancolie (als daer toe van natuer Sonderlinge genegen 
wesende) soude vallen, en Zyn Excell. verstaen had dat hy met Sonderling 
verstanl, geleerdheyt ende andere goede qualiteyten van Godt begaeft was, 
alsoo dat te verhoopen stond dat hy den lande seer goede diensten soude mogen 
doen, soo wanneer zyne saecke ende ongheluck, waerin hy was gevallen, 
wederom tot rechtigheyt sou komen". Tenslotte kreeg hij van Maurits vergiffe
nis, en werd hij op 12 april 1595 veroordeeld tot twintig gulden boete, 
verbanning uit Leiden en de jurisdictie van die stad, en de kosten, nadat hij zich 
met de weduwe en de kinderen van Claes Boon verzoend had. 

De andere bursalen werden, nadat zij hun door de Staten opgelegde straf 
hadden ondergaan, bij de curatoren geroepen, waar zij een nieuwe eed van 
gehoorzaamheid kregen voorgelegd. Unaniem gaven zij te kennen, de eed wel te 
willen afleggen, maar dan moest daaruit wel de bepaling geschrapt worden, dat 
zij door de regent of de subregent gestraft konden worden met de roede. Dit 
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weigerden de curatoren, de alumni konden kiezen ofwel de nieuwe eed 
atleggen ofwel hel btatencollege verlaten Velen kozen het laatste De straf met 
de roedt werd niet afgeschaft Wel besloot men later, dat de straf met op de 
magistri in artibus van toepassing /ou /ijn 

De roerige taferelen hadden in de novembermaand nog een nasleep Op 7 
november diende de weduwe van Claes Boon een rekest in, waarin zij voor 
/ich/eli en haai /es kinderen om bijstand vroeg 7ij kreeg voorlopig voor de tijd 
van twee |aar of tot eerder overlijden 120 gulden per jaar(lOl) 

Op 21 november werden Puppius en nog enige anderen opnieuw ver-
hoord(102) Tevens moesten de bursalen die dag de nieuwe eed, waarover 
hierboven reeds gesproken is aflcggen(103) 

Len week later 28 november, diende Bcrtius eenrekestin, waarin hij orneen 
beloning vroeg voor het schnjven van akten en het bijhouden van het Register 
van het College (eigenlijk diende de regent de/e taak te vervullen) Bovendien 
kondigde hi| aan, dat hij binnen korte tijd naar Zeeland wilde reizen wellicht 
wilde hi| /\\n ouders eens op/oeken - en zodoende geld nodig had De 
curatoren waren met karig op 12 december kreeg hij 200 gulden(304) een niet 
gering bedrag, ge/ien het leit dat /ijn salaris 125 gulden per kwartaal bedroeg-
(305) 

Dc/e vriigcvighcid der curatoren was een kleine pleister op de wonde.veroor-
/aakt door de roerige gebeurtenissen van oktober, waarvan men zonder 
oveidri|ving ook de subregent tot de slachtoffers kan rekenen Het is moeilijk, 
na bijna vier eeuwen een oordeel te geven over Bertius' gedrag en handclwi|/e 
tijdens het oproer Sommigen zowel lijdgenoten als later levenden, hebben niet 
geaarzeld de schuld alleen bij Bertius te leggen Dat hij bij de bursalen de 
gebeten hond was ligt voor de hand Maar ook anderen, zoals enige predikan
ten staken de beschuldigende vinger naar de subregent uit Zo kunnen wij in 
het Dianum van Arend van Buchell lezen, dat het oproer mede veroorzaakt 
was door de "impróvida seventas" van Bertius(306) Γη nog in 1971 schreef 
Bangs, die overigens met /o goed geïnformeerd is over het oprocr(307), over de 
subregent "He had long been a troublemaker, from his earliest years in the 
Theological College where his seventv provoked a student not in 
1594 "(308) 

Ik ben geneigd de oorzaak toch meer te zoeken in het svsteem, de strenge 
tucht die /oals wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, op het Statencollege 
heerste Als men dan bedenkt dat de leeftijd van de alumni nogal uiteenliep. 
ongeveer van 15 tot 25 |aar dan kan men zich voorstellen, dat niet iedereen het 
even gemakkeliik had met die strenge discipline Dat juist Bertius het voorwerp 
van aller haat kon worden is niet zo verwonderlijk, als subregent was juist hij 
belast met de zorg voor de orde, en dat /al, mede gezien zijn vrij jeugdige 
leefti|d niet /i]n meegevallen Ln misschien is het wel waar, wat Winkelman 
opmerkt(3()9) dat het enigszins in onze aard ligt, in zulke gevallen direkt partij 
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IL kii /ui tegui с к а ч к и die \nor hcï gc/ag moeten opkomen Dat Bertius 
htpaald nut cl с ' k o o o c i nas vva ooi ommigen hem hielden blijkt hi |\oor-
beelil uit /ΐ|·ι g iott s tmooii ! Dame! \i'ing te suaifen pas пл lang piaten kon 
hij U I O L (ueneeu woulc i , en dan nog wst I, te bedingeii dat de andere 
bursalen er niet bij hoc ld u i te ліп en d i t lui assistentie /ou krijgen Ook bij 
andere gelegenheden komt Beitius η eer als een /achtmoedig ligutii dan als een 
desooct ovei \\ ellicht heelt Bcitius /i|n "faam" ook te danken aan hel kontrast 
met Bastingius deregent wiens beleid/v\ak, en wellicht te 7wak geweest was, 
en die dan ook weidia \er\angen v\erd Hiermee wil met ge/egd wolden, dat de 
г^цепі \eiaritwooideli |k /ou /ijn nogmaals een persoon de schuld ge\en lijkt 
me wat ui 4 simplistisch 

Hoe dan ook de gebeurtenissen van die oktobermaand zullen het enthousi-
asnii. waai mee de jonge subregent 7i]n werk begon, ongetwijfeld flink getem-
pud hebbenniO) 

С le ;ч'\ íi/sfív; \on hel api oei 

Пе laster bleet Berlins achtervolgen Vrij algemeen kreeg hij de schuld van 
alLs DL studenten noemden hem een tiran, een beul. de curatoren schreven de 
uiilusien toe aan wat /ij noemden de praktijken der jezuïeten, de predikanten 
aai/Llden nu t eie subrogent de schuld van de ongeregeldheden te geven 
H'^idnor /au Beitius /ich genoodzaakt, een geschrilt op te stellen waarin hi) 
zich и gen dc/e piaaljes verweerde En /o diende hij dan op 11 december 1594 
' s m Лроіоціміеит tot suvvcringe vande bcschuldinge (hem achterclappich 
nat r ei-sevt)" bij burgemcLstcrs en curatoren ιη(Ή1) Ik heb begrepen zo 
schiijlt de subregent d.it heel de schuld van het oproer in het College openlijk 
on mi] ν ordt geschovenOlZ) Dat ik de gang van zaken betreur, behoeft geen 
bctooü Ik /ou mc/ell echter onrecht aandoen, wanneer ik met /ou reageren op 
de iLüen mij ingcbiachte beschuldigingen Zij die de bestralfing onlangs van 
Daniel Mt.iig vciooidelen en menen dat dat het begin was van alle kwaad, zijn 
al te onbillijk en beooidclen onze zaak met v e r s t ä n d i g e n ) Er heeisten reeds 
I mü wantot standen in het College overmoed, dronkenschap, lichtzinnigheid. 
ru/ies ge ν editen Een goed gedrag leek een schande bn moet men dan niet 
Leider dat kwaad /elf veroordelen dan de remedie afwij/enO14) 

Summiizen /eugen dat ik eerder had moeten optreden Welnu, het is mij niet 
ontgaan d it de cuveldaden van dag tot dag toenamen, dit weten zij die mijn 
klacMen lucio\ei meetmalen hebben g e h o o r d O H ) Niet dat ik alle bursalen 
g"li|keli|k veiooidecl sommigen van hen hebben een goede aard, en heten /ich 
door andeicn ompiaten Neen ik doel op degenen die openlijk verklaarden 
"dat /ij ueboien en ook geschikt waren om degenen die over hen aangesteld 
vwircn te kwellcii"016) Nu word ik als enige aangeklaagd Ik hoop, dat de 
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Heer /al bewerkstelligen dat met hulp \an de Illustere Staten de kwade tongen 
\an mijn vijanden in bedwang worden gehouden 

Anderen klagen o\cr al te grote strengheid mijnerzijds Dat is onwaarheid' 
7ou ik die als kmd reeds heb gehoord, dat de \oeten \an hen die de vrede 
verkondigen en het goede berichten, zoet en aangenaam zijn. ik. die een zoon 
ben van een dienaar van het hemelse woord haat kunnen koesteren' Ik leg 
echter wel hier openlijk getuigenis af. dat alwie op het College niet de deugd en 
de godsdienst nastreeft, alwie goede eigenschappen bij anderen belachelijk 
maakt alwie wetten en voorschriften veracht dat die zolang hij zo is - zal 
merken, dat ik een vijand en tegenstander van zijn gedrag ben. en dat ik mijn 
gezindheid niet eerdei /al veranderen dan hij zijn gcdrag(117) 

Ik betreur het, dat sommige ouders van bursalen, zonder goed op de hoogte 
te zi|n van de gang van zaken, en alleen afgaande op wat hun kinderen zeggen, 
de leermeesters zo maar veroordelen "Hij is gehaat bij de bursalen", zegt men 
over mij, alsof ik bij hen geliefd zou moeten zijn, nooit heb ik moeite gedaan, bij 
hen geliefd te worden, en voorwaar, ik had het ook niet gekund bij zovelen die 
wandaden begingen 

Dat het verwijt van mi|n lichtzinnigheid niet terecht is, weten allen die mijn 
gediag kennen Door alle zorgen, verwijten en laster heb ik nauwelijks een 
leven en zou ik dan zm hebben m ontucht9 Zo schrijft Bertius in /ijn uitvoerig 
geschrift waarvan hier alleen de hoofdlijnen weergegeven zijn 

Burgemeesters en curatoren waren kennelijk niet zo tevreden over het beleid 
van Bastmgius, blijkens mededelingen in het Eerste Regisiei zagen zi) al in 
december uit naar een nieuwe regent Jan van Hout kreeg opdracht om 
Kuchlinus, die al eerder regent was, te polsen over het eventueel opnieuw 
aannemen van dit ambt Op 13 december had hij een gesprek met hem, dat 
onder andere ging over de treurige gebeurtenissen op het Statencollege(318) 
Op de vraag of Kuchlinus bereid was wederom als regent te fungeren, 
verklaarde de/e na een lang gesprek, dat hij een beroeping wel zou aanemen, 
mits hij van zijn toenmalige dienst zou worden ontslagen 

Op een Statenvergadering van 19 december had een drietal predikanten 
gedeputeerden der synodes van Zuid- en NoordrHolland, bezwaren gemaakt 
tegen de gang van zaken op het Statencollege, en ook tegen de subregent Die 
bezwaren hadden zi) neergelegd in een remonstrantie(319) Over Bertius zeiden 
zij, dat tegen zijn persoon bij de studenten en enkele hoogleraren zo'n weerzin 
bestond dat hij in het College met gehandhaafd kon worden(320) De curato
ren antwoordden de volgende dag hierop, dat zij over de subregent alleen 
wilden spreken met gecommitteerden der Staten(321) 

Weer een dag later, 21 december dus, spraken de curatoren uitvoerig over de 
ongeregeldheden in het College en weten die aan de slapheid van Bastmgius De 
predikanten werden ontboden, /odat zij eventuele onduidelijkheden in hun 
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geschrift konden verklaren Ten aan/ien van de persoon van Bertius hadden /ij 
de volgende be/waren "ten eersten dat hij te jong was, ten tweeden dat hij m 
L ogicis niet gcnouch ervaren was, ten derden dat hij te straff was ten vierden 
dat hij te ongestadich van sinnen was, ten vijflden dat hi| den burgemecsteren 
eenme saecken anders dan 't behoorde over ende aen gebracht hadde, ende hun 
vorder afgevraecht sijnde of /ij met meer op hem te /eggen hadden, gaven ter 
antwoort Neen "022) Ook over Bertius' religie en zuiverheid in de leer hadden 
/ij enige bedenkingen, hij had een brief aan de Rotterdamse predikant Colomus 
geschreven "waer uvt /ulcx vet mocht blijckcn"(123) 

Om /ich te vniwaren tegen nog meer laster leverde Bertius begin januari 1595 
bij burgemeesters en curatoren een atschntt van zijn brieven aan Colonius(324) 
in levens voegde hi| er een uitvoerig schrijven "ad lectorem" bij(325) 

Op de inhoud van de brieven aan de Waalse predikant behoeven wij niet meer 
in te gaan daar deze reeds in het begin van dit hoofdstuk ter sprake zi|n 
gekomen In de briet "ad lectorem" geeft de subregent een toelichting op de 
brieven "Het was niet mi]n bedoeling, deze brieven, die prive aan een vriend 
geschreven zijn uit hoofde van gemeenschappelijke oefening, te publiceren," 
schnitt Bertius "ware het niet dat dit reeds, tegen zijn gegeven beloite in, door 
hem aan wie ik /e ge/onden had, gedaan was, tot grote schade van mijn 
reputatie026) Nu ik echter bemerk, dat eenieder dc/e brieven al naargelang hi| 
wil, interpreteert, en ze weinigen tol vreugde zijn, doch velen aanleiding geven 
lot verdachtmakingen, heb ik gemeend dat ik deze brieven ter onderzoeking 
moest geven aan hen, die rijker voorzien zijn van talenten, oordeelsvermogen 
en andere gaven Gods, en mij derhalve, wanneer ik dwaal, op het rechte pad 
/ouden kunnen brengen, ofwel mijn in/ichten juister /ouden kunnen leren 
kennen en interpreteren 

Ik ben niet paaps, en ik ben dat ook nooit geweest, integendeel, ik hield en 
houd vast aan de zuivere leer van onze kerken Ik heb niet veel omwegen nodig 
om me te zuiveren, laat men liever geloof schenken aan eigen hart en eigen oren 
dan aan andermans laster, en laat men eerlijk zeggen wat men van mij gezien, 
wat men van mi| gehoord heeft, welke ervaringen men met mij gehad heeft, niet 
waar anderen mij van verdenken 

Men zegt nu van mi|, dat ik m deze brieven geschreven en betoogd heb dat 
het ge/ag van de kerk boven het gezag van de Schrift staat Waarachtig, beste 
Ic/er, schri|l ik dit ergens' of draag ik met eerder argumenten voor hel 
tegenovergestelde aan' lees. bid ik u, de hele brief, en overweeg hem zorgvul
dig, dan /uit gij /ien dat ik zo ver van die misdaad verwijderd ben als mijn 
lasteraars het van de waarheid /i|n(327) 

Als gij vraagt ol de paapsen het gezag van de kerk stellen boven het gezag 
van de Schrift, dan zeg ik ja En als iemand dat ontkent en zegt dat dat met 
door hen gedaan wordt, dan heb ik argumenten en getuigenissen bi| de hand 
waarmee ik dat kan bewijzen Als men vraagt wat ik zelf hierover denk ik 
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veri oei en verafschuw de dwaling van heiligschenners Als men tenslotte \ raagt 
wat de volgorde is van de argumenten waardoor WIJ ertoe gebracht worden de 
leer van de heilige boeken te aanvaarden en dat is een andere vraag dan de 
voorgaande vragen dan /eg ik allereerst worden deze boeken ons toever
trouwd door de kerk, vervolgens getuigen die boeken over /ichzell tenslotte 
prent de Heilige Geest ons de goddelijkheid en majesteit \an datgene dat wi| 
gehoord of gelezen hebben, in Fn deze mening schijnt mij niet alleen de waie 
toe, maar ook /o duidelijk de juiste, dat de corvfeeën van de paapsen (die door 
al te zeer net gezag van de kerk te leren het getuigenis van de Geest 
ver/wakken) soms tot de/elfde mening gebracht worden hn dit is het, wat ik 
met vele woorden betoog Ik veroordeel en vervloek de dwaling \an de 
paapsen, die /eggen dat een boek op de eerste plaats daarom heilig is omdat 
het \an de kerk is ontvangen Want voorwaar, die boeken ontlenen hun gezag 
niet aan de kerk, maar aan de Geest, die in hen spreekt Niet de kerk maakt, dat 
boeken tot de Canon behoren, zoals de paapsen beweren, maar de Heilige 
Geest, Wiens gezag nooit geschokt kan worden 

Hierop wilde ik u, le/er, in enkele woorden opmerkzaam maken Als gij nog 
iets /iet dat een opmerking of een berisping verdient, zult gi) me een plezier 
doen door dat te laten weten Want ik leg mij erop toe met alleen in de andere 
consten, maar ook, en het meest, in de goddelijke wetenschap een geest te 
betonen die graag wil leren "(328) Aldus Bertius in zijn toelichting 

Burgemeesters en curatoren stelden op hun beurt de ingediende stukken op 
16 januari ter hand aan de leden van de Leidsc theologische laculteit "om haer 
oordeel ende censuyr daer op te geven ende vcrleencn, oí inde /elve yet gesteh is 
anders dan 't behoort ende contrarie de angenomen 1ère, otf dat andersins 
benspens off strafwaerdich cs"(129) De hoogleraren reageerden er in iebruari 
op 

Naast dit theologische geharrewar had Bertius ook nog altijd te lijden van de 
meer direkte gevolgen van het bursalenoproer, en hij niet alleen Gezien het 
drijven van sommigen achtten curatoren en burgemeesters enige reaktie nodig, 
tot behoud van hun eer en reputatie alsmede ter rechtvaardiging van het 
gebeurde Daarom belastten zij Bertius op 8 januari 1595 om, op zijn eed als 
subregent gedaan, zo spoedig mogelijk alle fouten, daden en overtredingen in 
het Statencollege geschied en hem bekend zijnde, uitvoerig op schritt te stellen, 
/onder iemand te sparen of ten onrechte te beschuldigen Dit geschrift moest hij 
dan aan curatoren en burgemeesters geven, opdat deze het naar eigen inzicht 
/ouden kunnen gebruiken "Van 't welc geordonneert es de voorn Bartio 
gemaect ende gelevert te werden acte ende omme hem te strecken tot /ηηει 
ontlastingc ende verontschuldinge "(430) 

Dat de laster niet gring was, bleek ook wel uit het rekest dat Bertius in 
diezelfde tijd bij curatoren en burgemeesters indiende, en waarin hii om 
overplaatsing ver/ocht dan wel om met een goed getuigschntt ontslagen te 
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worden Hi| klaagde o\er de litige aanslagen van zi|n vijanden, dankte voor de 
verleende bescherming, doch hij had geen rust hij werd aangevallen en 
beschuldigd, /onder te weten door wie en waarover De subregent verhaalde 
over bursalen die dronken thuiskwamen, de kachelstoof hadden vernield en 
hem aan tafel uitscholden voor verrader ("eenen anbrenger ofte beclapper"), 
zijn lessen wilde men met volgen, wel werden paskwillen geschreven Daarom 
verzocht hij "off mijnen dienst in eemge andere zaecke te gcbiuvcken. ofte mij 
een ест1>ске getuvehenisse тцпег trouwe ende naerstichevt te geven ende toe te 
laten, dat ick mij /elven ergens elders voorsien mach'Oil) 

Op 9 januari vergaderden curatoren en burgemeesters wederom op het 
raadhuis Zowel de regent als de subregent moesten op deze vergadering 
verschijnen Toen men aan Bastingius vroeg, hoc de bursalen /ich gedroegen in 
de lessen, zei de/e, dat er aan tafel weliswaar wat woorden met Bertius waren 
gevallen, maar dat het verder ledclijk ging Гоеп men echter aan Bertius vroeg. 
of hij enige verbetering bij de bursalen kon bespeuien, antwoordde hi| "gans 
met med allen, ende dat die niet te verwachten en was dan mit 't gebru>c van 
disupl>n, die 'r noch gans met en was'O'ÎZ) Dat de visies van regent en 
subregent /o uiteenliepen, /ou men kunnen verklaren uit het gegeven, dat 
laatstgenoemde meer direkt kontakt met de bursalen had. doch het heeft er 
toch ook wel de schijn van, dat Bertius het leven op het College echt /uur werd 
gemaakt Overigens vertrokken wel enige buisalen uit het College namelijk 
degenen die weigerden de hun voorgeschreven eed af te IcggcnP'H) 

Op 15 januari leverde Bertius krachtens hel op 8 januari gegeven bevel bij 
curatoren een verklaring in over de ongeregeldheden op het С ollcge Het is een 
/eer uitvoerig geschrift(334), waarvan ik hier alleen de grote lijnen /al weerge
ven Na een inleiding, die hi| begint met een uitspiaak van Chrvsippus te 
citeren, noemt Bertius de tegen hem ingebrachte beschuldigingen en weeilegt 
hij de/e Hij /ou te jong /ijn, maar Alexander de Grote Samuel Daniel, 
Timotheus hadden het op /ijn leeftijd al ver gebracht, hij /ou geen nut hebben 
voor het College, maar dat is na /ijn dienst van enige ¡aren met vol te houden 
/i|n strengheid ligt aan het gedrag der bursalen Ui) /ou eenjc/uiet /ijn en door 
1 ipsius bedorven, de/e aantijging weerlegt hij door /ijn anti-je/uietische aktivi-
teiten op te sommen, 1 ipsius was zijn leermeester, die hij heeft bemind en 
vereerd maar /i)n bekering heeft hem verdriet gedaan en hij is hem daarin met 
gevolgd Ook andere beschuldigingen, geuit door predikanten die met naam en 
toenaam vermeld woiden, weerlegt Bertius 

Dan komt hij tot de bronnen van het kwaad "Wie is de bewerkstelliger van 
al dat kwaad' wie de architect' wie anders dan Jeremías Bastingius^'flSS) Hi) 
heeft het over de eer/ucht van de regent, die bijvoorbeeld beweert dat het 
College met bi] de universiteit hoort en hij/elf met onder curatoren staat 
Vervolgens over 's mans vrolijkheid, drank/uchtC^ó) en slapheid, de regent 
denkt dat alles goed gaat, als je maar mets doet. doch een andere keer had 
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Bastingius zich beklaagd, dat hij "in dat venloekte Colley" was gekonu:n(?.37) 
Dan komt hi| te spreken over Bastingius' bedrogen leugenachtigheid: de regent 
geeft Bertius de schuld van de slechte naam \an het College, maar een andere 
keer /egt hij weer. dat Bertius hem mag opvolgen. 

"Vervolgens zal ik u. nu de bronnen zijn geopend, de stromen (van het 
kwaad) in volgorde tonen. En kijkt dan eerst eens naar de praeses /clt."(348) 
Nooit heeft Bastingius moeite gedaan, de Ordonnantie \an het College te 
onderhouden. Zoals Kuchlinus wetten kon maken, /o /egt Basiineins ии'еп- te 
kunnen maken. Dan geeft de subregent een opsomming van vele ge\allen 
waarin met name genoemde artikelen \an de Ordonnantie met /im ond>4 hou
den. Vervolgens komt Bertius over /ich/cll te spreken Hi] heelt twee fouten 
gemaakt: hi| heeft het bedrog van de regent geduld en /ich door diens slechte 
ad\ic/en laten meeslepen; en hij heelt ver/uimd naar een andere Haan uit te /ien 
en weg te gaan. Ovei de biusalen /egt hij. dat de/e het College en de discipline 
haten; /i| /ijn allen even slecht, wai't de kwaden hebben de goeden bedorven. 
Zij hebben met elkaar afgesproken, niets \an hogerhand te duklcn ledereen in 
het Stalencollege heeft een bijnaam, ook de alumni zelf; de regen! he<4 
Kromhals of Ziel/oeker. Bertius /elf Pier La Bart of Koevoet. Ook worden er 
ongepaste liedjes en spreuken op hem gemaakt De subregent «-cefi dai. ovei 
elke bursaal apart een overzicht van diens gedrag, met vele (vaak kom^ehei 
details. 

Tenslotte spreekt hij over de gene/ing van hei College en de "и media" 
daartoe. Hij legt een aantal wensen voor, /oals het benoemen \an een nieuwe 
regent. "Kiest een man die ernstig is. bescheiden, matig, nauw ge/et. die ook 
vroeger al eens met lof de baas van een of andere school is geweest, en die /elf 
gestrengheid in gelaat en wooiden be/it."(339) Verder wil hij een aanstelling tot 
vice-praeses met uitgebreide volmachten. \ooi de alumni eerst een proeftijd, 
dan pas toelating; wekelijkse inspectie dooi de ho igleiaien in de godgeleeid-
heid; de oeconomus moest /ijn knecht en dienstr, eisies ontslaan, en sldzwijgen 
over het gebeurde beloven; hij/elf wil een knecht, tevens portici. Bertuis klaa»t 
niet over /ijn salaris en wil geen ere-ambt; hij is bereid /ich te ondeiweipen aan 
het oordeel van curatoren en buigeificesters, en wil best met een ander 
samenwerken. De wond /al weer gene/en, en in plaats van haat wil hij lof 
ontvangen. 

Dat is, in grot·" lijnen, de inhoud van het uitvoerige rapport van Beitius. Л1 
/egt hij het niet met evenveel woorden, toch is hu kennelijk teruggekomen op 
/ijn besluit van een week daarvóór, ontslag te vragen 

Hen dag later, 16 januari 1595. bespiaken cui atoren en burgemeesters de 
gebeurtenissen van de voorafgaande week en overlegden /ij. wat tot heistel van 
het Statencollege moest wo;den gedaan. Op vier punten diende te worden gelet: 
1. er moest een nieuwe regen' komen, en Bastingius diende een schadeloosstel
ling te krijgen; 2. de nieuw - regent moest kunnen samenwerken met de 
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subregent 1 de ontstemde predikanten moest men tegemoetkomen 4 even/o 
de edelen en steden, die de bursalen nomineerden Besloten werd Bastingius 
tot hoogleraar in de theologie te benoemen, met hetzelfde salaris als hi] reeds 
be/at, zonder huisvesting evenwel, daarna te onderhandelen met Kuchlinus, om 
te /ien oí de/e bereid /ou /ijn, wederom regent te worden Bij moeilijkheden 
met Bertius /ou men de/e een professie l dti]n ot iets dergeli|ks geven Lr 
/ouden geen meisjes en geen dienstboden meer in het College mogen wonen 
wel moest er een kok en een portier komen Aan de steden /ou men andeie 
bursalen vragen, die geboren Hollanders dienden te /ijn en liever te |ong dan te 
oud(340) Op 27 januari verwisselde Bastingius inderdaad het regentschap voor 
een professoraat in de theologie(34I ) Kuchlinus werd weer als regent aangeno
men, hij was bereid. Bertius als subregent te accepteren "sonderlinge vermits de 
goede quahtevten die hij Cochlinus. in eenen onder regent \an noden siinde 
verstaet dat inde voorschreven Bertio sijn"(342) 

De subregent, die ongetwi|(cld ingenomen was met Kuchlinus' terugkeer, 
kon voortaan met meer ple/ier /ijn werk verrichten Toch /ou hi] begin lebruari 
1595 nog een bittere ervaring krijgen 

Op 1 februari vroeg de rector aan de Akademische Senaat, of Bertius ethiek 
/ou mogen doceren aan de universiteit^"?), Bertius had de rector hierom 
gevraagd Dit werd hem toegestaan, hij mocht kie/en uit twee urtn044) Op 1 
februari liet Bertius de studenten weten, dat hij de volgende dag. zaterdag 4 
februari, /ijn eerste college zou geven('?45) Dit nu werd een grote deceptie \oor 
de subregent toen hij die dag de katheder besteeg, werd er door de studenten 
/oveel lawaai gemaakt, dat hij niets anders kon doen dan maar weer weggaan 
("nullum veibum fecit" staat er in de Acta Senatus \an die dag te le/en) De 
studenten konden hem kennelijk de gebeurtenissen van oktober '94 nog niet 
vergeven Het voorval was des te beschamender voor Bertius. omdat er diverse 
hoogleraren waren komen luisteren Heurnius, Pavius Vulcanius, Raphelengi-
us, Molinaeus, en uit Den Haag Wtenbogacrt(146) Het /ou nog tot 1599 
duren, eer Bertius zijn colleges aan de universiteit kon gaan geven(147) Wel 
bleef hij in die tussentijd normaal /ijn lessen aan het Statencollege gcven(448) 

En er wachtte hem in februari nog een onplezierige ervaring Bonaventura 
Vulcanius, de hoogleraar Grieks, die tevens secretaris van de Akademische 
Senaat was, had van die laatste funktie vrijwillig afstand gedaan Nu moest er 
dus een opvolger komen Op 9 februari stelden curatoren en burgemeesters 
voor, Bertius in /ijn plaats te benoemen, men /ou dit evenwel nog met rector en 
assessoren moeten bespreken en eerst dan een besluit nemen049) 

Op 10 februari werd het voorstel bij de Senaat ingediend(350) Deze achtte 
het niet raadzaam Bertius te benoemen, weliswaar achtte men hem bekwaam 
en gekwalificeerd genoeg voor het ambt, maar toch vond men dat hij die 
benoeming met moesi krijgen "om den haet ende af gonste die bij den Studenten 
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in 't gemeen hem opgeleu ende toegedragen werden, ende mit /orge dat daer 
deur eenige meerder commotie zoude mogen ontstaen"(351) Hierop antwoord
den curatoren en buigemeesters. dat zij /ich niet lieten leiden door de gunst of 
algunst van enige jongelui, maar door het belang van de universiteit en de 
bekwaamheid van Bertius' persoon. De haat van de studenten jegens de 
subregent ging hun in zoverre aan. dat de/e een gevolg was van de uitvoering 
van een besluit, door hen. curatoren en burgemeesters, aan hem gegeven 
Overigens hadden /ij alleen maar een voorstel willen doen, /o voegden /ij er 
nog aan toe(352) Eens te meer blijkt hier nog eens uit. dat de verhouding tussen 
Bertius en de studenten nog veel te wensen overliet 

Geen wonder derhalve, dat de suoregent wel eens in de verleiding kwam, 
ontslag te vragen, iets wat f-ranciscus Junius hem ook al eens had aangeraden, 
/oals blijkt uit een brief van dc/e aan Oldcnbarnevelt, gedateerd 13 februari 
1595(353). "Ik heb Bertius gewaarschuwd voor de moeilijkheden die /ouden 
komen" schri)tt hij, "en hem de raad gegeven ergens anders een baan te /oeken 
Had hij maar geluisterd naar mijn raad! \Tu heeft hij ondervonden, dat die niet 
vergeets is geweest. Moge God ervoor /orgen. dat wij niet iets eigers gaan 
meemaken."(354) 

Inmiddels hadden de leden van de theologische faculteit Bertius' brieven aan 
Colomus bestudeerd Op 22 februari gaven Franciscus Junius, Lucas Trelcatius 
en Franciscus Gomarus(355) een verklaring uit, waarin zij stelden dat er geen 
reden was Bertius van je/uietische neigingen te vcrdenken(356). De subregent 
reageerde hierop met een eigen verklaring(357) "Goed /o, eindelijk is de /ware 
beschuldiging van ketten], mij door onbekenden aangedaan met de bedoeling 
mij uit de kerk te verwijderen, verworpen, en wel door het oordeel van seneu/e 
mannen, wier getuigenis in de/e /aak ik omhels, wier gezag ik aanvaaid,"(358) 
schreef een dankbare Bertius, die zijn verklaring aldus besloot- "De vrede heb 
ik lief, op de vrede leg ik mij toe, ik hoop van harte, nu het bedrog en de leugens 
ontdekt /ijn, dat wij die vrede eens /uilen 7ien."(359) 

Op 24 mei 1595 brachten curatoren en burgemeesters de persoon van Bertius 
en zijn taakuitoefening wederom ter sprake in een senaatsvergadering Tot hun 
leedwezen hadden zij bemerkt, dat de persoon van de subregent bij velen "in 
een grote opsprake, atgonst ende naerdencken was gecomen" en dat men 
meende dat hij "tot de bcdieninge van het onderregentampt of onnut of met 
bcquaem genouch en soude zijn" Doch Bertius trof in de bestraffing van 
Daniel Alling geen schuld, aangezien hij slechts de bevelen van curatoren en 
burgemeesters had opgevolgd, er was geen reden, hem te ontslaan. Maar als 
iemand uit de Senaat iets over hem te /eggen had "nopende de religie, zijn 
gelcertheyt, ervarentheyt, leven off andere", dan kon dat nu geschieden Na 
afvraging achtte iedereen Bertius "wel ende ten genougen gequaliliceert ende 

57 



bequaem". dl voegden sommigen eiaan toe te weten "dat hi| bij \elen werde 
geliaet, /i| nochtans geen ledenen en wisten waerom men hem behoorde te 
haten"06()) 

Λ1 werden er dan geen beschuldigingen tegen Berlins ingebracht, toch is het 
opmerkcli|k. dat in de nieuwe Ordonnantie op het Statencollege \an II juli 
1595 die de Ordonnantie \an 1592 (361) vcr\ing de taakomschnjung \an de 
subregent enigszins was gcwi|/igd Zo stond er m de nieuwe Ordonnantie, dat 
de subregent "onder den oogen der bursa en ecnen !e\endigen spiegel \an alle 
deuchden ende manierlvcke /eden ende ghchjck een levende wet" moest zijn, 
"volgende de geielormcerde religie daervan hv oick openbare professie zal 
doen, opdat de bursalen hen dacrnaer mogen diagen" Ook diende de 
subregent de wetten en regels van het College te onderhouden, moest hij de 
bursalen ze laten onderhouden, en hen "onder de gehoorsaemhevt van haer 
wettige ovcrhe>t" opvoeden in de gereformeerde religie(162) Al wordt er dan in 
een dergcli|ke Ordonnantie in het algemeen over "de regent" en "de subregent" 
gesproken toch kan men /ich niet aan de indruk onttrekken dat dcgewi|/igde 
artikelen bctrettende de subiegent een uitvloeisel /цп van enig wantrouwen 
tegenover Bertius met betrekking tot diens godsdienstige opvattingen 

С η met alleen in religieu/e /aken, m u r ook m andere op/ichten bleef Bertius 
bij sommigen in een kwaad daglicht staan Onderde laster die men over Bertius 
verspreidde was ook de "beschuldiging" dal hij homoseksueel /ou /ijn063) 
Hel moge voor ons ietwat verwonderlijk /цп dat /o iets als een "beschuldiging" 
naar voren kan worden gebiacht maar in een wereld die /o/eei beheerst wordt 
door de Schrift met alle "/ekerheden" die men daaruit kan pulten, plus de vaak 
daarmee gepaard gaande intolerantie, is dal met /o vicemd 

Op vcr/ock van de subiegent vergaderden curatoren en buigemeesteis op 40 
augustus 1595 in aanwezigheid van Kuchlinus de reeent over de/e /aak 
Behalve de piaat|es over homoseksuele handelingen blekd1 er ook nogandcie 
rondgestrooid te /i|n Berlins was "MI thcvmclvck door cenige /vnc goede 
ν runden gewaerschout dat hein eemge groove zonden namelvcken soodonnien 
ende meeste, aehttci de lugge gesci]' ende naergegevcn werden"(364) Men 
besloot "de /aecken te onder/oucken doe ι nut /oodamgen stilte ende behendi-
chevt als mogel>ck /oude /i|n " Paulus Stochius een van de mensen die Bei tuis 
gewaaischuwd hadden had van de bursaal Jacobus I ettingius over de praatjes 
gehoord, door een /ekere Walraven (de famulus van het College) en Daniel 
Alling rondgestrooid Ook zou een dienstbode van Brcdius hebben ge/egd 
"datier eemge in 't Collegie waren die lievci mit mannen te doen hadden dan 
nut vrouwen" I ettingius verklaarde desgevraagd, dat hij van Alting en 
Walraven vernomen had "dat Bertius cr>m van sodorme /oude hebben 
gecommitteert, namenilvck mit \ lonano", wat bctrett hel incest dat was 
verkeerd begrepen dat sloeg namelijk op Bertius' vader(465) Daniel Alling 
werd ontboden, maar bleek naar Den Haag te zijn vertiokkenen onvindbaar te 
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zijn Florianus \vist van niets Walraven woonde inmiddels in Zaltbommel Op 
1 september ging Jan \an Hout naar deze stad om hem over de zaak te horen 
Walraven vertelde hem echter alleen enkele onbelangrijke dingen die niets met 
de "beschuldiging" te maken hadden en weigerde cen schriftelijke verklaring te 
geven(166) Bertius besloot /ijn lasteraars een proces aan te doen voor de 
Akademische Vierschaar(367) Bi) vonnis van 15 november 1595 werd Bertius 
"puer zuvver ende innocent" verklaard, doch /eer juist stelt Winkelman(368) 
dat /o'n vonnis als verweer tegen laster een dubieuze waarde heeft, al was het 
alleen maar omdat het steeds te laat komt 

De goede samenwerking die Bertius met de regent had, zal hem in de/e 
moeilijke tijden zeker tot steun zijn geweest Toen Kuchlinus op 27 december 
1595 in navolging van curatoren en burgemeesters, aan de Noord- en Zuidhol-
landse steden een brief stuurde met het verzoek, meer bursalen te willen zenden 
naar het Statencollege schreef hij over de subregent "Soo veel Ρ Bcrtium 
subregent aengaet betu>ge ick voor Goode almachtich, dat ick in hem niet 
anders en kan bevinden dan gesontheyt in alle stucken der Chnstclvcke religie 
inden catechismo ende 37 artvckelcn der N'cderlandsche confessie vervattet. 
oock niet anders en kan /ien dan een CFodvreesende stichtelicke wandelinge, 
vergeselschapt met uijtnemende gelccrthe>t, soo wel inde taele als principas 
philosophiae. niet anders en kan speuren dan een besondere bequaemhe>t om 
in dese wilde oorlochse tyden, de jonge jeucht te stuijeren ende met grooter 
arbeijt te vorderen tot alle stilhcheijt, eerbaerheijt, liefde tot Godt ende /νη 
hevlig woordt, reverentie tot haerc hooge ende leegc overhevt respectivclvcken, 
gevoele derhalven desen jongen man (over zyn dertich jaeren gecoomenzvnde) 
mv in dit /waer werek groóte hulp ende verlichtenisse te wesen tot vollen ende 
goede genoegen aller bursaclcn vanden EF mog hh Staeten ons bevoolen 
ende toeverlrout "(369) Len dergelijk getuigenis /al het aanzien van Bertius dat 
ook bij de steden ongetwijfeld schade had geleden door allerlei wilde geruchten, 
ir belangrijke mate hebben versterkt 

Ook de curatoren droegen hun steentje bij om ervoor te /orgen, dat het jaar 
1595 ν oor de subregent plezierig eindigde /ij besloten, zijn salaris "met hondert 
guldens int jaer" te verhogen(370) Een aardig gebaar naar de man die zijn 
taak, naar het schijnt, toch wel consciëntieus uitvoerde en in ieder geval er met 
tegen op zag, naast /ijn eigenlijke werk ook nog andere karweitjes op te 
knappen Zo had hij in de loop van 1595 op ver/oek van Kuchhnus een 
vertaling gemaakt van de gebeden die op het College werden gebruikt, een 
vertaling die door de theologische hoogleraren Franciscus Junius en Franciscus 
Gomarus was goedgekeurd(371) 
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D 0\ençe aklniteiten tilden1, het suhteçentschap 

Het studcntenoproer van 1594 en de gevolgen daarvan drukten een onmis
kenbaar stempel op Bertius' subregenlschap Poch heeft hij in de veertien jaar 
dat hi| dit ambt bekleedde, uiteraard nog wel meer aktiv iteiten ontplooid De/e 
komen nu in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ter sprake 

In het Archief van Senaat en Faculteiten, door de I eidse universiteitsbiblio
theek bewaard, treilen wi] een werk(A S Γ 347)(172) aan dat bestaat uit een 
"Catalogus Candidatorum" die een of andere graad hebben behaald aan de 
universiteit, theses waarop die kandidaten hun graad hebben behaald, en 
caí mina gratulatoria op de geslaagden Zo vinden wij op f 123 Etc гт;^ 
στΐ^ανοφαβίαν тоь ίλλο-γίμοι Ίλίρμου Βαρσδορττίου, eengrieksgedicht|e, op 
21 september 1591 door Bertius geschreven vooreen /ekere Wilhelmus Baers-
dorpius, waarschijnlijk een (ex-)studiegenoot van Bertius(373) Verder vinden 
wij op diezelfde f123 nog een kort gedichtje van "B ", voor Ιοσηφον τον 
Ίκαλανον, ook dat gedicht|c /al wel van Bertius /ijn, gezien het feit dat het pal 
achter het eerstgenoemde versje staat 

In het vorige hoofdstuk is er al op gewezen, dat Bertius naast /ijn onderre
gentschap nog andere taken toegewezen kreeg Een daarvan was het rangschik
ken der boeken van de universiteitsbibliotheek In november 1593 was de bouw 
van de bibliotheek /over klaar, dat men maatregelen kon nemen om de boeken, 
die nog stonden in het Academiegebouw, de vroegere kerk van de Witte 
Nonnen aan het Rapenburg, te verhui/en Aangezien de bibliothecaris. Janus 
Dousa, niet aanwezig was, droeg men het plaatsen van de boeken op aan 
Bertius Dousa had zich door zijn benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad 
genoodzaakt gezien, naar Den Haag te verhuizen, hij had curatoren gevraagd, 
zijn zoon Jan, die hem steeds had geholpen en in feite alle werkzaamheden in de 
bibliotheek de laatste tijd had verricht, in zijn plaats te benoemen Dit verzoek 
werd ingewilligd op dezelfde dag dat Bertius officieel tot subregent van het 
Statencollege werd benoemd (11 ]uli 1593), kreeg Janus Dousa junior zijn 
aanstelling Helaas heeft de |onge Dousa met veel voor de bibliotheek kunnen 
doen hij ging in 1594 op reis en is kort na zijn terugkomst overleden(374) 

Bertius nam zijn funktie waar(375) De boeken werden naar het nieuwe 
gebouw, de vroegere Paliebagijnkerk, gebracht, alwaar hij ze, volgens het door 
Van Hout uitgedachte plan(376), rangschikte De boeken werden in zeven 
vakken verdeeld, naar hun inhoud werken op het gebied van taal- en letterkun
de, theologie, filosofie, rechtswetenschap, geneeskunde, geschiedenis en wis-
kunde(377) 

Beitius heett het niet bij dat ordenen gelaten, de eerste catalogus van de 
universiteitsbibliotheek staat op zijn naam Het werk]e, dat in 1595 verscheen, 
heeft als titel \omencIator auctontm omnium, quorum libri vel manuscnpti, 
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\el пріч expreisi e\stant m Biblwtheca Academiae luqcluno-Bata\ae, cum 
Epistola de ordine eins aique usu, ad Mobiles et Magníficos Academiae 
Cwatores et Comules(3TÜ) Het werkje, dat bi| Franciscus Raphelengius werd 
gedrukt en thans nog in de Leidse universiteitsbibliotheek aanwe/ig is, had een 
oorspronkelijke oplage van 625 ехсітір1агеп(179) Bertius had de catalogus 
gemaakt naar het ontwerp van Jan van Hout, door wie hij ook geholpen was, 
zoals hij in de inleiding op de nomenclátor zegt "Neque vero dissimulare apud 
Vos aut possum, aut debeo, si quid pracclare a me factum est, id omne 
Amplissimi Vin D Joannis Houteni Archigrammatei vestn Consilio in sohdum 
deben, qui ut est singular! ас perpetuo in Remp et Academiam vestram adfectu 
studioque, initio me ad hanc rem hortatus est, et postea semper Consilio suo 
luvit rexitque"(380) 

Het boekenbe/it van de Universiteit was toen nog met /o groot De 
bibliotheek telde /о'п 450 werken, waarvan 139 op het gebied van de theologie, 
76 op dat van de filosofie, 73 geschiedkundige werken, 55 boeken op het terrein 
van de taal- en letterkunde, en 18 op wiskundig gebied(381) 

De catalogus van Bertius vond een gunstig onthaal Curatoren besloten dat 
de ordening die Bertius had aangebracht, gehandhaafd diende te worden, 
hetgeen volgende bibliothecarissen ook gedaan hebben(382) Bertius kreeg een 
vergoeding voor /i|n werk(483) 

Toen de jonge Dousa in 1596 stierf, moest er een nieuwe bibliothecaris 
komen, dit werd Paulus Merula(384), hoogleraar in de geschiedkunde Mol-
hu>sen wijst er in zijn werkje over de Leidse universiteitsbibliotheek op, dat het 
erop lijkt dat Bertius die zeer goed op de hoogte was van het boekenbezit van 
de academie - bi| deze benoeming gepasseerd werd Maar wellicht hebben twee 
zaken curatoren tot deze benoeming gebracht, aldus de hypothese van Molhuy-
sen ten eerste had Meruia kort tevoren om een salarisverhoging gevraagd, en 
als men hem die opslag zo maar zou geven zou er gemakkelijk een precedent 
geschapen zijn, in die zin dat andere hoogleraren dan ook meer wilden 
veidienen iets wat de financiële situatie van de academie niet toeliet, maar als 
men Meruia nu benoemde tot bibliothecaris, kon men hem die opslag mooi als 
vergoeding voor die funktie geven En ten tweede woonde Meruia vlak bi| de 
bibliotheek, zodat hij ol een van zijn huisgenoten steeds in de buuit was om de 
bibliotheek voor bezoekers te openen(385) Ik geloof, dat deze verklaring wel 
afdoende is 

De verstandhouding tussen Bertius en Kuchlinus was, zoals wij gezien 
hebben zeer gocd(386) loen Bertius in 1629 gestorven was, legde de arts die 
hem behandeld had, Guv Patin, daar nog getuigenis van af(387) 

Kuchlinus, die in 1578 met Maria van Bleiswijk was getrouwd, had uit dit 
huwelijk vier kinderen(388) Herman predikant te Fdam en te I eiden, onge
huwd gestorven, Marytgen (of Anna-Maria), Jacob, gehuwd met Maria van 
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der Wcrcken, en Anna, de (latere) vrouw van Festus Hommius Inmiddels was 
Kuchlinus echter weduwnaar geworden, in 1596 trad hi) in het huwelijk met 
Gcertgcn Jacobsdochter uit Oudewater, een zuster \an Arminius' vader(489) 

Maar voordat de regent ging trouwen, was een ander hem daarin \oorge-
gaan. 7ijn subregent Op 7 februaii 1596 huwde Bertius de oudste dochter van 
Kuchlinus. Marvtgen(390) Over deze vrouw is ons weinig bekend Sommige 
bronnen melden, dat /i] Bertius /es kinderen heeft gcschonken091), in het 
laatste hoofdstuk van deze levensschets zullen wi| hierop nogterugkomen(392) 

1er gelegenheid van hel huwelijk van de subregent gaven de studenten van 
het Statencollegc een bundeltje uit met bpithalanva m honorem Doctissimi 
Ornatissimique Sponst D Petri Berm Het boekje begint met een gedicht van 
Kuchlinus, dan komen er /es epithalamia van bursalen, waarvan twee van 
Vossius(393), vervolgens twee "precationes" van andere leerlingen van Bertius, 
en tenslotte de Latijnse tekst van psalm 128 Het schrijven van dergelijke 
epithalamia, ontleend aan de Griekse bruiloitsgewoonten, was in die tijd een 
gehelde bezigheid, men schreef ze in het Grieks en het Latijn, maar ook in de 
volkstaal(394) 

Naast het werk op het Statencollegc heeft Bertius ook tien jaar lang 
studenten bi| /ich aan huis ontvangen om hen te oefenen in de wclsprekend-
heid(395) Waarschijnlijk is hij hier pas mee opgehouden, toen hij het ambt van 
regent aanvaardde Een van zijn beste leerlingen is ongetwijield de reeds 
genoemde Vossius geweest In 1597 schreef deze een Oratio Faneg\nca naar 
aanleiding van de gunstige afloop van een veldtocht van prins Maunts naar het 
oosten van het land. waarbij binnen vrij korte tijd Groenlo, Goor, Enschede, 
Ootmarsum, Olden/aal en nog enkele andere plaatsen in die streek bedwongen 
werden De redevoering werd ook door Vossius zelf gehouden, in het Statencol
legc, op 26 november 1597, en verscheen nog in datzelfde jaar in druk. Het 
werkje, dat nog in de Leidse universiteitsbibliotheek aanwezig is(396), bevat het 
volgende een voorwoord van Kuchlinus aan de Staten van Holland en 
Westfnesland, een voorwoord van Bertius, gericht aan prins Maunts, uiteraard 
een en al lof aan diens adres, een gedicht in disticha "Ad Lectorem", van Ρ В 
(waarschijnlijk ook van Bertius); dan de eigenlijke Oratio, en tot besluit een 
negental gedichten, geschreven door diverse bursalen 

Begin 1598 kreeg Bertius ook de taak, toe te zien op de carmina die de 
bursalen maakten Deze taak nam hij over van Meruia. die enkele gedichten die 
door alumni gemaakt waren en waarschijnlijk geen al te vleiende inhoud voor 
de man hadden, gecorrigeerd had. Dit nu had Kuchlinus hem kwalijk genomen, 
reden waarom Meruia verzocht van deze taak ontheven te worden De 
curatoren willigden het verzoek in en legden de taak, zoals gezegd, op Bertius' 
schouders(397) 

In 1599 wilde Bertius weer pogingen ondernemen, ethiek te gaan doceren aan 

62 

file:///oorge


de unnetsitcit HIJ richtte zich tot cuiatoren en burgemeesters, die hij erop wees 
dat du \ak al enige laren met meer gedoceerd \sas aan de academie en dal hij 
de/e leemte graag wilde op\uilen Curatoren en burgemeesters o\erwogen dat 
uui/i]ds het belang \an de studenten wel gediend was met een opleiding in de 
ethiek, maar dat ander/iids Beitius door de troebelen van \ijf jaar daarvoor 
"n\et seer wel gcwilt en was onder den studenten, ende oveisulcx te beduchten 
stonde dat h\ wederom mochte woiden geexplodeeit als tanderen ti]den te dier 
oorsaceke gescict was" Zi| besloten uiteindelijk dat Bertius op eigen risico /ou 
mogen doceren Als /ijn \oornemen de goedkeuring /ou krijgen \an de Senaat 
en de studenten, en hi| /ijn werk "sonder tumulte, morringe ofte onwillicheit 
van de lidtmaten van de Universiteit" /ou kunnen doen, /ouden /ij daarna een 
beslissing nemen met betiekking tot /ijn salaiis('<98) 

Op S ]uni 1599 stelde de rector magniiicus in een senaatsvergadering voor, 
Beitius een uui toe te wij/en waarop hij de ethica van Aristoteles /ou kunnen 
doceren De Senaat besloot, Beitius middels de rector te waaischuwen. dat hem 
wellicht iets naars /ou kunnen overkomen, als hij in het openbaar aan de 
universiteit /ou doceren(399) Niettemin werd hem wel een uur tocgewe/en vier 
uur 's middags Inderdaad treilen wij Bertius' naam ook aan op de Series 
I ectionum Acstivarum van 1599(400) Ook het Album Stholasticum van de 
l eidse universiteit meldt, dat hij vanat 15 juni 1599 lector in de ethiek is(40l) 

Bertius schijnt erg optimistisch te zijn geweest wat betrelt de uitoelening van 
dit ambt De Senaat was dat met Op 17 juni besloot deze wederom in 
vergadering biieen, via de hoogleraar Vulcamus aan Bertius mede te delen, dat 
de Senaat besloten had, dat de subiegcnt aan de studenten moest laten weten, 
/i|n voorlezingen over ethiek vanwege bepaalde werkzaamheden nog enige ti|d 
uit te /uilen stellen(402) Vulcamus /al de boodschap ongetwijfeld hebben 
overgebracht, maar ol Bertius aan het ver/oek van de Senaat gevolg heeft 
gegeven, lijkt zeer de vraag Hi| zal toch wel ethiek gedoceerd hebben, zij het niet 
op het door de Senaat vastgestelde uur, immers, in de Acta Scnatus van 26 
november 1599 le/en wij, dat besloten is, dat Bertius na de kerstvakantie 
"redeat ad horam quartam quae ilh antea decreta est,,(403) 

üc colleges die Berlins gat, ζηη ditmaal, voorzover wij weten, ongestoord 
verlopen Dit zal mede van invloed zijn geweest op het besluit van curatoren en 
burgemeesters van 7 februari 1600 op deze dag werd Bertius namelijk benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar in de ethiek(404), een funktic die hij zou uitoefe
nen tot hij regent van het Statencollege werd 

In datzelfde jaar verscheen bi| Palius in leiden een werkje van Bertius, 
getiteld Poemaiion ad Apollonium S(oli(' Het is een gelegenheidsgedicht. 
bestaande uit 106 hexameters ter gelegenheid van het feit dat genoemde 
Apollonius Scotte op 20 september doctor in de beide rechten werd aan de 
Lcidse academie(405) 

Belangrijker dan dit gedicht was een aardrijkskundig werk. dat Bertius 
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eveneens m 1600 publiceerde De Amsterdamse drukker Cornelius Claes? 
(Cornelius Nicolai) had in 1599 een v\erk gepubliceerd met de titel Caeit-
thiesoo) inhoudende de tafelen des pantsche weielts-landen, met heschiwm-
цеп \erlichl(406) een bock dat in 1598 met dezelfde titel bi| Bareni I angenes in 
Middelburg versehenen was(4()7) Cornelius С1аеь7 had МегЫа gevraagd, een 
Latiinse vertaling van de Caert-thiewor te maken, doch de/e weigerde, wie het 
wel deed, was Bertius, /oals blijkt uit hetgeen Mcrula /egt in ζηη Cosmogra-
phia çeneiahs et parii(ulaiis(408) "Caussas habuit suas (quum jam mecum 
esset conventum) V Cl Petrus Bertius suscipiendae. quam renueram. versioms 
quam non inteliciter quibusdam adiectis, perfectam in vulgus edidit " 

Het aldus door Bertius vertaalde en bewerkte boek verscheen in 1600 onder de 
titel Tabulaium geoçiaplucaium contiattarum libri II, cum ¡uculentis smgula-
ium ¡abularum e\pli(ali<>nibus(4u9) Het werk was opgedragen "ad Ampliss 
Prudentissimosque Vuos Cónsules et Senatores Reip Lugdunensis" en bevat. 
voor de eigenli|ke tekst, diverse lofdichten, onder andere van Vulcamus, 
Rekenanus Meursius. Vossius (Daniel) Heinsius(4IO) en Scnverius Dat het 
boek veel gebruikt werd. bewij/en wel de vele herdrukken in 1603. 1606, 1610, 
1616 (vanaf die druk in /even boeken), 1618. 1620 en 1632 

Uit de Series 1 ectionum Aestivarum van 1601 blijkt, dat Bertius dat jaar 
afwisselend de fthica en de Politica van Aristoteles doccerdc(411) In dit jaar 
verscheen ook een werk|e van Bertius, dat wellicht beschouwd kan worden als 
een ver/amehng aantekeningen die hij gemaakt had voor /ijn colleges de 
Pioblemata et theoremata ethica ex Aristotele desumpta(4\2) Bertius volgt in 
de/e brochure de Ethica \icomacheia op de voet, het geschrift]e van Bertius is 
als het ware een uitgebreide inhoudsopgave (of, vriendelijker geformuleerd, een 
/eci beknopte samenvatting) van het werk van Aristoteles 

Dat Bertius /ich naast /ijn werk als subregent ook nog met andere /aken 
bezighield. bli)kt uit de brief die Hugo (irotius(413) hem op 4 september 1602 
schreef Grotius was in die tijd met zijn Parallela Rerumpublicarum bezig, een 
werk waarin hi) de staatsinrichtingen van de klassieke oudheid (Athene, Sparta, 
Rome) vergehikt met toenmalige staatsinrichtingen Bli)kens genoemde brief 
had Bertius hem advie/cn gegeven, die De droot in dank aanvaardde(414) 

Ook op kerkelijk gebied ontplooide de subregent wel eens aktiviteiten Zo 
onder andere in november 1602, toen hi| met 1 aurentius Ravestevn en Paulus 
Stochius als "gecommitteerde der Stadt 1 evden ende d'gemeinte Jesu Christi 
aldaer" naar Dokkum vertrok met het doel, /ijn /wager bestus Hommius(4l5) 
te bewegen naar Leiden te komen, aangezien men daar door het overlijden van 
enige predikanten behoefte aan nieuwe had Het had heel wat voeten m de 
aarde om Hommius uit hnesland weg te krijgen(416), maar uiteindelijk is het 
toch gelukt Onwillekeurig dringt de vraag zich op, of Bertius al die moeite ook 
gedaan /ou hebben, als hij geweten /ou hebben, welk een onheil hem nog van 
/i|n /wager te wachten stond 
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De pest die in 1602 fel woedde, eiste ook aan de Leidse academie haar 
slachtoffers twee hoogleraren in de theologie. I ucas Trclcatius en Franciscus 
lunius De eerste werd nog door lumus in een rede herdacht, de tweede door 
Gomarus, nu de enige overgebleven hoogleraar theologie aldaar Gomarus was 
bi| het overlijden van lunius aanwe/ig en had in diens laatste ogenblikken met 
hem gesproken /even jaar later (in 1609 dus), in de pamflettenstnjd tussen 
Bertius en Gomarus zou Bertius verklaren, de mededelingen van zijn tegen
stander over dit overlijden in twijfel te trekken(417) 

Die mededelingen had Gomarus gedaan in de zojuist genoemde lijkrede(418) 
Junius voor/ag op zijn sterfbed althans volgens Gomarus dat de theologi
sche faculteit voor grote moeilijkheden kwam te staan Gomarus moest daarom 
nauwge/et en trouw 7ijn plicht doen en, als Staten of curatoren hem bij /ich 
zouden roepen of als hi| bij een andere gelegenheid met hen zou spreken, 
oprecht zijn mening kenbaar maken en hun vragen, het belang van de 
universiteit niet te verwaarlozen, de rest het hij dan aan Gods voorzienigheid 
over Kort daarop overleed hij 

De vervulling van de vacature-Jumus was een moeilijke zaak Trelcatius 
senior was door zijn zoon opgevolgd, maar wie moest Junius' plaats innemen9 

Curatoren en studenten dachten aan Jacobus Arminius. toentertijd predikant 
te Amsterdam Gomarus' keuze was dit echter niet En met alleen Gomarus was 
tegen een eventuele benoeming van Arminius gekant, ook Junius zou op zijn 
sterfbed Gomarus voor hem gewaarschuwd hebben, zoals laatstgenoemde 
/even (aar later onthulde Gomarus was door Junius gemaand "dat alsoo ick 
alleen Professor in Theologie soude wesen, dat ick de E E Heeren Curateurs 
ende Burchmeesters soude waerschouwen, dat soo I Arminius beropen wierde, 
te vreesen stont, de verstoonnge van de Umversiteyt, ende vande Kercke 
alsoot, Godt betert, gheschiet is пае dése wijse voorsicmnghe, ende voorseg-
ginghe"(419) 

In 1602 verscheen wederom een aardrijkskundig werk van Bertius de Vanae 
Tabulae een verzameling van twintig kaarten, gebaseerd op gegevens van oude 
geschiedschnivers en geografen(420) 

Curatoren en burgemeesters heten in 1603 twee maal blijken, dat zi| wel 
ingenomen waren met Bertius en zijn beleid begin februari verhoogden zij zijn 
salaris van 200 tot 300 gulden(421), op 11 mei besloten zij "de huvsinge des 
subregents" te verbeteren(422) 

Inmiddels was Arminius benoemd tot hoogleraar theologie, als opvolger van 
I ranciscus Junius Voordat hij echter het professoraat aanvaardde, promoveer
de hij onder Gomarus. diverse vrienden hadden hem aangeraden, dat te doen 
Op 19 juni 1603 begaf hi) zich daarom naar Leiden, teneinde op die dag examen 
te doen Drie weken later, 10 juli, volgde 's morgens en 's middags het dispuut 
om de doctorstitel te verkrijgen Arminius verdedigde stellingen "de natura 
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Dei". Opponenten waren Petrus Bertius, diens zwager Festus Hommius, nu 
predikant te Leiden, zoals wij gezien hebben. Jacobus Crucius (de la Croix), 
predikant van de Waalse kerk in Delft, en Xicolaas Grevinchovius, predikant in 
Rotterdam(423). Of er toen al, in 1603, geschillen tussen Arminius en Gomarus 
waren, en of Bertius reeds op dat tijdstip de zijde van eerstgenoemde had 
gekozen, zoals Allard beweert(424), is moeilijk uit te maken; expliciete gege
vens daarover zijn er, naar mijn beste weten, niet te vinden. 

In 1604 publiceerde Bertius zijn ¡.ogicae Peripateticae libri VI(A25). evenals 
de Elementa logices van Molinaeus een verkorte weergave van Aristoteles' 
Organon ten dienste van het onderwijs; Sassen merkt dan ook op(426), dat het 
nauwelijks het werk van een oorspronkelijk denker genoemd kan worden. 
Waarschijnlijk is het werk ontstaan uit Bertius' lessen aan het Statencollege. 
Het werk was opgedragen aan curatoren en burgemeesters. Deze konden dit 
waarderen, en schonken de subregent daarvoor op 9 februari van dat jaar een 
bedrag van 125 gulden(427). Als handboek werd het een veel gebruikt werk: er 
verschenen herdrukken in 1607, 1616, 1621 en 1636. 

Het werk van Bertius bestaat uit zes boeken, overeenkomend met de zes 
werken van het Organon: boek I met de Categoriae, boek II met Peri 
Hermèncias (De Interpretatione), boek III met de Analytica Priora, boek IV 
met de Analytica Posteriora, bock V met de Topica en boek VI met de De 
Sophisticis Elenchis. Zelfs in de capita-indeling volgt Bertius vaak getrouw de 
grote leermeester uit Stagira. 

Wat de opzet van het werk betreft is het enkele jaren eerder verschenen 
logica-handboek van Molinaeus iets origineler. Dit werk bestaat slechs uit twee 
boeken. Molinaeus heeft het gebruikelijke begin van de logische handboeken 
(uitweidingen over de natuur van de logica, de categorieën en de praedicabilia) 
bekort tot enkele pagina's, maar daarentegen wél meer aandacht geschonken 
aan de leer van nomen, verbum en enunciatio (door Aristoteles behandeld in 
zijn Peri Hermèneias). De Elementa Logices van Molinaeus behandelt in boek I 
("De forma syllogismi") de leer van Aristoteles' Peri Hermèneias en Analytica 
Priora, en in boek II ("De materia syllogismi") hetgeen Aristoteles heeft 
behandeld in zijn Topica, Analytica Posteriora en De Sophisticis Elenchis (in 
die volgorde, dus ook hierin enigszins afwijkend van de traditie). 

Het werk van Bertius daarentegen is grotendeels strikt aristotelisch, en niet 
alleen in de vormgeving: ook inhoudelijk. Wie hoopt enkele originele, of 
minstens van Aristoteles afwijkende, denkbeelden aan te treffen, komt bedro
gen uit. Wel wil Bertius in zijn uitleg van de aristotelische logica soms wat 
christelijke elementen invoeren - het handboek was primair voor de studenten 
van het Statencollege, d.w.z. voor toekomstige predikanten, bedoeld - maar 
.dal is ook zo ongeveer het enige dat men aan eigen inbreng aantreft. Het lijkt 
me dan ook weinig zinvol, de inhoud van het gehele werk (van Bertius) 
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gedetailleerd te bespreken het zou een herhaling-in-het-kwadraat zijn van wat 
eerder (en veel beter) door de Staginet is geschreven 

Door zijn (relatief lange) staat van dienst genoot de subregent in bepaalde 
kringen vertrouwen, en daarom was het voor sommigen met onbelangrijk, een 
aanbeveling van Bertius te hebben Zo schreef hij op 10 augustus 1604 vanuit 
Loevestein een brief aan Arent Cornehsz (Arnoldus Cornehi), die curator van 
Latijnse school en fraterhuis m Delft was, deze brief bevatte een aanbeveling 
voor de Haagse schoolmeester Theophilus Vlincius(428) 

Een bijzondere eer viel Bertius te beurt op 17 juli 1604 Op die dag besloot de 
Akademische Senaat, hem de titel "magister artium" te verlenen, en wel honoris 
causa, dat wil zeggen zonder dat Bertius er enig examen voor hoefde af te 
leggen ("citra ullum examen" staat dan ook in de Acta Senatus van die dag te 
le/en(429)) Er was overigens wel kort tevoren een precedent geweest de Schot 
Murdisonius, de gunsteling van de Senaat, die slechts de titel "hcentiatus iuris" 
mocht voeren, werd op 19 mei 1604 honoris causa tot doctor in de rechtsweten
schap gepromovcerd(430) Dat neemt met weg, dat het toch een hele eer 
voor Bertius was, en dat het /ijn destijds bij sommigen geschonden reputatie 
alleen maar ten goede kon komen 

En ook bij een andere gelegenheid zou de Senaat in dat jaar een blijk van 
erkenning geven van Bertius' kwaliteiten Op 8 oktober 1604 overleed Janus 
Dousa. de heer van Noordwijk, een van de stichters en curatoren van de Leidse 
universiteit De Senaat besloot dat alle professores ordinarli naar de begrafenis 
van Dousa in Den Haag, op dinsdag 12 oktober daaropvolgend, zouden gaan 
Fr /ouden die week uit rouw geen colleges worden gegeven, en een professor 
extra-ordinanus zou op vrijdag 15 oktober de lijkrede houden(431) Het 
uitspreken van die rede nu werd toevertrouwd aan Petrus Bertius, die dit inder
daad op die bewuste vrijdag 's morgens om tien uur gedaan heeft(432) 

Aangezien wij nog enige gedrukte exemplaren van deze oratie bezitten -
curatoren en burgemeesters besloten namelijk op 8 november, de rede op 
kosten der universiteit te laten drukken(433) - kunnen wij nog heden ten dage 
Bertius' woorden lezen 

Voorin in de uitgave die de Leidse universiteitsbibliotheek bezit(434) lezen 
wij (op ρ A 2) het volgende Epigramma 

Dousa fuit, Dousam Nymphae deflete Batavae 
Exceptus coelo est, dicite, Dousa fuit 

Dan volgt de eigenlijke oratio Ik zou liever gewild hebben, zo zegt Bertius, dat 
Dousa nog leefde, ol dat iemand anders hier de lijkrede uitsprak, daar ik bij het 
spreken meer bewogen ben dan mijn leeftijd of geoefendheid schijnen toe te 
staan, en ik bovendien bij deze gelegenheid zo van mijn stuk ben, dat ik bang 
ben dat mijn krachten mij midden in de redevoering in de steek laten Maar 
aangezien God besloot. Dousa met langer te laten leven, en de Senaat om mij 
deze rede te laten uitspreken, meende ik met te moeten weigeren, ondanks de 
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/wakhcid van mijn talent, ondanks de wond die ik onlangs gekregen heb bi| de 
dood van enige van mijn geliefde kinderen(4'?5), ondanks de geringe voorberei
dingstijd die ik had Zoals een dier dat van nature bang is en tot vluchten 
geneigd, 7ich ineens dapper betoont, wanneer het ziet. dat het in het nauw 71t en 
niet meer vluchten kan, 70 /ou ik, die door mijn natuurlijke aanleg en de 
bepaling van mijn wil alti|d het middelmatige pleeg na te streven, en dat dan 
nog alleen met schroom(436), nooit in /o'n schitterend gezelschap, bij zo'n 
ernstige en moeihike zaak, de waardigheid van de/e plaats hebben durven te 
bereiken, als daar met uw ge/ag, rector Bronchorstius(447), en dat van u, 
Vaderen van de Akademie, aan te pas was gekomen 

Aldus Bertius, die dan uitvoerig de levensloop van Dousa schetst Met liefde 
gedenkt hij Dousa's /oon Janus, met wie Bertius /eer bevriend was, en die /ijn 
vader enige ]aren daarvoor in de dood was voorgegaan Ook de rol van Dousa 
bij het beleg en ont/et van ï eiden komt ter sprake 

Toen de Prins en de Staten erover dachten, een akademie in de/e stad op te 
richten - /o gaat Bertius verder hadden /i] voor de voorbereiding daarvan 
geen betere keus kunnen doen dan Dousa daarmee te belasten, een man van 
grote eruditie en met vele andere goede eigenschappen Zo gaf hij dan 29 jaar 
lang, ν anaf de stichting in 1575, leiding aan de universiteit, samen met anderen 
Hij trok beroemde hoogleraren aan, /oals Lipsius en Scaligcr(4'<8) Hij /orgde 
aanvankelijk alleen voor de bibliotheek, later (in 1591) deed /ijn /oon dat, nog 
later (in '94) ik Onder 7ijn auspicien dan, door mijn werk en door uw 
raadgevingen. Van Hout, is de akademische bibliotheek geordend zoals die nu 
is(419) 

Toen hij onlangs naar 7ijn schoonzoon in bnesland was gegaan om enige 
pnve-zaken te regelen, werd hi| daar /iek, toen het erger werd, besloot hi| naar 
/ijn vaderstad terug te keren Nadat hij afscheid had genomen van de zi)nen, 
stierf hij, in gelovige overgave, op de achtste oktober hr is geen reden, thans 
bedroefd te /i|n, hij is nu opgenomen in de eeuwige zaligheid 

Zo besloot Bertius zijn rede In de gedrukte uitgave van de oratie is voorts 
nog opgenomen een Index van boeken, door Janus Dousa geschreven en 
uitgegeven, idem van werken van anderen, door Dousa uitgegeven, een lijst met 
boeken van Dousa die gedeelteli|k voltooid waren, een lijst met werken die 
door zijn zoon Fanus Dousa. door Georgius Dousa en door branciscus Dousa 
/ijn uitgegeven, en tenslotte een gedicht van Daniel Heinsius. toen buitenge
woon hoogleraar in de dichtkunst te Leiden, op de lijkrede van Bertius(440) 

Cen van de mensen met wie Bertius regelmatig correspondeerde, was Isaac 
Casaubonus(441) De/e Zwitserse klassiek filoloog door Scaliger de grootste 
geleerde van zijn tijd genoemd, was in 1582 hoogleraar Grieks geworden te 
Geneve en m 1596 te Montpellier Hendrik IV had hem in 1598 naar Parijs 
gehaald, waar hij echter als slachtoffer van godsdiensthaat geen professoraat, 
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maar het ambt van bibliothecaris kreeg Diverse brieven, tussen Bertius en 
Cdsdubonus uitgewisseld. /i|n nog bewaard gebleven Zo schreef Casaubonus 
op 15 november 1604 vanuit Parijs een brief aan Bertius(442) l aatstgenoemde 
had Casaubonus in een bnel, die verloren is gegaan, kennelijk geschreven, dat 
hi] nu enige vrije tijd had Hierop doelt Casaubonus, als hij schrijft "Ik twijfel 
er niet aan, dat gn Hive vrije tijd, waarover gij u verheugt, 70 gebruikt als een 
man met die vroomheid en eruditie past "(441) Casaubonus had het niet naar 
/ijn zin in Parijs, er waren mensen die hem van het v\are geloof wilden 
afbrengen, en zelfs het gerucht verspreidden dal hij zich weldra /ou bekeren, en 
/ij deden dat met /oveel overredingskracht, dat sommigen meenden dat die 
bekering al een (eit was "Het enige dat ik kan doen, is dag en nacht tot God 
bidden, dat Hij het licht der waarheid ¿al doen schijnen," schrijft Casaubonus, 
die tenslotte nog informeert naar Scaliger en Heinsius (die toen beiden , de 
eerste als gewoon, de tweede als buitengewoon hoogleraar, aan de I cidse 
universiteit werk/aam waren) 

Op 4 november 1605 schreef Casaubonus, die niettemin nog steeds in Parijs 
was, weer een brief aan de subregent(444) De/e was kennelijk m die tijd bezig 
geweest met een boek over met-orthodoxe geloofsopvattingen, Casaubonus 
schreet "Ik prijs uw voornemen, alle ketterijen te belichten(445) Ik heb immers 
gemerkt, dat het dikwijls, /owel vroeger alsook in on¿e tijd, gebeurd is, dat 
mensen die allerminst slecht /ijn, doch met op de hoogte van dat onderdeel van 
de kerkgeschiedenis, onnadenkend tot /ulke meningen of formules vervielen, 
dat /ij die niet konden verdedigen /onder de besmetting van de dwalmg(446) 
hn zij die meer uit onwetendheid dan uit eigen vrije wil aanstoot geven, 
verdienen het, door de inspanning en de ijver van de goeden geholpen te 
wordcn(447) Ga daarom door, zoals gij begonnen /ijt, de fakkel te ontsteken 
voor hen die minder ervaren 7ijn(448) " Casaubonus bood hem daarbij zijn 
diensten aan, als hij bi| zijn lectuur iets tegenkwam waarvan hij dacht dat 
Bertius het /ou kunnen gebruiken, /ou hij het hem laten weten 

Uiteraard correspondeerde Bertius ook met anderen, /o be/ittcn we onder 
andere nog een brief van hem aan Vulcanius. van 25 februari 1605(449), die 
overigens mets belangrijks bevat De brief die hij op 12 oktober 1605 aan 
Meursius schreef, is al in het eerste hoofdstuk van deze levensschets ter sprake 
gckomen(/ie voetnoot 7) 

Inmiddels was naast het Statencollege nu ook het Waalse College opgericht 
In 1604 had de Waalse kerk 800 gulden gekregen om daarvan studenten in het 
Statencollege een opleiding te geven, op voorwaarde dat die alumni zich later in 
dienst zouden stellen van Waalse gemeenten hier Een jaar later echter, in 1605 
dus, kreeg de Waalse kerk toestemming, een eigen regent aan te stellen, dit werd 
Daniel Colonius (die wij nog kennen van zijn briefwisseling met Bertius) Hij 
kreeg dezelfde privileges als de regent van het Statencollege(450) Een subre
gent heeft het Waalse College nooit gehad 
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Begin juli 1606 overleed Johannes Kuchlinm, de schoonvader van Bertius de 
regent van het Statencollege op 60-jange leeftijd(451) Op 5 juli werd hij in 
Leiden begraven Onmiddellijk na de begrafenis hield Lucas Trelcatius junior 
de lijkrede, waarna Bertius, die daartoe speciale toestemming van de Akade
mische Senaat had gekregen, in de gehoorzaal van het Statencollege een woord 
ter nagedachtenis van de overledene sprak voor de Ьигьа1еп(452) 

Nu het College dan /onder regent was stonden de Staten van Holland en 
Westfnesland voor de opgave een geschikte opvolger te vinden Daarom 
kwamen curatoren en burgemeesters in vergadering bijeen, om de Staten 
desgevraagd inlichtingen te kunnen geven Men voerde diverse onderlinge 
besprekingen, afgewisseld door "cemge particuliere compantien", en pleegde 
overleg "metten heer advocaet vanden lande" alsook "metten professoren 
theologiae, om vanden selven te verstaen wat persoonen sijlu^den zouden 
bequaem agten, om 't voors regentschap ter eeren ende ten dienste vant 
Collegie te mogen betreden" üe hoogleraren van de theologische faculteit 
hadden, evenmin als de leden van de I eidse kerkeraad, bepaald geen aanspo
ring nodig om desnoods ongevraagd - hun adviezen te geven Zij bevalen 
onder andere Wernerus Helmichius(453), predikant te Amsterdam, aan Deze 
was al in 1591, toen hij nog predikant in Delft was, door Leiden als hoogleraar 
theologie gevraagd(454) Ook Johannes Becius(455), predikant te Dordrecht, 
stond op hun voordracht 

Toch ging men niet onmiddellijk tot de benoeming van een nieuwe regent 
over, men besloot, de leiding van het College voorlopig toe te vertrouwen aan 
Bertius(456) Deze had zijn goede diensten al op 4 juli 1606 in een brief aan 
Gecommitteerde Raden van Holland en Westfnesland aangeboden "lek /al 
daer en tusschen naer m>n vermogen in alle vleit en getrouwiche>t verzorgen 
dat de directie van het Collegie in zyn behoorlvckeen gewoonl>ckestuerblyve", 
had hij geschreven(457) 

Men achtte het kennelijk op dat moment nog niet raad/aam, Bertius 
deiinitief tot regent te benoemen De reden daarvan /al niet /o/eer gelegen /ijn 
in 's mans verleden het studentenoprocr was nu al /o'n twaalf jaar geleden en 
daaina hadden /owel curatoren als de Senaat herhaaldelijk blijken van 
vertrouwen in Bertius gegeven - als wel in de twijfel die er bij sommigen 
bestond, of "sijn humeuren soude mogen strecken tot cemge moderane int 
stuck van religie te gebru>cken"(458) 

Dat met iedereen overtuigd was van Bertius' rechtzinnigheid in geloofszaken, 
bleek ook uit de medeling van curatoren, dat hij /ijn boek over het pelagiams-
me, aangezien "bij eenige geoordeelt wierde 't selve niet stichtelijc te sullen 
wesen". voorlopig maar niet moest uitgeven doch moest wachten op nadere 
toestemming van de Staten(459) Ook was daar het verzoek van de curatoren 
aan de hoogleraren van de theologische faculteit, om - overeenkomstig de 
Ordonnantie van tijd tot tijd aanwe/ig te /ijn bij de repetities van hun lessen, 
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die de subregent met de bursalen moest houden, opdat Bertius "oorsaecke 
soude hebben om op d'een off d'andere materie te spreecken"(460) Curatoren 
hadden kennelijk geen volledig vertrouwen in Bertius' onderricht, voorzover 
dat op het terrein van de theologie lag Toch is van die controle door de 
hoogleraren in de godgeleerdheid niet veel gekomen Toen de curatoren in hun 
vergadering van 21 november 1606 aan genoemde hoogleraren de reden van dat 
verzuim vroegen, antwoordden 7i] "dat sij daer toe niet en waren versogt nog 
geinsinueert, ende te vooren met en conden weten wanneer de repetitien souden 
geschieden" Wellicht hield Bertius de repetities op steeds wisselende tijden, 
want hij zal dergelijke bezoekjes wel niet 70 op prijs gesteld hebben, zoals 
Duker(461) veronderstelt Niettemin kreeg hij opdracht, de betrokken hoogle
raren voortaan bijtijds te waarschuwen 

Ook bij een andere gelegenheid probeerde men enig inzicht te krijgen in 
Bertius' gevoelens in het godsdienstige Op de Zuid-Hollandse S>node van 
Ciorkum die op 8 augustus 1606 begon, besloot men, dat naast de hoogleraren 
van de Leidse theologische (acuiten en de predikanten ook de regenten van het 
Statencollcge en het Waalse College de Confessie en de Heidelbergse Catechis
mus zouden doorlezen en daarna eventueel aanmerkingen maken, opdat men 
kon zien of deze geschriften voor revisie in aanmerking kwamen(462) Bertius, 
waarnemend regent van het Statencollegc, beloofde het verzoek in te willi-
gen(463) Volgend jaar zou blijken, dat hij, en Armimus met hem, een 
herziening van Belijdenis en Catechismus niet alleen wenselijk, doch ook 
noodzakelijk achtten(464) 

Intussen ging het leven op het Statencollcge gewoon door, en dat betekende 
voor Bertius die nu eigenlijk regent en subregent tegelijk was, een drukke tijd 
Geen wonder, dat er van zijn oude plannen, zoals het uitgeven van die brieven 
van Lipsius die nog niet uitgegeven waren(465), weinig oí mets terechtkwam 

Dat Bertius weinig vrije tijd had. blijkt ook nog uit een ander voorval In 
1606 was het eerste grote werk van Bertius' leerling Vossius, de Institutionen 
Oratonae, uitgekomen bij de Leidse drukker Andreas Cloeck Kort na het 
verschijnen van dit werk begon \ ossius aan de voorbereidingen voor een 
tweede druk, de hoofdtekst zou hetzelfde blijven, maar er zouden hier en daar 
enige verbeteringen en aanvullingen aangebracht worden De student Janus 
Ruigersius, een vriend van de auteur, fungeerde als kontaktman tussen Vossius, 
die toen in Dordrecht zat, en de drukker Bertius en Baudius(466) hadden zich 
bereid verklaard, bij het corrigeren een handje te helpen Doch wat eerstge
noemde betrof, kwam daar niet veel van terecht, telkens weer beklaagde 
Rutgersius er zich over, dat Bertius zeer veel tijd nodig had en de papieren soms 
langer dan een week bij zich hield zonder ze in te kijken I ater heeft Vossius 
overigens, waarschijnlijk ook om andere redenen, een Dordtse uitgever 
gezocht(467) 
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Al bestonden er dan hier en daar twijfels over Bertius' godsdienstige 
opvattingen, toch waren de curatoren o\er het algemeen wel tevreden o\er de 
wij/e waarop hij tot dan toe het regentschap had waargenomen Die te\reden-
heid brachten /ij begin tebruan 1607 /eer duidelijk tot uiting b;j acte van 
Gecommitteerde Raden werd Bertius nu definitief tot regent \an hel Statencol-
lege benoemd(468) Bertius legde /ijn buitengewoon hoogleraarschap in de 
ethiek neer; als zodanig werd hij opgevolgd door de Schot Jacchaeus(469) Als 
subregent werd Justus Jacobi Bulaeus benoemd(470) 

Enkele dagen na de benoeming gingen curatoren en burgemeesters, alsmede 
de rector magnificus, Snellius, en twee hoogleraren theologie. Armimus en 
Frelcatius junior, in plechtige optocht naar het Statencollege(471) F.erst ging 
men naar het huis van Bertius, waar men hem het besluit van Gecommitteerde 
Raden voorlas en hem uitnodigde, de in de Ordonnantie voorgeschreven eed af 
te leggen. Intussen waren alle bursalen samengekomen in het groot auditorium. 
In aanwezigheid van de Leidse magistraat en de curator jonkheer Cornells van 
der M ijle - op wiens voordracht Bertius benoemd zou /ijn(472) hield 
Armimus een toespraak tot de alumni, waarin hij hen vermaande een leven te 
leiden overeenkomstig de waardigheid van het ambt dat /i\ later /ouden 
bekleden, en gehoorzaam te /ijn aan de over hen gestelde personen 

F.n om de feestvreugde luister bij te zetten, schonken curatoren en burge
meesters aan de bursalen "tot vercennge voorden aencompste des nieuwen 
regents twaelff gulden om daervan in te leggen een tonneken wijn ende 
eerhjeken vroijlijck te sijn"(473) 
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HOObDSTUK. 4 

Regent van het Statencollege 1607-1615 

A Beitms Midaiht \an gecsnerwantbthap met Annmius 

Zo had Bertius dan de leiding gekregen van de instelling die hij veertien jaar 
lang als subregent had gediend De eerste maanden na 7ijn benoeming als 
regent horen wij \nj\vel niets van hem, hij heeft 7ich ongetwijfeld grondig in 
/i]n nieuwe funktic willen inwerken Het enige getuigenis dat wij uit die lijd over 
hem bezitten, is de aanbevelingsbrief die hij op 29 juni 1607 aan Hogerbeets, de 
voorzitter van de Moge Raad, schreef voor een verder niet met name genoemde 
student van het Statencollege, wiens vader predikant was(474) 

Op 14 augustus 1607 begon in Delft de Particuliere Svnode van Zuid-
Holland Ook toen werd, evenals dat geschied was op de S>node van Gonn-
chem van 1606. een mogelijke revisie van Catechismus en Belijdenis ter sprake 
gebracht Deze geschriften waren geleidelijk aan, ondanks het verzet van de 
rekkelijken, als bindende regels van de gereformeerde kerk aanvaard Lang
zaam maar zeker was de gewoonte ontstaan, van alle predikanten onderteke
ning van deze geschriften te eisen Omdat in deze geschriften de contra-
remonstrantse opvatting over de predestinatie duidelijk was vastgelegd, 
voelden de Remonstranten (de term mogen wij natuurlijk voor 1610 nog met 
gebruiken) zich onbehaagli)k over het toenemend gezag van Coniessie en 
Catechismus(475) 

Nu werd in Delft een mogelijke revisie van deze geschriften weer ter sprake 
gebracht De meeste predikanten hadden geen bezwaren tegen de geschriften, 
enkelen verklaarden, met hun onderzoek nog niet klaar te zijn, en te zijner tijd 
eventueel aanmerkingen te zullen maken Wat de hoogleraren van de Leidse 
theologische faculteit betrof Gomarus wilde het verzoek van de Synode wel 
inwilligen, met omdat hij zou twijfelen aan de waarheid van die geschriften, maar 
om de Synode ter wille te zijn, een soortgelijk antwoord kwam van Trelcati-
us(476) Arminius gaf ten antwoord, dat hij de geschriften onderzocht had en 
daarmee zou doorgaan, met mogelijke aanmerkingen zou hij mettertijd naar 
omstandigheden handelen Het antwoord dat Bertius en Colonius, de regenten 
van respectievelijk het Statencollege en het Waalse College, gaven, was in 
dezelfde geest als dat van Armmius(477) 

De antwooiden van Armimus en Bertius kwamen nogal vaag over, het was, 
alsof zi| wel bezwaren hadden,maar die met openbaar wilden maken Dit bleek 
inderdaad het geval te zijn Wtenbogaert gaat in zijn Kerckelutke Historie op 
de redenen van een en ander in(478) Armimus, als hoogleraar, en Bertius, als 
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regent, verklaarden met onder de Particuliere Svnoden van Zuid- of Noord-
Holland te staan, maar onder de Ргомпсіаіе of Nationale S\node(479), en 
derhalve niet aan de resoluties van de Particuliere Synoden onderworpen te 
/ijn Voorts zeiden 7ij, dat het onderzoeken van genoemde geschriften voort
sproot uit de resolutie van de Staten-Generaal "spreeckende van Revisie der 
selver in 't Synodus Nationael by haer te convoceren alwaer dan ook die 
opemnge most geschieden niet op eemch Synodus Particulier van dese of die 
Provincie" Ook waren de Particuliere Sv noden met gekwalificeerd, over zo'n 
algemeen geschrift te oordelen of, zonodig, het te corrigeren Als zij (dat wil 
zeggen Armimus en Bertius) hun bezwaren kenbaar zouden maken en de 
Particuliere Synode hen zou veroordelen, zou dat voortkomen uit vooroorde
len jegens hen Juist om aan die vooroordelen te ontkomen, wilden zij wachten 
tot de Nationale Synode Dat zij gedwongen werden tot een zo ontijdige, 
voorbarige opening van zaken, kwam door de verdenkingen die men tegen hen 
had Maar als men meende, reden te hebben voor zulke verdenkingen, dan 
moesten degenen die hen verdachten tegen hen optreden "per viam accusatio-
ms", als aanklagers, en niet "per viam Inquisitioms", daar zij al eens onderzocht 
waren, namelijk bij het aannemen van hun ambt, en daardoor "geen vorder 
examen Inquisitonael onderworpen en waren" Zij die dit /o wilden doordrij
ven, zochten noch waarheid noch vrede, maar probeerden alleen maar uitlatin
gen uit hun mond te horen te krijgen, om hen op grond daarvan moeilijkheden 
te bezorgen, en dat alles omdat zij "met mede en hadden geroepen so stijf als 
andere by de Conlessie ende Catechismus te willen leven ende sterven" 
hetgeen zij met konden verklaren dan nadat die geschriften op de Nationale 
Synode waren herzien Voorts verklaarden zij dat de Staten van Holland nog 
onlangs hadden besloten, dat de genoemde opening van zaken gegeven zou 
worden op de Nationale Synode, of de Provinciale ("van Hollant in 't 
by sonder"), en dat deze Nationale of Provinciale Synode tegengehouden werd 
door degenen die zich verzetten tegen genoemde revisie Kortom, zo zeiden zij, 
dit voorbarig bekend maken van hun bedenkingen, in de Classes en de 
Particuliere Synoden, zou nergens anders toe dienen dan "alle de Classen met 
Disputen te vervullen Prcdickstoelen te doen daveren" en de voorstanders van 
herziening bij het volk zwart te maken, hen uit te maken voor valse leraren en 
nieuwlichters, hen te straffen "met opschortingen van diensten en andere 
censuren", of zelfs met ontslag Dit alles zou ongetwijfeld grote verwarring in 
de kerken veroorzaken, en daar wilden zij geen oorzaak van zijn, "te vreden 
zijnde met te mm daer ende soo het behoort te recht te staen indien yemant 
sich wilde vervorderen hacr over eemch verloop in Leere oft leven te beschuldi
gen ende haer daer over de Kerckehjcke en andere censuren behoorhjck te 
onderwerpen" Dit waren dus de redenen van hun weigering, opening van 
zaken te geven Wtenbogaert spreekt hierover geen waarde-oordeel uit 

Jacobus Tnglandius, sinds 1634 hoogleraar in de godgeleerdheid te Leiden. 
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doet dit wel. In zijn in 1650 verschenen Kerckelycke geschiedenissen levert hij 
veel kritiek op het bovengenoemde werk van Wtenbogaert; zo ook op de 
passage, waarin Wtenbogaert de redenen van de houding van Arminius en 
Bertius op de Synode vermeldt(480). 

Arminius en Bertius beweerden, niet onderworpen te zijn aan een Particulie
re. doch alleen aan een Provinciale of Nationale Synode. Doch daar is wel het 
een en ander tegen in te brengen, vindt Triglandius. Ten eerste: de hoeveelheid 
kerken in Holland en Westfriesland is zo groot, dat jaarlijks in plaats van één 
provinciale, twee particuliere synoden gehouden werden, en wel onder het 
gezag van dezelfde hoge overheid waaronder anders de provinciale synode zou 
zijn gehouden. Ten tweede: de gedeputeerden van beide synoden (van Zuid- en 
van Noord-Holland) - de gedeputeerden van beide synoden samen waren in 
feite de gedeputeerden van een provinciale synode, als die gehouden zou zijn -
hadden om die opening van zaken verzocht. Ten derde: zo zij al niet als 
professor en regent onderworpen waren aan de particuliere synode, dan waren 
zij dat toch wel als leden van de kerk. Ten vierde: Arminius en Bertius 
onderwezen jeugdige mensen, die later de kerk zouden gaan leiden; de kerk was 
hier dus zeer nauw bij betrokken, en de gedeputeerden kwam niets dan lof toe 
voor hun christelijke zorg. Ten vijfde: een dergelijke opening van zaken werd 
ook geëist door de correspondentie, die tussen de kerkelijke vergaderingen en 
degenen die in dienst van de kerk waren, onderhouden diende te worden. 

Het was overigens niet de bedoeling, dat de particuliere synode een oordeel 
zou uitspreken over de bezwaren, maar dat zij die zou doorgeven aan de 
nationale synode. De gedeputeerden van de particuliere synode wisten heel 
goed, dat een revisie van die geschriften de hele kerk aanging, dus een zaak was 
van een nationale synode; maar wanneer zij eventuele bezwaren al in een vroeg 
stadium zouden kennen, konden zij later een des te rijper oordeel erover vellen. 

Arminius en Bertius wilden geen opening van zaken geven vanwege de 
verdachtmakingen aan hun adres. Doch als zij dit wél gedaan hadden, oordeelt 
Triglandius, hadden zij zich kunnen zuiveren van die verdenkingen; maar door 
hun weigering hebben zij bewezen, dat er in die verdenkingen wel een kern van 
waarheid zat. 

Verder hadden zij naar voren gebracht, dat degenen die bepaalde verdenkin
gen tegen hen koesterden, "per viam accusationis" moesten handelen, en niet 
"per viam inquisitionis". Maar van een inquisitie was volgens hem geen sprake 
geweest; zij vroegen de weigeraars niet, wat zij van dit of dat punt vonden, maar 
"versuchten vriendelijck ende broederlijck dat zy hacr bedencken /tot gherusti-
cheyt vande Kerckelijcke vergaderinghen / wilden openen". Dat degenen die hen 
verdachten, waarheid noch vrede zochten, was volgens Triglandius onwaar: 
juist om de waarheid, die verduisterd werd, helder te maken en de vrede, die 
verstoord werd, te herstellen verzochten zij om die opening van zaken. Dat 
Arminius en Bertius niet, zoals anderen, hadden verklaard bij Confessie en 
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Catechismus te willen leven en sterven, was niet erg, dat was hun ook met 
gevraagd alleen dat /ij hun bedenkingen tegen die geschriften openbaar /ouden 
maken "om in S>nodo behoorli]ck geexamineert te worden" (Hier valt 
Fnglandius mijns in/iens door de mand kennelijk was het dus toch de 
bedoeling "per viam inquisitioms" tegen hen op te treden') 

Als buitenstaander komt men, na bijna vier eeuwen, makkelijk in de 
verleiding meewarig het hoofd te schudden over dit soort opgeblazen toestan
den Toch waren de/e /aken in die tijd wel belangrijk En juist omdat /e ¿o 
belangrijk waren, is de voorzichtigheid van Armimus en Bcrtius /o goed te 
begrijpen Triglandius had makkelijk praten toen hij /ijn boek schreef waren 
de kaarten geschud en was het duidelijk welke partij gezegevierd had 

In augustus 1607 overleed Lucas Frclcatius junior, die vijfjaar daarvoor/ijn 
vader was opgevolgd als hooglet aar in de theologie(481) Het houden van de 
lijkrede na de begrafenis, werd opgedragen aan Bertius(482) 7owel in de 
1 eidse universiteitsbibliotheek als in de Koninklijke Bibliotheek te V 
Giavenhage bevindt /ich nog een exemplaar van de/e oratie(484) 

"Wij hebben de laatste eer bewe/en aan 1 relcatius, /oals wij dat vijf jaar 
geleden ook aan /ijn vader gedaan hebben Ofschoon het prijzen van overlede
nen geoorloofd is, moeten wi| hierin niet de grenzen overschrijden," /o begint 
Bertius zijn rede 

"De dood van Trelcatius is een gemis voor zijn familie de kerk de 
universiteit, de staat, maar de almachtige God heeft nu eenmaal zo beschikt 
Wij /ijn nu eenmaal op deze voorwaarde op de wereld gekomen dat wanneer 
God ons zou roepen wij er weer vanaf zouden gaan Fen troost is, dat de 
dood voor allen gelijk is, de rijke heeft dan mets meer aan zijn geld, de machtige 
niets meer aan zijn invloed, de sterke niets meer aan /ijn kracht, WIJ vallen allen 
onder dezelfde wet(484) Waarom zullen wij bedroefd zijn dat hij ons is 
ontnomen terwijl hij anders met met God, met Christus, met de heiligen, met 
zijn vader herenigd kon worden' Bovendien is hij als een gelovige christen 
gestorven 

Trelcatius was slechts 34 jaar, toen hij stierf Heeft hij zo'n vroege dood 
verdiend ' vraagt men zich af Maar het is gemakkeli]ker het lot te beschuldigen 
dan het te verandeien God heeft dit gewild, en Hij heeft het zo gewild, wat 
zullen wij dan daartegen strijden'(485) Bovendien veel jaren tellen is nog iets 
anders dan lang leven, van iemand die oud is geworden moet je vaak niet 
zeggen hi| heelt lang geleefd, maar hij is er lang gewcest(486) Hij die veel tijd 
heeft besteed aan het beoefenen van de deugd en de wijsheid, hij heeft lang 
geleefd Zo was ook het leven van Trelcatius, hij telde niet veel jaren, maar heeft 
wel lang geleefd Schi|nt het u toe toehoorders, dat hij, die zo veel in weinige 
jaren heeft gepresteerd, te kort heeft geleefd, terwijl vele anderen zo veel dingen 
nauwelijks kunnen presteren in veel jaren9 
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I aten wij da.irom niet onze Lucas betreuren maar ons/elf, niet de herder, 
maar de kerk, niet de leraar, maar de school, niet de vader, maar de kinderen," 
zo besluit Bertius zijn rede(487) 

Behalve de/e rede, die nog in hetzelfde ]aar in diuk verscheen, zag in 1607 
ook nog een ander werkje van Bertius het licht, en wel op het gebied van de 
wijsbegeerte Het was De defmitione et causis(A%%). een werkje dat volgens 
Sassen het kader van de artistotehsche schoollogica niet te buiten gaat 

Het schrijven van filosoiischc werkjes en redevoeringen /al Bertius wel in zijn 
vrije tijd, voor/over hij die had, gedaan hebben, zijn eigenlijke taak bestond in 
het regentschap, met alle besognes die daar bij kwamen, zoals nog eens blijkt 
uit /i|n brief van 17 april 1608 aan Cornelius Grotius(489) 

Soms bracht dat regentschap aangename verrassingen, zoals in mei 1608, 
toen Bertius een haan cadeau kreeg van de vader van een van zi|n alumni, Jason 
Bilandus Een broer van deze, lohannes Bilandus, had in een brief van 3 mei 
van dat jaar Bertius verzocht "met den aldereersten tot diens faveur een 
testimonium ofte getuvgemsse van leven ende leere te willen oversenden", en in 
een post-scriptum belooft hij dan "Mijn vadei sal met den eesten U E een 
calcoenschen haen senden, ende bidde dat Ij E die in vnentschap believe 
t'ontfangen want het vuyt jonsten geschiet" Dat hij wel vaker blijken van 
waardering in natura kreeg, bhikt bijvoorbeeld ook uit de brief van de vroed
schap van Kampen, van 26 september 1609 "U E schicken wij bij desen tot een 
danckbaerheyt sekeren gedroechden Issellhaem. soc goedt als wij voer ditmacl 
hebben kunnen vuytgaen ende becoemen"(490) 

Het schrijven van getuigschriften over de bursalen, waar in de brief van 
Bilandus om gevraagd werd. was eén van de taken van de regent Sommige 
testimonia bezitten wij nog Soms noemt Bertius daarbij ongevraagd meteen 
ook maar wat eigenschappen van zichzelf, zoals in de brief aan de magistraat 
van Woerden, geschreven op 10 mei 1608, over de bui saai Samuel Joannis, 
waarin de regent over zichzelf spreekt als over een man met "inncrlycke affectie. 
goede patientie en wel bedachten raedt"(49I) 

Dat Bertius niet geheel ontevreden was over de vruchten die het Statencolle-
ge tot dan toe had afgeworpen, blijkt uit de brief die hij op 18 mei 1608 aan de 
curatoren van de universiteit schreef, en waarin hij onder andere zegt "De 
vruchten van t Collegic zijn door Gods genade tot noch toe zodanich ende zoo 
veel geweest, dat ze de kosten wel waerdich zijn lek hebbe tegenwoordelyck 
onder my xxxvi ordinarne Bursalen ende daerenboven noch xvi extra
ordinarios Onder desen zijnder wel thien, die aireede bequaem sijn tot de 
dienst der gemeynten Jesu Christi Daerenboven zijnder tot noch toe uyt de 
Collegie gesproten Ixi] predicantcn, xvnj rectoren of Conrectoren Ende dit 
alles binnen den tijd van \ijfthien jaren, welcke de tijt is, dat Godt Almachtich 
gelieft heeft mijn dienst tot bevordennge van \ Collegie te gebruyeken Zulx dat 
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niet alleen in Hollant, maer oock in Zeelant, Vrieslant, Gelderlant, Utrecht, 
Cleve, ja oock in Oost-Indien, de vruchten van onsen arbeyt en van den zegen 
des Heeren tot lof der H Mog Staten gespeurd werden "(492) 

Van geheel andere aard was de brief die Bertius op 14 mei 1608 schreef aan 
Rombout Hogerbeets Alvorens daarop in te gaan, is het wellicht nuttig, in 
herinnering te brengen, in welke situatie (vooral op religieus gebied) Leiden, en 
met name de universiteit, 7ich toen bevond De meningsverschillen tussen 
Arminius en Gomarus waren inmiddels duidelijk aan het licht getreden, en 
hadden velen tot discussie gebracht Ook Bertius, die 7ich volgens Wijmingd 
sedert 1608 openlijk aan de /ijde van Arminius had geschaard(493), was daarbij 
betrokken Zoals ik al in de verantwoording van deze studie heb opgemerkt, 
lijkt het mij hier niet de plaats, de verschillen van inzicht tussen Arminius en 
Gomarus nog eens uitgebreid uit de doeken te doen, hierover is reeds zoveel 
gepubliceerd, dat ik in nodelo/e herhalingen zou vervallen 

Toen de kwade geruchten over Arminius in aantal toenamen, richtte deze in 
1608 een verzoekschrift tot de Staten van Holland en Westfnesland, opdat hij 
zich voor hen, en daardoor tegelijkertijd ook voor anderen, \an beschuldigin
gen die tegen hem waren ingebracht, zou kunnen zuiveren De Staten besloten 
de Hoge Raad, waarvan Hogerbeets voorzitter was, op te dragen Armimus en 
Gomarus bij zich te ontbieden, waarbij dan tevens vier predikanten aanwezig 
zouden zi)n De bedoeling van deze conferentie, die in Den Haag, waar de Hoge 
Raad zetelde, zou worden gehouden, zou zijn te onderzoeken of er tussen 
Arminius en Gomarus verschillen van inzicht bestonden op religieus terrein 
Als dat zo was, dan moest onderzocht worden waarin die verschillen bestonden, 
met om er een oordeel over te vellen, maar om te zien of die verschillen door een 
vriendeli|k gesprek konden worden weggenomen, aan de Staten moest daar dan 
een rapport over worden uitgebracht 

Op 40 april 1608 kregen de beide hoogleraren schriftelijk het verzoek, op de 
dinsdag na Pinksteren (40 mei) voor de Hoge Raad in Den Haag te verschijnen 
Als predikanten zouden aanwezig zijn Wtenbogaert van Den Haag, Becius van 
Dordrecht, Helmichius \an Amsterdam en Herman Gerards van Enkhuizen 

Op 14 mei schreef Bertius nu, zoals gezegd, een brief aan Hogerbeets, waarin 
hij verzocht bij de conferentie aanwezig te mogen zijn(494) Hij hoopte, dat de 
conferentie een goede afloop zou hebben, want "tot nu toe heeft de verscheiden
heid van de uiteenlopende meningen niet alleen de gemoederen van sommigen 
in de war gebracht, maar ook voor mij mijn taak, die van zichzelf al moeilijk 
genoeg is, nog veel moeilijker gemaakt(495) Ik heb er steeds op toegezien, 
zoals mij is opgedragen, dat mijn leerlingen de lessen van beide hoogleraren 
volgen, ook repeteer ik van hen beiden de lessen, zonder ook maar enige 
vooringenomenheid voor een van de twee te tonen(496) En zo komt het, dat 
van mijn leerlingen sommigen de meningen van Gomarus, anderen die van 
Arminius omhelzen(497) Maar nu is mij uit gesprekken gebleken, dat zij die 
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Arminius' denkbeelden voorstaan, verdacht worden, en niet geschikt worden 
geacht voor de kerk of het onderwijs Ik verkeer in grote twijfel, wat mij in deze 
zaak te doen staat En daar ik enkele alumni heb die al bijna rijp zijn voor hun 
dienst in de kerk, zou ik om hunnentwille, alsook omwille van degenen die na 
hen komen, en omwille van mijzelf, en op de eerste plaats omwille van de 
openbare rust, wensen, dat alle controversen beslist worden Daarom zou ik 
graag zien, dat mi] op die Haagse conferentie een plaatsje gegeven zou worden 
als toehoorder en toeschouwer(498) Niet omdat ik nieuwsgierig ben en mij met 
andermans zaken wil bemoeien (want ik heb toch al genoeg te doen), maar 
omdat ik meen dat die /aak mij ten zeerste aangaat Mijn taak zal het immers 
zijn, datgene wat daar beslist wordt, uit te voeren, daar ik immers ben 
aangesteld over de jeugd die zich toelegt op de godgcleerdheid(499) Daarom 
vraag ik u, met Oldenbdrnevelt(5()0) te overleggen, opdat ik bij dat gesprek 
word toegelatcn(501) " schrect de regent aan Hogerbeets 

Of het ver/oek van Bertius werd ingewilligd, weten wi) met, blijkens de brief 
/ouden Bertius en Hogerbeets elkaar twee dagen later ontmoeten, en bij die 
gelegenheid zal de president van de Hoge Raad hem wel mondeling antwoord 
hebben gege\cn Waarschijnlijk luidde dit negatief, in het verslag van de 
conferentie lezen wij tenminste niets over een eventuele aanwezigheid van 
Bertius(502) 

Wellicht is het dienstig, hier in het kort in te gaan op Bertius' godsdienstige 
overtuigingen, al was het alleen maar omdat hij al vroeg in theologicis verdacht 
was(501) De diverse opvattingen inzake de predestinatie zijn bekend In de 
oude kerk was de voorwaardelijke predestinatie algemeen aanvaard, dat hield 
in iedereen is door God van eeuwigheid voorbestemd om deel te hebben aan 
het goddelijk leven, en alleen degenen die zich door hun zondigheid van dat 
leven beroven, zijn door Hem tot de eeuwige straf veroordeeld Calvijn 
daarentegen, uitgaande van de absolute soevereiniteit van God en de geheel 
bedorven aard van de mens, leerde de onvoorwaardelijke predestinatie slechts 
een aantal mensen wil God, zonder verder ook maar enige rekening te houden 
met zonden of verdiensten, uit hun zondigheid redden, en alle anderen laat hij 
in die zondigheid Een moeilijkheid daarbij was de vraag, ot God dit besluit 
genomen had zonder rekening te houden met de val van de mens in Adam (dit 
leerden de supralapsaners of bovenvaldnjvers) dan wel of hij dat "decretum 
hornbile" genomen had juist in het vooruitzicht van die val (dat leerden de 
infralapsaners of benedenvaldrijvers) 

Van de hoogleraren theologie waren Gomarus en Irelcatius junior overtuig
de supralapsaners, Arminius was dat, /oals bekend, niet Ook Bertius was 
aanvankelijk supralapsarier, doch had later die opvatting prijsgegeven voor de 
infralapsanschc, evenals zijn schoonvader Kuchlinus dat gedaan had(504) 

Al hadden /ij dan samen de stap van supra- naar infralapsansche opvatting 
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ge/et verder ging Kuchhnus niet de stap \an iniralapsarier tot voorstander \an 
de conditionele predestinatie was ook veel groter In tegenstelling tot Kuchli-
nus die de meningen van Armimus niet deelde en daarom met op7el enige ti|d 
zijn lessen op het Statencollege om acht uur 's morgens gaf het/eltdc uur 
waarop Armimus /ijn college aan de universiteit gaf, kon Bertius zich /eer wel 
verenigen met de opvattingen van /ηη jeugdvriend Toch liet hi| /ijn studenten 
/oals wij ge/ien hebben, steeds de colleges van zowel Gomarus als Armimus 
volgen, en repeteerde hij ook beidei lessen(505) 

Bertius was geen theoloog, laat staan hoogleraar in de godgeleerdheid, zoals 
Hendreich(506) beweert Dat hi| niettemin op het gebied van de theologie wel 
bepaalde standpunten innam werd hem dan ook door sommigen, en dan 
natuurli|k met name door mensen die ziin opvattingen niet deelden verweten 
De Franeker hoogleraar Sibrandus I ubbertus(507), met wie Bertius in 1608 en 
1609 een, later berucht geworden correspondentie voerde noemde de regent 
"een dier novateurs die, dewi|le sy inde theologie met seeckers gheleert en 
hebben, haer gheloove bvcans alle maenden verandcren"(508) Fn Voetius 
alumnus van het Statencollege. oordeelde later over zijn leermeester "Petrus 
Bertius nee tcxtualis. nee dogmaticus, nee practicus theologus, qui cum illotis 
manibus ad theologiam docendam provolasset, ejus fundamenta nunquam 
lecerafCW) 

De correspondentie met Lubbertus, die hierboven ter sprake kwam voerde 
Beitius tussen 6 juli 1608 en "W december 1609 Dc/e brieven, die handelden 
over de justificatio, werden eerst in 1612 onder de titel kpisiolna Diuepta-
fw(510) gepubliceerd In zijn dissertatie over I ubbertus heeft Van der Woude 
aan deze correspondentie, die, zoals Baudartius(511) zegt, "wel vriendehc 
begonnen, maer onvncndelic ghceindicht" is - iets wat trouwens volgens hem 
voor alle "disputatven I ubberti" geldt een heel hoofdstuk gewijd Daarom 
zou ik hier wat minder gedetailleerd op dc/e correspondentie willen ingaan en 
de belangstellende lezer gaarne vcrwi|/en naar het genoemde hooldstuk van 
Van der Woude 

De eerste brief van6juli 1608, was van Bertius Ongeveer twee jaar daarvoor 
had Bertius enkele theses "de fide" geschreven, die Lubbertus aanvankcli|k had 
goedgekeurd Later was hij echter op dat oordeel teruggekomen, hetgeen 
Bertius vernam van de I eidse predikant Aemilius In de bewuste brief (van 6 
juli) sprak Bertius zijn teleurstelling daarover uit l ubbertus antwoordde 
daarop, dat hij meteen al op woorden was gestuit die hem niet bevielen, maar 
dat het niet 7i|n gewoonte was, anderen terstond te kapittelen 

Het probleem waarover de brieven, dertien in totaal geschreven ζηη, is "of 
het geloof door God gehouden wordt voor de gehele gerechtigheid van de wet, 
die wij moeten presteren, en wel /o, of de daad van het geloven /elf in de 
eigenlijke zin wordt gerekend tot gerechtigheid" Lubbertus beantwoordde deze 
vraag negatici, Bertius daarentegen positief Dit was voor "de querulant van 
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Ггапекег", zoals Schoffer(512) de Friese hoogleraar noemt, aanleiding, Bertius 
van socimaanse denkbeelden te beschuldigen, een beschuldiging waartegen de 
regent /ich in zijn brieven krachtig ver/ette 

Aanvankelijk was het de bedoeling, de correspondentie niet aan anderen ter 
inzage te geven. Later drong Lubbertus echter aan op publikatic, waarmee 
Bertius, /ij het onder bepaalde voorwaarden, akkoord ging De brieven werden 
overigens, /oals reeds is vermeld, pas in 1612 gedrukt. 

De geheimhouding van de brieven, op verzoek van Bertius, was overigens al 
vrij snel geschonden. Terwijl de eerste brief dateerde van 6 juli 1608, kon 
Bertius' zwager Festus Hommius al in augustus van dat jaar aan Lubbertus 
schrijven "Ik heb begrepen dat mijn verwant Bertius (ofschoon ik dat niet van 
hemzelf heb gehoord, want dergelijke zaken pleegt hij voor mij te verbergen) 
aan u, doctor, zijn mening heeft geschreven over de rechtvaardigmaking van 
het geloof, en de redenen van zijn oordeel daaraan heeft toegevoegd, en dat gij, 
doctor, hem daarom een uitvoerige briet hebt teruggeschreven, waarin gij dat 
socimaans gevoelen van hem weerlegt. Beide brieven heeft Bertius aan Armim-
us meegedeeld, van wie hij - naar ik denk ook die redenen heeft gekregen, die 
hij aan u heeft geschreven Ik schrijf u dit wat vrijmoedig, opdat gij begrijpt dat 
mijn familielid Bertius m deze zaak met zo getrouw handelt als gij misschien 
meent "(513) 

Als het waar is wat Hommius schrijft, ziet het er inderdaad naar uit, dat 
Bertius de geheimhouding die hij van Lubbertus vroeg, zelf al in het begin 
geschonden heeft Ik geloof, dat de/e constatering van Van der Woude juist is. 

Dat de correspondentie uiteindelijk werd gepubliceerd, was mede een gevolg 
van de aandrang die onder anderen Gomarus en Hommius op Lubbertus 
hadden uitgeoefend(514) Zij helen zich immers geen kans ontglippen om de, al 
dan met vermeende, onrechtzinnigheid van de regent aan te tonen. 

Hommius was niet de enige die wantrouwen jegens Bertius had. Op de 
particuliere synode van Noord-Holland, op 28 oktober 1608 in Hoorn gehou
den, werd er gevraagd of het met goed zou zijn "dat D Petrus Bertius wierde 
geexamineert, also hy nu simpclyckcn is aengenomen tot een regentem des 
theologischen collegi! tot Leyden"(515) Let wel: Bertius was al in juli 1606 
voorlopig, en in het voorjaar van 1607 definitief tot regent benoemd, het 
voorstel tot een dergelijk onderzoek was dus wel een beetje aan de late kant! 
Men kan dit moeilijk anders verklaren dan dat het voortkwam uit een groeiend 
wantrouwen tegen de regent 

Helemaal in deze lijn was ook de mededeling van gedeputeerden van de Zuid
en Noord-Hollandse Synode, op grond van een medio oktober 1608 in 
Dordrecht genomen besluit, namelijk dat "de kereken geene versekertheyt en 
hadden van sijne suiverheyt in de leere", tenzij hij ofwel binnenkort onder 
Gomarus zou promoveren in de godgeleerdheid, ofwel met hen persoonlijk zou 
spreken "vande poincten der religie, ende hun dacnn contentement dede"(516) 
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Dat was tenminste duidelijke taal Op 13 februari 1609 antwoordde Bertius 
de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse Synode (die van de Noord-Hollandse 
waren afwezig) "dat h> met ьеег genegen en was tot de promotie, overmits sijn 
naturel niet en streckte tot eenige titulen" Wel wilde hij "met de broederen in 
communicatie komen" Dit gesprek nu, dat bijna twee dagen in beslag nam, 
had tot gevolg, dat de gedeputeerden aan de Staten van Holland en Westfries-
land schreven, dat 7ij de tegen Bertius ingebrachte beschuldiging, namelijk "dat 
hy niet suyver noch gestadich en was in de lecre der kereke", maar al te juist 
bevonden hadden Ook hadden /ij diverse klachten over de leiding \an het 
Statencollege gehoord, zelfs /o, dat sommige steden de bursalen weer hadden 
teruggeroepen Doch over het beleid van Bertius als regent wilden zij geen 
oordeel vellen Het ging hun alleen om de /ui\erheid in de leer en dat Bertius 
die niet voor honderd procent bezat was hun nog eens gebleken uit "sekere 
disputatie ende andere exercitien, waenn hy hem also \erclaerde dat doet 
Gomarus veroorsaeckt was geweest den voorn regent in tegenwoordicheyt \an 
alle de studenten daer over te vermanen"(5l7) 

N'u had Bertius , die tot dan toe vrij voorzichtig te werk was gegaan bi) het 
uiten van zijn denkbeelden, tegenover/ijn ondenragers bepaald geen blad \oor 
de mond genomen Op essentiële punten als de predestinatie, de rechtvaardig-
making, de genade, de \rije wil, en de volharding van de gelovigen, verklaarde 
hij een andere mening te hebben dan de Nederlandse gereformeerde kerk(518) 
Hier had men een overduidelijk bewijs in handen' De gedtputeeiden aarzelden 
dan ook niet. aan het slot \an hun briet de Staten te adviseren Bertius te 
ontslaan en naar een opvolger uit te kijken "Verbctcringe achten de remon
stranten niet te sullen geschieden, tensij 't voornoemde collegie van cenen 
bequameren regent voorsien worde, van wiens suijverheyt ende vasticheyt in 
leere als over godsalichevt in leven de gemeene kereken versekert sij, ende die 
met betere autontheyt die jonge jeugt die tot dienst van Godes Kereke opgevoet 
wordt soecke te regeren "(519) 

Een van de zojuist aangestipte vraagstukken, dat van de genade en de vrije 
wil, was overigens met alleen bij de protestanten maar ook bij de rooms-
katholieken in die tijd een brandend probleem Tegenover het traditionele 
augustinisme, dat met zijn naaiuk op de ertzonde en haar gevolgen nogal 
pessimistisch is stond het optimistische molinisme (genoemd naar de Spaanse 
jezuïet Luis de Molina), dat meer de nadruk legde op de verlossing door Gods, 
overvloedig aanwezig zijnde genade(520) Het molinisme had zijn felste 
verdedigers onder de jezuïeten, hetgeen waarschijnlijk de tegen Bertius inge
brachte beschuldigingen van "jezuietische aktiviteiten" verklaart Zoals bij de 
rooms-katholieken de mohnisten ervan verdacht werden, er (semi-)pelagiaanse 
denkbeelden op na te houden, /o noemde de heftige contra-remonstrant 
Plancius de remonstranten "de nieuwe Pelagianen"(521) 

Vrijwel tegelijkertijd gaf Bertius zijn tegenstanders nog een extra wapen in 
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handen Hij had al enige jaren het pelagiamsme bestudeerd(522) De resultaten 
van dat onderzoek gaf hij nu in het licht door een werkje De haeresi Pelagli et 
Caelestti te doen verschijnen(523), - of hij daarvoor toestemming van de Staten 
had, is met duidelijk - weldra door een vertaling in het Nederlands ook voor 
een groter publiek toegankelijk gemaakt(524) Erg veel gevoel voor strategie 
had Bertius kennelijk met Daar kwam nog bij, dat achter het werkje van 
Bertius een werkje van Arminius was opgenomen, dat handelde over de vrije 
wil van de mens Ook voor degenen die tot dusverre aarzelden, was het nu 
duidelijk, dat Arminius en Bertius bondgenoten waren 

Aan het eigenlijke werkje laat Bertius een inleiding "acn den Chnstelijcken 
L eser" voorafgaan Dat de ketterij van de pelagianen een schadelijke en 
verderfelijke dwaling is, /o betoogt hij, kan alleen al daaruit genoegzaam 
blijken, dat /ij onder andere leren, dat de mens na de val van Adam de genade 
van Je/us Christus niet nodig heeft, dat de menselijke natuur ook zonder die 
genade, uit eigen kracht wel kan volbrengen wat God in 7ijn geboden vereist, 
hoewel zij, geholpen door die genade, dat wel makkelijker doet De genade 
dient dus alleen maar om hun voeten te sparen, die hen anders ook wel /ouden 
kunnen dragen, en de paarden derwaarts te voeren, opdat zij de arbeid en de 
moeite van de weg niet zouden voelen "Daerom oock memandt voor een 
Christen behoort ghekent te werden, die soodamghen ghevoelen in sijnen 
boesem draecht"(525) De ц ег derhalve en zorgvuldigheid van degenen die 
waken, opdat met het zaad van /o'n vijandige leer rondgestrooid wordt, valt 
zeer te prijzen 

Doch ¿o lofwaardig als dit is, zozeer is anderzijds de onbedachtzaamheid en 
lichtvaardige vermetelheid te laken van degenen die met alleen met hun 
onnodige waarschuwingen alles verwarren en in onrust brengen, maar ook 
sommigen, met uit de gewone christenen, maar uit de wachters zelf, mannen 
van grote geleerdheid en ervarenheid in de Schrift, lichtvaardig /o belasteren, 
alsof ze het heimelijk met de vijanden van de waarheid op een akkoordje 
zouden hebben gegooid, en de leer zouden proberen te vervalsen, en die 
daarover het gewone volk, ja zelfs de overheden tegen hen ophitsen "Het 
ongeli|ck dat in desen geschiet den waerden en hooch-gheleerden D lacobo 
Armimo, Professor in de Godtheyt in de hooge Schole tot Le>den, heeft 
my, beminde 1 eser, beweccht met den cleynen Emmer mijns ghemoets soo veel 
waters by te brenghen lot het blusschen van desen brandt, als mv voor dese tydt 
mogeli|ck was te bekomen, op dat ten minsten een soo treffelijck I eeraer niet 
onverhoort teghens alle Wetten van der ghemeynte veroordeelt soude wer
den "(526) Daarom heb ik de mening van Arminius over de vrije wil van de 
mens en zijn krachten in druk bekend willen maken, een onderwerp dat door 
hem al vier jaar geleden tot onderzoek der waarheid en ter oefening van de 
leugd aan de Leidse hogeschool in het openbaar is voorgesteld om daarover te 
disputeren, en in het Latijn is uitgegeven Daarbij heb ik dan gevoegd een eigen 
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werkje, over de ketterij van Pelagius en Caelestius, eveneens als onderwerp van 
disputatie voorgesteld op het Statencollege. Hierin is in het kort bijeengebracht 
hetgeen ik met grote ijver en arbeid in vele jaren verzameld heb van al hetgeen 
Pelagius en de zijnen, tegen het rechtzinnige gevoelen van de kerk in, geleerd 
hebbcn(527). Alles met dit doel: dat de lezer, goed op de hoogte gebracht van de 
pelagiaanse ketterij en van het gevoelen van Arminius, deze twee zaken met 
elkaar kan vergelijken. "Ghewisselijck soo ghy maer dese twee disputatien 
teghens den anderen te recht in goeder trouwen wilt verghelijcken, ghy suit voor 
uwen ooghen sien, en met uwen handen voelen en tasten, datier ghecn meerder 
eendracht en is tusschen Pelagium ende Arminium,... dan daer is tusschen het 
licht en de duysternisse, Christum ende Belial, jae ende neen."(528) Ten bewijze 
geeft Bertius enkele pelagiaanse stellingen, en de, daarvan afwijkende, opvattin
gen van Arminius. Ik hoop, zo besluit Bertius zijn inleiding, dat de lezer die 
alles aandachtig leest en met elkaar vergelijkt, niet alleen tot het inzicht komt, 
dat de oorzaak van het feit dat Arminius met Gomarus van mening verschilt 
inzake de predestinatie, niet gelegen is in déze kwestie (die van de vrije wil), 
maar dat de lezer er ook toe zal komen om voortaan niet terstond geloof te 
schenken aan beschuldigingen en direkt de eerste de beste zegsman te geloven. 

Na deze uitvoerige inleiding komt dan het eigenlijke geschrift over het 
pelagianisme. In dit werkje, dat nauwelijks langer is dan de inleiding, worden in 
acht stellingen Bertius noemt ze zelf "artijckelen" de voornaamste denkbeel
den van de pelagianen ontvouwd, steeds gevolgd door een "teghenstellinghe". 
Bertius heeft de zaak vrij "wetenschappelijk" aangepakt: bij iedere stelling geeft 
hij bijvoorbeeld aan, uit welke geschriften hij zijn informatie heeft geput. Nadat 
hij eerst gezegd heeft, dat Pelagius óók veel dingen heeft geleerd en geschreven 
die orthodox zijn, en dat wij ruim geïnformeerd zijn over het pelagianisme, 
volgen dan de "artijckelen". De pelagianen beweren bijvoorbeeld, dat Adam, of 
hij nu wel of niet gezondigd had, toch gestorven zou zijn, daar de dood niet uit 
de straf voor de zonde, maar uit de noodzakelijkheid van de natuur voort
kwam; verder dat de zonde van Adam hem alleen getroffen heeft, en niet heel 
het menselijk geslacht; dat er geen erfzonde is; dat de menselijke wil, aangezien 
die vrij is, geen hulp nodig heeft, dus ook niet van de genade Gods; dat de 
natuur eenieder tot de zaligheid en volmaaktheid genoeg is; dat de mens door 
zijn eigen krachten de verzoeking kan overwinnen; dat de genade gegeven 
wordt naar onze verdiensten; enzovoorts. Al deze dwalingen nu waren in strijd 
met "het rechtsinnich ghevoelen der Catholijcker Kercke", aldus Bertius. 

Bertius gebruikt in dit werkje voortdurend dat woord "catholijck"; men moet 
dit uiteraard niet verstaan in de zin van "rooms-katholiek". Hetgeen niet 
wegneemt, dat deze beide in Leiden gehouden disputaties "ook in Leuven of 
Parijs of Rome hadden gehouden kunnen worden", zoals Winkelman op-
•merkt(529). In ieder geval heeft Bertius er niet mee bereikt - zo dat zijn doel 
geweest zou zijn - de blaam van onrechtzinnigheid van zich af te schudden. 
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Al deed Bertius m 1609 en de daaropvolgende jaren veel stof opwaaien op het 
terrein van de theologie, toch was zijn tijd voornamelijk gevuld met de 
bezigheden die zijn funktie als regent \an het Statencollege met zich meebracht. 
Zo waren er in januari 1609 de moeilijkheden met de bursaal Voetius, waarover 
Duker in de monografie die hij aan de man uit Heusden gewijd heeft, ons 
uitvoerig inlicht(530) 

De verhalen over Bertius' onrechtzinnigheid in de leer waren ook sommige 
ouders van alumni ter ore gekomen. De Dordtse predikant Becius bijvoorbeeld 
schreef Bertius op 8 oktober 1609, dat hij zijn zoon Aegidius met langer op het 
College wilde houden De reden daarvan zette Becius helder op papier. "Ik zou 
hem wel op het College willen laten, maar dat kan met zonder dat dat schade 
oplevert voor hem en mij. Wat moet ik doen, als ik zie dat gij die nieuwe 
leerstellingen, over de onbepaalde predestinatie, dat de wil van zichzelf uit 
bepaald zou zijn om het goede te doen, dat de volharding van de heiligen met 
vaststaat; dat de geloofsdaad ons tot gerechtigheid wordt gerekend, en andere 
stellingen die hieruit volgen, als ik zie dat gij die omhelst, samen met bepaalde 
anderen die zich voor de nieuwe leer beijveren9(531) En wat ik zeg, is niet 
gegrondvest op verdachtmakingen of ijdele geruchten, maar op betrouwbare 
getuigen, namelijk mijn eigen ogen en oren, immers, toen ik op het College was, 
heb ik deze zaken zelf uit uw mond vernomen. Hieruit kan ik met zekerheid 
concluderen, dat de geruchten die over uw onrechtzinnigheid verspreid worden, 
met ijdel zijn(532) En gij denkt toch niet, dat ik, zolang ik leef, zal toestaan dat 
mijn zoon een dergelijke leraar heeft," schrijft een bezorgde Becius(533). 

В Bertius de verdediger van Armmius 

Inmiddels had er, na de eerste bijeenkomst op 30 mei 1608, weer een 
samenkomst tussen Armmius en Gomarus plaatsgevonden te Den Haag, op 
last van de Staten, en wel van 13 tot 21 augustus 1609(534). Beiden hadden zij, 
daarbij gesteund door vier predikanten, hun overtuiging verdedigd. Armmius 
keerde ziek in Leiden terug(535) Dat de zaken er met zo goed voorstonden, 
bewees wel het feit dat hij op 11 september zijn testament liet opmaken, waarbij 
ook Bertius aanwezig was(536) 

Op maandag 19 oktober 1609 overleed Jacobus Armmius, "omtrent de 
midddch", zoals Bertius mededeelt(537) Nog dezeltde dag besloot de Senaat, 
gezien de situatie die in de theologische faculteit was ontstaan, dat degene die 
de lijkrede op de overledene zou houden, daarin niets mocht zeggen dat tot 
smaad van een of andere collega zou kunnen strekken(538) Dat men daarbij in 
het bijzonder aan één bepaalde hoogleraar gedacht zal hebben, behoeft geen 
betoog. 

Drie dagen later, donderdag 22 oktober, werd Armmius begraven. Het 
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houden van de li|krede werd opgedragen aan degene die de overledene 
waarschiinlijk het langst gekend had Petrus Bertius(539) 

De regent hield de rede, zoals gebruikelijk, in het I atijn. doch korte tijd later 
verscheen er ook een Nederlandse vertaling van(540) Beide teksten bezitten we 
nog, niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat de hjkoratie waarschijnlijk 
onbedoeld aanleiding is geworden tot een hevige pamfiettenstrijd tussen 
Bertius en Gomarus(541) 

In het voorwoord dat Bertius bi| de vertaling schreef vermaant hij de le/er 
"alle neuswijsighe disputen ende knibbehnghen" te vermijden "Men dient God 
met door veel disputeeren, maer door ghehoorsaemhejt "(542) Bedenkt, dat 
God mettertijd u niet vragen zal, hoeveel gij gedisputeerd /uit hebben maar 
hoe gij uw leven hebt ingericht 

Dan volgt de eigenlijke oratie Ik heb al vaker ervaren hoe moeilijk het is 
over voortreffelijke mannen te spreken tegenover een vergadering van aanzien
lijke personen zo begint de regent doch ik ervaar dat vooral nu Niettemin wil 
ik de overledene gaarne deze dienst bewijzen, en ik hoop maar "dat in dese 
vergadennghe van soo veel welspreeckende mannen in dewelcke niemandt is 
of hy soude dit werek bequamer ende met meerder authonteyt connen 
uvtvocren als ick oock niemandt wesen sal die my daer in sal bestraffen dat 
ick mijn weerden vnendt desen laesten dienst bewijse "(543) 

Bertius geeft dan - zoals in die tijd de gewoonte was - een uitvoerige schets 
van het leven van de ontslapene Dat leven begon in 1560 in Oudewater 
Arminius verloor al vroeg zijn vader, de priester Iheodorus Aemilii, die later 
het rooms-kathoheke geloof verliet, trok zich het lot van de jongen aan en 
zorgde voor zijn opleiding Hierdoor kwam Arminius onder andere in Utrecht te 
wonen In 1575 ging hij met Rudolphus Snelhus naar Hessen Toen hij aldaar 
vernam, dat zijn geboortestad door de Spaniaarden was ingenomen en ver
woest, ging hi| onmiddelli|k naar Oudewater Daar hoorde hij dat zijn moeder 
en zijn overige familieleden allen waren omgekomen Aanvankelijk ging hij nog 
terug naar Hessen, maar weldra begaf hu zich naar Rotterdam waar toen veel 
mensen uit Oudewater, die de slachting overleefd hadden zich gevestigd 
hadden Hier werd hij dan in het huis van Petrus Bertius mijn vader, die toen 
predikant in Rotterdam was opgenomen 

Inmiddels was hier in Leiden de universiteit gesticht "Soo zijn wv dan beyde 
ghelijckehjck naer dese schole ghesonden ende hebben van die tilt af altijt een 
hert een sin gheweest ende op het hoochste tot onderlinge gediensticheyt 
leghen malcanderen genegen "(544) Arminius was een uitstekend student. 
hetgeen bijvoorbeeld bleek uit de loftuitingen van Lambertus Danaeus, hoogle
raar in de theologie In 1582 ging hij naar Geneve, waar hij de lessen van 
Beza(545) volgde Ook ging hij naar Basel, waar hij niet alleen geprezen werd 
door Gryneus, maar waar hem zelfs, toen hij de wens te kennen had gegeven om 
weer naar Geneve te vertrekken door de theologische faculteit de doctorstitel 
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werd aangeboden, die hij weigerde Voorts reisde hij nog naar Italie, eerst naar 
Padua, om de filosofiecolleges van de beroemde Zabarella te horen, en 
vervolgens ook naar Rome en enige andere plaatsen aldaar Die reis naar Rome 
werd hem later erg kwalijk genomen, men verzon allerlei praatjes "soo 
heeftmen onder den ghemeenen man ghestroyt dat hy de Pantoffelen vanden 
Paus gecust hadde dan welcken hy nochtans niet als onder een groóte schare 
van volck neffens andere kijekers ghesien hadde"(546), dat hij geregeld met de 
jezuïeten omging, die hij echter nooit gehoord had, dat hij met Bellarmi-
nus(547) kennis had gemaakt, die hij nooit gezien had Vanuit Italie ging hij 
dan weer naar Geneve, en tenslotte naar Amsterdam, "met een heerlijck 
ghetuyehenisse van die \an Geneven"(548), zoals blijkt uit een brief van Beza, 
eigenhandig door hem geschreven en die door mij (dat wil zeggen Bertius) 
bewaard wordt 

Wat wellicht met iedereen weet, is, dat hij ook in Amsterdam al moeilijkhe
den had ondervonden door zijn mening op het punt van de predestinatie Ferst 
had Arminius het gevoelen van Beza in dezen gedeeld, "maer naderhant is hy 
door de Goddehjcke staf ende de leydinghc des H Ghecstes tot die meninghe 
ghebracht de welcke hy tot het evnde si]ns levens toe stantvastehjek beleden 
ende beweert heeft, Namehjck dat het eewighe besluyt Godes inde Predesti
natie dit niet en is / daer mede ghcse>t wort dat God eenighe singuliere 
persoenen / die hy noch met hadde besloten te scheppen prccijsclijck ende 
absolutchjck tot de sahchcyt soude hebben vercoren / t'welck D Beza wilde 
segghen Noch oock / dat na dat hy te voren besloten hadde te scheppen , ende 
den val voorsien hy sulcks ghedaen soude hebben ; sonder eenighe vorighe 
acnmerckinghc ende insichte op Christum te nemen, t'welck de Broederen van 
Delft beweeidcn Maer dat hv uvt de gheschapene ende vervallcne menschen 
die ghenc besloten heelt salich te maken ende vercoren de welcke de 
berocpinghe Godes met ware ghchoorsaemhevdt des gheloofs souden aenne-
men, t'welck vanden Hoogh-gheleerden Melanthone(549) Nicolao Hemmin-
gio(550) ende vele andere Theologhen ghedreven is gheweest "(551) En 
hoewel er in onze kerken alti]d zulke vrijheid is geweest, en op sommige 
plaatsen nog is, dat ieder in deze kwestie een eigen meningen leraar kan kiezen 
zonder dat iemand er aanstoot aan neemt, hebben toch sommigen in Amster
dam gemeend, Arminius ervan te moeten beschuldigen, dat hij van het 
gebruikelijke gevoelen van onze kerk afweek, "welcker hevicheyt nochtans 
haestehjek door de authorite>t vanden Raet ende willicheyt der Broederen 
neder gheset is "(552) Zodat hij altijd stil en vreedzaam met zijn broeders 
geleefd heeft, zonder ook maar enige schaduw van haat of nijd, waartegen 
trouwens zijn natuur zich ook verzette 

Nu was Bertius in zijn rede gekomen op een punt dat bijzonder delicaat was 
de I eidse periode van Arminius Zijn toehoorders hebben ongetwijfeld de oren 
gespitst Zou hij iets smadelij<s over Gomarus zeggen'' Doch neen, Bertius 
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hield zich aan het verzoek van de Senaat, geen onvertogen woord over de 
hoogleraar 

Toen door de dood van hranciscus Junius en Lucas Trelcatius senior - /o 
gaat Bcrtius verder de universiteit ineens beroofd was van twee hoogleraren 
theologie, zocht men een man die deze zware last, "de welcke ondertusschen den 
eerweerdighen Doctor Franciscus Gomarus alleen ende van sijne medebroede
ren ontblootet zijnde met ¿ijne schouderen onderstutte"(553) zou kunnen 
dragen Toen ging men naar Arminius, die de kerk in Amsterdam nu al weer 
vijftien jaar gediend had Veel was er voor nodig om Amsterdam te bewegen, 
hem te laten gaan, dat men een hoge dunk van Arminius had, bewijzen wel de 
getuigschriften van zowel de kerk als de classis van Amsterdam, die Bertius 
integraal voorleest (en laat afdrukken) Hij herinnert nog eens aan het feit, dat 
Arminius op dezelfde plaats waar nu de rede wordt uitgesproken, in 1603 
promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid onder Gomarus Toen werd hij de 
opvolger van Junius 

"Ну hadde nauwclijcks de voet in de Universiteyt gheset of h> wierde 
terstont gewaer dat de gene die tot de H Theologie toegeeyghent waren haer 
in veel onnutte questien verwerden ende de Schnftuyre voorby gaende haer 
met eenige sware spits-vindige voorstellmghen ende vraghen becommcr-
den "(554) In overleg met zijn collega-hoogleraren poogde hij dit kwaad te 
verbeteren, hetgeen hem ten dele ook gelukte Ook voerde hij weer "de oude 
maniere van studeren die mannelijck is"(555) in De verdeeldheid van de kerk 
deed Arminius veel verdriet, hij wenste dat de verstrooide ledematen weer 
eenmaal tot een lichaam verenigd zouden worden 

Toen de classis van Dordrecht had geklaagd over de talloze disputen onder 
hoogleraren en studenten, en beweerde dat sommige professoren niet orthodox 
in de leer waren, gaven op 10 augustus 1605 de hoogleraren theologie Arminius 
(in dat jaar tevens rector), Gomarus en Trelcatius junior, alsmede de regent van 
het Statencollege, Kuchlinus, een verklaring uit, die Bertius zijn gehoor 
voorleest De hoogleraren geloofden wel, dat er onder de studenten meer 
gedisputeerd werd dan hun hef was, zij zouden trachten dit te beteugelen Maar 
zij wisten met "dat voor so veel de fundamenten der leere aengact, onder den 
Professoren der faculteyt der Theologien cenich gheschil is"(556) 

Toch bleef de laster Arminius achtervolgen De verdrukking maakt de wi|ze 
razend, zegt het Schriftwoord, maar "in Arminio heeftse droeffenisse ghebaert 
/ de droeffenisse sieckte / ende uvt de sieckte de doot O vuyl fenijnich ende 
uyt de diepe afgrondt der Helle verweckte quaet'^SS?) Ondanks zijn ziekte, die 
steeds erger werd, nam Arminius toch nog in augustus 1609 deel aan de 
conferentie met Gomarus in Den Haag, aan het verzoek van de Staten, binnen 
veertien dagen op schrift te stellen hetgeen door hem in de conferentie te berde 
was gebracht, kon hij door zijn ziekte niet meer voldoen Ter verontschuldiging 
schreef hij een brief aan de Staten, die Bertius voorleest 
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De laster hield intussen niet op. en daarvan zal ik - zo zegt de redenaar - "dit 
grouwclijck /leelijck / ijsselijck ende schrickelijck ехетреГ(558) verhalen. 
Arminius kon met één oog steeds slechter zien, en had bovendien veel pijn in 
zijn arm. Zijn tegenstanders nu meenden, met een tweetal citaten uit de Schrift 
(beide van de profeet Zacharias) te kunnen aantonen, dat dit een straf van God 
was. De ene plaats luidde: "Dat sai de plaghe zijn dacr de Heere alle volcken 
mede plaghen sal, die teghen lerusalem ghestreden hebben: haer vleesch sal 
verdwijnen, de wijle dat sy noch op hare voeten staen, ende hare ooghen inde 
holen vergaen, ende hare tongen inde monde vcrgaen." (Zach. 14:12)(559) En 
de andere plaats: "O Godekens herders die de kudde verlaten, het sweert come 
op haren arm, ende op hare rechter ooghe: haren arm moet verdorren, ende 
hare rechter ooge doncker worden."(Zach. 11:17)(560) Bertius fulmineert tegen 
dit misbruik van de Schrift. "Wie zijt ghy ô mensche / die uwen broeder 
verdoemt / voor den welckc Christus zijn bloed vergoten heeft? Sijt ghy alsoo 
onbecommert over t'ghenc u soude mogen overcomen / dat ghy voor seecker 
weet dat ghy niet met pijne die noch wel scherper is ghequelt suit worden?"(561) 
Niettemin voelt Bertius zich geroepen, die lasteraars van repliek te dienen: 
Arminius heeft niet aan zijn rechteroog letsel gehad, maar aan zijn linkeroog; 
het is geen blindheid geweest, maar "beschemeringhe"; zijn arm is niet verdord 
geweest, maar de schouder wat gezwollen; zijn tong heeft hij tot zijn dood 
kunnen gebruiken. Ook zijn er mensen geweest, zo gaat Bertius verder, die met 
zijn naam gespeeld hebben en er "vani orbis amicus" van maakten. "Wech ghy 
schallebijters!" roept hij hen toe(562). 

Ondanks alle laster behield Arminius zijn bedaarde, beminnelijke geest. Toen 
hij zag dat het einde naderde, heeft hij zijn testament opgesteld, waaruit Bertius 
een passage voorleest. 

In zijn laatste dagen werd Arminius vooral bezocht door zijn oude vrienden 
Johannes Wienbogaert en Adrianus van den Borre(563). Tenslotte heeft hij dan 
op 19 oktober de geest gegeven. Laten wij Arminius in ere houden met deze lof: 
"Dat in Hollant een man geweest is den wclcke die ghene noyt genoech hebben 
connen weerdeeren, die hem gekent hebben, ende die gene noyt ten rechten gekent, 
die hem niet gheacht en hebben."(564) Met welke woorden kan ik mijn rede beter 
besluiten, aldus Bertius, dan met deze van de apostel Johannes: "Alderliefste lact 
ons malcanderen lief hebben, want de liefde is uyt God, ende soo wie lief heeft die is 
uyt God ghebooren ende kent God: Wie niet liefen heeft dieen kent God niet: want 
God is de liefde." (1 Joh. 4:7,8)(565) 

Zo luidde dan de redevoering, waarmee Bertius zijn overleden vriend 
waarlijk eer bewees(566). Wat hij gezegd had, was, misschien op een enkele 
uitzondering na(567), geheel overeenkomstig de waarheid geweest. Niemand 
kon zich gekwetst voelen. 

Een ongelukkig voorval deed zich voor, toen de rede eenmaal in druk 
verschenen was. Achter de Latijnse uitgave waren diverse gedichten op 

89 



Arminius' ziekte en dood afgedrukt, en daaronder bevond zich ook een gedicht 
van Grotius, waarin deve regels voorkwamen 

illa milibus multis 
Monstrata per le regna totus arderes 

Door een drukfout nu was "totus" veranderd in "solus" Het leek er dus op. dat 
Grotius de overledene niet prees als iemand die "geheel en al" de waarheid had 
gediend, maar alsof hij "de enige" was die dit gedaan had Het lag \ oor de hand, 
dat met name Gomarus /ich beledigd achtte Er gingen al stemmen op. dat het 
hier met om een drukfout ging, maar dat Bertius moedwillig de tekst veranderd 
had Grotius, die in Den Haag 7at en daarom geen direkt toezicht had gehad op 
het in I eiden gedrukte werkje, haastte zich, toen hi| op de fout attent was 
gemaakt, zich bij Gomarus te verontschuldigen, /onder dat hij overigens 
Bertius aansprakelijk stelde. Bertius van /ijn kant betuigde in een briet van 21 
december 1609 aan Grotius zijn leedwezen over het gebeurde, óf de student die 
het gedicht had overgeschreven óf de drukker had /ich vergist Of Bertius deze 
verandering nu wel of met heeft aangebracht, is moeilijk meer uit te maken, ik 
dacht dat we hem maar het voordeel van de twijfel moesten geven, al was hij 
dan misschien een "guit", /oals Molhuysen hem noemt In ieder geval heeft dit 
incident mets afgedaan aan de goede verstandhouding tussen Bertius en 
Grotius, zoals Winkelman opmerkt(568). 

Al had Bertius dan zoveel mogelijk klippen omzeild in /ijn lijkrede, toch was 
met iedereen even ingenomen met zijn woorden Zo schreef zijn zwager Festus 
Hommius op 5 november 1609 in een brief over die rede. "D. Bertius habuit 
Orationem luncbrem, in qua turpi adulatione laudes eius invidiose prosecutus 
fuit et cum Ecclesiarum contumelia Apologiam ejus instituit"(569) 

Maar degene die zich het meest geërgerd had aan Bertius' oratie was hoe 
kan het ook anders Franciscus Gomarus Vrij kort nadat de lijkrede in druk 
verschenen was, liet de "bokkige professor", /oals Winkelman hem noemt, zijn 
Beclencken over de li/ck-Oratie M P. Bertij verschi]nen(570) In dit pamflet 
ontvouwde hij zijn bezwaren tegen de lijkrede, /oals Bertius die gehouden had, 
en met name tegen wat er zijns inziens aan onwaarheden in voorkwam 

Ik acht het nuttig, en zelfs noodzakelijk zo begint Gomarus zijn pamflet -
dat ik hier in het kort mijn bedenkingen tegen de oratie weergeef "Want anders 
soude lichtelick door een ontijdich stilswijgen de saecke quahek worden 
verstaen ia tot schade der waerheydt ende tot schande der onschuldighe 
ghcduvdet worden "(571) Ik wil geen onderzoek doen naar de overdadige lof, 
waarmee de overledene overstelpt is, ofschoon zijn studiegenoten van Genève, 
Basel en Leiden hun geheugen niet verloren hebben en anders getuigen, doch 
dat laat ik voor wat het is, en ik zal mij alleen bezighouden met wat er over mij 
en over de ware leer is ge/egd 
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Om dan bij het begin aan te vangen Junius had wel degelijk zijn twijfels met 
betrekking tot Armimus' rechtzinnigheid, zelfs /ozeer dat hij verklaarde liever 
/ijn pen te zullen gebruiken om de jezuïet Bcllarminus te bestrijden, tot nut van 
de kerk in het algemeen, dan ζηη tijd te verslijten "om eenen te leeren die vast 
in zijn onvastichc^dt blijvende meer achterwaerts scheen te leeren dan 
voorwderts,,(572) Het was ook Junius, die mij op zijn sterfbed voorspelde, dat 

wanneer Armimus hem zou opvolgen de verstoring van de universiteit en 
van de kerk te vrezen was, een voorspelling die ook is uitgekomen Daarna heb 
ik evenwel van de broeders in Amsterdam begrepen, dat Armimus de vrijheid 
was gelaten, professor te worden, mits hij tevoren de bij mij aanwezige 
achterdocht zou wegnemen Hetgeen in Den Haag, in aanwezigheid van de 
curatoren, is geschied doordat Armimus met een zuiver schijnende verklaring 
mijn bedenkingen voor een tijdje heelt weggenomen "Maer dat M Bertius 
voorgheeft datter gheen oorsake gheweest en is, waerom men van D Arminio 
qualick soude gevoelt hebben dat is daer пае wel anders ghebleken "(573) Zijn 
geschriften tegen de hooggeleerde Perkins, die vol onzuivere leerstellingen 
zitten, getuigen wel anders Deze geschriften zijn mij te laat ter hand gekomen, 
anders zou ik hem niet hebben gedoctorcerd 

Wat betreft het gravamen in de Synode met betrekking tot de onenigheid in 
de leer onder de professoren theologie alhier die onenigheid is eerder en beter 
aan de predikanten bekend geworden dan aan 1 relcatius of aan mij, aangezien 
de studenten de zaken veel vrijer met de predikanten, bij wie zij in huis waren, 
bespraken dan mei ons Zodoende hebben wij, toen burgemeesters en curatoren 
ons over deze zaak in 1605 ondervroegen, geantwoord "dal wy int fondament 
soo veel als w> wisten / ecnich waren Daer mede een onderscheydt makende ' 
eerst tusschen het fondament ' ende datter op ghebouwt was ten tweeden 
tusschen seker wetenschap diemen soude connen bewijsen ende tusschen 
hooren seggen ende schijnbare teeckenen "(574) 

Vervolgens staat te bedenken, of de redenaar zijn boekje niet ver te buiten 
gaat, als hij oordeelt "dal D Armimus. van het gevoelen D Bezae, door de 
leydinghe des heylighen Gheests, in een ander ghevoert is, 'twelck hy tot hel 
eynde des levens stantvastehek heeft voorgestaen"(575) Van die leiding van de 
Heilige Geest had hij wel mogen zwijgen, daar de Geest met leidt tot verwarring 
en tegenspraak, maar tot eenheid en waarheid bit de laatste Conferentie (van 
augustus 1609) kan men bevinden dat Armimus de bewijsredenen van zijn 
leermeester Beza met heeft kunnen tegenspreken zonder tegelijk de Schrift 
tegen te spreken Daarom zal de redenaar, als het hem zal believen het verslag 
van die conferentie te le^en, ihzien dat hij zijn oordeel dient te verbeteren Voor 
dat laatste is echter weinig hoop, ge/ien de oratie, die niet zozeer "uyt de borst 
ghesproten" schijnt, dan Wel "na de conste der Orateuren beschreven De 
wclcke meer pleghen op de saecke die sy verhoogen ende blancketten willen ' 
acht te nemen dilfl op den regel der waerheyt te passen "(576) 
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Dat de redenaar niet altijd zo lovend over de overledene heeft gesproken, 
moge blijken uil een brief, die hij (Bertius ) op 7 maart 1608, nog niet zo erg 
lang geleden dus, heeft geschreven aan Jan Barentsz, destijds predikant te 
Delft, en waarin hij onder andere schrijft: "lek bidde Godt almachtich sonder 
ophouden, ende buyghe mijne knien ende herte tot hem, dat wy eenmael een 
goedt cynde moghen sien van dese veranderinghen! Wenschende menichmael 
dat lacobs schalckheydt l'Amsterdam hadde gheblevenï'XS??) Zijn dit nu de 
beroemde "seghelen der vrientschap van de jcughet aen, met D. Arminio 
onderlingh ende oprechtelick ghehouden"? Is dit "een herte, een sin, ende opt 
hoochste tot onderlinghe ghcdiensticheydt teghen malcanderen gheneghen" 
(578), waar de rede zo mooi over spreekt? 

En wat betreft de staat van de studenten die Arminius aantrof toen hij 
hoogleraar werd: zij waren toen zuiverder in de leer, nederiger van gemoed en 
cendrachtiger onder elkaar dan later, na Arminius' optreden. Ook is het niet 
waar, dat híj óns heeft aangesproken, zodra hij aan de universiteit kwam, over 
het vele redetwisten van de studenten, doch het tegendeel was het geval: hij is 
daarover door míj aangesproken. Als de trouwe leraar en thans beklaagde, 
oprechte regent van het College, wijlen Kuchlinus, op zou staan, "hoe vreemdt 
soude hy toehooren / ende met wat een yver soude hy sijnen schoonsone beter 
onderrichten / ende straffen... dat het wijlen bloeyende Collegie / nu 
verleydet wordt van den Herder selve ƒ die den loon zijner wereken ontfanght / 
als de discipulen om zijn leere oneenich ende twistich onder malcander 
worden"(579). Twijfelt de redenaar nog aan de toestand waarin Arminius bij 
zijn komst hier de studenten aantrof, laat hij dan maar eens navraag doen bij 
de predikanten van de Nederlandse en Waalse kerken hier, die, op één na, allen 
onze leerlingen zijn geweest; laat hij zijn licht eens gaan opsteken bij professor 
Coddaeus(580). Ook de registers van de boekverkopers kunnen bewijzen, 
wanneer de veranderingen zijn ingevoerd; terwijl "de schriften van de treffelick-
ste ende schriftmatichste leeraers onser Kercken / te voren ghesocht ende 
vercocht wierden / met menichtc", bewijzen die registers, dat nade veranderin
gen in plaats van die werken "de twistige ende Papistische boeken van Thomas 
Aquinas / Suarez / Bellarminus / ende diergelijcke onnutte questic-schrijvers / 
meest zijn opgesocht ende gebruycl."(581) De studenten zullen ook wel weten, 
van wie zij geleerd hebben "so te soecken / groot te achten / ende te prijsen de 
boecken ende 'tgevoelcn der vyanden onser Kcrcke / Cornharts / Socini / 
Castellionis / ende andere van dierghelijckcn slaghe"(582). De studenten zullen 
ook niet licht vergeten zijn, wie er begonnen is te twijfelen aan de waarheid van 
de leer van Confessie en Catechismus. 

Wanneer de redenaar ermee volstaan zou hebben, zijn rede alleen maar uit te 
spreken, dan zou ik het nog hebben laten passeren, mij troostend met de 
gedachte, dat de toehoorders wel beter zouden weten; maar nu de oratie in druk 
verschenen is, zie ik mij wel genoodzaakt, eveneens schriftelijk te reageren. Mijn 

92 



enige doel daarbij is, "dat den Orateur ghevallcn zijnde / opgheholpen werde 
ende de Christelicke Leser ghewaerschouwt om vast te blijven staen ter 

eerc der waerheydt / ende ten gemeyne beste"(583) 
Zo eindigt Gomarus zijn pamflet De man was duidelijk verontwaardigd. In 

een brief aan Wtenbogaert, geschreven op 24 december 1609, spreekt Faurmus, 
predikant te Utrecht, schande van dit pamflet Toen hij het las, was hij 
aanvankelijk als door de donder getroffen door de venijnige en spottende taal 
van Gomarus. Maar daarna, toen hij zijn flauwe argumenten en dwa/e 
verklaiingen had bekeken, had hij zichzelf en de zijnen gefeliciteerd, dat hij die 
verklaringen een doctor onwaardig - niet zelf verzonnen had(584). 

Bertius had zoveel te horen gekregen, dat hij wel móest reageren; door te 
zwijgen /ou het er makkelijk de schijn van kunnen hebben, dat hij de 
beschuldiger gelijk gaf Welnu, de regent wachtte niet lang met zijn weerwoord 
Nog in 1609 verschijnt /ijn Aen-spraeck aen D Fr Gomarum op zijne 
Bedenckinghe over de Lijck-oratie, een pamflet van 32 bladzijden, dat al even 
langdradig is als de aanval van Gomarus(585). 

Toen de oratie die ik op Armmius' dood heb gehouden, zo begint Bertius, in 
druk uitkwam, heb ik ook u, daar gij een collega van hem waart, een exemplaar 
gezonden, "sonder eenich naerdencken van uwe hevicheyt"(586). Ik moet 
bekennen toen ik hoorde, dat gij uw bedenkingen zoudt laten drukken, was ik 
niet weinig bewogen. "Ick was in my selven wel bewust ' dat ick u alle respect / 
oock uyt den grondt mynes herten hadde tocgedraghen . . Ghy hebt dan myne 
bcleeftheyt met onbeleeftheyt ende ondancbaerheyt beloont' Ick hadde u 
ghepresen / ghy hebt my veracht ende ghescholdcn Ick hadde u met respect 
erkent / ghy hebt my daer over tot een spot ghestelt Ghy hebt my teghens 
mijnen danck uytghelockt / soeckende mijn persoon de gantsche wcrelt door 
met alleenhck in haet te brenghen / maer oock vuyl ende stinckende te maken. 
Dit is de beleeftheyt van D. Gomarus teghen levende ende doode "(587) Ik ben 
van diverse kanten gewaarschuwd, dat gij van plan zijt mij nog verder te 
"besprmghen". Ik kan u dit niet beletten, alleen waarschuw ik u. dat gij niet de 
jeugd die aan mijn zorgen is toevertrouwd, tegen mij moet ophitsen Verder 
vertrouw ik maar op God "Op sulck een vertrouwen vrese ick den duyvel selfs 
met, soude ick my dan voor eenen dreyghenden ofte blasenden mensche hier in 
Hollant . ontsctten''"(588) 

Ik vrees, dat het u leed is, dat Armmius een goede naam heeft nagelaten. 
Maar laten wij kijken naar uw bedenkingen. 

Uw hele betoog schijnt geen ander doel te hebben dan dat "alleenhck plaets 
hebben soude De Suyvere Praedestinatie Doctons Fr Goman, met haren 
ghevolghe"(589), welke leer overigens niet zo vast staaf tot nog toe is zij 
tenminste nooit door enige Synode goedgekeurd en evenmin door enige kerk, 
dus ook niet in Holland, aangenomen 

Wat betreft Armmius' studiejaren in Leiden, Genève en Basel: gij beweert 
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studiegenoten van hem te kennen die hun geheugen niet verloren hebben en 
anders, dat wil zeggen minder gunstig, getuigen Stuur die mensen maar naar 
mij, dan zal ik ze onderrichten Voorts zegt gij, dat ik in mijn oratie mij met heb 
gehouden aan een belofte, die door mij op verzoek van de Senaat van de 
universiteit gedaan zou zijn Ik weet van geen verzoek of belofte 

Armimus heeft Junius destijds verzocht, op het punt van de predestinatie 
door hem onderricht te mogen worden opdat zijn twijfels en onwetendheid 
weggenomen zouden worden Nu zult gij wel zeggen zie je wel, Armimus 
bekent /elf zijn twijfels en onwetendheid ergo hij was onervaren onwetend 
"Doch segt m> D Doctor, twijfelt ghy nerghens in' weet gh>t al'"(590) In Den 
Haag is wel gebleken, dat ook u nog vele dingen onbekend /ijn De correspon
dentie \an Aimimus met Junius /al overigens te zijner tijd openbaar gemaakt 
worden, in die tussentijd /oudt gij eens kunnen overwegen, dat Junius /ijn 
tegenstander, de Italiaanse jezuïet en kardinaal Bellarminus, veel beleefder 
heeft bejegend dan gij uw broeder en collega Armimus, nog wel een landgenoot 

Junius zou voor /ijn sterven u vermaand hebben, de curatoren en burgemees
ters te waarschuwen, dat /o Armimus tot professor benoemd /ou worden de 
verstoring van de universiteit en de kerk te vrezen /ou zijn Afgezien van het feit 
dat Junius' zoon, Johannes Casimirus Junius(591), die bij dit sterven aanwezig 
was, nog niet wettelijk is verhoord, heb ik vernomen dat de dood Junius 
plotseling heeft verrast, /odat hij "in zijne cleederen" is gestorven en gij met 
aanwe/ig waart, toen hi) de geest gaf Maar kennelijk gaat niets u te ver om 
Armimus zwart te maken "D Armimus is nu uyt de wech, ben ick u nu te veel9 

Ende als ick verscheyden sal wesen / sal het dan al na uwen sin zijn '̂CiQZ) 
De onenigheid onder de hoogleraren theologie is de predikanten eerder en 

beter bekend geworden dan 1 relcatius of u, beweert gij "Waer waert ghy dan' 
wat deedt ghy ' waren u des Uni\ersite>ts saken onbekent'"(593) De curatoren 
en burgemeesters vroegen u op 10 augustus 1605 of er ook enige onenigheid 
was tussen de hoogleraien theologie Gij antwoordde neen als over een /aak 
waarvan gij goed op de hoogte waart en ondertekende de acte Maar nu wilt gij 
het doen voorkomen, alsof gij nergens van wist, alsof gij het in Keulen hoorde 
donderen Gij stuurt ons naar de predikanten van Leiden, om bij hen navraag te 
doen, alsof /ij beter /ouden weten wat er toen aan de universiteit onder de 
hoogleraren omging, dan gij, die de eerste professor waart, die decanus waart, 
die bij het disputeren altijd aanwezig waart die theses had opgesteld tegen uw 
collega die met de studenten dagelijks omging, die zelfs studenten bij u, in uw 
huis, aan uw tafel had, en dagelijks hun verhalen hoorde Het spijt me, maar ik 
kan u hierin niet geloven 

Niet alleen de overledene hebt gij /wart gemaakt, maar ook hebt gij tegen de 
redenaar bezwaren geuit, waarop ik nu in wil gaan Zo zegt gij onder andere, 
dat gij niet verwacht dat de redenaar zijn in/ichten zal veranderen en zijn 
oordeel verbeteren "Kent ghy my1 Meent ghy dat ick den riete ghelijck 
ben''"(594) 
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Wat betreft mijn brief aan Jan Barentsz moet mij van het hart "dat ghy niet 
eerhck ende onser vnentschap ghenoech en doet ' dat ghy privée brieven , die 
daerom besloten ende besegelt werden op datse van een yeder met gelesen en 
souden werden aen den dach brengt / sonder mijnen danck ende weten "(595) 
Mijn uitlating, dat ik wenste dat Jacobs schalkheid te Amsterdam was 
gebleven, moet als volgt begrepen worden De uitdrukking "Jacobs schalkheid" 
is met van mij, maar van broeder Donteclock(596). die haar be/igde in 7ijn 
Pioe\e des (jouischen Caiechisim, over welk werkje mijn brief aan Barentsz 
handelde En met mijn wens, dat Armimus in Amsterdam zou zijn gebleven, 
bedoel ik precies wat ik zeg ik wenste /oals ook Armimus zelf dat meermalen 
deed dat hij in Amsterdam zou zijn gebleven, "want aldaer was hy lief waert 

ende gheacht Hier hebben wy ghesien hoe hy is ghetercht gheworden"(597) 
"Gaet nu henen ende doet u profijt met desen brief ende soo gh^ meer hebt 

\an ghehjeken inhoude lek en sal u dese ontrouwe met acndoen "(598) 
Gij vraagt u af, wat Kuchlinus wel zou zeggen, als hij nu van de doden op zou 

staan Welnu, hij zou u bestraffen, dat gij datgene dat hij omwille van de vrede 
en vanwege de duisterheid van de materie, zo lange tijd geduld heeft, aangezien 
hij nooit scheuringen heeft willen aanrichten noch ook ooit iemand heeft willen 
verdoemen, - dat gij datzelfde zo korte tijd niet hebt kunnen verdragen "lek 
hebbe de suyverhcyt der waerheyt wel lief ghehadt maer in dit poinct met 
zijnen aencleve heb' ick gaerne een ander gheduldet"(599), zou hij tot u zeggen 

Als ik nog zou twijfelen aan de staat der studenten waarin Armimus deze bi] 
zijn komst te I eiden aantrof, dan zou ik maar moeten informeren bij de 
predikanten hier Maar ik twijfel geenszins, en waarom zou ik ook' Ik heb al 
vele jaren voor uw komst aan deze universiteit gestudeerd, daarna, na een reis 
naar Duitsland, ben ik geroepen tot het besturen van het Theologisch College, 
alwaar ik nu nog in dienst ben Moet ik aan de predikanten, van wie sommigen 
ook onder mij hebben gestudeerd, naar de toenmalige toestand vragen ' Die ken 
ik zelf maar al te goed 

Wat betreft Thomas, Suarez, Bellarminus, "ende dierghelijcke onnutte ques-
tien-schnjvers", zoals gij ze noemt die waren al in zwang voor de komst van 
Armimus Junius zelf heeft Thomas en Bellarminus bi] de jonge studenten 
aanbevolen Armimus heeft, meer dan vele anderen veel werk gemaakt van het 
weerleggen van met name Socinus en Bellarminus Ook heeft Armimus steeds 
de Schnh en de vrome meditatie daarover aangeraden 

Kortom, zo besluit Bertius "lek hebbe hem gekent voor een vroom gheleert 
godsalich Chnstenleeraer Naer t'ghene uyt u segghen soude connen 

ghenomen werden is hy ergher ghewecst als een Гигск "(600) Bertius kondigt 
aan, voortaan geen woord meer tegen Gomarus te zullen schrijven "Want ick 
mereke dat ghy twist soeckt ende daer in groeyt Het is dangereux met и 
om te gaen want is и schn|ven soodanich wat sal het wesen als gh> hacstelick 

onbedacht ende in colere spreeckt^XóOl) 
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loch eindigt de regent 7i|n weerwoord positief "W\ bidden u inden name 
Godes verstoot ons niet op dat wy singhen moghen den Vrede-psalm 
Davids 

Siet hoe fijn ende lieflick isset, dat broeders eendrachtehck by elckanderen 
woonen &c "(602) 

Doch Gomarus was er kennelijk met zo veel aan gelegen, "eendrachtehck" 
met de regent om te gaan Al vrij spoedig verscheen zijn antwoord met de titel 
P)oe\e \an Μ Ρ Ber tu Aenspraeck(603) 

Er zijn diverse paskwillen tegen mij gemaakt de laatste tijd, zo begint hij zijn 
pamflet Zo heeft nog onlangs iemand uit Rotterdam, die een leerling van mij is 
geweest, mij voor oproerkraaier uitgemaakt Hier is nu de Aenspraeck van 
Bertius nog bijgekomen Aangezien dit geschrift wemelt van onwaarheden, zal 
ik "een kleyne proeve geven van zijn groot onrecht ende van mijn onschuldt" 
(604) 

De beschuldigingen betreffen mijn leven en mijn leer Mijn leven dat ik 
onrecht zou hebben begaan zowel tegen particuliere personen als tegen onze 
overheden Zo verwijt hij mij, dat hij mij geprezen had en dat ik hem zou 
hebben veracht Maar is dat geprezen dat hij "den trouwen dienst ende leere 
van D Junius ende D Trelcatius ende my so verdacht ende veracht maeckt 
als ot w> de studenten souden hebben laten dwalen datse van een ander 
moesten weergebiacht worden tot de suyvcre ende dreckledige fonteinen der 
schriftuere'^óOS) 

Dan gaat Gomarus over tot een uitvoerige bespreking van Bertius' brief aan 
Barentsz, waarbij hi) wederom ingaat op het zinnetje "lek wenschc memchmael 
dat lacobs schalckheydt Tamsterdam hadde gebleven" Bertius had daar als 
uitleg van gegeven "want in Amsterdam was hij geheld, gewaardeerd en 
geacht" Maar, zegt Gomarus, deze verklaring is in strijd met wat ei pal voor 
staat in de brief, met wat er bij staat, en met wat erop ν olgt Met wat er pal voor 
staat deze wens (dat Arminius in Amsterdam zou zijn gebleven) komt voort uit 
de veranderingen waar Bertius het over heeft, en waarover hij zo klaagt Met 
wat er bij staat als oorzaak van die veranderingen noemt de auteur van de brief 
die "schalckheyt", en hij hoopt dat Jacob daarmee in Amsterdam zou zijn 
gebleven, opdat die veranderingen daardoor zouden zijn uitgebleven Met wat 
erop volgt de auteur schrijft immers, dat "zijn beroepinge, met dese middelen, 
meer als de helft verswaert wordt" Wat zijn "dese middelen"9 Zijn dat niet die 
veranderingen en Jacobs "schalckheyt"' 

Voorts beschuldigt Bertius mij ervan, dat ik niet lang een goede verstandhou
ding met Arminius heb kunnen bewaren, "maer hier tegen stelle ick de 
ervarentheyt ende getu>genisse D Arminij die van selfs in onse conferentie 
voor den hooghen raedt verklaert heeft dat hv van niemant min gequetst is 
geweest, dan van my "(606) Ik heb ten aanzien van Arminius altijd verklaard, 
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dat ik vriend was van /ijn persoon, vijand van 7ijn leer 
Dan geeft Gomarus de 31 artikelen, "uyt de grondt van onse Confessie ende 

Catechismus geloghen"(607), die aan Arminius op de Conferentie voor de 
Hoge Raad op 4 juni 1608 schriftelijk ter hand /ijn gesteld, opdat hij daarover 
zijn mening 7ou geven. 

Onder de bescliuldigingcn, door Bertius tegen Gomarus geuit, was dan ook 
nog "dat de Kercke van Franckfort wel sonder Armimo is verstrovt ghewor-
den" "Tis waer," antwoordt Gomarus, "maer tbloevende collegie van de E E. 
Heeren Staten en is met sonder den aenspreker soo deerhek nu verstoort "(608) 
Wat bedoelt gij overigens met die uitspraak9 Dat ik de oor/aak zou /ijn van de 
verstrooiing van die kerk?(609) "En mompelt niet / maer spreeckt uyt de mondt 

ghelijck ick u voorgae op dat ick u mach , met ghetuyghcnisse der Kercke 
ende met de saecke selve / beschamen "(610) 

Maar het schijnt nu eenmaal, dat ik mets goeds bij u kan doen Ik hoef 
daarvoor geen andere getuigen te zoeken dan de ledematen van de kerk van 
Leiden, die "sonder twijfel wel sien / dat dese aenspreker sedert hy 7ijn 
Philosophiam moralem, dat is, de Heydenschc wijsheyt der zeden, meest begost 
heelt te ghebruyeken tot verkeennghe des gheloois ende der Kercke dat hy 
met cene de goede zeden aldermeest vergeten heeft in zijn leven soo dat hy ons 
de veimaerdc oude spreucke doet gedencken odi hommes, ignava opera, & 
Philosopha sententia lek hate de menschen, die slap zi|n ter saecke. ende 
Philosophen in de kaecke."(611) 

Ook is de "aenspreker" met consequent in /ijn beschuldigingen Zo heeft hij 
het over mijn "ingedrongene leere", doch elders zegt hij weer "ick bekenne wel 
dat ick van jongs af vande Predestinatie ghevoelt hebbe tgene uwe E nu 
daer van leert"(612). 

Als Kuchlmus terug /ou komen, zou hij tegen zijn schoonzoon zeggen- "Hoe 
komt dit by dat ghy so bitterlick tegen de Predestinatie roept''(613) .Al ben 
ick doodt, soo leeft nochtans mijn ghesonde leere in mijn gedruckte disputatien 
int Collegie ghehouden / om u tallen tijden t'overtuyghen ende te straf
fen."(614) Uit sommige, onder Kuchlmus gehouden disputen geeft Gomarus dan 
citaten. 

"Wat D. Arminium aengaet. ick soude hem geerñ hebben ghespaert hoe wel 
hy selve zijnen suyvergeleerden / welgeachten dooden meester D Bezamniet 
en hadde gespaert daer in ghy hem hebt in u hjck-oratie soo onweerdelick 
ghevolcht maer den noodt der teghenschnften ende der saecke heeft my ten 
laetsten gedwongen de waerhcydt voor te staen"(615), vervolgt de hoogleraar 

"O wijlen bloeyende Collegie hoe bestaet ghy nu9 O Kercke des Heeren ' 
wat ongheluck hangt u over thooft ten sy dat desen aenspreker die soo vele 
aencomende goede verstanden om uwe herders over al te worden betrouwt 
zijn hem bckeerer'(616) 

Tenslotte roept Gomarus zijn tegenstander op om, als hij nog ergens 
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bezwaren tegen /ou hebben, de/e bi) /ich te bewaren en /e pas op een 
vriendelijke samenspraak of een s\node openbaar te maken, hij moet /ijn 
leerlingen /ulke leerstellingen met inplanten en /o aanleiding tot meineed 
geven, daar hi| weet dat /ij ge/woren hebben geen andere leer te /uilen volger. 
dan die aan de universiteit geleerd wordt, dat is de gemeenschappelijke leer van 
Confessie en Catechismus "Houdt op van mijn name met onwaerheyt te 
belasten, ende laet u vnendt-stemme dan hooren steeckt de vredc-handt uv t 
ick salse geern aennemen ende my na behooren quijten "(617) 

Wie /ou denken dat de pamflettenstrijd nu afgelopen /ou /ijn immers, al 
vóór het veischijncn van üomarus' Proeve had Bertius verklaard, /ijn pen niet 
meer tegen de hoogleraar te zullen gebruiken - heeft het mis. Een leerling van 
Bertius. Corvinus(6l8). die trouwens ook een leerling van Armimus was 
geweest, achtte het nodig voor de eer van zijn leermeesters op te komen en 
Gomarus van repliek te dienen. En /o verscheen dan het volgende pamflet in de 
lopende reeks de Schouwe over D. Francisei Goman Proeve(6\9) 

Niet gi| hebt reden u te beklagen, /o begint Corvinus, het is Armimus, die 
met onwaarheid en ongehoorde bitterheid door /ijn broeders is bejegend. Aan 
die haat hebt gi| ook uw deel gehad; "zijn doode beenderen hebt ghy met 
connen in rust laten legghcn "(620) Heeft Bertius u beledigd, door Armimus te 
prijzen'' Integendeel "hy heeft u ghepresen ende met als ter eeren van u 
ghesproken."(621) Wat hij van Armimus gezegd heeft, heeft hij ge/egd om de eer 
en de reputatie van de overledene in gerechtigheid, /onder iemand persoonli|k 
te kwetsen, te tonen Dat hij /ijn oordeel over de leer ν an Armimus betreffende 
de predestinatie heeft gegeven, was hem niet verboden. 

Wat de brief aan Barents/ betreft: die heeft Bertius toch duideli|k verklaard9 

Waarom komt gij nu weer met een andere verklaring'' En wie /al men in zo'n 
geval eerder geloven, de auteur zelf of zijn tegenstander, die met ¿цп door 
woede verhit gemoed alles aangri|pt wat hij maar aangrijpen kan9 Penes 
dicentem est interpretano. 

"Doch ick sie wel watter van is ' ghy en hebt met connen erkauwen dat D. 
Bertij oratie in soo een treffehjeke vergadenngc met zulck een aendacht ende 
toeiuychinge ghchoort is ghv hebt met connen veidouwen dat ghy daer 
hoorde verhalen t'getuygenisse dat ghy voor de E E Heeren Curateurs D. 
Arminio ghegeven haddet "(622) 

Armimus heeft zich tegenover u gedragen als gij u tegenover hem had 
behoren te gedragen Ook wat zijn leer betreft, hebt gij vele onwaarheden over 
hem verspreid. Onwaarheid is het, dat Armimus veranderingen in de godsdienst 
trachtte in te voeren Onwaarheid is het, dat hij een nieuwe religie /ocht 
Onwaarheid is het, dat hij naar het pausdom overhelde. Onwaarheid is het. dat 
Armimus de paus zijn broeder heeft genoemd, of een lidmaat van de kerk van 
Christus. Onwaarheid is het, dat de overledene "scrupuleuse questien" heeft 
ingev.oerd of nog verder had willen invoeren Hij heeft met naar verwarring, 
maar naar ontwarring gestreefd. 
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Icnslotte geeft Corvinus een aantal stellingen, waarbij hij steeds aangeeft 
wat de opinie van Gomarus daarover enerzijds, en wat de mening van 
Armimus, Bertius en de "andere broederen" daarover anderzijds was, en dit 
niet om Gomarus of iemand anders "ten toone te stellen"(623), maar opdat de 
onpartijdige lezer duidelijk de verschillen kan /ien en eventueel zijn eigen 
conclusies kan trekken 

Bertius /al waarschijnli]k niet vermoed hebben, dat zijn lijkrede(624) zoveel 
stof zou doen opwaaien Van verschillende pamfletten kwam al kort nadat ze 
vcischencn waren, een tweede druk uit, belangstelling genoeg dus van de buiten
wereld 

l iteraard heeft Bertius niet al zijn tijd m het schrijven van pamfletten 
gestoken, de meeste tijd was hij kwijt aan het uitoefenen van /ijn taak als 
regent Daarnaast kon hij ook nog wal tijd vinden voor persoonlijke interesses, 
/o publiceerde hij in 1609 de Thesaurus Numismatum Romanorum van 
Abraham Gorlacus(625) 

Intussen stond men voor de moeilijke vraag, wie de opvolger van Armimus 
moest worden Het is niet ondenkbeeldig, dat de regent van het Statencollege 
tot de kandidaten heeft behoord Om te voorkomen dat hij ook inderdaad die 
leerstoel zou gaan bezetten, ging een aantal overtuigde tegenstanders van 
Bertius naar Den Haag om de Staten te waarschuwen, Bertius toch vooral die 
benoeming niet te geven hij was immers onzuiver in de leer (in hun ogen dan), 
en - als dit argument niet voldoende indruk zou maken - ten gevolge daarvan 
waren er onenigheden onder de studenten geweest(626) 

Bertius' vijanden hoefden zich overigens geen zorgen te maken Door /цп 
lijkrede en de pamflettenslnjd die daarop volgde, had Bertius zich ontpopt als 
de "kampioen der arminianen" (de term is van Winkelman) De Staten hadden 
gezien, hoe strijdvaardig de regent kon zijn Hem nu benoemen tot opvolger 
van Armimus zou betekenen Gomarus zijn felle bestrijder tot collega geven en 
dit konden de Staten moeilijk doen Bertius was dus met (meer) in de markt, en 
bleef voorlopig waar hij was op de Cellcbroersgracht(627) 

С Bertius en de Remonstrantie 

Terwijl de sfeer gespannen was en de verhouding tussen arminianen en 
gomansten veel te wensen overliet, zouden de eerstgenoemden begin 1610 op 
opmerkelijke wijze van zich doen horen Op 14 januari van dit jaar kwamen 44 
geestverwanten van Armimus, onder leiding van Wtenbogacrt, in stilte bijeen, 
volgens sommigen in Gouda(628), volgens anderen in Den Haag(629), de 
woonplaats van Wtenbogaert Het waren, met uitzondering van Bertius, allen 
predikanten Bekende namen onder de aanwezigen Herbertsz(630) en Poppi-
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us(63I) uit Gouda, Воггшь en Corvinus uit Leiden, Cupus(632) uit Kralmgcn, 
EpiscopiusiólS) uit Bleiswijk, Grcvinchovius uit Rotterdam, Theophilus Rick-
waert. Daniel Wittius, en, zoals gc/egd. onze Petrus Bertius, allen voorstan
ders van revisie van Confessie en Catechismus Zij waren bijeengekomen om 
een geschrift, door Wtenbogaert opgesteld en gericht tot de Staten van 
Holland, te onderzoeken en, na er eventueel wijzigingen in te hebben aange
bracht, het ieder afzonderlijk te ondertekenen Dit geschrift nu zou de armmi-
anen voorgoed samenbinden en de geschiedenis ingaan als de Remonstrantie, 
hiernaar werden de arminianen sindsdien ook wel remonstranten genoemd In 
zijn oorspronkeli|ke vorm is dit geschrift niet ingediend, hel is op diverse 
plaatsen door Oldenbarnevclt omgewerkt 

De ondertekenaars verdedigden zich in hun geschrift allereerst tegen de 
beschuldiging, dat zij verandering in de godsdienst wilden invoeren Geen 
scheuring beoogden zij doch eenheid Wel konden zij bepaalde leeistellingen 
niet aanvaarden "soose van sommigen gedreven worden", ter adstructie gaven 
zij vijf van die leerstukken, met daarna in eveneens vijf artikelen wat zij zelf 
"van die selvighen materie ghevoelen ende leeren" ЛК leerstukken die voor hen 
niet aanvaardbaar waren, noemden de indieners van de Remonstrantie 1 de 
onvoorwaardelijke predestinatie volgens de opvatting van de supralapsaners, 2 
de onvoorwaardeli]ke predestinatie volgens de opvattingvan de infralapsariers, 
3 het dogma dat Christus niet voor alle mensen gestorven zou zijn, 4 de 
stelling dat de genade onweerstaanbaar is, en 5 de stelling dat de rechtvaardig
heid niet verloren kan worden De "Remonstranten" stelden hier tegenover 1 
de voorwaardelijke predestinatie, 2 Christus is voor alle mensen gestorven, 3 
de genade is noodzakelijk om zalig te kunnen worden, 4 de genade is niet 
onweerstaanbaar, al moet men wel al het goede aan die genade toeschrijven 
Over het vijfde punt (of de rechtvaardige zijn rechtvaardigheid kan verliezen) 
verkeerden zij nog in onzekerheid, het zou eerst grondig uit de Schrift moeten 
worden onderzocht Het zou Bertius zijn, die deze vraag later in dat jaar in zijn 
H\menaeus /ou beantwoorden 

De derde handtekening onder de Remonstrantie is die van Bertius, na de 
handtekeningen van Bornus en Wtenbogaert 

De Remonstrantie werd Oldenbarnevelt ter hand gesteld die haar, overigens 
pas in mei, voorlegde aan de Staten Hiermee gaven de indieners van het 
geschrift tegelijk te kennen, dal zi) die Staten beschouwden als het hoogste 
gezag, ook in kerkelijke zaken De/e mening, wel eens het "zesde artikel" van de 
Remonstranten genoemd, werd door hun tegenstanders vurig bestreden, zij 
vonden, dat men God (lees de predikanten) meer moest gehoorzamen dan de 
mensen (lees de overheid) Het standpunt van de Remonstranten in dezen werd 
in februari 1610 door Wtenbogaert verdedigd in een apart geschrift, dat hij de 
titel gaf Fractaet \an t ampt ende authonte\t eener hoogher chiisteluker 
o\erhe\t m keickeluke saeken, kerkelijke gezagvoermg werd door Wtenbo-

100 



gaert als rooms gebrandmerkt, waarbij hij zich op de Schrift en de oudste 
hervormers beriep(634). 

Bertius had /ich andermaal /eer duidelijk tot de geestverwanten van Armini-
us bekend. Dit moest wel gevolgen hebben voor de houding van sommigen 
tegenover de regent, al kan men moeilijk beweren, dat zijn standpuntbepaling 
erg schokkend zal zijn geweest. Immers, ook vóór het overlijden van Arminius 
was de regent bij sommige personen al suspect. Zij schrijft hij in een brief aan 
Gecommitteerde Raden, waarvan hij het concept op 13 februari 1610 opstelde, 
dat in de zomer daarvóór één van de bursalen van het Statencollege "op mijn 
deure heeft derven loopen, den muer beclimmen ende onder andere scheltwoor-
den uytroepen: Comt uyt gij ketter, gij apostaet". Bovengenoemde briefschreef 
de regent overigens om de heren te verzoeken "mijne discipelen ernstelyck te 
vermanen ende te belasten in alle stillicheyt, /cdicheyt ende respecte tegens mij 
te willen continueren"(635). 

De Staten voldeden aan dat verzoek, blijkens de brief die /ij op 15 februari 
aan de "eersame welgeleerde lieve besundere" regent /onden. Deze brief was 
echter niet al te lovend voor Bertius. De Staten begonnen hun brief met de 
regent te verbieden, de Proeve van Gomarus te beantwoorden; er was, zo 
schreven /ij, tussen hem en Gomarus nu al meer dan genoeg geschreven, ja 
meer dan dienstig was voor de toestand van het land en de rust van de 
gemeente. Waarschijnlijk kwam dit verbod niet zo hard aan; /oals wij gezien 
hebben, had Bertius /ich toch al voorgenomen, niets meer tegen Gomarus te 
schrijven. Bovendien kan men /ich niet aan de indruk onttrekken, dat de Staten 
wel gelijk hadden met hun mening, dat het nu meer dan welletjes was. 

Bij hun brief sloten de Staten de acte in, waarom Bertius gevraagd had, en 
waarin de bursalen vermaand werden, zich met respect en gehoorzaamheid 
tegenover hun regent te gedragen. Pijnlijker was evenwel voor Bertius de 
volgende opmerking: "Maer suit ghij oock om t'selve te beter te mogen 
genieten, practiseren moeten de selve studenten met goede modestie ende leven 
voor te gaen, sonder de selve eenige oorsaecke te geven van uwe persoon te 
seggen ofte gevoelen anders als naer uwe qualiteyt behoort. Daermede veel thoe 
sal vorderen dat ghij zelfs in uwc lessen geene nieuwe questien, vreemde vragen, 
ofte andere diergelijcke voor en staet, maer alleen vordert dat tot stichtinge ende 
opbouwinge der jeucht in alle godtvreesentheyt mach dienen." De beschuldigin
gen van de tegenpartij hadden hun vruchten afgeworpen!(636) 

Een dag later al, 16 februari, kwam er een vinnig antwoord van Bertius. Hij 
dankte de Staten voor hun vermaning aan de bursalen, maar ging vervolgens 
uitvoerig in op de brief die zij aan hem persoonlijk hadden gericht. Ik heb 
gemerkt, schreef de regent, dat ik bij u verdacht ben gemaakt /owel wat betreft 
mijn leefwij/e als wat betreft hetgeen ik leer. Wat die leefwijze aangaat: zodra ik 
door u tot het regentschap ben geroepen, heb ik mijn leven "op het scherpste 
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gcmaticht". enemids omdat ik wel wist, dat er over iemand in een dergelijke 
funktie altijd veel gepraat wordt, anderzijds om voor mijn leerlingen een goed 
voorbeeld te zijn Maar ik heb gemerkt, dat hoe meer ik mij daarop toelegde, ik 
des te meer aan opspraak onderworpen ben geweest En 70 schijnt het, dat ik 
sinds het aanvaarden van dit ambt bij degenen die mij niet kennen bijna alle eer 
en reputatie mettertijd zal verliezen, en dat ik, die voor een nuchter getrouw, 
eerlijk, bescheiden mens gehouden werd, nu voor een lichtvaardig persoon 
dooiga Door wie, uit wat voor aanleiding en met welk doel de/e praatjes 
rondgestrooid worden, is mi| ten dele niet onbekend Ik moge u verzoeken, in 
dezen meer geloof te schenken aan de curatoren van de universiteit en de 
burgemeesters van de stad I eiden, die mijn /aken het best kennen en dagelijks 
op het College en op mij letten 

Wat betreft hetgeen ik leer het schijnt dat ik bij u ervan beticht ben dat ik bi| 
mijn jonge leerlingen enige nieuwe vraagstukken en vreemde vragen te berde 
/ou brengen, dit nu is geheel bezijden de waarheid Ik plant mijn discipelen juist 
m, dat de christelijke religie meer gelegen is in boete, nederigheid, godzaligheid 
en liefde dan in subtiele kwesties en disputen 

Dan geeft Bertius een overzicht van wat hij aan religieu/e zaken met zijn 
alumni behandelt De rest van de tijd zo gaat hij verder - besteed ik aan mijn 
studies, het besturen van het College, het inspecteren van de kamers der 
bursalen en het bezoeken van hun ouders Bedenkt u eens, of iemand met 
/oveel bezigheden wel een ongebonden leven zou kunnen leiden 

Wat betreft de "subtyheheden ende nieuwe questien" die ik bij mijn leerlingen 
te berde zou brengen daarvan zal ik u in het kort opening van zaken geven 

1 Op de vraag, of God wil dat alle mensen zalig worden, leer ik dat men 
behoort te antwoorden ja 

2 Als men vraagt, of God van eeuwigheid af de meeste mensen, zonder naar 
hun zonden te kijken, tot de verdoemenis zou hebben veroordeeld en zeer 
weinigen slechts tot zaligheid zou hebben bestemd, en dat /o'n besluit genomen 
/ou /ijn eer God ooit Zich voornam, de mens te scheppen leer ik dat men /al 
/eggen neen 

3 Als men vraagt, of God alleen aan deze mensen die aldus uitverkoren zijn 
Jesus Christus gegeven heeft, en dat Christus alleen voor hen is gestorven en 
niet voor alle andere mensen, en dat de zonden van die uitverkorenen, hoe 
groot en zwaar ook. vergeven worden, en God wil dat alle andere mensen 
verloren gaan leer ik, dat het antwoord moet luiden neen 

4 Op de vraag, of ook degenen die eens oprecht geloofd hebben, hun geloof 
ver/aken kunnen, leer ik dat men zal antwoorden ja 

5 Tenslotte, wat betreft de rechtvaardigmaking van het geloof ik houd het er 
voor, dat het bloed van onze Zaligmaker Jesus Christus ons 1 einigt van al onze 
/onden en ons met God verzoent, maar dat WIJ als wij zalig willen worden in 
Hem /uilen moeten geloven 
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Dit is mijne heren, wat ik mijn leerlingen onderricht Als er mensen zijn die 
hier anders over denken en wien het tegen de borst stuit dat ik deze weg insla. 
dan wil ik gaarne weten welke andere weg ik dan moet bewandelen Maar de 
weg die mijn tegenstanders inslaan, kan ik niet begrijpen, daar ik /ie dat die 
strijdig is met Gods woord en natuur 

Zo luidde de reaktie van de regent(617) Een brief op hoge poten, dat wel, 
maar dat moet toch ten voordele van de auteur ge/egd worden - ook een brief 
die aan duidelijkheid niets te wensen overliet nogmaals had Bertius duidelijk 
gemaakt, waar hij stond 

Inmiddels was er nog steeds geen geschikte opvolger voor Arminus gevon
den Aan\ankeli|k hadden de curatoren Wtenbogaert willen benoemen, doch 
de/e weigerde /o'n benoeming te aanvaarden Toen /ij in een van hun 
vergaderingen aan Wtenbogaert vroegen, wie hij dan bekwaam achtte, noemde 
hij Conrad VorstiusíólS), toen hoogleraar te Steinfurt Van diens bekendste 
werk, de Anti-Bellarmmus, was toen net een herdruk verschenen In het, tot de 
Stalcn-Generaal gerichte, voorwoord toonde Vorstius /ich een warm voorstan
der van het vrije woord in kerk en school Fen al te strenge leertucht diende 
men /ijns in/iens te vermijden, en het was de taak van de overheid, erop toe te 
/ien dat de ware vrijheid niet verloren ging Overbodig om te /eggen, dat alleen 
al dit voorwoord voor Wtenbogaert en de overige Remonstranten een uitste
kende aanbeveling vormde voor Vorstius' kandidatuur Het voorstel van 
Wtenbogaert werd door de curatoren aangenomen Zij besloten hem naar 
Sterniurt te /enden voor de noodzakelijke besprekingen met Vorstius 

Bertius ondersteunde de kandidatuur van Vorstius van harte Toen Wtenbo
gaert naar Steinfurt ging, gaf de regent een brief \ oor Vorstius mee, die hij op 
16 juli 1610 had geschreven(619) Bertius dringt er bij Vorstius met klem op 
aan, de beroeping te aanvaarden(640) Hij klaagt over de onbuigzaamheid van 
/ijn broeders, die hem de vrijheid van onderwijs bijna ontnomen hadden en 
ervoor ge/orgd /ouden hebben dat hi| nu de laatste plaats in Christus' kerk /ou 
hebben ingenomen ware het niet dat hij was gesteund door het ge/ag van de 
Staten Bertius roemt Vorstius' openhartigheid, die kort geleden nog eens 
duidcli]k was gebleken in /цп geschrift over het we/en Gods Hij ver/oekt de 
Steinlurter professor tot slot nogmaals, gehoor te geven aan het ver/oek van 
curatoren 

Zoals de Remonstranten van alles in het werk stelden om Vorstius' benoe
ming er door te krijgen, /o ondernam de tegenpartij van alles om die benoe
ming tegen te werken hn men had al gauw een stok gevonden om de hond te 
slaan in zijn, hierboven reeds genoemde, werk De Deo ejusque altnbutis(64l) 
meende men allerlei dwalingen te kunnen bespeuren, en iets wat de tegenstan
ders van Vorstius' benoeming natuurlijk prachtig in de kaart speelde ook de 
theologische faculteit van Heidelberg had dit werk afgekeurd Vorstius werd 
/elfs van socinianismc(642) beschuldigd 
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Geen geringe beschuldiging in die tijd De curatoren besloten derhalve, de 
zaak goed uit te zoeken Ferst hoorden /ij Gomarus die hoe kan het ook 
anders sterk legen de Steinfurter hoogleraar gekant was Vervolgens ontbo
den zij Vorslius zelf, en daarna Bertius, Coddaeus, hoogleraar Hebreeuws aan 
de I eidse universiteit, Adnanus van den Borre, predikant te Leiden, en Ysaacus 
Johannis, predikant te Noordwijk Deze verklaarden alle vier in die bewuste 
vergadering(64'i), dat zi) een onderhoud met Vorstius hadden gehad en dat hij 
hun op alle punten voldoening had gegeven Daarom kregen de curatoren het 
dringende verzoek "dat sy sich n>et en wilden laeten affkeeren, van soedamgen 
nuttelvcken instrument voer de Universiteit tot de professie der Theologien te 
beroepen" Hierop besloten curatoren, met zijn beroeping voort te gaan Het 
was overigens - mede door het lange aarzelen van Vorstius zelf, die met eens zo 
happig op het baantje lijkt te zi)n geweest, hetgeen niet helemaal onbegrijpelijk 
is gezien al het geru/ie al april 1611, toen de benoeming een feit werd(644) 

De meest bewogen gebeurtenis van het jaar 1610 was voor Bertius ongetwij
feld het verschijnen van zijn werk Hxmenaeus ilesenor(b45^ De opstellers van 
de Remonstrantie, op 14 januari 1610 bijeen, hadden (nog) geen uitspraak 
gedaan over het probleem, of de rechtvaardige zijn rechtvaardigheid kan 
verliezen Zij verkeerden, zoals hierboven reeds is uiteengezet, hierover nog in 
onzekerheid, en meenden dat de/e zaak eerst grondig bestudeerd diende te 
worden Bij Bertius bestond die onzekerheid niet of slechts in geringe mate In 
zijn brief van 16 februari 1610 aan de Staten schreef hij reeds, dat hij leerde dat 
het antwoord op deze vraag bevestigend diende te luiden 

De regent had daarna zijn gedachten over deze materie op papier gezet, en 
was daar in de zomer van 1610 mee klaar gekomen Op 15 juli schreef hij aan 
Grotius. dat het werk gereed was Hij had het nog niet verspreid, maar vier 
exemplaren aan vrienden gegeven Hij zag geen kans naar Grotius te gaan, 
maar als deze naar Leiden zou kunnen komen, zou de regent dat zeer op prijs 
stellen, aan de adviezen van Grotius kende hij veel waarde toe(646) 

In augustus was het werk gereed om gedrukt te worden Bertius had het wel 
een /eer opzichtige titel meegegeven "Hymenaeus de verlater, ofwel De afval 
der heiligen" De auteur behandelde twee problemen Het eerste was kan 
degene die gelooft het geloof verlaten9 Bertius spreekt met opzet van "verlaten", 
en niet van "verliezen", deze dingen worden niet verloren, zo betoogt hij Deze 
vraag wordt bevestigend beantwoord Ook in de Schrift zien wij voorbeelden 
van rechtvaardigen die zijn afgevallen van het geloof in het Oude Testament 
Saul in het Nieuwe Testament Hymenaeus(647) Het tweede probleem luidde 
is de rechtvaardigheid die verlaten wordt, een ware rechtvaardigheid geweest' 
Ook deze vraag beantwoordde de auteur bevestigend 

I erecht stelt Winkelman, dat er buitengewone moed voor nodig was om een 
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werk als de Hymenaeus te schrijven(648). De auteur wist maar al te goed, wat 
de "preciescn" over dit vraagstuk dachten. Maar het werk was in de eerste 
plaats voor geestverwanten bedoeld, al was de opdracht van 12 augustus 1610 
gericht aan alle protestantse godgeleerden van Europa. Zouden zijn vrienden 
dit werk echter toch niet al te rooms vinden? En /ou met name de titel toch niet 
sommigen in het verkeerde keelgat kunnen schieten? Theodorus Herberts?, één 
van de 44 ondertekenaars van de Remonstrantie, verwoordde deze bezwaren in 
een brief aan Wtenbogaert(649): "den titel d. Bertii de apostasia Sanctorum 
dunckt ons hier wat al te hart te wesen, ende welen niet oft geheele schrift al 
gheraden by dése tyt, daer men all onnoodighe swaericheden behoort te 
vermiden, uyttegeven, te meer, dewyl wy verstaen, dat hij daerin niet alleen de 
posse, maar de actu ipso disputeert, ons oordeel verder gaende als D. Armin 
heeft willen doen, oft oock als wy besloten waren". Opmerkingen over de titel 
schijnt Bertius trouwens nog van meer kanten te hebben gekregen, reden 
waarom hij in /ijn werk een verantwoording van die titel opnam. 

Het werk was dan wel gedrukt, doch niet in de winkels verkrijgbaar. Bertius 
zorgde er zoveel mogelijk voor, dat er geen exemplaren in verkeerde handen 
terechtkwamen; alleen zijn geestverwanten werden bedacht. Zo lukte het zelfs 
Festus Hommius, nota bene de zwager van de auteur, niet een exemplaar te 
bemachtigen(650). Ook de Haarlemse predikant Matthisius werd door Bertius, 
toen hij deze om een exemplaar gevraagd had, met een kluitje in het riet 
gestuurd(651). 

De reakties op het werk waren overwegend negatief. Graaf Willem Lodewijk 
liet er zich /eer ongunstig over uit. Oldenbarnevelt en de Staten stonden nu ook 
niet direkt te juichen, temeer daar hun verzoek aan de regent, geen controver
siële punten aan te snijden, niet was opgevolgd. Toen Bertius aan de Staten een 
geldelijke verering voor zijn arbeid aan het werk vroeg, gaven de Staten hem op 
19 juli 1611 210 gulden, maar op één voorwaarde: Bertius moest de uitgegeven 
exemplaren intrekken en bij zich houden, en niet /onder hun toestemming tot 
verspreiding overgaan. Of Bertius aan de/e eis gehoor heeft gegeven, valt 
moeilijk te zeggen; feit is wel, dat in 1612 in Frankfurt een herdruk verscheen, 
gevolgd door een Nederlandse vertaling van het werk, die een jaar later nota 
bene in Leiden verscheen; en ook daarna zouden er nog diverse herdrukken 
verschijnen. 

De felste kritiek kwam echter uit Engeland. Bertius had een exemplaar 
gestuurd naar de aartsbisschop van Canterbury, Richard Bancroft(652). Dat had 
een voorgeschiedenis. In de Engelse Confessie van 1562 stond in artikel 16 iets 
soortgelijks als wat Bertius in /ijn Hymenaeus betoogde: nadat wij van de 
Heilige Geest ontvangen hebben, kunnen wij van de genade afwijken. Tegen 
deze formulering had zich een aantal Engelse theologen verzet; /ij wilden eraan 
toegevoegd /ien: niet geheel, noch voorgoed. Doch deze wijziging stuitte op fel 
ver/et van Richard Bancroft, /odat /e uiteindelijk niet werd opgenomen. Bertius 
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zag in Bancroft een geestverwant en zond hem daarom een exemplaar Nu 
wilde het toeval, dat Bancroft net was overleden. Daardoor kwam het boek bij 
anderen terecht 

Een ander exemplaar dat Bcrtius naar Engeland stuurde, was bestemd voor 
de nieuwe aartsbisschop van Canterbury en primaat van Engeland, George 
Abbot(653) Wellicht dacht de regent, dat Abbot dezelfde meningen zou 
hebben als /i|n voorganger Maar daarin vergiste hij zich deerlijk! George 
Abbot was in leer en karakter "de Gomarus der Anglicanen" (de term is van 
Winkelman) En aangezien koning Jacobus I er dezelfde meningen in theologi
sche /aken op na hield, had Bcrtius nu twee vijanden tegenover zich 

De koning was toch al ontstemd over de mogelijke benoeming van Vorstius 
als opvolger van Arminius Dat Jacobus in de/e zaak botste met Oldenbarne-
velt en de Staten, is overigens zeer wel verklaarbaar uit de tegenzin van de 
overheid hier tegen inmenging van buitenaf De Republiek had zich juist 
bevrijd van het Spaanse juk en daarmee van een koning die in al zijn politiek 
handelen de katholieke godsdienst bevoordeelde Het is dan begrijpelijk, dat 
men zich hier niet wilde onderwerpen aan een andere vorst, die zich nota bene 
opwierp als verdediger des geloofs, en godsdienst en politiek onlosmakelijk met 
elkaar verbonden achtte, een "protestantse paus" dus (654) Wat Jacobus bij 
/i]n kritiek op de eventuele benoeming van Vorstius en op het werk van Bertius 
over het hoofd heeft gezien, was dat de gevoeligheid op dit punt in de pas vrij 
geworden Republiek groter was dan elders 

Jacobus was na het lezen van de Hwvenaeus razend en zei, dat de auteur 
alleen al om de titel verdiende verbrand te worden(655). Hij stuurde een brief 
naar de Statcn-Generaal, die hij de mantel uitveegde /owel vanwege de 
eventuele benoeming van Vorstius als vanwege het feit dat Bertius ongestoord 
/o'n werk had kunnen schrijven De regent was zelfs in /цп brutaliteit /o ver 
gegaan, dat hij de aartsbisschop van Canterbury met alleen een exemplaar van 
het verfoeide werk had toegezonden, maar ook nog een begeleidende brief, 
waarin hij beweerde dat de door hem verkondigde ketterijen in overeenstem
ming waren met de leer van de kerk ν an Engeland Bertius werd een "ketter" en 
een "atheïst" genoemd 

Tot overmaat van ramp zag Bertius, dat een paar dagen later de vertaling van 
de brief in de boekwinkels voor iedereen te koop lag(656) Na enige weken stelde 
hij dan ook een apologie op. Zowel naar de koning als naar de aartsbisschop 
schreef hij een brief. Hierover kom ik hierna nog te spreken, alsmede over 
reakties van anderen op de H\menaeus, zoals Casaubonus, Ruarus, en 
Ludovicus Crocius uit Bremen, die vier traktaten tegen het werk van Bertius 
schreef(657). 

In ieder geval heeft Bertius het wel geweten, dat hij dit werk geschreven had. 
Fr zouden zelfs stemmen zijn opgegaan om hem te ontslaan(658), doch dit 
wordt door de officiële documenten niet bevestigd Tnglandius merkt in zijn 
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werk over de kerkgeschiedenis(659) sneerend op. ddt Berlius zelf 7ijn stelling (dat 
de rechtvaardige zijn rechtvaardigheid kan verlie/en) bewezen heeft door later. 
in Frankrijk van de gereformeerde religie over te gaan tot "de Paepsche 
Afgodenje',(660) 

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen, en nog even terugkeren naar 
het jaar waarin de Ihmenaeus verscheen 1610 Het jaar, dat begonnen was met 
de Remonstrantie (14 januari), eindigde met de pendant van de tegenpartij de 
Contra-remonstrantie (december)(661) De gomansten achtten het kennelijk 
noodzakelijk, enig tegengas te geven Ook verscheen er in 1610 nog een 
geschrift van een zekere I С , die zich/eli eventueel ("soo 't noodich sal zijn") 
later bekend zou willen maken, over de predestinatie, de volharding en de vrije 
wil van de mens "tegens de Calumnien Μ Ρ Bcrtij, Cupij, ende haren 
ghevolge"(662) 

In februari 1611 kon Bertius toch ook weer wat positieve geluiden horen 
curatoren en burgemeesters gaven hem niet alleen een verering van 120 gulden, 
maar besloten bovendien dat de regent voortaan zijn zitplaats onmiddellijk na 
de gewone hoogleraren /ou hebbcn(663) 

Van die hoogleraren nam er een in hel voorjaar van 1611 ontslag Gomarus 
Bertius zag zich verlost van zijn grootste belager Wij bezitten nog een brief van 
Gomarus, die hij op 4 maart 1611 aan Gerardus Joannes Vossius schreef, en 
waarin hij een aantal redenen voor zijn vertrek opsomde Een van die redenen 
was, dat aan de academie de vrucht van zijn werk al in de kiem vernietigd zou 
worden door de verkeerde leer van de regent en door het feit dat zijn 
toehoorders daardoor bedorven zouden /ijn(664) Gomarus vertrok naar Mid
delburg 

Van 11 maart tot 20 mei 1611 vond in Den Haag een conferentie van 
remonstranten plaats De Staten besloten de tot deze conferentie behorende 
stukken met in hun archieven op te bergen, maar ze bij de drukker Van Wou te 
doen uitgeven Alle exemplaren moesten wel aan de Staten worden overgele
verd, zi] zouden wel zorgen voor de verspreiding, onder andere onder de 
deelnemers aan de conferentie Fr mocht geen nadruk worden gemaakt De 
Staten belastten Wtenbogaert met de uitvoering van deze taak Toch kwamen 
er veel aanvragen binnen, met name van predikanten De drukker diende 
herhaalde malen een verzoek in, een nieuwe oplage uit te mogen brengen, doch 
hij kreeg steeds nul op het rekest Niettemin is er toch een nadruk verschenen, 
die niet uit de handel is genomen Enige jaren later maakten zowel Bertius als 
de predikant Brand uit Zienkzee, onafhankelijk van elkaar, een Latijnse 
vertaling van deze stukken De regent had zijn vertaling opgedragen aan de 
Staten Brand de zijne aan het bestuur van Amsterdam De vertaling van 
Bertius werd overigens voor de officiële gehouden(665) 

Eind maart 1611 ontving de regent een brief van Caspar van Baerle of 
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Barldeus>(666). De/e bedankte Bertius voor de aanbeveling die hij ten gunste 
van /ijn (dat wil /eggen Barlaeus') broer had willen geven aan de magistraat van 
Den Bnel De/e broer had daar veel profijt van gehad. In het algemeen werd 
trouwens -volgens Barlaeus veel waarde gehecht aan een testimonium van de 
regent "Ik schrijf u dit hierom, opdat in de/e treurige tijd waarin wij leven, 
waarin de haat en de tongen van sommigen anderen die goed /i|n en /ich voor 
het gemeenschappelijk wel/ijn van vaderland en kerk veidienstelijk hebben 
gemaakt, achtervolgen, dit u tot troost diene, dat ook al mishaagt gij 
wellicht enkele kwaadwillenden en ondankbaren gij er vast van overtuigd 
moet /ijn dat gij, uw studies en uw inspanningen vele goede mensen, ja /elfs de 
voornaamstcn van Holland en mannen met een gezond verstand, behagen, /eer 
benagen "(667) 

Lr was echter ook nog een andere reden, waarom Barlaeus aan de regent 
schreef Het Statencollegc /at sinds kort /onder subregent, en Bertius had nu 
Van Baerle gevraagd, of hij er niet voor voelde in de vacature te voorzien. 
Barlaeus wilde echter, zolang het alleen nog maar om veronderstellingen van de 
kant van de regent ging en hij niet officieel voor die funktie was aangezocht, 
liever niets beloven of beweren Niettemin wilde hij er wel over nadenken "Als 
uw oprechtheid en betrouwbaarheid niet voor mij vaststonden, zou ik gedacht 
hebben dat gij dat voor de grap geschreven had Want wie ben ik9", zo vroeg 
Barlaeus, die Bertius de raad gaf naar een andere Atlas uit te kijken om die last te 
torsen Met de beste wensen voor de regent en de /цпсп besloot hij zijn 
bnef(668) 

lot de mensen met wie Bertius coi respondeerde, behoorde ook Daniel 
Tilenus. hoogleraar te Sedan(669) Toen één van Bertius' studenten naar Sedan 
vertrok, gaf hij hem een brief voor de hoogleraar mee, die hij op 26 mei 1611 
had geschreven. Het is een aanbevelingsbrief ν oor die student; maar behalve die 
brief had Bertius ook een exemplaar van een werkje met stellingen over de 
volharding der heiligen meegegeven voor Tilenus. "Ik stuur u een werkje, 
waarin ik de leer over de volharding der heiligen uiteenzet, zoals die in de brief 
van de apostel aan de Hebreeën wordt voorgesteld," schrijft de regent "Ik heb 
namelijk bemerkt, dat hij met die hele brief deze ene bedoeling heeft om de 
Hebreeen, die wankelden in hun geloof, te ondersteunen Hiermee heeft hij 
tegelijk te kennen gegeven, dat het mogelijk was dat zij van hun geloof afvielen. 
Ln ofschoon het mij niet onbekend is, hoeveel theologen met mij van mening 
verschillen op dit punt, heelt toch de apostel dit zo duidelijk geleerd, dat het 
niet duidelijker onderricht kan worden; en daar er in dergelijke /aken meer 
waarde gehecht moet worden aan één Schrift dan aan alle Catechismussen, 
Belijdenissen en menselijk gezag, meende ik ervoor te moeten zorgen dat dat 
licht der waarheid niet langer verborgen zou blijven " Aldus Bertius, die Tilenus 
tenslotte vraagt, zijn oordeel over het werkje te schrijven(670) 

Behalve de mensen met wie hij correspondeerde, waren er natuurlijk ook met 
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wie Bertius persoonlijk omging, al zullen de verplichtingen \an 7i|n regentschap 
hem niet \eel vrije tijd hebben gegeven Tot de personen die hij 70 af en toe eens 
ontmoette, behoorde bijvoorbeeld Domimcus Baudius(671), de Leidse hoogle
raar in de geschiedenis en de rechten Verder waren het vooral 7ijn (remon
strantse) geestverwanten, die de regent geregeld zag 

Ook in 1611 ondervond Bertius nog de gevolgen van het uitgeven van 7ijn 
H\menaeus Over de resolutie van de Staten van 19 juli, waarin hem werd 
gelast alle exemplaren in te trekken en bij 7ich te houden, is hierboven reeds 
gesproken 

Een van de weinigen die ook een exemplaar van de Hymenaeus gekregen 
had, was Isaac Casaubonus, die na de moord op Hendrik IV naar Engeland 
was vertrokken in 1610, op uitnodiging van koning Jacobus Bertius had vaak 
met Casaubonus gecorrespondeerd, vooral in de jaren 1604 1605, toen laatst
genoemde nog in Parijs was, wi] hebben dit in het vorige hoofdstuk reeds 
ge/ien Casaubonus reageerde op 29 september 1611 op het geschenk van 
Bertius Hi] bedankte hem voor het boek, hij had in Londen veel moeite gedaan 
om het te pakken te krijgen, doch tot dan toe tevergeefs Hij wilde de regent 
juist om een exemplaar vragen "Ik heb uw boek in één ruk uitgele7en(672)," 
schrijft Casaubonus "Als gij nu vraagt, wat mijn mening erover is, moet ik u 
antwoorden, dat ik geen theoloog ben en dat ik mijn beperkingen ken. Laten 
derhalve zij die kennis van dergelijke zaken hebben, een uitspraak doen "(673) 
Tussen de regels door het Casaubonus echter wel merken, dat hij sympathie 
voelde voor Bertius' standpunt "Er 7ijn er die het pelagiamsme ontvluchten, 
teftwjl 7e niet bemerken dat 7e openlijk en duidelijk naar de kant van de 
manichaeers(674) overslaan Laten wij de stellten vermijden. Niet alleen de 
7edelijke deugd, ook de ware godsvrucht ligt in het midden. Wie die verlaten, 
vallen in de Scilla, terwijl /e de Charybdis willen vermijden "(675) 

Het spreekt van7elf, dat Bertius blij was met deze brief, al zou hij het 
ongetwijfeld nog prettiger gevonden hebben als Casaubonus zijn instemming 
openlijker had geformuleerd(676). In de herdruk van de H\menaeusdie in 1615 
verscheen, nam Bertius de brief in zijn geheel op(677) 

D Bertius in de verdediging 

De brief die Jacobus I van Engeland op 6 oktober 1611 naar de Staten zond 
naar aanleiding van de affaire-Vorstius, en waarin hij tevens uitpakte tegen 
Bertius en diens Hxmenaeus, is hiervóór reeds vermeld In november schreef 
Bertius een rechtvaardiging van 7ijn werk, en wel in de vorm van twee brieven 
één aan koning Jacobus en één aan aartsbisschop Abbot De brief aan de 
koning, die later door Casaubonus aan Bertius werd teruggezonden, is tot nu 
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toe onvindbaar gebleven, die aan de aartsbisschop, door Bertius op 15 
november 1611 geschreven, bezitten wij daarentegen nog wel(678) "Ik had niet 
gedacht," /o begint de regent zijn schrijven, "dat ik door u een werkje ten 
geschenke te sturen, /o'n misdaad zou begaan dat ik mij daardoor de toorn van 
de koning op de hals zou halen hn toch is dat gebeurd Ik ben echter - dat 
moet u goed weten - een christen Ik aanbid en vereer in vrees en eerbied de ene 
God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest En ik erken geen andere 
Middelaar dan Jesus Christus, door Wiens kostbaar bloed ik ben vrijge
kocht "(679) Гсп ietwat plechtstatige aanhef, maar met opzet de auteur wil 
duidelijk maken, dat de verdachtmakingen als /ou hij de denkbeelden van 
Socinus onderschrijven, volkomen ongegrond /ijn(680) Ook sympathieën in de 
richting van Rome /ijn hem vreemd "Ik vervloek de afgoderij van de pausge-
/inden Ik bestudeer de toestand van de oude kerk om daarmee het algemeen 
belang te kunnen dienen of anders in ieder geval mijn eigen belang, namelijk 
om iets te leren Ondertussen zult gij me wel vergeven, als ik niet al die dingen 
die door Calvijn, die ik /eer hoog acht, over de predestinatie geleerd /ijn, kan 
onderschrijven(681) Dat deden en doen velen, zowel bij u alsook elders, ook 
niet, en zonder gevaar voor hun goede naam 

Ik heb dus over de volharding en de afval der heiligen het werk geschreven 
dat gij ge/ien en in uw bezit hebt Het boek was al eerder gedrukt, maar er 
waren maar zo weinig exemplaren van en die waren dan nog zo spaarzaam 
verspreid dat het erop leek alsof het niet gedrukt was Daar ik meende, de/e 
/aak ook u ter kennis te moeten brengen, /odat gij er een oordeel over kondt 
vellen, heb ik een exemplaar naar u ge/onden Aan een herder van de kerk 
moest een verhandeling over of onderzoek naar goddelijke zaken toch niet 
onwelkom /ijn Gij herinnert u, dat gij herder zijt van de kerk, geen aangever 
van onschuldige en godvrezende mensen(682) Ik erken u derhalve, zoals ik 
verschuldigd ben, als dienaar van Christus, als herder van de kerk, als bisschop 
van de herders, als aartsbisschop van de bisschoppen van Engeland Dat artikel 
uit uw Belijdenis, waarover ik valselijk beschuldigd ben is door mij met 
evenveel woorden letterlijk uit een Brits handschrift overgeschreven "After we 
have received the Holy Ghost, we may depart from grace" 

Ik vraag u nogmaals, mijn geschrift billijk te beoordelen en u te verwaardigen 
mij, terneergeslagen als ik ben door het oordeel van de koning, door een brief 
van u er weer bovenop te helpen Gij moet namelijk weten, dat de brief van de 
koning in on/e taal is vertaald en hier openlijk is uitgegeven (wie de schrijver, 
de vertaler en de uitgever /ijn, is onbekend), tot grote schade voor mijn 
reputatie(684) Ik zou dus willen dat gij deze brief spoedig beantwoordt Ik 
voeg hierbij nog een ander werkje, uiteenzettingen naar aanleiding van de 
Hebreeenbnef(684) Over beide werkjes verwacht ik uw oordcel " 

Een scherp verweer van Bertius die er andermaal blijk van gaf, dat hij - als 
het nodig was geen blad voor de mond nam De regent kreeg overigens geen 
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antwoord terug en bleet zodoende lange tijd in onzekerheid o\er het oordeel 
van de koning en de aartsbisschop 

Op 16 oktober 1611 hield Bertius' zwager bestus Hommius in de Pieterskerk 
te 1 eiden een preek o\er Rom 8 28 ("Intussen weten wij, dat alles het heil 
be\ordert van hen die God liefhebben, van hen die volgens Ζηη raadsbesluit 
geroepen 7i|n") Hierbij zou Hommius onder andere ontkend hebben, dat de 
leraren der gereformeerde kerken leerden dat de /onden der gelougen mede
wei ken ter zaligheid, en zou hij degenen die beweerden dat die leraren dit wel 
deden leugenaars en lasteraars genoemd hebben Als reaktie op de/c predikatie 
vurscheen nu een anoniem pamflet. Recapitulatie van seecker sermoen getiteld, 
dat volgens sommigen(685) door Bertius /ou zijn geschreven De auteur, die 
beweert dat hij op reis naar Dordrecht toevallig in I eiden was, noemt de 
uitspiaken van Hommius in strijd met de uitspraken van gereformeerde 
leraien Of Bertius inderdaad de auteur is geweest, is moeilijk te achterhalen 
De Ncrstandhouding tussen de beide /wagers liet inderdaad veel te wensen over, 
maar h f pamflet kan natuurlijk ook uit de koker van een geestverwant van de 
retcnt gekomen /ijn 

Intussen was in de vacature van subregent op het Statcncollege nog steeds 
met voor/ien, en een van de meest seneu/e kandidaten bleef Caspar Barlacus 
Hij was de favoriet van Bertius, /oals nog eens blijkt uit de brief die hij op 8 
november 1611 aan de regent schreei(686) Bertius had hem opnieuw gevraagd, 
of hij iets voor die funktie voelde, en Barlaeus antwoordde nu daaiop, dat hij er 
lang o\er had nagedacht, en dat het hem toch wel trok "Als mijn inspanning 
gewaagd zal worden om die met-bezette taak van subregent op mij te nemen, 
bied ik die aan, als gij tenminste meent dat die voor het College van nut zal 
/ijn "(687) 

Bertius had nog steeds geen antwoord gekregen op de brieven die hij naar 
Engeland had gezonden (naar de koning en de aartsbisschop) ter verdediging 
van de H\menaeus Ook Vorstius, die tegelijk met Bertius had geschreven, had 
nog niets gehoord Daarom probeerden zij het beiden injanuan 1612 nog maar 
eens, nu met een brief aan Casaubonus Bertius bleef kennelijk hopen op 
eerherstel uit Engeland Als hij dat inderdaad deed, kwam hij bedrogen uit Op 
25 januari schreef Casaubonus eindelijk een brief aan Bertius, waaruit niet 
alleen bleek, dat het oordeel van de koning en de aartsbisschop over de regent 
nog geenszins veranderd was, maar dat ook Casaubonus zelf, die zich in zijn 
brief van 29 september 1611 vrij positief over de H\menaeus had uitgelaten, nu 
heel wat minder enthousiast was en er eigenlijk spijt van had, dat hij zich met de 
zaak had ingelaten(688) Wellicht was de invloed van het oordeel van de koning 
en de aartsbisschop hier niet vreemd aan 
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Casaubonub schrijft, dat hij had gehoopt dat Bertius en Vorstius 7ich nooit in 
die moeili)khcden hadden gestort, waarin /ij blijkens hun brieven nu waren 
\er/eild geraakt "Hoe gevaarlijk het is, nieuwe opinies in de geloofsleer in te 
voeren, kan u, mannen van uitzonderlijke geleerdheid, toch met onbekend 7ijn 
Die vrijheid van onderricht, die gij beiden verdedigt, dient men - als die niet 
door vaste grenzen wordt beperkt - volgens het oordeel van vrome en 
verstandige mensen geen vrijheid te noemen, maar afschuwelijke bandeloos
heid, die tenslotte zeker leidt tot de ondergang van de kerk van Christus(689). 
Vorstius wist ongetwijfeld, dat hij een grote kakofonie zou veroorzaken, toen 
hi| zijn geschrift over de natuur van God publiceerde. Ook gij, zeergeleerde, 
hebt uw verstand verloren als gij dacht dat de kerk van Engeland instemt met 
het leerstuk dat gij verdedigt Gij hebt ondervonden hoe heftig zowel de koning 
alsook de aartsbisschop uw boek dfkeuren(690). Deze laatste verklaarde zelfs. 
na uw brief gelezen te hebben, dat het niet lang meer zou duren of gij zoudt 
stellingen verdedigen die door de gereformeerde kerk worden verafschuwd. 

Wat betreft de brief die gij aan de koning hebt gezonden de aartsbisschop 
meende, dat dit schrijven de koning beter niet onder ogen kon komen: hi| 
kende immers het humeur van de koning, en dat zou er zeker niet beter op 
worden door die brief Daarom heb ik die brief maar weer meegenomen " 

Tenslotte nog een goede raad. "Zorg gij voortaan derhalve, zeergeleerde, -
als gij mijn raad wilt voor de vrede van de kerk en uw eigen rust, en gevoel 
voortaan over zulke belangrijke zaken mets dat van de anderen afwijkt, en 
onderricht zeker niets afwijkends, waardoor ergernis voor de kerk en gevaar 
voor u zelf kan worden geschapen "(691) 

Bertius was nu dus van zijn onzekerheid verlost, maar het was geen 
opwekkende brief die hij kreeg De brief die Casaubonus hem enige weken 
later, op 16 februari, schreef, was gelukkig wat positiever van inhoud(692) "Ik 
heb de gelegenheid gehad " zo schrijft hij "om met de koning en enkele 
vooraanstaande mannen over u te praten. Bij die gelegenheid heb ik bemerkt, 
dat zij allen betreuren, dat uw geval niet van de zaak-Vorstius gescheiden is 
geweest Wat Vorstius beweert, kan niet dan met de grootste goddeloosheid 
verdedigd worden, dat gij hetzelfde gevoelen hebt, tonen uw geschriften niet 
aan, en de koning en alle goede mensen hier hopen, dat dat dan ook met het 
geval is(693) 

Er is echter één moeilijk vraagstuk: de predestinatie. Meent gij nu werkelijk, 
dat gij in die geheimen moet doordringen, tot gevaar voor u zelf en tot ergernis 
voor uw naaste9(694) Als gij echter zult laten zien. dat de eensgezindheid van 
allen u meer ter harte gaat dan hoogachting voor u zelf, en gij in die zin aan de 
koning wilt schrijven, beloof ik dat ik die brief aan Zijne Majesteit zal 
overhandigen en, voorzover in mijn vermogen ligt, voor u zal pleiten " 

Aldus Casaubonus. Bertius zal eerst op 5 april op deze brief reageren. Het 
lijkt er overigens op, dat de regent de kritische geluiden van Casaubonus ten 
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aanzien van de Hymenaeus niet al te serieus heeft genomen; waarschijnlijk heeft 
hij doorzien, dat Casaubonus zijn eigen opinie ondergeschikt maakte aan die 
van de vorst. Dit zou men kunnen opmaken uit een brief die Bertius in het 
voorjaar van 1612 aan Hugo Grotius zond(695), waarin hij onder andere zegt: 
"Onze Casaubonus heeft vroeger(696) zó naar mij geschreven, alsof hij mijn 
meningen goedkeurde. En ik geloof niet dat hij intussen van gedachten is 
veranderd."(697) 

Bertius en Grotius correspondeerden in deze jaren overigens vrij veel met 
elkaar, zoals onder andere ook blijkt uil Grotius' brief aan Daniël Heinsius van 
23 februari 1612(698). 

Zoals gezegd, reageerde Bertius op 5 april 1612 op de brieven van Casau-
bonus(699). "Ik ben geen verstoorder van de openbare vrede, ik ben dat nooit 
geweest, en ik zal dat met behulp van Gods genade ook nooit worden," schrijft 
de regent. "Wat de Hymenaeus aangaat: gij hebt uit mijn brief en het 
voorwoord van dat werk makkelijk kunnen opmaken, dat ik met tegenzin partij 
heb gekozen in deze zaak. Ik ben uitgedaagd door vragen van sommige lieden, 
die hoopten dat ik hun stellingen zou onderschrijven en dan ook prompt, zodra 
zij bemerkten dat ik hen daarin moest teleurstellen, hun genegenheid in haat 
omzetten. Ik heb toen dat werkje geschreven, dat gij gezien hebt; maar ik heb 
het allereerst voor mezelf geschreven. Daarna heb ik het, op aanraden van 
vrienden, uitgegeven, om het oordeel van geleerde mannen uit te lokken. Er zijn 
overigens slechts weinig exemplaren tot nu toe verspreid, en dan nog alleen 
onder geleerden; de overige exemplaren bewaar ik nog. Er zijn in heel Engeland 
maar drie exemplaren, en in Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen en 
Frankrijk geen, voorzover ik weet. Ondertussen ben ik verdraagzaam tegenover 
degenen die andere meningen hebben, en nodig ik de mensen door mijn 
woorden en mijn leefwijze uit tot verdraagzaamheid. Mijn stem wordt echter 
niet door het volk gehoord. Ik verdraag bedreigingen en spot. En dan word ik 
toch nog een verstoorder van de kerk van Christus genoemd. In ieder geval 
denken mijn werkgevers niet zo over mij, en ook niet het beste deel van onze 
republiek. 

Wat Vorstius betreft: het is niet aan mij, een oordeel over hem te vellen. Dit 
alleen weet ik: dat ik datgene wat door u in hem wordt veroordeeld, niet 
omhels(700). Iedere nieuwigheid mishaagt mij. Als Vorstius er sociniaanse 
denkbeelden op na wil houden, moet hij dat weten; ík koester die denkbeelden 
in ieder geval niet. 

Met betrekking tot de predestinatie beken ik een andere mening te hebben en 
te onderrichten dan Beza(701). Omdat ik altijd bereid ben mijn opinie, indien 
nodig, te herzien, heb ik nog eens gelezen wat Paulus over deze zaak geschreven 
heeft, en wat zijn Griekse commentatoren, Chrysostomus, Theophylactus, 
Occumenius, en de Latijnse, Ambrosius, Hiëronymus en anderen, hierover 
gezegd hebben. Ik ben nog eens te rade gegaan bij de auteurs die ik dikwijls 
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gele/en heb Ignatius, Justinus, Clemens, Theodoretus. Ik heb bemerkt dat in 
de Griekse kerk over deze zaak altijd een grote vrijheid van mening is geweest. 
en nog steeds is Sinds men echter in de westerse kerk is begonnen die zaak te 
definieren, /ijn er grote stormen in de kerk ontstaan en werd het gebulder van 
banvloeken gehoord En toch als men de Giiekse en Latijnse auteurs leest, ziet 
men, dat alles wat over de predestinatie en de volharding der heiligen is geleerd, 
tegengesteld is aan de leerstellingen van Beza. Daarom heb ik besloten, aan de 
kant van die anderen te gaan staan, totdat ik anders onderwezen zal zijn, want. 
begrijp me goed, de waarheid heb ik boven alles lief, en daarom ben ik bereid 
mi| wat dan ook te laten onderrichten 

Als ik echter de mensen die hier in Holland alles op stelten hebben gezet, 
goed ken, zal ik de waarheid moeten afzweren om dan weer goede vriendjes te 
kunnen worden met hen, die wat zij zelf zeggen, niet begrijpen, die er tegenstrij
dige beginselen op na houden, die de Oudheid verachten Tegen degenen die mij 
zeggen dat ik voor de algemene opinie moet wijken - wat ik niet kán, zolang ik 
met anders onderricht ben - zeg ik hetzelfde wat Socrates zijn vrienden 
antwoordde, toen die hem vroegen voorde Atheense volksvergadering te wijken, 
zodat hij aan de doodstraf kon ontkomen. Ik heb jullie lief, maar ik gehoor
zaam God eerder dan jullie " 

Het was een lang en waardig antwoord, dat Bertius stuurde Men kan met 
ontkennen, dat de regent telkenmale weer bereid bleek, zijn geschriften en 
handelingen, waar nodig, te verdedigen 

Al op 1 mei beantwoordde Casaubonus Bertius' brief(702). "Ik heb tot mijn 
genoegen uit uw brief begrepen, dat gij de nieuwe leer van Vorstius over de 
natuur van God niet onderschrijft. Ook dank ik God, dat gij u verre houdt van 
al die nieuwe kwesties, die een ware pest vormen Ik heb dit de koning 
meegedeeld, en ook hij was daar verheugd over " Eindelijk dus een positief 
geluid uit Engeland Maar toch waren er nog moeili)kheden "Had gij maar in 
de titel van het boek dat onlangs door u is uitgegeven, andere woorden 
gebruikt' dan zou de koning billijker jegens u zijn, en ook vele andere 
uitstekende mensen, die geërgerd zijn juist door het ongewone van de titel. Als 
ik mij niet vergis, had hetzelfde ook met minder ergernis naar voren gebracht 
kunnen worden "(703) 

Voorzover wij weten, heeft Bertius verder met meer gereageerd op deze brief. 
Hij achtte het kennelijk verstandiger, de post naar Engeland wat te beperken. 

Naast al die gewichtige theologische drukdoenerij moest Bertius zich, vooral 
in zijn funktie van regent van het Statencollege, ook bezighouden met heel 
alledaagse dingen. Het is misschien wel aardig, om daar eens een voorbeeld van 
te geven 

In een brief die Bertius op 5 juni 1612 zond aan het stadsbestuur van 
Haarlem, over de door die stad genomineerde bursaal Jacobus Gnmarus, lezen 
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wij onder andere het volgende: "Want alsoo hem savonts tusschen acht ende 
negen uren zekere cleederen, die hij hem hadde laten maken, thuys souden 
gebracht werden, heb ick deselve eerst a part doorsien: hebbe bevonden dat den 
broeck tegens ordre vant Collegie, zijne professie ende staet gemaeckt was, als 
hebbende aen beijde zyden twee rijen knoopen, een van boven tot beneden toe, 
ende d'anderc ter zyden voor de sacken. Welckx ziende, ick aen d'een zyde des 
broex de knoopen meest affgesneden hebbe, gelyck oock aen d'eene zack. 
Sendende alsoo het jonxken met de cleederen na Grimarus."(704) 

De gang van zaken op het Stalencollege was overigens nogal levendig. In een 
brief die Festus Hommius op 9 juli 1612 aan Lubbertus schreef, lezen wij dat 
Bertius van één van zijn leerlingen, die vroeger nogal een favoriet van hem was, 
in het openbaar vuistslagen had moeten incasseren(705). En in een brief die de 
regent zelf op 23 juli schreef aan het bestuur van het Stalencollege, beklaagde 
hij zich over het gedrag van de bursaal Theodorus Jemmingius(706). 

Intussen was Bertius wederom vader geworden, zoals blijkt uit de brief die 
Caspar Barlaeus op 6 augustus 1612 aan de regent schrecf(707). Barlaeus werd 
overigens in diezelfde augustusmaand Bertius' rechterhand, als subregent van 
het Statencollege. 

Bertius' opponenten op theologisch terrein bleven aktief. Zo speelde Festus 
Hommius met de gedachte, een catalogus op te stellen van de leerstellingen van 
Arminius, Bertius, Vorstius, Venator en dergelijken; dit schreef hij althans op 
24 augustus 1612 aan Lubbertus(708). Die catalogus is overigens bij mijn weten 
nooit uitgegeven. 

Ook de storm die was opgestaan na het verschijnen van de Hymenaeus was 
nog niet helemaal uitgewoed. De stad Amsterdam had al direkt verspreiding 
van het werk verboden, een daad die eigenlijk tot de bevoegdheden van de 
Staten behoorde. Dat ook de Staten echter niet zo ingenomen waren met de 
Hymenaeus, bleek al toen zij Bertius een onkostenvergoeding gaven: zij 
verbonden er - zoals we gezien hebben - de voorwaarde aan, dat Bertius alle 
exemplaren onder zich zou houden. Eenjaar later, op 1 september 1612, sloten 
de Staten zich nog eens uitdrukkelijk aan bij het Amsterdamse verbod(709). 

Op 25 september stuurde Casaubonus weer eehs een brief aan de regent. 
Bertius had bij zijn schrijven van 5 april een exemplaar van de Observationes et 
theoremata de perseverantia sanctorum ex epistola В. Pauli ad Hebraeos, 
Stellingen die onder zijn leiding in 1611 verdedigd waren, gevoegd. Inhoudelijk 
verschilden deze stellingen niet van de Hymenaeus, maar alleen de titel al - er 
werd nu niet meer gesproken over de "afval", maar over de "volharding" der 
heiligen was uil taktisch oogpunt juister gekozen. 

Het waren deze stellingen, waarover Gomarus op 25 augustus 1611 vanuit 
zijn nieuwe woonplaats Middelburg aan de Franeker hoogleraar Sibrandus 
Lubbertus schreef. "Ik weet niet, of gij de stellingen van Bertius over de 
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volharding (der heiligen) al hebt gezien Ik verbaas mij niet over de onbe
schaamdheid van de man, maar wel over het geduld van de Leidenaren Ik heb 
gehoord, dat er een exemplaar naar Heidelberg is gezonden Als er niet 
daarvandaan of van elders een tegengif zal komen - wat ik wel verwacht - zal ik 
mij met deze zaak blijven bezighouden, temeer daar mij nu die vrijheid is 
geschonken die mij in Leiden, zoals ge weet, ontnomen werd " Aldus Gomarus, 
die zegt te hopen nu nuttiger werkzaam te kunnen zijn dan op zijn vorige 
standplaats, waar hij gedwongen werd te zwijgen(710) 

Casaubonus had dus ook een exemplaar van deze stellingen gekregen, 
Bertius had hem gevraagd, wat hij ervan vond, en zowaar kwam er dan, op 25 
september, bericht uit Londen(711) Voorwaar geen snelle reaktie, maar 
Casaubonus was kennelijk wat voorzichtiger geworden na zijn snelle geestdrift 
voor de Hxmenaeus, een geestdrift die al weldra niet door de "hoge heren" in 
Engeland bleek te worden gedeeld 

Het oordeel over de stellingen viel echter wat gunstiger uit "De koning, de 
bisschoppen en vele geleerden zijn al enkele maanden de stad uit, en daarom 
heb ik uw werkje maar met weinigen kunnen bespreken Degenen die het gezien 
hebben, hebben ofschoon zij er een afwijkende mening op na hielden - toch in 
uw geschrift niets gevonden wat zij dienden af te keuren "(712) Geen banvloe
ken dus ditmaal, maar van een echt eerherstel kan nu ook met direkt sprake 
zijn 

Terwijl Bertius, overeenkomstig het verlangen van de Staten, de gedrukte 
exemplaren van de H\menaeus vermoedelijk zoveel mogelijk bij zich hield, 
kwam er merkwaardigerwijs toch in 1612 een herdruk uit, in Frankfurt (en 
volgens Winkelman ook in Amsterdam)(713) Het lijkt mij niet zo waarschijn
lijk, dat deze herdruk door toedoen van de auteur tot stand is gekomen, deze 
had al genoeg te verduren gehad en zal echt niet om een herdruk hebben staan 
springen Wellicht heeft een of andere drukker toch een exemplaar weten te 
bemachtigen Bertius verklaarde in 1615 overigens(714), dat hij niet wist, wie 
dat geweest is, en ook niet ot het boek werd uitgegeven om propaganda te 
maken voor de arminiaanse zaak dan wel uit puur winstbejag Het boek was 
immers berucht geworden, maar tevens moeilijk te verkrijgen, zodat een 
herdruk goed in de markt zou liggen 

Had Bertius /ich in 1610 een hoop narigheid op de hals gehaald door het 
uitgeven van zijn Hxmenaeus, waarvan de gevolgen, zoals wij gezien hebben, 
ook in de jaren daarna zich nog deden gevoelen, in 1612 verscheen wederom 
een werk dat de nodige beroering zou verwekken Het was de Epistolua 
Disteptatto, een verzameling brieven die hij in de jaren 1608-1609 met de 
Lraneker hoogleraar Sibrandus I ubbertus gewisseld had over het vraagstuk 
van de rechtvaardigmaking van het geloof Deze brieven zijn al hiervoor in dit 
hoofdstuk besproken 
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Naast de Epistolica Discepiatio verscheen in 1612 nog een ander werk van 
Bertius, te weten de Geographischer еуп(1\Ъ). Het was een Duitse vertaling en 
bewerking van Bertius' Tabulae geographicae contraetae. Het werk bestaat uit 
vijf boeken. Het eerste boek handelt over wat algemene begrippen: de geogra-
phia, de beschrijving van de wereld, de aarde, de zee, de winden, de globus of 
aardbol. Het tweede boek, dat verreweg het grootste is, behandelt de diverse 
landen, landstreken, eilanden en (grote) steden van Europa. Het derde gaat 
over Afrika, het vierde over Azië en het vijfde over Noord- en Zuid-Amerika. 
In het werk bevinden zich vele kaarten. Tenslotte treft men een alfabetisch 
register aan van alle landen, eilanden, koninkrijken, vorstendommen, graaf
schappen, steden, zeeën en rivieren die in het werk genoemd worden. 

Of Bertius voorts de auteur was van de Cleynen Wech-wyser{l 16), een werkje 
dat bestaat uit twee, in 1612 geschreven, brieven, waarin Arminius en Vorstius 
worden verdedigd, wordt door de bronnen niet bevestigd. Op het titelblad van 
het exemplaar dat Tiele destijds had, staat: "fertur author esse Petrus Berti-
us"(717). Meer dan een vermoeden is het dus niet, al kan men zich wel goed 
voorstellen dat deze verdediging inderdaad van de regent afkomstig is. 

Niet iedereen was overigens even ingenomen met de daden van de regent; ook 
zijn vrienden waren dat soms niet. Zo noemt Wtenbogaert hem in een brief van 
29 januari 1613 een man die gevaarlijk is voor de zaak van de Remonstran-
ten(718). Ook de Nederlandse vertaling van de Hymenaeus, die in 1613 in 
Leiden het licht zag(719), werd niet door ieder even enthousiast ontvangen. 

E. Bertius en Grotius 

Een van de mensen die naast Bertius de arminiaanse denkbeelden hadden 
gepropageerd, was Hugo Grotius(720), sinds 1607 advocaat-fiscaal bij het Hof 
van Holland. Bertius en Grotius hielpen elkaar wederzijds: de regent liet vaak 
drukproeven van nieuwe werken door Grotius beoordelen(721), omgekeerd 
hielp hij Grotius bij de voorbereiding van diens publikaties(722), zoals onder 
andere blijkt uit een brief van Grotius aan Wtenbogaert van 3 september 
1613(723). 

In 1613 publiceerde Grotius zijn Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pie-
tas(724), waarin hij de Staten van Holland en Westfricsland, maar ook de 
curatoren van de Leidse universiteit, verdedigde zowel inzake de benoeming 
van Vorstius alsook tegen de door Lubbertus aan het adres van de Staten 
uitgesproken verdachtmaking van socinianisme. Sommigen meenden, dat niet 
Grotius, maar Bertius en Johannes Acronius de auteurs van dit geschrift waren, 
temeer daar Grotius zelf beweerde dat zijn theologische kennis niet zo groot 
was(725). Ik geloof toch dat dit niet juist is. Wij weten namelijk uit de 
correspondentie tussen Bertius en Grotius, dat laatstgenoemde zijn werk, 
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voordat het gedrukt was. aan de regent had gestuurd om diens oordeel te 
vernemen, Bertius had bij die gelegenheid het werkje overgeschreven en naar 
Casaubonus gestuurd, 7oddt het manuscript - tot grote verbazing van Grotius 
al voor het verschijnen van de gedrukte exemplaren door de Engelse koning en 
enige bisschoppen aldaar gelezen was(726) 

Het oordeel dat Grotius over /ijn Pietas had gevraagd, gaf de regent hem in 
een brief die hij op 5 september 1611 schreef(727) "Ik heb het een eer geacht, 
dat het mij was toegestaan uw geschrift te zien, te lezen en over te schrijven 
Ofschoon ik aanvankelijk gehoopt had, dat een van mijn alumni dit karwei (het 
overschrijven) zou opknappen, wilde ik het toch liever /elf doen, om te 
voorkomen dat /o'n lofwaardig geschrift door een fout van een van mijn 
leerlingen anderen onder ogen zou komen(728) 

Uw oordeel over het behouden \an de vrijheid in de kerk waardeer ik, wel 
ben ik van mening, dat ketterijen die door vroegere concilies veroordeeld /ijn, 
door ons vermeden moeten worden De mensen die zich in alles alleen op de 
Schrift beroepen, en ook de Schrift niet anders willen verstaan dan \ olgens hun 
eigen gevoelen, bevallen mij niet, alsof zij de mvstenes van de christenen beter 
begrijpen dan de eerste, heilige Vaderen der kerk Al verschillen wij derhalve 
met betrekking tot allerlei hoge theologische /aken van mening, laat dan het 
fundament, dat de apostelen gelegd hebben, stevig blijven Zo ben ik, mijn beste 
Grotius En wie over mij anders gedacht en gesproken hebben, hebben mi| 
nooit gekend(729) De meningen van de Vaderen over de afval der heiligen heb 
ik gehouden voor orthodoxe eenstemmigheid En ik weet, dat niemand uit heel 
de Oudheid datgene verdedigt wat ik bestrijd, en dat de meesten er zelfs net /o 
over denken als ik(730) " Zo schrijft Beitius, en passant nogmaals zijn H\ menae-
us verdedigend 

Een week later, op 12 september, schrijft Grotius twee brieven aan de regent 
In de eerste(711) bedankt hij hem voor het overschrijven van de Pietas, in de 
tweede(7'?2) deelt hij mee, dat Wtenbogaert naar I eiden zal komen om uit /ijn 
(dat wil zeggen Grotius') naam te vragen, of Bertius ervoor wil /orgen "dat ons 
boek goed verzorgd en onberispelijk verschijnt" 

Wtenbogaert heeft zich inderdaad van deze taak gekweten, zoals hij zelf op 
13 september aan De Groot schrijft(733) Ofschoon deze hem had gevraagd, de 
zorg voor de uitgave van de Pietas toe te vertrouwen aan Heinsius, toen 
hoogleraar aan de Lcidse universiteit, en aan Bertius, heeft hij Heinsius met 
gevraagd Sommigen hadden hem dit namelijk ontraden, wijzend op de nauwe 
vriendschapsbanden tussen Heinsius en Lubbertus, zodat de eerstgenoemde wel 
eens wat pagina's uit dit nieuwe werkje naar Franeker zou kunnen sturen 
Daarom heb ik het maar, aldus Wtenbogaert, behalve aan Bertius ook aan 
Johannes Arnoldi(734) - ook wel Corvinus genaamd, wij hebben hem leren 
kennen als een van de Remonstranten gevraagd, die bovendien nog een 
schoonzoon van de drukker Patius(735) is, beiden hebben dit werk gaarne op 
/ich genomen 
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Al een dag later krijgt Bertius wederom een brief van de advocaat-
fiscaal(736) Deze heeft de hierboven \crmelde brief \ an Wtenbogaert ontvan
gen, en bevindt zich nu in een moeilijk parket ten aanzien van Heinsius "Toen 
Heinsius mij laatst in Den Haag opzocht", schrijft Grotius, "heeft hij ook mijn 
werk (de Pietas) ingekeken en bood hij terstond zijn hulp aan bij het corrigeren 
Ik heb hem toen gezegd, dat gij die taak al op u had genomen, maar dat ik 
niettemin zijn diensten niet wilde weigeren Als ik nu met van zijn diensten 
gebruik maak, zal hij zich veracht voelen, en zal dat ofwel het einde betekenen 
van de oude vriendschap tussen hem en mij, ofwel hij zal u en Wtenbogaert in 
dezen verdenken, wat ik niet graag zou willen Wtenbogaert heeft mij weliswaar 
geschreven, dat er mensen zijn die menen dat het niet veilig is. hem die passages 
toe te vertrouwen die tegen I ubbertus gericht zijn, omdat hij met deze bevriend 
zou zijn, maar ik geloof, of nee, ik ben er zeker van, dat zijn vriendschap met 
mij meer invloed zal hebben Ik vraag u, dat ge mijn bezorgdheid om zo weinig 
mogelijk aanstoot te geven, billijk acht " 

Het lijkt er echter toch wel op, dat het correctiewerk alleen door Bertius en 
Corvinus werd gedaan In de brief die de regent op 8 oktober aan Grotius 
schreef(737) en waarin hij meedeelt dat het werk al bijna klaar is, komt wel de 
naam van Corvinus, niet die van Heinsius voor 

De contra-remonstranten wisten medio oktober wel, dat er een werk van 
Grotius zou verschijnen ter verdediging van de Staten van Holland, maar erg 
goed geïnformeerd waren ze toch nog niet Zo schreef Festus Hommius op 10 
oktober 1613 aan I ubbertus, dat korte tijd daarvóór een vriend van hem in de 
studeerkamer van Bertius enkele bladzijden van een gedrukt werk had gezien, 
dat de titel droeg Orthodoxia Ordmum Provine larum Umlarum et maxime 
Hollandiae vindícala а с alumnus Sibiandi Lubberti et ahorum α Ρ Bert io, het 
leek wel het begin van een boek te zijn Op 9 november moest Hommius echter, 
wederom in een brief, tegenover de braneker hoogleraar dit gerucht herroepen 
het boek, waarvan hij dacht dat het van Bertius was, bleek van Grotius 
afkomstig te zijn(738) 

Op 19 oktober schrijft Grotius een kort briefje aan Bertius, waarin hij deze 
bedankt voor zijn werk(739) De citaten die de regent hem gezonden had, waren 
zeer goed, de woorden van Socrates zullen in het werk worden opgeno-
men(740), de overige zullen wellicht later nog van nut kunnen zijn, als 
Lubbertus het nodig acht, een weerwoord te schrijven, weliswaar heb ik mi| 
voorgenomen, hem niet te antwoorden, maar als hij mij uitdaagt, heb ik geen 
andere keus, aldus De Groot 

Eind oktober verschijnt de Pietas dan eindelijk in druk Op 30 oktober 
schrijft Wtenbogaert aan Conrad Vorstius(741) "Het boek van Grotius is in 
beide talen verschenen En het handschrift is al enkele weken geleden gelezen -
dat zal je verbazen door de koning en de bisschoppen van Engeland Dat 
maakte Grotius verbijsterd, daar hij niet wist door wiens werk dat gedaan kon 
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zijn Tenslotte is Bertius de schuldige gebleken, door zijn al te grote onvoor
zichtigheid en nieuwsgierigheid is dat gebeurd Gelukkig heeft het de koning 
echter niet mishaagd " 

De/e daad van Bertius 7al voor Grotius ongetwijfeld een teleurstelling /ijn 
geweest In een brief aan Daniel Heinsius, gedateerd 31 oktober 1613. bekent 
hij "Ik verwonder mij over hetgeen gij vertelt over degene die mijn werk heeft 
overgeschreven Het /al een waarschuwing voor mij /ijn om voortaan voorzich
tiger te /ijn."(742) 

De regent heeft (waarschijnlijk in een brief, die wij niet meer bezitten) 
uitvoerig zijn verontschuldigingen aangeboden aan de auteur van de Píelas. 
Dc/e reageert hierop op 11 novembcr(743) "Ten onrechte verontschuldigt gij 
zo zorgvuldig, /eer geleerde Bertius, de daad, die ik u al lang vergeven heb, als 
daar iets in was dat vergeven moest worden; de mensen die denken dat ik door 
dit voorval zo bewogen was dat ik weer gunstig gestemd moest worden, 
vergissen 7ich zeer(744). Toen ik begrepen had dat mijn boek buiten mijn weten 
in Engeland was gekomen en ik niemand ervan kon verdenken dat gedaan te 
hebben, was ik bedroefd, niet vertoornd. Ik ken u /o goed, dat het voor mij 
vaststaat dat alwat door u gedaan is, voortgekomen is uit uw ijver om de goede 
7aak te helpen Daarom: wees gerust over mijn gemoedstoestand." Aldus een 
vergevingsgezinde Grotius, die de regent tenslotte vraagt of er iemand onder 
7ijn leerlingen is die "die lasteraar Sibrandus (Lubbertus) van repliek kan 
dienen Want ik verwacht dat het niet lang meer 7al duren of hij zal mij een 
atheïst noemen, of een vijand van de godsdienst, of iets wat met veel milder 7al 
7ijn "(745) 

Lubbertus was inderdaad van plan, de Pietas van Grotius niet onbeantwoord 
te latcn(746), hetgeen laatstgenoemde eind november al wist, blijkens zijn brief 
van 30 november 1613 aan Bertius(747) "Ik verwonder mij er allerminst over, 
dat Sibrandus, nu hij uitgedaagd is, niet rust, daar hij gewoon is uit eigen 
beweging mensen die rusten, uit te dagen. Wanneer hij mij antwoordt, zou ik 
wel graag 7icn. dat hij mijn geschrift op de voet volgt, en met name 70u ik graag 
/ien, dat hij zijn mening duidelijk kenbaar /ou maken over de/e twee kwesties' 
of de leerstellingen der remonstranten in de kerk geduld kunnen worden, en wat 
de hoogste autoriteit is in de kerk " 

Zoals ge/egd, lieten Bertius en Grotius elkaar wederzijds nieuwe werken 
lezen, teneinde te kunnen vernemen hoe de ander erover dacht Waarschijnlijk 
heelt de regent eind 1613 aan Grotius het eerste deel van zijn Commonefactio 
duplex ge/onden, een verhandeling die weldra als voorwoord van de Apologeti-
cus /ou verschijnen "Ik heb uw bock gele/en," schrijft Grotius op 26 december 
aan Bertius(748), "en ik twijfel er niet aan of uw werk /al, als het eenmaal is 
uitgegeven, de studerende jeugd van nut /ijn." Ook komt De Groot nog even 
terug op /ijn eigen Pietas en de reaktie van l ubbertus daarop "Ik acht het niet 
beledigend, dat Sibrandus mijn geschrift het werk van een jeugdige noemt. De 
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jeugd brengt niet alleen onnadenkendheid voort, maar ook moed en kracht. We 
zullen wel zien, wanner dat reeds lang door velen verwachte boek tegen mij 
verschijnen zal." 

Bertius verdedigde niet alleen in woord en geschrift de arminiaanse denkbeel
den, maar verzorgde ook de geestelijke nalatenschap van de overleden hoogle
raar. Zo verzorgde hij in 1613 de uitgave van Arminius' Amica CoHatio(149), 
de weergave van een gedachtenwisseling tussen Arminius en Franciscus Junius 
over het moeilijke onderwerp van de predestinatie. Vóór in het werk is een brief 
opgenomen aan de Staten van Utrecht, die op naam staat van de kinderen van 
Arminius, maar in werkelijkheid door Petrus Bertius is geschreven. Deze trekt 
daarin van leer tegen degenen die het "harde" standpunt innamen betreffende de 
predestinatie, en zegt, dat de geleerden die zich niet geschaamd hebben om te 
schrijven dat God de mensen zó geschapen heeft dat zij niet alleen kónden 
zondigen, maar ook opdat zij zouden zondigen, omdat Hij door geen ander 
middel Zijn doel zou kunnen bereiken, - dat die mensen leken op keizer 
Tiberius, die, wanneer hij een maagd wilde vermoorden, hetgeen bij de 
Romeinen niet gebruikelijk was, haar eerst door cen beul liet verkrachten. En 
in de marge zette Bertius bij deze woorden: "Piscator ad versus Schaffmannum." 

Piscator(750), toentertijd hoogleraar theologie in Herborn, was kwaad over 
het gebruik van zijn woorden en noemde die aanhaling in een brief "ad fratres 
Belgas" pure laster. 

Dat Bertius en Piscator in theologische zaken niet op dezelfde lijn zaten, was 
ook al gebleken uit Bertius' Diatribe de fide justificante, volgens Glasius tegen 
de Herbornse hoogleraar gericht(751). 

Bertius zag zich nu genoodzaakt, zich tegen de beschuldiging van laster te 
verdedigen. Dit deed hij dan ook met een werk dat de titel Apologéticas ad 
fratres Belgas kreeg(752) en dat in de zomer van 1614 verscheen. De regent had 
het geschrift opgedragen aan de graven uit het Huis van Nassou. Het is nogal 
uitvoerig en naar mijn mening te langdradig om hier weer te geven. In het 
voorwoord schrijft Bertius over de wijze van twisten, over de plichten van 
degenen die twisten, en over het ware middel om rechtmatig theologische 
geschillen te beoordelen. Dan volgt het eigenlijke werk, bestaande uit cen, zoals 
gezegd, zeer uitvoerige verdediging tegen de beschuldiging van laster. 

Grotius kon in grote lijnen wel instemmen met de Apologeticus, maar had 
tegen bepaalde onderdelen van het werk bezwaren; van sommige dingen leek het 
hem niet veilig, of in ieder geval niet de juiste tijd, ze te schrijven(753). En met 
de verhandeling over Pelagius, die Bertius voegde bij het exemplaar dat hij 
ter beoordeling aan Grotius zond, was deze bepaald niet in zijn schik. Hij 
schreef daarover tenminste aan Wtenbogaert: "welke kwaadaardige conclusies 
zal men niet trekken over de wijze waarop de auteur Pelagius tracht te 
verdedigen"; hij verweet Bertius, de rust van kerk en staat opgeofferd te hebben 
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aan zijn verlangen om zijn verdraagzaamheid en zijn geleerdheid in het 
openbaar te doen blijken. Grotius verwonderde zich erover, dat Bertius zich 
niet herinnerde wat voor nare ervaringen hem alleen al de titel van zijn vorige 
werk (bedoeld is de Hymenaeus) opgeleverd had(754). 

Ook in 1614 schreven de regent van het Statencollege en de advocaat-fiscaal 
elkander diverse brieven. Zo schreef Grotius op 5 februari van dat jaar een brief 
aan Bertius, met het verzoek hem zijn geschrift(cn) over de leerstellingen van 
Pelagius te sturen(755); Grotius was toen al bezig met de voorbereiding van het 
Decretum, waarover straks meer. Ook vraagt hij de regent nog om andere 
theologische werken. 

Bertius heeft die kennelijk opgestuurd, blijkens de brief die Grotius op 14 
april naar Leiden zond(756); hij verontschuldigt zich, dat hij ze nog steeds niet 
heeft teruggezonden, maar zijn werkzaamheden alsmede een reis naar Zeeland 
hebben het allemaal wat vertraagd. Hij heeft er overigens plezier in gehad, te 
onderzoeken wat de Kerkvaders dachten over de geschilpunten van zijn tijd. Op 
13 mei schrijft Grotius andermaal(757); hij is nog steeds bezig, testimonia te 
verzamelen ter adstructie van zijn Decretum, en als Bertius nog wat testimonia 
kan geven, in het bijzonder om twee met name genoemde stellingen te 
ondersteunen, zou dat welkom zijn. Ook vraagt hij de regent, een of andere 
plaats die hij in aantekeningen van de remonstrantse predikant Grevinchovius 
had gevonden, in het Latijn te vertalen. 

Tot de weinigen aan wie Grotius werk in voorbereiding liet lezen, behoorde 
naast Bertius ook Wtenbogaert, zoals onder andere blijkt uit de brief die hij op 
16 juni 1614 aan Wtenbogaert schreef(758). 

Op 3 augustus schrijft Bertius weer een brief naar Rotterdam(759). De 
Amsterdamse uitgever Jan Huybertsz. had het plan opgevat, een werkje van 
Grotius, de Vrye Zeevaert(7(>0), in Latijnse vertaling aan te bieden aan de 
stadsregering van Rotterdam. Bertius vraagt Grotius nu, of hij bij de Rotter
damse overheid een goed woordje voor de drukker wil doen, zodat deze een 
geldelijke vergoeding zou krijgen; die zou hij bijzonder goed kunnen gebruiken, 
daar hij tot armoede vervallen was, mede vanwege zijn groot gezin. 

Verder schrijft de regent, dat hij hoopt dat het Decrelum van Grotius, 
voorzien van testimonia, weldra zal uitkomen. In deze brief maakt Bertius ook 
melding van zijn Apologeticus, die hij zojuist(761) voltooid had. Hij zendt het 
werk, althans het grootste deel ervan, aan De Groot, die hij verzoekt het door te 
lezen en hem te laten weten, wat hij ervan vindt. Tenslotte deelt Bertius mee, dat 
de bekende filoloog Scriverius(762) hem verteld heeft, van de drukker Radae-
us(763) gehoord te hebben, dat er in Franeker een groot en dik werk tegen de 
Pietas van Grotius wordt gedrukt, en dat men zich inspant, het werk spoedig te 
laten verschijnen(764). 

Daags daarna schrijft Grotius aan Wtenbogaert(765). "Gisteren ontving ik 
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een brief van Bertius, met enkele pagina's van een boek waarin hij de 
huiveringwekkende leerstellingen van Piscator met vaststaande argumenten 
weerlegt, zo duidelijk dat het mij toeschijnt dat hij aan Piscator zelf zijn stelling 
/al bewijzen. Hij vraagt nu mijn oordeel. Ik heb hem vriendschappelijk en 
openhartig teruggeschreven, dat alles wat hij tegen Piscator te berde brengt, 
door mij zeer goedgekeurd wordt; maar dat er hier en daar dingen zijn, die mij 
niet veilig, althans ontijdig, toeschijnen. Dat zijn overigens maar /eer weinige 
zaken, die hij allerminst nodig heeft voor zijn stelling. Bij dat boekje voegde hij 
een verhandeling over de geschiedenis van Pelagius; de vijanden van hem en 
van de door hem verdedigde zaak zullen wel roepen, dat daarin Pelagius in 
bedekte termen ofwel verdedigd ofwel in ieder geval verontschuldigd 
wordt."'(Убб) De Groot heeft allerlei kritiek op wat Bertius schrijft. "Bertius 
klaagt erover, dat degenen die zich op de vrede toeleggen, een slechte naam 
hebben gehad; en hij noemt dan Cassianus en Faustus, allerminst goed te 
keuren schrijvers, wier meningen in hun eigen bewoordingen door het concilie 
van Orange zijn veroordeeld."(767) Grotius verwacht geen gunstig onthaal voor 
Bertius' werk. "Zodra dit bock in Engeland komt, zal het onmiddellijk - twijfel 
daar niet aan - veroordeeld worden."(768) Het tonen van on/e verdraagzaam
heid of geleerdheid moet ons niet zoveel waard /ijn, dat wij de staat en de kerk 
overbodige moeilijkheden bezorgen. Ik begrijp niet, dat Bertius zich niet 
herinnert welke nare ervaringen hij heeft gehad alleen al met de titel van zijn 
voi ige werk. "Ik voor/ie, dat ei vele slechte dingen gaan gebeuren, tenzij dit nog 
veranderd wordt,"(769) schrijft een sombere Grotius, die Wtenbogaert tenslotte 
op het hart drukt, van /ijn kant ook al zíjn invloed op hun gemeenschappelijke 
vriend uit te oefenen; moeilijkheden waren er al genoeg. 

Dat Bertius zich wel degelijk veel gelegen liet liggen aan het oordeel van zijn 
vrienden, en met name aan dat van Grotius, en dat het dus bepaald geen 
formaliteit ol vriendelijkheid was wanneer hij diens oordeel over nieuwe 
werken vroeg, blijkt uit de brief die Grotius een weck later, op 11 augustus, aan 
Wtenbogaert stuurde(770). Grotius verheugt zich erover, dat niet alleen 
Wtenbogaert, maar ook Bertius had ingezien, dat zijn kritiek billijk was. Het 
werk zou veranderd worden. "Piscator zal er dus van langs krijgen, Pelagius zal 
met rust gelaten worden, en de schimmen van de Afrikaanse Vaderen zullen 
zich de terechtwijzingen van de censor voor gezegd kunnen houden."(771) 

Twee dagen eerder, 9 augustus dus, had Bertius bij een brief aan Grotius twee 
handschriften ingesloten met betrekking tot de geschiedenis van het pelagianis-
me: een geloofsbelijdenis van Pelagius en een brief van paus Zosimus(417-418) 
aan de Afrikaanse bisschoppen(772). 

Toen de Apologeticus dan eindelijk, in gewijzigde versie (na de kritiek van 
Grotius). in druk verschenen was, vroeg Bertius aan curatoren een financiële 
tegemoetkoming in de kosten die hij had gehad, temeer daar hij enige 
exemplaren ten geschenke had gegeven. Doch de regent kreeg nul op het rekest. 
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Wel besloten de curatoren, hem "om ander sijne dyensten" een bedrag van 30 
gulden te geven(773) 

We hebben al gezien, dat Bertius en Grotius elkaar wederzijds hielpen bij hun 
publikaties Grotius' opmerkingen over de Apologeiicus waren voor Bertius 
zeer nuttig geweest - een storm \an kritiek, zoals na het verschijnen van de 
Ihmenaeus, bleef nu tenminste achterwege -, anderzijds had Bertius veel werk 
verzet bij het ver/amelen van testimonia voor Grotius' Dec return Dit werk, dat 
eigenlijk Resolutie van de Staten van Holland en Weslfnesland tot vrede der 
kerken heette, verscheen gelijktijdig in het Nederlands en het Latijn(774) De 
eigenlijke Resolutie beslaat maar vijf pagina's, de overige bladzijden, ruim 
honderd, /ijn gevuld met getuigenissen die de Resolutie moeten ondersteunen 
De auteur had daarvoor geput uit de Heilige Schrift, verslagen van concilies, 
geschriften van kerkvaders, confessies en werken van theologen uit eigen tijd 
Behalve door Bertius is De Groot bij de/e gigantische arbeid waarschijnlijk ook 
biigestaan door Wtenbogaert(775) 

Begin oktober 1614 verschijnt het boek van Lubbertus, waarin hij zich 
verweert tegen de Ріеіач van Grotius laatstgenoemde reageert met een 
pamflet, dat hij in een paar uur klaar had, het werd in Leiden gedrukt en 
verscheen aldaar, anoniem, onder de titel Bona Fides Sibrandi Lubberti In 
tegenstelling tot wat de titel zou kunnen doen vermoeden, wordt de goede 
trouw van Lubbertus in dit pamflet juist bestreden(776) 

Aanvankelijk tastte men in het duister, wie de auteur was Vossius schrijft 
aan Grotius, dat Bertius en Corvinus voor de geestelijke vader gehouden 
worden(777) Maar op 6 november schreef Lestus Hommius aan Lubbertus, 
wie de ware auteur was(778) 

Had Grotius het dus op dat moment aan de stok met Lubbertus, Bertius was 
nog steeds in een penncstrijd met Piscator gewikkeld De regent had in zijn 
Apologetitus geschreven, dat hij wanneer Piscator niet binnen eenjaar zou 
antwoorden - dat dan zou opvatten als een bekentenis van dwaling Dit kon de 
Hcrbornse hoogleraar natuurlijk niet over zich heen laten gaan, en hij was dan 
ook al in het najaar van 1614 bezig met zijn weerwoord, dat uiteindelijk in 1615 
zou verschijnen In verband hiermee schreef Willem Lodewijk, de stadhouder 
van Friesland en Groningen, op 23 november 1614 een brief aan /ijn broers Jan 
van Nassou-Siegen en George van Nassou-Dillenburg Zij waren de bescherm
heren van de hogeschool van Herborn In tegenstelling tot Willem Lodewijk 
waren zijn broers kennelijk minder ingenomen met de streng calvinistische 
Piscator Deze had een eerste redaktie van zijn verweerschrift tegen Bertius aan 
Willem Lodewijk gezonden en daarbij laten weten, dat hij zijn geschrift niet in 
druk zou laten verschijnen tenzij met toestemming van de drie broers Daarom 
schrijft Willem I odewijk zijn broers en verzoekt hen, Piscator toe te staan zijn 
weerwoord te publiceren, temeer daar hi| over Piscator niets dan goeds 
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vernomen heeft, over Bcrtius echter het tegendeel deze behoorde tot de mensen 
die niet alleen de ware gereformeerde leer gruwelijk belasteren, maar ook in die 
mate het spoor bijster zijn geraakt, dat zij het wagen in Gods raadsbesluit en 
geheimenissen zelf te treden(779) Naar het /ich laat aanzien, is Piscator niets in 
de weg gelegd om zijn verweer te publiceren 

De meeste tijd was Bertius echter niet kwijt aan het schrijven van brieven of 
theologische werkjes - die indruk zou wellicht uit de voorgaande bladzijden 
gewekt kunnen zijn - neen, de meeste tijd was hij kwijt aan de taken die het 
regentschap van het Statencollcge met zich meebracht Van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat was hij in de weer, jaar in jaar uit Hij las de alumni voor uit 
de Schrift, verklaarde de catechismus, repeteerde de colleges van de hooglera
ren Vele, vele brieven had hij al geschreven aan de besturen van de steden in 
Holland over de door hen genomineerde bursalen, hun gedrag, hun vorderin
gen, hun examens In de loop der jaren had hij honderden disputen gepresi
deerd 

Toch raakte het College, alle inspanningen van de regent ten spijt, met tot 
grote bloei Dat vond mede /ijn oorzaak in de nu eens meer, dan weer minder 
openlijke tegenwerking die Bertius ondervond Zo gaf Festus Hommius, zijn 
zwager, colleges dogmatiek bij zich aan huis, voor de studenten die Bertius met 
wilden volgen 

Bertius heeft van c l geringe bloei van het College zeker verdriet gehad Iets 
daarvan klinkt door ι de brief die hij op 27 november 1614 aan Rombout 
Hogerbeets, de voorzitter van de Hoge Raad, schreef(780) "Ik zie, dat er 
sommigen zijn die dit College te gronde willen richten en mijn inspanningen 
nutteloos maken, daarom zorgen zij er op alle scholen voor, dat er geen 
jongemannen voor dit College bestemd worden,"(781) schrijft de regent mis
moedig 

Verder maakt Bertius in deze brief gewag van een werk waar hij mee bezig 
was de I atijnse vertaling van de Haagse Conferentie \an 1611, door enige 
predikanten gehouden over de moeilijke kwestie van de predestinatie en wat 
daarmee samenhing Eind 1614 had Bertius het werk klaar, het verscheen in 
maart 1615(782) Ongeveer tegelijkertijd was ook een andere Latijnse vertaling 
van de Conferentie verschenen, van de hand van de Zienkzeese predikant 
Henncus Brand(783) 

Gewoontegetrouw had Bertius zijn werk weer aan Grotius laten lezen Deze 
was daar zeer mee ingenomen "mmfice mihi placet" luidt het in een brief aan 
Wtenbogaert, eind 1614 of begin 1615 geschreven(784) 

Het jaar 1615 werd voor Bcrtius het laatste jaar als regent van het Statencol
lcge Het ontslag uit die funktie, dat hij in april van dat jaar kreeg, kwam voor 
hem waarschijnlijk niet helemaal uit de lucht vallen Op 5 maart schrijft Vossius 
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tenminste aan Grotius over zijn vroegere leermeester "Ik hoor dat hij (- Bertius) 
ambities heeft om professor m de kerkgeschiedenis te worden, en daar hij bang 
was dat ik /ijn pad /ou doorkruisen, /oals al eerder Vorstius dat gedaan had -
want toen die naar l eidcn werd beroepen, wilde hij, naar men /egt, ook al 
professor in de theologie worden /ei hij, dat hij ook altijd op moeilijkheden 
stuitte, nu eens door toedoen \an ene Vorstius, dan weer door toedoen van ene 
Vossius "(785) 

In die/elfde maand maart werd Bertius vader van een zoon, /oals blijkt uit 
/ijn brief aan Rombout Hogerbeets van 10 maarl(786) De regent ver/oekt 
Ilogcrbects, bij het doopsel aanwc/ig te willen zijn Deze reageerde kennelijk 
positiel op dat vrzoek blijkens Bertius' brief van 13 maart aan hem(787), hij 
bedankte hem voor /ijn aardige brief deelt mede dat de dag van het doopsel 
ongewijzigd is en dat Joannes Arnoldi de plechtigheid /al leiden 

Op 5 april legt Bertius dan het ambt van regent ncer(788) De term 
"neerleggen" wordt ook gebruikt in de Resoluties van Curatoren van die dag, 
en suggereert dat Bertius ontslag heeft genomen, niet gekregen Is dat zo' Fn 
/o ja wat waren dan /ijn motieven9 

Wtenbogaert schrijft in /ijn, in 1615 verschenen. Oprecht Bernht{T&9) dat 
Bertius afstand heeft gedaan van ¿ijn ambt. op eigen vcr/oek derhalve ontsla
gen is De reden die hij daarvoor gehad zou hebben, waren de moeiliikheden die 
aan het ambt verbonden waren, "bijzonder in deze tijden, nu de bursalen in 
partijschappen waren verdeeld" Brandt geeft in zijn Historie der Reforma-
tie(790) deze reden ook op, maar kent ook een andere versie "Eenigen meenen 
dat Bertius sich selven (door sich wat t'onvoorsichtig en raeuwelijk te uiten in 
sijn boek van den Afval der Heiligen en andre Schriften) t'onbruik had 
gemaekt, en dat hem in stilte van hooger handt was belast, sich sijnes ampts 
t'ontslaen " Ook Haentjens(791) en Schoffer(792) brengen Bertius' ontslag in 
direkt verband met zijn Hxmenaeus 

Op de vraag, wie het ontslag van de regent gewild hebben Bertius zelf of de 
curatoren, antwoordt Rogge in /ijn biografie van Wtenbogaert beiden De 
regent had zich volgens Rogge in de loop der jaren onmogelijk gemaakt, 
doordat hij, met name door zijn geschriften, te veel ergernis had gegeven(793) 
Winkelman stemt hiermee in(794) Bertius had zich niet alleen tegenover de 
contra-remonstranten gecompromitteerd, maar was ook in eigen kring steeds 
meer de rol van enfant terrible gaan spelen Een duidelijk voorbeeld daarvan 
was /ijn uitlating over de Heidelbergse Catechismus Toen Episcopius en nog 
enige andere remonstrantse vrienden Bertius erop wezen, dat bepaalde passages 
in zijn brieven aan I ubbertus over de justificatio niet in overeenstemming 
waren met de Heidelbergse Catechismus, antwoordde Bertius zonder meer, dat 
die Catechismus dan maar moest verdwijnen Dat ging /ijn vrienden, die 
afgesproken hadden om zich zolang Confessie en Catechismus met herzien 
waren - aan die geschriften te houden, bepaald te ver Bertius kende echter zijn 
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Griekse en Latijnse Vaders zeer goed. In de loop der tijden was hij steeds méér 
gezag gaan toekennen aan die Oudheid, aan de Schrift en aan de rede dan aan 
eigentijdse theologen. Dat zal zeker innerlijke spanningen bij hem hebben 
opgeroepen: hij moet steeds meer de tegenstelling gevoeld hebben die er kwam 
tussen wat hij persoonlijk geloofde en zijn plichten als regent, vastgelegd in de 
eed die hij gezworen had. Ik geloof, dat deze verklaring, die afkomstig is van 
Winkelman, stellig zo niet de juiste is, dan toch het dichtst de waarheid 
benadert. 

Het Statencollcge, dat onder Kuchlinus een "queeckhof van ghetrouwe 
predicanten" was geweest, doch onder Bertius dienstbaar was gemaakt aan de 
voortplanting van de arminiaanse denkbeelden en in Voetius' bewoordingen 
"een kuijle Josephs" was geworden(795), zat nu dus zonder regent. Maar niet 
lang. In de opvolging was al voorzien. Het was één van Bertius' oud-leerlingen, 
Gerardus Joannes Vossius, op dat moment rector van de Latijnse School in 
Dordrecht, die hem zou opvolgen als regent(796). Het is vrijwel zeker, dat deze 
benoeming is geschied op voorstel van Grotius(797). In de paasvakantie van 
1615 schrijft Bertius een uitvoerige brief aan zijn opvolger over de taken en 
verplichtingen die het regentschap met zich meebracht(798). 

Om Bertius enigszins "schadeloos te stellen", als men die term in dit verband 
gebruiken kan, benoemden curatoren hem op de dag van zijn ontslag als regent 
tot gewoon hoogleraar in de ethiek(799). Al eerder had Bertius de philosophia 
moralis gedoceerd, zoals we gezien hebben, en wel als buitengewoon hoogle
raar, in de laatste jaren van zijn subregentschap. Toen hij regent werd, legde hij 
zijn funktie aan de universiteit neer vanwege de vele tijd die het regentschap 
opeiste. Nu kon hij dus, in het rustiger vaarwater van de universiteit gekomen, 
zich weer wat meer aan zijn geliefde wijsbegeerte wijden. Er was één nadeel: hij 
zou er in salaris wel op achteruit gaan. Om dit nu op te vangen, besloten de 
curatoren hem 600 gulden jaarwedde, 600 gulden "verering" per jaar en 100 
gulden huishuur toe te kennen(800), voorwaar een genereus aanbod van de 
curatoren, die meer dan eens - overigens niet tegenover Bertius - van een 
koopmansmcntaliteit blijk hadden gegeven. 

Op 15 juni 1615 neemt Bertius officieel afscheid van het Statencollegc(801) 
met het uitspreken van een rede, getiteld De timore Dei, die hij besluit met de 
feestelijke lofzang van de christelijke oudheid: Te Deum laudamus. Het is een 
dankbare, en wellicht ook opgeluchte, Bertius, die ziet dat een zware last van 
zijn schouders is gevallen. De man ging nu rustige jaren tegemoet, al zou de 
vreugde van het hoogleraarschap niet lang duren. 
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HOOFDSTUK 5 

Hoogleraar aan de Leidse universiteit 1615-1619 

Bertius was tot hoogleraar benoemd om "voer eerst te doceeren Elhicam, 't 
zy van Aristotehs ofte eemgen anderen Autheur"(802) Sassen wijst op het 
merkwaardige van de formulering van deze opdracht kennelijk had het 
onderricht van Lipsius (een groot bewonderaar van de Stoa) in Leiden zijn 
sporen nagelaten, het vertrouwen in de ethiek van Aristoteles was niet meer 
ongeschokt Voor Bertius heeft deze formulering waarschijnlijk geen proble
men met zich meegebracht, betoogt Sassen- hij stond even sympathiek tegen
over de ethiek van de Stoa als tegenover die van Anstoteles(802a) Dat er 
langzamerhand een grotere invloed van de Stoa waarneembaar was geworden 
op het doceren van met name de ethiek (en ook op het terrein van de fysica, 
dankzij Lipsius' Ph\siologia Stoicorum) is onmiskenbaar. Dat was overigens 
niet het werk van I ipsius alleen; Dibon wijst erop, dat ook anderen (Scahger, 
Daniel Heinsius) hun steentje daartoe hebben bijgedragen(803) 

Zoals hij van het regentschap van het Statencollege afscheid had genomen 
met het uitspreken van een rede, zo begon Bertius zijn professoraat eveneens 
met het houden van een redevoering, en wel De digmtate Ethicae, een 
onderwerp dus dat nauw samenhing met zi|n nieuwe taak(804). 

Zijn belangstelling voor theologische /aken had de nieuwe hoogleraar in de 
wijsbegeerte uiteraard met verloren. Zo vroeg hij m april 1615 aan Grotius een 
werk van de, begin 1613 overleden, Engelse theoloog Thomson te mogen 
lezen(805), een wens die door Grotius vervuld werd(8()6). 

Maar Bertius bleef zich ook aktief met de godgeleerdheid bezighouden In 
1615 gaven twee theologen werkjes uit die gericht waren tegen Bertius' 
H\menaeus De een was de Zutphense predikant Sebastiaan Damman(807), de 
ander Ludo\icus Crocius, hoogleraar in Bremen. Deze behoorde tot de weinige 
uitverkorenen aan wie een exemplaar van de H\menaeus was gezonden. 
Weldra reageerde hij op dit geschenk met het schrijven van vier traktaten tegen 
Bertius' geschrift, die spoedig vertaald en in Amsterdam uitgegeven wer-
den(808). 

Bertius kon niet nalaten deze aanval te beantwoorden. Hij het in 1615 een 
nieuwe druk van het gewraakte werk het licht zien, en voegde daar een korte 
verhandeling aan toe, de H\peraspi<,tes, in slordig Latijn geschreven en speciaal 
tegen Crocius gencht(809) Ik ben bereid, schrijft Bertius, te herroepen wat ik in 
de Hymenaeus geschreven heb, als iemand met goede argumenten tegen dat 
werk komt. Tot nu toe is er echter mets gezegd waardoor ik mijn mening zou 
dienen te veranderen 
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Bij de/e herdruk waren dan ook nog de eerder verschenen Theses de 
persexeraniia sanctorum ex epistola ad Hebraeos ge\ocgd Op 19 april stuurde 
Bertius het geheel aan Grotius, met een begeleidende brief, waarin hij zich 
verontschuldigde voor /ijn slechte Latijn en, zoals gewoonte was geworden, 
Grotius' oordeel vroeg(810) 

Bertius' bemoeienissen met het Statencollege waren nog niet geheel voorbij 
Zo had hij een ontwerp gemaakt van aanvullingen op de statuten van het 
College, "onder correctie ende behagen van de H H Curateurs ende Burgemees-
tcren", dat hij op 8 mei 1615 indiende(8l 1) 

Toch zal hij die bemoeienissen wel tot een minimum beperkt hebben, en na 
de vijftiende juni, de dag waarop hij zijn afscheidsrede in het Statencollege 
hield, /oals wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, ongetwijfeld helemaal 
stopgezet Bertius ging zich geheel wijden aan het hoogleraarschap, een 
benoeming die hij al in april had gekregen en die op 14 juli van dat jaar nog eens 
formeel bevestigd werd(812) 

Dat Bertius zich behalve met de wijsbegeerte ook nog met theologische zaken 
bleef bezighouden, kwam gedeeltelijk ook, doordat hij daartoe soms geprovo
ceerd werd Naast nieuwe tegenstanders (de zojuist genoemde Crocius en 
Damman) waren er ook altijd nog de "oude vertrouwde" vi|anden, zoals een 
Lubbertus of een Piscator De/e laatste schreef bijvoorbeeld in 1615 een 
weerwoord op de Apologeticusxan Bcrtius(813) Laatstgenoemde zag /elf kans 
om in datzelfde jaar, ondanks alle besognes die de verandering van funktie met 
zich meebracht, een Commentanum rerum Pelagianarum uit te geven(8I4), 
naast de al vermelde herdruk van de Hxmenaeus 

Deze H\menaeus bleef nog steeds de gemoederen van sommigen bezighou
den Zo schreef de sociniaan Martinus Ruarus(815) op 12januari 1616 een brief 
aan de ons verder niet bekende Joachim Peuschehus, waarin hij zich zeer 
lovend over het geruchtmakende werk van Bertius uitliet en het een "libellus 
Chnstianissimus" noemde(816) 

In 1616 bleven Bertius' aktiviteiten op theologisch terrein beperkt, hij kwam 
in dat jaar bijvoorbeeld tot geen enkele publikatie op dit gebied Ten onrechte 
melden sommige bronnen(817), dat in dat jaar zijn Scripta adversaria Collati-
onis Hagwnsis verschenen zouden zijn, dat dit werk echter al in 1615 het licht 
zag, hebben wij reeds gezien Ook wordt door de meeste auteurs (die elkaar 
waarschijnlijk overschrijven) het verschijnen van een ander theologisch werkje 
van Bertius in 1616 vermeld, namelijk van de Commonejactio duplexi'èM) Dit 
nu is onjuist Wie de titel goed leest, /iet dat het geen werkje van, maar over 
Bertius is, of luister uitgedrukt een werkje naar aanleiding van een verhande
ling van Bertius Deze had in het voorwoord van zijn Apologeticus een 
uiteenzetting gegeven over de juiste, een filosoof waardige, wijze van dispute
ren, die de Ouden hadden, maar later verloren is gegaan en nu, naar Bertius' 
mening, herwonnen moest worden, alsmede over de juiste wijze van oordelen 
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bij theologische geschilpunten. Deze uiteenzetting van Bertius werd nu kritisch 
beschouwd door de, verder vrij onbekend gebleven, Engelsman Ignatius 
Helsternetonus, die zijn werkje in 1616 uitgaf. Het gaat hier derhalve niet om 
een werkje van Bertius! Alleen al het feit dat dit werkje in Basel is uitgegeven, 
had degenen die in het verleden over Bertius geschreven hebben, op het idee 
kunnen brengen dat het hier geen werk van de Leidse hoogleraar betrof (Bertius 
gaf vrijwel al zijn publikaties in Leiden uit); alleen aan Paquot komt de eer toe, 
als enige het werkje niet aan Bertius toegeschreven te hebben. 

Wel is Bertius in dit jaar misschien bezig geweest met de voorbereidingen van 
de editie van de hiervóór al genoemde Diatriba van Thomson. Op 23 februari 
1616 schrijft een bezorgde Grotius hierover aan Vossius: "Ik hoor dat er een 
uitgave van Thomson wordt voorbereid, en dat keur ik goed; maar tegelijk 
hoor ik, dat Bertius van plan is om bepaalde dingen uit zijn eigen werk eraan 
toe te voegen, en dat keur ik ten zeerste af. Want dat komt niet van pas. Als je 
kunt, verhinder dan dat hij dat doet; zo niet, waarschuw míj dan, dat ik dat kan 
verhinderen. Immers, alleen de naam van Bertius al zal het boek in Engeland 
met een niet terechte afkeer belasten."(819) Ook in een brief aan zijn broer 
Willem, gedateerd 19 maart 1616, maakt Grotius zich nog zorgen hier-
over(820). Doch hij kon gerust zijn: zo Bertius dit plan al had, heeft hij het in 
ieder geval niet uitgevoerd. 

Meer dan op theologisch gebied lagen Bertius' aktiviteiten in die tijd op het 
terrein van de geografie, een terrein waarop hij zich langzamerhand steeds meer 
zou gaan bewegen, teleurgesteld als hij wellicht was door zijn ontmoedigende 
ervaringen na het verschijnen van enige van zijn theologische werkjes. De 
geografische wetenschap maakte in Bertius' tijd grote vorderingen. Door de 
vele ontdekkingsreizen kwamen er nogal wat veranderingen in het bestaande 
wereldbeeld. De aardrijkskundige werken, en met name de kaarten, groeiden 
snel in aantal; de Nederlandse kartografen werden zeer bcroemd(821). 

Zo publiceerde Bertius in 1616 zijn Commentariorum rerum Germanicarum 
libri /re.v(822). De eerste twee boeken behandelen de geschiedenis van Germa
nie, vanaf de Oudheid tot in Bertius' tijd, terwijl het derde bock afbeeldingen en 
beschrijvingen bevat van diverse steden in wat nu Duitsland, Zwitserland, 
Tsjechoslowakije en Oostenrijk is; het werk eindigt met een index. De Com-
mentarii beleefden vele herdrukken. 

In ditzelfde jaar verscheen tevens een herziene en meer uitgebreide druk van 
zijn Tabulae geographicae con!ractae(823). Een gedeelte uit dit werk, namelijk 
de beschrijving van Amerika, verscheen in 1617 in het Frans(824). 

Bertius' verdiensten op aardrijkskundig gebied bleven in Frankrijk niet 
onbekend. De ambassadeur van de Staten-Generaal bij het Franse hof was 
toentertijd Gideon van den Boetzelaer, heer van Langerack, één van Bertius' 
Oude studievrienden. Door hem kwam Bertius in kontakt met Jacquesfde Thou 
(of Thuanus)(825), die niet alleen voorzitter van het parlement in Parijs was, 
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maar ook een groot historicus en bezitter van een zeer uitgebreide boekenverza
meling. Het is ongetwijfeld voor het grootste gedeelte aan de bemiddeling van 
deze twee te danken, dat de Franse koning Lodewijk XIII op 23 februari 1617 
Bertius tot koninklijk kosmograaf benoemde(826). Voorwaarde was wel, dat 
Bertius een beschrijving van Frankrijk zou samenstellen(827). 

Op 7 mei 1617 overleed Jacques de Thou(828). Bertius herdacht zijn vriend 
met een Epicedium, dat werd opgenomen in een werkje van Daniël Heinsi-
us(829). De Leidse hoogleraar had een vriend verloren, maar kreeg er twee 
nieuwe voor terug: de gebroeders Dupuy. Pierre en Jacques Dupuy waren volle 
neven van De Thou. Bij de dood van hun vader in 1594 hadden de twee broers 
in De Thou een beschermer en raadsman gevonden, die hen ook nauw betrok 
bij zijn aktiviteiten als geleerde(830). De broers gingen na de dood van Thuanus 
in diens huis wonen, daar de overledene hen de zorg voor zijn grote bibliotheek 
had opgedragen. Met de oudste van de twee broers. Pierre, kwam Bertius het 
eerste in kontakt. Op 20 mei 1617 schrijft hij hem een brief(831), waarin hij 
mededeelt dat het overlijden van Thuanus zowel voor hem persoonlijk als voor 
zijn studieplannen een zware slag betekent. Bertius hoopt, dat Dupuy hem nu 
enige inlichtingen kan geven die hij kan gebruiken voor zijn werk over 
Frankrijk. Hij is geïnteresseerd in alles wat betrekking heeft op Gallia Cisalpina 
en Gallia Transalpina. Vier maanden later, op 20 september, schrijft Bertius 
opnieuw aan Dupuy(832). Hij geeft in die brief onder andere de indeling van de 
historische atlas van Frankrijk, waar hij nog steeds mee bezig is; ook is hij een 
uitgave van Ptolemaeus aan het bestuderen. Bertius kondigt aan, graag zelf 
naar Parijs te willen komen, om daar kennis te kunnen maken met geleerde 
vakgenoten en zo kennis uit de eerste hand te vergaren; helaas laten de 
financiën dit echter voorlopig niet toe. Op 10 oktober 1617 herhaalt Bertius nog 
eens zijn verzoek om studiemateriaal over de geografie van Frankrijk(833). 

Laten wij bij dit alles niet vergeten, dat Bertius' eigenlijke werk lag op de 
universiteit. Bertius was echt niet hele dagen met zijn aardrijkskunde bezig. Wel 
had hij nu ongetwijfeld veel meer vrije tijd dan hij ooit op het Statencollege 
had, zeker toen hij eind november 1617 een collega in het doceren van de ethiek 
kreeg, in de persoon van Caspar Barlaeus, die hem vroeger op het College ook 
al als subregent had gediend(834). Dat Bertius veel vrije tijd had, wordt ook 
nog eens bevestigd door een brief van Grotius aan Vossius, van 9 december 
1617: "Bertius abundans otio, nisi totus уешуренре" heet het daar(835). En 
ook omgekeerd klaagt Vossius in een brief aan Grotius, gedateerd 22 december 
1617, erover dat Bertius in andere dan aardrijkskundige zaken zo traag is(836). 

Toch hield Bertius zich in zijn vrije tijd niet louter met de geografie bezig: in 
1617 gaf hij de Epistolae Selectiores uit (837), een verzameling brieven uit de 
zestiende eeuw, geschreven door beroemde personen op het gebied van de 
theologie, kerkelijke zaken, de politiek, de geschiedenis, de rechtswetenschap 
en de geneeskunde. Behalve een door Bertius geschreven voorwoord bevat het 
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werk ook nog een anoniem voorwoord, een brief \an Daniel Heinsius aan 
Cornells van der Mijle, curator van de Lcidse universiteit, en een Index 
Autorum 

Maar het was toch vooral de aardrijkskunde die Bertius m die jaren in de ban 
hield Op 3 januari 1618 vroeg hij aan Van den Boetzelaer, de Heer van 
Langerack, de ambassadeur van de Republiek der Zeven Provinciën in Parijs, 
om de gelden waarop hi] (Bertius) recht had krachtens ¿ijn aanstelling tot 
koninklijk kosmograaf, te innen en daarvan rekenschap en verantwoording af 
te leggen(838) Of daar veel van terecht is gekomen, weten wij niet, feit is wel, 
dat Bertius in de zomervakantie van 1618 /elf naar Frankrijk reisde, al zal het 
voornaamste doel van die tocht ongetwijfeld het verzamelen van gegevens voor 
zijn geografische studies geweest zijn. Het toeval wilde, dat juist m de tijd dat 
Bertius naar Parijs ging. Pierre Dupuy een reis naar Holland maakte, in het 
gevolg van de Heer van Boissise, buitengewoon gezant van 1 odcwijk Xlll naar 
Den Haag, belast met een missie om het leven van Oldenbarnevelt te redden, 
waarin hij overigens niet slaagde Toen Bertius dit hoorde, besloot hi| met over 
zee doch over land naar Parijs te gaan, in de hoop Dupuy onderweg te 
ontmoeten, in Antwerpen vernam hij echter, dat het Franse gezelschap juist 
vandaar was vertrokken 

De afwezigheid van Pierre werd echter in ruime mate gecompenseerd door de 
bijzonder gastvrije wijze waarop zijn jongere broer Jacques de Leidse hoogle
raar ontving Het huis van de Dupuys was een waar centrum geworden van 
vrienden van kunst en wetenschap, men noemde het wel de "Academia 
Putcana" Hier kwam Bertius in kontakt met beroemde Franse geleerden 
Nicolas de Peiresc. Guillaume de Laisné, Scévole en Louis de Sainte Marthe (de 
tweelingbroers, die samenwoonden), Nicolas Rigauli, Pierre Bergeron, Guillau
me du Vair (de vnend van Peiresc, die niet alleen bij elkaar woonden, maar ook 
dezelfde bril gebruikten) en vele anderen. Bertius heeft veel aan deze kontakten 
gehad, en was dan ook zeer tevreden over zijn verblijf in de Franse hoofd-
stad(839). Ook in de brief die hij op 26 augustus 1618 aan Pierre Dupuy schreef 

de rollen waren nu omgekeerd Bertius schreef uit Parijs naar Dupuy in 
Holland klinkt waardering door voor de vriendelijke ontvangst in Parijs(840) 
Hij betreurde het bijzonder. Pierre te zijn misgelopen, zoals hij niet alleen in 
dc/e brief, maar ook nog eens in die van 8 oktobcr(841) schreef Inmiddels 
vlotte de geografische beschrijving van Frankrijk al aardig in diezellde 
oktobermaand had hij het fundament en de hoofdindeling van het werk 
gereed(842) 

In Holland was inmiddels wel het en en ander veranderd, toen Bertius uit 
Franknik terugkeerde Oldenbarnevelt zat sinds 29 augustus gevangen, evenals 
Grotius en Hogerbects, Wtenbogaert was gevlucht. Het begon langzamerhand 
duidelijk te worden, dat in de strijd tussen remonstranten en contra-
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remonstranten de eerstgenoemden het onderspit zouden delven 
Van 8 oktober tot en met 6 november 1618 werd in Delft de Zuid-Hollandse 

synode gehouden Op deze synode werd onder andere besloten, de remonstran
ten, ressorterende onder de classes Leiden, Rotterdam, Gouda en Woerden, te 
ontbieden Zij hadi^n geweigerd iemand uit hun midden naar de synode af te 
vaardigen om de bedenkingen welke zij nog ergens tegen /ouden kunnen 
hebben, toe te lichten Bovendien konden zij, eenmaal op de synode versche
nen, rekenschap en verantwoording afleggen van de door hen gevolgde 
procedures, waardoor enige kerken verontrust waren Tot de personen die 
ontboden werden, behoorden onder andere Bertius, Wtenbogaert en Grevinc-
hovius(841) 

Weldra /ou blijken, dat de contra-remonstranten ook een ander, niet 
onbelangrijk winstpunt zouden maken er zou een nationale synode komen 
Wat jarenlang door de arminianen, met steun van de Staten van Holland, was 
tegengehouden, zou dan nu toch plaatsvinden Op Π november 1618 vond in 
Dordrecht de openingsvcrgadenng plaats Fr waren vele coryfeeën, met alleen 
uit eigen land, maar ook uit bijvoorbeeld Engeland, Duitsland, Zwitserland 
Met uitzondering van de drie gedeputeerden uit Utrecht waren alle deelnemers 
steile calvinisten, dat bekende contra-remonstranten als Bogerman en Pestus 
Hommius pracses respectievelijk scriba waren, sprak ook al boekdelen(844) 

De synode gedroeg zich /o'n beetje als rechtbank dat men de bedoeling had 
tot een openlijke veroordeling van de remonstranten te komen, werd nauwelijks 
verhuld Er werden dan ook in eerste instantie dertien remonstranten ontbo
den, onder wie Fpiscopius, die een anderhalf uur durende redevoering hield en 
volgens Brandt de aanwezigen diep ontroerd heeft(845), uit 's mans woorden 
werd duidelijk, dat de remonstranten ook in de benarde positie waarin /ij thans 
verkeerden, vasthielden aan hun meningen De rede maakte echter toch ook 
weer niet zo veel indruk dat de aanwezigen ineens van inzicht veranderden 
Integendeel, de dertien remonstranten kregen op 14 januari 1619 een donder
preek van Bogerman te horen en werden op 24 april van dat jaar openlijk 
veroordeeld en van hun ambten beroofd Toen zij allen, op een na, weigerden 
de "acte van stilstand" te ondertekenen, hetgeen neerkwam op een belofte, 
voortaan als ambteloos burger te leven en dus geen kerkelijke funkties meer te 
bekleden, werden zij prompt door de Staten-Gcneraal verbannen uit de Repu
bliek en in juli 1619 over de grens gezet(846) 

De vijandige houding tegenover de remonstranten viel ook te bespeuren in 
het pamflet Den Arminiaensthen Dretk-uaghen, dat in 1618 verscheen Het 
bestond uit 108 ver/en, waarvan er drie aan Bertius waren gewijd(847) De 
afbeelding op het titelblad van dit pamflet is alleraardigst Op een door paarden 
getrokken wagen zitten Wtenbogaert als koetsier. Armimus, Bertius, Conrad 
Vorstius, Jacobus Taunnus, predikant te Utrecht en vertegenwoordiger van de 
remonstranten aldaar(848), David Jons, Adolf Venator, predikant in Alkmaar, 
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Coornhert en een afgevallen Wederdoper De zweep waarmee Wtenbogaert de 
paarden aanspoort, draagt de naam Dwinglo Deze Dwinglo was predikant te 
Leiden en behoorde ook tot de remonstranten, de achter op de wagen zittende 
\os met de bril is waarschijnlijk ook een aanduiding voor deze Dwinglo, die 
sinds zijn pamflet Chnstahjnen Bril de bijnaam "de brillenmaker" had Op de 
weg staan jezuïeten, die met Wtenbogaert beraadslagen over de weg die men zal 
inslaan, op straat staat een bordje 'Wech naer Rom", een weg die ook gewezen 
wordt door "t'Barnende licht" ofwel Oldenbarncvelt Twee armimanen probe
ren een gereformeerde predikant over te halen, ook op de wagen plaats te 
nemen Op de achtergrond wordt die predikant(849). daar hij niet remonstrants 
wil worden, weggestuurd De afbeelding toont dus met alleen de leidende 
remonstranten, maar maakt ook duidelijk - Guldner heeft dit terecht geconsta
teerd - wie de contra-remonstranten (want van die zijde was het pamflet 
natuurlijk afkomstig) beschouwden als de geestelijke vaders van de remon
stranten, en waar volgens hen de inspanningen van de remonstranten toe 
leidden tot het katholicisme Oldenbarnevelt en de jezuïeten wezen de remon
stranten deze weg 

Al zou ook boven zíjn hoofd het onweer spoedig losbarsten, voorlopig kon 
Bertius zich nog ongestoord wijden aan de filosofie en de aardrijkskunde Zijn 
geografische werkzaamheden resulteerden in het verschijnen van /ijn Theatrum 
Geographiae Veteris, een dik werk in twee delen, waarvan liei eersK m 1618. 
het tweede in 1619 verscheen(850) De auteur had het werk opgedragen aan 
Lodewijk XIII 

Het eerste deel, dat behalve een gedicht van Daniel Hcinsius op Bertius ook 
een fraai portret van laatstgenoemde bevat (althans in het exemplaar van de 
Leidse universiteitsbibliotheek), bestaat uit een gnekse en een lalijnse editie van 
het werk IIep\ rrfç Γεω·/ραφίας (De Geographia)(851) van de Alexandrijnse 
geograaf Ptolemaeus Deze uitgave van Bertius berust op een soortgelijke 
uitgave, veertien jaar eerder verschenen, van Montanus (soms ten onrechte de 
editie van Mercator genoemd), waaraan Bertius bij de gnekse tekst de varian
ten van handschriften uit de Bibliotheca Palatina heeft toegevoegd Voorts 
bevat dit eerste deel vele. mooi gekleurde, kaarten, met aantekeningen van de 
reeds genoemde Gerardus Mercator Fen index besluit dit deel 

Het tweede deel bevat twee Itineraria van kei/er Antoninus Pius, een 
verhandeling over de Romeinse provincies, een lijst met steden in de Gallische 
provincies, een reisverslag van Bordeaux tot Jeruzalem, en een ander reisver
slag van Heraclea naar Aulona en vandaar via Rome naar Milaan, de 
beroemde Tabula Peutingenana, met de commentaar van Marcus Velscrus 
daarop, en tenslotte enige kaarten uit het Parergon van de bekende aardrijks
kundige Abraham Ortelius 

De waardering voor dit werk was, ook in latere eeuwen, uiteenlopend De 
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een noemt het zijn beste werk(852), de ander wijst erop, dat Bertius hier 
eigenlijk niet veel meer doet dan het uitgeven van andermans werken, en 
daarbij zelfs drukfouten zonder meer overneemt(853). Inderdaad is het 
merkwaardig, dat juist dít werk van Bertius zo'n bekendheid heeft gehou
den. Wellicht is dat verklaarbaar uit het gegeven dat in deze twee boeken een 
aantal befaamde geografische geschriften, van vroeger en uit eigen tijd, werd 
gebundeld. 

Behalve het eerste deel van dit Theatrum verscheen in 1618 andermaal een 
herdruk van de Tabulae geographicae contractae(854), deze keer in het Frans, 
en opgedragen aan Lodcwijk XIII. Was Bertius zo dankbaar voor zijn aanstel
ling tot koninklijk kosmograaf, dat hij wederom een werk aan de vorst opdroeg? 
Of wilde hij bij de koning in het gevlij komen? Wellicht beide. 

Het werk begint met deze opdracht, bestaande uit een Latijns gedicht, in 
disticha, en Frans proza. Dan volgt een Frans gedicht van een zekere D.N. op 
de kaarten van Bertius, en drie korte Latijnse gedichten op Bertius en zijn 
geografische werken, en wel van Daniël Heinsius, Petrus Scriverius en Ludovi-
cus Hondius. 

Dan het eigenlijke werk. Het eerste boek handelt over de wereld in het 
algemeen, over de geografie, de hemelse sfeer, de aardbol. Het tweede boek gaat 
over de noordelijke landen die aan Ptolemaeus onbekend waren: de Hyperbo-
reeën. Spitsbergen, Groenland, IJsland, Nova Zembla. Het derde boek behan
delt de zuidelijke landen die Ptolemaeus en de Ouden nog niet kenden: de 
Zuidpool, Nieuw Guinea en de Salomonseilanden. Het vierde, tevens meest 
omvangrijke, boek gaat over Europa; het vijfde over Afrika, het zesde over 
Azië en het zevende over Amerika. 

Dan volgen twee wercldkaartjes: één met een voorstelling van de wereld 
zoals we die bij Ptolemaeus aantreffen, één kaartje met de wereld volgens 
Bertius. Tot slot vinden we dan nog een Comparaison de l'oeuvre présent avec 
celuy de Ptolomée. 

Naast de grotere, geografische, werken verschenen in 1618 ook nog wat 
kleinere verhandelingen van Bertius' hand, meestal opgenomen in werken van 
anderen, zoals zijn Ad Leonem Batavum Adlocutio(855) en de De Amabili 
Ecclesiae Concordia Iambi{%56). 

Intussen was Bertius nog steeds bezig met zijn studie over Frankrijk, zoals hij 
op 26 maart 1619 aan de mij verder niet bekende Charles Bernard schrijf't(857). 
In deze brief schrijft Bertius ook over de kerkelijke troebelen van die dagen in 
de Republiek. De voortekenen zijn ongunstig, schrijft hij, maar wellicht kunnen 
de Staten van Holland, mede door tussenkomst van de Franse koning, de storm 
nog tot bedaren brengen. Een hoop die weldra ijdel zou blijken te zijn. 

Ook in de brief die hij op 30 maart aan zijn goede vriend Pierre Dupuy 
schrijft, is Bertius nog vol enthousiasme over zijn geografisch werk(858). Hij 
heeft een "nomenclátor rerum Gallicarum" ontvangen, waarvan hij de auteur 
niet kent, maar het is een werkje dat hem zeer van pas komt. 
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Bertius was inmiddels al weer zo'n vier jaar hoogleraar in de wijsbegeerte. In 
de zomer van 1619 besloot hij colleges te gaan geven over Seneca's De brevitate 
vitae. De redevoering die hij bij het beginvan die colleges, op 9 juli van dat jaar, 
hield, is nog bewaard gcbleven(859). 

Lang heeft hij echter deze colleges niet kunnen geven: de zuivering van kerk 
en universiteit stond voor de deur. Ieder die remonstrants was of het leek, zou 
uit zijn funktie ontheven worden. Een klein voorproefje hiervan (naast de 
dertien remonstranten die op 6 juli over de grens werden gezet en wier lot 
hierboven beschreven is) kreeg men op 20 juli 1619, toen de regent en de 
subregent van het Statencollege, Vossius en Barlaeus, als zodanig werden 
afgezet. Als regent werd nu de overtuigd contra-remonstrantse Festus Hommi-
us benoemd(860). Weldra vielen er meer slachtoffers. 

Op 23 juli werd in Leiden de particuliere synode van Zuid-Holland plechtig 
geopend. De leden waren allen orthodoxe gereformeerden; voorzitter van de 
synode werd Festus Hommius. Dat het ernst was met de zuivering van de kerk, 
bewees wel het feit dat de synode in een paar weken tijds zo'n zestig 
predikanten uit hun funkties verwijderde(861). 

De synode was echter nog niet tevreden met deze veranderingen. De kerken, 
het Statencollege en de theologische faculteit mochten dan gezuiverd zijn, ook 
uit de andere faculteiten moesten, naar het oordeel van de vergadering, de 
ongewenste elementen verwijderd worden. Men verzocht derhalve de curato
ren, de nog overgebleven onrechtzinnige professoren ontslag te geven(862). 
Curatoren en burgemeesters zegden hierop toe "dat se mitten eersten de verdere 
besoignien vermeenden by de handt te nemen"(863). Maar de synode had geen 
zin om daarop te wachten. Men besloot Bertius, Vossius en Barlaeus te 
ontbieden, aangezien zij "met verscheyden boucken ende procedueren de 
kereke des Heeren soo binnen als buijten tslants groóte argenisse gegeven 
hebben"(864). 

De bedoeling was, erachter te komen of de drie genoemde personen bereid 
zouden zijn, de kerk "satisfactie te doen" en zich met haar te verzoenen. Twee 
leden van de synode, de een uit de classis Dordrecht, de ander uit de classis 
Delft, gingen naar Bertius, Vossius en Barlaeus om hen te verzoeken, op de 
synode te verschijnen. De reaktie van de drie was niet gelijkluidend. Bertius 
antwoordde, dat hij er eerst met de curatoren over wilde spreken, en wanneer 
zij geen bezwaren tegen zijn komst op de synode zouden hebben, dat hij dan 
zou verschijnen. Vossius zei verbaasd te zijn: hij was geen predikant, en sinds 
kort van zijn regentschap beroofd, maar werd niettemin ontboden; hij wilde een 
eventuele komst nog in beraad houden, en in ieder geval niets beloven. Barlaeus 
daarentegen beloofde terstond, te zullen komen. 

Op de synode deelde voorzitter Festus Hommius mee, dat hij bij burgemees
ters en curatoren ontboden was; deze hadden hem erop gewezen, dat Bertius en 
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Vossius nooit predikanten geweest waren, maar dat zij vrijelijk tegen Barlaeus 
mochten procederen, maar niet verder als tegen een kerkedienaar, "latende het 
professorschap ongeroert"; zij, burgemeesters en curatoren, hadden de hervor
ming van de universiteit al ter hand genomen, dat hoefde de synode dus niet te 
doen. Als Bertius en Vossius niet zouden verschijnen, dan was dat geen 
hardnekkigheid van die twee, maar het opvolgen van een advies, door hen, 
curatoren en burgemeesters, gegeven. 

De synode nam de uitlatingen van burgemeesters en curatoren ernstig: men 
zond twee gedeputeerden naar de burgemeesters om hen ervan te verzekeren, 
dat in de synode alleen gedaan zou worden hetgeen "geheel kerckelick is ende 
dcrhalven geensins derogeren can de authoriteyt van de curatoren ofte hare 
actie pracjudiceren". 

Niettemin besloot de synode, het genoemde drietal te ontbieden, al was het 
alleen maar ter onderrichting van de curatoren, om niet later een klacht te 
hoeven horen, dat er door de synode niet op gewezen was, waarop men diende 
te letten bij het aannemen of verlaten van voornoemde personen van het 
professoraat. (Een nogal potsierlijke redenering: het ging er de synode kennelijk 
alleen maar om, toch haar zin te krijgen!) Er werden wederom twee gedeputeer
den op uitgestuurd. Deze brachten de volgende dag rapport uit van hun 
bevindingen: Bertius was bereid te verschijnen, mits de burgemeesters dat 
toelieten, en wilde daarom opnieuw met die burgemeesters spreken. Vossius 
antwoordde, dat hij - zo de burgemeesters hem toestonden te verschijnen 
eerst nog daarover met de rector magnificus wilde spreken. Barlaeus reageerde 
nu minder welwillend dan de eerste keer: hij was geen kerkedienaar, zo 
verklaarde hij, maar een lidmaat van de universiteit. 

De burgemeesters, die bezoek kregen van de bovengenoemde deputatie, 
verklaarden bij die gelegenheid, dat zij het drietal niet verboden hadden, op de 
synode te verschijnen, doch alleen maar de raad hadden gegeven, thuis te 
blijven tot nader advies zou volgen. Zij wilden het drietal geenszins aan ieder 
kerkelijk oordeel onttrekken, maar wellicht kon hun zaak in handen van een 
aantal gedeputeerden gegeven worden, zodat die over een dag of veertien, na 
afloop van de synode, erover konden beraadslagen. De gedeputeerden gaven de 
burgemeesters ten antwoord, dat de zaak beter nú aangepakt kon worden, dan 
kon men de curatoren van advies dienen bij hun huidige problemen. De 
burgemeesters zeiden hierop, dat zij zich niet formeel wilden opstellen; het 
enige dat zij vroegen, was een beetje uitstel. Maar dan kenden zij de synode 
toch slecht! Men besloot, met het drietal "in voorder handelinge te treeden", en 
gaf daarvoor als redenen op: de burgemeesters hadden de synode niet uitdruk
kelijk verboden, zulks te doen; Vossius was geen professor; Bertius' geschriften 
en daden waren "alhier judiciabel"; er was geen verzet ontstaan om Barlaeus' 
zaak nader te onderzoeken; en tenslotte: de zaken waren "heel ecclesiastijc", 
want waren Bertius, Vossius en Barlaeus immers niet alle drie leden van de 
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gereformeerde kerk? Het was duidelijk: Barbertje moest hangen. En zo kwamen 
zij dan uiteindelijk alle drie toch op de synode, Vossius, Barlaeus en onze arme 
Bertius. 

Het was een uiterst vijandige omgeving, waarin Bertius in de tweede week 
van augustus verscheen. Dat zijn verhouding met zijn zwager Hommius, die hij 
thans als voorzitter van de vergadering tegenover zich zag, nogal te wensen 
overliet, is al eerder ter sprake gebracht(865). Maar ook de andere synodeleden 
zullen weinig of niets van de hoogleraar met de "verderfelijke" ideeën gehad 
moeten hebben. 

Hij kreeg meteen de wind van voren. Aangezien de synode bijeen was om "te 
letten op alle de persoenen, d i e . . . in de leere ende schrijven ende andere 
proceduren haer tegen de kereke hadden vergrepen", had men hem ontboden, 
aangezien hij zo langzamerhand wel tot die categorie personen gerekend kon 
worden. Met zijn geschriften, in het bijzonder de Hymenaeus, de Hyperaspis-
tes, de Diatribe de fide justificante, de Apologeticus tegen Piscator, en de 
Theses de theologia occulta et revelata, was hij ingegaan tegen de leer van de 
gereformeerde kerk, tot grote ergernis van vele duizenden in binnen- en 
buitenland. Ook was hij afgeweken van de Confessie van de Nederlandse kerk, 
terwijl zijn ambt toch met zich meebracht, de hem toevertrouwde jeugd die leer 
te onderrichten. De synode wilde de rechten van de curatoren onverlet laten; 
waar het om ging, was te vernemen of Bertius zich met de kerk wilde verzoenen 
en door openbare herroeping van genoemde geschriften en een behoorlijke 
schuldbekentenis de gemeente van Christus voldoening te schenken, en "als een 
Gereformeert christen hem te conformeren naet oordeel des nationalen sync
ri i". 

Bertius antwoordde hierop, dat hij, als lid van de universiteit, door curatoren 
en burgemeesters beoordeeld moest worden, tegen wie hij niets misdaan had, 
voorzover hij wist. Zíj waren het ook, die hem geadviseerd hadden, niet naar de 
synode te gaan. Een van de aanwezigen, Gerrit Leendertz, zei daarop, dat 
Bertius niet door de curatoren verhinderd was te gaan, maar dat zij hem 
gevraagd hadden in overweging te nemen naar de synode te gaan, mits die het 
recht van de academie onverlet liet. Bertius vond, dat dit niet in tegenspraak 
was met wat hij zojuist gezegd had, erkende niettemin dat hij "naer het uijterste 
recht" aan het oordeel van de synode onderworpen was, en begon de vragen 
van de vergaderde heren te beantwoorden. 

Ik ben een lidmaat van de kerk, waarin ik gedoopt ben - zo begon de 
hoogleraar -, van de kerk zoals die door Christus is gesticht, niet van enige 
scheurkerk. Ik ben noch Ariaan noch Sociniaan noch Mohammedaan, maar 
een christen. Wat de toestand van de kerk hier te lande betreft: daarin kan het 
kaf de overhand krijgen, maar ik wil geen kaf voor koren aannemen. Aldus 
Bertius, die eraan toevoegde, lid te zijn van de kerk van Leiden. 
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Toen men hem voorhield, dat hij zijn beloften, aan God en kerk gedaan, om 
de jeugd in de christelijke godsdienst te onderwijzen "volgens de formulieren 
der eenicheyt", niet gehouden had, zei hij "dat hem sulckx maer int grosse ende 
niet soo particulierlijck was voorgeleyt". Ik heb geprobeerd, sprak Bertius, de 
wetten van het College, waarvan ik bij mijn ambtsaanvaarding als regent aan 
curatoren en burgemeesters beloofd heb, ze te onderhouden en ze te doen 
onderhouden, - ik heb geprobeerd deze wetten naar eer en geweten zelf na te 
volgen alsook ze onder de jeugd te handhaven. Ik heb niet veel vrolijke dagen 
op het College gehad; ik studeerde, vastte en bad, als anderen zich vermaakten; 
en er is mij niets aangenamers in mijn leven overkomen als het ontslag uit het 
regentschap. 

Op de vraag, of hij vastgehouden had aan de leer van de gereformeerde kerk, 
zoals die in Confessie en Catechismus was vervat, en of hij de jeugd die leer had 
onderricht dan wel daarvan afgeweken was, antwoordde Bertius, dat hij 
gemerkt had dat sommige dingen in de Confessie "niet soo naeckt uijtgedruckt" 
werden, en dat hij in die dingen voor zichzelf een beslissing had genomen, maar 
altijd zijn studenten de vrijheid had gelaten een andere mening daarover te 
hebben. Toen men hem vroeg, wat dat dan voor zaken waren die in de 
Confessie niet zo duidelijk waren uitgedrukt, zei Bertius dat nu niet te weten, 
maar verzocht hij de synode naar huis te mogen gaan om enige papieren te 
halen. 

Wat betreft het vraagstuk van de mogelijkheid van de afval der heiligen: 
daarin komt mijn opinie overeen met de gehele Oudheid, verklaarde Bertius. 
Op de vraag, ot hij geen nadere correspondentie met de remonstranten had 
gevoerd, antwoordde hij, de Remonstrantie weliswaar ondertekend te hebben, 
maar niet op andere vergaderingen van remonstranten te zijn geweest. De 
synode vroeg, of hij nog steeds de vijf artikelen van de Remonstrantie 
onderschreef. Bertius antwoordde bevestigend, doch voegde eraan toe, dat hij 
/e misschien anders zou uitleggen als de overige remonstranten, en dat wellicht 
geen twee remonstranten de vijf artikelen op één en dezelfde manier zouden 
uitleggen. 

Had hij nooit eens twijfels gehad over hetgeen hij leerde? vroeg de synode. 
Hierop antwoordde Bertius: hoe meer hij dacht aan enerzijds de natuur Gods 
en anderzijds de natuur van de meris, des te meer werd hij in zijn gevoelens 
bevestigd. Niettemin had hij in h'et voorwoord van zijn Hymenaeus duidelijk 
genoeg geschreven, altijd open te staan om beter onderricht te worden. 

De synode wees hem erop, dat hij verder was gegaan dan de vijf artikelen, 
hetgeen gebleken was uit zijn werkje over de rechtvaardigmaking. Bertius 
reageerde hierop door te /eggen, dat met het uitgeven van dat boekje te kwader 
trouw was gehandeld. Maar het is toch met uw toestemming uitgegeven? zei 
men hem. Inderdaad, antwoordde Bertius; maar ik heb daar in toegestemd, 
omdat het anders toch wel zonder mijn toestemming gedrukt zou zijn. 
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Overigens onderschrijf ik de in dat boek tot uitdrukking gebrachte gevoelens 
nog steeds 

Toen men hem tenslotte vroeg, of hij genegen was zijn fouten te herstellen en 
de kerk voldoening te geven antwoordde hij, dat hij eerst beter onderricht 
diende te worden, daar hij niet begreep 7ich ergens aan vergrepen te hebben 

De synode moest nu wel, na dit verhoor tot een veroordeling van de 
hoogleraar overgaan, en dat gebeurde dan ook prompt 

"De sijnodus met groot leetwesen verstaende. dat D Petrus Bertius blijft bij 
sijn voorgaende gevoelen, niet alleen in de vijf artijckelen maer oock in 
materien. die verder gaen, ende dat hij geen reparatie begeert te doen, siende op 
tgene, dat dient gedaen te worden tot stichtinge ende bevredmge der kercken, 
heeft verclaert, dat D Bertio soude ontseijt werden het gebruijck vant h 
avontmael, ende dat de kercke van l cijden ten overstaen van de gedeputeerde 
des sijnodi arbeijden sal om hem beter te onderrichten, ende soo hij deselve 
ondernchtinge niet aenneemt, dat alsdan de kerckclicke censure voorder ende 
bij trappen aen hem sullen geoeffent worden tot de excommunicatie toe, die 
uijtgestclt sal worden tot den naesten sijnodum particularem Fnde alsoo aen 
dese saecke veel gelegen is, dew ijle D Bertius is een publyck persoon, noch in 
den dienst van de academie tot l eijden, soo is goetgevonden de voorverhaelde 
saecke de H curatores der academie te communiceeren " 

De uitspraak werd Bertius mondeling meegedeeld De/e vroeg hierop, "off de 
sijnodus verder sach als op sijn persoon", waarop hij een ontkennend antwoord 
kreeg I oen de veroordeelde vroeg, of het soms in de bedoeling van de synode 
lag allen die de vijf artikelen onderschreven van het Avondmaal te weren, 
antwoordde men hem, dat 7ijn veroordeling gebaseerd was op 7ijn daden en 
opinies die verder gingen dan de gewraakte vijf artikelen Nu mag ik wel 
zeggen, /o besloot Bertius 7ijn woorden in de synode, de dag beleefd te hebben 
waarop iemand van de tafel des Heren afgehouden wordt om een gevoelen, dat 
door de gehele oude kerk voor goed is gehouden Ik kan niet begrijpen, dat de 
macht der sleutelen 7ich zo ver uitstrekt 

7o ging Bertius, de vergaderde heren er tenslotte nog op wijzend dat hij /ijn 
7aak overhaast en onvoorbereid verdedigd had, weg uit de svnode(866) 

Wat de twee anderen betrof die tegelijk met Bertius gedagvaard waren 
Barlaeus kreeg de7elfde veroordeling als Bertius (verbod tot deelname aan het 
Avondmaal, en eventuele voortzetting van de kerkelijke procedure tot de 
excommunicatie toe) terwijl Vossius' zaak bij gebrek aan tijd werd aangehou
den 

De aandachtige lezer /al het woordje "noch" in de veroordeling van de 
synode (waar over Bertius gezegd werd, dat hij "noch in den dienst van de 
academie" was) niet ontgaan zijn Inderdaad had het mededelen van het 
besluit der synode aan de curatoren geen enkele andere bedoeling dan om 
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Bertius' ontslag als hoogleraar te bewerkstelligen. En dit ontslag kwam er dan 
ook, nog in diezelfde bewogen augustusmaand van 1619 De zuivering van de 
universiteit was in handen van een speciale commissie, bestaande uit het 
gewone bestuur van de academie en een aantal gecommitteerden van de Staten 
van Holland, voor het nemen van besluiten was de goedkeuring van prins 
M aunts vereist In de laatste week van augustus kwam deze commissie bijeen De 
gedeputeerden van de synode waren er als de kippen bij om de leden van de 
commissie de besluiten van de synode mede te delen, en tegelijk duidelijk te maken 
wat er van de commissie verwacht werd Bij de theologische faculteit was nu een 
goed begin gemaakt, zo zeiden de gedeputeerden, maar zij wezen er nog eens 
nadrukkelijk op "dat oock eenige andere professien wel becleet waeren met 
suspecte persoonen", waarbij men onder andere de leerstoelen ethiek en logica met 
name noemde 

De commissie voelde zich enigszins in haar rechten aangetast en vroeg fijntjes 
"oil by de voors. Synode in de voors censure tegen Vossium, Pctrum Bertium 
ende Casparum Barlaeum nyet te verre ende te precipitanter en was geproce-
deert, off het nyet meerder contentement zoude gegeven hebben, dat de voors. 
Synode affgewacht hadde, 't gene by de H. С ende В. (=de Heeren Curateurs 
ende Burgemeesteren), ten overstaen van sijn Fürst. Gen. ende d'andere heeren, 
in regard! van dc voors. persoonen zoude hebben gestatueert geweest" De 
commissie wees erop, dat haar werk beïnvloed zou kunnen worden door de 
verooi delingen die de synode al had uitgesproken. Niettemin zou men alles 
goed in acht nemen 

De commissie reisde op 28 augustus naar Den Haag, om daar aan de prins en 
de "heeren" mee te delen wat er tot dan toe was gepasseerd, en overleg te 
plegen De volgende dag vielen de beslissingen al De autoriteiten besloten "dat 
Magistro Petro Bertio, professori Ethices, ende Gasparo Barlaeo, subregent 
van 't voors Collegie van haer Ld. Mo , zoude werden aengeseyt. dat zijn 
Fürst Gen. ende d'voors heeren, om merckelycke redenen haeren dienst in dc 
voors. Universiteyt nyet langer en meenden te gebruyeken ende haer mitsdien 
hielden voor ontslagen van haer respective professien" 

Dc/e aanzegging kregen Bertius en Barlaeus op 31 augustus, zi] verklaarden 
beiden, zich daarnaar te zullen gedragen en hun diensten niet meer aan te 
bieden, "vougende Bertius dacrby dat de heeren in desen nyet en deden zonder 
redenen" Beiden beloofden zich zo te zullen gedragen, dat er geen klachten over 
hen zouden hoeven te vallen(867). 

Behalve Bertius en Barlaeus werd ook Cornelius Silvius, hoogleraar in de 
rechtsgeleerdheid, ontslagen, terwijl Vossius en de hoogleraren Coddaeus, 
Jacchaeus en Meursius berispend werden toegesproken De commissie had 
haar werk gedaan, de overwinning van de contra-remonstranten was nu ook 
aan de universiteit een feit(868). 

Zesentwintig jaar lang had Bertius in Leiden zijn onderricht gegeven(869). 
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Nu was hij van de ene dag op de andere op straat gezet. Voor de zoveelste maal 
was iemand slachtoffer geworden van een situatie, waarin onderlinge liefde en 
verdraagzaamheid moeten wijken voor de Ware Leer (of wat daar in de ogen 
van sommigen voor door gaat). Een situatie die onuitroeibaar lijkt. 
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HOOFDSTUK. 6 

De Parijse jaren 1620-1629 

Het eerste jaar na zijn ontslag als hoogleraar aan de Leidse universiteit was 
voor Bertius niet makkelijk. Niet alleen was hij door de synode van het 
Avondmaal geweerd en door de zuiveringscommissie van de universiteit 
ontslagen, maar ook was hem verboden, privé-onderricht te geven, zoals hij op 
18 september 1619 aan Pierre Dupuy schreef(870). Hij was hierdoor in grote 
geldnood gekomen, en hoopte maar dat het geld dat hij nog uit Frankrijk 
tegoed had op grond van zijn benoeming als koninklijk kosmograaf spoedig in 
zijn bezit zou komen. De vele vrije tijd die hij nu had, besteedde hij grotendeels 
aan het voortzetten van zijn geografische studie van Frankrijk(871). Dat aan 
Bertius het geven van privé-onderricht verboden was, wordt ook nog eens 
bevestigd door een brief van Martinus Ruarus aan Nicolaus Dumlerus, van 30 
september 1619. De ontslagen hoogleraar was zelfs een verbod opgelegd, nog 
langer studenten bij zich in huis te hebben(872). 

Doch ook in de ellendige omstandigheden waarin hij zich thans bevond, bleef 
Bertius bereid anderen een dienst te bewijzen. Zo schreef hij op 28 oktober 1619 
aan de curatoren van de latijnse school te Delft een aanbevelingsbrief voor een 
zekere Benjamin Joannis, nog kort geleden één van zijn studenten, en oud-leer-
ling van die Delftse school(873). 

Het ontslag als hoogleraar mocht dan vervelende gevolgen voor Bertius 
hebben, met name op financieel terrein, minstens even gekwetst zal hij zich 
gevoeld hebben door de uitsluiting door de synode van de deelname aan het 
Avondmaal. Bertius was een gelovig man; het zou ondenkbaar zijn geweest, dat 
hij - als reaktie op de besluiten van de synode - bijvoorbeeld onkerkelijk zou zijn 
geworden. Integendeel, hij ging steeds meer de vergaderingen en diensten der 
contra-remonstranten bijwonen, een handelwijze die hem door sommige 
remonstrantse vrienden nogal kwalijk werd genomen(874). Wat zijn bedoeling 
hiermee was, heeft hij zelf onder woorden gebracht in een brief die hij op 6 april 
1620 aan Ruarus schreef. "Ik houd niet op, hun openbare bijeenkomsten 
geregeld te bezoeken, en wel daarom, opdat zij allen begrijpen, dat niet ík de 
oorzaak van die scheiding en scheuring ben, maar zij zelf, die er zich over 
verheugen degenen die zij door vriendelijkheid en welwillendheid aan zich 
zouden kunnen binden, van zich afte stoten en de verbintenis van wederzijdse 
broederschap te verbreken."(875) Het was dus om zijn vredelievendheid te 
tonen, dat hij dit deed; daarbij hield hij wel vast aan eigen inzichten. Het ging 
hem er niet om, via een achterdeurtje weer in de gunst van de zegevierende 
partij te komen. Terecht merkt Winkelman op, dat hij - als hij zich met de 
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contra-remonstranten had willen verzoenen - dat gekund had, tijdens en na de 
synode Wat Bangs zegt "he then went over to the Contra-Remonstrants", is 
dan ook beslist te sterk uitgedrukt Bertius behield zijn overtuiging, maar was 
met bereid de kerk de rug toe te keren 

Intussen bevond de gewezen hoogleraar zich in een verre van rooskleurige 
situatie Het probleem, hoc hij moest voor/ien in het levensonderhoud van 
zichzelf en /ijn ge/in, ging hem steeds meer zorgen baren Ten einde raad 
diende de geplaagde Bertius in maart 1620 een rekest in bij de Staten van 
Holland, waarin hij om een financiële tegemoetkoming in de kosten van 
levensonderhoud vroeg De macht van de zegevierende contra-remonstranten 
bleek zich echter verder uit te strekken dan Bertius gedacht had de Staten 
weigerden /ijn verzoek in te willigen(876). Ook Barlaeus, die zich in dezelfde 
omstandigheden bevond en een soortgelijk ver/oek indiende, kreeg nul op het 
rekest 

Dat Bertius zich zorgen maakte om het lot van zijn kinderen, klinkt ook door 
in de al eerder genoemde brief aan Ruarus van 6 april 1620(877) "Niettemin zal 
ik aan het nageslacht een voorbeeld van standvastigheid en gematigdheid geven," 
schrijft hij, waaruit sommigen opmaken, dat hij toen nog vastbesloten was, 
protestant te blijven(878) 

Maar het neerschrijven van ferme taal kon geen geld in het laatje brengen Er 
moesten daden gesteld worden, wilde Bertius met zijn gezin niet tot de bedelstaf 
vervallen Zoals wij hiervóór gezien hebben, had Bertius nog geld tegoed, en 
wel uit Frankrijk het jaargeld van Lodewijk XIII. Doch van geld datje tegoed 
hebt, kun je niet leven En zo kwam het, dat Bertius het besluit nam, naar Parijs 
te gaan om de gelden te innen Het was eind april of begin mei, toen hij vertrok. 
De reis ging over zee, tot Rouaan, en vandaar per wagen naar Parijs(879) Uit 
het feit dat hij vrouw en kinderen in Leiden achterliet, kan men concluderen dat 
Bertius toen niet geweten heeft, dat het een "enkele reis" zou worden en hij 
nooit meer in Holland zou terugkomen. 

Het toeval wilde, dat Bertius op de boot die hem naar Frankrijk bracht de 
enige protestant was, de rest van het gezelschap bestond uit louter katholieken. 
Deze gelegenheid greep Bertius, nog altijd hevig geïnteresseerd in theologische 
zaken, al was hi| dan de laatste jaren minder aktief op dat terrein geweest, aan 
om met zijn reisgenoten veel over geloofszaken te spreken(880) Dat dit mede 
van invloed is geweest op zijn latere bekering, heeft Bertius ons zelf medege
deeld 

Toen hij eenmaal in Parijs was, nam Bertius kontakt op met de gebroeders 
Dupuy en de overige vrienden, die hij twee jaar geleden in hun huis had leren 
kennen. Zij gaven hem advies, hoe hij het beste aan het geld zou kunnen 
komen Toch bleek dat moeilijker dan het op het eerste gezicht leek De 
openbare financien stonden er in Frankrijk niet al te best bij, en het bleek dat 
Bertius bepaald niet de enige was die nog iets tegoed had uit de schatkist op vele 
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uitbetalingen had men een grote achterstand. In die situatie maakte een 
buitenlander natuurlijk al helemaal weinig kans, iets te krijgen. Het was 
duidelijk: van een spoedige terugkeer naar Holland kon voorlopig geen sprake 
7.ijn(881). 

Het waren derhalve geen prettige omstandigheden, waaronder Bertius in de 
Franse hoofdstad moest blijven. En toen hij enige troost trachtte te vinden bij 
de gereformeerde predikanten van Parijs, kreeg hij ook dáár de kous op de kop. 
Op 11 juni 1620, welgeteld twee weken vóór zijn overgang tot de katholieke 
kerk, had hij een onderhoud met de dienaren van de gereformeerde gemeente 
en verzocht hen, te Charenton het Avondmaal met hen te mogen gebruiken. Dit 
werd hem botweg geweigerd. Bertius, die al zorgen genoeg had, was zichtbaar 
aangeslagen(882). 

In deze voor hem weinig florissante situatie zette Bertius een opmerkelijke 
stap: op 25 juni 1620 ging hij in het openbaar over tot de rooms-katholieke 
kerk(883). Die dag woonde hij de mis bij, ontving de communie, en zwoer 
tegenover Henri de Gondi, kardinaal De Retz, aartsbisschop van Parijs, alle 
ketterij en scheuring af. Volgens Brandt(884) had hij daarvóór enige, overigens 
niet bekende, artikelen en beloften ondertekend. 

Het lijkt wonderlijk, dat Bertius, die op 11 juni nog had verzocht aan het 
gereformeerde Avondmaal te mogen deelnemen, twee weken later zich tot de 
kerk van Rome bekeerde. Of moeten wij wellicht zeggen, dat het eerder 
wonderlijk is, dat hij zo kort vóór zijn bekering nog kontakten had met de 
Parijse predikanten? Het lijkt me niet goed denkbaar, dat Bertius dit besluit 
overhaast genomen heeft; waarschijnlijker is, dat hij het geruime tijd overdacht zal 
hebben. Wat waren de motieven die hem uiteindelijk tot deze daad gebracht 
hebben? 

Op deze vraag zijn in de loop der tijden door diverse auteurs uiteenlopende 
antwoorden gegeven. De eigen godsdienst van elke auteur lijkt daarbij een niet 
onbelangrijke rol te spelen. Zo kan men uit protestantse hoek vernemen, dat 
het louter opportunisme van Bertius was: hij zou al vaker getoond hebben, niet 
van bepaalde beginselen uit te gaan(885). Lijnrecht daartegenover staat de 
opvatting, vaak in katholieke kring gehuldigd, dat Bertius wel degelijk uit 
overtuiging tot de roomse kerk is overgcgaan(886); zijn gedrag in de daaropvol
gende jaren zou daar een bewijs voor zijn. 

Sommigen bronnen zeggen: hij is door zijn grote armoede tot die stap 
gekomen(887). Enige leraren van de Sorbonne zouden hem een professoraat 
aangeboden hebben, mits hij katholiek werd(888) (het "Paris vaut bien une 
messe" zou dus ook op Bertius letterlijk van toepassing zijn). Voorts zou ook de 
weigering van de gereformeerde predikanten van Parijs, hem deel te laten 
nemen aan het Avondmaal, van invloed zijn geweest op zijn besluit(889). 
Anderen suggereren, dat hij, eenmaal katholiek zijnde, makkelijker het jaargeld 
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van de koning, dat men hem nog steeds schuldig was, zou kunnen knjgen(890) 
Ook zou Bertius' angst voor blindheid een rol hebben gespeeld Bertius had 

namelijk een oogkwaal, en kon juist in deze jaren steeds slechter zien Nu kon 
hij zich herinneren, dat Frasmus iets dergelijks ook ooit gehad had, en toen op 
voorspraak van de H Genoveva genezen zou zijn Dientengevolge zou ook 
Bertius tot haar gebeden hebben en haar hebben beloofd, dat hij - als hij op haar 
voorspraak genezen zou worden van zijn kwaal als "tegenprestatie" rooms-
katholiek /ou worden Welnu, toen Bertius de relikwieën van Sainte Genevieve, 
de beschermheilige van Parijs, aanraakte, kon hij terstond weer goed zien en 
hij hield woord'tSQl) Een aardig verhaal, dat wij als "leuk bedacht" terzijde 
kunnen schuiven, waarbij wij niettemin wel dienen te bedenken, dat het een 
zoon van Bertius is die ons dit relaas doet 

En /o zijn er nog veel meer motieven naar voren gebracht Sommigen hebben 
gedacht aan de invloed van Lipsius, wiens vriend en vertrouweling hij was 
gewcest(892) Anderen zeggen het verlangen om zich te verdiepen in omstreden 
theologische /aken had hem ertoe gebracht, de Schrift en de Kerkvaders 
nauwkeurig te bestuderen, en hem zo van/elf op het "goede spoor" gebracht hij 
zou gemerkt hebben, dat zowel de arminianen als de gomansten dwaal-
den(891) Weer anderen hebben echter niet geschroomd, de bekeerling een 
graad van krankzinnigheid toe te schrijven Bertius zou met meer helemaal 
compos mentis zijn(894) 

Volgens een andere zegswijze zou de indruk die Bertius in Frankrijk van de 
katholieken kreeg, ten grondslag liggen aan zijn besluit tot bekering De 
katholieken waren niet zo dom en zedeloos als ze hem altijd waren afgeschilderd, 
integendeel, Bertius zag in Parijs bijvoorbeeld vele kloosters, waar het religieu
ze leven bloeide, en meikte dat vele katholieken kunst en wetenschap bevorder-
den(895) 

Daarnaast zou het lezen van de Réponse à la Replique du Serenissime Rov 
de la Grande Bretagne van kardinaal Duperron ook invloed hebben uitgeoe
fend op zijn besluit Deze Réponse is de weergave van de polemiek, gevoerd 
tussen de genoemde kardinaal en de Engelse koning, waarin Duperron op 
histonsche gronden tracht aan te tonen, dat de rooms-katholieke kerk als enige 
aanspraak kan maken op het predikaat "de ware kerk"(896) Bertius schijnt 
ooit begonnen te zijn aan een vertaling van de geschriften van Duperron in het 
1 atijn(897), maar daar nooit mee klaargekomen te zijn(898), wel was het werk 
medio 1621 al ver gevorderd 

Voorts is er gewezen op Bertius' kontakten met Pierre de Bérullc, de stichter 
van het Franse Oratorium, iemand die vele priesters had opgeleid (zoals Bertius 
in het verleden aan het Statencollege vele predikanten had opgeleid) Deze 
Pierre de Berulle was een uiterst beminnelijk en bescheiden mens, en zou 
mogelijk ook een rol hebben gespeeld bij Bertius' overgang tot de moeder-
kcrk(899) De beminnelijkheid van deze man contrasteerde sterk met de 
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onverdraagzaamheid van de protestanten, welke hem - zo zeggen andere 
bronnen - de ogen opende voor de onverdraagzaamheid en de onjuistheid van 
hun léér(900). 

Vele motieven derhalve, en nogal uiteenlopende. Wat is hiervan nu waar, wat 
niet waar? Ik dacht dat we Bertius het meest recht zouden doen als wij hem zelf 
aan het woord lieten in deze kwestie. Wij verkeren namelijk in de gelukkige 
omstandigheden, dat hij bij een tweetal gelegenheden in 1620 zich heeft 
uitgesproken over de motieven die hem naar de kerk van Rome dreven. 

De eerste keer dat hij zich hierover uitliet, was op de dag van de overgang 
zelf, 25 juni, toen hij een bezoek bracht aan ambassadeur Van den Boetzelaer, 
de Heer van Langerack. De reden van dit bezoek zal wel geweest zijn: voor zijn 
vrouw en kinderen, die nog altijd in Leiden waren, een paspoort voor Frankrijk 
te vragen. Van terugkeer naar Holland kon nu immers geen sprake meer zijn. 
Het was onvermijdelijk, dat Bertius zijn oude studievriend de reden hiervan 
mededeelde. Het verloop van het gesprek kennen wij in grote trekken, aange
zien de ambassadeur de volgende dag (26 juni) in een brief aan de Staten-
Generaal ons dit schetst. 

Bertius zei, tot zijn besluit te zijn gekomen, niet alleen vanwege de vele 
twisten tussen remonstranten en contra-remonstranten, maar ook, en vooral, 
vanwege het feit dat de synode van Leiden hem van het Avondmaal had geweerd 
en hem met excommunicatie had gedreigd(901). Bertius beklaagde zich over de 
wijze waarop hij door zijn vroegere vrienden, en vooral door zijn zwager 
Hommius, behandeld was. 

Toen de Heer van Langerack het nieuws van Bertius' bekering vernam, was 
hij ontsteld. Hij ontbood onmiddellijk de predikant Pierre du Moulin(902) en 
trachtte, samen met hem, de bekeerling tot andere gedachten te brengen. Doch 
alles tevergeefs. Bertius verklaarde, niets vreemds te hebben gedaan: hij was 
alleen maar teruggekeerd tot de oude kerk, waartoe ook de Vaders hadden 
behoord(903). Tenslotte deelde hij nog mee, dat hij verwachtte dat anderen 
binnenkort zijn voorbeeld zouden volgen, waarbij hij overigens geen namen 
noemde. Toen de ambassadeur begreep, dat Bertius' besluit definitief was, 
besloot hij hem op alle mogelijke manieren tegen te werken(904). 

De tweede keer dat Bertius zich uitliet over zij.n beweegredenen om naar de 
katholieke kerk over te gaan, was op 2 oktober 1620, toen hij een rede uitsprak 
bij het aanvaarden van zijn professoraat aan het Collège de Boncourt. Deze 
rede, die geheel gewijd was aan zijn overgang tot de kerk van Rome, verscheen 
spoedig in druk, in 1620 te Parijs en in 1621, met enigszins gewijzigde titel, te 
Antwerpen(905). De auteur droeg het werkje op aan kardinaal De Retz, in 
wiens handen hij het protestantisme afgezworen had. 

Bertius geeft in deze redevoering de volgende motieven voor zijn bekering: de 
oudheid van de rooms-katholieke kerk; de successio cathedrae, dat wil zeggen 
het gegeven dat alleen de herders van de rooms-katholieke kerk in rechte lijn de 
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opvolgers \dn de apostelen wdren(906), de overeenstemming met de geschriften 
van de profeten (waarbij hij een aantal teksten van Isaías citeert), wij hebben 
niet het recht, al onze voorouders te veroordelen, en dat doen degenen die hun 
geloof aanvallen, dal de Hervormers, Luther, Calvijn, Be/a, die geboren 7ijn in 
de katholieke kerk, later zelf nieuwe kerken hebben gesticht, lijkt op een 
gedrocht zij, de zonen van de Kerk, hebben zich uit nieuw /aad een nieuwe 
moeder verwekt Vervolgens het gezag en de heiligheid der Kerkvaders (Bertius 
noemt met name Ircnaeus, Justinus, Orígenes, Chrysostomus, Basilius, Gregon-
us, Cypnanus, Ambrosius, Hieronymus en Augustinus) Wat de vernieuwers 
beweren, namelijk dat zij de leer van de kerk hervormd hebben, is /o 
belachelijk, dat /ij zich voor die uitspraak zouden moeten schamen De kerk 
van Rome heeft nog vele dingen uit de tijd der apostelen, er is een traditie 
Voorts de godslasterlijke leer van de contra-remonstranten, de leugens, door 
de calvinisten over de ledematen van de katholieke kerk verspreid, en tenslotte 
het ontmoeten van katholieke mensen, op de reis naar Frankrijk en daarna, in 
kringen van geleerden Dit alles bracht mij onvermijdelijk naar de ene ware 
kerk de kerk van Rome, aldus Bertius in zijn uitvoerige rede 

liet is interessant, even stil te staan bij de reakties van anderen op Bertius' 
bekering, niet in het minst omdat die reakties vaak tekenend zijn voor de 
personen /elf Hierboven is al aangestipt, dat in Holland door de protestanten 
het gerucht verspreid werd, dat Bertius krankzinnig was geworden Hij zou te 
veel gestudeerd hebben, en daarom niet meer volledig over /ijn geestelijke 
vermogens beschikken Deze geruchten vonden hun oorsprong in de reeds 
vermelde brieven van Van den Boetzelaer (van 26 juni) en van Ruarus (van 27 
jum, /ie voetnoot 890) Beiden bewe/en overigens ook bij andere gelegenheden, 
niet al te betrouwbaar te /ijn, /oals Winkelman constateert Toch vonden deze 
geruchten bi] sommige personen wel geloof zelfs zijn vrouw en kinderen, nog 
altijd in l eiden, schijnen het ten dele geloofd te hebben(907) Pas toen /ij haar 
man enige maanden later in Antwerpen ontmoette, zag Bertius' vrouw dat al 
deze verhalen louter verzinsels waren 

De protestanten waren uiteraard niet zo ingenomen met de bekering van de 
vroegere regent van het Statcncollege Ruarus schrijft in /ijn zojuist genoemde 
brief aan Thrasyllus (= de Leidse student Coenerdingius), dat hij bang is "dat de 
afval van die Hymenaeus de goede naam der remonstranten zal benade-
lcn"(908) Een vrees, die niet ongegrond bleek De contra-remonstranten 
grepen Bertius' bekering aan om de armimanen te beschimpen Zij beschuldig
den de armimanen ervan, dat het pausdom hen na aan het hart lag. en dat hun 
leer de weg daartoe baande, Bertius had het eerste voorbeeld gegeven, weldra 
/ouden Fpiscopius. Wtenbogaert, Grevinchovius en anderen zijn voorbeeld wel 
volgen, zo redeneerden 7ij(909) 

W.tenbogaert was bedroefd over de stap die /ijn oude vriend gezet had Hij 
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ergerde er zich aan, dat de contra-remonstranten 7ich vrolijk maakten over 
deze bekering, het leek erop, dat /ij voor niets terugdeinsden, "als sy maer de 
vlagge moogen voeren over haer party" Doch men diende te bedenken, aldus 
Wtenbogaert, dat Bertius al geruime tijd geleden van ons was overgelopen naar 
de contra-remonstranten, bij wie hij dagelijks ter predikatie ging en het 
Avondmaal trachtte bij te wonen Hij was dus kort vóór zijn overgang tot de 
kerk van Rome geen remonstrant, maar contra-remonstrant, hij was niet van 
ons, maar van hen tot het pausdom overgegaan Ook stonden zij in de leer veel 
dichter bij het pausdom dan wij. hoe menig calvinist is vóór dezen al niet papist 
geworden !(910) 

En in een brief, in die/elfde dagen aan de advocaat Nicolaas van Sorgen 
geschreven, zegt Wtenbogaert: Sinds jaar en dag hebben wij, de remonstranten, 
geen omgang gehad met Bertius Hij heeft ons geschuwd, wij hem. I oen de 
synode van Dordrecht gehouden werd, hield hij zich neutraal Toen wij 
veroordeeld waren, begaf hij zich terstond naar de andere partij "Altijdts heeft 
die man met vleesch en bloedt te raede gegaen, soo lang ik hem gekent 
heb "(911) 

Een andere remonstrant, Samuel Naeranus, predikant te Amersfoort, en 
behorend tot degenen die in Dordrecht veroordeeld waren, schreef over Bertius' 
bekering in een brief aan Conrad Vorstius. "Bertius zal de smaad die hij zich/elf 
heeft aangedaan en de schandvlek waarmee hij ons bezoedeld heeft, niet 
makkelijk uitwissen en verwijderen."(912) Overigens, voegt Naeranus daaraan 
toe, kan Molinaeus ons moeilijk de afval van Bertius verwijten, want dan zal 
men hem wijzen op vele predikanten in Frankrijk, die naar de kerk van Rome 
/ijn overgegaan En op 20 oktober 1620 schrijft de remonstrantse theoloog en 
predikant Simon Goulart in een brief aan de Waalse gemeente van Amsterdam, 
"dat Bertius slechts het voorbeeld volgde van veel calvinisten, die dagelijks 
hetzelfde deden in de mening dat het beter was papist te worden dan calvinist te 
blijven"(913) 

Toch bleven de contra-remonstranten de arminianen zwart maken na de 
bekering van Bertius Zodoende zag één van de vooraanstaande remonstranten, 
Eduard Poppius, aanleiding een werkje te schrijven om op deze, in zijn ogen 
boosaardige laster te kunnen reageren(914). Allerlei beschuldigingen, die erop 
neerkwamen dat de remonstranten verkapte papisten waren of minstens 
sympathieën in de richting van Rome zouden hebben, werden door Poppius 
weerlegd De remonstranten hadden geen aandeel gehad in de overgang van 
Bertius, zo betoogde hij; integendeel, de contra-remonstranten hadden hem 
naar de kerk van Rome gebracht. 

Niet alleen met gesproken of geschreven woord, zelfs met tekeningen reageer
de men op Bertius' bekering 7o liet Nicolaas Janszoon Visscher, die meerma
len diaken en ouderling te Amsterdam was geweest, in 1620 een spotprent 
verschijnen met de titel 't Armimaem Kapproen. Hierop was Bertius afgebeeld 
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met een rozenkrans ("een paternoster of gebedenteller" zegt Brandt) in de hand. 
knielende voor de hostie, "der Papen broodgod" genoemd De ongestadigheid 
(in de gedaante van een weerhaan), de verkeerde ijver (in de gedaante van een 
monnik met steile ezelsoren) en de hebzucht (met enige geldbeurzen in de hand) 
zetten hem de kaproen of gekskap op het hoofd Daarboven vliegt een uil, 
symbool van de geest der dwaling In de verte is Bertius nog een keer getekend, 
nu terwijl hij de communie ontvangt en ter processie gaat Rechts een altaar, 
waarop staat geschreven Mis-verstant Terzijde liggen zijn boeken de Hyme-
naeus, de beschrijving van Duitsland, andere geografische werken Links een 
kopman, die aan twee boeren, Joost en Kees, de/e plaat verkoopt Onder de 
prent wordt dan in niet al te goed lopende versregels de verklaring van de 
tekening gegeven(915) Allard merkte op "wie, bij zulke eene voorstelling eener 
hoogst ernstige daad, meer schande inoogstte, de spotter of de bespotte, dat 
laten wij aan 't onbevangen oordeel van den edeldenkenden lezer o\er " 

Tot nu toe hebben wij de reakties van de diverse protestantse geledingen op 
Bertius' bekering gezien Maar hoe reageerde men in het katholieke kamp9 Als 
wij de Biographie Nationale van 1827 moeten geloven, durfden de katholieken 
zich eigenlijk niet zo goed te beroemen op Bertius' daad(916) Of dit juist is, valt 
te betwijfelen Er zijn geen aanwijzingen, dat men van katholieke zijde ooit 
getwijfeld heeft aan de oprechtheid van zijn bedoelingen, integendeel, de 
bisschop van Chartres, Leonor d'Estampes, noemde hem een zeer geleerd man, 
en de Franse bisschoppen gaven in 1621 voor het levensonderhoud \an hemzelf 
en zijn gezin een jaargeld van 1200 livres(917) Wel lijkt het erop, dat de 
katholieken niet zo veel drukte van Bertius' bekering gemaakt hebben Maar ja, 
het gekrakeel van de protestanten onderling was ook moeilijk te evenaren 

Zijn overgang naar de roomse kerk bracht voor Bertius het vervelende gevolg 
met zich mee, dat hij na die stap nog maar weinig kontakt met landgenoten 
had Niet alleen persoonlijk kontakt ging verloren - hetgeen voor de hand lag, 
daar hij in Parijs bleef wonen maar ook zijn schriftelijke kontakten werden 
tot een minimum gereduceerd De oude "vrienden" wilden kennelijk niets van 
de apostaat meer weten Zelfs Grotius, met wie hij in het verleden /o'n levendige 
correspondentie had gevoerd, zou hem - na zijn ontsnapping uit Loevestein -
nog maar weinig spreken, bang als hij kennelijk was om ook maar de geringste 
aanleiding tot verdenking te geven(918) 

Ook het feit dat vrouw en kinderen nog steeds in Holland waren, maakte het 
verblijf voor Bertius in Parijs er niet lichter op Daar kwam dan nog bij, dat zijn 
gezin onder onbehoorlijke druk werd gezet Ambassadeur Van den Boetzelaer 
had de Staten van Holland in een brief namelijk aangeraden, de zwagers en 
vrienden van Bertius opdracht te geven, zijn vrouw en kinderen tegen hem op te 
zetten Zij moesten het gezin maar een klein levensonderhoud toe/eggen, 
zodat men het makkelijker kon overhalen de afvallige niet te volgen(919) 

150 



Aldus geschiedde Anna-Maria kreeg bezoek van Festus, haar zwager, van 
Herman, haar broer, en van enige "vrienden" van haar man, die de opdrachten 
van de Staten precies uitvoerden Zíj waien het ook, die haar vertelden dat haar 
man krankzinnig was geworden, ze kon maar beter niet meer met hem omgaan, 
was hun "welgemeende" raad Dat de brieven die zij van haar man uit de Franse 
hoofdstad kreeg, geen spoor van krankzinnigheid verrieden, maakte het voor 
de vrouw niet makkelijker, aan wie zij nu geloof moest schenken 

Bertius zal wel iets van deze tegenwerking geweten of vermoed hebben, iets 
daarvan klinkt door in de brief die hij op 2 juli aan Gecommitteerde Raden van 
Holland schrijft(920) Toen ik - zo schrijft hij - uit Holland hier naar toe reisde, 
met uw toestemming, om het jaargeld, dat de Franse koning mij nog schuldig 
was, op te halen, dacht ik dat ik weldra weer naar huis terug zou kunnen reizen 
Doch ik heb hier meer moeilijkheden gekregen dan ik voorzien had, "doordien 
de penningen hier seer quahjck te becomen zijn" Maar tenslotte heb ik het geld 
dan toch gekregen 

Ondertussen ben ik, om diverse redenen, overgegaan "totte eenige waere 
Christehjcke Cathohjcke ende Apostohjcke gemeynte, met aftsweeringe van 
alle ketterijen ende scheuringen die daer tegens zouden mogen strijden" En 
aangezien ik hier nog enige vooruitgang kan verwachten, in Holland daarente
gen tot alle diensten onbekwaam ben geoordeeld, heb ik besloten hier te blijven, 
teneinde het kleine gedeelte wat mij nog rest van het leven, in rust door te 
kunnen brengen Ik wil noch mag u dit ver/wijgen Ik dank u voor alle 
weldaden die ik vele jaren lang van u ondervonden heb, waardoor ik mij 
verplicht acht, voor u te blijven bidden Tenslotte verzoek ik u "niet alleenlyck 
dese mijne zaecke ten besten te willen duiden, als gesproken te zijn uyt een 
becommert hert, 't welck zyn zahcheyt ijvert, maer oock mijne lieve hu^svrou-
wc en kinderen te vergunnen datse mij zonder eenige verhindennge volgen ende 
ons goet van daer harwaerts overbrengen mogen" Aldus Bertius Het zou 
niettemin nog e\en duren, voor hij zijn vrouw zou ontmoeten 

De overgang van Bertius naar de kerk van Rome werd ook besproken op de 
synode van Gouda, in augustus 1620 De afgevaardigden van de classis Leiden 
verzochten de vergadering uit naam van enige vrienden van Bertius, ofschoon 
zij begrepen dat hij door zijn zware val en apostasie de scherpste kerkelijke 
veroordeling had verdiend, dat men toch met alleen de kerkeliike discipline 
enige tijd zou uitstellen, maar ook voor/over dat mogelijk was en het recht 
van de kerk dat toestond zo zacht mogelijk tegen hem zou optreden Als 
reden gaven zij op, dat Bertius niet helemaal bij zinnen zou zijn en derhalve 
meer uit krankzinnigheid dan op grond van een rijp en bedacht oordeel had 
gehandeld 

Hierop besloot de vergadering, ofschoon Bertius' val zwaar en gruwelijk 
werd genoemd, geen overhaaste procedure tegen het verdoolde schaap in te 
stellen Men zou Bertius nog drie maanden bedenktijd geven Tegelijk zou men 
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de Panjse predikanten ver/oeken, de bekeerling te vermanen en daarna in een 
brief hun ervaringen mee te delen Als men in Leiden die brief dan gekregen had 
en de drie maanden verstreken waren, zou de kerkelijke procedure tegen 
Bertius worden voortgezet, tot en met de excommunicatie tenzij hij alsnog de 
kerk behoorlijk voldoening zou schcnken(921) De synods liet er geen gras over 
groeien en verzond, zoals blijkt uit de Acta, kort daarop een brief naar de 
predikanten van Parijs met bovenstaand verzoek(922) 

Het schijnt, dat enige Parijse kerkedienaren, onder wie Molinaeus, inderdaad 
gepoogd hebben, Bertius voor de Reformatie te herwinnen(923). Dat hun 
pogingen geen succes hadden, zal de lezer niet verbazen 

Bertius had immers meer vooruitzichten in Frankri]k dan in het jegens hem 
zo onverdraagzame Holland De aartsbisschop van Parijs stelde van alles in het 
werk om het verblijf voor de bekeerling wat aangenamer te maken, en niet 
/onder resultaat De koning verleende Bertius, zijn vrouw en zijn kinderen het 
Franse burgerrecht. De rector magnificus van de universiteit van Parijs nam 
hem op als lid van de academie, hetgeen bepaalde privileges met zich mee
bracht. En de directeur van het College de Boncourt, Philippe Galand, nam 
hem aan als hoogleraar in de schone letteren en wclsprekendheid(924) Op 2 
oktober 1620 begon Bertius zijn colleges met het uitspreken van de reeds eerder 
genoemde redevoering, waarin hij de motieven voor zijn o\ergang naar de 
katholieke kerk uitvoerig ontvouwde. 

Een week later, 9 oktober, was het een vreugdevolle dag voor Bertius zijn 
vrouw en kinderen, die hij in maanden niet had gezien, kwamen in Parijs 
aan(925) Al eerder had Bertius zijn vrouw ontmoet, en wel in Antwerpen Het 
verzoek, naar Antwerpen te komen, was van háár uitgegaan zij wilde nu wel 
eens weten, wat er waar was van de geruchten, dat haar man krankzinnig zou 
zijn. Welnu, bij die ontmoeting kon zij zelf constateren, dat haar man volledig 
over zijn geestelijke vermogens beschikte Het zou ook moeilijk te combineren 
zijn, krankzinnigheid en een professoraat' Bertius ver/ocht zijn vrouw, zich met 
de kinderen bij hem te voegen Dat wilde Anna-Maria wel doen, doch op één 
voorwaarde zij zelf en de kinderen moesten hun eigen godsdienstige overtui
ging kunnen volgen. Dit heeft Bertius zonder meer toegczegd(926). En zo 
kwamen zij dan, zoals gezegd, die negende oktober in de Franse hoofdstad aan 

Het was een bewogen jaar voor Bertius geweest. 1620, maar niettemin had hij 
nog kans gezien, enige pubhkaties het licht te doen zien Nog in Leiden 
verscheen een door hem verzorgde editie van Boethius' De consolatione 
philosophiae, een uitgave die nog vaak herdrukt zou worden(927) Voorts is het 
waarschijnlijk, dat de Exertitationes van Gorlaeus, die in 1620 verschenen, 
door Bertius werden uitgegeven(928) 

Wel is een ander werk dat in 1620 verscheen de Beschnjvmghe van het 
Ke\serriick En der seven Cheur- Vorstendommen soms ten onrechte aan Bertius 
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toegeschreven De oorzaak daan an is gelegen in het feit dat de titelpagina van 
dit werk door de uitgever, Joannes Janssonius uit Amsterdam, is geplakt op het 
titelblad van een werk van Bertius, namelijk diens, eerder verschenen. Com
mentant rerum Germanitarum Sommige exemplaren hebben die opgeplakte 
titel verloren, waardoor het een werk van Bertius lijkt Dat dit /eker niet het 
geval is. blijkt uit de opdracht een "toe-evghen-brief van een zekere Laonicus 
ab Aqua viva aan "de Edele wel-gheboren Jonck-heer Wilhelm van Schagen, 
Heer tot Burg-hoorn"(929) 

Begin 1621 hield Bertius andermaal een redevoering in het College de 
Boncourt, en wel bij het aanvangen van zijn colleges over de retorica van 
Aristoteles De/e rede, de Oratio de eloquenttae vi atque amplitudine, ver
scheen kort daarop ook in druk(930) Winkelman beschouwt deze oratie als een 
soort tweede inaugurele rede, waaraan Bertius behoefte zou hebben gehad, 
daar de rede van 2 oktober 1620 uitsluitend over zijn eigen lotgevallen han
delde 

Voorts verscheen van Bertius' hand, eveneens in 1621, een ode op het 
overlijden van Guillaume du Vair, de bisschop van Lisieux, één van die 
geleerden die Bertius ten huize van de Dupu^s had leren kennen(931) 

Na zijn bekering had Bertius, zoals gezegd, weinig kontakt met landgenoten. 
Toch schreef hij nog wel eens een enkele maal aan vroegere vrienden en 
bekenden Zo bevindt zich in Rotterdam nog een brief, door Bertius op 19 
maart 1621 geschreven aan iemand die we helaas met kennen, maar waarschijn
lijk in Holland heeft gewoond(932) Bertius legt in deze brief nog eens 
verantwoording af van zijn bekering, hij stuurt de onbekende tegelijk met deze 
bnel een exemplaar van de redevoering van 2 oktober 1620, en vraagt diens 
oordeel daarover "Hoed u er echter voor te denken, dat ik hiermee iets anders 
beoogd heb dan de katholieke waarheid en de eenheid van de kerk, waarvan ik 
door schisma en scheuring weggerukt was(933) Als het mij dan met meer 
toegestaan is, nog lang te leven, laat het mij dan tenminste toegestaan zijn, goed 
en /alig te sterven Ik geef mets om het oordeel van kwaadwillenden Wat voor 
heilzaams kan men immers verwachten van hen die onze ondergang zoeken9 F η 
hij die zichzelf kan vergeten, en God volgen, zal deze zaken makkelijk 
verachten Ik heb dus mijn eigen advies gevolgd, en - met opzij schuiven van 
menselijke overwegingen - gedaan wat, naar ik meende, dichter bij de waarheid 
en beter was "(934) 

Wanneer Bertius dit schrijft, zal het niemand verwonderen dat de pogingen, 
door sommige Panjse predikanten aangewend, om hem weer voor de Reforma
tie te herwinnen, vruchteloos bleven De Franse predikanten brachten hiervan 
verslag uit aan hun L eidse collega's, zoals hun dat ook gevraagd was Intussen 
waren de drie maanden bedenktijd, die de synode van Gouda in de zomer van 
1620 aan Bertius geschonken had op verzoek van diens vrienden, al lang 
voorbij Cr moest nu dus een daad gesteld worden, aangezien de "afvallige" zo 
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hardleers bleek te zijn Fn die daad kwam er dan ook op Eerste Paasdag van 
het jaar 1621 werd Petrus Bertius in de kerk van Leiden, bij de bediening van 
het Avondmaal, ten aanhoren van de gehele gemeente openlijk geexcommuni-
ceerd(935) 

Niemand die zich waarschijnlijk minder om deze uitspraak bekreund heeft 
dan de geëxcommuniceerde zelf, zoals Allard opmerkt. Terwijl in Holland de 
schijnwerpers al lang niet meer op de vroegere regent van het Statencollege 
gericht waren, en er geruchten de ronde deden, dat de befaamde Grotius weldra 
Bertius' voorbeeld zou volgen en tot de kerk van Rome zou overgaan(936), 
leidde Bertius een gelukkig leventje in Parijs, waar hij vrienden en kennissen 
had gemaakt, waar hij een aardige betrekking had, en waar nu ook zijn vrouw 
en kinderen woonden Het zal een niet geringe vreugde voor hem geweest zijn, 
dat de overige leden van zijn gezin in 1621, eenjaar na hun aankomst in Parijs, 
ook tot het rooms-kathoheke gelool overgingen(937) 

Bertius had op dit besluit niet de geringste invloed uitgeoefend, zoals wij al 
gezien hebben, was zijn vrouw met de kinderen naar Parijs gekomen op de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat zi] hun eigen godsdienstige overtuiging zouden 
kunnen hebben. Bertius heeft zich strikt aan die afspraak gehouden De 
aanleiding die /ijn vrouw, en met haarde kinderen en een dienstbode, naarde kerk 
van Rome bracht, is door één van haar kinderen, Abraham, later opgeschre-
ven(938) "Een jaar lang bleel mijn moeder bij haar besluit, niet katholiek te 
worden Haar bekering was ook bijna onmogelijk, daar zij bijzonder hardnekkig 
was in haar dwalingen Zij was er van kinds af aan in opgegroeid " Bertius' 
vrouw wilde nooit een woord over de katholieke godsdienst horen; bij het 
minste of geringste dat haar man erover zei, dreigde zij, met de kinderen terug 
te gaan naar Holland "Ik heb gezien," schrijft Abraham Bertius, "dat mijn 
vader, alleen door aan tafel een kruisteken te maken, er de oorzaak van werd dat 
mijn moeder in woede ontstak en van tafel wilde weglopen of de spijzen het 
verwijderen, alsof /e door dat kruisteken vergiftigd waren" 

Voor Bertius zal het niet altijd even makkelijk /ijn geweest. Nu had hij wel 
eens kontakt met Mathieu Mole, de procureur-generaal van Parijs, die later 
voorzitter van het parlement en zegelbewaardcr van Frankrijk was De/e Mole 
had een broer, Edouard, die capucijn was (zijn kloosternaam was Athanasius), 
een zeer beminnelijk man, die reeds velen tot het katholieke geloof had 
gebracht en een gevierd predikant was. De faam van zijn predikaties bereikte 
ook Bertius' vrouw Op zekere dag maakte /ij het verlangen bekend, naar hem 
te gaan luisteren, "meer uit nieuwsgierigheid dan uit verlangen, katholiek te 
worden", zoals Abraham ons mededeelt En zo ging de hele familie naar de 
kerk van Saint Germain de l'Auxerrois, waar pater Athanasius altijd preekte. 
Bertius' vrouw was weliswaar getroffen door het boetekleed dat de pater, 
afkomstig uit een welgestelde familie, droeg, maar meer indruk scheen het 
bijwonen van de preek toch niet gemaakt te hebben 
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Toch wilde zij enige tijd later nog eens een preek van hem bijwonen, en zo 
ging de hele familie andermaal naar de kerk van Saint Germain Toen de preek 
afgelopen was, vroeg Bertius' vrouw uit eigen beweging ("niemand zou het 
tegen haar hebben durven zeggen, uit angst, haar te ergeren" schrijft Abraham 
later) of ze de pater mocht spreken Dat kon, hij ontving haar in de sacristie op 
een hartelijke en eenvoudige wijze, en beloofde, bij de vrouw thuis te komen 
En om een lang verhaal kort te maken de gesprekken met pater Athanasius 
hadden tot gevolg, dat Bertius' vrouw en kinderen voor het hoofdaltaar van de 
Saint Germain de ketterij in zijn (dat wil zeggen Athanasius') handen hebben 
afgezworen Een aardige bijzonderheid is nog, dat zoon Abraham, die ons dit 
verhaal vertelt, later als carmehet dikwijls in dezelfde kerk zou preken 

Ook het jaar 1622 zou Bertius enige aangename verrassingen bezorgen 
Allereerst benoemde I odewijk XIII hem tot koninklijk geschiedschnjver(939) 
En in datzelfde jaar creëerde de vorst voor hem een leerstoel in de wiskunde aan 
het College Royal de France te Parijs(940) Ofschoon Bertius officieel, krach
tens zijn leeropdracht, hoogleraar in de wiskunde werd, was het de bedoeling 
dat hij vooral aardrijkskunde ging doceren Vandaar ook, dat de rede waarmee 
Bertius zijn hoogleraarschap aan het Collège Royal op 21 juni 1622 aanvaard
de, de titel droeg De Geographia De nieuw benoemde professor spreekt 
daarin over de aard en het doel van de aardrijkskunde, en het nut van deze, 
toen nog vrij jonge, wetenschap voor andere wetenschappen, zoals de geschie
denis, de letterkunde, de theologie en /elis de geneeskunde Korte tijd later 
kwam de/e redevoering in druk uit, de auteur droeg het werkje op aan kardinaal 
François de la Rochefoucauld bisschop van Senlis en grootaalmoezenier van 
Frankrijk, die bij het uitspreken van de rede met aanwezig had kunnen 
/ijn(941) 

De Franse koning had het dus bepaald goed met Bertius voor, waarvoor 
laatstgenoemde op zijn beurt de vorst zeer erkentelijk was Iets van die 
dankbaarheid heeft hij verwoord in een ode op I odewijk, die hij in 1622 
schreef(942) 

Voorts verscheen in dat jaar van Bertius' hand nog een korte beschrijving van 
Amerika, zowel in het Latijn als in het Frans(943), afkomstig uit een van zijn 
vroegere geografische werken Naast boeken publiceerde Bertius op het gebied 
van de geografie ook kaarten Zo had hij in 1621 een kaart De Novem Popuhs 
laten verschijnen(944), terwijl vermoedelijk in 1623 zijn ¡трет Caroli Magni et 
vicinaium regionum descriptio uitkwam(945), een kaart die nog in 1654 in de 
atlas van Hondius werd opgenomen 

Bertius' aktiviteiten lagen in deze jaren, ook wat publikaties betreft, vrijwel 
geheel op het gebied Van de aardrijkskunde Hij heeft ongetwijfeld zijn 
belangstelling voor andere wetenschappen, en /eker voor de wijsbegeerte en de 
theologie, behouden, maar daarvan niet meer blijk gegeven door geschriften 
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Zelfs als hij uitgedaagd werd, zoals in 1623, toen de in Duitsland wonende 
lutherse hoogleraar Joannes Corberus een werk publiceerde met de veelzeggen
de titel Anti-Bertius, waarin hij de motieven die Bertius voor zijn bekering had 
genoemd in de bekende rede van 2 oktober 1620, weerlegt of althans beweert te 
wecrleggen(946) - zelfs als hij op die manier uitgedaagd werd, reageerde Bertius 
niet, moe als hij was van het vele polemiseren op godsdienstig terrein. In de 
geografie had hij rust gevonden, een rust die geen enkele theoloog, waar ook ter 
wereld, hem kon bieden. 

Toch werd ook niet alles wat hij op aardrijkskundig gebied schreef hem 
steeds in dank afgenomen. Zo schrijft Grotius op 3 mei 1624 aan zijn zwager 
Nie. van Reigersberch(947): "Bertius geeft hyer Geographische schriften uyt, 
wacrin hy mengt het pretense regt van den Coning van Vranckrijck tot 
Duytschland ende Nederland. My dunckt dat < hy> den Coning daermede 
geen dienst doet."(948) 

In 1624 publiceerde Bertius zijn Breviarium totius orbis terrarum(949). Het is 
een beknopt handboek van de aardrijkskunde, dat vele malen herdrukt zou 
worden, niet alleen in Frankrijk, maar ook in de Nederlanden, Duitsland en 
Engeland. Aan het slot van het werk is een lijst van keizers opgenomen, van 
Julius Caesar tot en met Ferdinand II van Oostenrijk. Eenjaar later volgde een 
beschrijving van de Franse bisdommen, de Notitia chorographka episcopa-
tuum Galliae(950). En in datzelfde jaar (1625) vervaardigde Bertius andermaal 
een ode op de Franse koning, toen deze medio september een militaire 
overwinning had behaald(951). 

In Holland leek bijna iedereen Bertius te zijn vergeten. Een van de weinige 
uitzonderingen vormde Narsius, die vroeger als student van het Statencollege 
Bertius als subregent had meegemaakt. In een brief, die hij op 15 maart 1626 aan 
Grotius schrijft, informeert hij naar zijn vroegere leermeester(952). Maar de 
meesten in de lage landen reppen niet meer over de "afvallige". Omgekeerd 
schijnt Bertius zelf ook niet veel behoefte meer te hebben gehad om nog met 
mensen uit Holland te communiceren, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. De 
Leidse universiteitsbibliotheek bezit weliswaar een door hem geschreven brief 
van 13 augustus 1626 aan iemand wiens naam niet genoemd wordt, maar die 
Bertius een "collega" noemt - Bertius schrijft hierin onder andere, dat hij bezig 
is met een vertaling van psalm 60 - doch het feit dat deze brief zich in Leiden 
bevindt, behoeft nog niet te betekenen, dat die "collega" ook een Noordneder
lander was(953). 

Een van de weinigen in Leiden met wie Bertius nog wél correspondeerde, was 
Vossius, de man die in zo menig opzicht zijn lotgenoot was geweest. Op 23 
september 1627 schrijft Bertius hem een hartelijke brief, waarin hij hem 
verzoekt, een exacte opgave te doen van het jaar en de maand, waarin zijn 
(Bertius') kinderen gedoopt zijn(954). In deze brief deelt hij ook nog mee, dat 
hij bezig is met een beschrijving van het Heilig Land(955), alsmede met een 
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uitgave van Eusebius' werk Ilept των τοπικών ονομάτων tv TIJ Otta -γραφγ, 
met daarnaast de l atijnse vertaling van Hieronymus(956) 

Bertius was in zijn laatste levensjaren met uitsluitend met geografische /aken 
bezig, al zal de aardrijkskunde wel het grootste deel van /ijn tijd in beslag 
genomen hebbcn(957). In 1628 publiceert hi| immers wederom een werk op dit 
terrein, de Geographia е/мс(958). Dit werk bevat kaarten en beschrijvingen 
van een aantal landen in Europa, Afrika en Azië. zoals die door auteurs uit de 
Oudheid (Ptolemaeus, Phnius, Pompomus Mela, Posidonius en anderen) 
werden ge/ien. Af en toe vermeldt Bertius, waar er sprake is van onjuiste of 
on\olledigc /icnswijzen ("Vitia eius haec sunt ." etc ) 

Toch is zijn belangstelling voor godsdienstige zaken nooit helemaal verdwe
nen, getuige de twee brieven die hij in 1627 en 1628 aan zijn zoon Abraham 
schrijft (de jeugdige leeftijd van Abraham vormde kennelijk geen beletsel, dat 
deze brieven in het Latijn gesteld zijn) en waarin hij onder andere over de 
ouderdom van de orde der carmclieten sprcckt(959) Abraham was namelijk in 
1627, op zeventienjarige leeftijd, bij de ongeschoeide carmeheten ingetreden en 
droeg nu de kloosternaam Petrus a Matre Dei. Hij moest eerst een proefjaar in 
het klooster doorbrengen, alvorens tol de eerste geloften te kunnen worden 
toegelaten De eerste brief van Bertius aan zijn zoon, gedateerd 22 juni 1627, 
speelt in deze tijd Abraham was net het huis uit. "Ik had gehoopt," schrijft 
Bertius, "dat JIJ door je bekwaamheid na mijn dood een steun had kunnen zi|n 
voor je moeder en je jongere broers, nu je echter een andere levenstaak hebt 
gekozen, is die hoop verijdeld Toch wil ik niet allereerst naar mijn eigen 
teleurstelling kijken. Ik dank God, dat ik /o'n zoon voor Zijn kerk heb 
voortgebracht "(960) Abraham moet wel weten waar hij aan begint: "Schoenen 
zullen geen steun bieden aan je voeten, nooit zullen je handen bedekt zijn. Je 
zult niet denken aan morgen, maar aan de eeuwigheid. Je kleed /al ruw zijn, je 
slaap slechts kort en onderbroken door gebeden en gezangen Dit zal je enige 
troost zijn dat je Hem behaagt. Die jouw ziel bcmint."(961) 

Eenjaar later, op 17 juni 1628, schrijft Bertius andermaal aan Abraham. De 
proeftijd was voorbij; Abraham zal intreden "Vandaag, op mijn oude dag en 
gebroken door de arbeid, ben ik gelukkiger dan achttien jaar geleden, toen ik 
vernam datje moeder jou het leven had geschonken(962) Vaarwel, mijn zoon, 
en gedenk in je gebeden je zondige vader en je allerliefste moeder "(963) Lnaan 
het eind schrijft Bertius "Doe je broer Wenceslaus van ons allen de groe
ten "(964) Ook de/e zoon had intussen gekozen voor een leven als geestelijke, 
en was in hetzelfde klooster ingetreden. 

Een andere pubhkatie van Bertius uit 1628 op godsdienstig terrein lokte een 
jaar later in Holland een weerwoord uit Het was een geschrift, gericht aan de 
bewoners van de stad La Rochelle(965), waarin de auteur /ich niet al te lovend 
uitliet over de gereformeerde religie In 1629 verscheen daartegen in Haarlem 
het pamflet Aen den Chnstehken Leser, waarin Bertius een "Arminiaensche-
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Pacpschc Rabbi" wordt genoemd(966) Waaischijnhjk heeft Bertius het nooit 
onder ogen gehad 

Tegen het eind van /ijn leven mocht Bertius het genoegen smaken, verschillen
de van zijn kinderen geestelijke te zien worden Voor eén van hen, Joannes, 
stelde Bertius, vermoedelijk in 1629, een smeekschrift tot het Panjse parlement 
op, om namelijk voor hem het pnoraat van St. Denis de Varennes te verkrij-
gen(967) 

Het laatste werk dat Bertius publiceerde, was weer van aardrijkskundige 
aard Het was een waterbouwkundige \crhandeling over dijken en bruggen, 
getiteld De aggenbw; et pontibus(96ü) De concrete aanleiding tot het schrijven 
van dit werk was de bouw van de fameuze dijk, die kardinaal de Richelieu 
had laten aanleggen om de haven van La Rochelle al te sluiten 
voor de hugenoten Het werk bevat ook diverse details over het beleg 
van La Rochelle in 1628, maar het voornaamste is toch de bespreking van een 
aantal dijken en bruggen, zoals de brug van Xerxes over de Hellespont, de dam 
van Cleopatra die het eiland Pharos verbond met het vasteland (Alexandrie), 
de grote, 2400 voet lange brug over de Schelde, in 1584 door Alexander Farnese 
gebouwd bij het beleg van Antwerpen, en diverse dijken in Vlaanderen, Holland 
en Zeeland Het werk, dat was opgedragen aan Lodewijk XIII, eindigt met een 
brief van kardinaal de Richelieu aan de auteur(969), waarin hij zich zeer lovend 
uitlaat over dit boek 

Een ander werk waar Bertius nog mee be/ig was, een beschrijving van het 
Heilig Land, heeft hij door zijn dood met meer kunnen afmaken en is door 
Claude d'Auvergne, hoogleraar Hebreeuws te Parijs, voltooid(970) 

Op 3 oktober 1629 is Petrus Bertius op bijna vieren/estigjange leeftijd te 
Parijs o\erleden(971) Guy Patin, hoogleraar in de geneeskunde aan de 
universiteit van Parijs en evenals Bertius professor aan het College Royal, was 
de geneesheer die hem in /ijn laatste dagen heeft behandeld, samen met de artsen 
Piètre en Guénn Patin noemt Bertius in een brief die hij later, op 7 juni 1661, 
/ou schrijven, "fort vieux & fort usé"(972) Van orthodox-protestantse zijde 
heeft men zelfs bij déze gebeurtenis niet geaarzeld, verband te leggen met zijn 
bekering. "De omstandigheden, zorgen en vermoedelijk ook de aandoeningen 
door zijn overgang tot de rooms-katholieke kerk in hem \erwekt, hadden zijn 
gestel zodanig geschokt en ondermijnd, dat hij overleed," heet het dan(973) De 
ware doodsoorzaak vertelt Guy Patin ons (en wie kan het beter weten dan zijn 
eigen geneesheer7) Bertius is gestorven aan "dysenterie atrabilaire"(974), 
waarmee volgens Winkelman waarschijnlijk een leverziekte wordt bedoeld. 

Zoals hij de laatste jaren geleefd had, zo is hij ook heengegaan als rooms-
katholiek. "Bertius is gestorven en bon catholique romain ende heft gehadt alle 
zijne sacrementen пае de manier," schrijft Grotius op 6 december 1629 aan 
Wtenbogaert(975) Hij werd begraven in een kapel \an de kerk der ongeschoei
de carmelietcn te Parijs 
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Bertius' vrouw overleefde hem nog ruim zeventien jaar. Op 17 januari 1647 
overleed zij, eveneens ie Parijs, en werd aan de zijde van haar man, in de 
bovengenoemde kapel, begraven(976). Een bijzonder privilege, maar zij had 
aan de orde der carmelieten dan ook drie zonen afgestaan. 

Na Bertius' dood kwamen er nog diverse werken van hem in herdruk uit. Zo 
verscheen in 1633 zijn editie van Boëthius nog ecns(977), een editie die zelfs nog 
in 1798 herdrukt werd. In 1672 verscheen nog een Engelse vertaling van de 
lijkrede op Arminius(978). Maar het waren toch vooral Bertius' geografische 
werken die herdrukt werden, in het bijzonder zijn Breviarium. Zijn lichaam was 
gestorven en begraven, zijn geestelijke nalatenschap zou nog eeuwenlang 
gelezen worden. 

Zoals al in de verantwoording van deze studie vermeld is, zijn lang niet alle 
aktiviteiten die Bertius in zijn leven ontplooid heeft, in deze monografie ter 
sprake gekomen; er moest vaak een keuze worden gemaakt uit wat wel en wat 
niet relevant was, een keuze die onvermijdelijk subjectief is. Laat ik daarom, ter 
aanvulling van het geheel, nog enige geschriften van zijn hand noemen. Zo 
ontwierp hij in zijn periode aan het Statencollege een instructie voor de 
oeconomus van dat Collcge(979). Op het terrein van de theologie zijn nog niet 
genoemd: zijn Examen Analyseos à D. Beza factae ad cap. IX. Apostoli ad 
Rümanos(%0) en zijn brief aan de Engelse bisschop Barlow(98l), alsmede de 
vele theses die onder zijn leiding verdedigd zijn. Van die theses zijn weliswaar de 
Theoremata theologica de perseverantia sanctorum het bekendst gewor-
den(982), zoals wij gezien hebben, doch er waren er veel meer: de Theses de 
theologia occulta et revelata(9S3), de Theses de vite et palmitìbus(9&4), en vele, 
vele andere. Op filosofisch gebied had nog genoemd kunnen worden de brief 
die Bertius aan Georg. Richterus schreef over Sonerus' commentaar op de 
Metaphysica van Aristoteles(985). Maar ook over heel alledaagse dingen 
schreef Bertius: op een duif maakte hij een gedicht, en op een afbeelding van 
paus Urbanus VIII(986). Zijn correspondentie met Théophile de Viau kan nog 
vermeld worden(987). Op het terrein van de geografie kan nog genoemd 
worden zijn werk De Civitatibus(98ü), en ook de vele door hem vervaardigde 
kaarten mogen niet vergeten wordcn(989). De Leidse universiteitsbibliotheek 
bezit nog diverse inscripties van Bertius(990). En zo zouden we kunnen 
doorgaan. Duidelijk is in ieder geval, dat de man een zeer aktief leven heeft 
geleid(991). 

Wie was Petrus Bertius? Het is misschien moeilijk, vierhonderd jaar nadat de 
man geleefd heeft, op deze vraag een exact antwoord te geven. Anderzijds 
bezitten wij toch ook weer aardig wat gegevens over zijn leven en werken -
gegevens die in deze levensschets grotendeels verwerkt zijn zodat wij ons, met 
de nodige voorzichtigheid, een bepaald beeld van hem kunnen vormen. 
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Bertius komt dan allereerst over als een bijzonder intelligente man. Ook de 
portretten die we van hem hebben(992), laten iemand zien die een pientere blik 
in de ogen heeft Uit wat hij ons zelf mededeelt, weten wij dat hij ook een 
belezen man was, die met name zijn klassieke auteurs, christelijke en niet-
chnstelijke, goed kende. 

Daarnaast was Petrus Bertius zeker ook een gelovig mens Unum expetu a 
Domino was zijn lijfspreuk(993), ontleend aan psalm 36 "één ding slechts heb 
ik van de Heer verlangd, daarnaar zal ik streven te wonen in het huis van de 
Heer, al de dagen van mijn leven" Dat was het devies dat hij in al zijn werken, 
in al zijn brieven schreef, dat was het devies dat zijn leven bepaalde Het gaat 
daarom niet aan, Bertius in religieuze zaken een opportunist te noemen, zoals 
sommigen hebben gedaan na zijn bekering (alsof hij alleen maar naar de kerk 
van Rome zou zijn gegaan om van de Franse koning een mooi baantje te 
krijgen) Neen, Bertius was diep religieus, en wat wellicht nog belangrijker is -
een verdraagzaam mens, ook in godsdienstige zaken Een des te schrijnender 
contrast vormde de onverdraagzaamheid van anderen, die zo pijnlijk tot uiting 
kwam in zijn ontslag als hoogleraar en zijn excommunicatie uit de gereformeer
de kerk 

Bertius was een harde werker, en consciëntieus van aard. hij kweet zich altijd 
van zijn taak, ook als het een ondankbare taak betrof Duidelijke voorbeelden 
daarvan hebben wij gezien in de periode waarin hij subregent van het Statencol-
lege was 

Als "negatieve" eigenschappen van Bertius moeten genoemd worden: aller
eerst een zeker gebrek aan tact, of wellicht juister uitgedrukt het missen van 
een zekere feeling voor het juiste moment of de juiste aanpak De met zo 
gelukkig gekozen titel van de H\menaeus bijvoorbeeld heeft hem, onnodig, 
heel wat moeilijkheden bezorgd. Ook kan men hem met een zekere naïviteit 
ontzeggen; de verwikkelingen rond de correspondentie met Colonius en die met 
Lubbertus mogen hier als voorbeeld dienen. Maar Bertius stond wel voor wat 
hij zei en deed altijd weer was hij bereid, zich te verdedigen, tegenover wie dan 
ook. Gebrek aan moed kan men hem moeilijk aanwrijven 

De weinige auteurs die in het verleden over Bertius geschreven hebben, gaven 
soms ook een waarde-oordcel over hem, een oordeel dat meestal vrij negatief 
uitviel. De achttiende-eeuwse woordenboekschnjver De Chdlmot geeft toe 
niemand kan ontkennen, dat Bertius een zeer geleerd en werkzaam mens is 
geweest, "doch die, om het in 't beste licht te plaatzen, niet grondig schijnt 
overtuigd te zijn geweest, van de leer, waar in hij is opgevoed, en die hij als 
Regent van het Staten Kollegie te Leijden met zo veel ijver heeft verde-
digd"(994) - "Hij was een man van uitgebreide geleerdheid," schrijft de 
negentiende-eeuwse letterkundige Siegenbeck, "doch de onstandvastigheid, die 
hij in zijne godsdienstige gevoelens aan den dag leide, deed hem zijne vroegere 
achting en roem, grootendeels, \erliezen."(995) In dezelfde trant schrijft de 
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negentiendc-eeuwse protestantse godgeleerde Glasius, en - in zijn voetspoor -
zijn tijdgenoot, de lexicograaf Van der Aa. "Bertius was ongetwijfeld een man 
van uitgebreide kennis en geleerdheid, maar wien het aan genoegzame geest
kracht ontbrak om zijne overtuiging, bij het dreigen van gevaren, te handhaven 
en /ich niet door den stroom der gebeurtenissen te laten overweldigen. Zijne 
onstandvastigheid in het godsdienstige verduisterde zijnen roem als geleer
de."(996) Verandering van geloof betekent voor sommigen kennelijk een 
onuitwisbare schandvlek. Glasius heeft het ook over Bertius' gebrek aan moed 
om zijn standpunten te verdedigen; dat zou gebleken zijn uit het feit dat hij zich 
tijdens de nationale synode van 1618 neutraal hield, en na zijn veroordeling 
door de synode van Leiden in 1619 naar de contra-remonstranten "over-
liep"(997). Ik geloof dat dit pure nonsens is. Dat Bertius wel degelijk bereid 
was, zijn standpunten te verdedigen, hebben wij meermalen gezien. Of dat nu 
was tegenover curatoren van de universiteit of bijvoorbeeld tegenover Gomarus 
in een reeks pamfletten: hij deed het! Maar zelfs Bertius kan het gehakketak op 
een gegeven moment moe zijn geworden. En dat hij na zijn veroordeling in 1619 
de diensten van de contra-remonstranten bijwoonde, kan er evengoed op 
wijzen, dat het Bertius, gelovig als hij was, niet om scheuring en scheiding, maar 
om eenheid en onderlinge liefde te doen was. 

De Engelse theoloog Richard Holdsworth noemt Bertius zonder pardon een 
"homo triobolaris": een man die drie stuivers (ofwel geen knip voor de neus) 
waard was(998). En zijn vakgenoot, de Franse theoloog Andreas Rivelus(999), 
evenals Holdsworth levend in de zeventiende eeuw, komt nog eens met het oude 
verhaal, dat Bertius louter uit opportunisme tot de katholieke godsdienst is 
overgegaan; hij zou zich graag tot de socinianen begeven hebben, aldus 
Rivetus, als hem daar dezelfde hoop op voordeel toegestraald zou hebben( 1000). 
Volgens Cohen(lOOl) was het adagium van Oldenbarnevelt "nil scire tutissima 
fides" misschien het principe van Bertius: in ieder geval lijkt laatstgenoemde 
niet erg trouw aan zijn overtuiging, stelt Cohen. Ik vind het nogal kras om dit te 
/.eggen, louter en alleen omdat iemand, slechts één maal in zijn leven, en dan 
nog na lange deliberatie, van geloof is veranderd. 

Ook over de geografische werken van Bertius zijn in de loop der tijden 
minder vleiende opmerkingen gemaakt. Die komen er dan meestal op neer, dat 
hij eigenlijk niet veel meer heeft gedaan dan andermans werken uitgeven, of dat 
hij andermans werken slaafs volgt(1002). 

Toch zijn er in het verleden ook wel positieve dingen over Bertius gezegd. De 
ncgentiende-eeuwse rooms-katholieke geestelijke Allard bewondert de vast
heid, de onwrikbaarheid en de "gevolglijkheid" van zijn karakter(1003). 
Volgens zijn tijdgenoot, de predikant en cultuurhistoricus Schotel behoorde 
Bertius tot de mensen die algemene achting genoten; hij wijst er, mijns inziens 
terecht, op dat curatoren tegenover Bertius herhaalde malen blijk gaven van 
hun tevredenheid(1004). 
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Men kan, zoals blijkt, op verschillende manieren over Petrus Bertius denken, 
en dat is in de afgelopen eeuwen dan ook gedaan (waarbij naar mijn stellige 
indruk het eigen geloof een niet onbelangrijke rol speelde) Maar hoe men ook 
over hem moge denken, feit blijft dat we hier te maken hebben met een geleerde 
die een 7ekere faam bezat, en wiens leven en werken aan slechts weinigen bekend 
waren,overschaduwd als hij werd door de roem van grote tijdgenoten als 
Grotius, Oldenbarnevelt, Vossius, Wtenbogaert en Barlaeus. Wellicht is daar 
nu enige verandering in gekomen. 
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HOOFDSTUK 7 

De kinderen van Bertius 

Nu we Bertius' levensloop helemaal gevolgd hebben, is het wellicht zinvol 
enige aandacht te besteden aan zijn kinderen, van wie er verschillende in 
Holland werkzaam zijn geweest. Hoeveel kinderen Petrus Bertius en Anna-
Maria Kuchlinus gehad hebben, staat niet vast: sommige auteurs noemen er 
zes(1005), andere іег(ІООб). Het aantal is moeilijk vast te stellen, mede door de 
in die tijd nog veel voorkomende kindersterfte en door het feit, dat in de 
geschiedschrijving aan vrouwen en meisjes nooit zoveel aandacht is besteed 
(ongetwijfeld samenhangend met hun maatschappelijke positie), waardoor men 
onder het aantal kinderen dat een of andere auteur noemt, vaak moet verstaan: 
het aantal zonen. 

Van Bertius' kinderen kennen wij in ieder geval: Pieter, Abraham, Wences-
laus en Jan, terwijl Vossius nog een Franciscus noemt, die de jongste zou zijn 
gewcest(1007). 

Pieter is van dezen de oudste geweest, zoals zijn broer Jan, de latere pater 
Caesarius, ons mededeelt(1008). Hij is in 1605 of 1609 te Leiden geboren(1009). 
Het eerste jaartal lijkt waarschijnlijker, gezien het feit dat op 22 februari 1617, 
onder het tweede rectoraat van Johannes Polyander(lOlO), een zekere Petrus 
Bertius, "filius Petri Professons, Leidensis" als student aan de Leidse academie 
werd ingeschreven(1011), met wie ongetwijfeld Pieter is bedoeld. Zoals bekend, 
was het in die tijd niet ongebruikelijk, al op jonge leeftijd met zijn studies aan de 
universiteit te beginnen. 

Toen Bertius' vrouw met haar kinderen in 1620 naar Parijs vertrok om zich 
daar te voegen bij haar man, die haar, zoals wij gezien hebben, in het voorjaar 
van datzelfde jaar was voorgegaan, ging Pieter wel mee, doch lange tijd schijnt 
hij niet bij zijn ouders vertoefd te hebben. Kort na zijn aankomst in Frankrijk 
vertrok hij naar Leuven, om zijn intrek te nemen in het huis van Erycius 
Puteanus. Zijn vader ("onze" Bertius) had deze Leuvense hoogleraar namelijk 
verzocht, of één van zijn kinderen bij hem in huis zou mogen wonen, en op 14 
augustus 1621 kreeg hij toestemming daartoe(1012). Opmerkelijk hierbij is, dat 
Pieter waarschijnlijk kort vóór het katholiek worden van Bertius' vrouw en 
(overige) kinderen naar Leuven gaat. Sommigen hebben hieruit geconcludeerd, 
dat hij altijd protestant is gebleven(1013). Dit lijkt mij niet geheel juist. Op 24 
juli 1631 schrijft Wtenbogaert aan Episcopius: "De oudste zoon van Bertius, 
Petrus, die zich te Charenton met de hervormde kerk heeft verzoend, is in Den 
Haag."(1014) Pieter is dus vermoedelijk even katholiek geweest, maar daarna 
weer hervormd geworden. 
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Na een verblijf van een aantal jaren in Leuven keert Pieter terug naar zijn 
vaderland Wellicht heeft hij 7ich op 20 februari 1627, onder het vierde 
rectoraat van Polyander, andermaal als student m Leiden laten inschrijven, het 
Album Studiosorum vermeldt tenminste bij die datum een "Petrus Bertius 
Leidensis"(1015) Doch mogelijk betreft het hier een ander 

Uit een acte van 1629 blijkt, dat "Pieter Bertius, zoon van Pieter Bertius, 
Professeur royal a l'université de Pans" een pensioen van 150 livres had, 
gevestigd op een kanonikale prebende van St Nicolas te Leuvcn(1016) 

Pieter was in ieder geval in 1611 wel terug in Holland, zoals bleek uit de 
zojuist genoemde brief van Wtenbogaert In 1613 erft hij van /ijn tante 
Jannetgen Kuchhnus, de vrouw van Festus Hommius, die in april van dat jaar 
overleden was(1017) Het sprak \anzelf, dat de "paapse" kinderen van Bertius 
niet bedacht werden in het testamenti 1018) Op 1 december 1634 gaat Pieter te 
I eiden in ondertrouw met een zekere Sybilld Reviers(1019) 

Kort daarna trekt hij naar het zuiden en gaat wonen in Maastricht 
Merkwaardigerwijs krijgt hij pas op 24 oktober 1645 het burgerrecht van die 
stad, terwijl hij dan al een hele staat van dienst heeft in 1636 wordt hij benoemd 
tot schepen van Maastricht, in 1639 tot gezworene, in 1640 was hij commissa
ris-instructeur, in 1641 andermaal schepen, in 1643 weer commissaris-
instructeur en in 1644 wederom schepen(1020) Deze carriere werd bekroond in 
1646, toen hij burgemeester van Maastricht werd (hetgeen hij overigens slechts 
enige maanden bleef)(1021) Tevens was hi| een tijdlang curator van de latijnse 
school in Maastricht 1022) Aan het eind van zijn leven schijnt hij nog 
ontvanger te 's-Hertogenbosch te zijn geweest(1023) 

Dat Pieter slechts enkele maanden burgemeester was, kwam door gezond
heidsredenen In de zomer van 1647 werd hi| ernstig ziek (waterzucht), en liet dat 
weten aan zijn broers Abraham en Jan Dezen, inmiddels beiden carmehet, 
begaven zich terstond op weg om hun zieke broer te bezoeken, die zij nog in 
leven hebben aangetroffen Details over deze ontmoeting bezitten WIJ niet, wel 
liet Peter, althans volgens zijn broer Jan, doorschemeren dat hij weer katholiek 
wilde worden(1024) Op 28 oktober 1647 overleed Pieter te 's-
Hertogenbosch(1025), in hetzelfde jaar als zijn moeder 

Als tweede zoon werd in het gezin van Bertius op 15 maart 1610 Abraham 
geborcn(1026) Bij de meeste auteurs, die elkaar overigens vaak klakkeloos 
kopieren wordt Abraham de oudste zoon genoemd(1027). maar wij hebben 
hiervoor al ge/ien, dat dit onjuist is Als tienjarige knaap ging hij met de rest 
van het gezin naar Parijs, waar hij katholiek werd en zijn eerste studies 
volbracht(1028) 

Al op vrij jeugdige leeftijd gaf Abraham de wens te kennen, pater te worden 
Zo trad hij dan in 1627 in bij de ongeschoeide carmelieten van Charenton, en 
kreeg hij de naam Petrus a Matre Dei(1029) Eenjaar later, toen zijn proeftijd 
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voorbij was, legde hij zijn plechtige geloften af. Dat was op 29 juni 1628, op het 
feest van Petrus en Paulus(1030). In het vorige hoofdstuk zijn de brieven die 
Abraham in die jaren van zijn vader kreeg, reeds ter sprake gekomen(1031). 

Pater Petrus a Matre Dei heeft ons vele geschriften nagelaten(1032). In 1647 
bijvoorbeeld verschenen maar liefst drie werkjes van zijn hand: La connoissan-
ce Je l'Amour de Jésus-Chn'st(\033), La connaissance de l'Amour de la sainte 
Vierge(\034), en Les Vertus Royales, qui conviennent à un jeune Prince(\035), 
een werkje, geschreven voor gebruik door de adel en opgedragen aan Lodewijk 
XIV. In 1650 publiceert hij een werkje met de titel La maniere de convertir les 
Hérétiques(\036). Dat hij met het bekeren van "ketters" goed overweg kon, niet 
alleen in de theorie, maar ook in de praktijk, zou weldra blijken. Rond 1650 
keerde Abraham namelijk terug naar zijn geboortestad. Leiden, om er in de 
missie te werken, speciaal voor het Frans sprekende gedeelte van de bevolking 
aldaar(1037). Volgens Allard was er nog een andere reden dat hij werd 
uitgezonden: hij moest de vestiging van de carmelieten te Amsterdam voorbe-
reiden(1038). Of dat juist is of niet, feit is dat Abrahams eigenlijke werkterrein 
de sleutelstad was. Op 28 juni 1654 stichtte hij in Leiden een statie van zijn orde, 
ten behoeve van de Waalse katholieke arbeiders die in de textielnijverheid 
werkzaam waren(I039). Die stichtingen van de carmelieten kan men het beste 
beschouwen als pendanten van de Waalse gemeenten van de hervormde kerk. 
De statie, die Abraham kon stichten mede dankzij de bescherming van de 
Franse gezant d'Avaux, bevond zich in de Haarlemmerstraat en was bekend als 
"le soleil d'or"; later werd het de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart. 

Dat zijn werkzaamheden in Leiden niet altijd even makkelijk waren, heeft hij 
beschreven in zijn Clara Relatio Missionis Hollandicae(\040), een werk dat 
lange tijd alleen in handschrift bestond, totdat Deelder het in 1891 uitgaf. Het is 
een nogal uitvoerig werk, waarin pater Petrus zijn missie-aktiviteitcn beschrijft; 
voor wie het lezen van dit werk te veel is, zou zeker de artikelen moeten lezen 
die pater Van Kerkhoff o.e. in De Katholiek van 1892 aan deze Clara Relatio 
gewijd heeft(]04]). 

Van de kinderen van Bertius is Abraham op het gebied van publikaties het 
meest produktief geweest. In 1653 verscheen zijn Explication du Symbole des 
Apôtres, de l'Oraison Dominicale, & de la Salutation Angèlique(l042), in 1670 
U's Fleurs du Carmel François, ou la Vie de plusieurs Carmes Deschaux, 
célèbres par leurpièté(\043), in 1671 de Claire Démonstration des Articles de la 
Religion Catholique, Apostolique, & Romaine, contre toutes les Sectes de 
nostre temps{\QAA) en in datzelfde jaar zijn Brief Catèchisme([Q45). Ook 
publiceerde hij de Successio Eliae Prophetae in Ordine Carmelitarum, & S. 
Teresiae Refonnatione, è Gallico idiomate in Latinum е/\м(1046), alsmede een 
Untre sur la mort du F. Vincent de S. IMUÏS(\047). Postuum verscheen nog zijn 
Raisons très-puissantes pour affermir les Catholiques dans leur croyance( 1048). 

Op 4 oktober 1683 overleed Abraham Bertius op drieënzeventigjarige leeftijd 
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in Leiden, de stad waar hij ook geboren was, de stad waar hij later zo'n dertig 
jaar lang als missionaris werkzaam was geweest(1049). "Hij was een braaf 
mensch" zegt De Chalmot. 

De volgende zoon van Bertius van wie wij iets weten, is Wenceslaus. Hij werd 
op 19 juli 1612 in Leiden geboren(1050). Evenals Abraham gaf hij de wens te 
kennen, pater te worden. Hij werd ongeschoeid carmeliet te Charenton, en 
legde op 1 juli 1629 zijn geloften af(1051). Sindsdien droeg hij de kloosternaam 
Paulus a Jesu Магіа(1052). 

In 1642 gaat hij met pater Bruno de St. Yves naar Aleppo, en leerde daar 
Arabisch van pater Caelestinus de Sainte Liduvine, een broer van de beroemde 
Golius (die sinds 1625 in Leiden hoogleraar in de oosterse talen was, als 
opvolger van Erpenius, en hoogleraar in de wiskunde sinds 1627, als opvolger 
van Snellius). Korte tijd later gaat hij met diezelfde pater Caelestinus naar 
Libanon, waar de maronieten hen het klooster Mar-Elischa (van St. Elisaeus) 
gaven. Nauwelijks aangekomen, krijgt hij echter last van dyssenterie, en ziet hij 
zich genoodzaakt, zich naar Tripoli te laten vervoeren. Op 10 september 1643 
overlijdt Wenceslaus aan de gevolgen van zijn ziekte, te Tripoli(1053). 

En nog een derde zoon van Bertius zou priester worden: Joannes. Deze zoon 
werd geboren op 6 maart 1615 te Leiden(1054). Door sommige auteurs(1055) 
wordt hij de jongste zoon genoemd, doch of dit juist is, valt niet met zekerheid 
te zeggen; hiervóór hebben wij al gezien, dat Vossius een zekere Franciscus de 
jongste noemt. Wel was Joannes de jongste van de drie zonen die carmeliet 
werden(1056). 

In 1631 trad Joannes in bij de ongeschoeide carmelieten aan de Rue de 
Vaugirard te Parijs. Een jaar later, op 18 juli 1632, legde hij zijn plechtige 
geloften af. Hij heette voortaan pater Caesarius a S. Bonaventura(1057). 

In 1642 ging hij naar Rome om aan de generaal van zijn orde verlof te 
vragen, als missionaris naar Holland, zijn geboorteland, te worden uitgezon-
den(1058). Dit stuitte aanvankelijk op moeilijkheden. Eerst wilde men hem niet 
laten gaan, later weer wel, maar dan op de uitdrukkelijke voorwaarde dat zijn 
oudere broer en ordegenoot Abraham zou meegaan. Pas toen er in 1647 een 
nieuwe generaal kwam, pater Laurentius a S. Elia, kreeg Caesarius toestem
ming naar Holland te gaan(1059). In oktober 1647 arriveerde hij in Den Haag. 

Begin 1648 kreeg hij van zijn oversten de opdracht, zijn ordegenoot père 
Onuphre de St. Jacques, die als visitator de carmelieten in Engeland ging 
bezoeken, te vergezellen(1060). Op 24 januari 1648 scheepten zij zich te 
Rotterdam in voor de reis, maar een storm dwong hen terug te keren. Zij 
besloten, dan maar vanuit Vlissingen te vertrekken. De tijd die ze moesten 
wachten, van 6 tot 12 februari, benutten ze om voor de katholieken van 
Middelburg en Vlissingen in het geheim godsdienstoefeningen te houden. 
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Hadden de katholieken het in die tijd al moeilijk, zeker was dat nog meer het 
geval in het jegens hen zo onverdraagzame Zeeland. Ook na hun terugkeer uit 
Engeland, op 3 april 1648, bleven de beide paters nog even in Zeeland om daar 
de Goede Weck en Pasen te vieren(1061). 

Weldra keerde pater Caesarius terug naar Den Haag. Hij kwam in huis bij de 
prinses van Portugal, een Napolitaanse, uit het adellijk geslacht van Monte 
Leone, die gehuwd was met Dom Luis van Portugal, markies van Trancoso, 
kleinzoon van "koning" Antonio en achterkleinzoon van Willem de Zwijger. 
Hij werd daar officieel huiskapelaan, maar de prinses beschouwde hem meer als 
een bediende; bovendien werd hij door haar man slecht behandeld. Redenen 
genoeg voor Caesarius om te trachten, zo spoedig mogelijk uit dat huis weg te 
komen, temeer daar zijn werkzaamheden daar ook niet strookten met zijn 
bedoelingen als missionaris. Op 25 juni 1649 kreeg hij eindelijk toestemming 
van de prinses, een huis in Den Haag te huren teneinde daar een kapel te 
kunnen inrichten(1062). Toen de prinses echter merkte, dat hij vastbesloten was 
niet meer bij haar terug te keren, ondernam zij van alles om zijn plannen te 
dwarsbomen. 

Op 24 april 1649 werd hij door de generaal van zijn orde aangesteld als 
kapelaan van de Franse ambassade in Den Haag. Zijn aktiviteiten als priester 
mochten zich alleen uitstrekken tot de gezant, diens verwanten en het personeel 
van de ambassade. Als hij andere mensen de sacramenten wilde toedienen, had 
hij daarvoor toestemming nodig van de vicarius apostolicus, welke hij voorals
nog niet kreeg. Door bemiddeling van de resident van Frankrijk, Brasset, kreeg 
hij wel medewerking van de magistraat van Den Haag, in die zin, dat hij niet 
achtervolgd zou worden wegens het houden van katholieke godsdienstoefe-
ningen(1063). 

Als hij dan definitief bij de prinses weg is, betrekt hij op 10 juli 1649 een huis 
in de Nieuwe Molstraat. Hier vestigt hij dan de eerste statie van de Franse 
carmelieten in Holland(1064). Hij moet echter dit huis al spoedig weer verlaten, 
onder andere omdat er in die straat diverse protestanten wonen, onder wie een 
Zeeuws gedeputeerde ter Staten-Generaal, die zich ergeren aan het bijeenko
men van de katholieken. Dat levert hem moeilijkheden op met de katholieke 
verhuurder van het huis, die - ofschoon pater Caesarius slechts korte tijd van 
de ruimte gebruik had gemaakt - een heel jaar huur verlangt. Uiteindelijk 
wordt alles toch nog geregeld(1065). Daarna gaat Caesarius naar de Prinsen-
straat, doch in mei 1651 verlaat hij ook dat huis, en komt hij terecht in een huis 
in de Herenstraat(1066). 

In dit jaar(1651) verschijnt er een werkje van Caesarius' hand over de 
transsubstantiatie(1067). Jean Carré, predikant van de Waalse gemeente in Den 
Haag (dus een man met een soortgelijke funktie als pater Caesarius, maar dan 
bij de protestanten), schrijft een jaar later een weerlegging van Caesarius' 
traktaat(1068). 
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Pater Caesarius bleef nog tot 1656 in Den Haag. Toen hij in dat jaar 
waterzucht kreeg, ging hij naar het carmelietenklooster in Brussel. Er was 
echter ook een andere reden waarom hij Holland verliet. Zoals we al hebben 
gezien, was hem uitsluitend toegestaan de ambassadeur, diens bloedverwanten 
en het personeel van de ambassade de biecht te horen en de communie te geven. 
Toch bleef Caesarius doorgaan, ook aan personen die niets met de ambassade te 
maken hadden die sacramenten toe te dienen. De kerkelijke autoriteiten zagen 
dit enige jaren aan, maar toen hij, na herhaalde malen een verbod te hebben 
gekregen, daar toch mee door bleef gaan, kreeg hij de opdracht, Holland te 
verlaten en naar één van de kloosters van zijn provincie terug te keren. Toen 
zelfs dat niet hielp, paste de apostolisch vicaris De la Torre een wel zeer /waar 
middel toe: Caesarius werd tijdelijk als geestelijke geschorst(1069). Een zwarte 
bladzij in zijn levensverhaal, die dan ook door de meeste auteurs wordt 
overgeslagen. 

Tegen alle verwachting in herstelde pater Caesarius rond 1660 in Brussel 
van zijn ziektc(1070). Hij knapte zelfs zo goed op, dat hij in 1661 benoemd werd 
tot prior in Amiens(I071). Toch blijft hij daar niet lang. In 1662 wordt hij 
benoemd tot prior op Malta(1072). Maar ook deze funktie zal hij niet lang 
vervullen. Op 27 oktober 1662 overlijdt pater Caesarius a S. Bonaventura op 
Malta(l073). 

Of Bertius nog een vierde zoon heeft gehad die pater is geworden, en evenals 
de vorige Joannes heette, zoals sommige biografen(1074) melden, is niet geheel 
en al duidelijk. Het bestaan van deze Joannes, die benedictijn zou zijn geweest, 
heeft men afgeleid uit het rekest dat Bertius vermoedelijk in 1629 "voor zijn 
zoon Joannes" heeft opgesteld om voor deze het prioraat van St. Denis de 
Varennes te verkrijgen(1075). Helemaal onmogelijk is het bestaan van deze 
Joannes niet; doch het lijkt me wel vrij onwaarschijnlijk, temeer daar hij noch 
door zijn vader, noch door één van zijn broers ooit genoemd wordt. 
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! Knappert 1910 363 365, \ N B W n i 9 
2 Van Harderwiik 1850. 13, Van der Aa. BWN I 137, I ab Utrecht Dresselhuis 1854, 

275 іь niets bekend over zijn afkomst, doch zegt op ρ 276 dat hij een Vlaming was, 
Van der Baan 1866, 234, Groenewcgen 1906, 10, Knappert 1910, 363, NNBWI 
319 

3 Bangs 1971 43 - Maar zou hij, wat dat betreft, Bertius senior met verwarren met 
Bertius junior9 

4 Van Harderwijk 1850, 13-14, Romer 1852, 174, Van der Aa BW\ I 137, NiNBW I 
319 

5 De Bic - Loosjes, BWPGN 434 
6 J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 276, Van der Baan 1866, 234, Janssen 1868, 185, 

Knappert 1910, 363, NNBWI 319 
7 Dit blijkt uit een brief van Bertius junior aan Meursius van 12 oktober 1605, zijn 

broer woonde of verbleef toen in Den Haag, blijkens het postscriptum "Literas, 
quas vides (si molestum non est) ad fratrem mcum, qui Hago est, deferendas 
cures " De brief bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen 

8 J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 276, Van der Baan 1866, 234, Janssen 1868, 185, 
Knappert 1910, 363, NNBWI 319 

9 Winkelman 1945, 48 
10 Bangs 1971, 43, volgens Mack Crew 1978. 45 begon hij in 1565 met preken 

Daarvoor zou hij hoedenmaker zijn geweest 
11 Van Vloten 1858, bijlage I, 229 sqq (waar het overigens gaat over "Pierre de 

Best"), Janssen 1868, 185, De Bic - Loosjes, BWPGN 435, NNBW I 319 
12 Van Harderwijk 1850, 13 14, Van der Aa, BWN I 137, J ab Utrecht Dresselhuis 

1854 276, Van der Baan 1866, 234, Janssen 1868, 185 De Bie - Loosjes. BWPGN 
435, NN'BW 1 319 - Mogelijk vluchtte het gezin al eerder naar Engeland (in 1566) 
cf hoofdstuk 2 - Dat de ballingen uit de Nederlanden overigens niet alleen uit 
godsdienstige maar soms ook uit materiele overwegingen uit hun land weggetrok
ken waren, blijkt bijvoorbeeld in Londen, waar we precíese opgaven hiervan 
hebben bij navraag bleek, dat van tijd tot tijd een derde van de Nederlanders "of 
no church" was Zie Schilling 1972, 21 

13 Bangs 1971.43-44 
14 WMV, sene 1, deel 1, 1870, 3, ibid , 47 Decavele 1975, 575 wijst erop, dat 

Vlamingen een vooraanstaande rol speelden in de vluchtelingengemeentcn, zowel 
bij de stichting als de organisatie en de kerkleiding, we zien hen als beschermheren, 
predikanten, ouderlingen en diakens Bovendien hebben de protestantse emigran
ten uit Vlaanderen in veel van die plaatsen een grondige wijziging van de 
economische struktuur bewerkstelligd, vooral door het invoeren van de textielnij
verheid (de migratie berustte zeker \oor een deel ook op sociaal-economische 
overwegingen) Ook zijn de vluchtelingen vaak een bijzonder aktievc stimulans 
geweest voor de culturele ontplooiing 

15 De Bie l oosjes, BWPGN 435, NNBW I 319 
16 De Jong 1978, 105 
17 Hesscls, ELBA 111 2, 1897, 2917 sqq - Het is echter mogelijk, dat het in een van 

beide (of zelfs beide) gevallen om een andere "Pietcr de Bert" gaat zie voetnoot 
102 (hoewel de "Picter de Bert" van \oetnoot 102 leefde nog in 1655, dus die zou 
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dan zo'n 100 jaar oud zijn geworden' Misschien hebben we hier met diens vader te 
maken9) 

18 WMV I I. 1870, 72 - L indeboom 1950, 52 plaatst deze moeilijkheden in 1569 en 
zegt, dat de "Petrus de Beit" die deze bezwaren naar voren bracht, onderscheiden 
dient te worden van "Pieter de Bert, die een eerzaam ouderling en ziekentrooster 
was", maar op grond waarvan Lindeboom dit onderscheid maakt, vermeldt hij 
helaas niet 

19 ibid , 81 
20 9 april 1570, WMV I 1, 1870, 123 
21 ibid , 225 
22 ibid , 240 
23 ibid , 263 
24 ibid , 274 
25 ibid , 280 
26 J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 276, Van der Baan 1866, 234, Janssen 1868, 186 
27 Bartholdus Wilhelmi of Guilhelmi werd waarschijnlijk te Naarden geboren en 

overleed in 1619 te Beverwijk In 1566 vluchtte hij om de vervolging naar 
Engeland In 1568 is hij predikant bij de Nederlandse vluchtclmgenkerk in 
Londen, en in 1572 enige tijd in Maidstone Teruggekeerd naar zijn vaderland 
wordt hij predikant te Dordrecht, waar hij hevige ruzie krijgt met zijn collega 
Sinapius In 1577 wordt hij predikant ie Hoorn Zie NNBWII1 1423-1424 

28 Godfndus Wing of Wingius was geboren in 1 uik Hij was vermoedelijk een der 
eerste protestanten die hun toevlucht zochten in Engeland Hij was predikant van 
de Nederlandse gemeente in Sandwich in 1562, en van die van Londen sinds 1563, 
tot aan zijn dood, op 30 september 1599 In 1572 ging hij weliswaar, zoals we hier 
zien naar Holland, maar in 1575 keerde hij weer naar Londen terug 

29 De Bie - Loosjes. BWPGN 435, NNBWI 319 
30 Hessels, ELBA III 1, 1897, 193 
31 Wingius aan de predikant en ouderlingen van de Nederlandse gemeente te 

Londen, geschreven 5 december 1572 te Dordrecht, Hessels, El ΒΛ III 1, 1897, 
180 

32 De Bie Loosies, BWPGN 435, NNBW I 319, Regt 1936, 185, Winkelman 1945, 
45-46, Bangs 1971, 44 

33 Winkelman 1945, 46 
34 Hessels, ELBA 111 I, 1897, 254 
35 Te Water 1766, 297 298, 's Grave/ande 1779, 243 (met drukfout "1753" i p v 

"1573"), Van Hardcrwiik 1850, 13-14 (die deze zelfde fout heeft). Van der Aa, 
BWN 1 117. J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277, Van der Baan 1866, 234, Janssen 
1868, 186, Чіеик Kerkelijk Handboek 1907, bijlage Q, 152 - Romer 1852, 175 
kent het jaar van Bertius' indiensttreding in Rotterdam niet, maar weet wel dat 
sommigen 1573 noemen 

36 Grocnewegen 1906, 10 zegt dat hij er tegen Kerstmis kwam en aanvankelijk voor 
een jaar werd benoemd. Knappert 1910, 363 weet te melden, dat de proefpreek op 
13 december 1574 viel, De Bic - Loosjes, BWPGN 435, NNBW I 319, Regt 1936, 
176. Winkelman 1945. 46, Bangs 1971, 44 zegt dat hij er "omstreeks 1574" kwam 

37 Hessels, EI BA III 1, 1897, 254 
38 ibid . 276 Jan I ammoot was een van de eerste ouderlingen van de Nederlandse 

gemeente in Londen 
39 Kromik Hiit Genootschap 1857, 98, Janssen 1868, 186, NNBW I 319 - Verhey-

den 1961. 47 geeft in /ijn Lute des condamnes?^ no 602 "Pierre Bert, Predicant" 
te "Haringe" Overigens dient men met dit werk voorzichtig te zijn, zie Dierickx 
1962. 415 422 en Woltjer 1963, 127-134 
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40 Groenewegen 1906, 11 
41 Den Тех I I960, 107 
42 Joannes Taffinus (Jean Taffin) werd vermoedelijk rond 1555 geboren en overleed 

op 29 of 30 augustus 1613 te Middelburg Hij studeerde te Heidelberg, Leiden en 
Geneve Sinds april 1590 was hij Waals predikant te Vhssingen, en sedert april 
1612 te Middelburg Zie Boer 1952 

43 Arem Cornelisz (Arnoldus Corneln), geboren 14 januari 1547 te Delft en aldaar 
op 5 juni 1605 overleden, studeerdein Heidelberg en Genève Hij werd in 1571 
predikant bi) de Nederlandse vluchtelingengemeente in Frankenthal en in 1573 bij 
de hervormde gemeente in Delft Hij hield de lijkrede op de Prins van Oranje Hij 
was een vurig calvinist Zie verder Jaanus 1950 

44 WMV11I 5, 1885, 147-148 
45 Carolus Rickwaert (Rijckewaert), die zichzelf ook wel "Theophilus" noemde, 

werd geboren te Nicuwkerke of Neuf-Eglise in Belle-ambacht in Vlaanderen Was 
predikant te leperen van 1566 tot 1567, vandaaruit uitgeweken naar Norwich in 
Fngeland, waar hij van 1567 tot 1571 predikant was bij de Hollandse vluchtelin
gengemeente Van 1574 tot 1577 was hij predikant in Thetford In 1575 wilde de 
kerkcraad van Rotterdam hem "hebben" om zijn gaven als predikant, blijkens een 
brief van 4 januari aan de kerkeraad der Hollandse gemeente te Londen 
Omstreeks augustus 1577 werd hij predikant te Leiden Daarna heeft hij korte tijd 
gepreekt in Brugge, en tenslotte vanaf 1578 in leperen, waar hij waarschijnlijk ook 
is overleden Zie NNBW III 1114-1116 

46 Hcssels, ELBA 111 I, 1897, 278 
47 Sepp 1879, 64 
48 Caspar Brant 1724, 14, Romer 1852, 175, J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277 
49 Maromer 1905, 27 
50 Caspar Brant 1724, 14, J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277, Reitsma 1893, 168, 

Maromer 1905, 27, Groenewegen 1906, 10, NNBW I 319, Winkelman 1945, 6, 
ibid , 45, Bangs 1971, 44 

51 Groenewegen 1906, II 
52 Knappert 1910, 364 
53 Rutgers 1889, 467 469 
54 NNBWI 319 
55 Winkelman 1945, 47 
56 De Bie - Loosjes, BWPGN 435 
57 llesseb, Fl ΒΛ III 1, 1897, 362 
58 Willem Bogaert, deken van de Nederlandse kerk in Londen, op 13 mei 1571 tot 

ouderling gekozen 
59 Hcssels, Ы BA 111 1, 1897,483 
60 Soermans 1695. 54 
61 'sGiave/ande 1779, 230 en 243 (volgens hem werd de synode van 2 tot 18 juli 

gehouden). Van der Baan 1866, 234 (die de synode van 2 tot 18 juni plaatst), 
lanssen 1868, 186, Rutgers 1889, 297 (drukt daarbij de Credentzbnef af), ibid , 
315, Ln re S\ nodali 1896, 56 (vermeldt ook juni), NNBW I 319, Winkelman 1945, 
46 

62 NNBWI 319 
63 Hessels, Η BA III I, 1897, 539 
64 Huibert Duyfhuys werd op 27 augustus 1531 te Rotterdam geboren Hij was 

pastoor van de Sint-Laurenskerk in Rotterdam, vervolgens van de Sint-
Jacobskcrk in Utrecht, waarna hij. zoals gezegd, lot de reformatie overging 
Tegenover de "consistonalen" die alom in den lande zich beijverden tot het 
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organiseren van het nieuwe kerkverband en daartoe o a de inbtelling van 
"consisioricn", kerkeraden, en? noodzakelijk achtten, wilde Duvfhuys het opper
gezag over de kerk aan de burgerliikc overheid toegekend zien Hij overleed op 3 
april 1581 te Utrecht Zie verder W B W Vili 434 435, en Wiarda 1858 

65 Enno van Gelder 1943, 99 
66 over I affin zie voetnoot 42, en over de godsdienst van Willem van Oranje Enno 

van Gelder 1964, 80 114 
67 De briet is te lezen bij Borii 1680, bock XXI. lol 831 32 - Te Water 1766, 

297 298, Van der Ad, BW\ I 137, I ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277, Wiarda 
1858, 34, Janssen 1868, 186. Groenewegen 1906. 11, \NBW I 319, Winkelman 
1945. 50 Opmerkelijk is deze zin uit de brief "Als wv hem vracgden of hv in 
alles dan met onse 1ère accordeerde, scydeja, doch hv verstaet hel stuk van de 
IVedestinatic so diep en hoge met, als wv het drijven ", waaruit blijkt, dat 
Bertius senior m dezen orthodoxer was dan zijn zoon later zijn zou, dat hij toch 
graag de minder orthodoxe Duvfhuvs in Rotterdam zag, pleit voor 's mans 
verdraagzaamheid 

68 Rutgers 1889, 467 469, \NBW I 319, Winkelman 1945, 47 - Regt, 1936, 176 
deelt mede, dat zijn tractement op de rekeningen van het Geestelijk Kantoor staat 
aangetekend van I nov 1577 tot 31 jan 1579, en dat hij in dat jaar vertrok naar 
Duinkerken 

69 W B W I 319, volgens een brief van Wingius aan de Nederlandse gemeente te 
Londen, geschreven 27 mei 1581 te Brugge, werd zij eerst rond 22 mei 1581 
gevangen genomen Hessels, ELBA III 1. 1897, 628 

70 Te Water 1766, 348, 's Gravczande 1779, 243, J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277, 
Van der Baan 1866. 234, Janssen 1868. 186, Rutgers 1889. 357 (die als enige de 
sv node op 30 mei laat beginnen). De Bie Loosjes, BWI'GN 415 NN BW 1 320 

71 Rutgers 1889, 367-368 en 429 
72 ibid , 469 470 
73 ibid 470 471 
74 Janssen 1868, 186 
75 Henricus Corputius (Hendrik van den Corput) werd geboren op 26 mei 1536 te 

Breda en overleed op 22 augustus 1601 te Dordrecht Hij studeerde aanvankelijk 
rechten te I euven en vestigde zich als advocaat in Breda Darna ging hij in 
Heidelberg theologie studeren, en werd na die studie predikant Van 1578 tot 1601 
oefende hij dat ambt uit te Dordrecht Corputius schijnt een bedachtzaam man te 
zijn geweest, bij allerlei geschillen deed men op hem een beroep Zie voorts 
NNBW 11 336 341 en de daar genoemde literatuur 

76 zie voetnoot 43 
77 WMVIII 2, 1878, 187, Knappert 1910, 364-365 
78 Ie Water 1766, 289. ibid . 297 298, Van Harderwijk 1850, 13 14, \ehalennia 

1850 279 280, J ab Utrecht Dresselhuis 1854. 277, Van der Baan 1866, 234, 
Janssen 1868, 186, De Bie - 1 oosjes, BWPGN 435, Knappert 1910, 364, NNBW I 
319 (plaatst de overgave op 16 oktober) 

79 BWN I 137 
80 Te Water 1766 297 298, J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277, Van der Baan 1866, 

234. Janssen 1868. 186. De Bie Loosjes, BWPGN 435 
81 Sehalenma 1850. 279-280, J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 277, Riccardi 1864, 

173, Van der Baan 1866, 234, Janssen 1868, 186, De Bie - Loosjes, BWPGN 435, 
NNBW 1 320, Meertens 1943, 458. Winkelman 1945,47 - In \ehalennia\an 1849 
vindt men een beschrijving van de I atijnse School te Goes door R С H Romer 

82 Ie Water 1766. 289 
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83 Dafforne 1627, fol 10, nog vaker wordt De Bert hierin genoemd (fol 28, 58, 104, 
127) Cl ook De Voo>s 1924, 277 

84 Mecrtens 1943 423 
85 overigens, heeft ook Meertens wel aan die mogelijkheid gedacht (p 458) 
86 Ie Water 1766. 297-298 ibid 306, Van der Aa, AW\ XII 585, Van Harderwijk 

1850, 13 14, \ehalennia 1850 279 280. Van der Ла, BWN I 137, J ab Utrecht 
Drcsselhuis 1854 278 Riccardi 1864, 173, Van der Baan 1866 235. Janssen 1868, 
187, \ieu\\ Kerkeli/k Handboek 1909, bijlage Q 154, Knappert 1910. 364. De Bie 

loosjes. BWPGN 435, NNBWI 320, Mecrtens 1943, 458 
87 Van der Aa. AW\ XII 585 
88 J ab Utrecht Dressclhuis 1854, 278 Van der Baan 1866, 235, NNBWI 320 
89 Burmannus 1724, 581 
90 ibid , 584 
91 Ге Water 1766, 289, ibid , 297-298, Van Harderwijk 1850, 13-14, Nehalenma 

1850, 279 280, Van der Aa, BWN I 137, J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 278, Van 
der Baan 1866, 235, Janssen 1868, 187, Nieuv, Kerkelijk Handboek 1909, bijlage 
Q, 133, Knappert 1910. 364. De Bie - Loosjes, BWPGN 435, NNBWI 320, 
Meertens 1943, 458 

92 Winkelman 1945, 47 
93 Tc Water 1766, 289, J ab Utrecht Drcsselhuis 1854, 278 Van der Baan 1866, 235, 

Janssen 1868 187, De Bie - Loosjes, BWPGN 436, \NBW 1 320, Meertens 1943, 
458 Van Harderwijk 1850, 13 14 noemt dit werk ook, /onder aan te geven 
wanneer het geschreven is - Phihppus Lansbcrgen was predikant te Goes 
Reitsma - Van Veen Acta V 1896, 37 

94 BWPGN 435, wellicht is het alleen maar een drukfout, die dan overigens wel 
klakkeloos door Bangs 1971, 44 wordt overgenomen 

95 Te Water 1766, 297-298. Van der Aa. BWN I 137, Van der Baan 1866, 235, 
Janssen 1868, 187 

96 Ie Water 1766. 297 298, ibid , bijlage AA, 78-79, Van Harderwijk 1850, 13 14, 
Van der Aa, BWN 1 137, J ab Utrecht Drcsselhuis 1854 278. Van der Baan 1866, 
235, Janssen 1868. 187. Reitsma Van Veen, Acta V 1896, 37, NNBW 1 320 

97 Reitsma Van Veen, Acta V 1896 37 Van der Baan 1866, 235 geeft in een 
voetnoot bi|/onderhcden over Tobias de Volder 

98 J ab Utrecht Dresselhuis 1854, 278, Van der Baan 1866, 236, Janssen 1868, 187, 
Knappert 1910. 364, NNBW 1 319, Meertens 1943. 423 Van Harderwijk, Romer 
en Van der Aa kennen het jaar van 7i|n overlijden niet, het i\ieuw Kerkelijk 
Handboek van 1909, bijlage Q, 133 geeft als sterfjaar 1600 

99 De volledige tekst van deze aanbevelingsbrief bij Romer 1852, 176, Van der Baan 
1866, 236, Grocncwegen 1906, 11, Bangs 1971, 287 

100 Van der Baan 1866, 236 
101 J ab Utrecht Drcsselhuis 1854, 279 "Wat natuurlijker, dan dat de reeds vri] 

bejaarde moeder, weduw geworden, /ich bij haren eenigen zoon voegde9" 
102 Behalve Bertius senior en de beroemde Bertius junior schijnt er nog een "Pieter de 

Bert" te hebbben bestaan, die als protestants vluchteling ook leefde in Nederlandse 
gemeenten in bngeland, maar door Hessels nog in 1655 wordt vermeld (lang na de 
dood van Bertius junior, in 1629), zie ELBA III 1. 1897, 1280. 1288, 1309, UI 2, 
1897, 1679. 1928 2015 en 2277 

103 Vrohkhert 1758, 27, Van der Aa, BWN I 137. Maromer 1905, 27, Winkelman 
1945, 45 46, La Flandre 1867 68, 112 113 zegt exact welk Beveren bedoeld is 
(namelijk dat bij Roesbrugge), en publiceert een brief van Bertius senior, gedateerd 
18 september 1565, uit Roesbrugge 
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104 Meursius 1625, 233, Sweertius 1628, 602, Vossius 1650, 260-261, Hendreich 1699, 
542, Soermans 1704. 119, Du Pm IV 1704, 988. Van Hoogstraten 1725, 222, 
Halma 1725, 132 geeft als geboortejaar "2565" (uiteraard een drukfout), Baillet VI 
1725, 29, \iceron 1735, 83, Paquot 1770, 109, Saxe 1782,49, Kok 1787.497, De 
Chalmot 1798, 387, Biogr Nat 1827, 74, Siegenbeek 1832, Toev en bijlagen, 84, 
Biogr Umv 1845, 267, Messager 1895, 290, La Flandre 1867 68, 113, Allard 1870, 
3, Kobus 1886, 144, Petit 1894, 144, Düker 1897, 65, Maromer 1905, 27. Ν А К 
1910, 363, NNBWI 320, Dictionnaire 1935, 1016, Sassen 1941, 19, Album 
Scholasticum 1941, 10, Winkelman 1945, 45 

105 Soermans 1704, 119 geeft 11 november. Halma 1725, 132 geeft 14 november, maar 
weet dat anderen het op 11 november houden, Maromer 1905, 27 geeft 16 
november. Dictionnaire 1935, 1016 noemt "24 of 14 november" als geboorteda
tum. Du Pin IV 1704, 988 houdt het op 24 november De overige in voetnoot 104 
genoemde bronnen geven als geboortedatum 14 november, m u ν enkele werken, 
die alleen het jaar en niet de datum geven Het omgekeerde is het geval bij 
Glasius 1851, 109 daar vinden we wel de datum (14 nov ), niet het jaar 

106 Saxe 1782. 49, Glasius 1851, 109, Rogge 1863, 268, Allard 1870. 3, NNBWI 320, 
Sassen 1941, 19, Album Scholasticum 1941, 10 

107 LM Flandre 1867 68, 113-114 
108 Meursius 1625, 233, Van Hoogstraten 1725, 222, Niccron 1735 83. Paquot 1770, 

109, De Chalmot 1798. 387, Van der Aa, BW\ I 138 
109 Janssen 1868. 185. Allard 1870, 3-4 (plaatst de vlucht in 1566 of 1567), NNBW I 

320, /л Flandre 1867/68, 114 De volgende bronnen vermelden wel de vlucht 
naar Engeland, doch met het jaar waarin die plaats vond Biogr Nat 1827, 74, 
Biogr Umv 1845, 178, Glasius 1851, 109, Kobus 1886, 144, Duker 1897, 65 (zegt, 
dat 7e eerst naar Duinkerken en toen pas naar Engeland gevlucht zijn). Diction
naire 1935, 1016. Winkelman 1945.45 

110 Baillet VI 1725, 29 
111 zie hoofdstuk I 
112 waar m het vervolg de naam "Bertius" staat, is steeds sprake van de "beroemde" 

Bertius (1565-1629), zijn vader zal worden aangeduid als "Bertius senior" 
113 Meursius 1625, 233, Sweertius 1628, 602, Niceron 1735, 83 84. Paquot 1770, 109, 

Kok 1787, 497, De Chalmot 1798, 387, Glasius 1851, 110, Van der Aa, BWN I 138, 
IM Fiandre 1867 68, 114-115, Allard 1870,4, Kobus 1886, 144, Duker 1897,65, 
Maromer 1905, 27, NNBW I 320. Dictionnaire 1935. 1016, Winkelman 1945, 46 -
De Biogr \ai 1868. 292 spreekt van "Chretien de Witte" 

114 Duker 1897, 66 
115 Meursius 1625, 233, Sweertius 1628, 602, Van Hoogstraten 1725, 222, Baillet VI 

1725, 29, Niceron 1735, 84, Paquot 1770, 109, Kok 1787,497, De Chalmot 1798. 
387, Biogr Nat 1827, 74-75, Biogr Unn 1845, 267, Glasius 1851, 110, Van der 
Aa, BWNI 138, [M Flandre 1867 68. 115, Allard 1870, 5, Kobus 1886, 144 145, 
Maromer 1905. 27, NNBWI 320, Dictionnaire 1935, 1016, Sassen 1941, 19, 
Winkelman 1945, 46, Bangs 1971, 44 

116 Winkelman 1945, 6 en 45, zie ook hoofdstuk 1 
117 De zuster van Arminius' vader, Geertje lacobsdr , werd in 1596 namelijk de vijfde 

(en laatste) echtgenote van Johannes Kuchhnus Hierdoor werd zij de stiefschoon-
moeder van Bertius, die met een dochter van Kuchhnus gehuwd was Zie Bangs 
1971. 29 

118 Molhuysen, Bronnen I 1 
119 Janus Dousa senior (jonkheer Johan van der Does), heer van Noordwijk, 

Langeveld en Kattendijke, werd op 5 december 1545 te Noordwijk geboren en 
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overleed op 8 oktober 1604 te 's-Gravenhage Hij is vooral bekend geworden als de 
eerste curator van de Leidse universiteit Dousa, aanvankelijk katholiek, later 
calvinist, was 7ijn leven lang een verdraagzaam man Bij het tweede beleg van 
Leiden (29 mei 1574) was hij bevelhebber van een ±80 man tellend vendel 
"vrijbuiters" Als geleerde was hij zeer bekend Als curator van de hogeschool 
verzorgde hij op uitnemende wijze haar belangen, hielp haar door de eerste 
moeilijke jaren heen, leidde de besprekingen met binnen- en buitenlandse geleer
den voor het hoogleraarschap, en gaf zich ook veel moeite voor haar bibliotheek 
en de hortus Hij schreef vele werken, waarvan de bekendste zijn de Annales 
(1599) in dichtvorm, door zijn zoon begonnen en door hem voltooid, en zijn 
Centunonatus (1587) met aantekeningen op diverse Latijnse auteurs Hij maakte 
grote naam met een aantal oden, epigrammen, elegieën en andere gedichten 
Bertius hield de lijkrede op hem (zie hoofdstuk 3) Zie verder NNBW VI 425 429 
en de daar genoemde werken, alsook Heesakkers 1976 

120 Molhuvscn, Bronnen 1 1 
121 idem. Bronnen 1 2 
122 Winkelman 1945, 46 
124 Johannes Meursius werd in 1579 te Loosduinen geboren en overleed op 20 

september 1639 te Sora Hij werd in 1608 hoogleraar, eerst in de geschiedenis, 
daarna in de Griekse filologie, aan de universiteit van Leiden In 1625 nam hij een 
benoeming aan tot hoogleraar in de geschiedenis en de staatkunde aan de 
hogeschool te Sora in Denemarken Meursius heeft veel geschreven op het gebied 
van de Griekse filologie en van de Nederlandse geschiedenis, zo o a Athenae 
Batavae, waaruit we het geestelijk leven in stad en academie te Leiden leren 
kennen, en waaruit in de/e biografie meermalen geput is Zie NNBW VII 872-873 

124 Meursius 1625,233 - Petreius Tiara (geboren 15 juli 1514 te Workum, overleden9 
februari 1586 te Franeker) studeerde aan vele universiteiten Was afwisselend 
geneesheer en docent oude talen In 1575 werd hij aan de I eidse universiteit 
benoemd tot "professor der Gnexschc tale ende vryc consten ende scientien van 
dien" In 1575, 1577 en 1578 was hij rector In 1585 werd hij hoogleraar Grieks in 
Franeker, doch reeds het volgende jaar overleed hij Zie NNBW II 1432 

125 Hermannus Rennecherus of Reynecherus, die in 1550 waarschijnlijk te Osnabrück 
werd geboren, werd in 1575 hoogleraar aan de Leidse universiteit, hij doceerde 
Hebreeuws, dogmatiek en dialektiek Vanwege zijn gedrag - hij gedroeg zich 
tegenover zijn hospita "als een fielt" en ging dagelijks met "schuytboeven en 
dronkaards" om, zo weet Van Schelven te melden in NNBW IV 1139 - werd hij al 
in 1576 ontslagen Aanvankelijk ging dat ontslag met door, maar in 1578 werd hij 
toch "als ter oneere der universiteyt njnde" definitief ontslagen Later werd hij 
hoogleraar Hebreeuws in Heidelberg maar ook daar kreeg hij weer zijn congé 
vanwege zijn gedrag Uiteindelijk is hij nog in Leiden teruggekomen, waar hem 
opnieuw werd toegestaan Hebreeuws te doceren, maar dan privatim, om concur
rentie met prof Coddaeus te vermijden Zie verder NNBW IV 1138-1140 en de 
daar genoemde literatuur 

126 Over deze beroemde filoloog (geboren 18 oktober 1547 te Ovenjssche, overleden 
24 maart 1606 te Leuven), die niet alleen filologisch-kntische, maar ook filosofi
sche, oudheidkundige en theologische werken schreef, alsmede talrijke brieven, 
redevoeringen en gedichten, is reeds zoveel gepubliceerd, dat ik meen te mogen 
verwij/en naar NNBW III 775-782 en de daar genoemde werken 

127 Bonaventura Vulcanius (geboren 30 juni 1538 te Brugge, overleden 9 oktober 1614 
te Leiden) studeerde o a rechten en medicijnen Hij woonde een aantal jaren in 
Spanje In 1578 werd hij benoemd tot hoogleraar in het I-atijn en Grieks aan de 
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urmersiteii \an I eiden. pas in 1581 aamaardde hij dit ambt Vulcamus was \an 9 
september 1581 tot 1595 secretaris van de Academische Senaat, en voerde zijn 
administratie met grote nauwkeurigheid Voor de wetenschap is hij vooral van 
belang geweest door /ijn uitgaven van Griekse auteurs, sommige teksten werden 
door /ijn toedoen voor het eerst gedrukt, vele werden door hem voorzien van 
uitstekende 1 atijnsc vertalingen, hij wekte de studie van het Grieks hier tot nieuw 
leven Zie verder NNBWX 1143 1145 

128 Guillaume Feuguerav (Feugeraeus), geboren te Rouaan en aldaar in 1613 gestor
ven, was de eerste hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Leidsc universiteit 
Benoemd in 1575, blijft hij daar tot 1579, toen hij weer naar 7ijn vaderland ging 
Hij IS o a bekend geworden door /ijn Insiituiioms /upotxposii, een leerplan voor 
de lagere en hogere school, berekend op een leergang van veertien jaren Zie 
Molhuvsen, Bronnen 1 39 43 en verder NNBWII1 398^*02 

129 1 ambert Daneau (Lambertus Danaeus), geboren rond 1530 te Beaugency-sur-
Loire(Fr) en overleden op II november 1595 te Castres, was afkomstig uit een 
ddclli|k geslacht Hi| vestigde zich aanvankelijk als advocaat in Orleans Hij ging tot 
de hervorming over en vertrok vol enthousiasme naar Geneve, waar hij de colleges 
van Calvijn volgde Hij besloot zich nu geheel aan de theologie te gaan wijden Нц 
keerde terug naar Frankrijk, werd predikant, maar diverse malen verjaagd In mei 
1579 werd hi| tot professor in Leiden benoemd, maar hij bedankte Twee jaar later 
werd de benoeming herhaald, nu nam hij haar aan, kwam op Π maart 1581 te 
[ eiden en begon 17 maart zijn werk, terwijl hij tegelijk (vanaf 26 maart) optrad als 
predikant bij de Lcidse Waalse kerk Poch had hij het in Leiden niet naar /ijn zin, 
in mei 1582 ging hij weer weg, eerst naar Gent, later naar Orthe/, Lesear en 
Castres Zie NNBW I 685-688 

130 Hubertus Sturmius (geboren in de omgeving van Keulen, overleden in de Palts) is 
dottor in de godgeleerdheid geworden in Heidelberg en begon eind 1579 aan de 
L eidse hogeschool als "lector" voorlezingen te houden over de theologie Daar de 
universiteit hem niet genoeg kon betalen, moest hij van armoede weer naar 
Duitsland terugkeren Zie NNBW X 989 en de daar genoemde werken 

131 Johannes Holmannus (geboren in 1523 te Staden, overleden 26 december 1586 te 
1 eiden) was aanvankelijk, evenals zijn vader, luthers predikant te Staden In 1582 
werd hij hoogleraar in Leiden, als opvolger van Danaeus Zie verder NNBW VIH 
798-799 en de daar vermelde werken 

132 Adriaan Saravia (geboren in 1529 of 1530 te Hesdin, overleden in 1612 te 
Canterburv) werd in 1583 tot hoogleraar en predikant te Leiden benoemd, of 
Bertius inderdaad colleges bi) hem gevolgd heeft, zoals Meursius meldt, kan 
betwijfeld worden, daar hij (Bertius) Leiden in 1582 verliet Saravia was een streng 
calvinist Hij voerde met zijn aanhangers een felle oppositie tegen de stadsregering 
en de Staten In 1587 werd een samenzwering gesmeed tegen het wettig gezag ten 
gunste van Leicester, waarin hij een leidende rol speelde, zij mislukte echter Hij 
week (voor de derde maal in zijn leven) naar Engeland uil, waar hij zich in de 
Anghkaansc kerk liet opnemen Saravia wordt genoemd als mogelijk auteur van 
het Wilhelmus Zie NNBW VII 1097 en Nijcnhuis 1976, 367-371 

133 van de andere kant er waren toch wel studenten die op zeer jonge leeftijd aan de 
universiteit kwamen, Bertius' oudste zoon Pieter behoorde tot hen (zie hoofdstuk 
7) - Hoe complex deze materie is, blijkt ook uit hel artikel van Cornelia M 
Ridderikhof, De studenten en het univemtaire onderwi/s, verschenen in Varia 
Historica Brabantica, VI VII, 1978, 3 20 Op ρ 5 wijst zij erop, dat enerzijds de 
gemiddelde leeftijd van de eerstejaars studenten aan de Noordncderlandse hoge
scholen in de periode 1550 1750 op 18 jaar ligt, maar dat zij anderzijds bij een 
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onderzoek naar het leven en de camere van de ruim 900 Noord- en Zuidneder-
landse studenten die tussen 1444 en 1546 te Orleans rechten hebben gestudeerd, 
veelvuldig geconfronteerd werd met studenten die /ich op hun vijftiende jaar, of 
zelfs nog jonger, heten inschrijven aan een universiteit 

134 Rombout Hogcrbcets (Rumoldus Hogcrbetius) werd op 24 juni 1561 te Hoorn 
geboren en overleed op 7 september 1625 op het huis Ter Weer bij Wassenaar Hij 
promoveerde in 1584 tot doctor in de beide rechten, vestigde 7ich als advocaat en 
werd in november 1590 benoemd tot raad en pensionaris van Leiden en tot 
secretaris van curatoren der universiteit In 1596 werd hij benoemd tot raad 
ordinans van de Hoge Raad, van welk college hij later zelfs voorzitter werd In die 
funktie werd hij algemeen geëerd wegens /ijn wijsheid en eerlijkheid Zie verder 
NNBW IX 184-389 en de daar genoemde literatuur 

135 Reinoud (Rcinoldus) van Brcderode, geboren in 1567, overleden in 1633 Heer van 
Veenhuizen Diplomaat en voorzitter van de Hoge Raad Schoonzoon van 
Oldcnbarnevelt 

136 Nicolaas Cromhoutius, de Heer van Werkendam en Vnjhoeven, was niet alleen 
voorzittend raad in het Hof van Holland, maar ook curator van de Leidse 
universiteit van 1626 tot 1635 Hij overleed op 22 maart 1641 Zie Van der Aa, 
BWN III 858 859 en de daar genoemde werken 

137 Joannes Berckius (Johan Berck) werd in 1565 te Dordrecht geboren en overleed 
op 18 augustus 1627 in diezelfde stad Hij was secretaris, pensionaris en schepen 
van Dordrecht Ook was hij raadsheer in hel Hof van Holland en werd hij vele 
malen ambassadeur der Republiek Zie NNBW I 307 

138 Over Joannes Esychius heb ik tot dusverre geen biografische gegevens kunnen 
vinden 

139 Oeorgius Bcnedicti werd omstreeks 1563 te Haarlem geboren en overleed al op 1 
maart 1588 te Heidelberg In laatstgenoemde stad studeerde hij onder branciscus 
Junius Hij schreef zeer goede Latijnse gedichten Zie Van der Aa, BWN II 1, 313 
en de daar genoemde literatuur 

140 Armimus, die eigenlijk Jacob Hermans of Harmens heette, zag op 10 oktober 1560 
te Oudewater het levenslicht en overleed op 19 oktober 1609 te Leiden Over deze 
befaamde theoloog is zoveel geschreven, dat ik hier moge volstaan met te 
verwijzen naar de volgende werken Caspar Brant, Historia Viiae Jacobi Armimi, 
Amst 1724, Brunsvigae 1725, Λ Stoiker, Gedachtenis van Jai Armmius, Leyd 
1809, James Nichols, Works of James Armimm, London 1825 1875, 3 delen, met 
biografie en vele aantekeningen, J H Maronicr, Jacobus Armimus, een biografie, 
Amsterdam 1905, H Y Groenewegen, Jacobus Armimus op den 300 gedenkdag 
van zijnen dood herdacht, Leiden 1909, Carl Bangs, Armimus A Studv in the 
Dutch Reformation, Nashville/New York 1971 Voorts uiteraard de lijkrede van 
Bcrtius (zie hoofdstuk 4), talrijke kleine schetsen, 6n vele details in de werken van 
Wtenbogacrt, G Brandt, Baudartius, Tnglandius e a Zie ook NNBW I 170-173 

141 Janus Gruterus (geboren 3 december 1560 te Antwerpen, overleden 10 september 
1627 te Bernhold) studeerde rechten in Leiden en in zijn vrije tijd letteren In 1586 
werd hij hoogleraar geschiedenis te Rostock, in 1589 kreeg hij diezelfde baan in 
Wittenberg In 1592 werd hij buitengewoon hoogleraar geschiedenis te Heidelberg, 
en in 1603 bibliothecaris van de beroemde Bibliothcca Palatina Hij heeft veel 
poe/ie nagelaten Zie Van der Aa, BWN VII 306-317 ende daar vermelde werken 

142 men zei de recensiehjst van 22 november 1577, Witkam, D Ζ I 33, ibid ,65 - Op 
de"l ijst \an Lidmaten der Leidse universiteit op 22 november 1577", gepubliceerd 
door Witkam in het Jaarboek/e voor geschiedenis en oudheidkunde van Leidenen 
omstreken, 62e deel, 1970 komt ook voor Petrus Bcrtius Haming (p 102) -Ieder 
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jaar lieten de I eidse studenten zich als zodanig inschrijven om daardoor in 
aanmerking te komen voor belastingvrijdom Zij kwamen dan op zgn recensie-
lijsten te staan Uit deze lijsten kunnen we meestal meer gegevens halen dan uit 
bijv het Album Studiosorum, omdat in die recensielijsten ook de adressen van de 
studenten vermeld staan en we zo ook kunnen zien, wie in welk jaar bij wie 
woonde 

143 van sommige professoren, zoals Baudius, Gomarus en Pijnacker, weten we bijv 
dat ze in 1606 aan tien of meer studenten tegelijk kamers verhuurden R E O 
Ekkart, in Leidde Lniversiteit 400, Amsterdam 1975, 52 

144 Witkam, D Ζ I 65 
145 Nicoldas Stochius werd rond 1534 geboren te Reckimghausen (in Westfalen) en 

overleed op 25 september 1593 te Leiden Hij werd in 1556 rector van de Latijnse 
School in Leiden, en was /eer bevriend met Lipsius Zie Van der Aa, BWN XVII 2, 
1012 en de daar vermelde werken 

146 Witkam D Ζ I 65 
147 zie voetnoot 43 
148 de volledige tekst van de brief is door L Knappert gepubliceerd in Ν А К VII 

1910, 378-379 
149 men denke aan de bedelbrief naar l onden, van 1574, 71e hoofdstuk I, en voorts 

Winkelman 1945, 46 47 
150 NNBWl 320 
151 Paquot 1770 109, Kok 1787, 497, Allard 1870, 5 
152 Meursius 1625, 233, Niceron 1735, 84, Paquot 1770, 109, Biogr Nat 1827, 75, 

Biogr ünn 1845. 267, Allard 1870. 5, Duuonnaire 1935, 1016 1017, Winkelman 
1945, 46 47 - Duinkerken lijkt mij meer in aanmerking te komen dan Antwerpen, 
niet zo¿eer omdat de meeste bronnen die stad noemen <ils> wel vanwege het feit dat 
Meursius, een (jongere) tijdgenoot van Bertius, de/e stad (en niet Antwerpen) 
noemt 

153 De Chalmot 1798, 387, Van der Aa, BWN I 137, Duker 1897. 66, NNBW I 320 
154 over het doceren in Ostende, Middelburg en Goes zijn de in de voetnoten 152 en 

153 genoemde bronnen het eens - Kok 1787, 497, IM Handre 1867 68, 115 en 
Sassen 1941, 19 zeggen wel dat hij les heeft gegeven, doch vermelden niet de 
plaatsen waar hij dat deed 

155 Die ene bron is la Handre 1867 68, 115, waarin staat dat hi| samen met /ijn vader 
in 1585 een Lati|nse School in Utrecht geleid zou hebben, voor deze bewering heb 
ik geen bewijsmateriaal kunnen vinden 

156 /ie voetnoot 81 In de recensielijst van 1584 (A S Ь 281, fol 102v) staat "wech" 
bij /ijn naam, in de lijst van 1585 is zijn naam doorgehaald Zie Witkam, D Ζ I 65 

157 Glasius 1851, 110 - Dat hi| op de recensielijst van februari 1588 later weer is 
bijgeschreven en wel bi) Stoch (Witkam, D Ζ I 65), hoeft nog niet te betekenen, 
dat hij toen ook inderdaad bij deze rector woonde, waarschijnlijker is, dat hij in 
1589 naar Leiden terugkeerde 

158 /ie hoofdstuk 1 
159 Julius Bevma (of Jucke van Beyma), geboren rond 1540 te Dokkum en overleden 

op 15 juni 1598 te Leeuwarden, was een beroemd |unst Hij studeerde te Leuven en 
Orleans, werd advocaat bij het Hof te I eeuwarden, maar week naar Duitsland uit 
vanwege de vervolgingen waaraan de hervormden blootstonden In 1581 werd hij 
hoogleraar in Leiden, in 1589 en 1590 was hi| tevens rector aldaar In april 1596 
wordt hij hoogleraar in Franeker, en in 1597 bekleedt hij een raadsheerszetcl in het 
Hof van Lncsland, en deed dat tot zijn dood Zie NNBW I 342-343 en de daar 
genoemde literatuur 
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160 Alb Siud 1875. 25, Düker 1897, 66. NNBWI 320, Winkelman 1945, 47 
161 zie de Resol van de Staten van Holland van 30 oktober 1589, Duker 1897, 66 
162 Meursius 1625, 233-234, Freherus 1688, 1524, Soermans 1704, 122, Halma 1725, 

132, Paquot 1770, 109, Allard 1870, 5-6, Dictionnaire 1935, 1017, Winkelman 
1945, 47 

163 Van Hoogstraten 1725, 222, Niceron 1735, 84, Kok 1787, 497, De Chalmot 1798, 
387 zegt dat hij "onderregent" werd, maar zal ofwel bedoelen dat hij rector werd, 
ofwel dit verwarren met Bertius' aanstelling tot subregent van het Statencollege in 
1593, La Flandre 1867 68, 115, NNBW 1 320, Sassen 1941, 19-20 

164 Meursius 1625 234 
165 Jacobus RaiTbaeus (Ramsay) werd in 1588 buitengewoon hoogleraar in de 

redeneerkunde te Leiden Hij nam in 1592 en 1593 ad interim het regentschap van 
het Statencollege waar Hij overleed in 1593 Zie Van der Aa, BWN XVI 66 ende 
daar vermelde werken 

166 Lucas Frelcdtius (Trelcat) senior werd in 1542 te Erin bij Douai (Atrecht) geboren 
en overleed op 28 augustus 1602 te Leiden Hij was Waals predikant te Rijssel, 
Gent, Brussel en Leiden In 1587 werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid te 
leiden 7ie NNBWX 1038-1039 en de aldaar genoemde literatuur 

167 Meursius 1625, 234, Freherus 1688, 1524, Paquot 1770, 109, Allard 1870, 5-6 
168 Meursius 1625, 234, Paquot 1770, 109 
169 Meursius 1625, 234, Paquot 1770, 109, Allard 1870, 5-6 
170 /ie voetnoot 169 
171 Meursius 1625, 234, Paquot 1770, 109 - Janus Dousa junior (jonker Johan van 

der Does), zoon van de beroemde Janus Dousa, werd op 16 januari 1571 te 
Noordwijk geboren en overleed op 26 december 1596 te's-Gravcnhage Hij genoot 
van zijn vader onderwijs in de klassieken en was als kind reeds Latijns dichter 
Maar niet alleen in Grieks en Latijn, ook in Hebreeuws, geschiedenis, Romeins 
recht en wiskunde was hij thuis Hij volgde op 11 juli 1593 zijn vader op als 
bibliothecaris van de Leidsc universiteit "aengesien sijn groóte geschicktheyt ende 
ervarentheyt in allerhande spraecken ende scientien" Hij was buitengewoon 
bescheiden, vriendelijk en matig Hij werd geëerd wegens zijn voortreffelijke 
aantekeningen op Catullus, I ibullus, Propcrtius, Petromus e a en vanwege zijn 
eigen l atijnse gedichten De jongen stierf al op 25-jarige leeftijd, diep betreurd 
door de hele geleerde wereld, vooral door zijn sedert zijn dood somber geworden 
vader Zie verder NNBW VI 429 430 

172 Meursius 1625,234, Paquot 1770, 109 Justus Raphelengius (Joost van Ravelin-
ghen) was leerling en petekind van I ipsius Hij beoefende zowel de Latijnse als de 

Nederduitse poëzie Zie Van der Aa, BWN XVI 72 en de werken, daar vermeld 
173 Meursius 1625, 234, Freherus 1688, 1524, Paqupt 1770, 109, Allard 1870, 5-6 
174 Meursius 1625, 234 
175 Tukker 1965, 159 (tfaillen = het gevallede, het gevolleerde, vachieren = vrij zijn, tijd 

hebben) - Al heeft Bertius zich in zijn leven meermalen met theologische zaken 
beziggehouden (en soms tot schade en schande), het gaat, dunkt me, wat ver om 
hem (zoals lukker doet) een theoloog te noemen 

176 het Dachbouck (А С 100) geeft bij 10 febr 1591 als datum 31 maart 1590 (en in 
navolging hiervan is deze datum ook te vinden bij Molhuysen, Bronnen I 172*, 
NNBW I 320, en Witkam, D Ζ IX 76), bij 23 febr 1592 staat niet expliciet een 
jaartal achter deze theses vermeld, doch ze worden opgenomen tussen andere, in 
1591 verdedigde stellingen (Molhuysen, Bronnen I 198*, Witkam, D Ζ IX 101) 

177 Meursius 1625. 234-235, Sweertius 1628, 602, Freherus 1688, 1524-1525, Soer
mans 1704, 122, Burmannus 1724, 578, Van Hoogstraten 1725, 222, Halma 1725, 
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Π2 Niccron 1735 85, Paquot 1770, 109, Kok 1787 497, De Chalmot 1798, 188, 
Biour \αι 1827, 75, Вюцг Urin 1845, 267, Gldsius 1851, ПО, Van der Ла, 
BWN 1 137 ta Flandre 1867 68 115, Alldrd 1870, 6 7 Nannmga Uitterdijk 1878, 
428 429, Kobub 1886, 144 145, Dukcr 1897, 66, NNBW I 320, Dictionnaire 1935, 
1017 Winkelman 1945, 47-48 

178 zie bibliografie 
179 Kluvskens 1973, 20 
180 idem 1973 27 
181 Oestreich 1969. 40 
182 KluNskens 1973. 28 
183 Guldncr 1968, 112 
184 Polman 1932, 367-390 
185 Sassen 1941, 20 
186 Winkelman 1945. 47-50 
187 /ie hoofdstuk I 
188 Sweerüus 1628, 602 De LatijnbC tekst luidde 

IE 
PCTRE BERTI 

OB ЛММ1 DOIES 
VIRTVTESQ MIHI CARVM ESSE 

ET hORh EX ЛММО FAIEOR 
INGEMVM IN TE, DOCTRINA PROBITAS, 

QVAE AI 1VS QVOQVb AMAB1T, 
QVISQVIS NOSCET 

IV P^RA \b ET ASSbRP, NON TAM 
AD FAMAM, QVAM AD 1 VAM 

PVB1 ICAMQ SAI VTEM 

IVSTVS LIPSIVS 
SCRIBO EI VOVfcO 

XVII KAL MART M O XC1 
189 Winkelman 1945, 50 
190 Hieronvmus 7anchius (Zanchi) werd in 1516 geboren te Al/ano bij Bergamo, en 

overleed op 19 november 1590 te Heidelberg Was eerst Augustijns kanunnik te 
Bergamo, maar ging tot de hervorming over en week in 1551 uit naar Duitsland In 
1553 werd hij hoogleraar theologie te Straatsburg, in 1568 te Heidelberg en in 1576 
te Neustadt an der Haardt Hij bestreed de lutherse leerstellingen en verdedigde de 
talvinistische leer der predestinatie In 1617 19 werden zijn Opera uitgegeven 

191 Chandieu, door sommigen Chaudieu genoemd, en Crcllius waren eveneens 
calvinistische hoogleraren Meursius 1625, 234-235, Niceron 1735, 85, Paquot 
1770 109 De Chalmot 1798, 388, Van der Aa, BWN I 137, Allard 1870, 6 7, 
NNBWI 320, Duiionnaiie 1935, 1017 

192 Allard 1870 6-7 
193 Winkelman 1945 50 
194 Witkam D Ζ I 65 
195 Meuisius 1625, 234 235, Paquot 1770, 109 
196 Rochus Honertius (van den Honen) werd geboren op 13 maart 1572 te Dordrecht 

en overleed op 30 lanuan 1638 te 's-Gravenhage Hij was in 1594 advocaat bij het 
Hot van Holland in 1596 pensionaris van Dordrecht, en werd in 1597 en 1600 tot 
schepen benoemd Ook was hij curator van de Leidse hogeschool, en eerste raad in 
de Hoge Raad Hij beoefende tevens de Latijnse dichtkunst, twee drama's staan op 
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zijn naam Verdere gegevens in NNBWVII1 817 819 
197 Dirk Canter werd in 1545 te Utrecht geboren en stierl op 12 maart 1617 te 

Leeuwarden Hij studeerde te Parijs en volgde daar o a de colleges van Dionysius 
I ambinus over de ethica van Aristoteles Hij maakte op zijn rei/en veel geleerde 
kennissen In 1575 werd hij schepen te Utrecht, in 1598 burgemeester Aanvanke
lijk beschermde hij de arrmnianen, later werd hij - vooral uit politieke overwegin
gen gomanst Hij verwekte in januari 1610 een volksoproer, zijn politieke 
loopbaan was trouwens helemaal vol troebelen, tenslotte werd hij zelts in 
hechtenis genomen, en bij vonnis van 11 mei 1611 voor eeuwig gebannen uit 
Utiecht, terwijl /ijn goederen werden verbeurd verklaard Zie NNBW I 558 
Willem Canter, geboren op 24 juli 1542 en overleden in 1575, leerde op deze reis 
eveneens vele geleerden uit Frankrijk, Italie en Duitsland kennen Na de/e reis 
ging hij in Leuven wonen Hij was ziekelijk, tcringachtig, en stierf vrij |ong, 
ongehuwd, vader van vijf kinderen Hij heelt vele werken nagelaten Zie NNBW I 
560 

198 Johannes van Werckhoven (Werchovius), geboren te Utrecht en aldaar in 1619 
overleden, studeerde te Leiden en Padua Hij vestigde zich als doctor in de beide 
lechtcn te Utrecht In 1595 werd hij ingeschreven als advocaat bij het provinciale 
Hof aldaar Diverse malen was hij schepen van Utrecht Zie NNBW III 1402-1404 

199 Adam van den Lcemputte was, evenals de twee Canteri en Werchovius, afkomstig 
uit Utrecht Burmannus 1724. 578, Paquot 1770. 109. Allard 1870, 6-7 

200 Mcursius 1625. 234-235, Niccron 1735, 85, Paquot 1770. 109, De Chalmot 1798, 
388. Van der Aa, BWN I 137, Allard 1870, 6 7, NNBW 1 320 

201 branciscus Junius (1 rançois du Jon) geboren op 1 mei 1545 le Bourges (Fr ) en 
overleden op 23 oktober 1602 te Leiden, studeerde theologie in Geneve In 1592 
werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid te I eiden, waar hem in 1582 ook al /o'n 
benoeming was aangeboden, die hij geweigerd had. eerder was hij professor te 
Heidelberg Fel was hij gekant tegen de socinianen, niet minder strijdbaar was hij 
tegen de rooms-katholieken Gomarus hield de lijkrede op hem Meer gegevens 
over hem in NNBW IX 481 483 en de daar vermelde werken Zie ook Venemans 
1977 

202 Paulus Mclissus werd op 20 december 1539 in Meirichstadt geboren Na veel 
omzwervingen werd hij op 47-jange leeftijd de conservator van de Bibhotheca 
Palatina in Heidelberg Hij overleed op 3 februari 1602 

203 brehcrus aanschouwde op 26 juli 1565 te Augsburg het levenslicht Hij studeerde 
rechten in Altdorf In 1596 werd hij hoogleraar aan de universiteit van Heidelberg 
Hij stierf op 13 mei 1614 te Neurenberg 

204 Meursius 1625. 234 235, Sweerüus 1628, 602, Trcherus 1688, 1524-1525, Niccron 
1735. 85, Paquot 1770, 109. De Chalmot 1798, 388, Van der Aa, BWN I 137, 
Allard 1870. 6 7, Nanmnga Uittcrdijk 1878, 428 429, Dukcr 1897, 66, NNBW 1 
320 Diaionnaire 1935. 1017 

205 De Wal. in Wecled Mi/ \ Ned Letterk te Leiden 1864 65, 78, NNBW I 320, 
Winkelman 1945. 50. Witkam. D Z I 65 

206 Meursius 1625. 234 235i Freherus 1688, 1524 1525, Soermans 1704, 122, Van 
Hoogstraten 1725. 222. Halma 1725 132, Niceron 1735, 85, Paquot 1770, 109, 
Kok 1787, 497, De Chalmot 1798, 388, ülasius 1851, 110, Van der Aa. BWN I 137, 
La ¡landre 1867 68, 115, Allard 1870, 6 7, Nanmnga Uitterdijk 1878.428 429, 
Dukcr 1897 66, NNBW I 320, Dutionnane 1935, 1017, Winkelman 1945, 50 

207 Meursius 1625, 234 235, Swecrtius 1628. 602, Freherus 1688, 1524 1525, Van 
Hoogstraten 1725, 222, Niceron 1735, 85, Paquot 1770, 109. De Chalmot 1798, 
388. Van der Aa, BWN I 137, Allard 1870, 6 7, NNBW I 320 
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208 de redevoering is te vinden in het tweede deel van de Orationes quae Argenanensi 
in Academia exeratii gratia scriptae et recitatae ab Illusi Generös Nobil et alus, 
ad tractandum vero propositae fuerunt a Melchiore Junio Witenbergensi, Elo-
quentiae ibidem Professore Argentorati 1611. Tom II, ρ 247 sqq Het werk 
bevindt zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs - Hendreich 1699, 542, Paquot 
1770, 111, Saxe 1782, 49, De Chalmot 1798, 388, Van der Aa, BWN 1 137, Allard 
1870, 7, Nanninga Unterdijk 1878, 428-429, Petit 1894, 144, NNBW I 320 321 
Paquot, Saxe, Allard en Petit laten in het midden, of de redevoering in 1591 dan 
wel in 1592 gehouden is 

209 Allard 1870, 7 - Dit lijkt me met juist, men herinnere 7ich zijn Neder-duMtche 
Letter-konst van 1588 Voorts verscheen tegen 1592 een aantal gedichten van zijn 
hand in Altdorf, Hendreich 1699, 542, Paquot 1770, 111 

210 Nanmngd Uittcrdijk 1878, 428-429 
211 ibid 
212 Winkelman 1945, 50 
2Π idem, 51 
214 /ie NNBW VII 204 
215 de brief bevindt zich in de Leidse U В , cod Lips 4, Burmannus 1724, 578-580, 

Paquot 1770, 114, Gerlo-Ver\liet 1968, 119 
216 advocaat in Straatsburg, tevens niet geheel onervaren op het gebied van de schone 

letteren, zoals Bertius in deze brief schrijft 
217 Burmannus 1724, 580, Gerlo-Vcrvliet 1968, 123 
218 zo maakt Bertius in zijn brief van 10 januari 1592 melding van een brief die hij op 

30 november 1591 aan Lipsius geschreven heeft, en die wij niet meer bezitten 
219 UBL, cod Lips 3(10), f 28v, Gerlo-Vervhet 1968, 132 
220 UBL, cod lips 4, Burmannus 1724, 580-582. Gerlo-Vervhet 1968, 132 
221 "Ila emm Deum mihi velim propitium, ut consihorum meorum hominem in 

Belgica praeter te parlicipem feci neminem, ne parentem quidem " 
222 Molhu>scn, Bronnen I 67 - Johannes Heurnius (van Heurne, van Hörne), 

geboren 4 februari 1543 te Utrecht, o\erlcden 11 augustus 1601 te leiden, 
studeerde о a te leuven, Parijs en Padua Van 1573 tot 1581 was hij arts te 
Utrecht In 1581 werd hij hoogleraar te Leiden, op 7 november begon hij zijn 
colleges over de Institutiones Medicae Hij was diverse malen rector magnificus en 
tevens de geneesheer van vele bekende personen uit die tijd Zie verder NNBW IV 
745 746 

223 de volledige tekst van dit besluit, zowel te vinden in de Handelingen van Curatoren 
van 8 lebr 1592 als in het Dathbouck van Jan van Hout bij die/elfde datum, is 
hier opgenomen als bi|ldge I Ik heb daarbij de tekst uil het Dachbouck gevolgd 
die slechts op ondergeschikte punten (vooral wat betreft de spelling) afwi|kl van de 
teksl in de Hand \ап Cur - Düker 1897, XXVIIl-XXIX, NNBW 1 321, Molhuy-
sen, Bronnen 1 70 en 193*, Witkam, D Ζ 1 66, idem D Ζ IX 99 

224 Jan van Hout werd op 14 december 1542 te Leiden geboren en overleed in 
diezelfde stad op 12 december 1609 Van 1564 tot aan zijn dood was hij (met een 
onderbreking van enkele jaren) secretaris van zijn geboortestad Sedert de stichtng 
van de hogeschool was hij secretaris van curatoren, doch hij werd eerst in 1586 
officieel als zodanig benoemd Ook was hij enige tijd secretaris van de Leidse 
Vierschaar Vanaf 1577 had hij de stadsdrukkerij onder zijn beheer Van Hout is 
ook dichter geweest Zijn dichtwerk in zijn geheel is niet tot ons gekomen, daar hij 
het bij testament in handschnlt vermaakt heeft aan Bertius, bij wiens omzwervin
gen het verloren moet zijn gegaan loch zijn nog verscheidene gedichten, hier en 
daar verspreid, bekend Zie verder NNBW II 608-612 
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225 Burmannus 1724, 582, Gerlo-Vervliet 1968, Π5 (alwaar deze brief op 13 maart 
gedateerd staat) 

226 UBL, cod lips 4, Burmannus 1724, 582-584, Gerlo-Vervliet 1968, 144 
227 "Quod si ad iter commeatum misennt, nulla ent mora, advolabo " - Over Baro zie 

ook de brief van Bertius aan Marquinus van 18 januari 1596 (Hessels, ELBA II 
1889, 875-876) 

228 "Nam (cur non libere deponam apud te quod sentio) quo magis in Rehgionem 
inspicio, hoc mihi minus placent Theologorum hodiernae de rebus divinis discep-
tationes " 

229 Carolus Clusius (Charles de l'Ecluse), geboren 19 februari 1526 te Atrecht, 
overleden 4 april 1609, te Leiden, is de voornaamste grondlegger geweest van de 
beschrijvende plantkunde in de zestiende eeuw Hij was honorair professor in de 
botanie te Leiden Hij leverde het plan voor de aanleg van de Hortus Academicus 
Veel gegevens over hem in F W Τ Hunger, Charles de l'Escluse (Carola? Clusius) 
УесІегІапачсИ kruidkundige 1426-1609, 's-Gravenhage 1927, en in diens artikel in 
ΝΝΒλν IX 150 153 

230 UBL, cod Vulc 101 (ine "Utinam vel pro animi mei desiderio "), Witkam, 
D Ζ 1 66 

231 " quum ante annum apud te essem Francofurti cum CV Domino Lipsio 
Nunquam mehercule, aut te huius clicntis, aut me tanti patroni poenituisset " 

232 Dachbouck f305, Molhuvsen, Bronnen 1 233*, Witkam, D Ζ IX 123 
233 " literas ad Bertium, quas pcrendie per Noribergensem tabellanum curabo Deo 

volente " 
234 Daíhbouck f 373, 373v (ine "\empc illud animose "), UBI , А С 19, f 226, 

UBL, BPL 885, Molhuysen, Bronnen I 75, Witkam, D Ζ I 66, III 86, 111 121-122, 
VII 121 en IX 144 145 

235 over het StatencoUege en de plechtige inwijding ervan, zie ρ 33-35 
236 UBL, cod Vulc 101 (ine "l itteras tuas accept "), Witkam, D Ζ I 66 
237 UBI A C 19. f 227-227v, Dai hbouck f374, Molhuysen, Bronnen I 75, Witkam, 

D 7 IX 145 
238 UBL, A C 19, f 227v-229, Dachbouck f 374v 375, UBL, BPL 885 (ine "Quod 

mihi consilii "), Molhuysen, Bronnen I 75, Witkam, D Z I 66. Ill 86, III 
122 123, VII 121 en IX 145 

239 UBL, cod Vulc 101 (ine "Vasculum meum, in quo libelli aliquot "), Witkam, 
D Z I 66 

240 Meursius 1625, 235, Sweertius 1628, 602, Freherus 1688, 1524-1525, Van Hoog
straten 1725, 222, Baillet VI 1725, 29 spreekt over een reis naar de "noordcli|ke 
landen", Niceron 1735, 86, Paquot 1770 109, Kok 1787, 497, De Chalmot 1798, 
388 Biogr Nat 1827 75, Biogr Untv 1845, 267, Van der Aa, ВWN I 137, Allard 
1870 7, NNBW I 321 vermeldt alleen een reis door Duitsland, Dictionnaire 1935, 
1017 

241 UBI cod Vulc 101 (ine "Ъχ intima Polonia haec scribo "), Witkam, D Ζ I 
66 

242 NNBW I 321 
243 Dachbouck f391 391v, UBL, A C 19, f243-243v, UBL, BPL 885, Molhuysen, 

Bronnen I 76. Witkam. D Ζ I 66, III 87, III 123-124, VI-2, 157, VII 121 en IX 152 
Terecht merkt Witkam (VI-2, 157) op, dat de brief soms ten onrechte op 18 mei 
1592 gedateerd wordt, ge/ien de inhoud moet hij wel uit 1593 komen 

244 UBI cod Lips 4, Burmannus 1724, 584 585, Gerlo-Vervliet 1968, 160 
245 Of dit de aanleiding is geweest tol het stopzetten van de correspondentie met zijn 

leermeester, dan wel of de oor/aak eerder gezocht moet worden in Bertius' drukke 
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wcrk/ddmhedcn op het Stdtencollcge, is moeilijk uil te maken heit іь wel, dat dit 
de laatste, ons bekende, brief is lussen de twee 

246 uit de tormulering ("quidam Cochlinus") zou men kunnen opmaken, dat Bertius 
de man die noggcen driejaar later /ijn schoonvader /ou worden en met wie hij ruim 
tien jaar lang \ruchtbaar /ou samenwerken op het Statcncollcge, toen nog niet of 
nauwelijks kende 

247 Abraham Ortelius, geboren 4 april 1527 te Antwerpen en aidaar op 28 juni 1598 
overleden, was een beroemd geograal Verschillende kaar'en, o a van Egypte, 
A/ie en Zuid-Amenka, werden door hem getekend en uitgegeven in Theatrum 
orbis terrarum (1570) Zie Γ Rat/el, Abraham Опеішч, 1887 

248 Hesscls, FLBA1 1887. 560-561 
249 Petrus Molinacus (Pierre du Moulin) werd geboren op 18 oktober 1568 in Buhy 

(Fr) en overleed op 11 maart 1658 te Sedan Hij studeerde in Sedan, Parijs, 
Cambridge en l eiden Reeds op 24-jdrige leeftijd werd hij hoogleraar filosofie en 
gaf colleges over het Organon van Aristoteles Jarenlang was hij predikant in 
Charenton Hij was tegen Arminius en de zijnen Zijn bekendste wijsgerige werk is 
hlementa logues (I ugd Bat 1598) dat dertien drukken heeft gehad Zie verder 
Van der Aa, BWNX1I 2. 1085-1095 en de daar genoemde literatuur 

250 Dachhouiк f379 (bij 4 april 1591), idem t 397 (bij 6 juli 1594), Witkam. D Ζ VI-
2, 83-84. idem, IX 159 

251 in het Archief van Curatoren van de I eidse U В is nog veel m b t het Statencolle-
ge bewaard, veel informatie biedt Schotel 1867 passim, waaruit hier rijkelijk is 
geput, voorts Van Mieris 1762 1 134 148 en II 555 559, Plcvte 1874, 62, 
Molhuysen, Bronnen 1 passim, Alb Scholast 1941, XII, Rademaker 1967,21-41, 
Witkam, D Ζ , passim, doch met name deel VI-2 

252 Schotel 1867. 36 
253 Groenhuis 1977. 166-167 
254 E Η Cossec, in [judse unnersueu 400, Amsterdam 1975, 55 
255 Petrus Hack (Hackius) werd hiervan in juni 1578 de eerste regent. Schotel 1867,8 
256 Schotel 1867, 29-30 
257 Van Miens I 1762, 134 148, II 1762, 555 559 
258 Alb Scholau 1941, XII 
259 Plevte 1874, 62 
260 E Η Cossee, in litase urmenueit 400, Amsterdam 1975, 55 
261 Schotel 1867, 31 32 - Johannes Kuchlinus (Küchlein) was een Duitser, in 1546 te 

VVcttcrau in Hessen geboren In Heidelberg liep hi| /es jaar college aan het 
Collegium Sapientiae aldaar, het idee van een theologisch college was hem dus 
niet vreemd Daarna werd hij docent in Neustadt, en vervolgens predikant in о a 
balkcnheim, Emden en (in 1578) Amsterdam Hij overleed begin juli 1606 te 
Leiden Zie verder NN BW II 353-357 

262 Schotel 1867 33 - Hcnricus Bredius had /owel in Breda als in Antwerpen aan het 
hootd van de Latijnse School gestaan, was vandaar naar Emden uitgeweken en 
bekleedde sedert 1588 het buitengewoon hoogleraarsambl in de retorica te Leiden, 
hij bleef de/e funktie uitoefenen naast /ijn werkzaamheden op het Stalencollege 
Bredius overleed voor 9 februari 1621 Zie NNBW IV 294 

263 Van Mieris II 1762, 556, Schotel 1867, 36 39, Knappert 1911, 161, Alb Scholast 
1941, XII 

264 LB1 , А С 131, Molhu>sen. Bronnen I geeft de/e Ordonnantie ook alwaar op ρ 
219* 220* de artikelen m b t de subregent, hier opgenomen als bijlage II 

265 Rademaker 1967, 24, E H Cossee in Leidse unnersiteit 400, Amsterdam 1975, 
56 Jan van Hout geeft ons in zijn Dachbouck van 8 febr 1593 inlormatie over 
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de lessen en repetities der bursalen, het gezag van de subregent etc , zie bijlage III 
266 Rudolphus Snellius (Snel van Royen) werd geboren op 8 oktober 1546 te 

Oudcwater en stierf op 1 maart 16И te Leiden Hij studeerde filosofie, letterenen 
wiskunde aan diverse hogescholen Vele jaren gaf hij te Marburg onderwijs in 
Grieks, 1 atijn en Hebreeuws Op 2 augustus 1581 werd hij in l eiden aangesteld tot 
buitengewoon hoogleraar in de wiskunde, ook doceerde hij kosmografie en 
astronomie Tevens gaf hij wiskunde op het Statencollege In lebruan 1601 werd 
hij gewoon hoogleraar in de wiskunde Zie verder W B W VII 1152 1155 en de 
daar genoemde werken 

267 Schotel 1867, 57 58 
268 ibid , 64 65 
269 ibid , 66-67, NNBW I 249-241 - Dat Calais de geboorteplaats van Bastingius 

was, staat niet vast, het kan ook lepercn geweest zijn 
270 Dachbouck f401, 40V404v, 411, UBL, A C 19,1245 247, Meursius 1625, 245, 

Hoornbeekius 1676, 584, Soermans 1704, 88, ibid , 122, Van Hoogstraten 1725, 
222, Halma 1725. 132,Niceron 1735,85, Paquot 1770, 109, DeChalmot 1798, 388, 
Sicgenbeek II 1832, Toev en Bijl 84, ibid , 287, Glasius 1851, 110, Van der Aa, 
BWN' I 137, Delprat 1858, 10, Schotel 1867, 67 68, Allard 1870, 7, Oud-
HollancIlU 1885, 250, Kobus 1886, 144-145, Petit 1894, 144, Dukcr 1897. 66 67, 
NNBW I 321, Molhuysen, Bronnen I 76, Dictionnaire 1935, 1017, Sassen 1941, 20, 
Alb Scholast 1941, 10-11, Winkelman 1945, 52 Witkam, D Ζ II 45, VI-2 63,92, 
157-159, VII 156 en IX 161 - De meeste bronnen, inclusief de contemporaine, 
geven 11 juli als datum van aanstelling, het NNBW noemt lOjuli, Glasius, Van der 
Aa en Allard 11 augustus Ten onrechte melden De Chalmot. Delprat en Kobus 
dat Bertius terstond regent werd 

271 Soermans 1704 88, ibid 122, Halma 1725, 132 - Volgens de Biogr Wat 1868, 
293 kreeg Bertius in 1593 bij /ijn terugkeer in I eiden een leerstoel theologie, 
hetgeen pertinent onjuist is 

272 7ie hoofdstuk 3 
273 Allard 1870, 7-8 
274 dit register was voorgeschreven in de Ordonnantie, eerste deel, art 7, 71e 

Molhuysen, Bronnen I 219* 
275 in helDachbouck van lan van Hout le7en we, dat aan Bertius in juli 1593 "10 bouc 

papier" werd geleverd om " ' t grote register daer op te beginnen" (f412) Het 
register, dat vrij duidelijk is geschreven, is nog altijd bewaard (UBI , А С 680) 
Cf Witkam, D 7 VI-2, 93, VII 144 en IX 163 

276 Kok 1787, 497, La Flandte 1867 68, 115 
277 Dachbouck f410v, Witkam, D Z VI-2, 159 en IX 163 
278 " otium concessit (sc Deus) eiusmodi quale antea vix fuissem ausus optare 

Daniel Colonius (van Keulen), geboren 27 september 1566 te Met7, overleden 16 
december 1635 te I eiden, studeerde theologie in Geneve (onder Be/a) en Leiden 
Eind 1590 werd hij Waals predikant te Rotterdam In 1605 werd hij regent van het 
pas opgerichte Waalse College te Leiden, tevens werd hij predikant van de Waalse 
gemeente in die stad Hij was contra-remonstrant Zie Î4\BW IV 446 

279 "Ardeo, mi Coloni, incredibili rerum Divinarum studio" luidt de aanhef van de 
brief Op die/elfde 30 augustus schreef Bertius een bnefaan Henncus Stephanus, 
die hij kende van 7ijn tijd in Straatsburg Hij vertelt daarin o a over /ijn reis naar 
de Oosteuropcse landen Stephanus was, 7oals blijkt uit het adres, drukker te 
Geneve De brief bevindt zich in de Universitätsbibliothek Bremen 

280 De correspondentie is in haar geheel te vinden zowel in het berste Register 
van het Statencollege dat in de I eidse U В wordt bewaard (А С 127, fol 159a-o) 
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als in het (duidelijker geschreven) afschrift van dat7elfde Ferste Register, aanwezig op 
het Leidse gemeente-archief (GA СЛ 302. fol 89 106v) 

281 Witkam plaatst deze brief ten onrechte op 1 september, D Ζ Vl-2, 165, Vil 123 en 
X-I. 77 

282 GA CA 302, f 90v-9l, Witkam, D Ζ Vl-2, 165, VII 123 en X-I, 77 
283 Proverb 26 5 
284 In het Eerste Register van het Stdtencollege dat in de I eidse L В bewaard wordt 

(А С 127) bevinden zich de katholieke "propositien" en het antwoord daarop van 
Colonius op een gedrukt blad, gevoegd bij f 159a-o, Witkam, D Ζ VI-2, 165-166 

285 GA CA 302, f 91v en 100 104, Witkam D Z VI-2, 166, VII 123 en X-I, 77 
286 William Whitacker werd in 1548 te Holme in Lancashire geboren Hij studeerde 

o a te Londen en Cambridge In laatstgenoemde stad werd hij in 1579 koninklijk 
professor in de theologie Hij en Tynddll werden afgevaardigd om met aartsbis
schop Whitgift besprekingen te voeren over de leerstellingen van de predestinatie 
en de vrije wil, als resultaat daarvan verschenen op 20 november 1595 negen 
voorstellen, gewoonlijk de "Lambeth articles" genoemd Na zijn terugkeer naar 
Cambridge werd hij /iek, en op 4 december 1595 overleed hij 

287 Andreas H^penus werd op 16 mei 1511 te leperen geboren Hij heette eigenlijk 
Gerhardus maar noemde zich naar /ijn geboortestad Hypcnus Hij studeerde in 
Parijs, en gaf in diezelfde stad onderricht in de dialektiek en de retorica Hij legde 
zich echter vooral toe op de theologie Aan de universiteit van Marburg werd hij 
hoogleraar in de godgeleerdheid Hij overleed op 1 februari 1564 Zie Paquot III 
1771, 491, I exicon fur Theol u Kirche V 575, D Frielmghaus, bcilesia und Vila 
Eine Lntersuchung zur Ekklesiologie des Andreas H\penuî, diss Gottingen 
1956 

288 G D 1 Schotel Een studenienoproer m 1594 Bijdrage tot de geschiedenis van 
het Staten-Collegie te I^\den, leiden 1867 

289 Schotel 1867, 72 74 
290 ibid , 78 
291 ibid , 79 - Bertius heeft zelf een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen gegeven 

LBL, А С 40, nr 126 
292 Daniel Alting, geboren 20 september 1575 te Heidelberg overleden 27 januari 

1618 te Emden, was de zoon van Menso Alting en Maria Bischoff Op 25 
september 1593 werd hij in het Album Academicum te Leiden ingeschreven 
Genomineerd door Dordrecht, werd hij tevens opgenomen in het Statcncollcge 
Vanaf 1603 was hij secretaris van Emden, sinds 1610 burgemeester van die stad, 
hetgeen hij tol zijn dood bleef Zie \NBW I 93 94 

293 De tekst van deze "commissie", hier opgenomen als bijlage IV, is te vinden in het 
Ferste Register van het Statencollege (А С 127, f 20-22v), in het afschrift van dat 
Eerste Register op het leidse gemeente-archief (GA CA 302, l I 4v), m LBL, 
A C 40(nr 126) en tevens bi] Molhuysen, firow7ewI307*-308* ZieookMolhuysen, 
Bronnen I 83 (waar, ι ρ ν 10 oktober, 19 oktober moet staan), en Witkam, D Ζ 
VI-2. 140 159, 196, VII 150 en X-I, 62 

294 Schotel 1867, 82 
295 d w / een vri| student van Heidelberg 
296 ik vraag mi] af, of ze niet "lictores" hebben geroepen, daarmee de gerechtsdienaren 

aanduidend, wat "lectores" zou moeten inhouden, lijkt me onduidelijk 
297 Schotel 1867, 86 
298 van dit verslag is hier uitvoerig gebruik gemaakt bi] de weergave van de gebeurte

nissen 
299 Eerste Regisier, f50v 51, GA CA 302, f31 
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300 deze verklaringen bevinden zich zowel in het Eerste Register (AC 127) als in 
GA CA 302, behalve de bursalen werden ook de vrouw van Bredius, 7ijn twee 
dienstmeisjes, de nog in leven zijnde gerechtsdienaar, en enige metselaars en 
timmerlui, die toe\allig in het College waren op het moment van de moord, 
verhoord, ook hun getuigenissen be/itten we nog Soms kan men wel komische 
opmerkingen aantreffen, zoals die van de bursaal Joannes Petri Scrvatius, die -
toen hem gevraagd werd of de alumni in het College slecht behandeld werden -
antwoordde "lek hebbet thuys beter " {Eerste Reg , f 44v, GA CA 302, f 26v) Hij 
is dan ook op 29 oktober voorgoed weggelopen, zie Witkam, D Ζ VII 154 

301 Eerste Reg i 86-87v, Witkam, D Z X-I, 70 
302 Eerste Reg f92v. GA CA 302, f60v. Witkam, D Z VI-2, 200 
303 Eerste Reg f 92v-95, GA CA 302, f 60v-62, Witkam, D Ζ VI-2, 200, 201 
304 Eerste Reg f96 96\, GA CA 302, f63, Witkam, D Ζ VI-2, 133, 163, idem, D Ζ 

X-I, 71 
305 Eerste Reg f 13v, Dachbouck f 449, 482, 528v, 568 
306 Dianum van Arend van Buchell, uitgegeven door G Brom en L A van Lange-

raad, Amsterdam 1907, 374 
307 zo noemt hij hel oproer "a student not m which a student was killed" (p 357) -

Ook Posthumus Mesjes 1975, 27 (Gesch ν h Waalse College) vergist zich, als hij 
zegt dat er bij het oproer "doden gevallen waren" 

308 Bangs 1971, 357 
309 Winkelman 1945, 52 
310 Vlet betrekking tot het oproer beschikken we over zeer veel gegevens, die hier 

onmogelijk alle verwerkt konden worden Er zijn hoofdzakelijk vijf bronnen 
A Het Eerste Redster \an het Statencollege (UBI , А С 127), f20 85v Hierbij 

dient aangetekend te worden, dat na f 26av f 27M volgt met een doorlopende 
tekst, dan f28, enz Verder is f 8l-82v opengelaten 

В G λ CA 302, f l-55v Afschrift van het Eerste Register 
С LBL. А С 40 bevat vanaf nr 115 vele aantekeningen van Jan van Hout over 

het oproer, en А С 132, Resolutie der Staten van Holland en Westfnesland 
m b t de bestraffing van de oproenge bursalen, 29 okt 1594 

D Ihet in voetnoot 288 reeds genoemde werk van Schotel 
L Witkam, D Z VI-2, 140, 141, 159 163, 181, 182, 196-200, idem, D Z VII, 

60 65,89 91, 106, 107, 111, 150, 151, 154, 157, 171, idem, D Z X-I, 62-70 
Ik heb mij bi] de weergave van de zaken vooral gebaseerd op Bertius' verslag 
(terste Reg f 26av-36v) en op het werk van Schotel 
Verdere literatuur over het oproer Schotel 1875, 27 vv (dit is dus een ander 
werk1) Oucl-Holland 1885, 248, Duker 1897, 67 68, Dianum Everardi Bronchor-
stii 1898 82, Dianum van Arend \an Buchell 1907, 374, Molhuysen, Bronnen I 83, 
107*. 308*, Sassen 1941, 20, Winkelman 1945, 52 53, Bangs 1971, 357 

311 Ferste Reg f 104, GA CA 302. f 67. Witkam, D Ζ VI-2, 161, idem, D Ζ VII 122, 
idem, D Ζ X-I, 72 ket Apologeticum zelf in Eerste Reg f 104-113v, en - beter 
leesbaar in UBL, А С 40, nr 125 (f I03B t m g, in Eerste Reg is aan de foliering 
van 103 een Л toegevoegd) - Volgctìs Molhuysen, Bronnenl 86 leverde hij het 
Apologeticum op 12 december in 

312 "Intellexi tandem ut qtlOd iam olim ventus sum, culpam omnem turbati perditique 
Collegij vulgo in me ttansfern " (А С 40, nr 125, f ЮЗс) 

313 "Fnimvcro qui nuperäfn istam Darnells Altingij castigationem accusant, eamque 
malorum omnium phncipium esse caüssantur, nimium profecto in hoc negotio 
iniqui sunt, & imprudentes rerum nostrarum aestimatores "(f 103cv) 
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314 " . . quis est, qui non potius malum ipsum culpare debeat, quam remedium 
dctcstari?"(f.l03d) 

315 al noemt hij de regent niet met name, toch lijkt dit een licht verwijl aan het adres 
van Bastingius. 

316 ". . se praelectis suis vexandis natos aptosque esse."(f. 103dv) 
317 "Ego vero palàm testor, & proclamo, Quisquís virtutis Religionisque in Collegio 

I heologico scctator non est, quisquís probitatis in alijs irrisor, quisquís legum 
atque edictorum contemtor, is me quamdiu est talis, moribus suis infensum atque 
adversum sentiet; ncque ego animum ante mutavcro, quam lile mores."(f. 1030 

ЗІХ.Еегчіе Reg. 1.116 121\; Witkam, D.Z. X-I, 73. 
319. Пегие Reg. f.l25-I31v; Duker 1897, 70; Witkam, D.Z. X-I. 73, 74. Duker noemt 

de namen van de predikanten. Henncus Corputius, Johannes Wtenbogaert en 
Petrus I'lancius. 

320. Eerste Reg. f 129v; Witkam, D.Z. VI-2. 163, 164, X-I, 74. 
321. Eerste Reg. f.l32v; Witkam, D.Z VI-2, 164, X-I. 75. 
322. Eerste Reg. 1.134v; GA.CA.302, f.85v. Duker 1897, 70-71; Witkam, D.Z. VI-2, 

164. X-I, 75. 
323 i bid 
324 De biie\en bevinden /ich in het Eerste Register f.l59b-159L; GA.CA.302, 

f.89 104. - Duker 1897. 71-72; Witkam, D.Z. VI-2, 165, 166. VII 123, X-I, 77. 
325. Eerue Reg. f.l59Lv; GA.CA.302. f.l04v 106. - Witkam. D Z. VI-2, 166 en X-I, 

77. 
326. "Non erat mihi animus Epístolas istas ad amicum privatim, excrcitij communis 

caussa scriptas proferrc in publicum, nisi id ab ilio ad quem miseram iam ante, 
praeter datam fidem. lactum luisset, cum magno famae mcae dispendio." 
(GA.CA.302, f.l04v) 

327. "lege obsecro totam Epistolam, et perpende diligenter, videbis tarn me ab ilio 
crimine abesse, quam illos a recto et vero." (GA.CA.302, f. 105) 

328. "Nam cum in aliis artibus tum in Divinis maxime praestarc studeo animum 
discendi cupidum."(GA.CA.302, f. 106) 

329. herste Reg. 1.175, GA CA.302. f 141; Duker 1897, 71 -72; Witkam, D.Z. VI-2, 168 
en X-I, 82. 

330. Eerste Reg. f.159; GA.CA.302, f.88v; Molhuvsen, Bronnen I 86; Witkam, D Z. VI-
2. 164, 165 en X-I, 77. 

331. Eerste Reg. f.160 I6lv; GA.CA 302, f.l07-108v; Duker 1897, 68; Witkam, D.Z. 
VI-2, 167, VII 123 en X-I 77. 78. 

332. Eerste Reg. f.162 164v. GA.CA.302, f.HOv; Witkam, D.Z. VI-2, 153, 154, 167, 
168 cn X-l, 78. 

333. Eerste Reg. f.168 I68v; GA CA.302, f.113; Witkam. D.Z. VI-2. 201. 
334. Eeiste Reg. f.l72a-w; GA.CA.302. f.ll7-138v; Molhuysen, Bronnenl 86; Wit

kam. D.Z. VI-2, 168 en X-I, 80. 81. 
335. "Quis igitur malorum omnium auctor? quis architecton? quis'? nisi ille. . 

Jeremías Bastingius." (GA.CA. 302. f. 121v) 
336. "Quo ore ambitionem reprehendet ambitiosus'? qua fronte inertiam, iram, invidi

am, ebnetatem. qui vino, inertiae. iiae, invidiae est deditus'.'"(GA CA.302, f. 129v) 
- Kennelijk beschuldigden Bastingius en Bertius elkaar wederkerig van dronken
schap; cl. Duker 1897, XXIII (overigens staat de uitvoerige verklaring van Bertius 
in het Eerste Register niet bij de notulen van 12 januari, zoals Duker schrijft, maar 
bij die van 15 januari). 

337. "miserum me qui unquam Collegium istud maledictum ingrcssus sum!" had 
Bastingius ooit ge/egd (GA.CA 302, 1.125v) 
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338 "Sequitur nunc, ut apcrtis lontibus, nvos vobis ostcndam ordine Ac primum 
ipsum praesidem videte "(GA CA 302, f 129\) 

339 "Deligite vobis aliquem virum gravem, modestum, sobnum, diligentcm, qui et 
ante scholdc dlicui cum laude praefuent, et ipse nonnihil hdbeal in vultu dietisque 
austcntdtib " (GA CA 302, f 137v) - Uit de toevoeging "qui et ante scholac ahcui 
cum laude praefuent" zou men kunnen opmaken, zoals Dukcr doet, dat Bertius 
curatoren een hint heeft willen geven, in die zin, dat ¿e moesten proberen 
Kuchlinus weer te strikken voor het regentschap 

340 Eerste Reg f 173-174v, GA CA 302, f 139-140v, Witkam, D Ζ VI-2, 168, 201, Χ
Ι 81, 82 

341 Winkelman 1945, 53 
342 Eerue Reg f 190-193, Duker 1897, 69, Witkam, D Ζ X-I, 84 Volgens Winkel

man 1945, 53 kwam de overeenkomst met Kuchlinus pas in juni 1595 tot stand 
Kist brengt de terugkeer van Kuchlinus in verband met het overlijden van diens 
vrouw, die niet al te veel plezier in Leiden beleefd zou hebben (Kist 1850, 51) 

343 Acta Senatu4 van 1 februari 1595 ( A S F 259) f 37v, Molhuysen, Bronnen I 82 
344 Volgens A S F 259, f 37v uit het 7e uur 's morgens of het 4e uur 's middags, 

volgens het Dianum Ève/ardi Bronehormi 1898, 86 uit het 7e of het 8e uur -
Volgens Burmannus 1724, 578 en Paquot 1770, 109 kreeg Bertius al in oktober 
1594 toestemming, ethiek te doceren 

345 A S F 259, f37v, Molhu>sen. Bronnen\ 82 
346 A S F 259, f 37v, Burmannus 1724, 578, Dianum Ev Bronchoruu 1898, 87, 

Molhuysen, Bronnen 1 82, Sassen 1941, 20, Winkelman 1945, 53, Witkam, D Ζ I 
66, III 24, V 109, Vl-I, 42 en Vl-2, 159 Duker 1897, 68 plaatst dit voorval ten 
onrechte op 9 februari 1594 - Dat Bertius overigens niet de enige was, wie dit 
overkwam, doch dat het ook andere hoogleraren soms onmogelijk werd gemaakt, 
hun colleges te geven, blijkt uit een aantekening van Burmannus bij een brief van 
Raphelcngius aan [ ipsius "per totum annum tot turbac fuerunl, ut nee professo
res muñere suo fungerentur, nee studiosi ad officium redirent" (Burmannus 1724, 
197, Duker 1897, 68) - Johannes Wtenbogaert, geboren 11 februari 1557 te 
Utrecht, overleden 4 september 1644, was een van de bekendste arminiancn, 
onder /ijn leiding werd de Remonstrantie van 14januari 1610 opgemaakt Bekend 
is zijn KerckeUcke Historie Veel gegevens over 's mans leven en werken kan men 
vinden in II С Rogge, Johannes Wtenbogaert en zijn ti/d, 3 delen, Amsterdam 
1874 76 Zie ook W B W l l 1469 1472 

347 Rddemaker 1967, 31 
348 ibid , 30 Dat Bertius ethiek doceerde, wordt ook nog bevestigd door Meursius 

1625, 235, breherus 1688. 1525, Delprat 1858, 10 
349 Tvecle Register (А С 101) f 123v, Molhuysen, Bronnen I 90, Witkam, D Ζ 1 66, 

67, Vl-2. 170 en X-I, 19 
350 risedè Reg I 140, Molhuysen, Bronnen I 87, 90, Witkam, D Ζ I 67, VI-2, 170 en 

X-I, 22 
351 ¡wede Reg t 14lv, Duker 1897 68, Molhuysen, Bronnen I 87, 90-91, Witkam, 

D Z 1 67 68, Vl-2, 170 en X-I, 23 
352 ¡wede Reg I I42-I42v, Burmannus 1724. 578, Paquot 1770, 109, Molhuysen, 

Bronnen I 91. Witkam, D Ζ 1 68 Vl-2, 170 en X-I, 23 
353 Molhuysen, Bronnen I 338* 
354 "Cxpertus est non frustra fuisse consilium meum, faxit Deus optimus maximus ne 

quid expcriamur gravius " 
355 over f-ranciscus Gomarus (François Gomaer), geboren 30 januari 1563 te Brugge, 
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overleden 11 januari 1641 te Groningen is reedb veel geschreven, ik verwijs naar de 
door Van Itterzon geschreven biografie alsmede naar NNBW VII 483-486 

356 Eerste Reg f 159nv, GA CA 302, f 106v, Duker 1897, 72, XXXI, Witkam, D Ζ 
VI-2, 166, en X-I, 77 - De zin waar het om gaat in deze verklaring "non viden 
nobis ex hoc scripto autorem ipsius, vel tantulum factiom Jesuitarum addictum 
esse" 

357 Eerste Reg f 159nv, GA CA 302, f 106v, Duker 1897, 72, XXXI-XXXII, Wit
kam, D Ζ VI-2, 166, 167 en X-I, 77 

358 "Bene habet, depulsa est tandem prima et gravissima Hdereseos calumnia, quam 
mihi latenter nonnuli incerto autore, incerto argumento ad me ex Ecclesia 
enciendum contechnati sunt et dcpulsa est judicio gravissimorum virorum, 
quorum ego in hac re testimonium amplector, autontdtem suspicio " (dit laatste is 
ongetwijfeld een schrijffout ι ρ ν "suscipio") 

359 "Paccm amo, paci studeo, cam ut detectis fraudibus et mendacns videamus 
aliquando, opto ex animo " 

360 Eerste Reg I 256v, GA CA 302, f204, Duker 1897, 72, Dianum E\erardi Broni-
horstn 1898, 91, Witkam, D Ζ Vl-2, 169 en X-I, 91 

361 zie bijlage II 
362 Molhu>sen, Bronnen I 344*-359*, de artikelen betreffende de subregent zijn hier 

opgenomen als bijlage V 
363 Molhuyscn, Bronnen] 83, Winkelman 1945, 53 
364 LBI , А С 128, f67, Duker 1897, XXIX 
365 zie hoofdstuk 1, opvallend, hoe zo'n (al dan niet waar) verhaal blijft voortleven 
366 UBL,AC 128, f67 95, Witkam, D Ζ VI-2, 169, 170 -IndeUBL, Β Ρ L 293 В is 

een brief van Meruia, gedateerd 13 december 1595. aan Menso Alling, de vader 
van Daniel, met mededelingen over deze geruchten "Rumor spargi coeptus Jumo, 
si bene memini, mense, simsterior de Petro Bertio Rumons auctor fuerat 
Walravius quidam Bomelanus, Collegi! quod nominavi famulus" 

367 De Akademische Vierschaar was een eigen universitaire rechtbank, samengesteld 
uit zes vertegenwoordigers van het stadsbestuur en vijf van de Senaat (ni de 
rector en de vier assessores) Wie in het Album Academicum stond ingeschreven, 
kon slechts voor de Akademische Vierschaar worden gedaagd, en niet voor een 
gewone rechtbank, een voorrecht, daar de vonnissen van de Vierschaar meestal 
milder waren dan die van gewone rechtbanken Zie R E O Ekkart, in Letdse 
universiteit 400, Amsterdam 1975, 44 

368 Winkelman 1945, 53 
369 Eerste Register, not van 27 dec 1595, Duker 1897, XXX XXXI 
370 Eente Register, ibid , Duker 1897, 69 
371 Duker 1897, 45 
372 In de grote (algemene) catalogus van de Leidse U В staat dit gedichtje vermeld als 

"Hs Arch Sen no 90", in feite is dit dus A S F 347, f 123 Men gebruikt 
namelijk thans de nummering van Hardenberg ( A S F , A C , enz ), die oude 
nummering is van Molhuysen 

373 het gedichtje wordt ook genoemd in de Catalogus van theses m de ¡aren 1581-1595 
aan de Leidsche Academie \erdedigd. Leiden zj , 10 

374 over de vroege dood van Janus Dousa jr spreekt Bertius o a in een brief van 24 
februari 1597 aan Scipio Gentihs, hoogleraar in Altdorf (de/e brief in Staats-und 
Universitätsbibliothek Hamburg, Handschnftenabtcilung, Signatur Sup ер 44, 
89) 

375 Paquot 1770, 109 beweert zelfs, dat Bertius - op voorstel van Jan van Hout -
officieel tot onderbibhothecaris is benoemd 
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376 zoals Bertius zelf zegt in het voorwoord van zijn, in 1595 verschenen, Nomenclá
tor 

377 Molhuvsen, Gesch der Umv bibl, 1905, 12 
378 Meursius 1625, 235, Freherus 1688, 1525, Hendreich 1699, 542, Van Hoogstraten 

1725, 222, Baillet II 1725, 79, Niceron 1735, 86, Paquot 1770, 111, Kok 1787, 497 
(spreekt over de "Nomenclatio"), De Chalmot 1798, 388, Biogr Nat 1827, 75, 
Siegenbeek II 1832, 7, Biogr Umv 1845, 267, Glasius 1851, 110, Van der Aa, 
BWNI 137, Allard 1870, 8, Schotel 1875, 63, Kobus 1886, 144-145, Petit 1894, 
145, Molhuysen, Gesch Umv bibl 1905, 15, NNBW1 321, Dictionnaire 1935, 
1017en 1018, Witkam, D Z 180,85, l l l , i dem,DZ III bijlage, 39', 40', idem, D Ζ 
X-I, 46 

379 Witkam D Ζ I 80, idem, D Ζ III bijlage, 39' 
380 fol A4v, Meursius 1625, 235, breherus 1688, 1525, Glasius 1851, 110, Witkam, 

D Z 185, idem D Z 111 bijlage, 40' - In het Verbael(VM , А С 102) bevindt zich 
een rekest van Jdn van Hout, waarin hij o a verklaart (f 6v) dat hij de gehele 
regeling voor de bibliotheek, /oals die door Bertius is uitgevoerd, heeft gemaakt 

381 Schotel 1866, 8 
382 Meursius 1625 235, Freherus 1688, 1525, HendreiLh 1699, 542, Kok 1787,497 
383 Eerst kiceg hij 23 gulden en 18 stuivers, ter bestrijding van de onkosten die hij had 

gemaakt Veibael f 12, Witkam, D Ζ I 111, idem, D Ζ X-I, 46 I ater (op 12 mei 
1597) kreeg hi] nog cens 150 gulden als beloning voor zi]n werk Molhuysen, 
Bronnen 1 102, idem, Bronnen I 373* idem, Gesth Umv bibl 1905, 15 

384 Paulus Merula, geboren 19 augustus 1558 te Dordrecht, overleden 20 juli 1607 te 
Rostock, was classicus, jurist en historicus In 1587 werd hij ingeschreven als 
advocaat vooi het Hof van Holland In 1592 werd hij benoemd lot buitengewoon, 
in 1593 tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis aan de Lcidse universiteit In 
1597 werd hij geschiedschrijver van Gelderland Zie verder NNBW II 902-904 en 
de daar vermelde werken 

385 Molhuysen, Gesch Umv bibl 1905, 15 17 
386 Winkelman 1945, 53-54 
387 Patin 1691, 427 (brief no 258), Burmannus 1724, 578 Guy Patin, geboren 31 

augustus 1602 te Hondene (bij Beauvais) overleden 30 augustus 1672 te Parijs, 
was een Frans taalkundige, geneesheer en latinist Hij was hoogleraar aan het 
College de l·ranee Zie R Pintard, Le libertinage erudii pendant la première 
moitié du Urne siede 1943 

388 De Navorscher 1865, 356 
389 NNBW II 355, Winkelman 1945, 15, Rademaker 1967, 26 
390 Meursius 1625, 235, Niceron 1735, 90, Kok 1787, 497, De Chalmot 1798, 388, 

Glasius 1851, 110, Van der Aa, BWN 1 137, De Navorscher 1854, 61, Allard 1870, 
8 en 58, Duker 1897, 69, NNBW I 321, Dictionnaire 1935, 1018, Winkelman 1945, 
54, Evenhuis 1965, 141, Rademaker 1967, 25 26 - Orlers is er dus naast, wanneer 
hij "de Hddth-geleerden D Petrus Bertius de Swagher van Cuchlinus Saliger" 
noemt (Orlers 1614, 172) Volgens NNBWI 321 en ook volgens Witkam, 
D Ζ VII 156 vond de ondertrouw pas op 10 febr 1596 plaats, te Amsterdam, een 
huwelijksdatum wordt daar niet genoemd - La Flandre 1867!68, 115 geeft 1600 
als jaar waarin het huwelijk gesloten werd 

391 Niceron 1735, 89, Paquot 1770, 111, Van der Aa, BWNI 137, Allard 1870, 58, 
Dictionnaire 1935, 1018 

392 zie hoofdstuk 7 
393 Gerardus Joannes Vossius, geboren in 1577 bij Heidelberg, overleden op 17 maart 

1649 te Amsterdam, werd later een beroemd geleerde In 1615 zou hij Bertius 
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op\olgcn als regent van hel Statencollcge Hij moest deze funktie in 1619 weer 
neerleggen daar hij verdacht werd \an onrecht/innigheid (zie hoofdstuk 5) In 
1622 werd hj echter hoogleraar retorica en geschiedenis te leiden, en in 1631 
hoogleraar geschiedenis te Amsterdam Een benoeming als hoogleraar te Cam
bridge wees hij in 1624 van de hand Zijn werk was van grote invloed op de 
wetenschap vooral op de klassieke taalwetenschap en de geschiedenis 7ie over 
hem de uitstekende dissertatie van C S M Rademaker, Gerardus Joannes 
I «н/ш Zwolle 1967 

494 Rademaker 1967 26 
395 Meursius 1625 235, Freherus 1688 1525, Paquot 1770, 109, Allard 1870, 8 
396 de volledige titel luidt Orano Panegxnca de Felici expedilione Belgui ехегсііич, 

Míiisque tiimesin spano Berka Weursa, Grolla, Goora Bre\oruo, Emcheda, 
Oimeisia Oldenwel Linga, locnque \icinis, ductu ¡llustms Print ¡pis D Mavn-
ni Comins a \assou &c Gubernatons Hollandiae & Westfnsiae Recitata 
l ugdwii Bata\ orimi in Collegio Theologie o lllust DD Ordmum Hollandiae & 
Westfristae VI Kal Decembni Anno cl J. l_, xcvu Adiecta mnt alrquot 

Caimina tpmitia eiusdem aigumenti Lvgdvni Batavorvm, Ex officina loannis 
I'atij Anno 1597 

397 Molhuvsen, BronnenX 106 
398 Resoluties \an Curatoren van 8 mei 1599, Sepp 1873, 60, Molhuysen, Bronnenl 

120, Sassen 1941 20 
399 "Decretum ut moneatur per Mag c u r n Rectorem Bertius Sen Acad metuere ne lili 

male cedat hoc tempore si quid publice institueret " Acta Senaius van 8 juni 1599 
(en niet, zoals Duker 1897, 69 meldt, van 8 mei), Molhuysen, Bronnenl 116, 
Sassen 1941, 22 Burmannus 1724, 578 en Paquot 1770, 109 plaatsen deze 
gebeurtenissen in luni 1598 

400 UBL, A S Ъ VIb, f 140 (gedrukt folioblad), Molhuysen, Bronnen I 384* 
401 Album Scholasticum 1941, 10-11, Sassen 1941, 43 
402 "Decretum ut В Vulcanius significarci Ρ Bertio visum Scnatui Acad consultum 

ut per cedulam moneat studiosos sc ob ncgotia quaedam dilaturum aliquamdiu 
praelectionem bthices Respondit se ld facturum" (Acta Senaius van 17 juni 
1599) Wie met dat "se" in het laatste zinnetje bedoeld is, is niet duidelijk 
Waarschijnlijk Vulcanius, Bertius zal immers geen toegang gehad hebben tot 
senaatsvergaderingen Als Bertius er wel mee bedoeld is, lijkt hel er veel op dat hij 
zi|n belofte niet heeft gehouden Molhuysen Bronnen 1116, bassen 1941, 22 23 

403 Molhuvsen, Bronnenl 117 Overigens is deze maatregel zeer kort, of zelfs 
helemaal niet van kracht geweest, daar wc in de Acta Senatus van 5 januari 1600 
lezen "Decretum ut Ρ Bertius doccat dcinceps hora 2·1 ut solet, eamque 
retineat " (Molhuysen, Bronnenl 118) 

404 waarvoor hij een wedde van / 200 kreeg, zoals we in de Resoluties van Curatoren 
kunnen lezen, Molhuysen Bronnenl 124, Duker 1897, 70, Album Scholasticum 
1941. 10 11, Sassen 1941, 20 (waar hij ten onrechte zegt. dat Bertius van 1600 tot 
1619 hoogleraar was, toen Bertius regent werd, legde hij het hoogleraarschap weer 
neer, en pas na zijn ontslag als regent in 1615 werd hij wederom hoogleraar, tot 
1619), idem 1941, 43 (hier heeft Sassen wel de juiste datering). Winkelman 1945, 
108 Winkelman wi|st erop dat deze benoeming ten onrechte nogal eens in 1608 
geplaatst wordt, zo o a Siegenbeek II 1832, Toev en Bijl 84, Kobus 1886, 
144-145, Petit 1894, 144 

405 Petri Bertii Poemation ad Apollonium Scotte, quum ¡uns Vtnusque Doctor 
publice remmciaretur ¡n Academia Iugduno-Bata\a, XII Kal Octob AnnociD 
П) с Lugduni Batavorum. Ex Officina loannis Patii Anno c O О с 
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406 Hessels. EI BAI 1887, 911 b 
407 hele 1884 56 
408 gedrukt bi| Raphelcngius, leiden 1605 
409 Hendreich 1699, 542. I iele 1884. 25, ibid , 56, Hessels, El ΒΛ I 1887, 911 b 912 a, 

Petit 1894, 145. Molhmsen, Bnefwmeling \ari Hugo Groiius 1 1928. 600, 
Diaionnaire 1935, 1019 1 iele en Hessels geven een indeling in vijf (ι ρ ν vier) 
boeken Vossius 1650, 260 (^5) /egt. dat het werk in 1601 verschenen is, Paquot 
1770. 111 laat het werk eerst in 1606 verschijnen, en geeft ook een indeling in vijf 
boeken Vossius geeft in /ijn De Scientm Vlathematicis §І5 (ρ 261) een gedicht, 
dat hij gemaakt had toen hij voor het eerst de Tabulae geograplmae van Bertius 
gelc/en had Ook Voctius heelt dit werk van Bertius als studieboek gebruikt, /oals 
hij in /ijn Пктіеч heautoniimoroumenos (p 243) schnjlt (Duker 1910, 40) 
Over dit werk van Bertius en de verschillen tussen de diverse drukken ervan leze 
men het artikel van С Ρ Burger jr in Het Boek XIX 1910, 101-320 

410 Daniel Hemsius werd in 1580 ol 1581 te Gent geboren en overleed op 25 februari 
1655 te leiden Aan de 1 eidse universiteit vervulde hij de volgende funkties 
buitengewoon hoogleraar ¡n de dichtkunst (1603). professor linguae graecae 
(1605) bibliothecaris (1607, als opvolger van Meruia), secretaris van de Academi
sche Senaat (1608), professor ordinarius in het Grieks (1609) en hoogleraar in de 
geschiedenis (1613, na de dood van Baudius) Als geleerde en dichter genoot 
Ileinsius in 7ijn tijd een Europese naam Verdienstelijk is vooral zijn bewerking 
van Aristoteles' Poetica Groot was ook zijn roem als latijns, nederlandsengneks 
dichter Hij heeft zich verder o a op het terrein van de godgeleerdheid en op dat 
van de geschiedschrijving bewogen Veel gelezen werden zijn redevoeringen Zie 
verder N\BW 11 554 557 

411 Lerste Register ad 8 febr 1601 
412 Petit 1894, 147 
413 Over de/e beroemde lunst en letterkundige (geboren 10 april 1583 te Delft, 

overleden 78 augustus 1645 te Rostock) is reeds /oveel geschreven, dat het me 
weinig zinvol lijkt, in herhalingen te vervallen, ik verwijs naar NNBW II 523-528 
en de daar genoemde literatuur 

414 de briel die /ich bevindt m de Bibliothèque Nationale te Parijs (fonds Dupu> 675 
I 18) is ook gepubliceerd door Molhuysen, BriefnisKlmgl 29-30 

415 hestus Hommius, geboren 10 februari 1576 te Jelsum, overleden 5 juli 1642 te 
Leiden, studeerde theologie in Franeker en I eiden Hij was predikant in Dokkum 
en I eiden Hij stond aan de zijde van Gomarus en keerde zich fel tegen de 
remonstranten Zie Ρ .1 Wijminga Feuui Hommius, l eiden 1899 en voorts 
N'NBWX 382-381 

416 Wijminga 1899, 20-21 
417 Aenspiaeck В I b, zie hoofdstuk 4 
418 hrancisci Goman Oratio hunebris, m Obitum D tranciaci ¡umi Habita à 

funere, m auditorio publico Academiae Ije\densis, die VII Kal Novembris, Anno 
cIJ ID с II - Achter de lijkrede volgen verschillende latijnse en franse gedichten, 
o a ook van Bertius Knuttel 1889, nr 1207 

419 Gomarus, Bedencken ρ 42, Van Itterzon 1930, 78-81 
420 Vanae orbis unnersi et ems partium labulae XX geograplmae ex antique 

geogiaplm et hfHoncu confectaeper Ρ Bertium Niceron 1735, 99, Paquot 1770, 
III . De Chalmot 1798, 394, Biogr Nat 1827, 76, Van der Aa. BWN 1 138, Petit 
1894. 146 

421 Resoluties \an Curatoren d d 9 10 febr 1603, Molhuvsen, Bronnen I 150 
422 Duker 1897, 69 
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423 Wtenbogaert 1647, f 320b, Caspar Brant 1724, 95, Wijminga 1899, 33-34, Van 
Itterzon 1930, 97, Bangs 1971, 253 - Nicolaas Grevinchovius (Grevinchoven) 
werd geboren te Rotterdam (in welk jaar, is niet bekend) en overleed in mei 1632 te 
Hamburg Hij was de zoon van Caspar Grevinchovius (een orthodox predikant, 
die in 1579 Bertius senior als predikant in Rotterdam opvolgde) Nicolaas 
Grevinchovius ondertekende de Remonstrantie van 1610 Ook hij was predikant te 
Rotterdam In 1618 werd hij door de Zuidhollandse synode afgebet De laatste 
jaren van zijn leven was hij veel in Duitsland Zie N\BW II 506 507 

424 Allard 1870, 15 
425 Sommige bronnen spreken o\er een indeling in drie. andere over een indeling in 

zes boeken - Vteursius 1625, 236, Hendreich 1699, 542 (zegt abusievelijk, dat het 
werk in 1601 verschenen is), l'dquot 1770, III , Van der Ла, BVVN Ι П8, Petit 
1894, 147, Dictionnaire 1935, 1018, Sassen 1941, 27 28, Sassen 1959, 124, 
Rademaker 1967. 38 

426 Sassen 1941. 27 28 
427 Molhuvsen, Bronnen I 155 
428 Archief van de Med Hcrv Gemeente te Delft (berustend in het gemeente-archief 

Dcllt), archief van de kerkeraad, inv nr 116 - Mincius werd op 4 oktober 1604 
als rector aangesteld Zie Jaanus 1950, 163 

429 Burmannus 1724, 578. Duker 1897. 70, Molhuysen. Bronnenl 153, Sassen 1941, 
27, Winkelman 1945, 71 

430 Sassen 1941, 27 
431 Acta Senatus van 9 oktober 1604, Molhu>sen, Bronnenl 154, 155 
432 Hendreich 1699, 542 (plaatst de rede ten onrechte in 1601). Burmannus 1724. 578, 

Paquot 1770, ll l .Glasius 1851, 110, Allard 1870,8, Knuttel 1889, nr 1284, Petit 
1894 147 Duker 1897. 69. Dictionnaire 1935, 1018 (noemt 1594 als jaar van 
verschijnen) 

433 Resoluties van Curatoren d d 8 nov 1604, Molhuysen, Bronnenl 156 
434 Ρ Bertn Oratio De vita &. obitu Nobilissimi vin D lam Dousae Mordovia 

Domini, Supremi Bataxiae Concihi Adseswns, Curatone Academiae Lugduno-
Bata\ae & Archivorum Praefecti, Habita Ivgdxm Baia\onm post exsequias 
ejubdem 1 vgdvm Batavorvm, Ex Officina loannis Patii An c O ID civ 

435 " tum ob vulnus ex suavissimorum libcrorum meorum obilu nuper aeeep-
tum " - Op welke kinderen Bertius hier doelt (ervan uitgaande, dat "liben" 
letterlijk gebruikt is), viel niet te achterhalen, zoals bekend, was kindersterfte in die 
tijd een veel voorkomend verschijnsel 

436 "Ego, qui & naturae instinctu & propriac voluntatis destinationc semper medi-
ocna, atque haec ipsa non nisi trepide admodum appeterc solco, " 

437 Evcrhardus Bronchorstius, geboren 27 maart 1554 te Deventer, gestorven 27 mei 
1627 te Leiden, was een groot rechtsgeleerde Hij kreeg zijn opleiding aan diverse 
(voornamelijk Duitse) hogescholen In 1587 werd hij hoogleraar te Leiden, waar 
hij, zoals we hier zien, in 1604 rector was Zijn bekendste werk is zijn Dianum sive 
Adversaria omnium quae gesta sunt m Academia I^eydensi, waar in deze mono
grafie ook meermalen uit geput is Zie NN'BW I 471-472 

438 Josephus Justus Scahger werd geboren op 5 augustus 1540 te Agen (in Zuid-
Franknjk) en overleed op 21 januari 1609 te Leiden Over deze grote filoloog zie 
NNBW V 660-667 en de daar genoemde literatuur 

439 "Ipsius ergo auspiciis, mea opera, tuo. Houtene, Consilio Bibliotheca Academica 
eo quo nunc est loco atque ordine digesta est " 

440 "In Orationem CI V Petri Bertn Divis manibus lam Dousae SS " 
441 Isaac Casaubonus was de zoon van een Zwitserse predikant, die, na lange tijd in 
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Frankrijk te hebben gewoond, naar Engeland was overgestoken, waar hij in 1614 
overleed Hij was protestant, doch verwierp de onvrijheid van de wil en het 
"decretum hornbile" 

442 Casaubonus 1709, 228 (nr CCCCXXVII, ine "Per mihi gratae fuerunt.. "). 
443 "Non enim dubito, quin hoc olio, quo frueris, utaris sic, ut eâ píetate atque 

eruditione virum decet " 
444 Casaubonus 1709, 256 (nr CCCC1 XXX, ine "Graüssimae mihi tuae litterae 

fuerunt ") 
445 "Laudo vero consilium tuum & propositum illustrandi omnes Ькорршуач 
446 "Saepc enim & olim, & nostra quoque memoria observo evenisse, ut ignoratione 

ejus partis Ecclesiasticae Histonae, hommes minime mali, in cjusmodi sententias, 
aut formulas loquendi incogitantes inciderent, quas defendere sine errons contagi-
one non possent " 

447 " qui ignorationc potius quam volúntate offendunt, opera atque industria 
bonorum merentur ddjuvan " 

448 "haque perge. Vir doctissime. ut cocpisti, tacem minus pcritis accendere 
449 LBL, cod Vulc 106 (ine "Remino tibi Indiculum ") 
450 Rogge, WtenbogaertX 1874. 288, doch vooral Posthumus Meyjes 1975 
451 Volgens Paquot 1770, 111 sticif hij op 2juli, volgens NNBW II 353 en Winkelman 

1945, 56 op 3 juli, volgens Bangs 1971, 281 al in juni, hetgeen mij onjuist lijkt, 
daar we uit de Acta Senatwt weten, dat hi) op 5 juli begraven werd (hij /ou dan 
hooguit op 30 juni gestorven kunnen 7ijn) 

452 Atta Senatus van 4 juli 1606, Duker 1897, 64, Molhuysen, BrormenX 163 
453 Werncrus Helmichius, geboren in 1550 te Utrecht, overleden 29 augustus 1608 te 

Amsterdam, studeerde o a te Genève en te Heidelberg Van 1579 tot 1589 was hij 
predikant te Utrecht Een aangename werkkring heeft hij er niet gehad Juist in die 
jaren dat hij er stond, waren m Utrecht de moeilijkheden tussen de besloten of 
Consistoriale gemeente, die een belijdemskerk en toepassing van de tucht wilde 
(lot de/e groep behoorde Helmichius), en de open of St Jacobsgemeente onder 
Hubertus Duyfhujs, die tegenovergestelde denkbeelden voorstond Aanvankelijk 
scheen wel de invloed der Consistonalen boven te drijven, vooral in de Lcycesterse 
jaren, maar op den duur wisten toch de Duyfhuysianen, gesteund door de 
politieken, die invloed weer te breken In 1590 werd Helmichius predikant in 
Hellt, in 1602 in Amsterdam Zie verder NNBW III 564-568 en de daar genoemde 
literatuur 

454 Tweck Register f 50 
455 Johannes Becius (Beek), geboren december 1558 te Frankfort aan de Main, 

overleden 26 januari 1626 te Dordrecht, was predikant in o a Antwerpen en 
Dordrecht Becius was een geleerd man, die door zijn aangenaam karakter vaak 
bemiddelend optrad bij kerkelijke moeilijkheden Hij heeft ook meegewerkt aan 
het totstandkomen van de Statenvertaling van de bijbel Becius was een contra
remonstrant Zie NNBW I 267-268 

456 Resoluties van de Staten van Holland van 27 juni, 15 juli, 25 augustus en 8 
september 1606, Meursius 1625, 235, Sweertius 1628, 602, Hendreich 1699, 542, 
Soermans 1704, 118, Van Hoogstraten 1725, 222, Halma 1725. 132, Niceron 1735, 
86, Paquot 1770, 109-110, Kok 1787, 497 (zegt onjuist, dat Bertius al in 1600 
regent werd, verder weet Kok te melden, dat sommigen zeiden dat Bertius het 
aanbod om regent te worden had afgeslagen). De Chalmot 1798, 388-389. Biogr 
Nat 1827, 75, Sicgcnbeek II 1832. Toev en Bijl 283, Biogr Umv 1845, 267, Kist 
1850, 51,Glasius 1851, 110, Van der Aa, BWN 1 137, AteïM^er 1859, 290, Rogge, 
Wtenbogaertl 1874, 288, Kobus 1886, 144-145, Petit 1894, 144, Duker 1897, 
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64 65: N'NBW I 321: Dictionnaire 1935. 1017: Sassen 1941. 20. Winkelman 1945. 
57; Reitsma-I.indeboom 1949. 226. 

457. Brieven Statene oliede I 375. 
458. Eerste Register, not. van 8 aug. 1606: Duker 1897. 65. 
459. Uiteindeliik gaf hij zijn werk Van de ketten/e Pelagli ende Caelestii in 1609 uit. 
460. teiste Register, not. van 8 aug. 1606; Duker 1897. 73. 
461. Eerste Register, not van 8 aug. en 21 nov. 1606; Duker 1897. XXXII. 
462. G. Brandt II 1764. 67; Paquot 1770, 110; Van Itter/on 1930. 111. 
463. Caspar Brant 1724. 297-298. G. Brandt II 1764. 67; Bangs 1971, 281. 
464. /ie hoofdstuk 4. - Allard 1870. 9 10. 
465 We lezen hierover in een briel van Grotius aan Daniel Heinsius. van 11 november 

1606; /ie Molhuysen. Briefwisseling I 1928. 74. 
466. Dominicus Baudius (Dominique Ie Bauldier), geboren 8 april 1561 te Rijssel en 

overleden 22 augustus 1613 te Leiden, studeerde aanvankelijk theologie (in 
Leiden. Gent en Genève), later rechten. Hij was advocaat bij het Hof van 
llolland(l587) en bij het gerechtshof in l'arijs(1592). In 1603 werd hij benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar in de welsprekendheid te Leiden. In 1608 werd hem ook 
hel onderwijs in de geschiedenis en de rechten opgedragen; in 1611 werd hij 
gewoon hoogleraar. Baudius was een uitnemend Latijns dichter. Behalve diverse 
gedichten afzonderlijk gaf hij in 1607 Poemata varia uit. Belangrijk /i)n ook de 
vele brieven van en aan hem. die na 7i|n dood werden uitgegeven en waarin de 
bekendste geleerden van die tijd voorkomen. Zie verder P. !.. M. Grootens, 
Dominicus Baudius. Een leven.s.sihets uit hei Leidse humanistenmilieu. I56I-I6IJ, 
N'iimegen Utrecht 1942. en NNBWVI 81 82. 

467 de volledige titel van Vossius' werk is: Oratonarum ¡n.slitultonuin Lihn VI; /ie 
Rademaker 1967, 67-68. 

468. volgens Winkelman op 3 februari, volgens Duker en Knappert op 5 februari. 
Resol, van de Staten van Holland 1607, f.37: Siegenbeck II 1832. Toev. en Bijl. 84; 
Allard 1870. 8: Oud-Holland 1885. 258; Duker 1897. 73 74; Wijminga 1899. 74; 
Knappert 1911. 161; Album Scholast. 1941. 10 II: Sassen 1941. 33; Winkelman 
1945. 57; Den 'lex 1966. 209. 

469. Soermans 1704. 88 (die, onjuist, meldt dat Bertius /¡ |п professoraat al in 1605 zou 
hebben neergelegd); Sicgcnbeek II 1832. locv. en Bijl. 84; Glasius 1851. 110; 
Duker 1897. 73: Molhuvsen, Bronnen I 170. 175; Sassen 1941, 33; Album 
Siholast. 1941. 10-11. - Gilbertus Jacchaeus (Jack) werd rond 1578 te Aberdeen 
geboren en overleed in 1628 in Leiden Hi| kreeg /ijn opleiding o.a. in Herborn (bij 
Piscator) en Leiden. Daar werd hi|. na de dood van /ijn landgenoot Murdison. op 
9 augustus 1605 aangesteld tot buitengewoon hoogleraar in de logica. Streng was 
hem verboden, theologische kwesties aan te roeren. In 1607 volgde hij dus. zoals 
we hier zien. Bertius op als professor elhices (zie Hand van utrat. van 31 aug. 
1607). Hi| hield /ich /eer streng aan Aristoteles. Tevens legde hij zich toe op de 
studie der mcdiciinen. en promoveerde daarin /elfs, in 1611. In 1612 werd hij 
gewoon hoogleraar en aanvaardde hij het onderwijs in de fysica. Hij was bevriend 
met vele remonstranten: hij werd op 31 augustus 1619. evenals Bertius en Barlaeus. 
in /ijn ambt geschorst en eerst in februari 1623 m zijn rechten hersteld. Zie verder 
NN'BW I 1197-1198 en de daar vermelde literatuur. 

470. Over Bulaeus (1580 1611) /ie. Brieven Slatencollege I 209. 210; Hand, van curat. 
van 8 febr. 1609 en 8 mei 1611; Resol, van de Staten van Holland\an 30 mei 1609; 
Atta acad. l.ugd.-Bal., cod. VIII. f.50. 

471 Eerste Register, not. van 9 febr. 1607; Duker. 1897, 73. 
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472 Den Гех 1966. 209 
473 Düker 1897. 74, Knappert 1911. 161 
474 UBL. cod Pap 15 (ine "bacil humanitas tua ") 
475 Scholler 1951, 8 
476 Lucas Ireltatiub junior werd op 25 april 1574 te 1 onden geboren en overleed in 

augustus 1607 te Leiden Sedert 1595 was hi| Waals predikant te leiden Hij 
volgde op 11 mei 1603 /ijn vader op als buitengewoon hoogleraar in de godge
leerdheid aan de 1 eidse academie, en werd op 18 februari 1606 gewoon hoogle
raar Lvenals l ubbertus en Gomarus was hij tel tegen de socinianen gekant Zie 
NNBVVX 1039 1040 en de daar genoemde werken 

477 in de At ia van de/e svnode Ic/cn we, "dat oot D Petrus Beriius, regens, versocht 
hebbende extract van de resolutie des svnodi. beloolt heeft hemselven dacrnae te 
draegen" (Reitsma-van Veen, Aaa III 1894,262) Zie ook Rogge, Wtenbogaertl 
1874, 288 en Van Itterzon 1930, 115 

478 Wtenbogaert 1647, 444-445, Halma 1725, 132 
479 Dit "of dient men niet 70 op te vatten, dat Armimus en Bertius een provinciale en 

een nationale synode geli|kstcldcn 
480 Tnglandius 1650 305 307, bekhof 1921, 46 
481 Dianum Ь\ Biomhorsiii 1898, 118 geeft als datum van overlijden 12 september, 

doch bli|kens de exemplaren van de lijkrede die we nog bc/itten, is de rede op 16 
augustus gehouden 

482 Hendrcich 1699.542, Paquot 1770, 111, Glasius 1851, 110, Allard 1870, 6, Knuttel 
1889 nr 1393, Petit 1894, 147, Wijminga 1899, 191, Duuonnaire 1935, 1018 

483 Ρ Bcrtii Oratio f\iiebns in obuum Rineicmli & Clanuinu Vin D Iмае Trekatii, 
SS ae Theologiae Douons m Academia Bata\orum lugclunemi. Et eiusdem 
tiíleuae Gallicae Pastori1, sibilantissimi Habita post exsequias m Auditorio 
Theologtio XVII Kal Sept Ari cfD ID c\ii Lugduni Batavorum, Excudebat 
lohannes a Dorp, 1607 Prostant apud lohannem Maire (44 ρ , in 4o) 

484 "Omnes omnes eadem lex premit " 
485 "Sed nimirum faulius est incusare Fatum, quam mutare Voluit hoc Deus, & 

voluit hoc modo, quid rcluctamur'" 
486 "Non ille diu vixit, sed diu luit" 
487 Bertius besluit de rede met 15 hexameters In de uitgave die /ich in de 1 eidse U В 

bevindt, /i|n nog bij de rede gevoegd een "Epitaphium I ucae Trclcatii lunions" 
van losephus Scaligcr, een gedicht van Baudius "in obitum l ucae Trelcatn", 
idem van Daniel Heinsius, idem, van Hugo Grotius, idem, in het Grieks, van Η 
Dclmanhorstius, "Discours sur Ie deces de leu Monsieur I relcat Ie hls" van 
Torsaj, "D l ucae Trelcatio L Epitaphium", eveneens van Torsa>, "I armes a la 
memoire de Monsieur 1 relcat" van De Neree, en cen "Complainte sur le trespas de 
leu M r I relcat" van E D Pre 

488 Paquot 1770, l i l , Sassen 1941, 28 - Tot nu toe heb ik dit werkje nog nergens 
aangetrotfen 

489 LBL cod Vulc 106 (ine "Redditae mihi tandem sunt ") De brief, die 
overigens geen biografische gegevens over Bertius bevat, is de neerslag van een van 
de vele bezigheden die hi| als regent had Bertius heeft eindelijk uit Rotterdam de 
brief gekregen, die hij nodig had in de /aak van Caspar Solhaert (waarschijnlijk 
een bursaal van het Statencollege), nu lijkt het hem, ¿o schrijft hij aan rector 
Grotius, dat niets meer hoelt te verhinderen om hem het testimonium van /ijn 
examen te geven Cornells de Groot (Grotius), oom van de beroemde Hugo, 
werd in 1544 of 1546 te Delft geboren en overleed op 5 augustus 1610 Hij 
studeerde in Parijs en Orleans In 1575 werd hij hoogleraar in de rechten aan de 
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(pas opgerichte) univerbiteit van Leiden, welke funktie hij jarenlang uitoefende, tot 
zijn dood Naast Romeins recht doceerde hij ook leenrecht Hij werd 7es maal tot 
rector gekozen Zie N'NBW II 522 

490 Bne\en Siatencollege II 160, 71, Duker 1897, 94 
491 Bne\en Statencollege / / 80, Duker 1897. 91 
492 De Wavorscher 1894, 294 (alwaar men ook gegevens vindt over sommige van die 

oostindische predikanten) 
493 Wijminga 1899, 74 
494 De brief is in extenso te vinden bij Caspar Brant 1724, 353-358, Paquot 1770, 114, 

Maronier 1905, 275-276, Van Itterzon 1930, 119-120, Bangs 1971, 297 
495 "Hactenus enim discrepantium sententiarum diversitas non tantum ánimos quo-

rundam turbava, sed etiam mihi functionem, sua sponte satis difficilem, multo 
difficihorem reddidit " 

496 "Utnusque etiam lectiones sine ulhus praejudicio repeto, " Cf Winkelman 
1945, 57-58 

497 "Quo fit, ut ex discipulis meis quidam D Goman, quidam etiam D Armimi 
sententids amplectantur " 

498 "Quae quum ita sint, vchm mihi quoque in illa transactione Hagiensi aliquem in 
extremis subsellns locum tanquam auditori & spectator! dan " 

499 "Meum enim ent praccipue ел exsequi, quae ibi decernentur ut qui juvcntuti S 
Thcologiae operanti praefectus sim 

500 over deze beroemde advocaat, geboren 14 september 1547 te Amersfoort en 
onthoofd op 13 mei 1619 te 's-Gravenhage, is reeds /oveel geschreven, dat ik 
verwijs naar die werken (ik noem o a de biogiafie van Den lex) Zie ook 
N\BWV 384-393 

501 "Quaeso igitur te. Vir amplissime, ut cum Nobil D Barneveldio agas quo ad 
colloquium illud admittar 

502 De/e conclusie trekken ook Maromcr en Bangs, m ι terecht. Van Itterzon deelt 
kortweg mede. dat Bertius met werd toegelaten, doch geeft geen bewijsmateriaal 
voor die redenering 

503 men zie o a Tnglandius 1650, 498-499 
504 Die verandeiing in /ijn religieu/e overtuiging vond plaats, zoals hij in 1609 /al 

schri]ven, "als 't regent-ampt Collegi! Theologici my is vertrouwt geworden", en 
dus met, /oals Rademakcr zegt, rond 1605 - Allard 1870, 8 9, Rademaker 1967, 
48 49 

505 over de houding van Kuchlinus en Bertius tegenover Arminius zie Oud-Holland 
1885, 252, Winkelman 1945, 56, Rademaker 1967, 81 

506 Hendreich 1699, 542 
507 over Sibrandus 1 ubbertus, geboren rond 1556 waarschijnlijk in Butjadingerland 

(in Holstein) gestorven in januari 1625 te Franeker, zie de uitvoerige monografie 
van Van der Woude en verder NNBW II 843 849 (waar van hem wordt gezegd 
"Hij maakt den indruk van, behalve beginselvast ook twistziek te zijn geweest ") 

508 Duker 1897, 97 
509 Dispp select, torn 111, ρ 3, cf ibid , ρ 780, Duker 1897, 97 - Gisbertus Voetius 

(Gijsbcrt Voet) werd op 3 maart 1589 te Heusden geboren en overleed op I 
november 1676 te Utrecht Zijn leven is uitvoerig, tot in de kleinste details, 
beschreven door А С Duker, Gisbertus Voetius, 3 delen, 1897 1914, waarnaar ik 
dan ook gaarne verwijs Zie ook NNBWVII 1279 1282 

510 Episiolua dtsceptatio de fide ivstifitante deque nostra coram Deo justificatione, 
habita Inter praesiantissimum virwn D Sibrand\m Lvbberti, S Theologiae D & 
Professorein m celeberrima Academia Franekerana et Peirvm Bertivm Studi-
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oritm in Collegio illustnum Hollandiae et West-Frmae Ordmum apud Le\denses 
praefec tum Duceptatur autem An fides a Deo habeatur pro omni legis lustitia, 
quam nos praestare lenebamur, adeoque an ipse actus fidet To credere, impuietur 
in luitittam sensu proprio Ait hic, negai die Delphis Bdtdvorvm, Apud loannem 
Andreae, sub signo aurei Alphabeti Anno 1612 - Het exemplaar dat inde Leidse 
L В bewaard wordt, heeft de drukfout "Episohca" Met "hic" op het titelblad is 
Bertius bedoeld, met "ille" Lubbertus - Hendreich 1699, 542, Rogge 1863, 269, 
Allard 1870, 40, Sepp 1873, 138 (wijst erop, dat I ubbertus ook tegen anderen 
streed, onder wie Vorstius, Grotius en Mdccovius), Knuttel 1889, nr 2006, Petit 
1894, HO, Dictionnaire 1935, 1018, Winkelman 1945, 59 en 200, Van der Woude 
1963 11 en vooral 185 197 - Paquot 1770, 110 dateert de7e correspondentie 
(onjuist) rond 1619 

511 Bdudartius 1624, 18 
512 Schofler 1953, 3 
513 Hommius aan Lubbertus, d d 19(29) aug 1608 (Prov Bibl Leeuwarden, Archief 

Gdbbemd, Cod Ι ρ 972, brief nr DXXIII), 7ie ook Wijminga 1899, 74 " D 
Bertium affinem meum intellexi (quamvis non ex ipso talia namque me celare 
solet) dd Te, Cl D Doctor, perscripsisse sententiam suam de Fidei justificatione et 
addidisse rationes suas qua re ita et D Doctorem prohxa epistola resenpsisse, 
qud hanc Socinianam ipsius sententiam refutet Utramque Epistolam D 
Bertius communicdvit D Armimo, a quo ego existimo D Bertium istds habere 
rationes, quas ad te perscripserit Hdec paullo libcrius senbo, ut intclligat D 
Doctor alfinem meum Bertium tam fidehter in hoc negotio non dgerc quam 
fonasse D Doctor arbitratur 

514 Van der Woude 1963, 191 195 
515 Keitsma-van Veen, Acial 1892, 437, Winkelman 1945, 59 
516 Düker 1897, 97, NN BW I 322, Sassen 1941, 35 
517 Acta deputatorum Zuid-Hollandiae et utnusque synodi 7uid- et Noord-

Hollandiae (Oud Synodaal ArchieJ III 31 B), Düker 1897, 97 99 
518 Acta S\nodi Nationahs, Hanoviae 1620, 12, Winkelman 1945, 60 
519 zie voetnoot 517 De brief stddt in extenso afgedrukt bij Winkelman 1945, 

316-317 
520 /ie Cejsscns 1966, 395 420, Dclumeau 1971, 155 191 
521 Keuning 1946, 29 
522 zoals bekend, wds híj er al in dejaren 1606 07 mee bezig, zie ρ 70 - Düker 1897, 

72, Winkelmdn 1945 57 
523 Disputano gemina, una Petri Berta, de haeresi Pelagli & Caelestu altera Jacobi 

Aiminu de libero hominis arbitrio, ejusque viribus - Paquot 1770, 111, Glasius 
1851 111, Petit 1894, 147, Winkelman 1945, 60 

524 Tu ее Dispvtatien de cene D Petri Bertn, Van de Ketten/e Pelagli ende Caelestt) 
de andere D lacobi Armimi, Van des Menschen vrije willekeur en hare erachten 
Wt den [Mti/ne overgheset In s'Craven-Haghe, B\ Hillebrant lacobsz, woonende 
aende Marckt Anno 1609 - Paquot 1770, 111, Glasius 1851, lll,Tiele 1858, nr 
806, Rogge 1863, 271, Knuttel 1889 nr 1646, Petit 1894, 148, Duker 1897,72, 
Winkelman 1945, 60-61 

525 ρ A3, de citaten zijn afkomstig uit het in de Leidse U В bewaarde exemplaar 
526 ρ A4 
527 Peldgius was een Britse monnik, later wonend te Rome, uit de vierde en begin 

vijfde eeuw na Chr Hij trad tegen de genadeleer van Augustinus op Hierin had 
deze de erfzonde beleden, het natuuilijke onvermogen van de mens tot zijn 
verlossing, de noodzakelijkheid van de goddelijke genade, de absolute predestina-
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tie Pcldgius ontkende de erf7onde en schreef de mens de mogeli|kheid toe om 
70ndeloos te blijven, en aan de menselijke wil de \rijheid om elk ogenblik ten 
goede te kie/en ol ten kwade In de consequentie van dit stelsel /ou de genade 
(jods overbodig kunnen worden Dit leidde tot een konflikt met de kerkeli]ke 
opvatting, toen Pelagius' leerling, de advocaat Caclestius. naar Atnka gingen daar 
met scherpte het pelagianisme verdedigde Hij werd in 412 op de synode van 
Carthago geëxcommuniceerd Caclestius en Pelagius gingen naar het oosten Wel 
traden hier Hieronvmus en Orosius tegen hen op, doch tevergeefs Toen veroor
deelden de Afrikanen hen weer op twee synoden (in 416) en wisten daarop de 
bekrachtiging van de paus te verkrijgen De veroordeelden werden door de 
patriarch Ncstonus vriendelijk opgenomen, maar met hem werd ook het pelagi
anisme op het Concilie van Efese(431) veroordeeld In Zuid-Gallic ontwikkelde 
¿ich een opvatting, die ook tegen het augustinianisme inging, maar meer gematigd 
de wil tot zedelijk handelen als vrij verdedigde, het zgn semi-pelagiamsme In de 
dogmatiek verstaat men onder pelagianisme de opvatting, dat de mens de vrije wil 
bezit om elk ogenblik ten goede te kie/en of ten kwade Zie I exicon lur Iheol u 
Kirche VIII 246-249 

528 ρ A4v 
529 Winkelman 1945, 61 
540 Düker 1897, 91 96, /ie ook de Acta Senatus van 29 maart 1609, en Molhuysen, 

Bronnen I 180 
511 "Sed quid agam, quum vidcam te nova ista dogmata de praedestinatione 

indelimta. de spontanea voluntatis ad bonum dctcrminatione. de incertitudine 
perseverantiae sanctorum, de imputatione opens credendi ad juslitiam et alia, 
quae hinc consequuntur, una cum alus quibusdam novae doctnnae studiosis 
amplccti'r' 

532 "Fχ quibus colligero certo possum, non vanos esse, qui de tua frepoôoffa 
sparguntur rumores " 

533 De bnel is in extenso afgedrukt bij Duker 1897, XLI11 XLV, het origineel bevindt 
/ich in Hrie\en Statemollege II 173 Ol de bezorgdheid en verontwaardiging van 
Becius oprecht waren, is uiteraard moeilijk te achterhalen, misschien mag er hier 
nog eens aan herinnerd worden, dat Becius een van de kandidaten voor het 
regentschap van het Statencollege was 

534 Duker 1897. 99 
535 "Dr Arminius es gisteren ende eergisteren zeer qualijck geweest, zijnde getormen-

tcert dolore stercons, welcke /elf in corponbus integns korte wijlen pleegt te 
maken - dan de Heere heeft genade gegeven door middel van twee cl>steren, die 
hem zijn geordonncert" schreef Bcrtius op 8 september aan Oldenbarnevclt 
(Brie\en Slatencollege II 161) 

516 Hel testament bevindt /ich in Not Arch 90. nr 83 Als executeurs van zijn 
uiterste wilsbeschikking en voogden van /ijn kinderen wees Arminius aan Jacob 
1 aurens/ , secretaris van de admiraliteit te Amsterdam, Johannes Wtenbogaert, 
predikant te 's-Gravenhage, Adnanus van den Borre, predikant te I eiden, en Rem 
Egberts/ Bisschop, koopman te Amsterdam Welke "beeren present ende mede 
voor ons Notano ende getuvgen comparerende, op 't voors versouck den sclvcn 
last aenghenomen hebben" Behalve Bertius was ook Paulus Stoch, secretaris van 
de weeskamer, getuige De gehele acte omvat 9 bladzijden Wnkam D Z Vl-2, 
142 

537 "circa meridiem" staat er in de door hem gehouden lijkrede (p 42), Wtenbogaert 
1647, 483. Duker 1897. 99 

538 "Decretum ut qui Orationem funebrem esset habiturus in obitum D Jacobi 
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Armmij nihil ei misccret quod ad alicujus Collegae conlumeliam pertincat", staat 
er in de Acia Senaius van 19 okt 1609. Molhmsen. Bronnen \ 182 

539 Ana Senaius van 25 okt 1609, Wtenbogaert 1647, 483, De Chalmot 1798, 389, 
Molhmsen, Bionnenl 182, Dictionnaire 1935, 1017, Winkelman 1945, 62 65 

540 Petri Berm O) alm m obitum Rexerendi & Clanssimi vin D fai obi Armimi, SStae 

Tlieologiae Doilons & Professons ni Aiadennâ Lugilurio-Baia\a Habita pmt 
exsequias in Auditono Tlieologiio XXH Oitobr Anno clD Π) ii\ I vgdvm 
Batavorvm, hxeudebat loannes Patius Ijpographus Atademicus Anno clD ID 
ux (60 ρ ) 4° 

l'etri Bertii Lnik-Oiaiie ovei de dool \anden hen veerdighen ende ι ν ι ¡beroemden 
Heeie ¡aiobw Amimiw Doitor ende Professor der Η theologie inde hooghe 
Sc hole lol и-міеп De nehke b\ hem is i>hedaen inde laii/nsche wie lei stoni пае de 
hetiiaeffenisse in het auditorium der Theologie op den xxi/ Oiiobns Anno 1609 
tnile namaels door een hefhebbei verdín st Tot 1 evden, B> lan Paedts lacobs-
/oon Drucker \ande Vniversitevt Anno 1609 (36 bl? ) 4° 

De "ІісІЪсЬЬег" die de rede vertaalde, was Johannes Corvinus Zie G Brandt II 
1674. 107, Hendrcich 1699. 542, Du Pin IV 1704, 988 (waar "1629" wel een 
drukfout /al /ijn voor "1609"), Caspar Brant 1724, 434-435, Paquot 1770, 111, 
Kok 1787, 498, Glasius 1851. 110 111. líele 1858, no 812, De \asorsiher 1858, 
349, Rogge 1863, 268 en 270, Allard 1870, 10, Studien en Bijdragen 111 1876, 389, 
Knuttel 1889, nrs 1650 en 1651, Petit 1894, 148, Duker 1897, 100-101, W B W I 
321, Van Ittcrzon 1930, 176, Dictionnaire 1935, 1018, Sassen 1941, 35, Reitsma-
Lindeboom 1949, 209 

541 Wtenbogaert 1647, 483, G Brandt II 1674, 116, De Chalmot 1798, 389, Glasius 
1851, 111, Allard 1870, 10 en 24, Sepp 1873, 107 108, Rogge, Wtenbogaert M 
1875,13 16, Dukcr 1897 101 102 Maronier 1905 344 (die overigens geen juiste 
opgave van de pamfletten geeft), \NBW I 321, Van Itterzon 1930. 46 en 80-82, 
Diitionnaiie 1935, 1017, Reitsma-Lindeboom 1949, 209 

542 ρ Λ2 
543 ρ A4 
544 ρ Bv 
545 Theodorus Beza werd op 24 juni 1519 te Ve/elay geboren en overleed op 13 

oktober 1605 te Geneve Hij studeerde aanvankelijk rechten en ging een praktijk 
uitoefenen in Parijs \ a een zware /lekte sloot hij ¿ith bij de Reformatie aan, ging 
in 1548 naar Zwitserland, werd in 1549 hoogleraar Grieks te Lausanne en in 1558 
in de theologie te Geneve, waar hij in 1564 Calvijn opvolgde Otschoon persoonlijk 
milder dan Calvijn, bleef hij diens theologie trouw Beza oefende ook internatio
naal grote invloed uit op het calvinisme Ook de Nederlandse gereformeerden 
zochten zijn advies, en verscheidene van zijn geschriften verschenen in Nederland
se vertaling 

546 ρ B3 
547 de kerkleraar Robertus Bellarminus werd op 4 oktober 1542 te Montepulciano 

geboren en overleed op 17 september 1621 te Rome In 1560 was hi] in de 
jezuïetenorde ingetreden, in 1570 werd hij docent te I euven, in 1576 te Rome In 
1599 werd hi| kardinaal legen zi|n voornaamste werk, de Disputaiiones de 
lonirtnersns ihnstianae f idei ad\eisus hums temporis haereluos (1586 92), 
waarin hij /ich lel kantte tegen de Relormatic, verschenen talloze protestantse 
vcrwccrschrilten Bellarminus is door paus Pius XI in 1930 heilig verklaard, zijn 
feestdag is 13 mei 

548 ρ B3 
549 Philippus Melanchthon (Schwar/ert) (1497 1560) was de belangrijkste figuur in 
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Luthers omgeving Hij had een sterke invloed op Luther. Melanchthon werd op 16 
februaii 1497 te Bretten (Baden) geboren. Op aanbeveling van /ijn oudoom, de 
humanist en hebraist Johannes Reuchlin, kreeg hij in 1518 een aanstelling als 
hoogleraar Grieks en Hebreeuws te Wittenberg Hij bewees de jonge reformatori
sche beweging een grote dienst met zijn werk "Loei communes rerum theologica-
rum" (Grondbegrippen van de theologie) uit 1521. Melanchthon probeert vanuit 
theologische grondbegrippen als ¿onde, wet, genade en evangelie de hele H. 
Schrift te begrijpen en systematisch te verklaren Hij neemt radikale stellingen van 
de lutherse mcnsleer over, /oals de onbekwaamheid van de mens tot natuurlijke 
godskennis en de onvrijheid van de wil De wet doodt, het evangelie maakt levend 
Ethiek is alleen mogelijk op basis van het geloof. Later heelt Melanchthon diverse 
meningen herzien. Vanaf 1522 wordt in de herdrukken van de "Loci" de mogelijk
heid van een hlosotische ethiek weer opengelaten. Hij maakt dan onderscheid 
tussen een "gerechtigheid van de geest" en een "burgerlijke gerechtigheid" (lustitia 
civilis) Van hem is de Augsburgse Confessie. Melanchthon stierf op 19 april 1560 
te Wittenberg. Zie I ort/-lserloh 1971. 

550 Met deze N'icolaus Hemmingius is waarschijnlijk Niels Hemmingsen bedoeld, een 
/estiende-eeuws protestants theoloog uit Denemarken, die de bijnaam "praeceptor 
Daniae" had Hi| werd in 15 Π te Errmdlev geboren, en overleed op 23 mei 1600 te 
Roskilde Van 1537 tot 1542 was hij student in Wittenberg, en zodoende leerling 
van Melanchthon. In 1543 werd hi| hoogleraar in het Grieks, in 1545 in de 
dialektiek en in 1553 in de theologie aan de universiteit van Kopenhagen. Hij 
genoot een Europese beroemdheid. Zie Lexicon fur I heol und Kirche V 228. 

551 ρ B4 Β4ν. 
552 p. B4v 
553 p. B4v-C. 
554. p. СЗ. 
555 ibid 
556. p. C4. 
557 p. C4v. 
558 ρ D2v 
559.ibid. 
560. ibid. 
561 ρ D2v D3 
562. p. D3. 
563. Adnaan van den Borre (Borrius) werd in januari 1565 te Geertruidenberg geboren 

en overleed op 3 september 1630 te Amsterdam. Hij was predikant in diverse 
plaatsen, o a Leiden Leerling en volgeling van Armimus. Ondertekende de 
Remonstrantie van 1610. Hij iiverde voor de benoeming van Vorstius, en later 
voor die van Episcopius, als opvolger van Arminius. Hij nam ook deel aan de 
stichting van de Remonstrantse Broederschap. Zie NNBW I 419 420. 

564. p. D4v, in het origineel luidde de/e fraaie lofprijzing "Fuisse in Batavia virum, 
quem qui norant non potuerunt satis aestimare. qui non acstimarunt. nunquam 
satis cognoverunt " (p 44 van de l atijnse editie). 

565 p. E. 
566. achter de Lati|nsc uitgave waren nog toegevoegd een gedicht van Janus Dousa 

voor Micolaus Cromhoutius uit 1603, waarin twee versregels over Arminius 
voorkomen, een gedicht van Hugo Grotius (in hinkjamben) op de dood van 
Arminius; een epigram op Arminius' ziekte, twee epitaphia voor hem; een elegia 
van Justus Swaneburgus op de dood van Arminius; een gedicht van Jacobus 
1 ettingius over hetzelfde onderwerp, een threnus van Simon Egberti Episcopius 



uit Amsterdam, een gedicht in hink)dmben op Armimus, en nog een epigram op 
zijn ziekte Bij de l atijnse editie van de rede die in de Leidse U В bewaard wordt, 
/ijn nog twee andere werkjes toegevoegd, te weten Dominici Baudn Epicedivm 
dictum horton & felici memoriae lacobi Armimi Acceduni H\gonis 
Grout ve Epicedio m eundem (Leiden 1609), en daarna bpitaphium m obi-
twn D ¡acobi Armimi Auclore Gvilielmo P\ppto, Ecclesiaste Edamensi 

(Leiden 1609) Achter de Nederlandse vertaling /ijn nog opgenomen Tranen 
over de Doot vanden treffehjcken D D lacobo Armmio, door Α Μ Ρ , en Claeg-
liedt o\er de Doot van D D lacobo Arminia, ook door A M P Wie deze A M P 
is, heb ik tot dusverre met kunnen achterhalen 

567 op ρ С zegt Bertius, dat Armimus als eerste de titel van doctor aan de 1 eidse 
universiteit in het openbaar heeft ontvangen, dit nu lijkt onjuist te zijn Ook Lucas 
Trelcatius sr had de doctoistitel in Leiden ontvangen Bertius vergist zich hier 
dus, tenzij Trelcatius zijn titel niet 'in het openbaar" heeft behaald - Bangs 1971, 
254 

568 over dit voorval/ie Maronier 1905, 443, Molhuysen 1928, 17, idem, Briefwisseling 
1 1928, 156-157, Winkelman 1945, 101 

569 Wijminga 1899,74 - "De beide zwagers gingen met op intiemen voet met elkander 
om", schrijft Wijminga in een fraai understatement 

570 Francisa Goman WaerschouY.mghe 0\er de Veimamnghe aen R Dontekloik 
Waer in belesen wordt / / Hoe de Vermaender verandermghe in de Religie 
weckt 2 Wat het ampi s\, soo van d'OverheM, ah van de Dienaren des 
Goddeluken ¡Voorts 3 Een proefstuck der leere D Arminij 
Hier is noch b\ gevoecht l· Goman I Venlannghe der Hooftpuncten, gehandelt 
m de laetste Conferentie, met D Armmio 2 Bedencken over de Lijtk-Oratie 
V/ Ρ Bert ij 3 Vertooch voor de F E Heeren Staten ghedaen over de leere ende 

belexdt D Armtnij Alles tot noodige beschermmghe der Waerhe\dt j ende ten 
gemevnen beste mtgegeven (volgt Matth 10 26) Tot Leyden, Voor lan Jansz 
Orlers 1609 - Het Bedencken bevindt zich op de pagina's 41 49 
Zie voorts Tiele 1858, nr 8П, Sepp 1873, 107-108, Rogge, WtenbogaertX 1874, 
374, Duker 1897, XI VI XI VII, Wijminga 1899. 74, Maronier 1905, 341 342, 
NNBW1 321, Van Ittcrzon 1930, 176-179, Winkelman 1945, 67 69 

571 ρ 41 
572 ibid 

573 ρ 43 

574 ibid 

575 ρ 44 

576 ρ 45 

577 ibid 

578 ρ 46 

579 ρ 47 

580 Guilielmus Coddaeus (Willem van der Codde) werd in 1575 te Leiden geboren en 
stierf na 1625 Hij werd in 1601 buitengewoon, en in 1602 gewoon hoogleraar in 
het Hebreeuws aan de Leidse universiteit Hij was de remonstrantse richting 
toegedaan en werd daarom in 1619 geschorst en daarna afgezet Zie Van der Aa, 
BWN lil 554-555 en de dáár genoemde literatuur 

581 ρ 48 
582 ibid FaustüS Socinüs (Fausto Sozzini) werd op 5 december 1539 te Siena 

geboren en ovcLlccd op 3 maart 1604 te Krakow Ging van de rechtswetenschap 
over op de theologie Van 1562 tot 1574 vertoefde Socinus aan het hof van 
Frans de Medici te Florence, van 1574 tot 1578 was hij in Basel Daarop begaf hij 
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zich naar Polen, waar hij zijn grootsle werkzaamheden ontwikkelde, eerst ie 
Krakow, later te Rakow Hij is de stichter der socimanen Over het socinianisme 
/ie voetnoot 642 - Sebastiaan Castelho (1515 1561) was een voormalig leerlingen 
collega van Calvijn De terechtstelling van Servet bracht hem op het thema van 
verdraag/aamheid In /ijn geschriften zou hij zich laten kennen als een van de 
belangrijkste verdedigers van de rehgieu/e vniheid Zie Kamen 1967, 77 81 

584 ρ 49 
584 Phil a Limborch 1704, Π4, Maronier 1905. 34"» 
585 Petri Berm Aeri-spraeck aen D tr Goman m op zijne Bedenckinghe over Je 

Li/ck-oiane ghedaen na de Begraefemsse \an D lacobus Armini\ s zaligher (volgt 
Sirach 28 Π) lot 1 evden Bv lan Paedts lacopszoon Drucker der Vnivcrsitevt 
Anno 1609 Zie voorts Paquot 1770. 112, Van der Aa, BWN 1 П8, líele 1858, 
nr 866 Rogge 1863 270 271, Knuttel 1889, nrs 1755 en 1756, Petit 1894, 
148 149, Dukcr 1897, XXVIII en XLV1I, Van Itterzon 1930, 179 183, Winkelman 
1945, 69 70 

586 ρ A3 
587 ρ АЗ 
588 ρ A4 
589 ρ Α4ν 
590 ρ Β 
591 lohan Casimir Junius studeerde aan de Schotse hogeschool te Andrews, waar we 

hem in 1596 aantreffen Hij zette zijn studies echter niet voort, doch begaf zich in 
krijgsdienst Op zijn doortocht naar het belegerde Breda overleed hij op 22 
oktober 1624 te Gecrtruidcnberg Zie Van der Aa, BWN IX 253 en de daar 
genoemde werken 

592 ρ B2 
593 ρ ВЗ 
594 ρ СЗ 
595 ρ С4 
596 Reginaldus (Reynier) Donteclock, geboren rond 1545 te leperen, overleden na 

1611(') te DelItO. was predikant te Delft, Voorschoten en Bnclle 7ie W B W 
VIII 412-414 en de daar vermelde werken 

597 ρ Dv 
598 ρ D2 
599 ρ D2v, bedoeld is het punt van de predestinatie Of Kuchhnus op dit punt echter 

wel zo tolerant was als Bertius het hier voorstelt, kan betwijfeld worden, bekend is, 
dat Kuchhnus een tijdlang zijn lessen met opzet op hctzelldc uur gafáis Arminius 
/ijn colleges (acht uur 's morgens), om te verhinderen dat de alumni van het 
College naar de laatstgenoemde zouden gaan luisteren 

600 ρ E 
601 ρ fc-bv 
602 ρ L2 F2v 
603 Francisci Goman Proeve \an V/ Ρ Berta Aenspraeck Ter eeren der naerhe\di 

lol toutsinge \an (Je geesten, die in de ware religie, \erandermge soecken m te 
bringen ende tot uuhtinge der gheme\nte, u\tghege\en (volgt ludas vs 3) Tot 
leiden Voor lan lansz Orlers Boeckvercopcr inden Duytschen B>bel 1610 -Zie 
ook hele 1858, nrs 867 en 868, Van Itterzon 1930, 183 184 

604 ρ 4 In zijn artikel "Richard Jean de \eree en /ijn 'inventaire gcnerar(1610)" 
heeft Posthumus Meyjes op een van die onwaarheden gewezen Wat Bertius in de 
Aempraeck over De Neree zegt, was volgens De \erec zelf onjuist Gomarus zou 
volgens Bertius De Neree geen goed getuigenis hebben willen geven ten aanzien 
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van diens zuiverheid in de leer. maar hem ook nooil ergens van beschuldigd 
hebben. Een en ander had volgens Bertius tot gevolg, dat De Nerée lot grote 
armoede was vervallen, daar hij namelijk zo geen aanstelling tot predikant kon 
krijgen. De Nerée zegt echter in zijn Inventaire Général, dat dit niet juist is. 

605. p. 6. 
606. p. 11. 
607. p. 12. 
608. p. 20; de "aenspreker" is Bertius. 
609. Gomarus was. vóór zijn komst naar Leiden, predikant in Frankfort. 
610. p. 20. 
611. p. 20 21. 
612. p. 21. 
613. p. 22. 
614. p. 23. 
615. p. 29. 
616. p. 33 34. 
617. p. 34. 
618. Joannes Arnoldus Corvinus (-Ravens), geboren in 1582 of 1583 te Leiden, 

overleden in 1650 te Amsterdam, studeerde aan het Statencollege, waar, zoals 
gezegd, Bertius en Arminius zijn leermeesters waren. De laatste verdedigde hij in 
geschriften tegen de calvinist Donteclock; tevens vertaalde hij Bertius' lijkrede op 
Arminius. Hij weigerde Arminius' opvolger te worden, waartoe Wtenbogaert hem 
aanbeval. De Remonstrantie is ook door hem ondertekend. In wetenschappelijke 
geschriften verdedigde hij hel remonstrantisme tegenover Daniël Tilenus. hoogle
raar te Sedan; deze werd daardoor overtuigd en stelde zich weldra geheel aan de 
zijde der remonstranten. Corvinus werd in 1618 door de synode van Dordrecht, 
samen met zijn ambtsgenoten Van den Borre en Dwinglo, afgezet. Zie verder over 
hem NNBW1I 1166-1167. 

619. Schovwe, over D. Francisci Comari Proeve, Van D. M. P. Bertii Aenspraeck, Bv 
een van sijn Discipulen, tol nodige protestaiie voor de eere sijns meesters, ende 
voorbode van de Wederlegginghe van D. Comari Waerschouwinghe uytgegheven. 
Waerinne De ghetrouwe dienaers vande blame die haer opgheleyl wort, dat sy 
veranderinghe inde waere Religie soecken in te brenghen ghesuyvert, en depuncten 
die soo hart hedensdaechs gedreven worden de ghemeente voorgestel! worden. By 
Ian Pacdts lacopszoon, Drucker vandc Vniversitevt. Anno 1610. - Zie voorts: 
Paquot 1770. 112; Van der Aa, BWN I 138; Tiele 1858, nrs. 869 en 870; Maronier 
1905. 342; Van Itterzon 1930, 185 186; Winkelman 1945, 285. 

620. p. A2v. 
621. p. A3. 
622. р. A3v. 
623. p. B. " 
624. Bertius werkte overigens zelf wel mee aan de verspreiding van de gedrukte tekst 

van de rede; zo schrijft hij in een brief van november 1609 (UBI., BPL 885), dat hij 
onder vrienden in Den Haag exemplaren heeft verspreid. 

625. Abrahami Gorlaei Ttiesaurus Numismatum Romanorum.. . usque ad obitum 
Augusti. Accessere Paralipomena, sive typi Nummorum Romanorum, quos 
Fulvius Ursinus non edidit. Lugd. Bat. 1609, in fol. - Hendreich 1699, 542· 
Paquot 1770. 112. 

626. Wtenbogaert 1647, f.485b; Triglandius 1650, f.498b; Winkelman 1945, 73-74. 
627. Winkelman 1945. 74. 
628. Rogge. Wtenbogaert II 1875, 21; Duker 1897, 113; NNBW I 321. 
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629 Tideman, De Remonstrantie en het Remonstrantisme 1851, 32, Groenewegen, De 
Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag 1910, 21-24 

630 Theodorus (Dirk) Herbertsz was evenals zijn vader Herman Herbertsz predikant 
te Gouda Hij schreef, samen met zijn vader en ds H Thombergen, een Korte 
onder-л ijsmghe der kinderen in de Christelijke religie, uitgegeven als de Goudse 
Catechismus te Gouda (1607) Dit tot groot misnoegen van de Zuidhollandse 
Synode van augustus 1617 te Delft De synode van 1619 te Leiden zette hem af Zie 
verder NNBWV1I 558-559 

631 hduard Poppius, geboren in 1576 of 1577 te Enkhui7en, gestorven op 9 maart 1624 
in de gevangenis op Loe\estein, was een bekend remonstrants predikant Hij was 
medewerker \an Wtenbogaert bi| de oprichting van de Remonstrantse Broeder
schap Poppius was alumnus van het Statencollege geweest, van 1599 tot 1607 
predikant te Amstelveen, en daarna, tot 1619, te Gouda Hij werd ontboden op de 
Synode van Dordrecht en op 24 april 1619 ontslagen Zie NNBW V 531 ende daar 
genoemde werken 

632 Petrus С upus werd rond 1580 te SchoonhovenC) geboren en overleed op 24 
november 1646 te Rotterdam Hij werd in 1604 gereformeerd predikant te 
Kralingen en in 1618 te Woerden In 1619 werd hij vanwege zijn remonstrantse 
gevoelens geschorst Ook hij was een der voormannen die de Remonstrantse 
Broederschap hebben gesticht Van 1642 tot zijn dood was hij remonstrants 
predikant te Rotterdam Zie verder NNBW VIII 348 349 en de daar vermelde 
werken 

633 Simon Fpiscopius, geboren 8 januari 1583 te Amsterdam, overleden 4 april 1643, 
studeerde filosolie en theologie Als alumnus van het Statencollege volgde hij de 
lessen van de Lcidse theologen, vooral van Armimus, wiens beste leerling hij werd 
In 1612 werd hij benoemd tot hoogleraar in Leiden Hij ondervond veel laster 
sommigen verdachten hem ervan, dat hij met de jezuïeten heulde, anderen 
meenden socmiaanse sympathieën bij hem te bespeuren Zie verder NNBW I 
829 832 en de daar genoemde literatuur 

634 over de Remonstrantie leze men, behalve de in voetnoot 629 genoemde werken 
Allard 1870, 23, Tidcman, Stichting 1871, 223, Rogge, Wtenbogaert II 1875, 21, 
Duker 1897, 113, NNBW I 321, Winkelman 1945, 75-76, Van Aken 1947, 40-43, 
Bangs 1971, 356 

635 Bnexen Statencollege II 113, Duker 1897, XLVI 
636 Brieven Statencollege II 185 (de brief aan Bertius) en 186 (de acte aan de 

studenten). Duker 1897, 114-115 Winkelman 1945, 317 (drukt de brief integraal 
al) 

637 De brief is hier opgenomen als bijlage VI, zie ook De Navorscher 1858, 313 314, 
Allard 1870 20 22, Duker 1897, 115, idem, XLVIIl-Xl IX, Molhuvscn, Bron
nen II 1* 3*. Winkelman 1945, 72 73 

638 Conradus Vorstius werd in 1569 in Keulen geboren en overleed op 9 oktober 1622 
in Tonningen Hij nam de benoeming (tot opvolger van Armimus) uiteindelijk in 
1611 aan, hetgeen voor Gomarus een van de redenen was om af te treden Veel 
plezier heeft Vorstius overigens met beleefd aan /ijn professoraat, Lubbertus, 
Bogerman, Plancius en Hommius voerden de heftigste oppositie tegen hem In 
1619 werd hij afgezet en verbannen ¿ie voorts NNBW III 1342-1344 en de daar 
genoemde werken 

639 UBI, cod Pap 2, Ph a I imborch, Epist Eccl nr CXI VII (ρ 256-257), Paquot 
1770, 114, Allard 1870, 17 19 

640 "Quum ad vos publico nomine discederet lectissimus Dei servus D Joannes 
Uytenbogardus, non potui non privato etiam instinctu meo ahquid per ipsum ad tc 



dare litterarum, quo & negotium publicum meae apud te voluntatis testificatione 
commendarem, & rogarem simul, ut post excessum incomparabihs viri D Jacobi 
Armimi in isla Scholae Ecclesiaeque constitutione tuam nobis operam non 
denegares " 

641 De volledige titel is Traciatus theologicus de Deo, sive de natura & attrtbutis 
Dei Steinfurti 1606 In 1610 was een herziene uitgave verschenen ZieookPetit 
1894. 92 93 

642 Het socinidnisme was een theologische en kerkelijke stroming in de 16e en 17e eeuw, 
genoemd naar bausto Sozzini (over hem zie voetnoot 582) Het sociniamsme 
worteli in het christeli|kchumanisme, staat een redelijke godsdienst voor waarbij 
de mens met Gods wil samenwerkt, en is in /ijn godsleer unitarisch, d w / het wijst 
de leer \an de Dneeenheid en van de incarnatie ai Door de arbeid van Fausto 
So//mi kwam in Polen een anti-trimtarische kerk tot stand, de /gn Ecclesia minor 
(tegenover de calvinistische "Ecclesia maior"), met Rakow als centrum De leer is 
samengevat in de Rakow se Catechismus van 1605 Tegenwerking van je/uietcn en 
vervolgingen brachten de sociniaanse kerk in Polen ten onder Haar aanhangers 
vluchtten naar Zcvenburgen en Nederland In Nederland heelt het sociniamsme 
lange ti|d als een 7ware ketterij gegolden en menigeen die op enig punt afweek van 
de orthodoxe leer werd er, dikwijls ten onrechte, van beschuldigd Zie ook W J 
Kühler. Het soimiamsme m \ederland, 1912, J С van Slee, Geschiedenis van het 
soaniamsme in de Niederlanden, 1914 Л de Groot, Zur Charakteristik des 
Sozmianismus in Ned Thcol Tijdschrift XXIV (1970), 373 384 

643 Men le/e de Hand \an Cur van 30 sept en 1 en 2 okt 1610, integraal afgedrukt 
bij VIolhu>sen, BronnenW 9 13 

644 Allard 1870, 19 zegt dus ten onrechte, dat Bcrtius niet het genoegen mocht 
smaken "zijn geestverwant den leerstoel van Arminius te zien bestijgen" Over 
de aflaire-Vorstius zie Siegcnbcek I 1829, 90, Allard 1870, 15-19, Sepp 1873, 182, 
Duker 1897, 120, Molhuysen, Bronnen II 9-П, Van Ittcrzon 1930, 190 en 193, 
Winkelman 1945, 87 89 

645 Petri Bertn Hxmenaeus Desertor sive De Sanctorum Apostasia Problemata duo 
1 Au fien possit ut Justus deserai /ustiliam suam' 2 An quae deseriiur fuerit vera 

justitia9 Lvgdvni Batavorvm, Ex Officina loannis Patij, Academiae r>pographi 
Anno 1601 - Het jaartal is een drukfout voor 1610 Het werk is niet in 1612 
verschenen, zoals men zou kunnen opmaken uit NNBW I 322 

646 Vlolhuvsen. Briefwisseling 1 1928. 168 169 
647 1 Tim 1. 20. 2 Tim 2, 17 
648 Winkelman 1945, 81 
649 de brief is van 25 febr 1610. zie H С Rogge. Brieven en onuitgege\ en stukken van 

Johannes Wtenhogaert I 1868, 100 
650 Hommius schieet in lebruan 1611 aan Lubbcrtus over de Hxmenaeus "Quem 

(librum) inter amicos distribuii, sed ita sollicite custodii, ut quantam adhibuen-
mus diligentiam, tarnen non potuerimus exemplar habere" Zie Wijminga 1899, 
74 

651 Johannes Matthisius schreef op 22 dec 1610 aan Bertius "Audio librum tuum de 
apostasia sanctorum excusum esse, qui etsi nondum publice venundetur, a te 
tarnen communicari cum amias familianbus In quorum numero cum et ego jure 
censen debeam, gratum ent si exemplar in meum solius usum aequo piecio ad me 
transmutas " De regent antwoordde daarop "I iber meus non venditur, ас non 
nisi inter paucos quosdam magno cum penculo meo exemplaria aliquot distribuía 
sunt Si tanti ent. potcris compellare dominum van der Laen, cui ego unum 
exemplar dedi " (Brieven Statencollege II 260b, Duker 1897, L) 
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652. Richard Bancroft (1544-1610) werd in juni 1597 bisschop van Londen en in 
november 1604 aartsbisschop \an Canterbury. Hi| was tegenstander \an de 
Puriteinen. 

653. George Abbot werd op 13 oktober 1562 in Guilford geboren en overleed op 4 
augustus 1633 in Crovdon. Abbot volgde Bancroft in 1610 op als aartsbisschop 
\an Cantcrburv. en bleet dat tot 1627, toen hem de uitoefening van 7ijn ambt door 
Karel I werd verboden. Zie W. F. Hook, Livc.s o/ the Archbishops oj Canierbury, 
1860 

654. Van Deursen 1965, 54 59. 
655. Kok 1787, 498 merkt op. dat de koning van Engeland doorgaans te spoedig gereed 

was om mensen te verbranden Ook De Chalmot 1798. 389 vindt dit vonnis "vrij 
geweldig" Ι η Paquot 1770, 112 merkt droogjes op, nadat hij eerst heeft gc/cgd dat 
het koning .lacobus toescheen dat Bcrtius alleen al om de titel de brandstapel 
verdiende "Het schijnt mi) toe. dat de koning alleen al om dit oordcel medelijden 
verdient." Zie ook Allard 1870. 27-28; Van Itterzon 1931. 191. 

656 Danslaet Van den Brief des Comncks van groot Bntaengien . . . . Anno 1611. -
Knuttel 1889. nrs 1868 1871 

657. \ ter Iractaten \an de volstandichevt der hevlighen... teghens het boeck P. 
Bertij. .. . Door I.. Croaum. De tractatcn waren door een contra-remonstrant in 
het Nederlands vertaald. Zie Rogge 1863, 271. cf. voetnoot 808. 

658.\'iceron 1735, 86; Paquot 1770, 110. 
659. friglandius 1650, 753. 
660. over de # i menaem is in de loop der tilden heel wat geschreven: Verklarmghe 1612, 

8. Baudartius 1624, 58; Triglandius 1650, 753; G. Brandt II 1674, 166; Ruarus II 
1681, 64; Hcndreich 1699, 542; Halma 1725, 132; Adr. à Cattenburgh 1728, 16; 
Xiceron 1735,86; Paquot 1770, 110 en 112. Kok 1787, 498; De Chalmot 1798,389; 
Glasius 1851. 111; Van der Aa, BWN I 138; Fiele 1858, nr. 1084; Rogge 1863, 268; 
La Flandre 1867 68, 115 en 261; Allard 1870, 25 en 29; Rogge. Wtenbogaert II 
1875, 328-329; Willems 1880, 32-33, Knuttel 1889, nrs. 1986 en 1987; Sepp 1891, 
50; Petit 1894, 149: Düker 1897, 116; idem 1897, XI.IX I.I; Dictionnaire 1935, 
1018; Sassen 1941, 35. Roldanus 1942, 244; Winkelman 1945, 76 91; Rademaker 
1967, 86. 

661. Allard 1870, 23. 
662. Ilaiidelinge van de Praedestinane, Perseverantie ende Vrve Wille des menschen, 

Met eenighe circunntantien van dien. Tegens de Calumnien M. P. Berti/, Cupi/, 
ende haren ghevolge. lot dienste van die van AUkmaer. . Door J. C. namaels 
soo 't noodtc h .sal zipi, beter bekent. Delft. Jan Andries/. 1610. - Fiele 1858, nr. 
888 

663. Resoluties van curatoren van 8 12 febr. 1611; Molhuysen, Bronnen II 21. - Dc/c 
beslissing werd overigens op 23 okt. 1612 veranderd: toen kreeg de regent de plaats 
na de buitengewone hoogleraren toegewezen (Acta Senatus van 23 okt. 1612; 
Molhuysen, Bronnen II 38). 

664. "Quum enim nee in ecclesia conclone nee senptione opera mea fcratur, et in 
academica professione Iructus laboris mei in ipso flore extinguatur perversa 
regentis M. Bertii doctrina et corruptionc auditorum . . . . " - De brief bevindt /ich 
in Oxford, doch is ook door Van Uier/on 1930 gepubliceerd op p. 405-406; zie 
ook Van Itter/on 1930, 198 en Rademaker 1967, 83. 

665. Rogge, Wtenbogaert II 1875, 101-102. 
666. Caspar Barlaeus (van Baerle), geboren 12 februari 1584 te Antwerpen, overleden 

14 januari 1648 te Amsterdam, werd op 1 nov. 1600 opgenomen in het Statencolle-
gc en op 15 dec. van dal jaar ingeschreven als student theologie. Hij was bevriend 
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met о a tpiscopius Mij deelde de opvattingen van de arminianen, en was dan ook 
een van de ondertekenaars van de Remomtrantie In augustub 1612 werd hij 
subregent van het Statencollcge, met in het minst door toedoen van Bertius In 
1 eidcn deed Barlaeus mee aan de vurige strijd tussen remonstranten en contra
remonstranten, hij schreef vele pamfletten In december 1617 werd hij benoemd 
tot hoogleraar in de logica, hij bleef tevens subregent van het Statencollege 
(waarvan Vossius sinds 1615 regent was) Bij de zuivering van de universiteit werd 
Barlaeus op 20 juli 1619 ontslagen als subregent van het College en op 31 aug van 
dat jaar als hoogleraar Door /ijn vriendschap met Constantiin Hujgens werd hij 
opgenomen in de Muidcrknng Barlaeus was een van de meest bekende Latijnse 
dichteis van /ijn tijd In 1641 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de op te richten 
Illustre School te Amsterdam Zie verder NNBW II 67-70 en de daar vermelde 
werken, alsook Blok 1976 

667 "Quod ideo senbo, ut in deplorato hoc quod vivitur seculo in quo bonos et de 
communi patriae ас Ecclesiae salute bene méritos aliquorum odia et linguae 
petunt, hoc solatio tibi sit, quod quamvis malevohs, ingratis nonnulis forte 
discpliceas, tamen multis bonis imo pnmonbus Bataviae at vins sanae mentis te, 
studia ac labores tuos piacere, perplacere certo tibi persuadeas " 

668 de briel, die wordt bewaard in het gemeente-archief van leiden, is in extenso 
afgedrukt in Oud-Holland 1885, 262 263 - Aan het adres kunnen wc 7ien, dat 
Bertius toen niet meer op de Cellebroersgracht woonde, maar op het Rapenburg 

669 Daniel Tilenus, geboren in 1563 te Goldberg in Duitsland, overleden in 1633, was 
predikant en hoogleraar te Sedan In 1611 publiceerde hij 7ijn Considerano tegen 
Arminius Toen Corvinus dit werk in 1613 weerlegde, kwam Tilenus tot andere 
gedachten en werd hij remonstrants Volgens G Brandt had hij /ijn meningen 
echter al enige tijd daarvoor herzien, als dat zo is, heeft misschien dit werkje van 
Bertius daar nog toe bijgedragen Zie Wtenbogaert 1647, f 578b, G Brandt II 
1674, 231 

670 de briet bevindt zich mdc Bibl Nationale te Parijs, Manuscr Melange, nr 5689, 
f188. Winkelman 1945, 318 

671 /o weet Groolens 1942, 203 te melden, dat Bertius, Baudius en Wtenbogaert op 21 
juni 1611 met elkaar voor het raam /aten te praten Over Baudius zie voetnoot 
466 

672 " percurn Dissertationen! tuam tç πόδας %к кеіракЦч " 
673 "Si quaeras, quid sentiam, respondebo tibi, Theologum me non esse, & ηοββείμα 

τα μίτρα " 
674 het manichaeisme is een door Маш (216-277) gestichte gnostische godsdienst met 

een syncretistische signatuur, dat wil zeggen een leer die een combinatie was van 
gedachten uit andere godsdiensten (onder andere het christendom en het boed
dhisme) en volgens welke de verlossing alleen cfoor inzicht (gnosis) bereikt kan 
worden De grondstellingen van het manichaeisme zijn tweeledig 1 de leer van 
de twee principes, te weten God en de materie, licht en duisternis, waarheid en 
leugen, 2 de leer van de drie tijden, te weten de periode waarin het rijk van het 
licht en dat van de duisternis nog gescheiden waren, het tijdvak van de vermenging 
en de fase waarin zij opnieuw en voorgoed gescheiden zullen zijn 7ie F Cumont, 
Reihenhes sur le manichéisme, 1912, en I J R Ort, Mani, a religio-histontal 
description of his personaliix 1967 

675 "Pelagiamsmum sunt qui fugiunt, quum non ammadvertant, se transiré in partes 
Manichaeorum palam & manifesto Fugiamus illa abrupta Non solum moralis 
virtus sed etiam vera pietas posila in medio Qui deserunt, incidunt in Sc}llam, 
cupientes vitare Char>bdin" 
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676 Dat blijkt wel uit wat hij (Bertius) in 1612 aan Grotius schrijft "Casaubonus 
noster olim ad me na scripsit, ut qui sententiam meam probaret, eandem in 
epistola ad Frontonem Ducaeum pag 52 palam posuit " - Winkelman 1945, 320 

677 Behalve daar is de brief ook nog te vinden bij Phil a Limborch 1704, 283 (nr 
CLXX) en bij Casaubonus 1709,432-433 (nr DCCXLHI), alsmede in (gedeeltelij
ke) Nederlandse vertaling bij Allard 1870, 25-27 Zie ook Ruarus II 1681, 64 en 
Winkelman 1945, 86 87 

678 LB1 BI'L 1886, Winkelman 1945, 91 92, idem 1945, 319-320 
679 "Lgo vero ut ne sis ncsuus Chnstianus sum Colo venerar adoro cum timore et 

tremore Deum unum Patrem, Fihum, et Spintum Sanctum \equc agnosco 
Mcdiatorem ahum quam Jesum Christum, cuius prctioso sanguine rcdemtus 
sum " 

680 Bi| ten huiszoeking bij studenten in f-raneker die verdacht waren van socimanis-
mc. en bij wie men sociniaansc boeken dacht te zullen aantreflen, werden enige 
brie\en gevonden waarin de naam ,Bertius" voorkwam, /ie Rcitsma 1876 ίΛδ 

681 "Dabis tarnen interca vernam mihi, si non omnia quae a D Calvino quem ego 
\irum inaximi lacio de praedcstinationc edita sunt, probare possum" 

682 "Vleminens. pastorem 1 e esse Ecclesiae, non delatorem innocentium et timentium 
Deum " 

683 /o /ond Bertius' /wager Festus Hommius een exemplaar van de brief van de 
t-ngelse koning als bijlage bi] een brief die hij op 11 nov 1611 aan Lubberlus 
stuurde zie Van der Woude 1963, 214 

684 de op ρ 115 genoemde stellingen 
685 Recapitúleme \un seeiker sermoen феііаеп den 16 October dei, ¡aars 1611 binnen 

ІА'\сІеп door D Fesium Ноттшт Frisium Anno 1611 -Tielel858 nr 953, 
Sepp 1873 208, Petit 1894, 149, Wijminga 1899, 174 - Het vermoeden dat Bertius 
de auteur zou /ijn, is gegrond op een half leesbare aantekening op ρ 1, waarin 
dat staat Petit neemt dit pamflet daarom zonder meer op bij de werken van 
Bertius, Sepp noemt alleen het bestaan van die aantekening, Tiele zegt dat het 
zeker niet dooi Bertius geschreven is, en Wijminga doet geen uitspraak 

686 De brief die bewaard wordt in het gemeente-archief van leiden, staat ook 
algedrukt in Oud-Holland 1885. 263 264 

687 "si opera mea ad vacuam istam Subregentis provintiam poslulabitur, earn in 
praesentiarum offcro, si modo earn Collegio utilem fore arbitreris " 

688 Casaubonus 1709 612-613 (brief nr ML11 ine "Bims tuarum. Vir eruditissime, 
responsum debeo "), Winkelman 1945, 93 94 

689 "Sed quantum sit penculum novas opiniones in doctrina fidei comminisu, latere 
vos, cximiae doctnnae ν iros, non potest I um autem illa, quam uterque defenditis, 
libertas prophctandi msi certis finibus coerecatur, non libertas, piorum & 
prudentum judicio dieenda, sed dira licentia & certissima Ecclesiae Christi 
pcrnicies " 

690 "Scicbal sane Dominus Vorstius λακ.οφωι>\α<; magnae auctorem se futurum, cum 
illa sua de natura Dei edebat in vulgus Tc quoque. Vir doctissime. ratio fugit, cum 
cxistimasli in ca quam défendis, sentenlia Ecclesiam Anglicanam tecum faceré 
hxpertus es quam vehementer Asercnissimus Rex librum a teedilum improbet, & 
illustnssimus quoque Praesul, Dominus Archiepiscopus Cantuancnsis " 

691 " I u itaque. Vir eruditissime, si meo uti Consilio vehs, paci Ecclesiae & quieti tuae 
posthac cónsules, & de rebus tanti momenti nihil seorsim ab alus senties, nihil 
certe docebis, unde scandalum Ecclesiae, tibi penculum possit crean " 

692 Casaubonus 1709, 613 614 (brief nr MI III, ine "Scripsi nuper ad tc "), 
Winkelman 1945, 94 95 
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693. "Te idem sentire scripta non ostendunt tua, & Rex optimus atque omnes boni 
optant." 

694. "Num tu putas debere te ad arcana illa cum periculo tuo, & proximi scandalo 
penetrare?" 

695. gepubliceerd door Winkelman 1945, 320-321. 
696. Bertius doelt op Casaubonus' brief van 29 september 1611. 
697. "Nee puto mutatum interea." - Dat Casaubonus niet in dezelfde mate afwijzend 

stond tegenover de arminianen als Jakobus, zou men ook kunnen opmaken uit 
wat hij /egt in zijn dagboek. "Laudo regis /elum pro religione, scimus viros graves, 
et iipprime doctos de Bertio non ita sentire, ncque de Arminio." (Ephemendcs 
Isaaci Casauboni, ed. J Russell, Oxford 1850, 896) Ook Paltison 1875, 348 schrijft 
in /ijn biografie van Casaubonus: "James must reply to Vorstius. But Casaubon is 
not to be used against the arminian heretics. He is hardly sound himself there." 

698 Molhuysen. Bnejwisseling 1 1928, 199. 
699. Casaubonus 1709, 462 464 (brief nr. DCCXCVI, inc. "Jam in eo eram . . ."); 

Winkelman 1945, 95-98. 
700. "Unum hoc scio, me, quae in ipso à vobis damnantur, non amplecti." 
701. "De Divina vero Praedestinatione, fateor ас prac me fero, aliter me sentire ас 

docere, quàm docuit vir longé maximus, D. Beza...". 
702. Casaubonus 1709, 465 (brief nr. DCCXCVIl, inc. "Vir clarissime, accepi nudius 

quintus .. ."); Winkelman 1945, 98. 
703. "Utinam vero in titulo libri, à te nuper editi, alia verba usurpasses! haberes & 

Regem aequiorem, & mullos alios viros óptimos, quos ipsa novitas tituli offendit. 
Quod si ipse non fallor, poterai minore invidia ea doctrina proponi." 

704. Brieven Statencollege II 340; Duker 1897, XX. 
705. Prov. Bibl. Leeuwarden, Archief Gabbema, Cod. l p . 1186 (no. DCCII); Van der 

Woude 1963, 238. 
706. L'BL, Sem. Rem. Bibl. 79 (= handschrift no. 79 uit de bibliotheek van het 

Remonstrants Seminarium, thans bewaard in de Leidse U.B.) (inc. "lek hebbe op 
andere tilden memchmael. . ."). 

707. "Uxori tuac puerperac gratulor cui Deus vires ас robur restituât et quam ex ea 
suscepisti prolem ab utero pietati et Christo conservet." De brief staat 
afgedrukt in Oud-Holland 1885, 264-265. Het kind waarover hier gesproken 
wordt, is zoon Wenceslaus; zie hoofdstuk 7. 

708. "Statuimus enim edere catalogum Dogmatum Arminianorum, Bcrtianorum, 
Vorstianorum, Venatorianorum et similium." - Wijminga 1899, 122. 

709. Den lex 1966, 273. 
710.de brief, die zich in het British Museum te Londen bevindt (MS., Add. 22961, 

f 186), is ook afgedrukt door Van Itterzon 1930, 407. 
711. Casaubonus 1709. 487 488 (brief nr. DCCCXXXV, inc. "Rariores à me acci-

pis . . . " ) ; Winkelman 1945, 99. 
712. "Qui viderunt. etsi diversam sententiam probabant, in tuo tarnen scripto quod 

reprehenderent, nihil inveniebant." 
713. Du Pin IV 1704, 988, De Chalmot 1798, 389; Glasius 1851, 111; Rogge 1863, 268; 

Allard 1870, 25; Willems 1880, 33; Sepp 1891, 50; Winkelman 1945, 100. 
714. in het tweede voorwoord van de editie van de Hymenaeus van dat jaar. 
715. Petri Berm Geographischer eyn oder zusammengezogener Tabeln I'unff unter-

sc hiedlu he Bucher. In deren I. die ganze Well in gemein. II. Evropa. III. Africa. 
IV Asia. V. America vorgebildet und beschrieben wirdt. Gedruckt zu Franckfurt 
durch Matth. Beckern In Verlegung Heinrich Lorentzcn. Im Jahr 1612. De 
L'BL bezit hiervan een exemplaar; Petit 1894, 146. 
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716 СІемісп И«Л-нмс'г ghestelt tot Onderrtihitughe der hemoudighen om de 
Hauen. m desen ti/dt nopende \er\clie\den l ersihilpoimten ontrust ζηη-
de ilaeilijck aen te wijsen wat w egh н moeten m-gaen от \ an de sehe en de 
ghem'H die d'een of dander Part In zi/n toeghedaen recht te oordeelen 
Wtghegheven door Geeraard van п-burch Ghedruckt int Jaer 1612 

717 Fiele IH58 nr 1012 
718 Maromer 1905, Ì42 
719 //\menaeits desertor Ofte Iwee Vracgh-stucken \an den Af\al der He\lighen 

Hei eeiste Of het ooek moçheh/ck zi dat een rechneerdighe :\ne rechtseerdig-
he\dt sellate' Het tweede Of de ieiht\eerdtghe\dt die seriaten wordt een ware 
rethfseeidighe\dt :\ ghesseest' Besihiesen in iMti/nsche sprake door Petrus 
Beituts Regent m het Collegie der Godthe\dt tot lÁ'\den inde nu oserghesei 
m onze \ederdu\tsihe tale 1613 Tiele 1858, nr 1084, Rogge 1863, 271, 
Sepp 1891 50 (die erop wijst, dat dc/e veitaling waarschijnlijk mei reeds in 1610 
verschenen is, zoals Niceron en Paquot beweren) 

720 Winkelman 1945, 237 
721 idem 1945, 102 103 
722 Behalve Bertius boden ook Erpemus (hoogleraar in de oosterse talen), Daniel 

Heinsius (de classicus) en Vossius soms de helpende hand Zie Koldanus 1942, 241 
en 244 

723. Molhuvscn. Briefwisseling I 1928, 254 
724 Ordinum Hollandiae ai Westfnsiae Pietas ab iniprohissimis multorum calumnits 

piaeseitim sera a nupeia S luhherti epistola, quam ad rexerendissimum anhie-
pisiopum Cantuanensem scnpsit \indicata per H Grotium. eorundem ordinwn 
fisci adsocaium \ ugd Bat 1613 7ie ook Dukcr 1897, 170, Sed Arch ν 
keikgesch XIX 1926. 192, Haentjens 1946, 77 

725 Sepp 1873, 139 
726 Molhuvsen wijst er in /i|n artikel over de briefwisseling van Grotius op, dat 

Bertius dit wellicht gedaan heeft om te voorkomen dat l ubbertus in hngeland 
stemming tegen het boek /ou maken nog voordat het daar ontvangen en gelezen 
was Zie Molhuvsen in \1eded der Kon Akad san Wetensch , afd Letterkunde, 
deel 66 serie B, no 1 (1928), ρ 18, Van der Woude 1963 265 

727 \ed Arch s Kerkgesch XIX 1926. 192 194, Molhuvsen, Briefwisseimg 1 1928, 
256 258 

728 Dit klinkt wat hypocriet, als men bedenkt dat Bertius een exemplaar van de Pietas 
naar Casaubonus /ond buiten medeweten van de auteur 

729 "L iceal ergo nobis discrepare sententus circa apices rerum theologicarum, stet 
modo fundamentum solidum, quod lecerunt Apostoli Talis ego sum miGroti Et 
qui de me aliter senserunt et loculi sunt.-nunquam me norunt " De tegenstelling 
"apices fundamentum" is in het Nederlands moeilijk weer te geven 

730 "Scntentias Patrum —cpi rijs αποστασίας των &ylwv posui in orthodoxe 
consensu Et scio neminem ex omni antiquitate illud tuen quod oppugno, 
plerosque etiam mecum sentire " 

731 Molhuvsen, Briefwisseling 1 1928, 258, dat Bertius niet de auteur van de Pietas 
was bli|kt hier duidelijk uit de woorden van Grotius, die de regent bedankt voor 
hel overschrijven van datgene "quae scribere ipse potuisses multo melius" 

732 idem 1928, 259 
733 idem 1928 260 
734 over Johannes Arnoldi Corvinus (Ravens) /ie voeinoot 618 
735 Patius (Jan Pacts Jacobs/n ) was sedert 8 september 1602 akademiedrukker te 

Leiden 
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746 Molhuvsen Bnefuisselmg 1 1928. 262 
747 idem 1928. 266. Bertius doet in deze bnel voorstellen m b t de titelpagina en de 

daarop volgende blad/i|den 
738 Van der Woude 1963. 261 262 
739 Molhmscn. Bnefnisselmg I 1928. 267 
740 hetgeen ook is gebeurd. Pietas ρ 72 
741 Phil a l imborch 1704 367 "Grotii libellus jam utraque lingua pi odut &. quod 

mirens. leetus est manusenptus a Rege & Episcopis Anglicanis ante septimanas 
aliquot quod valde attonitum reddidit Grotium, ignaium cujus opera id fien 
potuent tandem deprehensus in culpa Bertius, cujus sohus ld factum imprudentia 
& tunositate nimia " 

742 Molhuysen. Briefwisseling I 1928, 272 - "Miror sane quane narras ττίρΐ του 
'απογραψαμίνου Documentum id mihi ent, ut sim posthac cautior " 

743 idem 1928, 279 
744 "Frustra tam accurate excusas. Berti doctissime, factum, cui ego ïamdudum 

ignovi, si quid in co ignoscendum fuit, falluntur multum qui me isto casu ita 
commotum putant, ut placandus esscm " 

745 "Brevi cnim expecto ut me atheum nominct, aut hostem religionts, aut ahquid 
haud multo clementius " 

746 [ ubbertus' Responsia ad Pietatem Нщоть Grotti verscheen in 1614. en werd door 
de Stalen van Holland op 17 oktober verboden. Knuttel 1889, nr 2115 en nr 2117 

747 Molhuvsen. Briefwisseling 1 1928,283 "Sibrandum non quiescere lacessitum qui 
ultro lacesserc quicscentes soleat, minime miror. Berti doctissime " 

748 idem 1928 290 291 
749 Jac obi Armimi amica cum D francisco Junto c/e Praedestinatione per htteras 

habita Collatio, Lugd Bat 1613 - Paquot 1770, 112, De Chalmot 1798. 389 390. 
Glasius 1851. 111. Rogge 1863, 269, Allard 1870, 30 31, Rogge, Wtenbogaert II 
1875. 329. Petit 1894. 150, NNBWI 322, Winkelman 1945, 100 101, Reitsma-
I indeboom 1949, 226 

750 Johannes Piscator (cigl Fischer) werd geboren op 27 maart 1546 te Straatsburgen 
stiert op 27 juni 1625 te Herborn Hij was een protestants theoloog Stieng l uthers 
opgevoerd, wed hij later beslist gereformeerd en moest hij Straatsburg en later 
Heidelberg verlaten In 1584 werd hij hoogleraar te Herborn Hel werk waaruit 
Bertius citeerde, is /ijn Dissertano theologica contra Andr Schaafmannum, 
Herbornae 1595 Blijvende verdienste van Piscator is /ijn nieuwe bijbelvertaling 
Zie Steubing. Geschichte der Hohen Schule Herborn, 1825, en Ь L Bos, 
Johannes Piscator (diss 1932) 

751 Glasius 1851. 112, ¡л Handle 1867 68, 116 
752 Petri Bertu Apologeticus ad fratres Belgas In quo Calumniae crimen ipsi a CI 

Vito D loanne Ptscatore Iheologo Herbornensi immento impactum, diluttur 
(volgt Ps 77 14 en een citaat van Plinius) Lvgdvni Batavorvm, Excudebat 
Godefridvs Basson. 1614 Hendreich 1699, 542, Adr a Cattenburgh 1728. 17, 
Paquot 1770, 112, De Chalmot 1798, 390 391, Van der Aa, BWN I 138, Rogge 
1863 269, Allard 1870, 31, Petit 1894, 150, NNBW I 322, Dictionnaire 1935, 1018, 
Winkelman 1945, 101 

753 "Perscripsi omnia quae adversus Piscatorcm disputât, vehementer mihi proba-
ri sed interim esse quaedam, quae mihi videanlur inluta, certe intempestiva", 
schri|ft hij aan Wtcnbogaert De Chalmot 1798. 390 

754 "Sed nostrae aut bcmgnitatis, aut cruditioms ostentado tanti nobis esse non debet, 
ut proptcrea ct nobis ipsis cripiamus facultatem luvandi alios, et patriam atque 
Ecclesiam oneremus supervacuis difficultatibus Miror virum optimum non 
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memmisse quam male ipsi cessent sola nuper libri inscnptio quam amabat sine 
m a h " (uit dezelfde brief aan Wtenbogaert d d 3 aug 1614, Molhuysen, 
Bnefw isieling 1 1928.338-340) De Chalmot 1798.391 - Volgens de Dictionnaire 
1935, 1017 had Grotius "beaucoup d'estime pour la personne de Bertius, et 
beaucoup de defiance pour ses opinions theologiques" 

755 Molhu>sen, Briefwisseling 1 1928. 293-294 
756 idem 1928, 302 303 
757 idem 1928, 311 312 
758 idem 1928. 321 
759 idem 1928. 337 338, de datum kan onjuist /ijn /ie voetnoot 2 aldaar 
760 Vne Zee\aeit ofte Beww \αη t ι et ht dat den Hollanders toecompt ove/ de 

Indische coophandel 1614 
761 de opdracht is \an 1 augustus 1614 
762 Scnverius (1576-1660) was een Nederlands geschied-en taalkundige 
763 Abraham Radaeus was de drukker van de Staten \an Friesland, in l ceuwarden 
764 Van der Woude 1963 286, het weerwoord van Lubbcrtus verscheen begin oktober 

1614 
765 Molhuvsen Bnefw streling 1 1928. 338 340, 7ie ook Allard 1870, 33-34 en 

Winkelman 1945, 104-105 - Over dcjuistc datering/ie Vlolhu\sen Briefwisseling 
1 1928. 337 η 2 

766 "Hen postquam ad te senpseram. vir Reverende, venit ad me Cl Bertn epistola 
cum pagellis aliquot libri, quo Pisatoris horrid um dogma certissimis argumcntis 
exagitat tanta pcrspicuitate ut mihi quidem videatur ipsi Piscatori quod vult 
probaturus Poposcit indicium meum Peiscnpsi amice et candide, omnia quae 
adversus Piscatorcm disputât vehemente! mihi probari sed interim esse quaedam, 
quae mihi videantur intuta certe intempestiva Sunt autem ca pauui admodum 
et ad propositum ipsius minime necessaria Diatnbam ci libello de historia Pelagli 
inseruit, in qua ipsius et causae ab ipso defensac hostcs oblique aut defendí, 
aut certe excusan Pclagium clamabunt " 

767 "Conquentur D Bcrtius male eos audiisse qui paci studebant et nominai 
Cassianum et baustum, minime probatos auctores, et quorum scnlentiac ipsis 
auctorum verbis damnatae sunt a Patnbus Arausicanis " 

768 "Statim ut in Bntanniam venent hic liber, noli dubitare, damnabitur " 
769 "Ego mala multa eventura ni mulentur ista praevideo" 
770 Molhuvsen Briefwisseling 1 1928, 345, Winkelman 1945, 105 
771 "Vapulabil ergo Piscator quicscet Pelagius et Afncorum Patrum manes notam 

censonam lucnfacient " 
772 Hct adres van de/e brief, die gepubliceerd is door Winkelman 1945, 321, is 

verloren gegaan, maar algaande op de inhoud is het wel haast /ekcr dat hij aan 
Grotius is gericht 

773 Resoluties \an curatoren dd II aug 1614, Molhuvsen, Bronnen II 55 
774 Resolvtte Vande Staten \an Holland! ende West-Vrieslandt Tot den Vrede 

der Kercken lersterckl Met d'Authontext der He\ligher Schrift, der Concillen, 
Oudt-Vaderen, openbare Ccmfessien, \iitsgaders met de ghetmgemssen van 
sommige ¡¿eraren deses tijdts Dit leste cnergheset им het Ixnijn In s'Gravcn-
haghe Bv Hillebrant lacobs/ Anno 1614 Met Previlegic voor vijf jaren 
Decrenm Ordtnvm Hollandiae et Weufmiaepro расе ecclesiarvm, immtvm 
Sacrae Scnpturae auetontate, et Concdiorum, Antiquorum Patrum, Confessi-
onum puhlicarum, et rccentiorum Doctorum testimonili Lvgdvni Batavorvm 
Lxcudit Joannes Patius, Anno C O ID CXIV Cum Privilegio in Septenni-
um 
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775 Voetius, Dispp selea IV 726, G Brandt II 1674, 232, Rogge, КеюІшіе\Ъ15, 117, 
idem, Wienbogaert II 1875, 206 vv , Knuttel 1889, nrs 2109-2113, Duker 1897, 
170. Roldanus 1942. 244 

776 Haentiens 1946.85 88. Van der Woudc 1963,286-287 
777 "sed libello hoc tuo, cujus tamen non te sed Bertium ас Joannem Arnoldi authores 

suspicantur " schreef hij op 27 okt 1614 aan De Groot (Phil a I imborch 1704, 
nr CCXXXVI) Vossius wist dus /elf wél hoe de vork aan de steel ¿at 

778 "Responsum Grotn ad tuum librum cui titulum fecit Bona Fides Sibrandi 
I ubberti cum decreto Ordinum contra librum tuum. puto te jam vidisse " (Prof 
Bibl Leeuwarden, Archief Gabbema. Cod I, no DLXVII, ρ 1044) 

779 Allard 1870, 31 33 
780 UBI . cod Pap 2 (ine "Gratulor tibi de restituto filio "), Winkelman 1945, 

321 322 Bcrtius feliciteert Hogerbects in de/e brief met het herstel van een /oon. 
uit dit schrijven blijkt, dat hij /elf een /oon verloren heeft ("Sit nomen Domini 
benedictum qui mihi mcum abstulit, tuum tibi reddidit") Over Hogerbects /ie 
voetnoot 134 

781 "Video etiam ipsos in co esse, ut Collegium istud perdant, meamque operam 
inulilcm reddant. itaquc in Scholis omnibus hoc cavent. ne Collegio huic 
dcstinetur luventus " 

782 Scripta Ad\er<¡aria Collaiionis Hagiensis habitae Anno С ID ID CXI, inier 
quosdam Lcdeuarum Pastorei de Опта PraedeMinatione & eapitibus ei adnexis, 
una cimi ріеччюге declaratione, ine narratione processus onims obsenaa à 
Pastoribus hcclesiarum. qui Rcmcmsliantes dicunlur, m dissidi/s isns Fxclesiasli-
cis ad annum С ID /D С XII Quae ex Belgici·) auc loi naie III Hollandiae & West-
Insiae Oidmum lampndem eduis, Launa fecit Petrus Berlins I ugduni Batavo-
rum, Excudit Joannes Patius Anno 1615 (De opdracht aan de Staten van 
Holland is gedagtekend 21 maart 1615) Du Pin IV 1704 988, Rogge 1863, 269, 
Petit 1894, 150, Wijminga 1899. 121, Dictionnaire 1935, 1018, Winkelman 1945, 
144 Zowel de remonstranten als de contra-remonstranten waren door /es 
personen vertegenwoordigd De /es remonstranten waren Johannes Wtenbo-
gaert. Simon Episcopius, Adriaan van de Borre, Johannes Corvinus, Fduard 
I'oppms en Nicolaas Grevinchovius De /es contra-remonstranten Johannes 
Becius. Lubbertus hraxinus. Ruardus Acromus, Petrus Plancius. Johannes Bogar-
dus en Fcstus Hommius Zie Ter Haar 1891. 13 

783 Collaiio sciipto habita Hagaecomitis anno ab incarnato Domino 1611 inter 
quosdam Lc с lesiastas l· χ sermone \ ernac ulo I atina facta miei prete Henne о 
Biandio /mezaeae (Met opdracht aan de stadsregering van Amsterdam, gedag
tekend 5 februari 1615) Bertius' vertaling werd voor de officiële gehouden 

784 Molhuvsen. Briejwisseling I 1928. 373 
785 idem 1928. 375 
786 L BI , cod Pap 2 (ine "\actus hen ahquantulum otij ") - De /oon in kwestie 

is Joannes, /ie hooldstuk 7 
787 LB1 . cod Pap 2 (ine "Nihil mihi potuit lucundius accidere ") 
788 Resoluties \an curatoren d d 5 april 1615 (fol 357. 372), Vossius 1650, 260 261, 

G Brandt II 1674, 253 254, Niteron 1735, 86 87, Paquot 1770, 110, Kok 1787, 
498. De Chalmot 1798, 391, Siegcnbeek II 1832, Toev en Bijl 84, IM Flandre 
1867 68, 115, Petit 1894. 144, Wijminga 1899, 342. Maronier 1905. 342, Molhuv
sen. Bronnen II 59. Dictionnaire 1935, 1017, Album Scholast 1941, 10 11, 
Winkelman 1945. 107 113. Den Тех 1966, 404 
De volgende bronnen plaatsen, ten onrechte, Bertius' aftreden als regent al in 
1614 Socrmans 1704. 118. Sicgenbcck II 1832. Гое en Вці 283 (m strnd dus met 
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wat hij zelf op p. 84 van de 'Ioe\ en Bijl. 7egt). Allard 1870, 8. Rogge. Wtenho-
gaenU 1875.328 330;NXBW1321.322;Sassen 1941,20en35;Reitsma-Lindeboom 
1949, 225. Van der Ла. BWN I 137. en Oud-Hollaml 1918, 220 plaatsen /ijn 
aftreden /elfs al in 1606! 

789. Knuttel 1889. nr. 2190. 
790 G Brandt II 1674. 254. 
791 Haentjens 1899, 10. 
792. Scholier. 1953, 7. 
793. Rogge, Wtenbogaert II 1875. 328-330. 
794. Winkelman 1945, 107-113. 
795. Düker 1897, 34; Wijminga 1899. 378. Volgens Rogge. Wtenbogaeri I 1874, 129 

noemden de contra-remonstranten het Statencollege ten tijde van Bertius' regent
schap "een broeinest van arminianen en je/ui'cten". 

796. Vossius 1650, 260-261; G Brandt II 1674, 254; Paquot 1770, 110; Allard 1870, 8; 
Sassen 1941, 35; Roldanus 1942, 247; Rcitsma-Lindeboom 1949, 226 227. 

797 Roldanus 1942, 247. 
798. Rademaker 1967, 93-94; de/e brief, geschreven tussen 15 april en 6 mei 1615, is -

met drie brieven van Vossius aan Bertius, van 15 april, 6 mei en 6 juni 1615 met 
inleiding en aantekeningen gepubliceerd door G. C. Kuiper en C.S.M. Rademaker 
in Lias II (1975) 1. 125 176. 

799. Resoluties van curatoren d.d. 5 april 1615 (fol. 357. 372); Vossius 1650, 260-261; 
G. Brandt II 1674, 253-254; Halma 1725, 132; Niccron 1735, 86-87; Paquot 1770, 
110; Kok 1787, 498; De Chalmot 1798, 391; Sicgcnbcek II 1832. Toev. en Bijl. 84; 
Glasius 1851. 110; Messager 1859. 290; La Flamire 1867 68, 115; Petit 1894, 144; 
Wijminga 1899, 342, Molhuysen, Bronnen II 59; Dktionnaire 1935. 1017; Album 
Scholast. 1941, 10 11; Sassen 1941, 35-36; idem 1941, 43; Winkelman 1945, 
107 113 
De volgende bronnen plaatsen Bertius' benoeming tot hoogleraar ethiek al in 
1614. Soermans 1704. 118; Siegenbeek II 1832, Toev. en Bijl. 283 (in strijd dus met 
wat hij /elf op p. 84 van de loev. en Bijl. /egt); Allard 1870, 8; Rogge, 
Wtenbogaert II 1875. 330; NNBWI 321, 322. 
Van der Aa, B W \ I 137, en Oud-Holland 1918, 220 menen dat Bertius de/e 
benoeming al in 1606 kreeg. Cf. hierboven, voetnoot 788. 

800. Resoluties van curatoren d d 5 april 1615 (fol. 357, 372); Molhuysen, Bronnen II 
59, idem. Brief wisseling I 1928, 377. 

801. Rademaker 1967, 91. 
802. Resoluties- van curatoren van 5 april 1615; Molhuysen, Bronnen II 59. 
8()2a Sassen 1941, 35 36. 
803. Dibon 1954, 62. 
804 Petri Bertii Orationes duae. Prior habita in Collegio Theologico, quum de 

Regenlis muñere abdicare!. Altera m Academia, quum Professtonem Ethicam 
mgrederetur. Lugduni Batavorum. Apud Ludovicum Elzcurium, Anno CID ID 
CXV - Hendrcich 1699, 542; Willems 1880, 33; Petit 1894, 150; Winkelman 1945. 
113. - Curatoren en burgemeesters gaven Bertius voor de/e twee oraties een vergoe
ding van / 2 5 (Resol, van Cur. van 8 9 nov. 1615; Molhuysen, Bronnen II 62). 

805 "Rogat me obnixe Bertius, ut copia sibi fiat legendi libelli quem I homson scripsit 
de Amissione et intercisione lustificationis", schrijft Grotius op 11 aprii 1615 aan 
Vossius. - Het werkje waar het hier om gaat, is de Diatriba de Amissione et 
Intercisione Graaae et ¡usiificationis, dat in 1616 in Leiden uitkwam. Zie 
Molhuysen, Briefwisseling I 1928, 378. 
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806 " I homboni Diatribam cruditissinum mittam Bertio ", luidt het in ecn brief van 
Grotius dan \ osbius, van 19 april 1615, Molhu\sen, Briefwibselm^ 1 1928, 380 

807 Van de lolhardinghe der Heshghen, tegens V/ Petri Berli/ ti\ee Vraedistucken 
\an den A/\al der He\lighen Beschreven door Sebastianum Damman Pred 
binnen Zutphen F.nch . lacob Lenaerts/Meyn 1615 fiele 1858 no 1157 
Stbastiaan Damman werd rond 1580 te Antwerpen geboren HIJ studeerde 
theologie te I eiden. en was predikant, o a te Zutphen, /oals we hier zien Zie 
verder \ \ B W III 277 278 

808 ( iel Trat laten \an de VolstandicheM der Heiligen, in de welcke de selve met 
hequame ende çhenoeclisante argumenten wordt hewesen Рппараііцк 
ghesteli teghens hel Bocik Ρ Beni/ \anden Af\alder Heiligen Door l udovicus 
Crocium Prol inde h Seh van Bremen Amsterdam, voor Hendrick 1 au-
rensz 1615 Tide 1858, no 1156, Winkelman 1945, 106 

809 Petri Bertii Hxmenaew desertor sive de sane tonni perseverantia et apostasia libri 
duo Priai est dogniatuus, posterior, prions h\peraspii)tes Additae sunt theses de 
perse\erantia sanctorum ex epistola ad Hebraeos Lvgdvni Batavorvm, apud 
I udovicum Ebevinum, 1615 - Adr a Cattcnburgh 1728, 17, Paquot 1770, 112, 
De Chalmot 1798 489, Glasius 1851, IH, Rogge 1863, 268, Allard 1870, 25, 
Willems 1880, 32, Maronier 1905, 342, Winkelman 1945. 98, idem 1945. 115 

810 Bertius aan Grotius, d d 19 aprii 1615(ine "Accipca me H>pcraspisten "), Hs 
l' В Amsterdam, cod I 64, Molhuvsen. Brief'wisseling 1 1928, 380 381 

811 Molhuvsen, Bronnen II 75* 77* 
812 "Visum est Rectori et Senatui Académico D Petrum Bertium in numerum 

prolessorum ex auctontatc D D Curatorum esse recipiendum, locus autem illi 
assignatus est postremus", lezen we in de Ada Senatus van I4juli 1615, Socrmans 
1704, 62, Molhuvsen, Bronnen II 56 

813 Responsio ad Apologe/it um Petri Berm, Hcrbornae 1615 Paquot 1770, 112, De 
Chalmot 1798. 391. Rogge 1863, 269 Allard 1870, 31. Winkelman 1945. 106 

814 Hendreich 1699. 542 
815 Martinus Ruarus, geboren in 1588 of 1590 in Crcmpcn (in Holstein), overleden in 

1657 te Amsterdam, studeerde te Hamburg, Rostock en Altdorf, waar Socinus 
hem met /i|n gevoelens bekend en lot 7ijn opvolger maakte Daarna vestigde hij 
/ich te Rakow en volgde Johannes Crclhus op als rector \an het college der 
sociniancn aldaar Vandaar ging hij naar Straffin (bij Dani/ig). waar hij enige ti|d 
predikant bi| de Unitanssen was Uit de/c plaats verjaagd, vestigde hi| /ich in 
Amsterdam waar hij tot zijn dood bleef wonen Van hem zijn o a vele brieven 
bewaard 7ie Van der Aa, BWN XVI 539 en de daar vermelde werken 

816 Ruarus II 1681, 64 
817 Hendreich 1699, 542, Niceron 1735,96, Paquot 1770, 112, Glasius 1851, III 112, 

Van der Aa, BWN I 138 
818 Petri Bertti Commonefactio duplex I De modo disputandi veterwn, phüosophis 

digno hodie lollop so, et re\ ocando ¡I De recta rottone m contro\ersiis Theologt-
cis di/udicandi, considerata per Ignatium Helsternetonum Anglum & cura Ludov 
Lucn edita Basileae, Joan Schroeteri. 1616 - Hendreich 1699, 542, Du Pin IV 
1704. 988, Niceron 1735, 96, Paquot 1770, 112, Rogge 1863, 269, Petit 1894, 150, 
Dictionnaire 1935. 1019 

819 "Audio paran editionem Ihomsoni, el probo laclum. sed simul audio molm 
Bertium ut de suo quaedam adiiciat, quod piane improbo Ncque cnim expedil 
Rogo resciscas et si potes impedías, sin minus me moneas ut impediam Solum 
enim Bertu nomen in Anglia hbrum immento odio praegravabit, deinde non per 
omnia ipsorum respondent sententiae " Molhuvsen. Bue/'wisseling I 1928, 499 
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820 idem 1928. 510. 
821. Keuning 1946. 70 71 
822. P. Bcrtii Commentanorum rerum Germamcarum Libri Trei. Primus est Ger-

maniae \eteris Secundus, Germamae posterions, a Karolo Magno ad nostra 
usque tempora, cum Prmapum Genealogi/s. Temus est praecipuarum Germamae 
urhium cum earum komsmis el Descripttombus Amstclodami apud Joannem 
Janssonium Anno 1616. - Sweertius 1628. 603; Vossius 1650, 260-261, Hendreich 
1699, 542 (die. onjuist, meldt dat het werk al in 1610 uitkwam); Pars 1701,251; De 
Chalmot 1798. 393; Biogr. Nat. 1827, 76; Biogr. Univ. 1845. 268; Van der Ла. 
HWN'I 138; Graesse 1859. 350, La Fiandre 1867 68, 117; Tiele 1884. 25; Petit 
1894. 150 151; Molhuysen. Brief* isselmg I 1928. 600; Dictionnaire 1935, 1018; 
Winkelman 1945, 116. - Paquot 1770. 113 laat het werk. oniuist. eerst in 1626 
\erschi|nen. 

823. Petri Bertu Tabiilanim geographic arum contractarum libri VU. In quibas tabulae 
oinnes gradibus dislinctae, descnptiones accuratae, caetera .suprapriores ediliones 
pohliora auctioraque Amstcrodami, sumptibus et typis aeneis Jud. Hondn 1616. 

Sweertius 1628. 603; Vossius 1650. 260; Van der Àa, BWN 1 138, Graesse 1859, 
351: Hele 1884,25. 

824. Hendreich 1699. 542. 
825. Fhuanus (Jacques-Auguste de I'hou). geboren 8 oktober 1553 in Parijs en aldaar 

op 7 mei 1617 o\erleden. was conseiller d'état van Hendrik 111 en Hendrik IV, wier 
\er/ocning bi| bewerkstelligde. Vervolgens was hij maître de requêtes en president 
\an het parlement van Tours. Hi| was in godsdienstige zaken zeer verdraagzaam 
en had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Edict van Nan-
tes(l598). Na de dood van Hendrik IV in 1610 ging hij zich wijden aan de 
geschiedenis. 1 huanus publiceerde een Historia sui temporis (10 delen, 1604 08), 
een algemene geschiedenis over de periode 1543 1607, die zou moeten eindigen bij 
1610. dit plan is niet voltooid Zie ook Henry Harrisse. Le président de Thouel ses 
descendants, leur célèbre bibliothèque, leurs armoiries et les traductions françai
ses de J A. Thuam Histonarum sui temporis. Pans 1905: R. Pinlard, Le 
Liheitmage érudit, dans la première moitié du XVHe siècle. Pans 1942. 

Пв. Resol, van Cur. van 8 mei 1617; De Xavorscher 1869. 77; Petit 1894, 144; 
Winkelman 1945, 117. De aanstellingsacte is hier opgenomen als bi|lage VII In 
deze ade is duideli|k sprake van 1617 als jaar waarin deze aanstelling plaatsvond; 
toch plaatsen de vollende bronnen de benoeming in 1618: Andreas 1643. 724; 
Vossuis 1650. 260 26Ï: G. Brandt IV 1704. 302; Baillet VI 1725.29; Niceron 1735. 
87, Paquot 1770. 110; Kok 1787.501: De Chalmot 1798.393. Biogr. \ai. 1827,75; 
Biogr. Univ. 1845. 267. La ¡landre 1867 68, 116; Allard 1870,40 41; NNBW 1 
322 323; Dictionnaire 1935. 1017. (¡een jaartal wordt door de volgende bronnen 
genoemd: Sweertius 1628, 602; Hendreich 1699, 542; Du Pin II 1704, 1660; idem 
IV 1704, 987; Van Hoogstraten 1725, 222; Messager 1859, 290. - De benoeming 
heeft in ieder geval niet in 1606 plaatsgevonden, zoals Freherus IV 1688, 1525 
meldt. 

827. Dit deelt Bertius ons zelf mee in de rede die hij op 2 okt 1620 hield bij het 
aanvaarden van zi)n professoraat aan het College de Boncourt te Parijs (zie 
voetnoot 905), p. 7. breherus IV 1688. 1525. G. Brandt IV 1704. 302; Paquot 
1770. 110: IM fiandre 1867 68, 116, NNBW I 322 323. 

828 Winkelman 1945. 117. 
829. P. Bertu Epicednim in obitum inlustrissimi vin lac. Aug. Thuam. Ad CI. virum 

Pe ¡ru m Cl F. Puteanum. Opgenomen in Illustns vin ¡ас. Aug. Thuam Apothe-

218 

file:///etens


osis alidore Danwie Hemsto Item aha quaedam eiusdem m eundem Lugd Bat, 
161/ - Hendreich 1699 542, Willems 1880, 42, Petn 1894, 151 

810 7ie Hans Bots 1971. met name ρ XV XXV ("Les frères Pierre et Jacques Dupuv") 
en XXV XXXVI ("Les frères Dupin et leurs amis de Hollande") 

831 Bibl Nat Pans, Manuscr Coli Dupuv. no 648, f 164-167, Winkelman 1945, 
117 118, idem 1945. 322 

832 Bibl Nat Pans, Manuscr Coll Dupuy, no 490 f 104-109, Winkelman 1945, 118, 
idem 1945 323 

833 wederom in een brief aan Pierre Dupuv, Bibl Nat Pans, Manuscr Coll Dupu>, 
no 699, f216 Winkelman 1945 323 

834 Resol \an Cur van 27 28 nov 1617, Molhuvsen, Bronnen II 79 
835 Molhuvsen, Buefwisseling I 1928 600 
836 "Quod in Anghcanis tarde ddeo procedatur partim Bertius in (.ausa fuit, qui 

hestcma demum die tnplicis Ordinum decreti translationcm ad me tulit, partim 
amanuensis " Molhuvsen, Briefwisseling 1 1928. 603 

837 Illusi пит & claiorum мгогит hpisto/ae Seleciiores, Superiore saec ulo uriptae 
\ela Belgts, \el ad Belgas Tnbxtae in Cents nas II m quibus Mulla ТІіеоІоціса, 
Polilua, Fcclesiasiica, Historica quaedam etiam lundua & Medica Somma 
autorum prodet Index qui Praejationibus subi/aiur Lvgdvm Batavorvm Apud 
Lvdovicvm Elzevinvm Anno C D ID CXVII - Hendreich 1699. 542, Niceron 
1735,97 Paquot 1770 112, Biogr \at 1827 76, Biogr L nn 1845 268, Glasius 
1851 III Van der Ла, BWN 1 138. Petit 1894, 151, Dictionnaire 1935 1018 

838 De \a\orschei 1869 77 Ook hieruit blijkt nog cens, dat deze aanstelling niet in 
1618 kan hebben plaatsgevonden 

839 Winkelman 1945 118 120 
840 Bibl Nat Paris Manuscr Coli Dupuv, no 699,1219 Winkelman 1945,323 
841 Bibl Nat Paris, Manuscr Coli Dupuv, no 699, f 218, Winkelman 1945 323 

/ie ook Bots 1971, XXX 
842 blijkens een brief van Bertius uil die maand aan een onbekend persoon. Bibl Nat 

Paris, Manuscr français no 3795, f 164, Winkelman 1945, 323 
843 Acia des SuM-ho/lanischen sxnodi, gehouden te DelfJ begonnen den Villen 

Ociobei ende gee\ndichi den VI \o\ember incluis anno XVIeende achnen, art 
27 Rcitsma-van Veen, Ada III 1894 305 306 Dat men Bertius' vroegere 
optreden in /aken des geloofs nog met vergeten was blijkt wel uit hel feit, dat in de 
Acta van de Noord-Hollandse Svnode die vrijwel tcgehjkcrlijd (vanaf 9 oktober 
1618) in Enkhui/en werd gehouden /ijn briefwisseling met Lubbcrtus over de 
justilicatio nog eens in herinnering cebracht wordt Zie Reitsma-van Veen, Acia II 
1893 52 

844 Winkelman 1945, 121 - Meindersma 1918, 4 noemt de Synode van Dordrecht 
"een soort van Protestantsch concilie, voortgekomen uit en beneld door een geest, 
die met het beginsel van het Protestantisme eigenlijk op gespannen voet staat en 
gerust als nawerking van Roomschcn /uurdecsem mag gekenschetst worden 
Wellicht dat het verhaal van deze dingen den le/er bevestigt in de overtuiging 
omirent het verderfelijke van alle leerdwang en leertucht Behalve van histo
risch belang is het verhaal van de lotgevallen der Dordtsche Synode van groóte 
interesse, om te laten zien hoe /aken van kerk en religie niet moeten worden 
behandeld " 

845 G Brandt III 1704, 123. Winkelman 1945. 121 122 
846 idem 1945. 122 123 
847 Het pamflet bevindt /ich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, Knuttel 

1889 nr 2772 De versregels die op Bertius betrekking hebben,/i)n de volgende 
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(Arminius wordt toegesproken) 
"Sit \r\ voor aen n|t heen met al die u verseilen 
Bert mach d'ApoMasv der hevl'ghcn u vertellen 
Den alghevallcn Sanckt hv hou voor acn vrv stal 
Op dat hv g'liick men sevt met alter al en val" 

848 In de tekst van het pamflet wordt weliswaar /ijn broer Johannes Taunnus 
genoemd maar aangezien hi| wordt aangeduid als auteur van de Hee(h-i>(hael 
kan het slechts Jacobus launnus /ijn zoals Guldncr 1968. 140 al heeft geconsta
teerd 

849 Guldner (ibid ) weet te melden dat dit Cornelius Gcsclius uit Rotterdam /ou zijn, 
doch uit het exemplaar dat ik in handen heb gehad blijkt dat nergens uit 

850 Iheani Geographiae Veiens Tonnis priorin quo Cl Plol Alexancfrmi Geographi-
ae libn VIII Graeie et Latine Graeca ad coc/ice\ Palatinos collata autta et 
emendata sunt Latina infinins loas correcta opera Ρ Berm Christlanissimi 
Galliaium Regis Cosmoqraphi Amstelodami Ex officina ludoci Hondij Anno 
1618 
I heat n Geographiae Veteris Lonns Posterior in quo Itinerarium Antonini 
Impeiatons Terrestre & mantimum Ргомпсюгит Romanan m I ¡bellus Ci\ nates 
Рюмтіагит Galluariim Itinerarium a Burdlgala Hierosohmam usque Tabvla 
Pestingenana cum holts Marci leisen ad labulae ems partem Parergi Orteliam 
Tabulae aliquot edente Ρ Вето Chiisiianissimi Galliarsm Reçis Cosmographi 
Amstelodami Ex olficina ludoci Hondij Anno 1619 ("Cosmographi" op dit 
laatste titelblad natuurlijk een zetfout voor "Cosmographo") - Hendieich 1699, 
542, Clement 1752, 219 240, Paquot 1770, 112. Saxe 1782.49, De Chalmot 1798, 
194, Biogr L/m 1811, 169, Van Kampen 1821, 276. Biogr Nat 1827, 75-76, 
Βιο<ζΐ Lni\ 1845 268. Van der Aa BWN I 138, Graesse 1859 351, IM Ilandre 
1867 68 118 Willems 1880,44, Petit 1894 152, Molhu^sen, Briefwisseling I 1928. 
600, Du tionnaire 1935, 1019 Sweertius 1628 601 zegt, dat Bertius het werk van 
Ptolcmaeus in 1620 uitga!, terwijl Vossius 1650, 260-261 als jaar van verschijnen 
1630 noemt 

851 / o noemt Bertius zelf althans dit werk, bedoeld is waarschijnlijk de Υιω-γραΦίκη 
'Ύιίήγηυις van Ptolemaeus 

852 Вюці Lnn 1845, 268 
851 Biogi Lnn 1811,369 Biogr \at 1827.75 76 
854 Ρ Berti) lain Ian m Geoçiaplucanm с outrai tan m Libri septem In quibus 

labulae omnes gradibus disimi tae descriptiones auuratae caetera supra pi tores 
edittonespolitiora, Auctioraque ad Сhnstianissimum Galliae & Savarrac Regem 
L\do\u\m XIII Amsterodami Sumptibus et tvpis aeneis ludoci Hondij Anno 
1618 - Rogge 1863, 269-270, la Flandre 1867 68, 118, Duttonnaire 1915, 1019 

855 Ρ Bcrtii Ad Leonem Bataxum Adlocutio, Postquam de prisca Bata\orum \iriute 
cum summa omnium admtrattone chxisset publice \obilissimus Jinems О 
Philippin de Grulhere Dn in Didnxlant ρ 47 50 van Philippi Grutheri a 
Didenxlant De Prisca l·inule Batasorum Oratio Lugduni Batavorum, lypis 
Isaaci Elzeviri, Anno 1618 De Bibl Nat in Parijs heeft het werkje van Bertius 
afzonderlijk Paquot 1770. 112, Willems 1880,44, Petit 1894, 151 152, Diction
naire 1915. 1018 

856 Ρ Bertii De Amabili Ее desiae Concordia Iambi Postquam de bono Concordiae 
publice cum summa laude dmsset \obilissimus Jusems I) Rutgerus vanden 
Boetzelei ah Asperen - ρ 47 52 van Rutgeri a Boetzeler ab Asperen De Bono 
Concoidiae Oratio Dicta m Auditorio máximo Academiae Íugduno-Bat XXIX 
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Uw/, Anno CfD ÍD CXVIII L\gd\ni Batavorvm, lypis Isddci Elzeviri Anno 
1618 Knuttel 1889, nr 2658, Petit 1894, 152 

857 Bibl Nat Paus. Manuscr Coli Dupu>, no 699, f220. Winkelman 1945, 321 
858 Bibl Nat Paris, Manuscr Coli I)upu\, no 699, f217. Winkelman 1945. 324 
859 Ρ Bertii qintm lihrum I Annaei Senecae de Brevitate Vnae publice explicare 

aclgredeietur Oratio, habita Iugd Bat VU eid qunutileis A° CfD ÍD CXIX 
I ugdum Bata\orum ex officina Jac Marci 1619 Het werk was opgedragen 
"nobilissimo juvem Carolo Horn, Succo" Hcndrcich 1699. 542, Paquot 1770, 
112, Rogge 1863, 270, Petit 1894, 152, Dictionnaire 1935, 1019 

860 Allard 1870. 45, Molhu\sen, Bronnen H 84 85. Winkelman 1945, 123 Barlaeus 
werd als subregent opgevolgd door Daniel Sinapius 

861 Winkelman 1945, 123 
862 Reitsma-van Veen, Acta 111 1894, 329 
863 Molhuvscn Biotinen II 86 
864 Acta des Smdhollantschen siinodi. ghehouden binnen l^exden, begonnen den 

2ien Juli/ des /aers 1619 ende ^heeijndicht den 17 e" Augusti mclui/s, art 71, 
Reitsma-van Veen, Acta III 1894 375 384 Uit deve Acta van 1619 7ijn ook de 
overige citaten in het verhaal over de/c synode afkomstig 

865 Men le/c over de verhouding tussen de twee zwagers G Brandt III 1704, 895, La 
Handle 1867 68, 116, Sepp 1873, 208 

866 BIJ de weergave van de gebeurtenissen op deze synode heb ik mij gebaseerd op de 
reeds in voetnoot 864 genoemde Acta uit 1619 (artt 71 74, vooral art 71 en 73) 
Verdere literatuur over deze svnode G Brandt III 1704, 888 895, Niceron 1735, 
87 Paquot 1770 110, Kok 1787, 499-501, De Chalmot 1798, 391 392, Siegenbeek 
1 1829 120, Kist-Royaards VII 1836, 69 79, Glasius 1851, 112-113, Van der Aa, 
BWN 1 137 La Flandre 1867 68, 116, Allard 1870, 36 39, Rogge, Wtenbogaert III 
1876, 5, Reiisma-van Veen, Acta III 894, 375-384, Wi]minga 1899, 342 343, 
Maronier 1905 342, Knappert 1911. 137 138, Sassen 1941,41, Winkelman 1945, 
124 126, Rademaker 1967, 118-121 

867 Op 10 november 1620 wezen de curatoren Burgersdijk, op dat moment alleen nog 
hoogleraar in de logica, aan als degene die de colleges ethiek van Bcrtius moest 
overnemen Dianum h\ Bronchorstu 1898, 158 

868 Bij de weergave van de procedure rond Berlius' ontslag als hoogleraar heb ik mij 
gebaseerd op het Verbael gehouden \an 't besoigne in de saecken van de 
Lni\eisite\t tol l^exden, met correpondentie van St/n turtt Gen den heere Prince 
san Oraingnien b\ d'Ueeien Curaieurs \an de UniversneM ende Burgemeesters 
dei stadi lex den, mitsgaders b\ eenige Gecommtiieerde san de Ы Mo Heeren 
Siaeten \an Hollandt ende Westfneslandt in 't e\nde san desen genommeert 
spec ¡alie к daertoe gedeputeert, begonnen den 9en Juli/ ende eenige nas olgende 
dagen des ¡aers 1619gecontmueert, opgenomen in de Resoluties van Curatoren als 
bi|voegsel van de resoluties van 19 december 1619 Verder le/e men over Bertius' 
ontslag Hcndreich 1699, 542, Soermans 1704, 118, G Brandt III 1704, 919, Du 
Pin II 1704. 1660, idem IV 1704, 988, Halma 1725, 132, Kok 1787, 501, De 
Chalmot 1798 391-392, Вюцг \at 1827, 75, Siegenbeek 1 1829. 116, Biogr Umv 
1845 267. Glasius 1851. 112 113. Van der Aa, BWN I 137, La Handre 1867 68, 
116. Allard 1870 36. Rogge. Wtenbogaert II 1875, 330 (plaatst het ontslag, 
onjuist in 1618) Kobus 1886, 144 145, Petit 1894. 144, Düker 1897,293, Dianum 
ts Bionchorstn 1898 146, Wijminga 1899, 343, Maronier 1905, 342 (geeft ook 
1618 als jaar van ontslag), NNBW I 322. Molhuysen, Bronnen II 119* 129*. 
Dictionnaire 1935, 1017, Album Scholast 1941, 11, Sassen 1941, 20 en 41, 
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Winkelman 1945. 124-126, Van Aken 1947, 59, Sassen 1959, 124, Woltjer 1965, 
16, Rademaker 1967, 118-121 

869 Andreas 1643, 723 
870 "Non placet audiri in Academia nostra Ethicam. Physicam, Logicam, Metaphysi-

cam silentiumque earum disciplinarum professonbus iniunctum est, cum interdic
to ne vel privatim eas artes docere possint " - Bibl Nat Paris, Manuscr Coli 
Dupuy. no 699. f221, Winkelman 1945, 126, idem 1945, 324 

871 "Nos in Gallia descnbenda seno pergimur " (uit dezelfde brief) 
872 "Jam e\ Protcssoribus praeter Vorstium & Episcopium abdícalos quoque Bertium 

& Vossium & Barlaeum, idque cum hac appendice, ut neque scholas discipulis 
privatim apenre, ncque mensas con\icloribus instrucre possint, " Ruarus I 
1677.71 

873 LBL. BP1 885 (ine "Indicium mihi fecit ") 
874 Ci Biandt IV 1704 302. De Chalmot 1798, 393, Allard 1870,43 44. Winkelman 

1945. 127 Bangs 1971. 357 
875 "Inlerca non desino cactus públicos frequentare, vel in id, ut intelligant omnes, 

non me divortu islius ac sccessionis caussam esse, sed eos ipsos. qui quos comitate 
& bencvolentia sibi poteranl adjungere, gaudent a se removeré, fracta mutuae 
traternitatis contesseratione " Ruarus 1 1677, 78-80 

876 Ci Brandt IV 1704, 302. Niceron 1735, 87, Paquot 1770. 110, De Chalmot 1798. 
393 Biogt \ai 1827, 75, Btogr bmv 1845. 267, Glasius 1851, 113, IM Handre 
1867 68. 116, Allard 1870. 40, NNBW I 322, DutionnaireWb, 1017. Winkelman 
1945 126 Rademaker 1967. 127 

877 "Miserct me interea reipubhcac & ecclesiae. & hberorum meorum, quos video 
paterna pmatos commendatione. ditficilius posthac in patria adsurgere & pro-
mo\en posse" Ruarus 1 1677 79 

878 "Certe per me non stabil, (ita spondeo Dei fretus virtute) quin excmplum saltern 
postentati dem constantiae & moderationis, " (ibid ) Burmannus 1724, 578. 
Paquot 1770 110 

879 Meursius 1625. 235 236. Paquot 1770, 110, De Chalmot 1798, 393. Winkelman 
1945 127 128 

880 Winkelman 1945. 128 
881 Ci Brandt IV 1704, 302, Niceron 1735, 87 88, Paquot 1770. 110. De Chalmot 

1798, 394. Glasius 1851, 114, [xt Handre 1867 68. 116. Winkelman 1945, 128 
882 I ater gingen de hugenoten, door de nederlagen die 7ij tegen De Richelieu leden, 

wel een toontje lager /ingen acht jaar later werd Grotius herhaaldelijk uitgeno
digd. neh bij hen aan te sluiten' G Brandt IV 1704 302, Niceron 1735, 88. 
Paquot 1770, 110, De Chalmot 1798, 394, Glasius 1851, 114, [a Flandre 1867 68 
116, Allard 1870, 44, Dictionnaire 1935, 1017, Winkelman 1945, 129, idem 1945, 
251 

883 Swcertius 1628, 602, Tnglandius 1650, 753, Hendrcich 1699. 542, G Brandt IV 
1704 303. Soermans 1704, 118, Du Pin II 1704, 1660, idem IV 1704, 988. Halma 
1725. 132. Van Hoogstraten 1725 222, Baillet VI 1725. 29, Niceron 1735, 88, 
Paquot 1770, 110, Kok 1787, 501, De Chalmot 1798, 394, Biogr \at 1827, 75, 
Siegcnbeek II 1832. Гое en Bijl 84 85, Biogt Imv 1845. 267, Glasius 1851, 
114 Van der Aa BWN I 137, La Flandre 1867 68, 117, Allard 1870, 44, Schotel 
1875 105 Rogge, H'tenbogaen III 1876. 10, Kobus 1886. 144 145. Duker 1897, 
293. Wijminga 1899. 343, NNBW I 323. Dictionnaire 1935 1018. Sassen 1941. 20, 
Winkelman 1945, 140, Rademakcr 1967, 127, Bangs 1971, 357 

884 G Brandt IV 1704, 303 
885 Glasius 1851, 114 



886.70 bijv. Rogier 1947, 730. 
887. G. Brandt IV 1704. 302-304; Burmannus 1724, 578; De Chalmot 1798, 394-396; 

Schotel 1875, 105; Dictionnaire 1935, 1017-1018. 
888. G. Brandt IV 1704, 302-304; Niceron 1735, 88-89; Paquot 1770, 110; De Chalmot 

1798, 394-396; Glasius 1851, 114; La Flandre 1867 68, 116, Rogier 1947, 730. 
889. Niceron 1735. 88-89; Dictionnaire 1935, 1017-1018. 
890. men leze de brief van Robertas Eustachius (= Martinus Ruarus) aan Gabriël 

Thrasvllus (-de Leidse student Joannes Coenerdingius) \an 27 juni 1620: UBL, 
cod Pap. 2; Van ümborch 1704, 629 630 (nr. CCCLXXVHI): De Chalmot 1798. 
394 396, Winkelman 1945, 146 147 (die op p. 146, \oetnoot 42 aangeeft, waaruit 
hi| heeft opgemaakt, wie er achter beide pseudoniemen schuil gaan). 

891. Daft orne 1627. 134; Ьоррепь 1739, 954. Ρ Timotheus a S. Ter in De Maasgouw 
XL1-6. juni 1921, 42; Winkelman 1945. 138 140. Foppens \ermeldt, dat Bcrtius 
als dank \oor 7ijn wonderbare "gene/ing" het leven van de H. Genoveva heeft 
beschreven, in Latijnse ver/en. tot nu toe heb ik dit werk nergens kunnen vinden. 

892 Burmannus 1724, 578; Paquot 1770. 110. Cf Sassen 1941, 20 
893. Baillet VI 1725. 29; Dictionnaire 1935, 1017 1018. 
894. "Haesitabat miser túrbalas animi, jam pallebat, jam sudabat, ¡am titubabat in 

incessu. jam suspiraba!, jam lachrvmabatur . . ." schrijft Eustachius in de hierbo
ven genoemde brief van 27 juni 1620 aan Thrasyllus: UBL, cod. Pap. 2; Van 
Limborch 1704, 630 (nr CCCLXXVHI); Schotel 1875, 105; Winkelman 1945, 
146 147 Van dat "pallebat" vinden wc nog een echo in het pamflet Droom van 
Johannes Utenhogaeri Ende Den Bis\ihop van Antwerpen (Knuttel 1889, nr. 
3126). waarin genoemde bisschop tegen Wtcnbogaert /egt: "hoe siet ghy dus 
bleeck? Ghv lijckt uwen Confrater Petrus Bertius wel". 

895. Winkelman 1945. 130-131. 
896. idem 1945. 134 136. 
897. Allard 1870, 55. 
898. Winkelman 1945, 158. 
899. idem 1945. 137 138. - Over De Bérulle zie: P. Dupuy, Béntlle et le sacerdoce, 

Paris 1969; P. Cochois. Bérulle et l'école française, Pans 1963. 
900. Dictionnaire 1935. 1017 1018. 
901 G. Brandt IV 1704, 302 305, Niceron 1735. 88-89; Paquot 1770. ПО; Kok 1787, 

501 502; De Chalmot 1798, 394-396; Glasius 1851, 114. Dictionnaire 1935, 
1017 1018; Winkelman 1945, 145 146 - De klacht ovei /ijn behandeling door de 
Leidse svnode vinden we ook in de hierboven genoemde brief van Eustachius aan 
Ihrasvllus. van 27 juni 1620 (UBL, cod. Pap. 2), Van Limborch 1704, 630 (nr. 
CCCLXXVHI); Winkelman 1945. 146-147. 

902. Bcrtius en Molinaeus kenden elkaar nog uit Leiden, van 1593 tot 1598 (ten tijde 
dus van Bertius' subregentschap) was Molinaeus hoogleraar in de logica te Leiden. 

903. G. Brandt IV 1704, 302 305; Niceron 1735, 88 89; Paquot 1770, 110; Kok 1787, 
501 502; De Chalmot 1798. 394 396; Glasius 1851, 114; Allard 1870, 44; Winkel
man 1945. 135 146 

904. Schoffer 1953, 31 zegt, dat de ambassadeur "door /ijn geringe ervaring en weinig 
diplomatieke talenten alleen de rol van ijverig buitenlands correspondent kon 
vervullen, meer ook niet" 

905 Petri Bertii Oratio, m qua suae in Galliam nugrationis, consiliorumque rationem 
expontt. Ad¡ec tum est сaput X Vili ex Replicalione illustrissimi Cardinalis Perromi 
ad Epibtolam Serenisi. Regis magnae Bntanmae, de с ollatione Ecc lesiae Catholuae 
veteris cum hodierna. Pansus, Claudius Morellus, 1620 
P. Bertii Oratio qua rationem reddil, cui relicta Ixxdá Pansios commigraru, & 
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haeiesi іершііа/а Romano-Cuiholuani /idem ampU'Mis \il Habita Liiieiiae 
Paiisionim in Collegio Векнішпо I / \onas Oaokin Acceclil Repluatio II-
/wi//Jî? Cardinali^ Perroni/ ad Seremssimum lacobum Regem Anghae, de Colla-
iione IÙ desiae Саііюінае selci is tum Romana AnUerpiae Ex olficinrf loannis 
Cnobban Anno VI DC XXI Volgens Hendreich en Paquot werd de rede /owcl 
m het brans als in het Nederlands vertaald Sweertius 1628 604. Hendreich 1699. 
542. Du Pin II 1704 1660. Burmannus 1724 578, Baillet VI 1725. .40, boppens 
1749.954 Paquot 1770 112 IM Van der Ad BWN I 148, Rogge 1864 270. Allard 
1870.41 49 Petit 1894, 154. Diciionnaire 1945. 1019. Molhu\sen. Bne/susselma 
Il 1946. 94. Winkelman 1945 140 145 De Antwerpse hloloog Andreas Schot-
tus schrijft over deze rede in een brief aan Grotius.van 11 juni 1621,/ie Molhuysen, 
Bnchusselini· \\ 1946.94 

906 deze twee argumenten, de oudheid vandeR К kerkcndcsuccessiocathedrae,7ijnde 
zwaarste argumenten van kardinaal Duperron, /ie Polman 1929, 149 166 

907 ovei Bcrtius'zgn krankzinnigheid zie hoppens 1739,954 955, Paquot 1770, 110, 
Winkelman 1945. 147-148, idem 1945, 151 

908 Allard 1870.51 
909 G Brandt IV 1704. 405. De Chdlmot 1798,396-397, Allard 1870,50 51, Winkelman 

1945, 195 
910 G Brandt IV 1704 406 
911 ibid 
912 "Bertius quam sibi inussit ignomimam, nobis aspersi! maculam, non facile eradet et 

eluet" Van Limborch 1704.644 (nr CCCLXXX), Allard 1870,51 52,Duker 1897, 
294 

91.4 Allard 1870.52 
914 Л ni и oordt op de malitieuse ( alumme Der Contra- Remomlranten m de s creemghde 

Sedei landen Daei mede vi. ουι saek nemende un s ene heide ongegronde redenen, 
die si \oorwenden, als ook uit den schandeliiken afval san Petrin Bertius, de 
Remonsiianisihe Preduanten salscheli/ik hesdiuldighen, dal я Papistenzi/n, ofte 
na Ί Pausdom hellen en 't selve in de gemeente hunnes Vaderlandts soeken in ie 
\oeien 1620 Het werkie verscheen aanvankelijk anoniem G Brandt IV 1704, 
407 Allard 1870 54. Knuttel 1889. nr 4081. Winkelman 1945. 196 199 

915 G Brandt IV 1704.405 306, Paquot 1770,114. Kok 1787,502, DeChalmot 1798.497, 
Muller 1861 I870,no 1421, Allard 1870,50, Knuttel 1889. nr ШО, Alias van Stolk 
II 1897, no 1466, Winkelman 1945, 195 196 

916 Biop Sal 1827.75,"1 esprotestantss'affligerentbcaucoupdccetteabjuration,elles 
catholiques n'osèrent pas s'en glorifier " 

917 Men zie de Proces serhaux van de Franse kerkvergaderingen, tome II, ρ 472 
(vergadering van 4 |uni 1621), Allard 1870 55 

918 Winkelman 1945, 155 156 
919 G Brandt IV 1704 404, Winkelman 1945, 150-151 
920 UBI . А С 686, G Brandt IV 1704, 405, Winkelman 1945 424 325 
921 Aita s\nodi prosinaalis san ¿uidholland, gehouden hinnen der stad Goude, 

aemangende den 4e Augusti 1620, art 26, G Brandt IV 1704, 308, Kok 1787, 
502 504, Kist-RovaardsVII 1836.102 103, Allard 1870,49,Reitsma-vanVeen./ííía 
III 1894. 420. Wijminga 1899. 443, W B W 1 321, Winkelman 1945, 154 

922 bli|kens art 104 van dczcllde. in voetnoot 921 genoemde, Ada. Kist-Ro)aards VII 
1836 127. Reitsma-van Veen Acta III 1894. 462 

924 G Brandt IV 1704, 108 309, Allard 1870.49 
924 Andreas 1643 724, Vossius 1650 261, G Brandt IV 1704,307 308 Baillet VI 1725, 

29. Niceron 1715, 89 90 Foppens 1749,954, Paquot 1770, 110. De Chalmot 1798, 
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496 Biogi Sat 1827 75, Btogr Urm 1845 268, Glasius 1851 115 Van der Aa, 
BWN I 137, Dclprat 1858, lO(noemtBertiushooglerdaraandeSorbonne), Messager 
1859,290, Allard 1870,54, De Seyn 11910,84, Dictionnaire 1935,1018, Sassen 1941, 
20, Winkelman 1945, 145, Rademaker 1967,127 -De volgende bronnen melden, dat 
Bcrtius niet op 2, doch eerst op 20 oktober aan het College de Boncourt is benoemd 
Kok 1787, W La Flandre 1867 68, 117, W B W 1 123 

925 Niceron 1735, 89, Foppens 1739, 954-955, Paquot 1770, 110, Allard 1870, 53, 
Winkelman 1945, 152 

926 Winkelman 1945, 151 
927 Amai Manin Torquati Se\erini Boethu Ex-conwlis Ordinar IJ, tx-magistn Offiei-

orum de Consolatione philosophiae libri quinqué editi α Ρ Вето Apud Joannem 
Maire, Lugduni Batavorum 1620 - Herdrukkeno a in 1633,1649,1668,1671, 1721 
en 1798 7ie Biogr Umv 1845, 268, La Flandre 1867 68, 118, Petit 1894, 153 Cf 
voetnoot 977 

928 Oud-Holland 1918, 220 
929 het werk bevindt 7ich о a in de Leidse U В , zie ook Tiele 1884, 136 
930 Petri Bcrtn Oratio de eloquentiae \i atque amplitudine Oratio habita Lutetiae 

Pansiorum m Collegio Becodiano, quum Rhetoncae Amtotelis exphcationem 
adgrederetur Pansus, apud Mathurmus Henault Prostant apud Acgidium Hcr-
neum 1621 Hendreich 1699, 542, Niceron 1715, 98, Paquit 1770, 113, Petit 1894, 
154, Dictionnaire 1935, 1019, Winkelman 1945, 155 

931 Petri Bcrtn Ode m obitum Guillelmi Vairii, Ijexoviensis Episcopi Pansus 1621 -
Niccron 1735, 98, Paquot 1770, 113, Petit 1894, 151, Dictionnaire 1935, 1019 -
Guillaume du Vair, die op 8 maart 1556 in Parijs geboren was, stierf op 3 augustus 
1621 in lonneins. in het gevolg van Lodcwijk X11I Voordat hij kerkelijke ambten 
bekleedde, was hij o a voorzitter van het parlement van Aix, en /egclbewaarder 
Гоеп hij stierf, was hij /oals gezegd, bisschop van Lisicux Hij heeft diverse verhande

lingen op het gebied van de rechtswetenschap, de welsprekendheid, de ethiek en de 
godsdienst geschreven 

932 Archief Remonstrantse kerk, Rotterdam, inv no 707 (ine "Grata mihi fuit "), 
Winkelman 1945, 325 

913 "Cave autem existimes, aliud me in ea spedasse, quam ventatem Cathohcam et 
unitdtem Ecclesiae, a qua fucram per schisma et haercsin divulsus " 

934 "Judicia malcvolorum nihil moror Quid emm sani ab ijs exspectes, qui quaerunt 
exitium nostrum1 Et facile contemnet haec taha, qui seipsum potest abrogare, et 
Deum sequi Usus sum ergo Consilio meo, fecique seposilis consideratiombus 
humanis, quod venus meliusque ratus sum " 

935 menziedc /leravandesynode van Rotterdam van20-30juli 1621,art 23,G Brandt 
IV 1704, 109, Halma 1725. 112, Kok 1787, 503, Kist-Royaards VII 1836, 136-137, 
Glasius 1851, 115, Allard 1870, 49, Wijminga 1899, 344, NN BW 1 123, Winkelman 
1945, 154 

936 zo le/en wc in een brief van Vossius aan Grotius, van 22 juli 1621 "Quod eo ad te 
senbo, quia inimici tui spem earn conceperunt propediem hue nuncium allatum in, 
quod Bertn exemple abiurans quaccunque a Reformatis Ecclesns docentur, eosquc 
omnes pronuncians haereticos, qui non per omnia cum Romana Fcclesia sentiunt 
Fquidcmnihiltaledctemctuo " Allard 1870,52, Molhuyscn, Briefsisselingll 1936, 
108 

917 Niceron 1715. 89, Foppens 1739 954 955, Paquot 1770, 110, De Chalmot 1798,396, 
Glasius 1851. 115, Allard 1870, 53, NNBW 1123, Dictionnaire 1935, 1018, Winkel
man 1945 151 153 

918 Abraham Bertius, U's Fleur·, du Carmel François, ou la Vie de plusieurs Carmes 
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Deschaux, celebres par leur píete. Pans 1670, ρ 216-219 - Ik heb het verhaal hier in 
enigszins verkorte weergave gegeven, aangezien Winkelman het reedb vrij uitvoerig 
heeft overgenomen 

939 Niceron 1735,90. Paquot 1770 111, De С halmot 1798 397, ßiogr \at 1827 75, 
Biogr ümv 1845 268, Glasius 1851, 115, Van der Aa, BWN 1137, Allard 1870 54, 
Petit 1894, 144, NNBW 1 323, De Seyn 1 1930, 84 - Volgens de Die tiomaire 1935, 
1018 kreeg Bertius deze benoeming pas in 1625 

940 Du Pm 11 1704, 1660, Paquot 1770,110-11, Biogr Nat 1827,75, Bwgr Umv 1845, 
268, Glasius 1851, 115, Van der Aa, BWN I 137, Allard 1870, 54, Petit 1894, 144, 
NNBW 1 323, De Seyn 1 1930, 84, Sassen 1941, 20, Winkelman 1945, 155 - De 
volgende bronnen plaatsen Bertius' benoeming tot hoogleraar wiskunde in of tegen 
1625 Niceron 1735,90,AllgemeinesGelehrtenlexuon 1750,1037-1038,DeChalmot 
1798, 397, Dictionnaire 1935, 1018 

941 PttnBeTUiDeGeographiâOratio.habitainCollegioCameracensiXI Kal Julu.quo 
die Professionem Regiam auspicatus est Pansus, Mathunnus Henault 1622 -
Paquot 1770, 110 111 en 113, Allard 1870, 54, Petit 1894, 154, Dictionnaire 1935, 
1019, Winkelman 1945, 155 

942 Petri Bertii Ode ad Christianissunum Franc iae et \'a\ arrae Regem Luden и um ХШ 
luietiam redeuntem Pansus, Ant Stephanus 1622 - Niceron 1735, 99, Paquot 
1770, 1Π, Petit 1894, 154, Dictionnaire 1915, 1019 

943 het gaat hier om de Bicvis et sucemeta Ameruae descnptio excerpta ex tabuhs 
geographicis Ρ Bertii, gewoonli)k als supplement toegevoegd aan de Noviorbissne 
descnptio Indiae occidentals van Ant de Herrera (Amsterdam 1622), en de 
Description d'Amérique translatée d'espagnol en français ,1622 -Diction
naire 1935, 1019 

944 Bertius noemt de/e kaart in een briefje dat hij op 25 febr 1621 aan een verder 
onbekend gebleven persoon schrijft, en dat thans bewaard wordt m de Bibliothèque 
Inguimbcrtine te Carpentras (Fr ) (ine "Miseram nudius tertius ") 

945 Imperii Caioh Magni et мстагит regionum descnptio, Dedicala et inscripta 
I UDoVICo, Regi, VICtorl. et DefensorI, eCCIesIae Christi ab Auctore Retro 
Вето e/usdem Cosmographo Hendreich 1699, 542, Niceron 1735, 99, Paquot 
1770 II3, Biogr \at 1827, 76, Petit 1894, 154 (van wie het vermoeden is, dat deze 
kaart in 1623 verscheen) 

946 Anti-Bertius, seu Refutatio XII Rationum quas Petrus Bertius pro sua ad Roma-
nam Ecclesiamaccessioneinlucemprodire/ussit Nonbergae 1623 Sweertius 1628, 
603, Hurmannus 1724, 578, Bdillet VI 1725, 29 30, Paquot 1770, 113, Rogge 1863, 
270, Allard 1870,41 

947 N icolaas van Reigcrsberch werd in 1584 te Veere geboren en overleed op 3 augustus 
1654 te Den Haag Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te Den Haag In 1625 
werd hij benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad van Holland Dit ambt bekleedde hij 
tot/ijn dood Zie NNBW II 1185 1186 

948 Molhuysen, Bnejviisseltng II 1936,364 
949 Ρ Bcrtn Cosmographi Regu Breviarium tottus orbis terrarum Una cum sene 

Romanorum ¡mperatorum Lutetiae Parisiorum, Apud Mathurinum Henault, 
1624 Petit noemt herdrukken van 1626, 1627, 1629, 1630, 1640,1641,1647,1651, 
1659, 1661, 1662, 1663, 1670,1672,1677,1682, 1683,1695,1701 en 1717 Later werd 
Bertius' Вгемапит vaak opgenomen achter Philippi Cluveni Introductionis in 
universum geographiam, tam veierem quam novam, libri VI De Chalmot 1798, 
393-394, Biogr Nat 1827 76, Petit 1894,154 155, Molhuysen, Briefi\isselingl 1928, 
600 Dictionnaire 1935 1019 (noemt ook een Franse \ertaling van dit werk, van de 
"hand van N Hallay, uit 1624) De volgende bronnen plaatsen het werk in 1625 (ten 
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onrechte de universiteitsbibliotheek Gent bezit een exemplaar uit 1624) Vossius 
1650,260-26 l,Paquot 1770,113, Van der Aa, BW\ 1138 Volgens Hendreich 1699, 
542 was het Breviarium al in 1612 verschenen, d och d it lij kt me beslist onjuist (alleen al 
vanwege de Parijse drukker), La Flamin' 1867 68,117-118 kcntalleen een editie uit 
1629 

950 Petri Вегш Nonna chorographica Episcopatuum Galhae Pansus 1625 - N'iceron 
1735, 98, Foppens 1739, 954, Paquot 1770, 113, De Chalmot 1798, 393, Biogr Nat 
1827,76. Van der Aa. BWM 138, Allard 1870,54, Petit 1894,156, Dictionnaire 1935, 
1019, Winkelman 1945, 158 

951 Petri Berm Cosmographi et Professons Regil, Ode ad Chnstianissmum Regem 
Ludovicum XIII post reportatam navali et terrestri praelio à perduelliombus 
vutonam, m чти Aquitanuo, anno 1625, 15, 16 et 17 Sept Lutetiae, Antonius 
Stephdnus, 1625 Dat "à perduelliombus" in de titel moet waarschijnlijk "è 
perduelliombus" zijn, zie Petit 1894, 155 

952 "D Bertius quid agit'1 Salveat et ille, si non mmis acerbusest apostata " - Molhuysen, 
Briefwisseling 111 1961,34 

953 UBL, cod VG F4 I fol 407 (ine "Expandí translationemC) Psalmi LXmi ) 
954 Gerardi Joan Vossii et clarorum virorum ad eum Epistolae.Cotteclore Paulo 

Colomesio Augusiae Vind 1691. nr LXXX1V (p 58 59), Allard 1870,56 
955 dit werk kon Bertius door zijn overlijden niet meer voltooien, en verscheen postuum 

Ρ Berin Cosmographi et Professons Rcgii de loas Hebrauis чей Terra Chanaan 
Opus post humum et ab ipso non absolutum, tt a Dno Dauueigne m Hebron a Lingua 
Professore Regio maçno studio et labore perfectum (UBL, cod VG F 4' fol 241) 
Cf De Мсуюг 1955, 6 

956 Eusebii Caesariensis Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae cum 
expositione Hieronxnu et commentarus Petri Berta auiographis Evatßiov του 
ΠαμφίΚου επισκόπου Kaioaptiaçrfji; IlaAaiarii'Tjç тгері των τοπικών ονομάτων 
tv τη dtía ypa&rj Liber nunqiiam antehac editus, e\ Bibhoiheca Regia, cui ex 
ad\erso responde! Ixitma vei sio Sll Hieron\mi De I oc is Hebraicis, mullís рагпЬич 
auitior et correctior, e\ Bibhothecis i t i Vuiom & Jacobi Aug Ihuani Cum 
Supplemento & Annotationibus Ρ ¡ìertu Geograph & Professons Regi/, Opus 
Geographic uni ad mielligentiam &explicaiionem Librorum Vtnvsque ¡estamenti 
pernee essanum (LBL, cod VG F4 Jfol 2) Bezitters van dit werk waren (en zijn) 
achtereenvolgens Bertius /elf, Claude d'Auvergne (zie voetnoot 955), Is Vossius, 
Ger Vossius en de Leidse universiteitsbibliotheek Cf De Mcyier 1955. 6 7 

957 met de uitbetaling van het jaargeld van de koning waren nu geen moeilijkheden meer, 
cf Messager 1859, 290, IM Flandre 1867,68, 116-117 

958 Petri Bertii Geogiaphia \etus e\ antiquis et теіюпч notae senptonbus nuper col
lecta Lutetiae Parisiorum, 1628 (herdrukt in 1630, 1645 en 1652) -Graesse 1859, 
351, Petit 1894, 147 Dictionnaire 1935 1019 

959 Petri Bertii ad Filium suum Abrahamum Bertium, nunc Petrum a Maire Dei, 
Carmelitam discakeatum, tpistolae duae Pansus 1628 Du Pin 11 1704, 1660, 
Niceron 1735,98, Paquot 1770, 113, Glasius 1851, 115, Van der Aa, BW\ 1138, ¿л 
Flandre 1867 68, 118, Petit 1894 156, NNBWl 323, Dictionnaire 1935, 1019, 
Winkelman 1945, 156 158 Hendreich 1699, 542 plaatst deze brieven, onjuist, in 
1618 toen was Bertius nog met eens katholiek, en Abraham acht jaar oud' 

960 "Granas Deo ago, quod talem ipsius Ecclesiae fihum produxenm " (p 6) 
961 ρ 8 
962 ρ 17 
963 "Vale mi fili et in precibus tuis memento patns tui peccatons et matris tui amantissi-

mae " (p 77) 
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964 "Wenceslaum fratrem tuum d nobis omnibus saluta " (ρ 78) 
965 het geschrift is zonder titel, bovenaan staat Deo Opt Maxet Victonae Ludovici XfU 

Francorum et Navarrae Regis СЬгшштччітіfactum, en onderaan Excudeb loan 
Libert, via Divi loanms Lateranensis, e regione Auditory Regij, 1628 - Petit 1894, 
156 noemt dit geschrift, ik heb het tot dusverre nergens aangetroffen 

966 Aen den Chnuehken І^ечег (Mededeelmg m het Laiyn en Hollandich van een 
aldervmmgst Gedenkschrift vanden ellendigen, afvalligen Petrus Ben tus, tegensdie 
van de Gereformeerde Religie, ende de Stad Rochelle) Ghedrukt te Haerlem by 
Adnaen Rooman, 1629 Knuttel 1889, nr 3920 

967 Petri Bertu pro loanne Bertio ejus filio. Religioso Ordmis S Benedicti, m causa 
Prioratus S Оюпучи de Varenms, ad Parlamentum Parmense, Jura et Supplicano 
(/onder aanduiding van plaats en jaar van verschijnen, doch Petit vermoedt 1629) -
Niceron 1735, 98, Paquot 1770,111 en 113, DeChalmot 1798,397, Petit 1894,156 -
Of deze Joannes inderdaad benedictijn is geweest, kan betwijfeld worden, zie 
hoofdstuk 7 

968 Ρ Bertn Geograp et Profess Regn De Aggenbus et Pontibus Hactenus ad Mare 
exstruc tis Digestvm Novvm Pansus, Apud loan Libert, via Divi loanms Lateranen
sis с regione Auditori) Regij M DC XXIX Cum Privilegio Regis - L ater opgeno
men in Alb Henr de Sallengre, Thesaurus antiquitatum Romanarum Hagae 
Comitum, apud Henncum de Sauzet, 1718 Tom li, ρ 917-984 - Vossius 1650, 
260 261, Hcndreich 1699, 542, Clement 1752, 239, Paquot 1770, 114, De Chalmot 
1798, 394, Biogr Nat 1827, 76, Biogr Umv 1845, 268, Van der Aa, BWN 1 138, 
Nouv Biogr Umv 1851, 742 (noemt dit boek "son ouvrage le plus savant"), La 
Flandre 1867,68, 118, Biogr Nat 1868, 297, Allard 1870, 54, Petit 1894, 156, 
Dictionnaire 1935, 1019 

969 ρ 244 245, de kardinaal schrijft о a "Tuos libros et hberos mihi summopere 
comendatos scito " 

970 zie hiervoor, voetnoot 955, in het voorwoord van zijn De aggenbus et pont thus zegt 
Bertius, dat hij ermee bezig was 

971 Andreas 1643, 724, Halma 1725, 132, Niceron 1735, 90, Foppens 1739, 955, 
Allgemeines Gelehrtenlexicon 1750, 1038, Paquot 1770,111, Biogr Umv 1811,369, 
Biogr Nat 1827, 75, Biogr Umv 1845, 268, Glasius 1851, 115, Nouv Biogr Umv 
1853,742,Allardl870,57, Ρ TimotheusaS Ter m De Maasgou* XLI-6,juni 1921, 
42, Winkelman 1945, 158 
De volgende bronnen geven een andere datum van overlijden Du Pin IV 1704, 988 
(13 april). Du Pin II 1704, 1660 (15 april, in strijd dus met wat hij indeel IV zegt), 
Biogr Nat 1868,292(5okt ),Dictionnaire 1935,1018(9okt ),DeChalmot 1798,397 
(13 okt ), Van der Aa, BWN I 137 (13 okt ), N\BW I 320(13 okt ), Soermans 1704, 
l l 9 ( 2 9 o k t ) 
De volgende bronnen geven alleen de maand en het jaar van overlijden (oktober 
1629) Kok 1787,503,SiegenbeekII 1832, Toev enBijl %5, La Flandre ШІ, 68,117, 
Album Scholast 1941, 10 
De volgende bronnen tenslotte geven alleen hetjaar van overlijden ( 1629) Patin 1692, 
296, Hendreich 1699,543, Burmannus 1724, 578, Van Hoogstraten 1725,222, Baillet 
VI 1725,29, Saxe 1782, 49, Delprat 1858, 10, Messager 1859,290, Kobus 1886,144, 
Petit 1894 144, Sassen 1941, 20, Bangs 1971, 357 

972 Patin 1692, 296 (brief nr CCLVIII, gericht aan "Monsieur A F С M D R ") 
973 o a bij Glasius en Van der Aa 
974 in de hierboven, in voetnoot 972 genoemde brief 
975 Molhuysen-Meulenbrock, Briefwisseling IV 1964, 138 
97(5 Niceron 1735, 90. Foppens 1739, 955, Paquot 1770, 111, De Chalmot 1798, 397, 



Allard 1870, 58, Ρ Timotheus a S Ter in De Maasgou* XLI-6,juni 1921, 42, 
Winkelman 1945, 158 

977 Amen Manin Torquati Sevenni Boethu Ex-consulis Ordinari] Ex-magistn Offici-
orum De Comolaiione Philosophae Libri Quinqué, Edili a Ρ Bcrtio Accessit 
biusdem de Diuiplma Scholanum liber, C O 1Z> CXXXIII Lvgdvn Batavor Ex 
oficina loan Maire Paquot 1770, 114, Biogr Nat 1827, 76, Rogge 1863, 270, 
Dictionnaire 1915, 1019 

978 The Life and Death of James Armmius, and Simon Episcopius Professors of 
Divinity m the University of Leyden m Holland Both of them famous Defenders of 
the Dottrine of Gods Universal Grace, and Sufferers for it Now published m the 
Fnghsh tongue (volgt Pro 10 7) London, Printed by Tho Ratchff and Nath 
Thompson, for Francis Smith, at the Elephant and Castle without Temple-Bar, 1672 
- Van dit werk vormen de ρ 1 34 The Oration of Peter Bertius concerning the life 
and death of that Reverend and most Famous Man Mr James Armimus, и hithafter 
his sad funeral, was delivered m a Theological Auditory (the Divmit\ School in the 
Umversm ofI^\den)Octoh 22 1609 -DevertalingisgemaaktdooreenzekereJ К 

979 UBL, А С 142 
980 Examen Analyseos a D Bezâfactae ad cap IX Apostoli ad Romanos, cum nova 

analyst, paraphrasi, & Orthodoxae antiquttatts consensu Hendreich 1699, 542, 
Paquot 1770, 114 

981 Epistula ad Reverendissimum virum Guihelmum Barlow, Eptscopum Ltncolmen-
sem, de citato a se Confessionis Anghcanae Articulo XVI Hendreich 1699, 542, 
Paquot 1770, 114 

982 in 1611 verdedigd. Rogge 1863, 269 Zie ook hoofdstuk 4 
983 Hendreich 1699, 542, Glasius 1851, 112, Rogge 1863,269, La Flandre 1867, 68,116, 

Allard 1870, 37 - Deze stellingen werden in 1613 verdedigd 
984 in 1611 verdedigd. Rogge 1863, 269, Allard 1870, 37 
985 Cremus 1699,250 
986 Petri Bertu In Columbam quae an 1625 in navi ducis Monmorantiaci conspecta est 

carmen - Aliud in efßgiem et insignia Urbani VIII Pont M Lutetiae Parisiorum, in 
Acad August, 1624 (1625'') - Aanwezig in de Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stamp Barb GGG Vili 43 

987 we bezitten nog twee (Latijnse) brieven van Theophile aan Bertius. nit mei 1626,7ie 
Cohen 1921,265 

988 Cremus 1699,252 
989 Petit 1894, 156 noemt er een aantal 
990 zo o a S 60 В (S = codices Scaligerani), fol 74 (m het album amicorum van Corn 

Rckenarius), P21 (P = codices Papenbroekiam),fol 45(inhetalbum vanEngelber-
tus Aegidij ab Engelen uit Arnhem, gedateerd 14febr 1606), BPL 1912, ρ 38(inhet 
album van Bon Vulcamus, gedateerd 24 maart 1604), BPL 2185, fol 23 (in het album 
van Samuel Radermacher, gedateerd 9 okt 1602), L 1077 (- Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, handschrift no 1077), fol 80 (in het album 
van Rolandus de Weert uit Antwerpen, gedateerd 30 mei 1592 en geschreven te 
Straatsburg), BPL 1753 (in het album van N N .gedateerd 23 mei 1608 en geschreven 
in het gneks) 

991 Daarbij moet wel opgemerkt worden, dat soms aan Bertius geschriften zijn toege
schreven, die toch waarschijnlijk (ol zeker) met van zijn hand /ijn Zo noemt Hen
dreich 1699, 542 een werk met de titel Vertus Royales seu de virtutibus regtis Princi
pe Juy enisuii 1647, dat echter door Bertius' zoon Abraham geschreven is (zie hoofd
stuk?) Ook een ander werk dat Hendreich(ibid )noemt Soulagement des peuples par 
la conduite des Grands uit 1648 is waarschijnlijk niet van Bertius' hand het jaar 
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van verschijnen maakt het ook al ergonwaarschijnlijk. Hendreich twijfelt trouwens 
¿elf ook, gezien de toevoeging "hujus vel altenus". 

992. Een portret van Bertius bevindt zich o.a. in het eerste deel van /.ijn Theatrum 
Geographiae Veteris (1618) en voorts ookbij: Meursius 1625, tgov. p. 233; Foppens 
1739. tgov. ρ 955: De Chalmot 1798. tgov. p. 388; De Seyn I 1930, 85; Winkelman 
1945, tgov. p. 80; idem 1945. tgov. p. 136. 

993. Bertius gebruikte dit devies al in 1602, zoals blijkt uit zijn inscriptie in het album 
amicorum van Samuel Radermacher, van 9 okt 1602 (UBL, BPL 2185, fol. 23; zie 
voetnoot 990. - Meursius 1625, tgov. p. 233 (bij Bertius'portret); Paquot 1770, 111; 
Algemeene Konst- en Letterbode 1 1845, 50; Van der Aa, BWN 1138, Allard 1870,57 
(heeft "unam petii" ι ρ ν. "unum expetu"); Winkelman 1945, 129. 

994. De Chalmot 1798,397. 
995. Siegcnbeek II 1832, Toev. en Bijl. 85. 
996. Glasius 1851, 116; Van der Aa, BWN 1 138. 
997.Glasiub 1851, 112. 
998. Crenius 1699, 250. - Holdsworth was doctor in de theologie en professor aan het 

Collegium Greshamense bij Londen. 
999. Andreas Rivetus (André Rivet) werd omstreeks 1572 te Saint-Maixent (dép. des 

Deux-Sèvres) geboren en overleed op 1 januari 1651 te Breda. In 1620 werd hij 
benoemd tot hoogleraar theologie in Leiden. In 1636 werd hij goeverneur van de 
]onge prins van Oranje (de latere Willem II). Als theoloog was hij een zeer konsekwent 
volgeling van Calv ijn Hij kantte zich heftig tegen arminiaanse gevoelens en tegen de 
dogma's der R.K.. kerk. Zie verder N'NBW VII 1051-1052; H. J Honders, Andreas 
Rivetus als invloedri/k theoloog, 1930; J. A. Bots, André Rivet en zijn positie in de 
Republiek der Letteren, in Tijdschr. v. Gesch. 84 (1971), 24 35. 

1000. "Bertius.. . ad Pontificios defecit, qui ad Socinianoblibentersecontulisset,bieadem 
spes lucri affulsisset." - Rivetus I 1651, 321. 

1001. Cohen 1921.264 
1002. zo o.a. in de Dictionnaire 1935, 1017. 
1003. Allard 1870.3. 
1004. Schotel 1875,232. 
1005. zo o a. Niceron 1735, 89, Biogr. Xat. 1868. 298; Allard 1870, 58 
1006. zo o a Duker 1897, 293; Dictionnaire 1935, 1018 
1007 Gerardi Joan Vossu et clarorum virorum ad eum Lpistolae, Collectorc Paulo 

Colomesio, Augustae Vindelicorum 1691, 225 (по. COX); Winkelman 1945, 157. 
1008 in zijn Wémonesioncernantesma Vïnsionen Hol!ancle:cf РЛ imolheusaS Ter in 

De Yfaasgouu XLI-6, luni 1921,41; Winkelman 1945, 156. 
1009. het jaartal 1605 noemt Winkelman 1945. 156, het jaartal 1609 /ou men kunnen 

opmaken uit de Burgerboeken van Maastricht, dl. IV, ρ 87, waarhij op 24 okt 1645 
(toen hij het burgerrecht \ an Maastricht kreeg) wordt genoemd "heer Peeterde Bert 
oudt omtrent 36 (aeren gebooren van Leydcn". 

1010. Johannes Polyander a Kerckhoven werd op 28 maart 1568 te Metz geboren en 
overleed op 4 februari 1646 te Leiden In 1591 werd hij Waals predikant te Dordrecht 
en in 1611 hoogleraar te Leiden. Als afgevaardigde van de Staten van Holland 
woonde hij de Synode van Dordrecht in 16l8en 1619bij. Hij wasinfralapsaner Vele 
geschriften staan op zijn naam. Zie NNBW IX 815-816 en de daar vermelde litera
tuur 

1011 Album Studto^orum Academiae Lugduno-Batavae, Den Haag 1875, kol. 129. 
1012 Fryci Puteani Epist Select., Cent. Sec, Ant\erp. 1645, ρ 181 (no. LXXXV); 

Winkelman 1945, 156. Erycius Puteanus (1574-1646) was, evenals "onze" Bertius, 
leerling v. Lipsius geweest, zie Oestreich 1969, 122 en vooral Manders 1974. 
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1013 Ρ l imotheusaS Ter in De Xiaasgouvi XLI-6, 42 
1014 Η С Rogge. Bne\en \ап Wtenbogaert, deel 111, afd 4, ρ 131, Winkelman 1945, 

156-157 
1015 Album Stud 1875, kol 199 
1016 De l\avorscher 1869, 77 
1017 Wijminga 1899,399 
1018 Vossius schrijft over die erfenis "Cuchlina wil geen enkel kind van Bertius laten erven 

als alleen die twee welke naar Holland zijn teruggekeerd " Met "die twee" werden 
Pieter en misschien branciscus (zie voetnoot 1007) bedoeld - Gerardi Joan 
Vossii Ершоіае, Aug Vind 1691 224 (no CCIX), Winkelman 1945, 157 
157 

1019 Bibliothèque Wallonne, Leiden, Winkelman 1945, 157 
1020 Ρ 1 imotheus a S Ter in De Maasgou* XLI-6, 42 
1021 ibid 
1022 LbjLhs 1975 218 219 

1023 Ρ I imotheus a S Ter in De \faasgouw XLI-6, 41 
1024 ibid , Winkelman 1945, 157 
1025 en niet op 30 oktober, zoals Winkelman 1945, 157schrijft, Ρ TimothcusaS Ter in 

De Vfaasgoun XL1-6, 42 
1026 Niceron 1735, 90 (noemt 15 of 25 maart als geboortedatum), Foppens II 1739,991, 

Bibhotheca Carmelitana. Aurelums 1752 = Rome 1927, kol 587, Paquot 1770,115, 
De Chalmot 1798,385, Van der Ad BWN 1138, Allard 1870, 58, Decider 1891, in de 
inleiding van de door hem verzorgde editie van Abrahams Clara Relatio, Van 
Kerkhoffin De Katholiek СП 1892, 256, W B W I 318 

1027 De Chalmot 1798,385, Van der Aa, BWN I 138,Allard 1870,58, Van Kerkhoffin De 
Katholiek CII 1892, 256. Duker 1897,293, Rogier II 1947,145 Alleen Winkelman 
1945, 138 noemt Abraham Bertius' tweede zoon 

1028 Paquot 1770, 115, Allard 1870, 58 
1029 Niceron 1735, 90, Foppens II 1739,991, Allgemeines Gelehrtenlexicon 1750, 1038, 

Bibl Carm 1752(1927), 587. Paquot 1770,115, De Chalmot 1798, 385, Van der Aa, 
BWN I 138,fl/(^r Nat 1868.298 Allard 1870, 58 (geeft 1617 alsjaar van intreden 
toen was Abraham 7 jaar'), Kobus 1886, 145, Decider 1891, ini op de Clara Relatio, 
VanKciVhoiïm De Katholiek CU \Ш 257, Fruin in De Gid·* 1894-1,281,NNBW I 
318, Winkelman 1945,156,Rogierll 1947, 145 -Cohen 1921,265 stelt Bertius'zoon 
Petrus gelijk aan pater Petrus a Maire Dei en Bertius' zoon Abraham aan pater 
Caesarius, en /egt dat beiden katholieke missionarissen weiden, de eerste in Den 
Haag de tweede in Leiden 

1030 N'ictron 1735.90, Foppens II 1739,991, Bibl Carm 1752(1927), 587, Paquot 1770, 
115, Allard 1870,58(heeft 27junii ρ ν 29juni.en 1618ι ρ ν 1628), Winkelman 1945, 
157 

1031 Niceron 1735 98, Winkelman 1945, 157 
1032 Sommige bronnen geven de titels ervan in het Frans, andere in het Latijn Volgens 

Foppens II 1739, 991 en de Bibl Cam 1752 (1927), 587 verschenen Abrahams 
werken in het Frans 

1033 Cogmtio anions Christi Pansus 1647 - Foppens 11 1739, 991, Bibl Carm 1752 
(1927), 587, Paquot 1770, 115, De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138, 
NNBWI318 

1034 Cogmtio amons В M Virgmis Pansi's 1647 - Foppens II 1739, 991, Bibl Carm 
1752(1927), 587, Paquot 1770, 115 

1035 Virtutes Regiae, quae juvenem decent Prmapem Opus Regi Galìiae m gratiam 
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nobilitati:, dicatum Pansus 1647 Foppens II 1739, 991 992, β/Λ/ Carm 1752 
(1927). '587. Paquot 1770, 115, De Chalmot 1798 386, Van der Ad, BW\ I 138 

1016 Modus con\ertendi Haeretuos Pansus 1650 poppens II 1739, 992, Bibl Carni 
1752 (1927), 587, Paquot 1770,115, De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138, 
Allard 1870.59 

1037 De Chalmot 1798,385 386, Vander Aa, BWN I 138, Allard 1870, 59 Dcclderl89l, 
ini op de Clara Relat io, NN BW 1318 Duker 1897 293 meldt onjuist, dat Abraham 
missionaris van de carmclieten te Londen was. misschien heeft hij hem verward met 
zijn broer, pater Caesanus, die ookcarmelietwasen wel naar Londen is gegaan, zij het 
slechts korte tijd 

1038 Allard 1870,59 
1039 Niceron 1735.90 Foppens II 1739, 991, Bibl Carm 1752(1927). 587, Paquot 1770, 

115, Allard 1870,59, Van Kerkhoff in De Katholiek CIN892,258, Winkelman 1945. 
159. Rogicrll 1947, 147 Ten onrechte wordt deze statie door sommige bronnen de 
eerste static van deb ranse carmelietcn in Holland genoemd De eerste statie was die in 
Den Haag, in 1649 door Abrahams broer Joannes gesticht 

1040 Clara Relatw Mn stoni!, Hollandu ae et Pro\ im larum conjoederatarum aclmstructi-
onem eorum, quae m hac missione geruntur spec taniqueadreligionem <atholicam, 
quam exhibuitpraelatissuis Re\ Adm Pater Petrusa Matre Dei, Carm Disc Anno 
1658 Rotcrodami, Richard Reisberman, firma Η Ρ Hcndriksen - Dit werk is 
het/elfde als de door Foppens, Paquot en de Bibl Carm genoemde Historia 
Wtssionis PP Сarmeliiarum Disiakeatorum in Hollandia boppensll 1739.992. 
Bibl Carm 1752 (1927), 587 Paquot 1770, 115, F-ruin m De Gids 1894-1, 281, 
NNBW I 318, Winkelman 1945, 159 

1041 A van Kerkhoff о с , Een relaas \an Petrus Bertius, in De Katholiek CII 1892, 
254 266 en 386 400 - 7ie ook Ρ M Bots 1907 1908 

1042 bxpluatio Svmboli Apostolorum, Oratioms Dommitae & Salutatioms Angeluae 
Rothomagi 1653 - boppens II 1739 992, Bibl Carm 1752(1927), 587, Paquot 1770, 
115, De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138 

1043 Flores Carmeli Gallici, seu Vitae plurium Carmehtarum Discalceatorum pietate 
illustnum Anvcr 1670 FoppensII 1739,992,Bibl Carm 1752(1927),587,Paquot 
1770,115, De Chalmot 1798,386, Van der Aa, BWN I 138, Allard 1870,59. NNBW 1 
318, Winkelman 1945, 139 

1044 Clara Demonstratio Artuulorum Religionis Catholicae, contraomnes huiussaeculi 
sectas Antverp 1671 Foppens II 1739,992, Bibl Carm 1752(1927),587, Paquot 
1770, 115, De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138 

1045 Breus Catechismus Foppens 11 1739, 992, Bibl Carm 1752 (1927), 587, Paquot 
1770, 115 

1046 Het Franse origineel was La Succession du S Propheie Llie en l'Ordre des Carmes, & 
en la Reforme de S'e Terese, selon l'Ordre Chronologique, Pans 1662, en was 
geschreven door pater Louis de Sainte I heresc, ook een ongeschoeid carmehet, 
geboren in 1602 te Beauvais en overleden op 14 oktober 1671 te Parijs Bibl Carm 
1752 (1927), 587-588, Paquot 1770, 115 

1047 Paquot 1770, 115 - Pater Vincent de S Louis was eveneens een ongeschoeid 
carmcliet en, evenals Abraham, missionaris in Holland 

1048 Rationes validae ad fo\endos in fide caiholicos Opus posthumum - Foppens II 
1739, 992, Bibl Carm 1752(1927) 587, Paquot 1770, 115 

1049 "in sua missione santtissime inter suos lacrimantes obiit" zegt pater Angelus ab 
omnibus Sanctis over hem Niceron 1735, 91, Foppens 11 1739, 991, Bibl Carni 
1752(1927), 587. Paquot 1770.115, De Chalmot 1798.386. Van der Aa. BWN I 138, 
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Biogr \at 1868, 298, Allaid 1870, 59, Decider 1891, inleiding op de Clara Relatio, 
NNBW I 318, Winkelman 1945, 159 

1050 Niteron 1735,91, Paquot 1770. I l l , DeChalmol 1798,186, Allard 1870,69, NNBW I 
323, Ρ Timotheusa S Ter in De Maasgouw XL1-6, 42, Winkelman 1945, 159 

1051 \iceron 1735, 91, Foppens 1739, 955, Allgemeines Gelehnenlexuon 1750, 1038, 
Paquot 1770, 111, De Chalmot 1798, 386, Biogr Nat 1868, 298, Allard 1870, 69, 
Kobus 1886, 145, NNBW I 323, Winkelman 1945, 158, Rogier II 1947, 145 

1052 \iceron 1735, 91, Foppens 1739. 995, Paquot 1770, 111, Allard 1870, 69, NNBW I 
323. Ρ Timotheus a S Ter in De Waasgouu XLl-6, 42, Rogier li 1947, 145 

1053 \tceronl735 91. Foppens 1739,955, Paquoi 1770,111, DeChalmot 1798,386 387, 
Biogi \at 1868,298, Allard 1870,69 70,NNBW I323-324(noemtalssterfdatum Π 
sept ), Ρ Timotheus a S Ter m De Maasgouv, XI 1-6, 42, Winkelman 1945, 159 

1054 Niceron 1735, 91, De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138, Allard 1870,60, 
Hcnscn m De Katholiek CX1I1 1898, 2, Archief voor Ned Kerkgesch , onder red 
van Η С Rogge en F Pijper, deel VII, 1899. 433, NNBW 1318 - De volgende 
bronnen geven 1605 als geboortejaar Foppens I 1739, 148,5/6/ Carm 1752(1927), 
306, Paquot 1770, 114 - Het jaar 1615 wordt ons door Joannes'broer Abraham 
genoemd, dus dat 7al wel kloppen 

1055 De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138, Duker 1897, 293, Hcnsen in De 
Katholiek CXI1I 1898, 2, Rogier II 1947, 145 

1056 Winkelman 1945, 159 
1057 Niceron 1735,91, Foppens I 1739, 148, Allgemeines Gelehrtenlexicon 1750, 1038, 

Bibl Carm 1752 (1927), 305, Paquot 1770, 114, Biogr Nat 1868,298, Allard 1870, 
59 60, Kobus 1886, 145, Henscn in De Katholiek CXUl 1898,2-3, NNBW I 318, Ρ 
Timotheus a S 1er in De Maasgou* Х1Л-6, 42, Winkelman 1945, 159, Rogier II 
1947,145 

1058 Niceron 1735, 91, Paquot 1770, 114, Allard 1870, 60 
1059 Niceron 1735,91, Foppens I 1739, 148, Btbl Carm 1752 (1927), 306, Paquot 1770, 

114, Allard 1870, 61, Hensen in De Katholiek CXIII 1898, 3, NNBW I 319 
1060 Henscn in De Katholiek CXIII 1898, 3, Rogier II 1947, 147 
1061 men leze hierover, alsmede over andere gebeurtenissen uit het leven van pater 

Caesanus, de interessante artikelen \an A H L Hensen in De Katholiek CXI1I 
1898, 1-16 en 112-126 

1062 ibid, 7 16 
1063 ibid, 112 115 
1064 Niceron 1735,92, Foppens I 1739, 148, Bibl Carm 1752(1927), 306, De Chalmot 

1798.386, Van der Aa. BWN 1138, Hensen in De Katholiek CXUl 1898, \15, Archief 
voor Ned Kerkgesch , onder red van H С RoggcenF Pijper,deel VII, 1899,433, 
Winkelman 1945, 159, Rogier II 1947, 145 en 147 

1065 deze moeilijkheden zijn uitvoerig besproken door Hensen in zijn genoemd artikel in 
De Katholiek CXIII 1898, 115 119 

1066 ibid , 120 
1067 Tractatus de SS Euthamtiae Sacramento In quo è SS Scriptum demonsiratur 

reahs Corporis Christi ргаечепіш, nomen & signifiiatum Transsubstantiationis 
vmdicatur, &potestas Ecclesiae ad prohihendum Isiicisusum Calicis, ac probaturm 
M issa afferri \erum ас proprium Sacrifie іит Foppens I 1739, 148, Bibl (arm 
1752 ( 1927), 307. Paquot 1770,114 115, De Chalmot 1798,386, Van der Aa, BWN I 
138, Вюцг \at 1868,298, Allard 1870.66, Hensen in De Katholiek CXI II1898,121, 
NNBW I 319 

1068 L'imposteur convaincu ou Refutation de la Traute de la S Eucharistie -Hcnsenin 
De Katholiek CXIII 1898, 121 
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1069 Altdrd 1870, 65. Mensen in De Katholiek CXIII 1898, 125 126 Een belangrijk 
aandeel in dit alles had Fstevan de Gamarra, een zwager van De la Torre, de 
ambassadeur van de Spaanse koning Zowel Frankrijk als Spanje wierpen zich in die 
lijd op als beschermers van de katholieken hier te lande Over de achtergronden van 
en het geintngeer rond deze affaire leze men het artikel van M G Spiertz, Jean 
Jaique1; de Thou en de Hollandse Zending, in Archief voor de Gesch van de Kath 
Kerk in Nederland, lOejrg ,afl 1,1968.ρ 225-248 -Men kan overigens bij deze ge
schiedenis in gedachte houden wat Poelhekke 1964,16schreef "Wanneermenhet.in 
welke periode van zijn leven dan ook, over Jacobus de la Torre heeft, moet mener 
bij bedenken dat hij was voorbestemd zijn aardse dagen te beëindigen in wat men 
bij bisschoppen en dergelijke hooggeplaatsten wel pleegt aan te duiden als omneve-
ling des geestes " 

1070 Hensen in De Katholiek CX11I 1898, 126 
1071 ¡Siceron 1735. 92, AW Carm 1752(1927), 307, Paquot 1770. 114, Allard 1870, 66 
1072 Niceron 1735, 92, Foppens I 1739, 148, Bibl Carm 1752 (1927), 307, Paquot 1770, 

114, DeChalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN I 138, Biogr hat 1868, 298, Allard 
1870, 66, Duker 1897, 293, NNBW 1 319 

1073 Niceron 1735,92, Foppens 1 1739, 148, Bibl Carm 1752(1927), 307, Paquot 1770, 
114, De Chalmot 1798, 386, Van der Aa, BWN 1 138, Biogr Nat 1868, 298, Allard 
1870, 66, Hensen in De Katholiek CXIII 1898, 126, N'NBW I 319 - Allard 1870, 
67-68 publiceert een brief van Vincentiusa Paula aan Caesanus. van 31 aug 1652 (in 
vertaling) 

1074 Niceron 1735, 92, Biogr \'at 1868, 298, Winkelman 1945, 158-159 -Winkelman 
zegt "het gaat hier \ crmoedelijk om dezelfde Joannes, die in 1632 bij decarmeheten is 
ingetreden", waarbij hij uit het oog schijnt te verliezen, dat de chronologie dan toch 
wel wat merkwaardig wordt Bertius, die (ook volgens Winkelman) in 1629 is 
gestorv en, zou dan voor /ij η zoon, die pas driejaar later in het klooster zou treden, een 
pnoraat vragen' 

1075 zie hiervoor, voetnoot 967 



BUI AGE I Uit het Dachhouck van Jan van Hout d d 8 februari 1592 voorstel om 
Bertius in dienst van de universiteit te nemen (f 215-215v) 

"Op 't geene ter vergadennge van de Curateurs van de universiteytende Burgermeesteren 
der stadt Leyden geopent ende voorgeslagen es, omme 7eecker jongman out tusschende25 
ende 26 jaren, genaemt Petrus Bertius, geboren u\t Vlaenderen, die etteheke jaren in de 
umversiteyt alhier gestudeert ende grote vordermsse gedaen heeft ende middelertijt 
bevonden begaeft te weren mit een zonderlinggoet verstant, begrijp ende oordeel, ten dienst 
van de universiteyt aen te houden ende te vorderen, 't zy mits den zelven in Duytslandt, daer 
hy jegenwoordchek es ende sober middel van onderhout heeft, voor noch zeeckeren tijt tot 
cost ende last van de uni versitey t te doen onderhouden ende hem daertoe eemge middelen te 
doen hebben, mit bevel omme de universiteyten aldaer te doorreysen ende hem middelertijt 
ouffenende zo in der Philosophien, als ooe ende meest in der théologien, den zelven zulx 
allengskens t ot de professie der théologien alhier op te queeckenende bcquaem te maecken, 
zonderlinge ten opsicht men niet alleen speurt mer be\ int. hoe quaheken de universiteyt van 
de zelve professie (nochtans de meest noodichste) can werden voorsien, onangesien ooc wat 
moeyten ende costen daaromme tot noch toe zijn gedaen ende uytgeleyt, ende 't selve in 
beractslaginge geleyt zijnde, es eyntelicken goet gevonden ende besloten den zelven te 
doen aenscnjven, dat indien hy zijnen dienst der universiteyt alhier begeert toe te seggen in 
't gunt daertoe hy jcgenwoordelycken bevonden wert bequaem te zijn off mittertijt te 
werden alles onder eerheke ende behoorheke beloomnge, dat hy mitten eersten zijn reys 
herwertsaen maecken ende tot dien eynde tot last van de universiteyt een wissel zal mogen 
lichten 't zy 10 of 12 ponden Vlaems of hondert gulden, ten eynde hem 't selve daertoe zal 
mogen dienen tot reysgelt ende dat men mitten zelven daernaer zulx zal handelen als den 
dienst ende vordermsse van der universiteyt ende van zijn persoon uyteysschen zullen " 

In margine schreef Van Hout 
"Ie hebbe deze zaec angaende verscheyden brieven an Bertium afgeveerdicht " 

BUI AGF II Uit het Archiefvan Curatoren van de Leidse universiteit Ordonnantie van 
de Staten van Hollanden West- Friesland op de directie van het Collegium 
rheologiae, gedateerd 7 september I592(A С 131).de artikelen betreffen
de de subregent luiden als volgt 

"Den voorn regent zal werden bygevoucht cenen subregent off methulper. wel hervaren 
zijnde in de N'ederlanlsche, Latijnsche, Gnecxe ende Hebreeysche talen als ooc in der 
philosophic 

Dewelcke twe malen ter weecke ter bescheydenheyt van den regent onderden bursalende 
lessen repeteren zal, die zy in der talen ooc in der philosophie zullen hebben gchoort 

Fnde dit al tot /odanigcn wedden, onderhout ende beloninge, als den zelven ten opsicht 
van zijn quahtcyt ende dienst /al werden toegevonden 

Ende zullen beyde, zoe wel dert fegent als subregent in t annemen van haer offitien aen 
handen van des universitevts Curateurs solemnelicken zweren hem in den last ende tampt 
hem opgeleyt ende vertrout getrouwelicken te gedragen ende dejeucht op te trecken in der 
religie die nu ter tijt in den landen openbacrlickcn wert geleert ende die in der voorg 
bclijdenisse der Nederlantsche Gereformeerde kereke vervatet es, verhaelt ende verclaert 
staet " 
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BUI AGE III Uit het Dachbouck van Jan van Hout d d 8 februari 1593 

"Lessen van de bursalen 
De bursalen horen deze lessen 

Hora 8a omnes Trelcatium lezende locos communes 
Hora 9d eemge van de jongste Bredium, lesende partitiones oratorias (1) 
Hora 10a Frutium lezende phvsica, bij al tsamen uytgeseyt twee als I ucas Ambrosius, by 

die van Amsterdam t'haren laste genomi ende Hermannus Puppius, by die van 
Fedam genomi, die middelertijt Junium horen in Esayam 

Hora 1 la Merulam, lezende historias alle tesamen 
Hora ld Ramseum, lezende logicam al tesamen 
Hora 3a Vulcanium, lectionem Graecam hebbende al te samen 
Hora 4a Sncllium.tottwedagenterwceclezcndefundamentamathematicaalletsamen " 

( 1 ) In margine "Wie, ende wat de andere middelertijt doen'' die Bredium horen zijn dese 
Jacobus Taurinus 
Adnanus Joannis 
Jodnnes Ilagius 
Henncus Zwalmius 
Nicolaus Grevinchovius 
Gudlterus Wiltius 
Wilhelmus Dubbius 
Jdcobus Voclwinmus " 

"Repetitien der bursalen 
Ramseus repeteert 's Maendaechs, 's Woensdaechs, 's Vrydaechs 's mergens ten 9 uyren 

logica ende physica (2) 
Herius Maendaechs, Dvnsdaechs, Donredaechs naermiddaechs ten 2 uyren lectioncs 

Grecas 
Regens Saterdaechs van 7 tot II uyren alle t'samen in de stylouffeninge ende voorts elc 

int particulier door de gehele weecke alsser enige ledige uvren comen (3) 
Regens alle dagen t'savonts ten 5 uyren of leest fondamenta cathachetica of repeteert 

lectionem locorum commumum 

Dat de loop alleen zy in handen van den regent ende subregent, geensins van den 
oeconomo ende dat den oeconomo geen gesach over den bursalen en werde gegeven, om by 
middel van t ontsach den bursalen den mont niet te doen toehouden of zy qualicken 
mochten werden getracteert " 
(2) In margine "D Cochlimus meent dat Bertiogecomen zijnde Ramseus van physica zal 

werden verlicht ende dat Bertius de repetitie aen hem nemen ende hun daerinne ouffenen 
/ a l " 

(3) In margine "Dit zal ooc subregens moeten doen " 

"t Gesach van den Subregent zoude Cochlimus stellen in drie poincten 
I en eersten om op t innecomen met hanttastinge zowel hem als den regent elc int zijne 

gchoorsaemheyt te beloven 
I en tweeden hem macht te geven tot tbeleet ende stuyringe van der bursalen manieren 

ende de zelve daerinne mitsgaders in \ order tlevne zaecken die hy ziet endegewaer wert, te 
straffen met ad vys van den regent zoo hy aen der hant, latende de straffen van grote zaecken 
aen den regent met advys van den subregent, indien hy jegenwoordich es 

len derden mit de bursalen te mogen verlof geven om uyt te gaen, twelczy van weec tot 
wecc bv gebeurten /ouden mogen doen " 
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BIJLAGF IV Uit het teme Register \an het Statencollege(A С 127, f 20 22v) Bertius 
wordt gemachtigd, met de roede te kastijden (19 oktober 1594) 

"Alsoe D Petrus BertiUb, subregent van tCollegie der Theologien binnen der stadt 
Leyden den heren Burgermrn der voors stede alsmede Curateurs van tvoors Collegie 
haddc doen aenseggen ende clagen over de groóte ongebonden moedwil ende dartelheyt 
van de bursalen, als die behdlven tgunt b> heml voorheencn gedaen was daer vande regent 
kennissc heeft, hem zeden zijn vertrecken nair Noort-Hollant onderstaen hadden tot 2 
avonden aen den anderen mit steenen te werpen deur de glasen van des voors D Bastingn 
logys ende dat hy daer over den studenten in tgemeen bestraffende, by Dámelo Aitine daer 
jegens gescyt was "dat hy wel hadde gewilt datier een meulensteen deur geworpen waer 
geweest", behalven dat de 7elve Alling de huysvrouwe D Bastingn onbchoirhcken, 
oneerbiedenllicken ende oneerlicken haddc aengesprocken, zoe waren de voorn Bur
germrn te radegeworden,tsclvetedoenanseggendenh Curateursv d U ,omdairinnemit 
gemeenen raidt te werden voorsien, als den welstant ende de behoudenisse van tCollegie 
zoude \ ereysschen Volgende den welcken zijn op Woonsdage 19cn Octobris94 binnen der 
stadt Leyden gecomen de h (volgen enige namen) Curateurs, de welck mit (volgen 
wederom enige namen), Burgermrn , gesamentlicken zijn gegaen m t voors Collegie, ende 
nair zy de mercteyekenen van de voors inncgeslagen glasen hadden gesien, hebben op tgunt 
voors es gehoon den voorn subregent D Bartium, ende zulex van de zelve ooc bericht 
zijnde, dat de voors Aitine, by hem zijns ampts vermaent ende van zijn overtredingen mit 
woorden berispt ende gestraft zijnde, jegens hem ooc hoge ende vermetele woorden hadde 
gebruyet, namentlicken "dat hy liever tot den Jesuy ten wilde gaen", ende naer tsamenspraec 
ende beradinge hier over onderlinge gehouden, hebben eendrachtelick verstaen, dat zulex 
mit geen toestant ofte veynsinge en behoirde noch en mocht geleden te werden, mer dat dair 
over notclic volgen ende geschieden moste castindinge nutte roede, mit verclaringe dat hy 
D Bartius als subregent tscl ve amptshalven gehouden was te doen, gehje zy t hem oot (voor 
zoeveel des noots was) belasteden mitten aldereersten ende hoe eer hoe liever te voldoen, 
waert mogelic in t openbaer ende in jegenwoordicheyt van alle den anderen bursalen, ten 
ey nde de straffe over eenen dienen mocht tot ontsich van veelen, ende zoode voors Bartius 
swancheyt maecte t selve in topenbaer te beginnen ende voor zeecker hielt dat hy t niet en 
soude connen volbrengen, dan mit groot ende merekehc behulp, als genouch voorsiende, 
dat hem wederstant soude gebeuren, zoe es hem geseyt, dat hy tselve in zijn earner zoude 
doen mit behulp van 2 schoutenboden, die hem van wegen Burgermrn zoude werden 
bygevoucht, ende dat hy tselve zulex volbracht hebbende den genomden Aitine boven dien 
zoude mogen belasten etteheke dagen zijn earner te houden, zonder daer buyten te comen, 
dat hy in tvorder den anderen bursalen van tgunt in vougen voors ten bevele van de С ende 
В zal zijn geschiet, in t gemeen anseggen ende hem hacrs ampts vermanen sal, opdat hem 
ygclic dair aen spiegelende wachten mocht \an eenige dertelheyt, moetwil off wederspan-
mcheyt te gebruyeken, ten laetsten es de voorn subregent belast, dat indien hem tsy in 
tgebruyeken van de disciplyn mits tverboth van hem van de tafels t'onthouden off anders, 
ooc in ander zaecken, ongehoorsaemheyt bejegende, dat hy jegens de zelve zal mogen 
voortsvaren tot vorder castiement mitte roede, in vougen als vooren ofte ooc in tgemeen 
mitsgaders tot hechtinge ende de ongehoorzamen in boeyen en banden te doen stellen, alles 
naer uyteysschen van de zaicke ende gelijc hy tselve in goeder bescheydenheyt tot 
betrachtinge zijns anbevolen ampts bevinden sal te behoiren " 
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BIJLAGE V Uit de Ordonnantie op het Slatencollege van 11 juli 1595 (UBL, A.C. 133): 
de artikelen betreffende de subregent (art. 9 t m 12) 

"9. Den icgcnt zal worden bygevouchteenen subregent ofte mithulpcr, wel ervaren zijnde in 
de Nederlantsche, Latijnsche ende Gnecsche talen, oick in der philosophie, die onder 
den oogen der bursalen eenen levendigen spiegel van alle deuchden ende mamerlycke 
zeden ende ghelijck een levende wet wesen zal, volgende de gereformeerde religie, 
daervan hy oick openbare professie zal doen, opdat de bursalen hen daernaer mogen 
dragen. 

10. Dewelcke viermael ter weke ter bescheydenheyt van den regent onderden bursalen de 
lessen, die zy in der talen, oyck in de philosophie sullen hebben gehoort, repeteren, alle 
veerthien dagen in disputationibus philosophicis presideren, hem dickmalen in de 
lessen laten vinden ende in de directie, tstuyr ende beleyt van allen zaecken des Collegi!, 
in affsijn van den regent, sijn plaetse vervollen ende persoon representeren sal, daertoe 
hy midtsdesen werdt gesteh ende geaucthoriseert. 

11. Ende dit al tot zoodanige wedden, onderhoudt ende belooninge als dcnselven ten 
opsicht van sijn qualiteyt ende dienst zal worden toegevonden 

12 Ende sullen beyde zoowel den legent dlssubregent,intaenncmenvanhaereamptcnaen 
handen van des universiteyts Curateurs solcmpnelyckcn zwecren hun in den last ende t 
dmpt hun opgeleyt ende vertrouwt, getrouwelyck te dragen, de regelen en de wetten van 
den Collegio te onderhouden ende by elck eenen te doen onderhouden ende de jeucht 
onder de gehoorsaemhej t van haer wettige overheyt op ie trecken in de religie,die nu ter 
tijt in den lande opcnbaerlyck wordt geleert ende in de voorgeroerde belijdenisse der 
Nedcrlantsche chnstclyckc gereformeerde kereke vervatet іь ende verclaert staet " 

BIJLAGE VI De brief van Bertius aan de Staten van Holland en Westfnesland van 16 
lebruari 1610, waarin hij verantwoording aflegt \ an zijn leefwijze en zijn 
lessen aan het College (Brieven Statencollege II 186a) 

"Eedcle /eer Vermogende Heeren, Mijne genadige gebiedende Heeren, 

lek dancke Uwe Mog. F overde\ ermaninge op mijn verzoeck aen Uwe Mog. E. Bursalen 
inden Collegio gedacn; welcke my gisteren omtrent den negen uren savonts ter handt 
gecomen zijnde neffens de brieven, die l we Mog. E aen my gelieft heeft te schrijven, heb ik 
goei gevonden U.M F. metallerootmoedichcytendeeerbiedingetevcrthoonen.datickuyt 
de voorn brieven mereke, dat ick by U M.E. schijne verdacht gemaeckt te zijn in leven en
de in maniere van leeren Mijne Meeren, eer ick tot het regentamp beropen ben, heb ick 
onstraffclyck ende zonder scandale voor den menschen ende voor mijnen Godt met goede 
conscientie geleeft Maer daernaer by U.M E. gestelt zijnde in tofficie, twelcke ick nu 
bediene, heb ick met goeden \ ooraet mijn leven op het scherpste gematicht, eensdeels omdat 
ick wel wist, dat het ampt twelck ick aenginck veel opspraecks onderworpen was, 
andersdcels opdat ick als een licht mijne discipulcn voorlichten zoude, ende dat voor 
zooveel mijne zwackheyt ende des menschen staci heeft können dragen Waertoe my het 
gcdurich handelen van Godes H Woordt, betrachtinge van mijn ampt. mijne veelvoudige 
occupation ende gestadige ocffenmge der godzalicheyt niet alleenlyck gedient ende 
geholpen maer oock zonderlinge gedrongen hebben. Dan ick hebbe gemerekt, hoe ick my 
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meer daerin hebbe gequeten, hoe ick meer opspraeck onderworpen ben geweest Zoodat 
het schijnt dat ick sint het aenvaerden deses ampts ende levens by dengenen, die my niet en 
kennen, b> naer alle eer naem ende reputatie met der tijt wel soude Verliesen, ende dat ick, 
die te voren ν oor een wacker nüchteren, getrouw, eerlyck, modest man placht gehouden te 
zijn, nu vooreen lichuaerdich, dissoluyt ende ongcregelt mensch zoude geachtet worden 
Van wien, uyt wat occasien ende tot wat eynde zulx gestrooyt wert es my ten deele met 
onbekent Dan ich verhoope my door de genade des Heeren daer aen niet te stooten 
Alleenlyck bid ick U M E zeer ootmoedelyck den H Curateurs van de Universiteit ende 
den H Burgemeesteren der Stadt Leyden hier inne boven anderen geloof te willen geven, als 
dengenen, die mijne zaken best weten ende dagelyx op het Collegium ende my letten Het 
onstrafbaer leven staet by m>, door des Heeren zegen, maer het zeggen ende oordelen staet 
by anderen, twelcke ick geensins weeren kan 

Zooveelde maniere van leeren aengaet, het schijnt dat ick by U M E beticht worde, als of 
ick mijne jonge discipulen eenige nieuwe questien, vreemde vragen ofte andere diergehjcke 
vremdicheden zoude voorstellen, twelck zooverde van daer is, dat ick daerentegen alle 
curieusheyt in tstuck des geloofs hate, ende mijne toevertrouwde discipulen daer over 
straffe, houdende dat de chnstely cke religie meer gelegen is in boete, nedneheyt, godzahc-
hevt ende liefde als wel in subtyle questien ende disputen 

Mijne ocffeningen onder L VI E bursalen zijn deze 
1 Stncrgens te ses uren wert vier dagen lang een capitici by my verclaert inde Propheten 

ende ben gecomen tot den prophete Joel, andere dagen verclare ick den Calechismum ter 
zelver uren ende ben gecomen op de vraag Quare Servator noster vocatus Christus id est 
unetus'7 

2 Smiddachs naer den eten verclaer ic dagelyx een capittel uyt de Evangelisten, ende ben 
gecomen tot het XIIIecapittel Actorum 

3 Savonts ten viif uren oeffene ick mijne discipulen int proponeren uyt Godes H Woordt 
ende disputeren tot voorstandt des Catechismi ende der XXXVII Artyclen, resumerende 
ondertusschen de theologische lessen die by de professoren inde Universiteit werden 
gedaen 

4 Ten seven uren wort verclaert een capittel uyt de Zcntbrieven ende ben nu gecomen tot 
het 1111e capittel der Galaten 

5 Ten acht uren wort ecn capittel gelesen uit de boecken Mosis ende Historien Waer ick 
gecomen ben tot het Xe cap des IIen boecx Samuelis 

Dit /ijn mijne oeffeningen t'een jaer voor t'andcr naer, zonder ophouden De reste van 
den tyet bestede ick in mijne Studien, regieringe vant Collegie, visitatie van de bursalen 
camers ende anders Latende U M E bedencken of een persoon we/ende in zulcke 
occupatien hem wel tot een ongebonden leven zoude können geven Beroerende nu de 
subtyheheden ende nieuwe questien die ick mijn discipulen zoude mogen voorstellen, zal ick 
U M E corte openinge ende verclaringc daer van doen 

1 Als de gelcgcnheyt der matenen, die verhandelt werden, verejscht, dat ick vragen 
moet, of oock Godt de Heere alle menschen wel wil zalich hebben ' leene dat men behoort te 
antwoorden "Ja " 

2 Als men vraecht, of Godt almachtich vaneeuwicheyt tmeestc deel der menschen zonder 
aensicn van /onde zouden ter verdoemenisse hebben geordineert, ende zeer weinige ter 
/alichey t ende dat zulckeen besluyt genomen is eer Godt ooyt voornam den mensche te 
scheppen' leer ick dat men /al zeggen "Neen " 

3 Consequentelvck als men vraecht, of Godt desen menschen alleen die dlzoo u\ tverco-
ren/ijn, Jesum Christum gegeven heeft, ende dat Christus voor henalleen gestorven is, ende 
niet voor alle andere menschen, ende dat de zonden van dese alleen hoe groot ende swaer dat 
ze oock zijn moeten vergeven werden'ende of Godt door een onwederstaenlycke cracht 
dese alleen treckt, willende dal d'andere verloren gaen9 leer ick dat men zal zeggen "Neen " 
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4 Als men ν racchi, ol oock diegene die eens oprechteljck gelooft hebben, hare geloove 
wel verzaken können'' leer ick dat men /al antwoorden "Ja " 

Ten laetsten int stuck van de rechtvaerdichmakingc des geloofs, houd ickt daer voor,dat 
het bloet Jesu Christi onses Zalichmakcrs ons reimcht van alle onsc /onden ende ons met 
Gode vcr/oent; macr dat wy in hem evenwel moeten geloovcn, /ouden wy zahch worden; 
alzoo tgcloove ons moet toegerekent werden ter gercchtichcyt, zulx dat ten ware wy 
geloofden, wy niet zouden van Gode gercchtvacrdicht worden, al/oo den Apostel leert 
Rom 111. IV, V. 

Dit is, mijne Mogende Heeren, in rechter eenvuldicheyt de verclannge van alle mijne 
subt>lheden ende dit zijn de nieuwe vragen die my verdacht maken in leere ende in leven. Dit 
zijn de questicn die ick ter gelegentheyt van de texten der Schrifture mijne discipulen 
afvragc, conform de leere des Catechismi, die ick (al/oo gescyt is) tweemael ter weke 
verclare, ende eens ter weke met disputatien verdedige 

Is het eenigen, die andere concepten van de/e zaken hebben, tegens den borst dat ick 
dc/en wech ingae in tlecren, zoo willick gaerne weten, wat andere wech ick met goede 
conscientic ingaen mach tot ontlastinghe mijnes gemoets ende optreckinge des jeuchts in 
alle godsvreesentheyl. Want diegene, die zy ingaen, kan ick niet begrijpen, als verstaende 
dat ze jegens Godes woordt ende natuer strijdt. Verzoecke derhalven zeer ootmoedelyck, 
dat het U M E gelieven zal my eenige verclannge over deze twee poincten in Hare Μ E. 
brief vervatet te vergunnen, al/oo my na mijnezalichcyt niet hoogernochtewaerderenisdls 
het goede oordeel van U.M.E Daerentusschen bidde ick Godt almachtig, Vader, Soone 
ende Heiligen Geest, dat hy Lr M.E. endemy. Uwe dicnaer, wil stereken in twaregeloove in 
Jesum Christum, al/oo daer geen andere name onder den hemel den menschen gegeven is, 
waerdoor wy /alich können werden als allenlyck de name Jesu Christi Geschreven in Lcy-
den in U.M.E Collegio Theologico op heden den 16 Febr. 1610. 

Uwer Mog E ootmoedige dienaer 
P. Bertius. Coli theol. Regens" 

BIJLAGE Vil De aanstellmgsacte van Bertius tot kosmograaf van de koning van 
Frankri|k, gedateerd 23 februari 1617 (Groot-Procuraticboek van Leiden, 
letter G, fol. 2 en 3) 

/ 
"Aujourd'huy XXIII février mil six cents dix sept, le Roy estant à Pans, désirant 

recognoitre les mentes et serv ice du Sr. Pierre Bertius, hollandois, professeur ordinaire en 
philosophie, et es grands et laborieux travaux qu'il a faict et publie/ en l'honneur de la 
Erance, sa Majesté l'a retenu et retient pour l'un de ses cosmographes et la servir en ceste 
charge aux mesmes honneurs, gaiges, droictz, immunité/, privilèges que les autres retenu/ 
en semblables charges, m'ayant, pour tesmoinage de ceste scienne volonté, commandé luy 
expédier le present brevet, quelle a signé de sa main et iceluy faict contresigner par moy son 
conseiller et secretaire d'estat 

(ondertekend:) LOUIS DE LOMENIERS" 
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BIJLAGE VIH Overzicht van de onder Bertius' leiding gehouden disputationes logicae 

Van deze disputen zijn de meeste nog in Leiden, terwijl er enkele in Geneve zijn bewaard 
De logische disputen in de Leidse universiteitsbibliotheek (UBL) zijn verspreid over twee 
bundels 236 A 1 en 236 A 2 De bundel 236 A 1 bevat disputationes"miscellaneae", waarin 
we theses aantreffen op het gebied van de logica, fysica, metafysica, ethica enz In dit 
overzicht zijn alleen die disputen opgenomen die geheel of gedeeltelijk logische stellingen 
bevatten De bundel 236 A 2 bestaat in zijn geheel uit disputen op het terrein van de logica 

Ik geef dit overzicht in chronologische volgorde, met achtereenvolgens het jaar waarin 
het dispuut gehouden is, de titel van de disputano, de naam van dedefendens, en, voorzover 
mij bekend, de signatuur 

1598 
De Caussis 
David Arnoldi uit Brussel 
UBL 236 A 1,3 

1598 
De Syllogismo in genere 
loannes Bachusius uit Gouda 
UBL 236 A 2, 1 

1598 
De Specicbus Demonstrationis 
bgbertus Verhoffius uit Haarlem 
UBI 236 Λ 2, 2 

1598 
De Regressu 
David Arnoldi uit Brussel 
UBL 236 A 2,3 

1598 
De Elenchis Sophisticis 
Henncus Billichius uit de Palts 
UBL 236 Λ 2, 4 

1598 
De Medio Demonstrationis 
Daniel Wittius uit Gouda 
UBL 236 A 2, 5 

1598 
De Interpretatione 
Johannes Wirtzfeldius uit de Palts 
UBL 236 A 2, 10 

1598 
De Scientia 
Simon Egberti Episcopius uit Amsterdam 
UBL 236 A 2, 30 
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1599 
De Quantitate 
Justus Cnutius uit Gouda 
UBL236 A 1,4 

1599 
De Postpraedicamentis 
Winandus Hermannus Schuil uit Limburg 
UBL236 A 2, 6 

1599 
De Methodis 
Justus Cnutius uit Bergen op Zoom 
UBI. 236 A 2. 7 

1599 
De Genesi S>llogismorum 
Joannes Arnoldi Falkogius uit Monnikendam 
UBI 236 A 2. 8 

1599 
De Definitione 
Leo Petrus Leeuwius uit Gouda 
UBL236 A 2, 9 

1599 
De Syllogismorum Analyst 
Winandus Schuillius uit Limburg 
UBL236 A 2, Il 

1599 
De Substantia 
L eomnus 1 eo 
UBL236 A 2, 12 

1599 
De Posterionbus Sex Categorns 
Hadnanus Guilielrmus uit Leiden 
UBL236 A 2, 13 

1599 
De Demonstratione m genere 
Hcnricus Nolthemus uit Medembhk 
L'BL236 A 2, 22 

1599 
De Induclionc 
Jiadnanus Gulielmius uit Leiden 
UBL236A2, 23 
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1599 
De Natura Logices 
Philippus Adriani Filius uit Pijnacker 
UBL236A2, 24 

1599 
De Necessanis Propositiombus 
Joannes Richardt uit Leiden 
UBL236 A 2, 25 

1599 
De Qualitate 
Johannes Richaert uit Leiden 
UBL236 A 2, 26 

1600 
Theses Philosophicae Miscellaneae 
Joannes Lydius 
UBL236 A 1,6 

1600 
Theses Philosophicae 
Joannes Narsius uit Dordrecht 
UBL236A1,7 

1600 
De Relatis 
Franciscus Taurinus 
UBL236 A 1,8 

1600 
ΠροβΚηματα Philosophica 'ΐ.υμμικτα 
Joannes Arnoldus uit Leiden 
UBL236 A 1, 11 

1600 
De Quaesitis Apodicticis 
Joannes Arnoldi Falkogius uit Monnikendam 
UBL236 A 2, 14 

1600 
De Universahbus 
Abrahamus Vlietius uit Voorburg 
UBL236A2, 15 

1600 
De Syllogismo Topico 
Hcnricus Geesteranus 
UBL236A2, 16 



1600 
De Euporid Syllogistica 
Joannes Jacobi uit Purmerend 
UBL236 A 2, 27 

1600 
De Syllogismo Hypothetico 
Joannes Kuchlinus uit Amsterdam 
UBL236A2, 31 

1601 
De Medio Demonstratioms 
Petrus Cupus 
UBL236 A 2, 17 

1601 
De Syllogismo ducente ad impossibile 
Isaacus Johannis uit Reeuwijk 
UBL236 A 2, 28 

1601 
Theses Oeconomiam Partis Communis Logicae complectentes 
Jacobus Kuchlinus uit Amsterdam 
UBL236 A 2, 29 

1601 
De Syllogismo in genere 
Petrus Cupus 
UBL236 A 2, 32 

1601 
De Genere et Specie 
Theodorus Petri uit Enkhuizen 
UBL236 A 2, 33 

1601 
De Antepraedicamentis 
Casparus Barlaeus uit Antwerpen 
UBL236 A 2, 34 

1601 
De Tribus Posterionbus Universalibus 
Abrahamus Genius uit Rotterdam 
UBL 236 A 2, 35 

1601 
De Tribus Praecogmtis 
Olivenus Vesterman uit Enkhuizen 
UBL 236 A 2, 36 
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1601 
De Enunciationum Oppositione 
Leonardus Zeg Conincxbergen 
UBL236A2, 37 

1601 
De Substantia 
Johannes Lucae uit Schiedam 
UBL236A2, 38 

1602 
De Speciebus Demonstrationis 
Cdsparus Barlaeus uit Antwerpen 
UBL236 A 2, 18 

1602 
De Enunciatione eiusque partibus 
Samuel Pythius 
UBL236 A 2, 19 

1602 
De Abductione, Instantia, et Enthymemate 
Bernardus Dwinglo uit Delft 
UBL236 A 2, 20 

1602 
De Potestatibus & Imbecilhtatibus Syllogismorum 
Guillielmus Lomannus uit Nijmegen 
UBL236 A 2, 21 

1602 
De Homonymis 
Samuel Hochedaeus a Vinea uit Antwerpen 
Li BL 236 A 2, 39 

1602 
Theses LogicaelntroductionemadLibrumAnstotelisKaT^yopiàTi'brevitercornplectentes 
Guillielmus Lomannus uit Nijmegen 
UBL236 A 2, 40 

1602 
De Synonymis, Paronymis, et Sequentibus Categonarum Protheonae Partibus 
Samuel Pythius 
UBL236 A 2, 41 

1602 
De Substantia 
Eleazar Swalmius 
UBL236A2,42 
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1602 
De Categoria Qualitatis 
Cornelius Nieren uit Dusseldorf 
UBL236 A 2, 43 

1602 
De Quantitatis Categoria 
Samuel Nothaeus uit Gouda 
UBL236 A 2, 44 

1602 
De Relatione 
Matthaeus Burgius uit Rotterdam 
UBL236 A 2, 45 

1602 
De Natura Logices 
Casparus Barlaeus uit Antwerpen 
UBL236 A 2, 46 

1602 
De Postenoribus Sex Categorns 
Cornelius Simonides uit Dordrecht 
UBL236 A 2, 47 

1602 
De Oppositis 
Cornelius a Tetroe uit Leiden 
UBL236 A 2, 48 

1602 
De Relatis 
Matthdeus Burgius uit Rotterdam 
UBL236 A 2, 52 

1603 
De Interpretatione m genere 
Nicolaus de Backer uit Mechelen 
UBL236 A 2, 49 

1603 
De Universahbus in genere 
loannes Houweningius uit Gorkum 
L'BL236 A 2, 50 

1603 
De Modis Prions, Simul, Motus et Habere 
Petrus Costerus uit Gouda 
UBI. 236 A 2, 51 
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1603 
De Posterioribus Tribus Universalibus 
Joannes a Gaelen uit Oudewater 
UBL236A2, 53 

1603 
De Enunciatione 
Gerardus Velsius uit Schipluiden 
UBL236A2, 54 

1603 
De Universalibus In Quid 
Hadrianus Arnoldi Filius 
UBL236 A 2, 55 

1603 
De Syllogisme in genere 
Joannes Wyringius uit Gouda 
UBL236 A 2, 56 

1603 
De Conversione demonstrationis in defînitionem 
Hermannus Kuchlinus uit Amsterdam 
UBL236 A 2, 57 

1603 
De Enunciationum Affectionibus 
Petrus Cuylius 
UBL236A2, 58 

1603 
De Scientia Demonstrativa 
Cornelius a Nieren uit Düsseldorf 
UBL236A2, 59 

1603 
De Necessitate Propositionum Apodicticarum 
Samuel Hochedaeus uit Antwerpen 
UBL 236 A 2, 60 

1603 
De Demonstrationis Speciebus 
Joannes Wyringius uit Gouda 
UBL 236 A 2, 61 

1603 
De Euporia Syllogistica 
Jacobus Catsius uit Den Haag 
UBL 236 A 2, 62 



1603 
De Analysi Syllogismorum 
Joannes Wynngius uit Gouda 
UBL236 A 2, 71 

1603 
De Syllogismo Dialéctico 
Joannes Petri ab Houweninghen uit Gorkum 
UBL236 A 2, 72 

1603 
De Divisione 
Cornelius Simonides uit Dordrecht 
UBL236 A 2, 73 

1603 
De Definitione 
Nicolaus de Backer uit Mechelen 
UBL236 A 2, 74 

1603 
De Regressu 
Petrus Cuylius 
UBL236 A 2, 75 

1603 
De Ordine et Methodo 
Matthaeus Burgius uit Rotterdam 
UBL236 A 2, 76 

1603 
De Demonstratione in genere 
Cornelius a Tetrode uit Leiden 
UBL236 A 2, 77 

1603 
De Inductione et Exemple 
Gerardus Adriani uit Leiden 
UBL236A2, 78 

1603 
De Medio Demonstrationis 
Gerardus Velsius uit Schipluiden 
UBL236 A 2, 79 

1603 
De Universalibus In Quid 
Hadnanus Jaersfeldius 
Genève 
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1604 
Philosophemata Miscelánea, waarin Theses Logicae de Regressu Demonstrative) 
Henncus Geisteranus uit Naaldwijk 
UBL 236 A 1,23 

1604 
Theses Oeconomiam Demonstratioms (Scientiarum Organi) complectentes 
Petrus Harlingius uit Friesland 
UBL 236 A 1,25 

1604 
De Principiorum Cogmtione 
Gerardus Adriani uit Leiden 
UBL 236 Λ 1,28 

1604 
De Principns Apodicticis 
Gerardus Adriani uit Leiden 
UBL 236 A 1,29 

1604 
De Tribus Praecogmtis 
Gerardus Velsius uit Schipluiden 
UBL 236 A 2, 63 

1604 
De Quaesitis Apodicticis 
Gerardus Adriani uit Leiden 
UBI 236 A 2, 64 

1604 
Disputatio prior de Elenchis Sophisticis 
Joannes Geysteranus uit Alkmaar 
UBL 236 Λ 2, 65 

1604 
Posterior disputano de Solutione Sophisticorum Elenchorum 
Joannes Ge>steranus uit Alkmaar 
UBL 236 A 2, 65* 

1604 
De Syllogisme ducente ad impossibile 
1 eonardus Salanus uit Amsterdam 
UBL 236 A 2, 66 

1604 
De Potestatibus & Imbecillitatibus Syllogismorum 
Rudolphus Petri uit Amsterdam 
UBI 236 A 2, 67 



1604 
De Praxi Dialectica 
Petrus Costerus uit Gouda 
UBL236 A 2, 68 

1604 
De Genere et Specie 
Daniel Hochedaeus de la Vigne uit Amsterdam 
UBL236A2, 69 

1604 
De Enunciatione Modali 
Josephus Rosienus ut Haarlem 
UBL236A2, 70 

1604 
De Facúltate Dialectica 
Christianus Sopingius 
UBL236 A 2, 80 

1604 
De Quarta Figura Syllogismorum 
Robertus Puppius uit Edam 
UBL236A2, 81 

1604 
De Relatorum Categoria 
Hugo Jdcobi Steunus uit Den Briel 
UBL236A2, 82 

1604 
De Cauiis 
Hermannus Folinus uit Saveren 
UBL236 A 2, 83 

1604 
De Annexis Syllogisme 
Abrahamus Faelius uit Den Haag 
UBL236 A 2, 90 

1604 
De Enunciatione Hypothetica 
Robertus Puppius uit Edam 
UBL236 A 2, 91 

1604 
De Syllogisme Hypothetico 
Robertus Puppius uit Edam 
UBL236 A 2, 92 
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1604 
De Medio Demonstrationis 
Leonardus Salanus uit Amsterdam 
UBL236A2, 93 

1604 
De Genesi Syllogismorum 
Dionysius Spranckhuysen 
UBL236 A 2, 94 

1604 
De Caussis Per Se 
Nicolaus de Backer uit Mechelen 
UBL236 A 2, 95 

1604 
De Gradibus necessitatis propositionum Apodicticarum 
Rudolphus Petri uit Amsterdam 
UBL 236 A 2, 96 

1604 
De Substantia 
Hermannus Staunus uit Monnikendam 
UBL 236 A 2, 97 

1604 
De Demonstrationis Speciebus 
Joscphus van der Rosieren uit Haarlem 
UBL 236 A2, 98 

1605 
Problema quid sit logica7 

Victor Rickelsma uit Amsterdam 
Geneve, L В Cd 145*, 4 

1605 
De Definitione 
Abrahamus Faillie uit Den Haag 
UBL 236 Λ 1, 32 

1605 
De Categoria Quahtatis 
Philippus du Rieu 
UBL 236 A 2, 84 

1605 
De Nomine et Verbo 
Henncus Osterhaern uit Delft 
UBL 236 A 2, 85 
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1605 
De Enunciatione 
Gosvinus Hennci a Buytendyck 
UBL 236 A 2, 86 

1605 
De Methodo eiusque speciebus 
Robertus Puppius uit Edam 
UBL 236 A 2, 87 

1605 
De Ordine eiusque speciebus 
Robertus Puppius uit Edam 
UBL 236 A 2, 88 

1605 
De 1 nbus Praecognitis 
Dionysius Spranchuysius 
UBL 236 A 2, 89 

1605 
De Quinqué Universahbus 
Conradus Sagehus uit Nîmes 
UBL 236 A 2, 99 

1605 
Προβλήματα Logica Desumpta Ex parte communi 
Dionysius Spranckhusius 
UBL 236 A 2, 100 

1605 
Προβλττματα Logica Desumpta Ex parte propria 
Dionysius Spranckhusius 
UBL 236 A 2, 101 

1605 
De Potestatibus & imbecilhtatibus Syllogismorum 
Jason Bylandius uit Schoonhoven 
UBL 236 A 2, 102 

1605 
De Scientia 
Philippus du Rieu 
UBL 236 A 2, 103 

1605 
Theses Logicae Introductionem ad librum Aristoteles тгері ίρμηνηας breviter complec-
tentes 
Gisbertus Voetius uit Heusden 
UBL 236 A 2, 104 
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1605 
De Syllogismorum Genesi 
I heodorus Boom uit Schoonhoven 
UBL 236 Λ 2, 105 

1605 
De Postremis Sex Categoriis 
Henncus Voeckingh uit Tiel 
UBL 236 A 2, 106 

1605 
De Natura Logices 
Dionysius Spranchuisen 
UBL 236 A 2, 107 

1605 
De Inventione medn Termini Syllogistici 
Franciscus Osdorpius uit Haarlem 
UBL 236 A 2, 108 

1606 
De Caussis 
Joannes Allendorff uit Dordrecht 
Geneve, U В Cd 145, 45 

1606 
Theses logicae Oeconomiam doctnnae de enunciatione continentes desumptae ex lib 
Anst De Interpret 
Hieremias Bastingius uit Dordrecht 
Geneve, U В Cd 145*, 58 

1606 
Theses logicae Oeconomiam syllogismi formahs continentes, desumptae ex libris 
pnorum analyt Anstotelis 
lason Bylandius uit Schoonhoven 
Geneve 

1606 
Theses logicae Oeconomiam syllogismi apodictici continentes, desumtae ex libris poster 
Analyt Anstotelis 
Cornelius Justus Geisteranus uit Assendelft 
Geneve, U В Cd 145*, 87 

1606 
De Quantitatis Praedicamento 
Cornelius Geisteranus uit Assendelft 
Geneve 



1606 
De Solutione Sophismatum 
Theodorus Guihelmi fihus uit Schoonhoven 
Genève, U.B Cd. 145*, 114 

1606 
De Inductione et Exemple 
Samuel loanms fihus uit Edam 
Genève, U В Cd 145*, 80 

1606 
Theses logicae Oeconomiam libri Categonarum continentes 
Victor Rickelsma uit Amsterdam 
Genève, U В Cd 145*, 26 

1606 
Theses logicae Oeconomiam syllogismi probabilis et falsi continentes, desumptae ex lib 
Topicorum et sophist Anstotelis 
Joannes Schellingius 
Genève, U В Cd 145*, 105 

1606 
De aequivocis, univocis et denominativis 
Everhardus Schuylius uit Gorkum 
Geneve, U В Cd 145*, 23 

1606 
De philosophia in genere et praecipuo ejus instrumento logica 
Everhardus Schuylius uit Gorkum 
Genève, U В Cd 145, 17 

1606 
De Syllogisme in genere 
Henricus Voeckingh uit Tiel 
Geneve 
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BIJLAGE IX Overzicht van de onder Bertius' leiding gehouden disputationes physicae 

Van deze disputen zijn de meeste nog in Leiden, terwijl er enkele in Parijs zijn 
bewaard De fysische disputen in de Leidse universiteitsbibliotheek (UBL) zijn verspreid 
over drie bundels 236 A 1, 236 A 5 en 236 A 16 De bundel 236 A 1 bevat disputationes 
"miscellaneae", waarin we theses aantreffen op het gebied van de logica, fysica, 
metafysica, ethica enz In dit overzicht zijn alleen díe disputen opgenomen die geheel of 
gedeeltelijk fysische stellingen bevatten De bundel 236 A 5 bestaat vrijwel uitsluitend 
uit disputen op het terrein van de fysica, de nrs 1 t/m 61 van deze bundel zijn onder 
Bertius verdedigde disputen Van de bundel 236 A 16 is slechts een dispuut onder Bertius 
gehouden 

Ik geef dit overzicht in chronologische volgorde, met achtereenvolgens het jaar waarin 
het dispuut gehouden is, de titel van de disputatio, de naam van de dcfendens, en de 
signatuur 

1598 
De Elementis 
Theodorus Oortius uit Buren 
LBL 236 A 5, 1 

1598 
De Risu 
loannes Lydius uit Frankfurt 
UBL 236 A 5, 2 

1598 
De Naturalis Scientiae Constitutione 
Samuel Gerobulus uit Vlissingen 
UBL 236 A 5, 3 

1598 
De Nobilitate, Vtilitate et Difficultate Scientiae De Anima 
Tobias a Gellinchuisen uit Leiden 
UBL 236 A 5, 4 

1598 
De Auditu 
Cornelius Burchvliet uit Den Briel 
UBL 236 A 5, 5 

1598 
Theses Physicae Introductionem in Libros Anstotelis De Anima breviter complectentes 
loannes Arnoldus uit l eiden 
UBL 236 A 5, 6 

1599 
De Facultatibus Animae 
Abrahamus Vhetius uit Voorburg 
UBL 236 A 5, 7 
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1599 
De Definitione Animae 
Abrahamus Doreslaer uit Amsterdam 
UBL 236 A 5, 8 

1600 
De Vniversalibus et Smgulanbus, deque Notioribus Nobis et Natura 
Leoninus Leo uit Gouda 
UBL 236 A l, 5 

1600 
Theses Philosophicae Miscellaneae 
loannes Lydius uit Frankfurt 
UBL 236 A 1, 6 

1600 
Theses Philosophicae, Excrcitu gratiâ propositae 
loannes Narsius uit Dordrecht 
L'BL 236 A I, 7 

1600 
ЕШМШЛТЛ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ de Visibili, Invisibili, et ea quae ex Vtrisque constat 

Substantia 
Hadrianus Guihelmius uit Leiden 
UBL 236 A 1, 10 

1600 
Προβλήματα Philosophica Συμμικτα 
loannes Arnoldus uit Leiden 
UBL 236 A 1, M 

1600 
De Auditu et Sono 
lustus Cnutius 
UBL 236 A 5, 9 

1600 
Super Odoratu et Odore 
Henncus Geesteranus uit Naaldwijk 
UBL 236 A 5, 10 

1600 
De Anima Vegetativa 
Hadrianus Guihelmius uit Leiden 
UBL 236 A 5, 11 

1600 
De Sensu et Sensibili 
Abrahamus Vhetius uit Voorburg 
UBL 236 A 5, 12 
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1600 
DcAspcctu et Aspcctabih 
branciscus Taurmus uit Schiedam 
UBI 236 Λ 5, 13 

1600 
De Vleteoris 
Theodorus Orthius uit Buren 
L'BL 236 Λ 5. 14 

1600 
De Visu 
Theodorus Orthius uit Buren 
UBL 236 Λ 5, 15 

1601 
1 hescs Philosophicae Oeconomiam Partis communis Physices complectentes, Q 
prima est de Principas Corporum Naturalium 
Madnanus Guihclmius uit Leiden 
UBI 236 A 1, 13 

1601 
De Affectionibus Naturalium Corporum 
Hadnanus Guihelmius uit l eiden 
UBL 236 A 1, 14 

1601 
De Primo Motore, Ex Aristotehs Sentenlia 
Hadnanus Guihelmius uit Leiden 
UBI 236 A 1, 15 

1601 
De Gustu et Gustabili 
Gisbertus a Schoten uit Haarlem 
UBL 236 Λ 5, 16 

1601 
De Tactu et Tactili 
Leoninus Leo uit Gouda 
UBL 236 A 5, 17 

1601 
Theses Ph>sicac Communia Quaedam de Sensibus Externis complectentes 
L eoninus 1 eo uit Gouda 
UBL 236 A 5, 18 

1601 
De Ordine Intelhgcndi 
Olivenus Vestermannus uit Enkhuizen 
UBL 236 A 5 19 



1601 
De Intellectu Possibili 
Isaacus loannis uit Reeuwijk 
L'BL 236 A 5, 20 

1601 
De Phantasid 
Simon Episcopius uit Amsterdam 
UBL 236 A 5, 21 

1601 
De Sensu Communi 
OisbertUb a Schoten uit Haarlem 
UBL 236 A 5, 22 

1602 
De Facúltate Motrice 
Gisbcrlus a Schoten uit Haarlem 
UBI 236 A 5. 23 

1602 
De Sensuum Necessitate 
Isaacus loannis uit Reeuwijk 
l BL 236 A 5 24 

1602 
De Intellectu Agente 
lonas de Michiel uit Hoorn 
LBL 236 A 5, 25, Paris, Bibl Nat 

1602 
De Intellectu Practico et ешь Distinctione a Contemplativo 
lohannes Gael uit Purmcrend 
UBI 236 A 5, 26 

1603 
De Naturalis Scientiae Constitutione 
Bernardus Dwingclo uit Delft 
UBI 236 A 1, 19 

1603 
De Prima Rerum Materia 
Casparus Barlaeus uit Antwerpen 
UBL 236 A 5, 27 

1603 
De Primo Motore Eiusque Inventione, ex mente Anstotelis 
Samuel P^thius uit Alphen aan den Rijn 
UBL 236 A 5, 28 
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1603 
De Natura 
Guillielmus Lomannus uit Nijmegen 
UBL 236 A 5, 29 

1603 
De Natura Coeli 
Cornelius a Nieren uit Dusseldorf 
LBL 236 A 5, 30 

1603 
De Motu Gravium et Levium 
Samuel Nothaeus 
UBI 236 A 5, 31 

1603 
De Communi Rerum Generatione et Intentu 
Bernardub Dwinglo uit Delft 
UBI. 236 A 5, 32 

1603 
De Elemento Ignis, eiusque Motu in Orbem 
Samuel Hochedaeus de la Vigne uit Antwerpen 
UBL 236 A 5, 33 

1603 
De Reactione 
Casparus Barlaeus uit Antwerpen 
UBL 236 A 5, 35 

1603 
De Misti Generatione 
Guillielmus Lomannus uit Nijmegen 
UBL 236 A 5, 36 

1603 
De Putredine 
Guillielmus Lomannus uit Nijmegen 
UBL 236 A 5, 37 

1603 
De Primis Elementorum Quahtatibus 
Samuel Pythius uit Alphen aan den Rijn 
UBL 236 A 5, 38 

1603 
De Calore Coelesti 
Petrus Hermannus uit Harhngen 
UBL 236 A 5, 39 



1604 
Philosophemata Miscelánea (waarin opgenomen. Theses Physicae de Natura) 
Hcnricus Geisteranus uit Naaldwijk 
UBI. 236 Λ I, 23 

1604 
De Mente Agente 
Nicolaus de Backer uit Mechelen 
UBL 236 Λ 5, 40 

1604 
De Visu 
Benedictus Turrettinus uit Genève 
UBL. 236 A 5, 40 a 

1604 
De Terra 
Joannes Wyringius uit Gent 
UBI. 236 A 5, 41 

1604 
De Mixtionc 
Samuel Nothaeus 
UBL 236 A 5, 42 

1604 
De Animae Facultalibus 
Elea7ar Swalmius 
UBL 236 A 5, 43 

1604 
De Sede Animae 
Bernardus Dwinglo uit Delft 
UBL 236 A 5, 44 

1604 
De Partitione Animae 
Bernardus Dwinglo uit Delft 
UBL 236 A 5, 45 

1604 
De Mente Humana 
Guilielmus I omannus uit Nijmegen 
UBL 236 A 5, 46 

1604 
De Visu 
.Cornelius Simonidcs uit Dordrecht 
UBI. 236 A 5, 47 
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1604 
De Acre Eiusque Regionibus 
Petrus Cuvlius uit Wateringen 
UBL 236 λ 5, 48 

1604 
De Ordine Intelligendi 
Petrus Kuyl uit Wateringen 
UBL 236 A 5, 49; Paris, Bibl. Nat. R. 2185 

1604 
De Fortuna et Casu 
loanncs ab Houweninghen uit Gorkum 
UBL 236 A 5, 50 

1605 
De Senbibus Intenonbus 
Rudolphus Petri uit Amsterdam 
UBL 236 A 5. 51 

1605 
De Motu in genere 
loanncs Geisteranus uit Alkmaar 
UBL 236 Λ 5, 52 

1605 
De Sensu Agente 
Petrus Kuylius uit Wateringen 
UBL 236 A 5. 53 

1605 
De Facúltate Locomotiva 
losephus vander Rosieren uit Haarlem 
UBL 236 A 5. 54 

1605 
De Anima Vegetativa 
Rudolphus Petri uit Amsterdam 
UBL 236 A 5, 55 

1605 
De Physicae Subiecto deque Natura 
Gcrardus Adriani uit Leiden 
UBL 236 A 5, 56 

1605 
De Loco 
Chnstianus Sopingius 
UBL 236 Λ 5. 57 
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1605 
De Animae Essentia 
Aegidius Seys uit Leiden 
UBI. 236 A 5. 58 

1605 
De Sensu Visus et Auditus 
Abrahamus Faillie uit Den Haag 
UBL 236 A 5, 59 

1605 
De Sensu Odoratus, Gustus et Tactus 
Abrahamus Faillie uit Den Haag 
LBI. 236 A 5, 60 

1605 
De Accretione 
Gerardus Velsius uit Schipluiden 
UBL 236 A 5, 61 

1605 
De Anima Vegetativa 
Rudolphus Petri uit Amsterdam 
UBL 236 A 16. 6 

1605 
De Anima Rationali 
Chnstianus Sopingius 
Paris, Bibl Nat. R 2175 

1605 
De Mundo 
Dionysius Spranckhuvsius 
Pans, Bibl. Nat. R 2'l 14 

1605 
De Metcons 
Robcrtus Puppius uit Edam 
Pans. Bibl Nat. R 2229 

1606 
De Anima Sentiente 
Chnstianus Sopingius 
Pans, Bibl Nat. R 2137 
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BIJLAGE X Over/icht van de onder Bertius' leiding gehouden disputdtiones meta-
physicae 

Deze disputen, alle in de Leidsc universiteitsbibliotheek (UBL) bewaard, 7ijn ver
spreid over drie bundels 236 A l , 236 A3 en 236 A5 De bundel 236 A 1 bevat 
disputationes "miscellaneae", waarin we theses aantreffen op het gebied van de logica, 
fysica, metafysica, ethica enz In dit overzicht zijn alleen díe disputen opgenomen waarin 
metafysische theses voorkomen De vier disputen uit de bundel 236 A 3 en het ene 
dispuut uit de bundel 236 A 5 zijn uitsluitend metafysisch 

Ik geef dit overzicht in chronologische volgorde, met achtereenvolgens het jaar 
waarin het dispuut gehouden is, de titel \an de disputatie, de naam van de defendens, en 
de signatuur 

1598 
De Entelechia 
Henricus Nolthenius uit Medemblik 
UBL 236 A I, 2 

1598 
De Caussis 
David Arnoldi uit Brussel 
UBL 236 A 1. 3 

1598 
De Principio Individuationis 
Lambertus de Rijck 
UBL 236 A3, 77 

1599 
De Quantitdte 
Justus Cnutius uit Gouda 
UBL 236 A I, 4 

1600 
Theses Philosophicae. Exercitn gratiâ propositae 
loannes Narsius uit Dordrecht 
LBL 236 A 1, 7 

1600 
ΙΙροβληματα Philosophica Ί.ίμμικτα 
Joannes Arnoldus uit Leiden 
UBL 236 A I, II 

1601 
De Primo Motore, Ex Anstotelis Sententia 
Hadnanus Guiliclmius uit Leiden 
L B I 236 A I, 15 
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1603 
De Inlclligentiis & Primo Ente 
Simon Episcopius utt Amsterdam 
UBL 246 A3. 93 

1603 
De Constitutione Individui 
Eleazar Swalmius 
UBL 236 A 5. 34 

1604 
Philosophemata Miscelánea (waarin opgenomen Theses Metaphysicae de Causis) 
Hcnricub Geisteranus uit Naaldwijk 
UBL 236 Α 1, 23 

1604 
De Concursu Immediato Causae Primae cum Causis Secundis 
Theodorus Carronus 
UBL 236 A3. 94 

1604 
De Malo 
Benedictus lurrcttinus uit Geneve 
UBL 236 Λ 3 . 95 
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BIJLAGE XI Overzicht van de onder Bertius' leiding gehouden disputationes ethicac 
en pohticae 

Van de/e disputen /ijn de meebte nog in Leiden, terwijl er enkele in Geneve zijn 
bewaard De ethische disputen in de Leidse universiteitsbibliotheek (L BL) zijn verspreid 
over twee bundels 246 A l en 236 A4 De bundel 236 Λ1 bevat disputationes 
"miscellaneae" waarin we theses aantreffen op het gebied van de logica, fysica, 
metdhsica, ethica enz In dit over/icht zijn alleen die disputen opgenomen die geheel of 
gedeeltelijk stellingen op het terrein van de ethica en de politica bevatten De bundel 236 
A 4 bestaat in zijn geheel uit disputationes ethicae en pohticae Overigens zijn er slechts 
zeer weinig disputationes pohticae 

Ik geef dit overzicht in chronologische volgorde, met achtereenvolgens het jaar 
waarin het dispuut gehouden is, de titel van de disputatie, de naam van de defendens, en 
de signatuur 

1597 
De Philosophia Morali in genere, Introduclionem ad Ethica Anstotelis Nicomachia 
breviter continentes 
loannes l eonardi Venacohus 
UBI 236 A4, 1 

1597 
De Beatitudine Civili 
Petrus Pilius uit Beierland 
UBL 236 A4, 2 

1597 
De Bono et Fine Actionum Humanarum in genere 
Gerardus Vossius uit Heidelberg 
LBI 236 A4, 3<*) 

a) in Geneve bevindt zich nog een door Joh Lydius geschreven "Cento ovidianus quo 
ritus disputationis descnbitur in honorem doeti et modesti juvenis Gerardi Vossu, 
cum praeside d Bertio theses cthicas De bono et fine actionum humanarum 
dssereiet " Lugd Bat 1597 

1597 
De fine et Bono 
Edovardus Poppius uit Amstelveen 
UBL 236 A4, 4 

1597 
De Pento Auditore 
Raphael Allendorpius uit Kleef 
LBL 236 A4, 5 

1598 
De Amicitia 
loannes \arsius uit Dordrecht 
UBI 236 Λ 4, IO 
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1598 
De Voluptdte et Dolore 
Isbrandus Guilielmius un Den Haag 
LBL гіб A4, 12 

1598 
De Virtute Morali 
Abrahamub Beetsius uit Delft 
UBL 216 A4, 13 

1600 
I heses Philosophicae Misccllaneae 
loannes Lvdius 
UBL 236 A 1, 6 

1600 
Theses Philosophicae. Excrcitu gratiâ propositae 
loannes Narsius uit Dordrecht 
UBL 236 A 1, 7 

1600 
ΙΙροβληματα Philosophica ί,νμμικτα 
loannes Arnoldus uit Leiden 
UBI 236 Λ 1. Π 

1600 
De Summo Bono Civili 
Daniel Wittius 
UBL 236 A4, 15 

1600 
De Caussa Efficiente Virtutum 
lustus Cnuitius uit Gouda 
l BL 236 Λ 4, 16 

1600 
De lustitia. Iure, et Aequitate 
loannes Vitelhus uit Nijmegen 
LBL 236 A4, 17 

1601 
De f-ortitudine 
Michael Hudss uit Denemarken 
UBL 236 A4, 18 

1601 
De Virtutum Distnbutione 
Hadnanus Guilielmius uit Leiden 
UBL 236 A4, 20 
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1602 
De Spontaneo & Invito 
Arnoldus Pdgius uit Delft 
UBL 216 A4, 21 

1602 
De Varus Rerum Pubhcarum Formis 
Stanislaus Rey uit Naglowicze (Polen) 
UBI 236 A4, 32 

1602 
De Regno et Tyrannide 
Ioanncs Rey uit Naglowice 
UBL 236 A4, 33 

1602 
De Optima República 
Andreas Rey uit Naglowice 
UBL 236 A4, 34 

1603 
Centuria Controversiarum Fthicarum 
Henricus Gesteranus uit Naaldwijk 
UBI 236 A4, 22 

1604 
Philosophcmata Miscelánea (waarin opgenomen Theses Ethicae de Virtute Morali, 
Theses Politicac de Monarchia, en Theses Oeconomioae de Coniugio) 
Henricus Geisteranus uit Naaldwijk 
UBL 236 A 1, 23 

1604 
De Prudentia 
Hermannus Kuchhnus uit Amsterdam 
UBL 236 A4, 23 

1604 
De Summo Hominis Politici bono 
Petrus Thcocan 
UBL 236 A4 24 

1604 
De Tcmperantia 
Gualterus Busius uit Middelburg 
UBL 236 Λ 4, 25 

1604 
Positiones Politicae de dlctis [(Uibusdam factisque Duodecim Pnmorum Imperatorum 
Romanorum 
Johannes Acmylius Vorsterman uit Zaltbommel 
UBL 236 A4, 35 
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1604 
De Amicitid 
lohanncs van der Hacr uit Utrecht 
Geneve, U В Cd 145, 13 

1605 
De Praeelectione Humana 
Antonius Hugienus uit Arnhem 
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Samenvatting 

Petrus Bertius werd op 14 november 1565 te Beveren geboren als zoon van 
een hervormd predikant. Zijn jeugd bracht hij door in een voorstad van 
Londen, waarnaar hel gezin had moeten uitwijken vanwege de vervolgingen 
waaraan de eerste hervormden blootstonden. In 1577 kwam hij in Holland, en 
ging hij in Leiden naar de latijnse school en de (pas gestichte) universiteit, 
samen met de wees geworden Arminius, die door Bertius senior in huis was 
opgenomen. De sfeer in het ouderlijk huis van Bertius, waar mensen als 
Taffinus en Duyfhuys over de vloer kwamen, was er een van godsdienstige 
verdraagzaamheid. 

Van 1582 tot 1589 geeft Bertius les in diverse steden; het langst blijft hij in 
Goes, waar hij van 1584 tot 1589 samen met zijn vader onderricht geeft aan de 
latijnse school. In 1589 hervat hij zijn onderbroken studies in Leiden. Dat hij al 
vroeg belangstelling had voor het probleem van de genade en de vrije wil. bleek 
in 1590/1591, toen hij stellingen "de peccato originis" verdedigde. 

In ''591 gaat hij met zijn leermeester Lipsius en een aantal medestudenten op 
reis naar Duitsland. De invloed van de irenicus Lipsius op Bertius was zeer 
groot; de belangstelling die Bertius altijd gehad heeft voor de Kerkvaders, is 
door Lipsius aangewakkerd. 

Bertius gaat eerst naar Heidelberg, daarna naar Straatsburg, waar hij zo'n 
anderhalfjaar blijft. Begin 1593 maakt hij een reis naar een aantal Oosteurope-
se landen. 

Op 11 juli 1593 wordt hij benoemd tot subregent van het Statencollege of 
Collegium Theologicum te Leiden, een "para-universitaire" instelling voor de 
opleiding van predikanten, speciaal voor zonen van minder draagkrachtige 
ouders. Bertius diende eerst onder de regent Bastingius, later onder Kuchlinus. 
De meest bewogen gebeurtenis uit de periode van zijn subregentschap was voor 
Bertius ongetwijfeld het studentenoproer van oktober 1594, waarbij één dode 
viel. Bertius heeft vele jaren lang verwijten moeten aanhoren over zijn optreden 
bij dat oproer. In 1595 stelde hij de eerste catalogus van de Leidse universiteits
bibliotheek samen. Op 7 februari 1596 trad hij in het huwelijk met Anna-Maria 
Kuchlinus, de dochter van de regent van het Statencollege. 

Lange tijd heeft men getwijfeld aan Bertius' religieuze opvattingen, onder 
andere op grond van zijn briefwisseling met de Rotterdamse predikant 
Colonius; dat Bertius door zijn irenisme ertoe kwam, te schrijven dat. naar hij 
meende, de hervormden en de katholieken te weinig eikaars bedoelingen 
kenden, maakte hem in de ogen van strenge calvinisten zeer verdacht. Hij ging 
zich dan ook vanaf 1600 steeds meer bezighouden met een toen nog vrij jonge 
wetenschap: de aardrijkskunde. Daarnaast had hij veel belangstelling voor 
filosofie; hij doceerde de wijsbegeerte zowel op het Statencollege, als subregent, 
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alsook op de universiteit, waar hij in 1600 benoemd werd tot buitengewoon 
hoogleraar in de ethiek. 

Dit laatste ambt vervulde hij tot 1607, in welk jaar hij zijn overleden 
schoonvader Kuchlinus opvolgde als regent van het Statencollege. Inmiddels 
was aan de universiteit de bekende controverse tussen Arminius en Gomarus 
steeds duidelijker aan het daglicht getreden, waarbij Bertius partij koos voor 
eerstgenoemde. Toen Arminius in 1609 overleed, hield Bertius de lijkrede op 
hem, hetgeen een hevige pamflettenstrijd met Gomarus opleverde. Bertius was 
ook één van de 44 geestverwanten van Arminius die op 14 januari 1610 de 
Remonstrantie ondertekenden. In datzelfde jaar verscheen zijn geschrift Hyme-
naeus desertor, waarin hij de vragen: of de rechtvaardige zijn rechtvaardigheid 
verlaten kan, en of die rechtvaardigheid die aldus verlaten is, een ware 
rechtvaardigheid is geweest, bevestigend beantwoordde. Dit boek leverde hem 
veel kritiek op, niet alleen van de Engelse koning Jacobus I, maar ook van 
geestverwanten. 

Behalve met Gomarus heeft Bertius het ook aan de stok gehad met geleerden 
als Piscator uit Hcrborn en Lubbertus uit Franeker; met deze laatste correspon
deerde hij over de rechtvaardigmaking van het geloof, een correspondentie die 
in 1612 gepubliceerd werd. Veel kontakt, zij het vooral schriftelijk, had Bertius 
in deze jaren met Hugo de Groot; zij lieten elkaar wederzijds nieuwe werken 
lezen, om de kritiek van de ander te kunnen vernemen. 

Na zijn ontslag als regent van het Statencollege in 1615 werd Bertius gewoon 
hoogleraar in de ethiek aan de Leidse universiteit. Dit ambt heeft hij niet lang 
mogen vervullen. Na de Synode van Dordrecht van 1618 ging er hier een andere 
wind waaien en werd het duidelijk, dat de remonstranten in de strijd met de 
contra-remonstranten het onderspit zouden delven. Een grootscheepse zuive
ring van kerk, universiteit en Statencollege vond plaats. Bertius werd in 1619 
door de Synode van Leiden van het Avondmaal geweerd en door de zuiverings
commissie van de universiteit ontslagen als hoogleraar. In 1621 volgde hierop 
nog de totale excommunicatie uit de gereformeerde kerk. 

Verstoken van alle inkomsten ging Bertius in 1620 naar Parijs, teneinde daar 
het geld te innen dat de Franse koning Lodewijk XIII, die hem in 1617 had 
benoemd tot koninklijk kosmograaf, hem nog schuldig was. Op 25 juni 1620 
gaat hij dan in de Franse hoofdstad over tot de rooms-katholieke godsdienst. 
Zijn vrouw en kinderen, die hij in Leiden had achtergelaten, komen in oktober 
1620 ook in Parijs wonen en worden een jaar later eveneens rooms-katholiek. 
In diezelfde oktobermaand wordt Bertius hoogleraar in de schone letteren en de 
welsprekendheid aan het Collège de Boncourt te Parijs. In 1622 benoemt 
Lodewijk XIII hem tot koninklijk geschiedschrijver, alsmede tot hoogleraar 
wiskunde aan het Collège Royal de France. In zijn Parijse jaren publiceert 
Bertius veel geografische werken. 

Op 3 oktober 1629 overleed Petrus Bertius te Parijs. Zijn vrouw overleefde 
hem nog ruim zeventien jaar; zij overleed in januari 1647. Van hun kinderen 
werden er drie ongeschoeid carmeliet. 2K7 



Résumé 

Petrus Bertius naquit à Beveren le 14 novembre 1565 fils d'un pasteur 
réformé. Il passa sa jeunesse dans la banlieue de Londres où la famille avait dû 
émigrer à cause des poursuites auxquelles les réformés de la première heure 
furent exposés. En 1577 il vînt en Hollande et fréquenta la "latijnse school" (le 
précurseur du l>cée classique actuel) en même temps qu'Armimus, devenu 
orphelin, que Bertius père avait accueilli comme membre de la famille. 
L'atmosphère à la maison paternelle, où fréquentaient des gens tels que 
Taffinus et Duyfhuys, fut 'mpregnée de tolérance religieuse. 

De 1582 à 1589 Bertius enseigna dans plusieurs villes, il passa le plus clair de 
son temps à Goes, où, de compagnie avec son père, il enseigna à la "lati)nse 
school" de 1584 jusqu'en 1589 En 1589 il reprit ses études interrompues à 
Leydc II s'intéressa de bonne heure déjà au problème de la grâce et du libre 
arbitre, ce qui parut lorsqu'il soutint des thèses "de peccato origims". 

En 1591 il partit pour l'Allemagne en compagnie de son maître Lipsius et de 
quelques camarades d'étude L'influence que l'iréniste Lipsius exerça sur 
Bertius fut très grande, l'intérêt que Bertius avait toujours nourri pour les Pères 
d'église a été stimulé par Lipsius Bertius passa d'abord à Heidelberg, ensuite à 
Strasbourg où il demeura à peu près un an et demi. Au début de l'an 1593 il 
entreprit un voyage vers quelques pays de l'Europe de l'Est 

Le 11 juillet 1593 il fut nommé sous-régent au Collège des Etats ou Collegium 
Theologicum à Leyde, un institution "para-universitaire" ayant pour but de 
former des pasteurs, en particulier des fils de parents de revenus modestes 
D'abord Bertius travailla sous le régent Bastingius, plus tard sous Kuchlinus. 
L'émeute d'étudiants d'octobre 1594 qui causa la mort d'une personne fut sans 
aucun doute l'événement le plus mouvementé de cette période Pendant de 
longues années Bertius a dû s'entendre adresser des critiques visant sa conduite 
lors de l'émeute en question En 1595 il dressa le premier catalogue de la 
libraire universitaire de Leyde Le 7 février 1596 il épousa Anna-Maria 
Kuchlinus, la fille du régent du Collège des Etats. 

On a longuement mis en doute les idees religieuses de Bertius, entre autres à 
cause de sa correspondance avec le pasteur Colonius de Rotterdam, le fait que 
l'irénisme de Bertius l'amena à écrire que d'après lui les catholiques et les 
réformés n'étaient pas asse? bien au courant des idées les uns des autres le rendit 
fort suspect aux yeux de calvinistes rigides. Aussi, à partir de 1600 il s'appliqua 
de plus en plus à une science relativement jeune à l'époque: la géographie En 
outre il s'intéressa vivement à la philosophie, il enseigna la philosophie tant au 
Collège des Etats en sa qualité de sous-régent qu'à l'université où on le nomma 
chargé de cours d'éthique (professor extra-ordinanus Ethices). 

Cette fonction-ci, il l'exerça jusqu'en 1607, l'année où il succéda à son beau-
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père Kuchlinus comme régent du Collège des Etats Sur ces entrefaites la 
querelle bien connue d'Armimus et de Gomarus s'envenima toujours au point 
de percer au grand jour Dans cette querelle Bertius prit le parti d'Armimus 
Lorsqu'en 1609 Armimus mourut, c'est Bertius qui prononça son oraison 
funèbre, ce qui provoqua un guerre de pamphlets avec Gomarus. Bertius 
compta également parmi les 44 frères spirituels d'Armimus qui le 14 janvier 
1610 signèrent la Remonstrantie La même année vit l'apparition de son 
ouvrage Hxmenaeus desertor où il répondit par l'affirmative aux questions que 
voici si le juste peut abandonner sa justice et si la justice ayant été abandonnée 
ainsi ait été une justice véritable Ce livre lui valut bien des critiques, non 
seulement de la part du roi d'Angleterre, Jacques Ie r , mais encore de la part de 
ceux qui partageaient d'ordinaire ses idées 

C'est non seulement avec Gomarus, mais encore avec des savants tels que 
Piscator de Herborn et Lubbertus de Franeker que Bertius a eu des démêlés. 
C'est avec ce dernier qu'il a entretenu une correspondance, publiée en 1612, à 
propos de la force justifiante de la foi Pendant ces années-ci Bertius a eu 
beaucoup de contacts, surtout par écrit, avec Grotius, ils s'envoyèrent les 
ouvrages qu'ils allaient publier afin d'apprendre la critique de l'autre 

Apres sa démission en 1615 comme régent du Collège des Etats Bertius fut 
professeur d'éthique à l'université de Leyde 11 ne lui a pas été donné de remplir 
ce poste pour bien longtemps Après le synode de Dordrecht de 1618 il y eut un 
changement de climat et il devint évident que les remontrants auraient le 
dessous dans leur combat avec les contre-remontrants L'église, l'université et 
le College des Etats furent l'objet d'une épuration massive En 1619 le synode de 
Leyde a empêché Bertius de prendre part à la Cène et la commission d'épurati
on l'a destitué de sa fonction de professeur En 1621 y succéda en outre 
l'excommunication totale de l'église réformée. 

En 1620 étant complètement dépourvu de ressources Bertius partit pour 
Paris afin d'y toucher l'argent que le roi de France Louis ХШ qui l'avait 
nommé cosmographe royal en 1617, lui devait toujours Puis il embrassa la 
religion catholique dans la capitale française le 25 juin 1620 Sa femme et ses 
enfants qu'il avait laissés à Leyde fixent également leur domicile à Pans et un 
an plus tard ils embrassent aussi la religion catholique En 1620 Bertius est 
nommé professeur de belles lettres et de rhétorique au Collège de Boncourt à 
Pans En 1622 Louis XIII le nomme historiographe du roi et professeur de 
mathématiques au Collège Royal de France Durant ses années parisiennes 
Bertius publie beaucoup de travaux géographiques 

Le 3 octobre 1629 Petrus Bertius mourut à Pans Sa femme lui survécut d'un 
peu plus de dix-sept ans, elle mourut en janvier 1647 Parmi leurs enfants il y en 
eut trois qui se firent carmes déchaux 
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Summary 

Petrus Bertius was born at Beveren in Flanders on the 14th of November 
1565 as the son of a reformed minister. He spent his youth in a London suburb, 
where the family had been compelled to take refuge on account of the persecu
tions to which the first reformed were exposed. In 1577 he came to Holland, 
and, together with the orphan Arminius, who had been taken into the family by 
Bertius' father, he went to grammar school and to the recently founded 
university at Leyden. There was an atmosphere of religious tolerance at 
Bertius' parental home, which was frequented by people like Taffinus and 
Duyfhuys. 

From 1582 to 1589 Bertius teached in various cities; the longest period he 
spent at Goes, where, from 1584 to 1589 he was a teacher at the grammar 
school together with his father. In 1589 he resumed his interrupted studies at 
Leyden. Already in 1590/1591, when he defended his theses "de peccato 
originis", he showed an early interest in the problem of grace and free will. 

In 1591 he travels to Germany together with his tutor Lipsius and a number 
of his fellow-students. As a pacifist, Lipsius had a very important influence on 
Bertius; it was Lipsius who stimulated Bertius' early and keen interest in the 
Church Fathers. 

Bertius first goes to Heidelberg, and from there to Strassburg, where he 
remains for about eighteen months. In the beginning of 1593 he makes a tour 
along a number of Eastern European Countries. 

On the 11 th of July 1593 he is appointed subregent of the "Statencollege" or 
Collegium Theologicum at Leyden, a "para-academical" institute for the 
education of clergymen, especially for the sons of less prosperous parents. 
Bertius first worked under the regent Bastingius, later under Kuchlinus. The 
most stirring event during that period was to Bertius undoubtedly the students' 
revolt of October 1594 which involved the death of one person. For many years 
Bertius has had to listen to reproaches concerning his way of action during the 
revolt. In 1595 he compiled the first catalogue of the Leyden University 
Library. On the 7th of February 1596 he married Anna-Maria Kuchlinus, 
the daughter of the regent of the "Statencollege". 

Bertius' religious ideas have been questioned for a long time on account of his 
correspondence with the Rotterdam minister Colonius. In these letters Bertius 
brought forward as his opinion that the reformed and catholics knew in fact too 
little of each other's intentions. This viewpoint made Bertius a highly suspected 
person in the eyes of strict Calvinists. As a result of this suspicion, from 1600 
onwards Bertius shifted his interest to another branch of learning, namely 
geography, which was a fairly new topic in that period. Besides, he was highly 
interested in philosophy; he taught philosophy, both at the "Statencollege" as a 
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subregent, and at the university, where he was appointed extraordinary 
professor of ethics in 1600 

He occupied the latter post until 1607, when he succeeded his father-in-law 
Kuchlinus as a regent of the "Statencollege" At the university in the mean time, 
the well known controversv between Arminius and Gomarus had come into the 
open, Bcrtius taking sides with the former When Arminius died in 1609, 
Bertius held the funeral oration, in the wake of which a violent pamphlet 
polemics with Gomarus arose Bertius also was among the 44 supporters of 
Arminius who signed the Remonstrance on the 14th of January 1610 In the 
same jear his treatise lixmemeus desertor appeared in which he gave an 
affirmative answer to the questions whether the just man can abandon his 
justice, and whether the justice thus having been abandoned, was a true justice 
This book drew a lot of criticism, not only of the English king James I, but also 
from those who used to share Bertius' opinions 

Except for Gomarus Bertius also quarrelled with scholars like Piscator from 
Herborn and Lubbertus from Franeker With the latter he kept up a correspon
dence about the justification of the laith, which was published in 1612 During 
these years, Bertius was frequently in contact with Hugo Grotius, although 
mainly by letter, the one offered the other new works to read and vice versa, in 
order to learn their mutual criticism 

After his dismissal as regent of the "Statencollege" in 1615 Bertius became 
ordinary professor of ethics at the Leyden university He was not to hold the 
post for long After the Synod of Dordrecht in 1618, the tide turned and it 
became obvious that the Remonstrants would have the worst in their struggle 
with the Counter-Remonstrants A large-scale purgation of church, university 
and "Statencollege" took place In 1619 Bertius was excluded from the Lord's 
Supper by the Synod of Leyden and as a professor he was dismissed by the 
university purgation committee In 1621 total excommunication from the 
reformed church ensued 

Deprived of all economic resources Bertius went to Pans in 1620, in order to 
collect the money, which the French king Louis XIII still owed him on account 
of his appointment as royal cosmogapher in 1617 On the 25th of June 1620, in 
the French capital, he solemnly embraced the Roman Catholic faith His wife 
and children whom he had left behind in Levdcn, rejoin him in Pans in 
October 1620, and a year later they also take the Roman Catholic faith In this 
same month of October Bertius becomes professor of literature and rhetoric at 
the College de Boncourt in Pans In 1622 Louis XIII appoints him royal 
historiographer as well as professor of mathematics at the College Royal de 
France In his Pans vears Bertius published many geographical works 

On the Ird of October 1629 Petrus Bertius died in Pans His wife outlived him 
by well over seventeen years, she died in January 1647 I hrec of their children 
became discalced Carmelites 
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STELLINGEN 

I 
Een man als Petrus Bertius senior, die als een van de oudste hervormde 
predikanten het evangelie op diverse plaatsen heeft verkondigd, kan men 
moeilijk, zoals Mack Crew doet, "a man of virtually no importance in the 
Reformed movement" noemen. 

Phyllis Mack Crew, Calvinist Preaching and Iconoclasm in the Netherlands 
¡544-1569, Cambridge 1978, 45. 

II 
Het studentenoproer van oktober 1594 op het Statencollege te Leiden was 
hoofdzakelijk een gevolg van de te strenge tucht die er heerste. 

Ill 
Het irenisme van Justus Lipsius heeft grote invloed uitgeoefend op de gods
dienstige denkbeelden van Petrus Bertius. 

IV 
Dat in de wetenschap de traditie soms sterker is dan bepaalde factoren "van 
buitenaf', blijkt aan de Leidse universiteit in het begin van de zeventiende 
eeuw: in het protestantse Leiden, dat zich had vrijgevochten van zijn Spaanse 
overheerser, is het een Spanjaard, en dan nog wel een rooms-katholiek 
geestelijke, ja zelfs een jezuïet (Franciscus Suarez) die zijn stempel drukt op de 
beoefening van een bepaalde tak van wetenschap (de metafysica). 

V 
Bij zijn vertaling van Ovidius' Metamorfosen heeft de zestiende-eeuwse 
Antwerpse humanist Florianus gebruik gemaakt van de commentaar van 
Raphael Regius. 

Florianus, Metamorphosis / dat is / Die Herscheppinghe oft veranderinghe 
I bescreven int Latijn vanden vermaerden ende gheleerden Poëet Ovidius: 
Ende nu eerst overghesedt in onsen duytsche, Antwerpen 1552. 

VI 
De door Immanuel Kant gemaakte opmerking "Die Verwandelungen des Ovids 
sind Fratzen" zegt meer over Kant dan over Ovidius. 

Immanuel Kant, Gesammelte Schriften, hrsg. ν. d. Königl. Preuss. Akad. d. 
Wiss., Band 2, Berlin 1912, 215. 



VII 
De houding van het huidige CDA tegenover huwelijk en gezin (De Hoeksteen 
Van Onze Samenleving) vertoont een frappante overeenkomst met de houding 
van de katholieken, verenigd in de "Actie voor God" in de tweede helft van de 
dertiger jaren. 

Paul Luykx, De Actie "voor God" 1936-1941. Een katholieke elite in het 
offensief, Nijmegen 1978, 260-305. 

VIII 
De opmerking van het Tweede Kamerlid Ed. van Thijn: "Een politicus die zijn 
afkeer uit van het politieke bedrijf waaraan hij zelf deelneemt is geen non-
politicus, maar een slecht politicus" heeft helaas minder bekendheid gekregen 
dan zij verdient. 

Ed. van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar, Amsterdam 1978, 187. 

IX 
Het is een wonderlijke zaak, dat de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, dr 
Vondeling, die meermalen gewezen heeft op de morele plicht van Tweede 
Kamerleden, de volledige zittingsperiode uit te dienen, en daarom diegenen, 
ook partijgenoten, die dat niet deden, gekapitteld heeft, zelf met zo'n groot 
gemak zich verkiesbaar heeft gesteld bij de Europese verkiezingen van juni 1979 
en dan ook prompt, halverwege de zittingsduur, de Kamer verlaten heeft. 

Cf. A. Vondeling, Tweede Kamer: lam of leeuw?, Amsterdam 1976, 231. 

(stellingen, behorend bij het proefschrift van L. J. M. Bosch, getiteld Petrus 
Bertius 1565-1629) 






