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JUAN LUIS VNES EN DE NEDERLANDEN 

door 
Dr. S. A. VOSTERS. 

VOer Pro!' Mr. Dr. ]. A. van Praag, Hoog
lemar Spaans te Amsterdam, als dank vocr 
de belaugstelling en steun tijdens deze srudie 
Vatl hem ondervonden. 

WOORD VOORAF 

Dit boek e) heefr hoofdzakelijk ten doel de contacten re bespreken 
tllSsen Vives en het Nederlandse humanisme, zijn mening daarover en 
de invloed, die hij ervan onderging. Tevens wordt bij gelegenheid de 
aandacht gevestigd op zijn beoordeling van instellingen, actue1e ge~ 
beurtenissen, kunst, volksaard, opvattingen en gebruiken in de Neder~ 
landen. Het geheel wordr besloren door twee hoofdsrukken over de 
waardering van Vives in de Nederlanden en Spanje vanaf zijn dood 
tot op heden en een conc1usie. Het wooed Nederlands heeft in het nu 
volgende allereerst betrekking op het geheel der Nederlanden. Met 
betrekking tot de tijd na 1830 wordt het in de moderne zin gebruikt. 

HOOFDSTUK 1 B!3L. FACULT . 
. SV~f'J. -LH"i\,Z~: Si~:~('f 

VALENCIA, PARI]S EN BRDGGE (1492.1519) -~~~~~-..l 

Juan Luis Vives wordt in 1492 te Valencia geboren ender een ge
sternte, dat op het eerste gezicht voor een Span jaard 20 gunstig is, als 
men maar kan wensen. In januari wordt de Reconquista voltooid met 
de inname van Granada, in augustlls verschijnt de Kastiliaanse gram
matica van Nebdja, de eerste spraakkunst in een volkstaal, in oktober 
ontdekt Colombus Amerlka. Maar in herzelfde jaar valr ook het ver
banningsbesluir van de inquisitie, waarbij aHe niet gedoopte joden 
worden verbannen. En dit laatste feit is voor Vives hoogstwaarschijnlijk 
van veel groter belang geweest clan de drie voorafgaande. Immers 

(t) Wat in deze studie meer rechtstreeks betrekking heeft op Menda de 
Mendoza en Breda gelieve men aan te treffen in roijn opstel over dit onder
werp in het jaarboek van de geschiedkundige kring De Oranieboom te Breda, 
jaargang 1961, 57-103. 
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Amador de 105 Rios vermoedde al, ViM voIgens m..::dedeling van 
Americo Castro bewezen is door een vondst van Abd6n Salazar: 
namelijk, dar beide cuders van Vives joods waren C). Die hetekent, dar 
zijn jeugd heel moeilijk is geweest. Want openlijk of heimelijk Israeliee 
zijn was vooral na de invoering van de inquisitie in het koninkrijk 
Aragon in 1484 gevaarlijk. De joden vormden in het vijftiende~eeuwse 
Spanje de culturele elite en een economische machr, die nier re veron~ 
achtzamen was. Nu de nationale eenheid tot stand was gekomen, vrees~ 
den de Dude christenen niets 20zeer aIs een geluidloze penetrarie van 
joden, die zich voordeden als een kaste, in de belangrijkste regerings
functies. Ook na het verbanningsbesluit van I492 leefr deze angst 
vaarr, wanr de gedoapre se£arden (Spaanse jaden) werden ervan ver
dacht heimelijk te judaiseren. Dit laatste moet oak bij Vives' ouders 
her geval zijn geweest. 20 wordt de jonge Juan Luis gedoopt, maar 
oak besneden, hi; leert het Credo, maar oak de mozatsche wet en, al 
hoort hi; mis, tot zijn dende jaar bezoekt hij de klandestiene synagoge 
van zijn oud-tante Leonor Castell. Eerst gaat hij naar het schooltje 
van de jood Tristany ; later naar het college van de christen Amiguet. 
Kortom, hij leeft als een echte man-ano} d.w.z. als een gedoopte joed, 
of nieuwe christen, die heimelijk judaiseert en door de oude christenen 
cliep wordt veracht. 

Meester Amiguet is er een van de oude stempel, die alle humanis
tische nieuwlichterij veracht en die de begaafde Juan Luis dwingt een 
dedamatie te houden tegen Antonio de Nebtija (of Lebtija), de schrij
ver van de Spaanse spraakkunst van 1492, die hi; de inquisitie werd 
aangeklaagd om geen andere reden, dan dat hij enkele teksrverbeterin
gen voorstelde in de Vulgaat CS). Vives' filippica tegen de grote huma
nist is intussen het eerste werk, dat van hem is gedrukt, zonder dat het 
overigens tot ons is gekomen C). Belangrijker voor zijn innerlijke vor
ming zijn de lessen, die hij neemt bij zijn oom Enrique March, een 
handig en geleerd advocaat. Dit familielid weet bij hem een belang
stelling te wekken VOor praktische problemen, die hem zijn leven lang 

(2) Americo CastlO, Espafia en su historia, Buenos Aires 1948, 682-685. 
CaStlO, Real 55!. 

(S) Mon. 444. Voor deze en andere afkortingen zie de lijsc op bIz. 188. 
(4) Pablo Graf, Luis Vives com~ apologera (traduccion de Jose Mada 

MiIlas Vallicrosa, Madrid I934) 14. 
].1. Vives, Declamationes in Antonium Nebrissensem (niet bewaard, ge· 

citeerd uit Graf 14). 

BlBL. f.-. 
~ml.-Ai;, . 

zal vergezellen. 2ijn radheid van tong wordt dienstbaar gemaakt aan 
het ideaal om de mensheid met uitvoerbare oplossingen te helpen (S). 

Maar het leven voor de jonge geleerde en de zijnen blijft moeilijk 
De omgeving is vijandig en de inquisitie zit voortdurend op de loer. 
Men kan zich gemakkelijk voorstellen, hoe dat ging en hoe de chris
tenen zich afvroegen : "Waarom komen ze op vrijdagavond niet bui
ten ?" Iemand weer te vertellen, dat ze tegen Pasen een lam hebben 
besteld en dat er nooir spek op tafel komt, maar wel een zevenarmige 
kandelaar. Op strant worden ze nageroepen: Marrano I, het afschu
welijke scheldwoord, dat levensgevaarlijk is. De vooruitzichten voor 
de zeventienjarige Juan Lills zijn somber en Parijs met zijn Sorbonne 
en de verre bezittingen van de negenjacige aartshertog Karel vor
men een magneet, die hem naar -het noorden trekt. 

Bovendien, hij is nier de enige Spanjaard, die naar de lichtstad gaar. 
Hi; belandt in de eerste van de vier grote emigratiegolven van Span
jaarden, die uitebben aan de oevers van de Seine (6). Zelfs de Valen· 
cianen, reislusrig als aHe havenstadbewoners, zijn er niet zeldzaam. 
20 vindt Juan Luis een leermeester in zijn sradgenoot Gaspar Lax de 
Sariflena, die aan het College Montaigu, waar Erasmus derrien jaar 
eerder heeft gezucht en waar waarschijnlijk ook Vives evenals de 
meeste Spanjaarden verblijft, is opgevoed in de geheide ouderwerse 
geest van wiskunde en dialectiek C). De jonge Valenciaan wordt er 
een enthousiast beoefenaar van de scholastische disputeerwoede, die 
het leven aan de Sorbonne beheerst in zijn laat-middeleeuwse verval· 
tijd (). De oefeningen in de redeneerkunde aan de hand van ver" 
ouderde Sttmmulae ontaarden er in een sreekspel met woorden, waarbij 
de redetwisters door hun aanhangers luidkeels worden aangemoedigd 
en de overwinnaar door het yolk wordt toegejuicht als een boks· 
kampioen. De gemoederen raken somtijds zo verhit, dat houten 
schotten dienen om de rederwisrenden tegen "doorslaande" argu
menten van de zijde van het publiek te vrijwaren. Daarbij geldr het 
Parijse systeem voor onverbeterlijk en wordt het academische jaar 
grotendeels besteed aan het besrrijden van echte en denkbeeldige 

(~) Tril. I 231 (H. de Vocht, History of the foundation and the rise of 
the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517-1550, Louvain 1951"1955, 4 delen). 

(&) Gregorio Maraii60, Le docteur meliflu, io : Ors 35· 
(7) A. Renaudet, PrenHorme et hnmanisme it Paris pendant les guerres 

d'Italie (1494-1517) (Paris 1953) 457,466, 592, 656. 
(~) Graf 14. WatViv 43· VochtJo 540. 
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tegenstanders. Kibbelarijen en haarkloverijen vervangen de geest van 
echte wetenschap. Vives wordt er leerling van Jan Dullaert uit Gent, 
toekomstige leermeester van Juan Martinez Guijarro, de preceptor van 
Philips II ('). De Vlaamse professor houdt hem voor, dat, hoe beter 
grammaticus hij za! zijn, des re slechter dialecticus en theoloog. Deze 
"wijze" raad blijft niet zonder gevolg. Erasmus zal later van Vives 
zeggen, dar niemand zijn sofistenrol beret speelde clan hij eO). 

In 1512, als Vives al drie jaar aan de Sorbonne studeert, breekt er 
weet oorlog uit russen Frankrijk en Spanje en ziet hij zich genood~ 
zaakt de universiteit re verlaten. Zijn weg vaert naar Brugge, waar 
de Spaanse bedelstudenten uit Parijs in de vakantie dikwijls bij hun 
djke landgenoten komen aankloppen om tijdens het studiejaar van 
het aalmoezen vragen verIost te zijn. Heel de Nederlanden en vooral 
Btugge zijn in die tijd voor de Spanjaarden een soort verIengstuk van 
de vaderlandse bodem, Ook hier zi jn de Valencianen, zelf uit een 
havenstad afkomstig, weer mim vertegenwoordigd. Evenals in Parijs 
wordt in de Zwinstad zijn vriendenkring gevormd door marrano's : de 
Santingels, de Coronels uit Segovia, die ook op het college Montaigu 
waren, de Malverdes, de Ortega's uit Burgos, de Pardo's, de Astutillo's 
en de Miranda's (:1.1). Bij een van hen, Bernardo Valldaura, wiens zoons 
zijn eerste leerlingen zijn, wiens dochter zijn echtgenote zal worden, 
vindt hij een onderkomen. 

Met Pasen I5I4 is Vives op bezoek in Parijs. Ten eten genodigd 
bij zijn leermeester Lax, antmoet hij !Wee stadgenoten met een hora
Num of getijden'boek, kostbaar verlucht met die frisse miniaturen, 
waatoro de Vlaarose primitieven beroemd zijn. Verrukt bekijkt Vives, 
al gewend aan onze schilderkunst, die in Spanje niet: minder bIoeit dan 
hier, het "vrome" handschrift, als Lax hem uit de droom haalt met 
de mededeling, dat hier de tdomE Van- Caesar, de dictator, is voorge
steld. "Hoeveel meer zou dat boekje waard zijn, als hier de zegetocht 
van Christus stond afgebeeld!" moet Vives hebben opgemerkt. De 
anecdote, die misschien alleen op verbeelding berust, verklaart heel 
aardig de titel van een van zijn eerste werkjes Christi 1esu TriumphusJ 

dat nog geschreven is in de gezwollen stijl van de beginperiode en 

(9) Bonilla I 50. 
(ill) WatVal 19. 
(11) CastroReal 55!. 

pas in I519 te Leuven werd gedrukt. Het werd opgedragen aan Cur
vimosanus (Jan Crommaas), pastoor van de Sint-Jacobs aldaar (H). 

Met hetzelfde opusculum wordt uitgegeven zijn Virginis Dei Paren
tis Ovatio (Lofzang voor de H. Maagd, de Moeder Gods), waarin h!V 
voor het eerst de naam noemt van Erasmus. Als Gaspar Lax zijn 
leerling uitnodigt om ti jdens het bewusre avondmaal een of ander 
verhaaltje uit de Oudheid te vertellen, antwoordt hij trots en een 
tikkeltje pedant, ciat niers hem aangenamer is clan de 10f te zingen van 
de VerIosser en Diens Moeder. Verdet hoqpt hij, dat de koningen 
van zijn djd zich raadslieden kiezen als Adriaan Boeyens, die Karel V 
de liefde voor Christlls en Maria weet in te prenten. "Macht zo zijn 
broer Ferdinand het geluk hebben zich de sympathie re winnen van 
Erasmus, een zeer geleerd man en een zeer beproefde vriend, die roi j 
met alle respect voor anderen de enige lijkt, die dat grate karakter 
zou kunnen varmen in een zo veelbelovende jongeman" (I 275 v.). 
Hieruit blijkt wel, dar Vives' houding ten opzichte van de machtigen 
der aarde niets kruiperigs had en dat hij er geen twijfe1 over liet be
staan, vocr wie hij het meest respect had: koningen of geleerden. 
Ook in dit opzicht is hij de geestverwant van Erasmus, die levenslang 
een vaste binding met paleizen en vorstenhuizen schuwde, zelfs met 
de jongere broer van Karel V (r503-1564), die de Oostenrijkse erf
landen beheerde. Want als Vives vijf jaar later (1519) op voorstel 
van Erasmus, die er zelf niet voor voelt, dit preceptorschap krijgt aan~ 
geboden, weigert hij, ook al omdat zijn leerling kardinaal Willem van 
Croy hem nier wenst te verliezen. En als die overleden is~ komt de 
benoeming niet meer a£ C3

), 

Dit is niet het enige aanbad van Spaanse zijde, dat Erasmus afslaat. 
Te Brussel, waar hi; Vives had leren kennen, lopen de Spanjaarden zijn 
deur plato Maar als kardinaal Ximenes de Cisneros, die aartsbisschop 
van Toledo is, en samen met Adriaan van Utrecht Spanje regeert, 
hem als medewerker wenst aan de Polyglotte Bijbel (1514-r5r7), 
weigert Erasmus: hij is geen hebraIst en laat in I516 zijn Novum 
Inst1'umentum verschijnen om het Griekse deel van de Veeltalige een 
jaar voar te zijn. Vanaf 15I2 heeft hij te Cambridge en op andere 

(H) Riber I 31-34, 259 v. Volgens Nameche 102-I03 dateett het opuscu
lum pas van 1519. Hij concludeerc hiernit, dat Vives pas in dit jaar prof. was 
in Leuven. 

(13) Tril. I 232, 322, noOt 4, 339. Mon. 2. 



plaatsen aan de revisie van de Griekse tekst gewerkt et) en aan zijn 
vriend Thomas More schrijft de gevierde man, die van aIle landen 
aanbiedingen ontvangt: Non placet Hispania (Spanje zegt me niets) 
en verum non est animus hispanizein (ik heb geen zin om te ver
spaansen) C~). 

Adriaan van Utrecht, die weI op het voorstel ingaat, denkt er 
tenslotte net zo over. Aanvankelijk vlot de samenwerking met Ximenes 
uitstekend, omdat de twee geleerden dezelfde wetenschappelijke be
langsteIling hebben, maar uiteindelijk worden de diplomatieke gaven 
van de Hollander vaor sluwheid en de stugheid van de Spanjaard voor 
hoogmoed aangezien C6

). Vaar Erasmus kornt daar nog bij, dat Spanje 
voor hem het onbekende is, de volledige verbanning, een andere vorm 
van menszijn. Zijn feIle tegensrander, de ItaIiaanse kardinaal Aleander 
verspreidt zelfs het praatje, dat er volgens Erasmus, die het grete aantal 
ceremonien in de kathaHeke eredienst aan jaodse invloed toeschrijft, 
zoveellutheranen onder de Spanjaarden schuilen~ omdat ze willen be
wijzen christen te zijn. Maar Erasmus beschouwt Aleander zeH als 
een jood. 

Spanje is in zijn westerse agen een van die vreemde landen, waar 
het christendom in contact treedt met opstandige semieten en zich 
ermee vermengt. Het Hjkt bijna, alsof er in deze wereIdburger een 
geheim antisemitisme leeft. Of hij nu met deze vooringenornenheid 
besmet is in Italie of dat hij heeft moeten onderhandelen met mar
raanse kooplui in Antwerpen of Brugge, of dar hi j de volkenkundige 
toestand in Spanje a priori beoordeelt al naar zijn geschiedenis, het 
Iberische schiereiland schijnt hem grondig gesemitiseerd. Zo schrijft hij 
aan Capitus, dat hij de Talmoed en de Kabbala maar terzijde moet 
laten: "Ik zie Chrisms liever vergiftigd door Scotus dan door die 
dwaasheden. Het krioelt overal van joden en in Italie en Spanje ziJn 
nauwelijks nog christenen. lk ben bang, dat die Hydra, die al gesmoord 
was, haar kop weer gaat opsteken." En aan Jan van Slichten schrijft 

(14) Daniel van Damme, ErasmllS (Utrecht 1960) IX7. 
(15) P.A. AlIen, EpistOlae Erasmi HI, ep. 628, !. 53; vgl. M. Bataillon, 

Erasmo y Espafia (Mexico 1950) I 90 (Franse editie, Paris 1937). 
Alien H, ep. 545, r. 15~17. Allen Ill, ep. 873, r. 8~IO. 
(16) Jose I.6pez cl:; Toro, Perfiles hllmanos de Cisneros, trayectoria de llna 

biografia, Real Academia de la Historia (Madrid 1958) 30~yL 
GerardllS Moringl.ls, Vita Hadriani Sexti pootificis (Lovanii 1536) 32. 
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hij naar aanleiding van de godsdienstige toestand in Bohemen : "OveraI 
zijn joden, maar in Spanje het meest" C'). 

Misschien is het al1een een kwestie van instinct, dat het onbekende 
Spanje hem afstOot. De Spaanse hovelingen vermoeien hem met hun 
wijdlopige en ongelegen hoffelijkheden. Erasmus heeft veel van de 
verlegen, gereserveerde Hollander, die wantrouwend wordt, als men 
hem vIeit. Hij krijgt nog een uitnodiging van de jeugdige Karel V, 
maar het hof met zijn geintrigeer, dat hij te Brussel ehkele maanden 
heeft gevolgd, is nog minder naar zijn smaak dan de Hebreeuwse 
bijbel, zodar zich de koning begin juni 1517 zonder hem uit Middel
burg inscheept naar Spanje eS

). 

En misschien moeten we zijn voorzichtigheid prijzen, want de fla
mencos, die de Gentenaar vergezelden, kwamen door hun inhaHgheid 
en nepotisme niet bepaaId in een goede reuk te staan bij de oorspran
kelijke bevolking. Prudencio de Sandoval, een van Karels geschied
schrijvers, vertelt, dar de Nederlandse edelen over een verdrukte onder
daan spraken als over "mijn Indiaan", Overigens waren de Spanjaarden 
het gewend om uitgezogen en uitg.eplunderd te worden, rnaar van 
buitenlanders werd dit het minst verdragen. Het was in KastiHe net 
als in een achterbuurt: altijd ruzie onder elkaar, maar samen tegen 
de politie, in dit geval de buitenlandse koning en zijn hofstoet. Al voor
dat koning Ferdinand van Arag6n goed en weI dood was, waren allerlei 
Spanjaarden naar Brussel getrokken om de toekomstige heerser zovast 
voor zich te winnen. Toen dit aanvankelijk niet 20 best wilde lukken, 
barstte het onweer los in de opstand cler Comune1'OS, Het meeSt gehaat 
was de Heer van Chievres (Jeures in het Spaans), aan wie Karel in 
die beginjaren het bewind praktisch geheel overliet. In de straten van 
Toledo werd op hem de bekende copia gezongen : 

"Dob16n de a dos 
norabuena estedes, 
pues con vos 
no top6 Jeures." 

"Het ga je goed, dabloen van twee, want de Heer van Chievres, die 
nam je nog niet rnce." C9

). Onwillekeurig gaat de moderne historicus 

(17) Alien IH, ep. 798, r. 19'24. Allen IV, ep. 1039. vg!. Baraillon I 158, 90. 
(13) Damme r 34. 
e~) Prudencio de Sandoval, Historia del emperador Carlos V, rey de Espaiia 

(Madrid 1846) II 6~15 (eerste druk 1604, boek V, hst. II). 
vgl. BAE 80, p. 193a (BAE is Biblioteca de autores espafioles). 



naar parallellen zoeken en ziet dan, zoals Modesto Lafuente in zijn 
geschiedenis van Spanje deed, deze dobloen als een voorloper van 
Alva's tiende penning en de opstand der comuneros als een aankon
diging van het verbond der edelen, geruggesteund door de vroed
schappen en staten, beide gericht tegen het absolutisme der Habs
burgers. Zo zijn dan Padilla en Maldonado op het schavot vootlopets 
van Egmond en Horn eO), terwijl de Spanjaarden ondanks het mis
lukken van de opstand der comuneros er langzamerhand in sIagen 
om de keizer in te palmen door zijn ·katholieke bekeringsijver volledig 
uit te buiten. Maar de verspaansing van KareI V vergroot de oneven
wichtigheid van zijn onsamenhangend rijk. De gevoIgen hiervan ko
men pas tot uiting onder het 'bewind van zijn zoon, tot wie hi; kort 
voor zijn dood gezegd zou hebben, dat, wie zijn rijk wilde behouden 
in Brussel moest gaan wonen en wie het wilde verliezen in Madrid. 

Maar voorlopig zijn de dynastieke ·banden nog gunstig voor cul
turele samenwerking. De Nederlands-Luxemburgse humanist ]c§rome 
van Busleiden trekt in 15 I 7 als gezant van Karel V naar het land van 
de polyglotte bijbel. En al bezwijkt hij ondetweg in Bordeaux, zijn 
stichting, het Drietalencollege komt toch tot stand. 20 ontstaat een 
onde1Wijscentrum, waar de drie klassieke talen Hebreeuws, Grieks en 
Latijn nieuw leven moeten inblazen aan de verstarde wetenschap. 
Erasmus wordt de ziel van de nieuwe stichting en, al is hi; niet bijster 
op joden gesteld, hij is ruim genoeg van bIik om in te zien, dat de 
studie van de oud-testamentische taal niet het monopolie van Span
jaarden moet blijven. Voornamelijk door zijn ijveren kan in de Iente 
van 1518 de bekeerde sefard Matthias Adrianus zijn colleges in het 
Hebreeuws beginnen. Hij wordt opgevolgd door Campensis Gan van 
Campen), die de eerste Hebreeuwse grammatica schrijft en leermeester 
is van Clenardus. 

Intussen is Luis Vives sinds 1517 preceptor van Willem van Croy, 
een neef van de heer van Chievres, die op achttienjarige leeftijd al 
bisschop van Kamerijk is en die kardinaal Ximenes opvolgt als aartsM 

bisschop van Toledo, een benoeming, waaraan zijn machtige oom niet 
vreemd is. De kardinaalshoed ontvangt hij uit handen van een pause
lijk lega.t in Middelburg, bij welke gelegenheid hij een waarschijnlijk 
door zijn leermeester opgesteIde Latijnse redevoering uitspreekt. Daar 
is ook aanwezig Juan de Vergara, 'bekwaam humanist aan de nieuwe 

(20) ModestO lafuente, Historia general de Espafia, deel I (Barcelona r887) 
p. LXVI. 
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universiteit van Alcala en in dienst van Ximenes. Hij vertoeft in de 
Nederlanden om de opvolger van zijn meestet te onderrichten ovet 
de stand van het bisdom. Vergara is een van de felste aanhangers van 
Vives en Erasmus, ondanks de vervolging, die hij daarvoor 2al moeten 
verduren (21). 

HOOFDSTUK 11 

LEUVEN (I5I9-I523) 

Wanneer Luis Vives predes in Leuven is gekomen en leerling is 
geworden van het Drietalencollege, weten we niet. Maar in ~ij.n aan~ 
bevelingsbrief voor Adriaan Barlandus' Versuum ex.:: V erg~ltO Col
lectanea komt een toespeling voor, die aantoont, dat hIJ reeds 1~ 15 I?, 
dus een jaar na zijn komst in de Nederlanden, te Leuven verbhJft. ~le 
brief gewaagt namelijk van de Brugse jongeling Jacob de la Potterle, 
wat doet veronderstellen, dat de Spanjaard in zijn onderhoud voorz~g 
met lesgeven en onderwijzen, waartoe Leuve~. de bes~e gele~enhe1d 
hood. De dialectiek wotdt daar, mede dank ZIJ de hetlzame Invloed 
van Adriaan van Utrecht, veeI bezadigder beoefend. De stad gaat dan 
ook meer dan een broodwinning vocr hem betekenen. De hogeschool 
beleeft een bloeiperiode en heeft sinds 1510, het jaar, waarin aan 
Paludanus (Jean du Marais) de Ladjnse colleges worden toever
trouwd, de leiding genomen van alle universiteiten aan deze ~ijde 
van de Alpen. De goede studien vinden er verder hu.n propa?andlsten 
in Alaert van Amsterdam, een godgeleerde: en In de fllologe:;: 
Johannes CustoS of De Coster en Jacob Ceratmus of Van Hoom ( ). 
Vives leert er Dorpius, Adriaan van Utrecht en Cranevelt kennen, en 
vooral Erasmus en door hen echte, gezonde geleerdheid. Hij eert hun 
strenge eenvoud. volstrekte eerlijkheid en vroomhe~d en voeIt zich 
verwant aan de broeders van het gemene leven, de leldende opvoeders 
in de Nederlanden. Hij bewondert de geest van de Imitatio, het mys
tieke geschrift, dat in I490 in het Valenciaans was vertaald, de oudste 
overzetting op het Schiereiland C3

). 

(21) Mon. 442, 411. HumBrab 78. TriL III 70. 
(22) Tril. I 189. Nameche r6. VochtJo 541. . 
(23) WatVal 27. Over de verhouding van Vives tot Erasmlls, vooral .m 

pedagogisch opzicht, zie: O. Burger, Erasmus van Rotterdam und der Spamer 
Vives (Diss. MUnchen 1914) rO-16. 
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Pas nu hij het Brabamse humanisme ke11t, dar door de studie van 
de klassieke talen wil komen tOt een hervorming van de samenleving 
in christelijke geest) kan hij het christendom volledig beamen. Aan 
deze nieuwgewonnen overtuiging blijft hij zijn hele leven trouw. In 
een postuum geschrift verdedigt hij de godsdienst van het nieuw ver~ 
bond nog eens nadrukkelijk met de ijver van een bekeerling teCTen het 
geloof van zijn voorgeslacht. Cl 

Vives, die door Gaspar Lax en Jan DuHaert is opgevoed met dialec~ 
tica en Iaat-middeleeuwse schoIastiek, hekelt nu, war hij vroeger heeft 
aanbeden, in zijn Liber -in Pse1tdodialecticos (Baek tegen de schijn~ 
redeneerders, fehruati I520), opgedragen aan Joannes Fortis (Jan 
Stercx), die toen in Leuven srudeerde. Het is een opvoedkundige Lof 
de1< zotbeidJ waarvoor hij de ideeen gepnt heeft uit Dorpius' uitgave 
van De inventione dialectica (1515) van Rudolf Agricola C"'). Maar 
de Ievendige opmerkingen. die hij erin maakt, dankt hij aan eigen 
waarnem~~gen. Vanuit Brugge _ was hij namelijk gewoon ieder jaar 
naar PanJs te gaan. Daar maakte hij aantekeningen voor een boek 
tegen de scholastiel; in welk voornemen hij gestijfd werd door ErasM 
mus. Want hij stond verbaasd over de achterlijkheid van het onderwijs 
aan de Sorbonne, dat bepaald werd door sleur en zinloze theorieen. 
Lax en Dullaert moesten volgens Vives zelf toegeven, dat zij in hun 
Ieven veel tijd hadden verdaan met scholastieke haarkloverijen. "En 
waaro~ zouden we." z? vraagt Vives spottend • .,de raad niet volgen 
van beJaarde mensen, dIe door schade en schande wijs zijn geworden ?" 
(II 312), Dverigens is Vives niet erg bereid nu nog de raad van zijn 
vroegere leermeesters te volgen, die naar zijn smaak te veel verslaafd 
,,:,~en aan gewoonre en ttaditie en niet begrepen, dat onderwijs moet 
z11n aangepast aan waarheid en werkelijkheid. zoals de voorstanders 
van het Drietalencollege betogen C5). 

Maar dat Vives tegenover Parijs de nieuwe geest van Leuven verM 
dedigt. betekent nog niet, dat het pleit in het Bra:bantse Athene zelf 
al is beslecht. Dnder de professoren van de theologische -faculteit, die 
vrezen, dat de talensrudie de belangstelling voor hun gewijde wetenM 
schap zal verminderen, Ontstaat een hevige tegenkanting, die onder 
aanvoering. staat. van Ecmondanus (Nicolaes Baechem uit Egmond), 
een karmehet, dIe door Vives "de kameel" wordt genoemd vanwege 
zijn hoge rug, en Jacobus Latomus (Jacques 11asson uit Cambrcn bij 

(~4) Tril I 233. Nameche 16. 
(e:\) WatViv 93. \\i'lltVnl 30. Rib;:r II 293, I 233. Tril. II 3, IV 509. 
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Mons), die in Erasmus' brieven »de manke" of "het leepoog" heet (26). 
Op hun beurt schelden de "schijnredeneerders" de Drietaligen voor 

grammatici en men moet weten, wat voer een geminachte figuur een 
middeleeuwse spraakkunstenaar was om de kracht van dit invectief re 
proeven. De aanhangers van Erasmus daarentegen beschouwen LatoM 

mus als een renegaat, omdat hij van grammaticus godgeleerde is ge~ 
worden, overigens op zo'n brlljante wijze, dat hij het licht van Leuven 
is en de kampioen in de strijd tegen Luther. Maar Vives en Erasmus 
voelen zich in de universiteitsstad miskend en in een hoek gedrongen. 
Dat -brengt hen bijeen, meer nog dan het fdt, dat op beider geboorre 
- wat Erasmus betreft ook naar de begrippen van onze tijd - een 
smet lig" 

Met hun gestook, waarin zelfs de raad van Brabant wordt gemengd, 
weten Ecmondanus en I.atomus te bereiken, dat de officiele erkenning 
van het Trilingue geruime djd wordt uitgesteld. De tegenstanders 
beroepen zich daarbij op het feit, dat deze geheel nieuwe instelling tot 
geen enkele faculteit behoorr en dat ze niet weten, waar de drle talen 
ender te brengen : Latijn en Grieks zouden desnoods bij de Artes, de 
faculteit, die een pmpaedeuse vormde voor de andere, het Hebreeuws 
onder de godgeleerdheid kunnen ressorteren. De nieuwe instelling 
lijkt hun een aantasting van de heiligste voorrechten van de alma 
mater. Daarbi j proberen ze de rechtzinnigheid van de oprichters in 
twijfel te trekken. Hoe lean men de jeugd toevertrouwen aan dwaal~ 
geesten als Erasmns, die zoveel kritiek op de Kerk laten horen ? Al het 
geintrigeer kan intussen niet verhinderen, dat het instituut zijn aanM 
trekkingskracht blijft llitoefenen op de studenten, die de collegebanken 
in steeds groter getale bevolken. 

Maar het is vooral aan Luis Vives te danken, dat de erkenning van 
Busleidens stichting uiteindelijk toch nog haar beslag krijgt. AanvanM 
kelijk is het zo: telkens als hij toestemming vraagt om lezingen te 
geven, wordt dit geweigerd, ook al omdat hi; als ongeregelde bezoeker \ 
van Leuven zeer waarschijnlijk niet is ingeschreven. Maar als hij zijn 
commentaar op De d1'oom van Scipio voor wil dragen, moeten de 
tegenstanders bakzeil halen. Dat gebeurde zoo Vives had iets geschreM 
Yen naar aanleiding van de Somnittm Sdpionis, genomen uit de 
Republica van Gcero (54 v, Chr.). In deze declamatio, een genre, 

(26) Deze Jacobus Latomus (Jacques Masson uit Cambron, Henegouwen) 
moet niet verward worden met Bartholomeus Latomus uit Aaden (luxem· 
bnrg) en met Joannes latomus uit Bergen op Zoom. vgl. Tril. II 598, IV 348. 



waar~. wij later terugkomen, wilde de beroemde Romeinse redenaar 
een Wl!Ze ra:uI. geven in de vorm van een droom. Daarin verschijnt 
Co:nehus SClP10 ~fricanu.s,. die reeds ad patres Was gegaan, Om zijn 
klel~oo~. Cornehus. Aemlhanus te wijzen op de onbenulligheid van 
het tlJdehJke Ieven bier op aarde, in verhouding tot een allesbeheersend 
feit als het eeuwige leven det ziel. De heidense schrijver Macrobius 
~heodosius ge~ft de~e inhoud weet in zi;n Sat'/Jrnalia (± 400), voor
ZIen van een .Ultvoeng commentaar, waarin hij het eeuwige leven ziet 
als een b.elonmg voor de vaderlandsliefde. Dit werk nu, een det oudste 
verz~ker1flge~ van het voortbestaan det ziel, en dar door een heiden, 
was m de mtddeleeuwen bijzonder geliefd .. 

':ives, d~e een bijzondere ~egaafdheid voor het declarnatorische genre 
bez!t en dIe door het g:~UIP van de "schijnredeneerders" pas weer 
aan de .o~aangenaamste 21Jde van het aardse leven is herinnerd, schrijft 
een br:lJant commentaar op het werk van Cicero. Maar als hij toe~ 
stemmmg vraagt om zonder geldelijke vergoeding college te geven 
over de .I?room van ScipioJ maeten de professoren van de Senaat 
lachen hi] het hor:n van het woord somnium, dat hen, zoals Vives 
oprnerkt, aan hun l1efst~ bezigheid herinnert. Ook vragen ze hem Spot~ 
tend, tot welke facultelt de slaap (d.w.z. het Drietalencollege) wel 
gerekend moet warden. En over die kwestie beraadslagen ze dagen 
Iang ("). 

We on~lenen deze bijzonderheden aan een brief van Vives aan zijn 
boezemvnend Cranevelt, geschreven in maart 1520, onderdeel van een 
correspondentie, die vaor haar uitgave in 1928 volkomen onhekend 
was. De geadresseerde, Frans Cranevelr, was in 1485 re Nijmegen 
?"eboren als zOon van de secretaris van Karel van Gelder. Hij srudeerde 
In Keulen .:n Leuven, waar hij Vives op het DrietaIencollege Ieerde 
kennen. BIJ een hoogleraarsbenoeming passeerde de faculteit hem 
voor de minder begaafde maar meer volgzame Bredanaar Gabriel van 
der Meere~. Behal".e jurist wa~ .hij al jong een begaafd en welsprekend 
ve:raler illt het G!1~ks en Latljn. In Brugge ontving hij dikwijls zijn 
vnenden op het ~!1nsenhof. Later werd Cranevelt rechtsgeleerde in 
Mechel~?, waar Vlves hem herhaaldelijk opzocht. 
. Te:w1Jl Cranevelt medesla~htoffer is in de strijd Om het Tritingue, 
IS Wdlem van Croy degene dIe de Drietaligen de overwinning bezorgt. 

(~?) ~ardn de 10s Heros, Bosquejo de un viaje hist6rico e instructivo de 
un espanol en Flandes (Madrid 1835) 83. Riber 1I 1740-r: Voch~Jo 54" 
noor 2. -, 

1 
r 
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Op Vives' aansporen verklaart namelijk deze machrige beschermer, 
dat bij afziet Van aUe tegenstand bij de erkenning van de jonge stich
ring. Dat wil niet zeggen, dat bij tot de tegenstanders behoort, maar 
dar hij de faculteit voorzichtig aanspoort hun wrok te laten varen. 
Dit diplomatieke optreden stelt de universiteit in staat om zonder haar 
gezicht te verliezen tot overeenstemming te komen met de uitvoerders 
van Busleidens testament. AIs dank voor dit antwoord krijgt Vives nu 
het recht om les te geven, als hij de rector, de vijf dekens en een 
aantal leden van de Artes erom zal vragen. Hij is de eerste, voor wie 
een uitzondering op de rege1 wordt gemaakt, dat geen docent mag 
lesgeven, die niet is ingeschreven bij een der faculteiten. Daarom 
noemt Erasmus hem het piece de resistance van de grote strijd, die in 
maart 1520 in de academische inlijving voorzlet CS). 

Tot de verzoening draagt ook bij een brief van de inmiddels paus 
geworden Adriaan van Utrecht, die Vives als professor in Leuven had 
leren kennen en bewonderen. Bij zijn verkiezing tot paus schrijft de 
Spanjaard hem een fijngevoelige brief, waarin hij het lot 'betreurt van 
zijn vroegere vriend en de hoop uitspreekt, dat Rome nu een echte 
vredespolitiek zal gaan voeren Ca). In maart 152:3, dus drie jaar na 
de erkenning van het Drietalencollege, moet de Nederlandse paus aan 
Latomus en Baechem nog het zwijgen opleggen. 

Al hun intriges zijn vruchteloos gebleven: de srudenten hebben 
hun keuze aI bepaaId. OnmiddeIlijk na de erkenning beginnen ze toe 
te stromen, naar de bijgebouwen van de Lakenhallen, een ~omplex, 
dat sinds het verval van de IakenhandeI aIIeen nog maar diende aIs 
markt. AI in I432 was het aangekocht. Langzamerhand werd het 
ingericht voor het nieuw gebruik Ca). In het begin van zijn profes
soraat treedt Vives er voorn~elijk op als quodlibetarius dw.z. als een 

(28) Tril. I 527-9. 
(") Tril. I 525. Bonill. I! 325. rub" I I56-7. 
(so) H. de Vocht, Les Balles de louvain et leu! adquisition par l'Univer

site: in, L. van der Essen, l'Universite de Louvain, etudes historiques (Bruxel~ 
les 1927) 107~8. 

Riber I 41 beweert, dat Vives al in februari I519 Ies gaf in de Laken
hallen. Hoe die te rijmen valt met z1jn (oelating in maart 1520, is een raadseL 
Ook de Pseudodialecticos (1520) stelt hij een jaar te vroeg evenals de Fcemina 
cbristiana (1524). In een brief van 4 juni 1520 vermeldt Vives de Pseudo
dialecticos als zeer recent. De fout wordt ook gemaakt in VOO HI 37 e.v. 
vgl. Tril. II 3. 

(") Mon. 388-389. 
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improvisaror, die niet tot een bepaalde faculteit behoort. Hij staat dus 
v:,?t een zware taak: de studenten geven hem onderwerpen op en 
hl~ ~oet van aIle markten thuls zijn. Maar al is de rijd van voorbe
relcil.ng kort, hi~ weet zij~ gehoor zo mee te slepen, ciar de belang· 
st~llmg grorer IS, ?~n DOlt t::oren enig college heeft genoten. De 
dl~puten naar aa~!eld1Ug ~an ZlJfi quodlibeticae duren vij£ tOt zes dagen. 
yn:e~ spreekt bllJ'kbaar lilt de volheid des harten over zijn groeiende 
JUflcilSC?e den~beelden. De geest van objectiviteit en de wens de 
wa~rheld re vmden volge~s. een vaste methode hebben invloed op 
d~ Jonge e~ al beroemde JurISt Mudaeus (Gabriel van def Muyden), 
dIe door VlVes wordt geprezen om zijn moderne ideeen. Later wijst 
de Spanjaard.op de historische grondslag van alle recht ("). Met 
andere humamsten ,streefr hij naar een herziening van de jurisprudentie 
door de nauwkeunge verklaring van de teksten van het Romeins 
recht" geb~seerd op de !ennis van de taal, de insteHingen en cl: 
g~sch;edefi1s van Rome ( ). De opvoedkundige denkbeelden, die in 
Vlves lffiprovJSatles rer sprake i:omen, worden later neergelegd in 
.c:.e ratione studii pueriJis (1523). Maar ondanks het grote sukses van 
ZlJll colleges moet de quodlibeticus in een brief van 15 augustus 1522 

aan Era.smu:> verzuchten, dar hij niet houdt van de schoolmeesterachtige 
krentengheld en v~n de omgang mer baardeloze koapen (IT r699). 

I.~tu:'.sen ~laat zl]r:.klacht over de noodzakelijke krenrerigheid waar· 
sC~lJnltJk ~let op Zl]n colleges, die hem niers opleverden, maar op 
~~sonderr~:ht) waarvan hij maest leven. Het professoraat was in die 
tlJd namehJk eer: erebaantje, dat pro Deo werd verrieht. Zo moest d 
arffie geleerde .~ljn huis in de Opperdorpstraat rendabel maken. He~ 
werd gedeeltehJk .~en pension voor zijn Engelse vrienden en bewon
de~aars, gedeeltehJk een. school voor verschillende Spaanse jongelui. 
J:;Ilertoe moest zelfs de tu:fl ID:t ~e .twee fonteinen dienen. Eeuwenlang 
slerde de voorgevel een mscnptle ill Larijnse verzen : 

, " Hie Gemini Fontes, Graecus fluit argue Latinus 
(HIer z:Jn de Twee Fonteinen, de Griekse stroomt en ook de Latijnse). 
Het hUIS, waarvan de twee fonteinen inderdaad symbolisch de namen 
van de twee klassieke talen droegen, aldus aanduidende, dat de bewo
ners gewoon v.:~en te drinken, uit deze heldere bronnen der weten
schap, stond bI] de H. Geestpoort en had een diepe ruin langs de 
stadsmuren, ter plaatse, waar nu het pand Dieststraat 79 ligt. Tijdens 

(~) Mon. 132. Riber II 1699. 
e3

) Tril. n, 418, HI 520, IV 349, 327. HumBrab 75. 
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een herbouw in de achtdende eeuw is de bouwvallig geworden school 
van Vives geheel gesloopt. Wat ervoOt in de pIaats kwam, is, door 
oorlogsbrand gespaard, nu zelf ten prooi gevallen aan Hare Vervelend~ 
Majesteit de Rooilijn der anders zo s~hilderachtig~ ~traten. In .februarl 
I5

I
9 doceerr Vives daar de Georgtca.van Verglhus, maa.r In 15

22 

moet hij schrijven, dat de belangstelhng voor de humamora op de 
paedagogia (SOOl"! middelbare scholen) en ook op zijn ludus literarius 
(prive-gymnasium) aIdoor minder wordt, waf zijn klacht. over het 
schoolmeestersvak grotendeels verklaart. Als we dan bovendlen weten, 
dat in de collegezalen de toehoorders met uitzondering van ~.e geeste~ 
lijken en de edelen op de vioer moesten zitten, dan wordt zlJn klacht 
over de sordes scholantm (de onreinheid van de schoien) wel ver~ 
klaarbaar ("). 

Ai is zijn werk aan de hogeschool niet altijd even aangenaam, toch 
blijkt zij een dankbare afneemster van zijn ideeen, die hij als corn
mentaren en declamationes publiceert. Onder dit laatste genre verstond 
men sedert de Oudheid een schoolse oefening in de welsprekendheid, 
waarbij de leermeester of leerling in een gefingeerde rechtszaak pleitte 
voor een of and ere figuur uit de Romeinse geschiedenis of litteratuur. 
Vives, die zijn juridische vorming dankte aan een oom die advocaat 
was, blinkt uit in dit genre, waarmee hij telkens volle zalen weet te 
trekken C~). De bekendste declamatio is ongetwijfe1d de Somnhtm 
Scipionis, die hij op 15 april I520 opdraagt aan Everhardus van der 
Marck, de prins~bisschop v~n Luik, die juist ~ do?r bemiddeling v~n 
Chievres ?) ook nog aartSblsSchop van ValenCIa 1S geworden. In zlJn 
opdracht geeft Vives een . hooggestem~e be~chrijving van zijn vader~ 
stad die de pasbenoemde mtUssen nOOlt te zIen heeft gekregen, omdat 
hi; ;evoren het tijdelijke reeds met het eeuwig~ verwisseld had',Overi
gens was de houding van deze prelaar ten 0pzlChte van het Df1etalen~ 
college telkens aan schommelingen onderhevig. Alean~er r::aakte he~ 
tot vijand van Erasmus, maar in de lente van 15 22 IS hlJ weer blJ~ 
gedraaid, zoals Vives venelt C6

). ..' • 

Van der Marck, die aarzelt tussen steunen en bestf1]den, gmg mlS~ 
schien wel door voor ant1-erasmist. Vives laat tenminste in het werk, 
dat hij hem opdraagt. naast een lofzang op zijn Spaanse hisschopsstad 

(H) Tril. I 69, II 403-404. Riber I 40-46. VochtJo 542-543. 
(3~) vgl. E.R. Curtius, Europaische Li(eratl.lr und lateinisches Mittelaltcr 

(Bern-Miinchen 1961) 75, 164· 
(") Tri!. II 283. 
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een voor de goede verstaander tamelijk duidelijke kritiek horen 01' 
de ~uvense samenzweerders. Het begin van zijn declamatie doet 
ovengens het tegendeel vermoeden. Hij !aat daar de Dream namelijk 
zeggen, dar overal ter wereld gaed en kwaad heersen, behalve in 
Le~ve~) w~ar nijd~ bedrog en hardnek~igheid verbannen zijn (1605). 
WIe hierUlt zou wIllen opmaken, ciar Vlves nu al de moeilijkheden, die 
hem van bepaalde zijde in de weg zijn gelegd, reeds vergeten is, kornt 
vIak daarop bedrogen uit. Want plotseling van toon veranderend stelt 
~ij de .,:volmaakte" St~~ aIs ingeslapen vocr. Met erasmiaanse sCherpte 
zlet h1] de gepersomfleerde Dream zegevieren aan de uruversiteit 
zoals de Hollander de verpersoonlijkte Dwaasheid in de wereld. D~ 
slaapgod," 20 heroogt hij, "heeft een school geopend en een doct;;aat 
ingesteld in de slaapkunst, die hi j aan enkele van cnze Leuvense 
straatsHjpers onderricht" (I 606). Het is, alsof hier de leden van de 
~en~at aan het woord zijn, terwijl ze het Drietalencollege als slaapM 
mstmlUt proberen te bestempelen, ofschoon de redetwisters over het 
probleem, tot welke faculteit de droom behoort, zelf deel uitmaken 
van de slaapmutsen, die iedere wer keli jke vooruitgang in de werenM 
schap bestrijden. 

"Prometeus," zo gaat Vives verder, "heefr de mensen gemaakt van 
madder en vuur, maar Morpheus vervaardigr hen uit het niets en niet 
naakt, maar gekIeed in zijde en brokaat, praatziek, welsprekend, zelfs 
welbespraakt, zonder dat ze zich ooit geoefend hebben. Hij maakt 
godgeleerden, die nooit de drempel van een faculreit hebben gezien, 
laat staan overschreden. Koningen, prinsen, bedelaars, slaven en heren 
die in Leuven verroeven, laat hij in Rome banketteren en hen, die i~ 
Rome rechten doceren, laat hij dansen midden op de markt in Leuven." 
Met andere waorden : Morpheus maakt alles anders. De mensen, die 
volgens het middeleeuwse gebruik naakt te bed liggen, geeft hij prach
tIge kIeren. Ook smutt hij hen naar het land hunner dromen, dat 
meestal daar ligr, waar ze niet zijn. 20 spelen Leuvenaars en Romeinen 
sruivertje verwisselen, waarbij de Brabanders banketteren in de 
Eeuwige Stad en de juristen van de curie hun waardigheid verliezen 
terwijl ze zich gedragen als een Brabanrse kermisgast. Misschien zin~ 
speelt Vives ook hier weer op de tegenstanders van het Drietalen~ 
college, die immers vreesden, dar de grammatici de theologen zouden 
verdringen zonder ooit de drempel van hun faculteir overschreden re 
hebben. Maar als om deze kritiek re verzachten voegt hij eraan toe, 
dat de slaapgod aan Leuven alleen op reis en incognito een bezoek 
had gebracht (I 609-6 IQ). 

- 8, -

De roere van de Somnium Scipionis, die gevolgd wordt door de 
Declamationes Sytlanae (De declamaties van L. T. Sulla), verspreidt 
zich sne!. En als Vives de volgende maand mei in Parijs vertoeft, waar 
hij een filologisch geschil tussen Erasmus en Bude bij heeft te leggen, 
wordt hij door studenten uitgenodigd om zijn Scipiaanse droom te 
hethalen, waarbij ze het spee1se argument gebruiken, dat, wie zijn 
lessen in Leuven onderbreekt, er in Parijs weI mee verder kan gaan e'). 
Uit een brief, die Vives aan Erasmus schrijft vanuit Parijs, blijkt, dar 
hij aan de Sorbonne goed wordt ontvangen, ook al heeft hij de 
methoden ervan aangevallen in zijn PseudodialecticO!. De Rotter
dammer voegr eraan toe, dat een filoloog overal welkom is, behalve 
in Leuven. Hemel en aarde heeft hij moeten bewegen om het DrieM 

talencollege etkend te zien en nog ondervindt hij tegenwerking. De 
ijver van Willem Nesen voor de studenten wordt volgens Erasmus 
door de Senaar als erger dan een poging tot brandstichting beM 
schouwd CS). Maar deze regenwerking van universiteitswege blijkt de 
werkzaamheid van de Drietaligen eerder te stimuleren dan te verlam
men. Zo ontwikkelt Vives in het voorjaar van 1520 de volgende 
activireiren: in februari de publicatie van de Schijnredeneerders, in 
mMtt de brief aan Cranevelt over de us1aperige" professoren en de 
erkenning, in april de opdrachr van de Somnium aan de prins-bisschop 
van Luik, in mei zijn lezing vocr de Parijse studenten en de brief M 
wisseling met Erasmus. 

Als het onweer in Leuven nog niet helemaal bedaard is, begint het 
in Spanje al te rommelen. In een brief van 19 januari 1522 waar
schuwt Vives Erasmus, dat een dominikaan de Rotterdammer in zijn 
preken ervan beschuldigr, dat hij een Antwerps boekhandelaar heeft 
aangespoord lutheraanse boeken te verkopen ondanks het strenge ver
bad. En op I april van hetzelfde jaat schrijft Erasrnus' trouwe 
paIadijn aan zijn leermeester over een aanval van Spaanse zijde? te 
verrassender, omdat hij aan de overkant van de Pyreneeen praktIsch 
alle leidende geesten veor zijn denkbee1den heeft gewonnen, zonder 
er ooit een stap te hebben gezet (II I691). De Spanjaarden omzwer
men hem in Brussel als bijen een kort. Daar is bijvoorbeeld Alonso de 
Valdes, erasmicior Brasmo (erasmiaanser dan Erasmus), zoaIs de Valen-

e1 ) Tril. I 233, IV 509, Il 3. . 
vgl. G. Eulitz, Der Verkehr zwischen Vives und Budaeus (ChemnJtz 1897) 

4, [.6. 
fS) Tril. I 460, II 3. 

6 
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ciaan Pedro Juan Oliver beweert. In de jaren 20 tOt 22 vertoeft de 
secretaris van KareI V, de beste Spaanse prozaschrijver van zijn cijd, 
in de Nederlanden. Bonilla noemt drieendertig erasmisten in het toen~ 
malige Spanje, nagenoeg alIen in leidinggevende functies (:W). 

Ben-van hen is Francisco de Vergara, die de grote man een elegante 
Griekse b~ief schrijft, welke alIe professoren van het Tr#ingue te lezen 
kri~gen. Zijn broer Juan de Vergara moest, zoals aI eerder is gezegd, 
Wlllem van Croy voorbereiden op het primaatschap van Spanje. Na 
de vroegtijdige deed van Vives' beschermheer is bij secretaris van 
diens opvolger geworden. Juan de Vergara deelt Vives mee, dat 
Jacobus Stunica (Diego de Zufiiga), hoogleraar in her Grieks te Akali 
en medewerker aan de veeltalige bijbe~ een aanval tegen hem voor~ 
bereidt. De Hollander heeft het namelijk gewaagd om in zijn aante~ 
ken~gen bij het Griekse Nieuwe Testament op te merken, dat de 
Span!aarden espero zeggen in plaats van spero. De prikkelbare Zufiiga 
vat dIt op als een belediging van zijn moedertaal en antwoordt in I520 

met zijn Annotationes contra Erasmum. Er vallen in dit werkje dat 
de inzet vormt van het anti~erasmisme in Spanje, scheldwoorde~ aIs 
Sarmaat en Bataa! vol van bier en boter (40) en "ziekelijk mannetje, 
gehee! onbekend met het Latijn" (41). 

Maar Erasmus antwoordt in zijn Apologia (Leuven I52I) heel 
nuchter, dat hij met zijn opmerking over spero niets beledigends be
doeld heeft en dat hij de Spanjaarden, evenals de leden van ieder ander 
volk, zal prijzen, als ze dit verdienen. Overigeris begrijpt hij niet, hoe 
hi; hem in een adem Sarmaat (Ukrainer) en Bataaf kan noemen, aIsof 
dat hetzelfde is. Het wederantwoord van de Span jaard Variae annota
tiones de Erasmo (Rome 1522) is zo fel, dat zijn collega proximus 
Sancho Carranza de Miranda aan Juan'de Vergara, aan wie het boek is 
toegeeigend, moet verzoeken om te bemiddelen russen de disputeren
den ("), 

(SO) Bonilla I 2II~213. Tril. II 408. 
(~6) Diego LOpez de Zuiiiga, Annotariones contra Erasmus (AlcaLl de Hena

res, 1520) fol. f3 r" ss.,i4 vo, e3 v". 
Erasrous, Apologia respoodens ad ea quae Jacobus lopis Stunica taxaverat in 

prima dum raxat Novi Testamenti aeditione, Lovaoii 1521 (Opera, Leyde 
1706, IX, c. 283'356), 

vg!. Bataillon 1 109-IIO, 135_._ 
(41) Bonilla I 143,153,155,r63,r66. 
(1o:2) A. de eascro, Obras escogidas de fi16sofos (Madrid r873) BAE 65, 

p. xux. 
Bonilla I 155· 
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Het in een adem noemen van Bataaf en Sarmaat, waarover Erasmus 
zich verwonderde, kan verklaard worden door een tekst van Lucanus 
(39,65 na Chr.) , uit Corduba a£komstig, In zijn Pha1'Saiia zegr de 
dichter namelijk, dat Caesar bij het begin van de burgeroorlog alle 
Romeinse bezettingstroepen terugroept. Onder de volkeren, die worden 
verlaten, noemt hij vlak na elkaar de Sarmaten en de Bataven, waar
schijnlijk om de !Wee uitersren van het Romeinse rijk aan te dui~ 
den (43). Het fdt, dat de Bataven in een uithoek van het imperium 
wonen, is voor een klassiek Spaans dichter voldoende om hen als 
barbaren te beschouwen. Voor Zuniga kornt daar dan nog de verach~ 
MO" voor bierzwelO"ers en boterproevers bij. De afkeer van dit soort 

b b cl' d lieden is bij een wijndrinkende en olie-eten e Span par nog te ver-
klaren, evenals bij een Italiaan als Luigi Marliano, die in I508 door 
Jerorne van Busleiden verschillencle malen tevergeefs te eten werd 
genodigd, wat deze toeschreef aan afkeer van de Nederlandse kost (H). 
Maar zelfs een Engelsman als Nicolas Darington klaagt in zijn brieven 
van I5 22 erover, dat de maaltijden in Leuven druipen va~ vet en 
boter. De inwoners vindt hij verslaafd aan lekker eten en dnnken en 
erg op de penning. Het enige voordeel van een verblijf in de Brabantse 
universiteitsstad is, dat de srudent.en er niet zovee! plichtplegingen 
hebben als in Cambridge C~). 

De Engelse humanist heeft overigens geen reden tot klagen over 
de onbeschaafdheid van de Leuvenaars. V ives moet hem nog leren, 
dat Suetonius een leven van Caesar heeft geschreven. En het Drietalen
college merkt hij nauwelijks op C&). Overigens wordt zijn mening over 
de lucullische geneugten van Leuven volkomen door Vives gedeeld. 
In een brief van 8 juli 1522 aan zijn vriend Cranevelt schrijft hij, 
dat hij het Brabantse Athene oervervelend vindt, ook op gastronomisch 
gebied. Het ergste is het nog tijdens de Vasten. Want omdat de stad 
zo ver landinwaarts ligt, komt de vis er bedorven aan (II I743)· 

De beledigende toon, die Zuruga tegen Erasmus aansiaat, dient mis-. 
schien om eigen tekorten te maskeren. Het Latijn van de verbeten 

(~S) kW. Bijvanck, Excerpta Romana, de btOnnen der Romeinsche ge-
schiedenis van Nederlaod (1, 's_Gravenhage 1935) I 131, vers 430~43r. 

(M) Busl. 374. 
(4\1) Riber I 79. 
Foster Watson, Les relacions de Joan Luis Vives amb els Anglesos (Barce-

lona 19I5, Insdtut d'Estudis catahlos). 
(t6) Tril. II 608. 



tegenstander is immers evenmin vlekkeloos als zijn bijbelse tekst~ 
verkIaring. Bovenruen begrijpt hij de Hollander dikwijls verkeerd. Hij 
wil intussen van geen zwijgen weten en schrijft het ene libellus na 
het andere, ondanks waarschuwingen en verbod van pausen en kar
dinalen, die zelf we! inzien, dat de Vulgaat niet vo1maakt is. Bij zijn 
dood 1aat hij in handschrift nog 180 anci~erasmiaanse aantekeningen 
achter, die hij bij testament aan de Hollander vermaakt. Intussen zijn 
jaren voorbijgegaan van vruchteloos woordgetwist. Ook Vives ergert 
zich aan het optreden van zijn landgenoot, onder andere omdat Stunica 
een Latijnse brief van Juan de Vergara in het Spaans beantwoordde, 
wat de Valenciaan onhoffelijk vindt. Overigens neemt Luls Vives 
evenals El Brocense (Francisco Sanehez de 1as Brozas, beroemd rede
naar en erasmist) ten opzichte van de moedertaal een veel moderner 
standpunt in dan Erasmus (I 83, "99-200). 

Behalve zijn vriend moet hi; intussen ook zichzelf verdedigen; In 
zijn aangehaalde brief van I april "522 beklaagr hij zich over de 
valse behandeling, die hij van zekere pater Severus (Varini ?, 1 68) 
ondervond. Deze dominikaan moest hem een brief overhandigen, waar
in hij werd uitgenodigd zich te belasten met de opvoeding van "Alva's 
zoon". De geestelijke, een zwaarlijvige Italiaan. sprak met Vives. die 
het vorige jaar zijn machtige besehermer Willem van Croy had ver
loren en die zich ook de proteecie van Ferdinand van Oostenrijk zag 
ontgaan, over alles en nog wat, behalve over de opdracht en ging 
later zelf met het buitenkansje strijken. De verzuchting, die op deze 
rnededeling vo1gt, zou men vrij kunnen vertalen met de uitdrukking: 
"AIs dat het groene hout is, wat moet dan het dorre niet zijn" (1 68 ; 
II r693-5). Toch kan men zich afvragen, of Vives hier we! helemaal 
opreeht is. Terugkeer naar Spanje zal hem zeker niet hebben aan
gelokt. Ook bestaat de mogelijkheid, ciat pater Severus intussen de 
joodse origine van Vives had vernornen en ciat hij het aangekondigde 
bezoek daarom op een sisser af liet lopen. Hoe kon hi; zich anciers 
verantwoorden tegenover de hertog van Alva? Want als die echte 
belangste11ing voor Vives had gehad, ZOll hi; het niet bij het ene aanbod 
hebben gelaten. 

Die "zoon van Alva" - er had eigenli;k kleinzoon moeten staan -
is de dan vijftienjarige Fernando Alvarez de Toledo. Die plotselinge 
verandering in de keuze van een opvoeder doet denken aan de ver
rassing, waarvoor de mer van Philips II komt te staan door een 
weigering van de veelbelovende Fries Viglius (Wiger) van Aytta elf 
jaar later (1533). Viglius gebruikt in Bologna, waar Karel V zich 
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bevindt, als voorwendsel zijn jeugdige leeftijd, zijn verlegenhei~, 
a£keer van het hofleven en de hoge kosten. Maar later ~~n. ~et. hot 1n 

Brussel richt hi; zijn !even heel anders in. WaarsehlJnl.lJk IS d~e 
erasmist evenals Erasmus zelf een beetje bang van SpanJe met Zljn 
, .. . zl'J'n J'oden (") De kroonprins wordt nu toevertrouwd aan tnqwsltle en' . d' .. 
de bekrompen Spanjaard Juan Martinez Guijarro (kleze~steen), le Zljn 
naam verlatijnst tot Siliceus. Philips zou een hekel hebben gehad ~an 
dOle fantasieloze Streber, een leerling van Jan Dullaert, hem heb en 
laten wegpromoveren tot bissehop en zou het betreurd h~~ben" ~at 
Viglius niet zi jn leermeester was geworden. Toch bleek Slheeus tn-

vloed hepalend. .. . . h 
Speculeren op de geschiedenis heeft wemlg ZIn, maar het 15 toe" 

waarsehijnlijk, dat ook het leven van hem, die eens de "IJze~en Hertog 
zou worden, anders verlopen zou zijn, wanneer het .ge1el~ was doo.r 
de pacifistische bewonderaar van Erasmus' Querela pacts of Pac~ 
Ouerimo-nia (15I9), een wer'k, dat onmiddellijk in het Spaans wer 
;ertaald (Sevilla I520; I I59) CS). De grootvader van ~lva had ~raag 
een huwelijk van zijn kleinzoon gezien met de seh~t!1Jke ~enC1a de 
Mendoza, maar Kare1 V huwelijkte haar in 1524 U,lt a~n zlJ.n gunste
ling Hendrik III van Nassau, heer van Breda. Het lS. mlsschlen te ver 
gezoeht om verband te leggen tussen deze teleurstellmg en het ~atere 
optreden van de "IJzeren Hertog" in de Nederlanden. En zeker IS het 

. . een soort boeman te maken van Fernando Alvarez de 
onJulsr om d' d k 
Toledo, die in Spanje de grote hertog wordt ge~oemd en le?n a~ s 
zi jn vele tekorten toeh iemand van hoge opvattmg~n en on~ikkel1Og 
was. Zijn brieven uit het huisarchief der Alva's, mtgegeven 10 1952, 

hebben dir duidelijk aangetoond ("). 
Intussen werkte Vives ondanks ge1dzorgen onverdr?ten verder aan 

het commentaar op De civitate Dei (I522): een tltane~werk, dat 
Erasmus, die samen met Maarten Lips en Dorpms de volledlge werken 

(~7) L. pfandl, Filips n, zijn leven en zijn djd, vert. Firmin Mortier (Ant-

werpen 1944) 43-44· ,~. 
Riber I 208 Bonills. I 153 (over Zumga). ." Br 
CU!) Ines Thtirleman, Vives und Erasmus als Pazifisten, DISS, Fnburg I, • 

19~;) Th. Roest van Limburg, Ben Spaansche gravin van Nassau (Leiden 

1908) 15- r6, k 
lA. van Praag, Nieuw licht op Alva, A.O.-ree s ,1953· 
n.a.v. Epistolario del tercer duque de Alba (Madnd 1952 ) 3 delen. 
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van Augustinus wilde uitereven hem had ed 50 

Iander spoorde hem voorrd cl opg ragen ( ). De HoI-
de rand van de overspanninure:od a;~ .:ot spoed, maar Vives leefde op 
om daar re rusten Hij had ~' a k IJ terug.~oest gaan naar Brugge 
in zijn uitgave he~denkt twe a~ o~ ,:~:Is hIJ hethaaldelijk dankbaar 
gekregen, het ene beho:ende ea an se f1 ten v~n de Stttd Gods te 1een 
van Sint~Donaas het andere v:~ ~a~cus L~utlnus (Laurijns ?), deken 
contacten waara~n De civitate D . ~ ~rmehet:? Andere persoonlijke 
dinaal Van Croy en met Fr ~ ermnert, ZIJll de omgang met kar
blijkens zijn eigen mededel~~s k:~eveit'd Met de laa~,te .?ad Vives 
Brugge, veeI over het bedroo- ! al z" ge e en, waarschlJnhJk nog re 
het oak, da! Vives keizer Ka~el V l}ll vormen gesproken. Daar was 
een hevige pijn van een meu ontmoette en dar zeker iemand door 
Zelfs een beroemd en ku cl' we en ~ngewone ziekte werd overvallen. 
Po.blaci6n wist er geen ~a:f ;;:,~:~eet aIs Vives' vriend JuanMardn 
bIj het hoofdstuk over de ellend ez~~ecdote last de schnJver in 
geslachr onderworpen is tengevo~e e~an :e e::f;aaraan het menselijk 
mand wordt verlost, tenzij door d d onde en waarvan Ule-

In het hoofdsruk . b e gena e van Jezus Chrisrus (M). 
,waarm etoogd wordt d t d d d 

de vorm van alles uit de schepping alleen be' a e aar :. e soort en 
vertelt Vives een anekdote uit d B sraan, dank ZIJ Gods werk, 
(BuscU1ulucis in het LatiJ'n BosseJ .rabdanptse plaats 's-:rrertogenbosch 
o h k ' UC In e ranse vertalmg 8 ) 

" pet' erkwijdingsfeestvandegrotekerk" 1 .van 155· 
daar een openbare rocessie eh cl ' zo verte t VlVes, "wordt 
lende heiligen. so:migen do!n ~u e~ ~et spelen ter ere van verschil~ 
van de duivels. Een van de laatst"e

n d:l ~genmaskers voor, anderen die 

b 
.. h . ' le m vuur en vlam k 
1) et ZIen van een jong meis'" was geraa t, 

nam gemaskerd aIs h.. dJe, gtng sprmgend haar huis binnen en 
, 1J was eze vro w . b 

en terwijl hij zei, dat hij ee~ duivel ':ld en WIe: .aar op het bed, 
meenschap met haar. De vro . 1 e voort ~engen, had hij ge-

b 
uwontvmgenhetbdd ··b 

egon van zijn geboorte af te s rin O'en 0 . n, at ZlJ aarde, 
worden afgeschilderd. MarO'!et 0 A P de m~nler, waarop de duivels 
Maximilianus, tante van det:> h .~. uk8U:sta, e dochter van keizer 

UI 1ge e1zer Karel, verte1de het aan 

(M.) Tri!. III 7I. Mon. 533. 
e':!.) S. Augustini, De civitate Dei ed . . aa 4, 257, 3

2
1, 4

II 
(Ctoy) -:>6' . J.L. Vlves (Basdeae 1522) voorwoord 

Brugse hs) ; 774 (over Kar~l \1).' l~. ~6°6 (Cranevelt), 661-7
61

,737 (over 
vgl. Samct AU:hlStin De la e .. ' d :5 2. 

Vi,!ts de Valcnce"'(Pari~ 1585) 36~~ e Dleu ... Commenraires de Jean Loys 
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Joannes Lamuca (Jean Lamuze), een zeer voorzichtig iemand, die hier 
toen ambassadeur was van koning Ferdinand en die nu gouverneur van 
keizer Karel is in Aragon". Vives doet deze zonderlinge mededelingen, 
die misschien beinvloed zijn door een verhaal uit de Decamerone 
(HI, 10), renaissance1ecruur, waartegen hij een jaar later waarschuwt 
(I 1003), naar aanleiding van een betoog, dat zwangere vrouwen zeer 
gevoelig voor hun omgeving zijn, dat ze mooie afbeeldingen rond hun 
bedden moeten hebben en dat dit volgens Plinius ook bij schapen zo is. 
Vives was kennelijk kind van zijn djd, toen hij zulke bakerpraatjes 
inlaste in de tekstuitgave van een kerkvader, maar de diepere bedoeling 
zal wel geweest zijn kritiek cit te oefenen op bepaalde kerkelijke 
wantoestanden, op de overdreven uiterlijkheden van de middeleeuwse 
kerk met al zijn uitwassen, die openbare manifest-aties van geloof tot 
een belachelijke vertoning maakten. Maar deze en andere anekdoten 
maakte zijn Augustinus-commentaar, dat na vedoop van tijd op de 
Index werd geplaatst, niet tot geliefde lektuur bij de c1erus C.2)· 

Op 10 mei 1523 liet Vives zijn opdrachtgever de povere opbrengst 
weten van de Hjvige foHant, die geen best·seller werd. Hij klaagde zijn 
nood en vervloekre zijn schrijverschap. De Hollander kon weinig 
troost bieden. Zijn eigen uitgever, die op de boekenmarkt te Frankfort 
geen enkel exemplaar van De cVt,;itate heeft verkocht, omdat alleen ge~ 
schriften over de lurherse kwestie aftrek vinden, is niet meer bereid 

nog werken van Vives te drukken CS). 
Volgens schrijvers als Foster Watson is het gevolg van deze tegen~ 

slag een volledige verwijdering tussen de twee humanisten. Er-asmus 
zou Froben ertoe hebben aangezer de werken van zijn Spaanse vdend 
re weigeren en aan Vives de negatieve beslissing op krenkende wijze 
hebben meegedeeld, maar deze fantasieen, die grorendeels 'berusren 
op verkeerde verklaring van hun Latijnse briefwisseling, zijn al af~ 
doende 'bestreden door Bonilla. Het is waar, dat in de verhouding tot 
Vives soms de minder prettige kanren van Erasmus' karakter naar 
voren kwamen, maar zijn persoonlijke integriteit staar buiten kijf. In 
werkelijkheid schrijft niet Erasmus, maM Prans Byrckman, citgever, 
boekhandelaar en correspondent van Froben, naar Basel, dat de werken 
van Vives in het geheel geen sukses hebben. Hierop zinspeelt ook een 
brief van de Valenciaan aan Erasmus op 10 maart 1523 (II 170r). De 
Spanjaard weigert dan ook re geloven, dar de Hollander de schuldige 

(~2) De civ. lib. XII, cap. XXV, p. 385. 
«(;'S) Tril. I 226. 
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is en toont vocr hem een haast geexalteerde bewondering en fioemt 
hem "Mijn meester, mijn leraar, mijn vader". Her'haaldelijk verwijst 
hij in zijn werken ult die jaren (De ratione studii pueriUsJ I523 en 
De consultatione, I 52 3) naar geschriften van Erasmus, die hij aIs een 
det grootste humanisten van aUe tijden beschouwde CH 323, 330, 
835)" En kritiek van Hollandse zijde verdraagt de gevoelige Spanjaard 
op waardige wijze. Op het bezwaar Van zijn vriend, dar hi; re weinig 
litteraire ambitie heeft en niet genoeg op zijn sdjl werkt, antwoordt 
hij gelaten, dar iedere persoonlijke eerzucht hem vreemd is en dar het 
openbare welzijn hem veeI nader Mn het hart Ugc. Uir het leven van 
Vives weten we, dar deze woorden oprecht zijn gemeend. 

Van de andere kant kunnen we ook de aanmerkingen van de grote 
Rotterdammer wel begrijpen, AnecdOten als die van de Bossehe pro
eessie mogen erg schilderaehtig zijn, in een gewijd werk zijn ze miSM 
plaatst, terwijl ze het onnodlg kostbaar maken, In 1527 waarsehuwt 
Erasmus dan ook zijn vriend, dat hij niet nog meer toevoegingen moet 
inlassen in de herdruk van De civitate Dei om zijn lezers en uitgever 
niet af te sehrikken. Van een tweede uitgave kan geen sprake zijn, 
zolang de eerSte niet is uitverkoeht. Oak wijst hij hem op verschillende 
fouten, die voorkomen in het commentaar, dat clan ook volIedig kornt 
te vervalIen in de herdruk van 1529. Vives' tekstuitgave prijkt daar 
als vijfde deel in de tienMdeIige Augustinuseditie, die als geheel op 
naam staat van Erasmus. Het moet Voor Vives een bittere pi! geweest 
zijn, ook al krijgt hij in het voorwoord van het eerste deel een kart 
bedarrkje en erkent Erasmus, dat de tekstuitgave van De civitate Dei 
geheel het werk is van Vives, "vir apprime doctus", die zich op zijn 
aansporen ermee heeft belast. Ter verontschuldiging van Erasmus 
moet erbij gezegd warden, dat het eommentaar in de hele reeks van 
den folianten, hoogstwaarschijnlijk om financiele redenen aan de 
spaarzame kant is, oak al plaatst hijzelf af en toe een censura (kritiek) 
op een Augustinustekst. Maar het zal we1 niemand ontgaan, dar het 
voorwoord, dat Erasmus voegde hij de eerste uitgave van 1522, veeI 
hartelijker van toon is, Hij zegt daar, dat die de lezer beter zelf Vives' 
uitgave 'kan raadplegen, dan dat hij Erasmus' getuigenis gelooft. Verder 
wimpelt hij de uirbundige 10f van Vives af op degene, die hem ver
dient: de Valenciaan zelf. Het vOorwoord, waarin Vives zijn leerM 
meester prijst, werd in de Baselse editie van 1555 weggelaten (H), 

Ook in andere opzichten heeft de Augustinus~uitgave Vives weinig 
geluk gebracht, Bartolome de las Casas, de vurige pleiter voor de reeh
ten van de Indianen, kritiseert een passus uit de Civitas) waarin "Vivas" 

be
weert dat het boek van de Antiquitates nier van BeAros~s kwanaaZridij~g' 

, ..' Id' en Joannes nnlUS 
omdat deze er fantaSleen m verte t, le e dh 'd ruiken al 

zijn. Las Casas vindt, dat ~eze,,~:~r~:~ ~:a~::;;:~ag~~bbende :ncr 
moet hijht~,egeve.n,(~a)t M::a:ntussen is de geweldige vooruitgang v:an 
derne se rtJvers IS • E geweldlge 

~~~~ ::~ite ~:~~:~r::f!;:~~~~~::~~~::£::+;i~:::r~~:::~ 
de f1Jphe1d van z~Jn om-mu D vooruitgang dankt hij grotenM 

van zijn Augustlnus-co~men:::r ~ives die door Erasmus geprezen 
deels aan d:. L~:ens~ a ~:egaafdheid vo~r her dec1amatorische genre, 
wordt om ZlJn dlJZoF~a~~~an Bude tot het driemansehap, dat het humaM 
behoort nu met e . og kunnen 

, ..··d beheerst AIs vlerde man zou men n msme van ZlJfl tiJ ' ~6 
~oemen de Engelsman Thomas More ( )" 

HOOFDSTUK III 

ENGELAND EN BRUGGE (r52 3"'537) 

S " d in hooggestemde 
Nadat, Erasmus in 15 I 8 over ~~~ie~:~e :::~~even, hebben Vives 

bewoordlOgen aan de Engelse ka h"" r"k ler~n kennen bij eranevelt 
en Thomas More elkaar waarse IJn 1) d w z kort voor 

B 
. d tweede helft van augusms 1520, ' .' 

thuis in rugge, m e V d rad waaraan Vives in De civitate 
of na het bezoek van Kate! aan e s , 

, . . ,primus tomus (Basileae 1529) 
(~~) D. Aurelii AUgUStlO1, Omnl?m °rr~ XXV). 

1 IO-n, qui~tuS tomus ~26M227 (llb. ~ Nun~' interim prodit eximiuo::- ~pus 
vgl. De ClV .. 1522, tltelpag, vers~e' fuh castigams, quantoque. doctlonbus 

De civitare Del, quanta q(uam) anI " sa re discere q(uam) ex nostrO 
"'"il tu malo te ector ex Ip , . 

co(rn)mentarlJs ! ustra, ff" L dovicus Vives tam praeter mentum 
" " d Nam hoc e eelt U li resnmOnlO cre ere.' , . .' ec promerentem ceat prae-

praedicandis laudibus meis, ut IpSUm UICJSS101 n 

dkare, Ba ill 1 8185-86 III 172-173,2.00,227-228. 
WatViv 54. Bus!. 289, n a , " 
Riher I 59,62,122,220. H' 'a Apologetica in: Obras escogidas, 
(~5) Bartolome ?e ladS cTasdas1 ~st~~ (Madrid 1958) BAE 105, p, 377a, 

t. Ill, ed, Juan Perez e u eaU 
(56) Ttil. I 233, II 303· 



Dei herinnert (57) I -, muur en d h d' n een van Zl!ll declamaties Paries palmattlS (De 
e an) 1521) zegt VI e cl h" doot Hendrik VIII B v s, at I) met Thomas More die 

anrwoord op een de~alar :ugge was .ge~~nden) aldaar sprak Dve: een 
.. amatle van Qumtlhanus (1 8 ) M b 

voor ZlJfl klassieke heeft V' k b 1 . 4
0

• aa! eha.lve , Ives 00 e angstellmg ... .. 
Iandgenoten, al heeft deze interesse dikw"l voar 

21
1
0 

.elgent1]dse 
ter. Zo weet hij re bereiken, dar hi" na d~ ~ ~ meer ~raktlsch karak~ 
door Cathadna van A' J 0 van Wtllem van Croy 
. b h' ragon, de Spaanse echtgenote van Hendrik VIII 
In esc ermmg wordt ge 0 H" . ' want h ... n men. 11 IS twee keer haar land enaat 
ri)'k A e:?nd

d
erkonmkr1Jk V~lencia hoort tot 15 I6 cnder het :onink~ 

faoon, at pas oa dar Jaft! t K '1···· 
verenigd. Een benoerning bI' Fer~:a daSt11e In pers~nele unie ,werd 
en het aanbod van de herto J Al n van Oostenn Jk komt met af 
"trouweloze" bode Daar g ~an .. va wordt hem gemeld door een 
probeert daar door' bemid~:i~le~ hlJ ;oopvol uit naar Engeland. Hij 
hofgeleerde te krijgen bij He;dri~ VI~~mas Moreheen .aanstelling als 
draa t I fw h' ' aan Wle 1 J Zl In Czv~tas op-
Ro~r~ :a: C:~ytl~ge vbarnoeeen beswlis~lI'nlg geeft hij nog onderricht aan 

, r van 1 em maa d' -k . . 
w.orden als van blijvende aard. Evenmin k~ h" r It an iller gezlen 
PIeter l' Apostle, een Meehels raa .. n .1J s~~u~ ve::vaehten van 
als hij Cranevelt op gaar zoeke~s~~n'z?lJ ~l~ .hl) dlkwlJls te gast is, 
tweelingszon~? Jan en Pierer (M): IJn wztas vermeldr hij nog 

Maar de tI)d dringt to l' heden van hem en zijn f r e;~ _ ob ossmg van de gelde1ijke moeilijk-

verontrustende berichten :~1~:'len~ia2ktece~~ 15
22 ~ntvangt hi; 

aan Cranevelt van 4 januari daaro v~l J se f1J .. t ero:er m een brief 
storven Maar het lot" 1 p gende. Z1Jn enlge broer is ge-

'n • zovervogrhi)' rld'h . niet tevreden Ze .. ,,,s e e ZlC met dIe ene slag 
cl t h" 1 . zeggen me, dat ffilJn vader ziek is en zijn einde ab" 

a 1) angzaam wegsterft met weinig hoo . n 1), onze sch lb" P op genezmg ; dat men om 
dat mijn a~: :u~~:l~:r~e::~ :~gb:~::edn allerhate1

I
i
l
j
kst proces voert ; , en arm zu en achterblijven" 

(~7) De Civ. Dei, ed Vives 774' "gi F 8 1 cl " ~ . r vert 15 5 P 71 3 
vg. voor eze en volgende gegevens H d . V' . 

to England, in: Mon. r-60. e oeht, Vlves and his visits 

Voorwoord van: Jan Loys Vives Rod' .. van den Aermen, (afk. SecourJ) , epr ncne der ongmele tlitgave Secours 

(1)1>) Bus!. 3r1. vgl Riber II' 1754-1755. 

- 91 -

(U 17 47). V oIgens Salazar en Castro wordt hier gedoeld op het in
quisitiepreces, waaraan zijn vader ten slachtoffer zeu vallen (5U). 

Tegelijkertijd met de sombere berichten van thuis krijgt Vives een 
aanbieding van de universireit van AIcala om de open plaats in te 
nemen, die is vrijgekomen door het ovedijden van Antonio de Lebrija, 
de Spaanse humanist, de vervolgde door het H. Offide, tegen wie Vives 
op school een filippica af moest steken. Juan de Vergara, secretaris van 
de aartsbisschop van Toledo, heeft hem aanbevolen (brief van Vergara 
aan Vives van 6 sept. 1522), maar Vives heeft een afkeer van doceren, 
vooral in zijn eigen land, waar hij te kampen zou krijgen met inge
roeste tradities en een afkeer van humanistische vernieuwing. De lijst 
van de vervoigden, die Bonilla opsomt, is lang en het leven van zijn 
illustere voorganger maakt. dat hij geen enkele illusie koestert over 
de intellectUele en godsdiensrige verdraagzaamheid. Trouwens Vergara 
waarschuwt hem, dat er in Span je een anti_erasmiaanse campagne in 
voorbereiding is (brief van Vives aan Erasmus, I aptil 15

22
, II 1693)' 

De familie zou met zo'n lasrig professoraat waarschijnlijk alleen nog 

meer in moeilirkheden raken (66). 
Toch srelt Vives cen poging in het werk om het vaderland, dat door 

de Frans-Spaanse oorlog van de Nederlandse bezittingen gescheiden is, 
te bereiken, Vanuit het neutrale Engeland 'zal hij gemakkelijker een 
schip naar het zuiden vinden. Tevens hoopt hij er de gunst re winnen 
van zijn landgenote Catharina van Aragon, de echtgenote van 
Hendrik VIII, die zijn familie misschien zal kunnen he1pen. In Enge~ 
land denlet hij ook Gudanus (Herman Lethmaat uit Gouda) te ont· 
moeren. Deze theoloog en secretaris van kardinaal Carandelet vraagt 
hem in een brief van omstreeks 10 mei, d.w.z, kort voar zijn vertrek, 
of hij voor enkele Engelse juristen de tekst wil opsruren van een 
voordracht, die hij als quodlibetarit-ts waarschijnlijk in novem'ber te 
Leuven had gehouden en die groot sukses had geboekt. Herman 
Lethmaat was ook bevriend met Eras-mus, die hem om zijn ingebo

ren 

traagheid als een typische vertegenwoordiger van de Hollandse volks~ 
aard beschouwde. Na aprH I523 ontvangt hij een brief, waarin de 
Rotterdammer hem meedeelt, dar de paus aan Laternus en Ecmondanus 
in maart het zwijgen heeft opgelegd ("). 

(~ll) H. de Voeht, Cranevelt (Louvain I928) 32, r. r5- r8,25-29· 

Riber Il 1747· 
(60) Bonilla I 258. 
(01) Tril. I 525, 600. Mon. 388. Riber n 1754· 
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. Zo'n ~rie~ tekent de geadresseerde als een medestander van de 
:euwe tlchtrng. :'Misschien door hem en zeker door andere geestver~ 

anten maakt Vlves aan d~ overzijde van het Kanaal nier zo'n haast 
~et het zoek~n van een SChlP, waarvoot hij eigenlijk is gekomen Het 
15 voer ~.en.?let 20 moeilijk om hem tegen re houden, vooral ni~t, aIs 
:~rs~hiJnhJk doo~ de invloed van de koningin, beret nieuws van 
vaUlS 1S gek?men ( ). I~ oktober '523 kan Vives in Oxford de plaats 
cl n Jutset.mnemen. Hi) brengr er nieuw leven en heeft er zo'n sukses 
at e ~~lng en de .~oni.~gin op hun weg naar Windsor zijn lezin ' 
~o~en b1Jwonen. HiJ knJgt bij die gelegenheid de uirnodiging o! 
e ~erstdagen. 0P. h~ k~steel. in Windsor re komen doorbrengen (63). 

ni aar ~eze In die :lJd !mancleel onmisbare vorstengunsr maakt Vives 
voer tot le~and.,. d1e 21Ch ver boven zijn ondergeschikten verheven 
J ,elt. Daar IS ?lJvoorbee~d de vriendschap met zijn Oxfordse leerling 
a~hn Hel~ar lilt Hamps~re, een vurig katholiek, die in 1535 of 1536, 

Hendrik: VIII met Zl}n godsdienstige "hervormingen" begint naar 
leuv~~ vlucht. In zijn aantekenbaek is het klad bewaard van ee~ brief 
aan ~1Jn preceptor Vives, geschreven op 18 maart 1537 H" kl 
daarm -dat h" hi' b - . 1J ver aart cl' ' 1J een ee Jaar He reeuws heeft gestucleerd. Vit de lof 
'~ Helyar aan Eras~us toezwaait, blijkt de grote invloed en de over: 

re ngskracht, d1e V 1ves in Oxford had uitgeoefend. De Engelsman 
maakte ook ee~ ~an de oudste kopieen van Ignatius' BxercitiiJn (6~). 
Ondanks de bez1ehng van sommige leerlingen w,'llen d h .. h d'" . d ' e UmanIstlsc e 
stu len In e Engelse universiteitsstad aanvankelijk niet bloeien. Ze 
worde~ ~egengewerkt door de reformatie en door het feit, dat Engeland 
geen. rutenlandse geleerdheid wil aanvaarden (6&). 

.Dlt a!les en bov:ndien het Engelse eten en klimaat maakt, dat 
Vlves ztCh ~aar ;?mder thuis voelt dan in de lage landen. Uit 
O~!ord scht1Jft hI} op II .. november 1523 aan Cranevelt over zijn 
;. gklachten, waa:-:oor hi] de Britse keuken veranrwoordelijk stelt. 
1 ant, zo merkt h1} op, ofschoon ook de Vlaamse maaltijden hem 

s ec~t be~amen, zo'n last bezorgden ze hem nooir. Bij al dit licha
~ehJke l'lden wordr bij nog. gekweld door een gevoel van heimwee. 
verkwaardlgerwlJZe vltegt 21Jn verlangen niet naar Spanje maar naar 

laanderen en Brabant, zijn tweede vaderland. waaraan hij met hart 
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en ziel verknocht is. Alleen al de herinnering eraan ontroert hem en 
de hoop er terug te keren, troost hem in zijn moeilijkheden. Dikwijls 
praat hij over zijn Nederlandse vrienden om zijn verlangen naar hen 
re kunnen beheersen. Herman Lethmaat blijkt intussen terug te zijn 
gekeerd naar het vasteland, want Vives vraagt in zijn bovengenoemde 

brief aan Cranevelt om hem de groeten te doen. En hij voegt erbij, 
dat bij hem liefheeft om zijn vernuft en geleerdheid, beminlijk als 
bij is en bescheiden, eigenschappen, die hem noodzakelij-k lijken voor 
de omgang met mensen. Ook verzoekt hi; zijn boezemvriend om zijn 
gastheer Pieter l' Apostle te groeten, wiens tweelingzonen hi; in de 

Civitas had vermeld (IT 1753-6). 
Ook aan de zoons van een andere weldoener moet hij den'ken. Het 

betreft luer zijn leerlingen Cornelius \Vf outetS en diens broer, wiens 
vader Gualterius (Jan Wouters illt Gent) kanselier van Vlaanderen is. 
Waarschijnlijk oak uit Engeland schrijft hij hen naar aanleiding van 
hun aankomst in Leuven. Vives hoopt, dar zij naast de rechtenstudie 
die der letteren blijven beoefenen. Dat deze wens nauwkeurig overeen
kwam met het studieprogram, dat hun vader voor hen -had uitgestip
peld, daarvan kan men zeker Z1 jn. J an wourers was immers bevriend 
met Arnoldus Oridryus (Arnold van Bergeyk), de hellenist, die aan 
het Drietalencollege gestudeerd had onder de uitgever-professor 

Rutger Rescius (66). Behalve vocr de kennis van de betrekkingen met 
Nederlandse humanisten bieden de Engelse brieven van Vives ook rijk 
materiaal voor zijn opvattingen over de Nederlanden aIs geheel. Zo 
zegt hi; in een epistel. dat hij op 25 januari I5 2 4 aan zijn boezem~ 
vriend verzendt en waarin hi; klaagt over zijn gezondheid, dat hi; 
alleen zuiverder iucht nodig heeft, zoals "jullie" die hebben in de 
Nederlanden. .,0 gelukkige stervelingen, ofwel in Brabant, in het 
zilveren Mechelen. ofwel in het lieflij-ke Brugge." Verder verzoekt 
hij de groeten te doen aan Herman Lethmaat en aan Vasanarus (Jan 

van Wassenaar, II 1756). 
Terwijl Vives' contact met de vrienden en tegenstanders haast aIle 

sectoren van het maatschappelijk leven omvat, draagt zijn verhouding 
tot de vrouwen een bijzonder karakter, omdat hij temidden van hen 
behalve een sociaal voelend geleerde ook emancipator is. Het denken 
over de opvoeding van en door de vrouw, cen renaissance~probleem bi; 
uitstek, heeft hem het laatste jaar voortdurend bezig gehouden. nu 

(OB) Tril. IH 297; II 181, 190. Riber II 1729. 



hi; verloofd is en belast met de opvoeding van ptinses Mary. In april 
I524 keert Vives na een bijna twaalfmaandelijks vetblijf in Engeland 
re Brugge terug om te huwen met Margareta Valldaura en nog dezelfde 
maand verschijnt te Antwerpen zijn werk over de opvoeding van de 
vrouw (De institutione foeminae christianae)) opgedragen aan Catha
rina van Aragon, koningin van Engeland. Dit is clan het eerste van een 
reeks geschriften, waarin Vives met veronachtzaming van Dude stelsels 
zich als vader van de moderne zielkunde entpapt door uiteen te zetten : 
de kracht van de erfelijksheidswetten, van de navolging, van het VQOf

bee1d, van het gebruik van de moedertaal, de noodzaak van de opvoe
cling van de VfOUW als eerste en invloedrijkste opvoedster van de 
mensheid en vele andere moderne theorieen (67). 

Misschien zou een moderne vrouw niet erg gevleicl zijn met clit 
werk, dar Vives waarschijnlijk bedoeld heeft aIs bruidsgeschenk voor 
het meisje, waarmee hij in die tijd verloofd is. In een bepaald opzicht 
vallen zi jn pedagogisehe opvattingen immers op door hun ouderwetse 
degelijlcheid. Het gevaar van Iichrzinnigheid probeert hij aI jong re 
bestrijden. 20 raadt hij het sterk af om jonge meisjes poppen als 
spee1goed re geven, wat maar tot bijge10vige verering en zin voor 
opschik leidt. VeeI beter is het hun miniaruur~huisraad van lood of tin 
te geven. waarvan in de Nederlanden zoveel moole voorbeelden te 
vinden zijn. Op die manier Ieert het meisje spelenderwijze de namen 
van die onontbeerlijke voorwerpen kennen (I 174, 992). Heel na
drukkelijk beroogr hij de zedelijke waarde van de kookkunst. In de 
Nederlanden (evenals in Frankrijk en Spanje) heeft hi; mannen van 
zware ziekte genezen gezien alleen al door de spijzen, bereid door hun 
eega's en dochters. Omgekeerd heeft hij hen zien mislukken door ge
brek aan culinaire talenten van vrouwe1ijke zijde. 

"Ik ben ervan overtuigd geraa'k:t," zO vervolgt Vives, "dat de veel
vuldige en langdurige bezoeken, die de Nederlandse mannen aan 
herbergen en eethuizen brengen, vooral verklaard kunnen worden uit 
de slordigheid en de luiheid van de vrouwen bij het koken van de 

(61) Ttil. IV 509. 
W. Nijhoff-M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 

1540 Cs-Gravenhage I 1923; !I 1940 etc.) I 768 (2167); ill inl. 169-170 
(*01230). Bij Bonilla y San MartIn (41) klaarblijkelijk de drukfotlt MDXXIII 
veer MD¥..J{III!. Het beek staat tenminste op het jaar 1524 in zijn bibliegrafie. 
Misschien identiek met 2167. Beide Institutiones zijn uitgegeven hij Mich. 
Hillen van Hoochstraten te Antwetpen. Bij 2167 staat vermeld: voer Franc. 
Byn.:hman te Keulen. Die is bij *01230 weggelaten. 
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.. fk . van hun eigen huls en gaan 
maaltijd. Daardoor ku)gen ze een a eer . d "(I 995) Al is deze 

luk k dat ze daar met vm en . 
ze elders het ~e . z~e en, 1 £1"k k toch is z1 j niet helemaal 
opmerking. Zlelkundlg o~gei~oS l!n' :a:e 'huisvrouw haar handen vol 
rechtvaatdlg. Want tetwl)l P) cl l"d heeft haar Neder
heeft aan twee warme en zeer verzorg e :na~ tl) en, Is de 

landse ~uster meer a~mSlag :~~:::t-~;~~j:r:;~~~~i:h~;:ln;;'echt_ 
verzorgmg van het .. ~l~e~:and tussen het manlijk kroegbezoek en de 

~~:~~j~e~~~~~~st lijktllffiidj adma~s o~~~:pe;~~e~::~,c~~;~~ij~e:; 
k' SpanJe waren met a e .. 

~o bl~ an Nicolaus Oenardus (Cleynaerts), die van 1531 tot zlJn 
d~0;1~:e;5:1 op het Schiereiland rondzwierf. Hij vertel: ddaar nd~me~ 

. Portugese herbergen soms le ere lens 
lijk, dat der llld SpaandaSteere~edden eten noch drinkglazen beschikbaar 
gewelger we! en )' 

waren (6S), . d de kookkunst weh wit hij de vrou-
Al hecht Vlves grote waar e aan ' ant behaIve door 

wen allerminst opsluiten bij potten e~ par:~en. W , k door 
d etse degelij'kheid kenmerken zlCh zlJn ~pvattIngen 00 . 

ou ern ., d blik' de natuurlijke omgevmg van de vrouw IS 
een voorwtzlen e huis ~aar daar is ze even goed op haar plaats. in 
volgens hem hetk I'. d keuken Dat de verstandelijke vorm1Og 
het studeervertre a s me· . r'k . d' "d een berwist punt - geensz1flS oamoge IJ de vrouw - 10 le tlj . . . 
:ran .. l' door re wijzen op zijn stadsgenoten: de veer:lenJatlge 
is, bewl )st h) d d' h" en belofre van grote geleerdheld noemt, 
Menda de ~~n::kk~~e A~gela Zapata. Hij had wk dichter bij huis 
en op de z:~ .. de Antwerpse schoolmeesteres en sttlJd~ 
k en bhJven en WIJzen op ..' 

unn oor de contra-reformatie Anna Bijns, wier refre10en m 15 2 9
d
lll 

ster v ald d r Eligius Eucharius (Eloy van er 
het Latijn werdekn vert~t GenOt)o wi"'ns leerling Hilaire Bertholf be-
H k of Houe aert Ul ,'- • d 

?ue e V' (OO) Lope de Vega dje haar werk kende VIa eze 
vtlend was met lves· , 
vertaling, zou haar een eeuw later tweemaal noemen. 

(6S) ClenCorr IdII 79,9
d
' 1 ere re.,.lementen van het Katholieke Konings-

Heros 89 zegt, at er oOt zeK . /;> 

d h b en in Spanje waren. 
paar geen goe~. e{ ri Middelnederlandsche letterkunde Cs_Hertogenbesch

(\Ill) J. van Idetlo,) ,e . Geschiedenis van de letterkunde det Nederlanden, 
Brussel 1940, 2 e en 10. 
II 362 (afk. GLN,)' . b-l 'l'epoque de la Renaissance (Bruxelles 

A. Roersch, L humamsme '- ge a 
I9w) 72. (afk. Httmbelg). 



Als Vives de VfOUW aanspoort tot ijverig studeren, wil hi; daarmee 
nlet zeggen, ciat ze zich moet storten op djp en graen. Stichtelijke en 
onderrichtende boeken maeten haar geestelijk voedsel vormen, maar 
ze mag zich in geen geval wagen aan ridderromans, toen haast 20 

popuJair als de detective in onze dagen ("). En al zegt hij het er niet 
met zoveel woorden hij, eigenlijk beschouwt hij clit modegenre oak 
als ongeschikt veor mannen, die wel als voorwendsel aanvoeren, ciar ze 
er de ridderlijke deugden en krijgskunde uit moesten leren. Vives 
loopt met deze opvattingen met enke1e decennia op de smaak van de 
meeste lezers vootuit, die minder clan de geleerde humanist a£kerlg 
waren van deze histories met hun onmogelijke avonturen en die er 
nog fiiets verderfelijks in zagen. Na r 540 begint de -belangstelling voor 
de volksboeken, die vooral in postincunabelen de markt veroverden, 
in de Nederlanden snel af te nemen. Ook in Spanje wordt dan al door 
heiligen als Theresia van Avila en Ignatius van Lovola geprotesteerd 
tegen deze ontspanningslektuur, oak al maeten ze bekennen, dat ze 
er in hun jeugd verslaafd aan waren. De meest geduchte vijand van 
de ridderroman was wel Erasmus. Zijn protesten zouden eens leiden 
tot de geniale parodie van de Quijote, waarmee Cervantes het mode~. 
genre heeft uitgeroeid en onsterfelijk belachelijk gemaakt. 

Van de Nederlandse volksboeken noemt Vives met name: FtorittS 
et Albus flos, Leonelta et Canamorus, Curias et Floreta, Pyramus et 
Thisbe. Het verhaal van FIMis ende Blanchelloer (FIMius et Albus 
fios), dat via een Provens;:aals gedicht van voor II70 en een Byzan
tijnse roman teruggaat op Perzische en Arabische verhalen wt de tiende 
of elfde eeuw, is in onze middeleeuwen overbekend : als ridderroman 
van Diederic van Assenede (dertiende eeuw), tweemaal voor toneel 
bewerkt in 1482 en sinds ongeveer 1517 als volksboek twintigmaal 
herdrukt. Van dit laatste "schandaal" heeft Vives dus nog kennis 
kunnen nemen. Moeilijker is het om vast te stel1en, hoe de Spaanse 
humanist aan de tirel Leonella et Canamorus is gekomen. Er is immers 
geen Nederlands volksboek van die naam bekend. Wel wordt op de 
censuurlijsren van Brugge in r6I2 een Lernella verboden en op die 
van Brugge in r62I een Leonilla. Verder verme1den Malderus' goed~ 
keuringslijsten van 16r8 nog een Lionella. 

eO) Foster Watson, Vives and the Renaissance education of women (London 
1912), in: Arxius de l'Institut de ciencies (Barcelona 1913). 

J. Starink, De katholieke roman (diss. Nijmegen 1952) 13. 
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Dat er inderdaad een Leonella ende Canamorus bestaan moet heb~ 
ben, blijkt oak uit de aanhef van de historie van Turias en~e Floreta, 
waarvan de vier eerste bladzijden zijn bewaard gebleven ... Dle beh~or
den tot de Brusselse uitgave van I523. Het is dus mogel1Jk~ dat Vlves 
met de titd Curias et Floreta (71) dodde op deze recente Ultgave, wat 
het bestaan van oudere edides namurlijk niet uitsluit. In de aanhef 
van Turias ende Floreta nu staat, dat het Perzische konin~spaar 
Leonella en Canamorus een zoon had, Turias genaamd, waarult ~alt 
op te maken, dat het volksboek Turias ende Ftoreta een voortzeru.ng 
moet zijn van Leonella ende Canamorus, Het voorheeld. van belde 
romans kan dan geweest zijn een Spaans volksboek, dat in I?28 te 
Sevilla verscheen onder de titel Del Rey Canamoro. y d~~ m/ante 
Tunan, su bijo (Over konlng Canamorus en prins Tuna,n, zlJn zoon). 
Het verhaal moet van omstreeks 1500 stammen en het 15 nu maar de 
vraag of het een Nederlandse bewerking is uit het Spaans of een 
Spaa~se bewerking uit het Nederlands. Gezien het grote awtal te 
Sevilla woonachtige Nederlanders, waaronder ook drukkers waren, kan 
dit laatste iets meer clan een veronderstelling zijn. Toch is he: ~eest 
waarschijnlijk, clat ze beide teruggaan op een verloren Frans ongmeel. 

Maar dit aUes zal Vives, die de volksboeken v~or zedenb.:derven~e 
lectuur hield, weinig hebben gedeerd. En gelukkig heeft hi) het ruet 
meer beleefd dat in hetzelfde jaar 1554 tegeh)k met de Nederlandse 
vertaling va~ zijn Institutio /oeminae christianae. in Ant,:erpen een 
herdruk van het gewraakte volksboek verscheen, dIe voUedlg bewaard 
is gebleven en die verhaalt: "Hoe Turias die scone Floreta ~ntsaect 
ende hoe hij naemaels coninck van Persen ghe~ro~nt w,~rdt . Toch 
kunnen we bij het doorbladeren van zo'n druk Vlves afwlJzende hou~ 
ding wel begrijpen. Zo wordt er in een hoofdstuk :rerklaard, hoe 
Turias nadat hij met de geschaakte Floreta getrouwd IS, een verhou~ 
ding begint met Excelleonesa, waarvan de schrij:.er zich ~een enkel 
detail laat onrgaan. De tijdgenoten hebben er bl1Jkbaar mmder aan
sroot aan genomen dan Vives, want nog in r6r8 staat de roman op 
Malderus' goedkeuringslijsten vermeld.. . 

Van de geschiedenis van Pyramus en Thlsbe tenslotte 15 geen enkel 
Nederlands volksboek van voor 1524 bewaard. Maar Vives kan met 
Pyramus, et Thisbe hebben gedoeld op een bewerlcing in een ander 

(11.) M.Menendez y Pelayo, Origenes de la novela I (Madrid 1905) :t:::lBAE 

CLIn CCXLIX, (NBAE = Nueva biblioteca de autores espanoles). 
I, p. , 

Riber I 1003, 176. 

, 



lettedrundig genre. Want dit bekende gegeven uit de Oudheid (Ov;
dius) en de riddertijd heeft als hoofse roman, als sproke, als didacrisch 
verhaal uit Der minnen loop van Dire Potter, als romantisch spel 
(I56I), als tederijkersstuk (I539) en als volksliedmotief in onze ge
westen hele generaties geboeid en ontroerd (n). 

Behalve regen omspanningslectllur was Vives ook hevig gekant 
tegen allerlei vormen van lichtzinnig vermaak, zoals regen de verkleed
partijen van zijn tijd. "Kort geleden," zo schrijft hij, "is er iets nieuws 
ingevoerd, war hieruit bestaat, cIat mannen en vrouwen vermomd de 
hele stad doorsjouwen en gaan staan dansen vocr de deftigste huizen, 
Waft! ze oak gaan eten of liever gezegd drin'.k:en. Sommigen zijn 20 

verzot op dit vermaak, ciar ze zeggen dar er niets leukers bestaat clan 
de huizen gemaskerd te bestormen. Ze herkennen iedereen, maar 
worden door niemand herkend. Dat is hetzelfde vermaak als van 
kleine kinderen, die met de handen voor de ogen den'ken door niemand 
gezlen te worden, ofsehoon ze horen, hoe men hen roept. Maar onder 
dat masker sijpelen vele verkeerdheden door. Ten eerste is daar de 
mateloze nieuwsgierigheid van de vrouwen, die tot iedere prijs willen 
weten, wat er overal gebeurt: wie er zitten te sehranzen en hoe ze 
zijn gekleed. Daaruit onrstaan afgunst, geklets, geroddel en laster." 

Vives vervolgt met het opsommen van aUe sehaamteloosheden, 
waartoe deze vermommingen aanleiding kunnen geven. In Spanje en 
Italii!, waar de mensen slimmer en sluwer zijn, komen deze gebruiken 
volgens hem nog niet zoveel voor. Betreft het hier de vastenavond~ 
viering ? De Institutio werd in aptil uitgegeven en Vives heeft het over 
iets, war kortgeleden is gebeurd. Maar het is merkwaardig, dat hi j 
de masketades als iets nieuws besehouwt, wat met karnaval niet het 

(72) GlN II 318; I 171; II 255.316; I 172; II 59-60,75,257,279,102. 
vg!. Luc. Debaene, De Nederlandsche volksboeken (Amwerpen 1951) 312-3, 

208-9, 48-5°,173,342,325,329. G.A. van Es, nabloei van het religieuse spel, 
in: Het drama der Rederijkers; in: De Letterkunde der Renaissance, GLN 
IH, 294~7, 305 noor 26. Over zesdende eeuwse bewerkingen van de Pyramus 
en Thisbesage zal Prof. Van Es eerstdaags een uitvoerige studie publiceren. 

Moderne Spaanse uitgave van Canamorus: Anonimo, La historia del Rey 
Canamor y del infante Tll1'1an, su hijo (La destruccion de Jerusalen) ed. 
Ignacio B. Anzoategui (Buenos Aires 1946) (Coleccion Austral 374). 

vg!. ].L. Vives, Die instimcie en (de) leerlinge va(n) ee(n) Christeli;cke 
vrOl1we (Thamwerpen, ]. Roelants, 1554), reciteerd uir: Vente de livres a 
Amsterdam chez F. Muller rr-15 dec. 1905, Bibliotheque Gustave van Havre 
d'Anvers, p. 117, no. 879. 
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geval kan zijn geweest (I ro84-9, I82). Toch klopt de beschrijving 
vrij aardig met de trant, waarin dit volksfeest een 75 jaar geleden nog 
werd gevierd CS). . 

Moet de vrouwelijke vreugde getemperd worden, haar droefheld 
wil hi; meer de vrije teugellaten, zoals blijkt uit zijn mening over de 
weduwrouw. De aehterblijvende eehtgenote mag niet te veel, maar ook 
niet te weinig bedroefd zijn. "In de Nederlanden en Engeland," zo 
betoogt hij, "heb ik er gezien, die maar weinig onder de indruk 
waren. Dit verklaarden ze dan uit de koelheid van het klimaat." Maar 
Vives verwerpt deze verontschuldiging, want niet de luehtgesteldheid, 
maar de verkeerde gewoonten veroorzaken het kwaad. De Traders 
woonden ook in een koude luchtstreek, maar hun vrouwen voehten 
om het voorrecht om op het graf van hun echtgenoot te sterven. Bi j 
de oude Germanen, van wie de- Nederlanders grotendeels afstammen, 
hertrouwden de weduwen niet. Zoals ze maar een leven en een lichaam 
hadden, zo hadden ze maar een echtgenoot (1 II57~8). 

AI is het juist, dat Trade voor de Grieken een noordelijke land~ 
streek was, toeh ligt dit gebied, dat ongeveer met het tegenwoordige 
Bulgadje overeenstemt, in het zuiden van Europa. Verder zijn de ge
bruiken, die Vives besehrijft, rondweg barbaars te noemen en eigen 
aan slavinnen. Het christendom heeft duidelijk stelling genomen tegen 
weduweverbranding en overdreven rouwbeklag, waartegen Vives zelf 
aanvankelijk waarsehuwt. Dit joodse wantrouwen tegen de vrouw is 
allerminst naar de smaak van Erasmus, die vindt, dat zijn vriend het 
zwakke geslaeht te hard behandelt. Ben beetje vrijheid is volgens de 
Hollander best met zuiverheid van zeden overeen te brengen. Hij 
hoopt, dat Vives zachter zal zijn voor zijn eigen eehtgenote. Overigens 
wenst hi; hem met zijn huwelijk van harte geluk en sehertsend spreekt 
hi; over het zwaluwnestje, dat hij onder de dakrand van het Begijnhof 
te Brugge heeft opgehangen (1 43, 249)· Toch meent Erasmus als 
goede vriend hem de waarheid te moeten zeggen over de stijl van zijn 
boek, die hij te gemakkelijk vindt. Ook wordt er in de Foemina te veel 
gesproken over opsehik, terwijl het vermelden van persoonlijke rela~ 
ties het geheel ontsiert C4

). Vives antwoordt in een brief van 1526 
met kritiek op de IchthyophagiaJ een van de meest aanstootgevende 
colloquia, die hij allesbehalve geschikt vindt voor de jeugd, waarvoor 

ea) H. t"Sas, Vroegere carnaval niet vecr iedereen plezierig, in: Dagblad 
de Seem, 10*2-1961. 

(H) Bonilla I 171; II 261. ~qatViv 60-61. Riber I 173, II9· 
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Ze allereerst bedocld heten re zijn (II I706), Waarschijnlijk rijpt nu in 
hem ~et plan om een bundel samenspraken te sehri jven, die meer 
geschi~.t zijn voor een jeugdig en leergierig gehoor. Drie jaar na het 
versch~]nen van de !oem~na eorrigeert Erasmus nog eens de huwelijks
opvattIngen van zlJn vrlend door - haast uitClagend - hetzelfde 
onderwerp :e behandel en het resultaat daarvan eveneens op te dragen 
aan ,C~thar1na van Aragon. Zijn mening over de eeht, neergelegd in 
Chr~~tUl~ matri",:on~i instituti~ (Hand~eiding VOor het christelijk hu
wehjk), IS evenwlchtlger dan dIe van Vlves, die dit sakrament meer als 
een geestelijke band ziet, niet allereerst op de voortplanting gericht (7ti). 

Twee maanden nadat Margarita Valldaura de vrouw is geworden 
:a~ Juan Luis Vives te Brugge, viert Burgos de bruiloft van de vijftien
Jarlge dona Menda de Mendoza, die door Vives in de Foemina nog 
~rtgel.eden een grote geleerdheid was genoemd. Terwijl hi; haar ont
Wl~el1flg van verre volgt, is hij ten nauwste bij de opvoeding van 
Mat1a Tudor betrokken ClI). Voor haar, die zo ten onreehte de bij
naam van bloody draagr, want ze was zaehtaardig van karakter, alleen 
onwrikbaar in godsdienstig opzicht, sehdjft hij een studieplan Satel
litium sive Symbola animi (Begeleiding of waehtwoorden voor de ziel 
15 2 4). dat ze tot leidraad van haar leven maakt. Later als koningi~ 
zal de toekomstige echtgenote van Philips II op het vier-stuiverstuk 
de groat, Vives' spreuk laten slaan : Vedtas temporis {ilia (De waar~ 
heid is de dochter van de tijd). Naar aanleiding van de spreuk Stabilis
sima fm·tuna stultissima (De meest standvastige fortuin is de dwaaste) 
van P~blius Sirus deelt Vives mee, dat hij dit gezegde in Brugge en 
orngevmg erg bekend heefr gernaakr. Dir is ongetwijleld gebeurd door 
het Latijnse onderrichr, dat hij daar gal (I ,,85). 

In.russen kom.~n er. weer slechte berichten uit Valencia. Op 25 ja
nuan 1525 scht1Jft Vlves aan Cranevelt vanutt Oxford, dat de Fortuna 
(lees volgens Salazar en Castro: inquisitie) zieh nog steeds richt tegen 

(71)) Boni1l<l; I 51 ; II 258-9. 
(

6
) Telle deelt mee, dat Made Smart, leerlinge van Vives, volgens Bran

tome, op 13- of 14-jarige leefdjd voor koning Hendrik en het hele hof een 
Latijnse declamatie zou hebben gehouden, waarin ze tegen de heetsende opinie 
een lnns,brak VOOr de wetenschappelijk vorming van de vrouw. Welke Marie 
Sturu;t hIer bedoeld wordt, is niet duidelijk. Misschien is er sprake van ver
warnng met Mary Tudor (geboren in 1516), maar in 1529, 1530 was de 
goede verhouding met haar vader reeds verstOord. 

Zie: E.V. TelIe, L'ceuvre de Magr. de Angouleme et la quere11e des femmes 
(Toulouse 1937) 22. 
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zijn vader, tegen al de zijnen en zelfs tegen hemzelf ( 1
). Acht~r d~e 

voorzichtige woorden verschuilt zich vermoedelijk de traged1e, dIe 
bezig is zich aan ·zijn familie te voltrekken : de terechtstelling van zijn 
vader en het opgraven en openbaar verbranden van de resten van zijn 
moeder. In geen van zijn -geschriften heeft hi; over deze gebeurtenissen 
gerept. Waarschijnlijk heeft hi; er ook met geen van zijn vrienden 
over gesproken om ieder risiko hij voorbaat nit te sluiten. De eruge, die 
hij missehien deelgenoot van zijn geheim heeft gemaakt, is Frans 
Cranevelt. Op 27 mei I525 laat hij zijn boezemvriend vanuit Brugge 
weten) dat hij hem in de herfst wil komen bezoeken, omdat hij in het 
warme jaargetijde de reis niet durft te ondernemen (II I765). We 
moeten hierbij onwillekeurig denken aan de gebrekkige transport
middelen van die eeuw en aan de tere gezondheid van de geieerde, 
Daarvan spreken ook verschillende andere brieven, bij voorbeeld ~an 
Erasmus (I 0 juli 152 I), waarin we hem in schokkende karren Zlen 
reizen van Leuven naar Antwerpen en Brugge, heen en weer, soms in 
gezelschap van marktbezoekers, maar altijd gekweld door ziekten en 
pijnen (II ,687). 

In deze djd, van juni tot december I525, werkt Vives aan een hoek 
over de armenzorg op verzoek van l6dewijk van Vlaanderen, heer 
van Praet en van Woestijne, gouverneur van Vlaanderen en keizerlijk 
ambassadeur in Engeland, een van Karel V's trouwste en invloedrijkste 
raadslieden, In een ongedateerde brief aan hem klaagt Vives over zijn 
podagra en vraagt hij de bemiddeling vocr Constancius Alamar, zoon 
van de quaestor van Anrwerpen, die aan het hof wil komen. In een 
andere brief noemt hij Praet, aan wie hij De consultatione (Over de 
beraadslaging, I523) had toegeeig-.end, de meest doorluchte van zijn 
vrienden CS). 

Op 6 januari I 526 draagt Vives zijn De subventione pauperum (De 
armenzorg) op aan de .,Senaat" van Brugge. V rijmoedig kridseert 
Vives, die uit de joodse traditie van zijn familie een ster'ke belangste1-
ling voor juridisch-administratieve vraagstukken heeft overgehouden 
en die zieh gesteund weet door zijn opdrachtgever, allerlei wantoestan
den in de Nederlanden. Zo maakt hij aanmerkingen op het feit, dat de 
gemeentebesruren kapitalen besteden aan het laten vervaardigen van 
gouden beelden, die de graven van Vlaanderen moeten voorstellen, 
terwijl met het geld, dat dient om de pronkzucht te bevredigen, de 

(17) CastroReal 551. Riber II I763. 
(18) Mon. 20. TriL IV 276, Riber II 1671-2, 807. 
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arme kon worden geholpen. Omdat De sttbventione het enio-e werk 
van Vives is, dat tijdens zijn leven in het Nederlands is ver:chenen 
zullen we hier en in het vervolg citeren uit Ben suverliic Tracteyt end; 
ordonnanc;e / gemaect bij Meester fan Loys Vives / op tonderboudt / 
bulpe / bijstant / endesecotws vanden Aermen (Antwerpen '533) ('"). 
Onder het hoofdstuk : Dat geen saken. ons en behoort te beZetten van 
anderen deucht te doene vraagt de schrijver zich af: "Wat prouffijte 
hebben nu die oude graven van vlaenderen vanden vergulden beelden 
sta:nd~ te brugghe inde hurch?" Dit laatste is een toevoeging, die 
dwdeI1Jker, dan Vives durfde doen, zei, wat hi; bedoelde. 

Maar de kern van het betoog is in de vertaling hetzelfde : de over
dadige vaderlandsliefde is een even grote vijand van de naasrenliefde 
als de pronkzuchr van de rijken. Door het doopsel is her verschil in 
nationaliteit komen te vervallen, ~erkt Vives op met Sint-Paulus, die 
~egt, ndat tusschen dye kerstenen ende die van eenen doopsele sijn 
Inden bloede ons here~'l Jhesu Christi en es gheen differentie tusschen 
Juede ende Grieche, Wale ende Vlaminck, Inghelsche oft Schotte". 
In het Latijn wordt alleen gesproken van Griek, bar'baar Fransman 
en :'la.ming. Even be1angri jk als de goede verstandhoudin~ tussen de 
natles IS de samenwerking tussen de standen, waarbij de machtigen de 
zwakken moeten beschermen. Een van de vormen, waarin dat kan 
gebeuren, is de rewerkstelling van bedelaarskinderen in fabrieken 
tegen een loon van een stuiver per dag en de kost. Ze zullen dan bi; 
wijze van tegenprestatie eenvoudige werkzaamheden, als het aan~ 
draaien van. raderen, moeten verrichten. lnrussen begrijpt hij heel 
goed, dat d!t za! rooeten gebeuren tegen de wit der ouders in, die 
weten, ciar er met schooien meer te verdienen vaIr. Het feit dat de 
pr~~lemen, die v.ives aan de orde Stelt, zo grODt zijn, clar hil er niet 
altlJd een bevredlgende oplosslug voor kan vinden, neerot niet weg, 
dat in dergelijke opmerkingen _zijn warroe belangstelling tOt citing 
komt voor de verwaarloosde jeugd, een vorm van sodale bewoO"enheid, 
die ~n:tig afsteekt bij de heersende opvattingen van zijn rijd, die in 
aanb1ddmg voor het Renalssance-ideaal alle aandacht richt op het 
begaafde kind met miskenning van het misdeelde. 

lntussen is Vives geen Don Quijote, die zonder een cent op zak 
het onrec~.t wil?e be~~rijden. Zijn idealisme is praktisch en vraagt om 
een degehJke flnanClele grondslag. In het hoofdstuk over de bestrij~ 

e~) Zie: ].P. Bouchery, Juan Luis Vives, in : De Gulden Passe-r XXII (1944) 
8 I (Bouchery). 
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ding van de kosten van de armenzorg (Vanden middele omme te fOU1'
nieren ten costen die hiM-toe behof,lwen sullen) merkt hi; op: ,.Wat 
in dese stede daaraf es, weet it nyet noch en wille dit niet ondersoucken 
te vreden sijnde met mijn -boucken. Maer ic hebbe wel horen seggen 
den ouderlingen, clatter vele sijn vanden Conincrijce van Spaengen 
die teenegader huer huushouden ende dat seer groor maeC!en metten 
renten vander hospitalen onderhoudende in stede vanden aermen hen 
selven ende huer familie" C~. Volgens Americo Castto kornt de zegs
wijze: "Ik weet niet, hoe het in Vlaanderen is" vocrt nit voorzich
tigheid. Vives wist volgens hem heel goed, dat ook hier de armen
meesters dikwijls onbetrouwbaar waren. In de uitdrukking: "Ik heb 
oude mensen horen zeggen", ziet hij het typisch joodse respect voor 
de overlevering tot uiting komen. Joods is volgens hem ook de wereld
lijke, niet-kerkelijke kijk op her leven. 

Tegen degenen, die kritiek op zijn voorstellen hebben, zegt Vives, 
dat ze later de Brugse "Senaat" zullen prijzen, omdat hi; hun van dienst 
was tegen hun zin. In het andere geval zouden zij dit ambtelijk lichaam 
er een verwijt van maken, dat het hen doodde door hen te beminnen. 
Vit deze mededelingen blijkt, dar Vives er zeker van is, dat zijn plan
nen in de Nederlanden eens verwezenlijkt zullen worden (al.). 

Dat deze hoop niet ijdel is gebleken. daarvan hebben we bewijzen 
te over. Tom is Brugge nier de eerste stad geweest, waar Vives' ideeen 
worden aanvaard. Het is eerder de laatste. Inrussen kornt er, reeds 
voordat zijn boek is gepubliceerd, in 1525 in leper een reglement op 
de armenzorg in Vives' geest. Maar de bedelorden, die het spontane 
geven van aalrnoezen als een wezenlijk onderdeel van de christelijke 
godsdienst zien, willen niets van een geregelde armenzorg weten. 
Reeds in 1530 doen zij een aanval op deze verwereldlijking van de 
charitas. In hetzelfde jaar wordt Jacques de Meyere uit leper, waar 
de armoede vanwege de gestokte wolaanvoer uir Engeland niet minder 
groot is dan in Brugge, naar Parijs gezonden om het oordee1 van de 
godgeleerden te vernemen. Maar zij beschouwen de bedelarij als lets 
heel gewoons, dat niet bestreden dient te worden. Deze opvatting 
wordt in de Nederlanden verdedigd door professor Cellarius (Chris
toffel Kellenaer), die zich in zijn Oratio pro pauperibus, ftt eis liceat 

(fA) Secours foL XLIIlv, IXIIIIr, LXXXVr, XLIIlv. 
Riber I 1378, 1394, 14.01, 1406. WatViv 67. 
e: l

) Am. Castro, Structure 532-3. 
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mendicare (Rede vocr de armen, opdat zij ruogen bedelen, 1530 ) 

opwerpt als spreekbuis van de oppositie. 
Intussen slaagr Vives erin de ongetwi jfeld edelmoedige hoogleraar, 

die het ware pro'bleem niet ziet en bijbelplaatsen vetkeerd verklaart, 
re overtuigen, zodat Cellarius, ze1f een leerling van het Drietalen
college, zijn mening herziet in zijn Oratio contra mendicitatem

J 
pro 

nova pauperum subventione (Rede tegen de bedelarij, vocr de nieuwe 
armenzorg, 1531). Hetzelfde jaar nog keurt de theologische faculteit 
van Parijs het reglement van leper goed en verbiedt Karel V de 
bedelarij en richt hij armeninstellingen op in Vives' geest. In 153 I 

en volgende jaren r.ichten leuven, Mechelen en Amersfoort zich naar 
het voorbeeld van leper. In 1534 volgen Brussel en Gent, en maakt 
Vives een nieuwe bekeerling in de figuur van ]acques Pape, die Vives' 
oplossing veel aanrrekkelijker vindt clan die der bedelorden. Dit ver~ 
klaart, hoe de eerste verhandeling van Elegiarum libri duo (Twee 
boeken met elegieen, Antwerpen 1534) in het voordeel van het be
delen is en de tweede adviseert het aalmoezen vragen re verbieden en 
re vervangen door officieel toezichr. 

Dergelijke aarzelingen maken duidelijk, dat de opvattingen op 50-

daal gebied in een overgangsstadillm verkeren. Maar de cijd dtingt tot 
een oplossing van het armenprobleem. In de jaren 37 tot 39 stelt 
Vives voor Hendrik HI, heer van Breda, een ordonnantie samen voer 
de aalmoezeniers. Maar nog in 1562 is het pleir niet geheel beslecht. 
Sradspensionaris Gilis Wyts moet dan de armenzorg nog verdedigen 
in zijn De continendis et alendis, domi pauperibtts (Over het thuis 
houden en voeden van de armen, Antwerpen I562). In Spanje is de 
overheid nog lang niet toe aan armenzorg en de bedelorden houden 
er verbeten vast aan het middeleeuwse aalmoezenstelsel. Zo doet de 
Spaanse augustijn Fray Lorenzo de Villavicendo in I564 een aanval 
op WytS' ideeen in De oeconomia saC'f'a circa pauperum curam (Over 
de heilige ecomonie met betrekking tOt de armenzorg). De Spaanse 
dominikaan, godgeleerde en jurist, Fray Domingo de Soto slillt zich 
daarbij aan met zijn Deliberaci6n en la causa de los pobres (Beraad
slaging in de kwestie van de armen). Hij begrijpt niet, waarom het in 
leper aan buitenlandse armen verboden is binnen te komen, tenzlj ze 
door een ramp hun bezittingen hebben verloren. De kwestie wordt 
besloten door een dispuut voor de Leuvense universiteit, waar de 
oplossing van Vives' vriend Pieter de Corte: de armeninstellingen 
bevorderen, maar ruimte te laten VOOr individuele liefdadigheid wordt 
aanvaard. Dit besluit vindt navolging in heel de Nederlanden. 

- !O5 -

Ook om deze reden blijkt opnieuw behoefte aan een vertaling van 
De Subventione re bestaan. Zo verschijnt in I566 te Antwerpen een 
Oostnederlandse gekleurde versie met een opdracht van de vertaler 
Hendrik Geldorp aan "den edelen eervasten etc." Renick van Cam
minga, regent van het weeshuis en armenvader te Leeuwarden'. Dit 
laatste doet veronderstellen l dat deze uitgave in het Noorden een 
groter verspreiding vond dan de Zuidnededands gekleurde vertaling 
van 1533, die eveneens werd uitgegeven in de Scheldestad. Als in I58'2 
(volgens anderen in 1564) de stad Brugge de bedelarij aan banden 
legt in de geest van Vives, is De subventione al in de belangrijkste 
Europese talen overgezet. Pas in 1781 doet de Valentiaan Juan de 
Gonzalo dit vaor het Spaans (8?). 

De ironie der geschiedenis wil, dat Vives, die zo bezorgd is voor de 
armen, door zijn edelmoedigheid haast zelf tot de bedelstaf komt. De 
oorzaak hiervan is zijn conflict met de Engelse koning, die hij in zijn 
aangehaalde brief aan Cranevelt van 11 navember I523 nog om zijn 
vrijgevigheid en zachtzinnigheid heefr geprezen (Il 1753). Hoe heeft 
hij zich in Hendrik VIII vergist ! De eerste wrijvingen ontstaan, door~ 
dat Vives in eell epistel van oktober 1525 de vorst, die op aanstoken 
van de afgunstige kardinaal Wolsey naar oorlog met Spanje streeft, 
tot vrede aanspoort. Zijn tweede bezoek aan Engeland van februari 
tOt mei 1526 wordt erdoor vergald, en. ofschoon hij nog allerlei 
gunsten weet te verwerven zoals een in- en uitvoervergunning voor 
wijn, hout en koren, toch proberen de koning en kardinaal Wolsey, 
die het keizer Karel kwalijk neemt hem de weg naar de gedtoom4e 
tiara te hebben afgesneden, zijn invloed re verkleinen. Wolsey zoekt 
zelfs in alle haast gebruik te maken van Vives' afwezigheid in mei 
1526 om over het lecroraat van het Sacramentscollege te beschikken. 
Hij wil deze functie, die aan een Spanjaard was toevertrouwd, aan
bieden aan de Duitser Goc1en, directeur van het Drietalencol1ege en 
de belangrijkste verbindingsman russen Erasmus en de Nederlanden. 

(62) Tril. III 29I-3, 437. WatViv 71. Bonilla II 278-9. 
Francken 154 spreekt van het Brugse statuut van I564. Boseh 5. 
Vanden Armen toe onderholden des hooghgheleerden J ohannis Lodovici 

Vivis twee boeeken. Uitden latijn int duyrhs ghestelt dellr Henricum Geldor
pium (Thantwerpen 1566) 3. Kon. BibL Brussel, Kostbare Werken, II 14405· 

vgl. Verzameling kostbare werken, ontstaan Van een afdeling van de Konink-
lijke Bibliotheek (Brussel I961) 57-9. 
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Maar Goc1en, die· Vives sedert zijn afwezigheid in Engeland was 
opgevolgd als opvoeder van Croy, weigert de benoeming (S3). 

Bij Hendrik VIII in ongenade gevallen, probeerde Vives in de 
gunst re komen bij Karel V. Eigenlijk had hij, pacifist in hart en 
nieren, evenmin a15 Erasmus veeI bewondering vaar de monarch, wie 
het zwaard naar zijn zin al re 10s in de schede 2at en die geloofs~ 
twisten met gewapend geweld dacht re kunnen beslechten. Maar er 
was een ogenblik, waarop hi; hoopre de keizer re winnen voor zijn 
pacifisme en tegelijkertijd zijn financiele steun re verwerven. Al in 
1523 zwaait hij de vorst, in zijn De consttltatione (De beraadslaging), 
de 'groetsr mogelijke lof toe. De aanleiding is schijnbaar onnozel : de 
opmerking, dat een naam, op zichzelf iets onbelangrifks. dikwijls groot 
gewicht aan een argument kan geven. Een ander voorbeeld is vo1gens 
Vives de naam Philips, omdat ons die klanken doen denken aan de 
vriendelijkste en meest rechtschapen man, die Belgie ooit had gezien. 
Het is duidelijk, dar hier de vader van Karel V wordt verheerlijkt, 
die de bijnaam de Schone droeg, maar wiens 1even niet zo v1ekkeloos 
was, als Vives deed voorkomen (ll 820). 

Toen in 1526 de keizer een verpletterende nederlaag toebrachr aan 
Frans I hij Pavia, waarmee de Italiaanse DOrIOg werd besloten en 
Doornik in Belgie teruggewonnen, zinspeelde hij op die gebeurtenissen 
om aan re tonen, dat wie het zwaard opneemt (in dit geval de koning 
van Frankrijk) er door zal omkomen (II 46). Vives schrijft dit in zijn 
De Europae dissidiis et bello tttrcico (Over de verdee1dheid van Europa 
en de Turkse oorlog), waarin hij de christelijke naties aanspoort om 
vrede re sluiten, ten dnde het mOhammedanisme beter te kunnen 
be5trijden. Dezelfde gedachte, maar dan meer uitgewerkt, vinden we 
terug in De concordia et discordia in humano genere (Over de een~ 
dracht en de tweedrachr onder de mensen, 1526), opgedragen aan 
Karel V zelf. Uireraard spl'eekt de noodlijdende geleerde in dit werk 
telkens in zeer v1eiende bewoordingen over de keizer en zijn VOOr~ 
geslacht. Zo verte1t hij in het eerste hoofdstuk, dat Philips, prins van 
Bourgondie eens incognito in een herberg aan een man uir het yolk de 
goede raad gaf om nooit over vorsten te spl'eken, want a15 hij hen 
prees, zou hij liegen en, als hij hen kritiseerde, liep hij gevaar. Dit 
voarbee1d dient dan ter illustratie van het adagium, dar de waarheid, 
hard als zij kan zijn, als belediging wordt opgevat en de leugen even~ 

(-%) Trit II 245, 6II. Mon. 20. VochtJo. 545. 
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eens, omdat zij vals is. De prins, op wie gezinspeeld wordt, kan nie
mand anders zijn als de populaire Philips de Goede. Het is merk~ 
waardig, dar van zijn nakomeling Karel V soortgelijke anekdoten 
worden geschreven. Men vraagt zich zelfs af, of we hier een van de 
bronnen hebben van Michiel de Swaens De Gec1'oonde Lee-rsse (r688), 
waar de keizer ook incognito rondgaat om de geestesgesteldheid van 
zijn onderdanen te kennen. Overigens komt dit gegeven al voer in de 
Duizend-en-een-nacht, waar Harun-el-Rasjid de rol speeIt van de onbe
kende soeverein (II 92). 

Terwijl aan Philips de Goede wijze, ofschoon niet erg idealistische, 
woorden in de mond worden ge1egd, heeft Vives geen goed woord over 
voer Karel de Stoute, die naar zijn mening de Nederlanden op de rand 
van de afgrond bracht (II 99). Even later wordt een soortgelijke be
schuIdiging geuit tegen Karel, de koning van Frankrijk, die Vlaan
deren vernietigde. Bedoeld moet hier zijn Karel VIII (r470-1498), die 
in 1493 gedwongen was de onvoordelige vrede van Senlis met Maxi~ 
miliaan van Oostenrijk te sluiten (ll 101). Aan1eiding tot veel oorlog 
en oproer is vol·gens Vives het samendrommen op pleinen. Brugge 
heefr er vijf en Vives vindt ze veeI te Iawaaierig en te druk bezocht 
en dar, terwiji het oude Rome, dat naar verhouding veei belangrijker 
was in zijn tijd, er aan drie voldoende had (ll ! 12). De gevaren van 
zulke samenscholingen worden nog verhoogd door het feit, dat som
mige mensen bijzonder opvliegend zijn. Zo verte1t Vives, dat hij kan 
getuigen, dat in Brugge twee braers door hun familie werden gedood, 
de ene om een ellendige erfenis, de ander, omdat hij net iets te veel 
had gezegd (Il IIS). 

In groter verband nemen dergelijke dodelijke twisten de vorm aan 
van werkelijke katastrofen. "Immers oorlog," zo betoogt Vives, ,Js 
even nadelig voor de handel, a1s vrede er bevorderlij'k voar is. Grare 
opeenhopingen van zakenIui in handelscenrra als Antwerpen, Medina 
del Campo en Lyon, steden waar jaarmarkren worden gehouden, bren~ 
gen voordee1 en doen de prijzen niet bijzonder srijgen. Maar her 
samendrommen van een' tienduizend man krijgsvolk is oorzaak, dar 
er in de streek, waar zij ver5chijnen geen sreen op de andere blijft, 
zoals de Nederlanders zich nog zullen herinneren van zestien jaar 
gelden." Het is duidelijk, dat hier wotdt gezinspeeld op de stroop
rochten, die Karel van Gelder in 1510 hield in het Nedersticht (n 134)· 
Tegenover de nadelen van deze eigentijdse plunderingen srelt Vives 
clan de voordelen van de inrernanonale handel. In vredestijd kunnen 
afgelegen gebieden elkaar bevoorraden, in oorlogstijd kunnen zelfs 
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nabijgelegen Ianden als Vlaanderen en Engeland geen handeI drijven 
(II 141). Dergelijke stagnaties in het internationale verkeer, gevoegd 
hij de vele andere oorlogsrampen, werken weer de algemene verpaupe
ring in de hand. "Zo zien we," aldus Vives, "dat veeI edellieden in 
onze geliefde Nederlanden daardcor rot de bedeIsraf zijn verva!len". 
Veertig jaar later zou de verarming van de verbonden edelen een der 
belangrijksre aanleidingen worden tOt de Tachrigjarige ooriog (II ISO). 

Het medeleven, dat Vives herhaaldelijk betuigt mer de vele coriogs
tampen, die de Nederlanden dikwijls zo onrechtvaardig treffen, staat 
in felle tegenstelling tot de afkeer, die hij zegt te voeIen van sommige 
nationale ondeugden als de onmatigheid en de daarmee samenhangende 
volksgebruiken, die soms sterk het karakter aannehlen van volks
misbruiken. 

Op 2 september 1526, door vrienden meegetreond naar de Leuvense 
kermis, belandt hij in een waggelende treep mannen, zatter dan een 
kanon. Hij had zijn verblijf in de academiestad verlengd om getuige 
te kunnen zijn van dit hem als grappig aangeprezen schouwspeI, maar 
aIs het volksvermaak ten einde is, zijn de diligences zo vol, dat hij 
niet kan vertrekken. In de brief, waarin hij deze belevenissen meedeelt 
aan zijn boezemvriend, laat hi; ook weten, dat zijn zuster vreest, dat 
ons nevelig klimaat de gezondheid van Juan Luis ongunstig beinvloedt. 
Hieruit kan bezorgdheid spreken, maar ook verlangen om hem terug 
te zien (II 1774-1775). 

De verhouding met Hendrik VIII bereikr haar dieptepunr ri jdens 
het vijfde bezoek aan Engeland, van oktober 1527 tot april 1528. 
AIs Vives het clan opneemt voor de koningin, in wat de humanisten 
noemen de kwestie van Jupiter en Juno en wat in de geschiederus 
staat geboekstaafd aIs het echtscheidingsproces van Hendrik VIII 
regen de paus en de afscbeiding van de Anglicaanse Kerl<:, wordr hij 
met de Spaanse ambassadeur kardinaal Ifiigo de Mendoza, de latere 
bisschop van Brugge (II 876), opgesloten en a!leen vrijgelaten op 
voorwaarde, ciat hij belooft nooit meer een voet te zetten op Engelse 
bedem. Vives, die nog hoopt op bemiddeling van Erasmlls, wordt ook 
daarin bedrogen. Talesius, de zoon van een lakenwever uit Haarlem 
- het Griekse woord talasia betekent wolspinnen heeft als 
amanuensis van Erasmus het nieuws van de dreigende echtbreuk over
gebracht CH). "De hemel beware me veor inmenging in de echteli jke 
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ruzies van Jupiter en Juno," krijgt Vives te horen van een ijskoude 
en oervoorzichtige Erasmus, die de Spanjaard wel zi;n strengheid tegen~ 
over de vrouw durfde verwijten, maar die zijn hoffelijkheid ten enen~ 
male misr (2 sepr. 152S) ("). 

Aanvankelijk wordt deze ridderEjkheid niet eens op prijs gesteld 
door de verstoten echtgenote, omdat Vives haar de raad geeft van 
iedere verdediging af te zien. Pas later begrijpt ze de juistheid van die 

houding. 
Sinds Erasmus om politieke redenen zijn vriend Vives met reserve 

behandelr, doet Goclen herzelfde. Hij is degene, die rondverrelt, dat 
de Valenciaan wee orationes wilde houden om de verkoop van zijn 
De disciplinis (Over de leervakken, 1531) te bekostigen en dat hij 
Rescius die zij'n Instructio ad sapientiam (I524) had gedrukt, tever~ , . 
geefs probeerde over te halen om dat werk op de pers te Ieggen ( ). 
Dat de goede verhouding verstoord is, blijkt ook indirect, als de 
Ciceronianus (1528) van Erasmus uitkomt. In deze satire op de navol~ 
gers van Cicero, die een hele nacht doorbrengen met het oppoetsen 
en bijschaven van een enkele zin, komt een Ejst voor van de belang~ 
rijkste schrijvers, waarin de naam van Vives onrbreekt, wat het protest 
van Ursinus Velius ten gevoIge heeft. Ook Alonso de Valdes blijkt 
hierover verbaasd in een brief van 15 mei 1529- Vives drukt des~ 
ondanks zijn bewondering illt voor de Ciceronianus in zijn boek ov~~ 
de briefstijl (1529) en in een brief van I oktober aan Erasmus. 1;1;11 
zegt daar, dat hij het meer geproefd heefr dan gelezen, zo vermakehJk 
heeft hij her gevonden ("). Het blijkt hier weI, dat de roem der wereld 
hem maar matig interesseert. T egenover deze waardige houding maakt 
de plichtmatige lof, die de Hollander hem toezwaait in het eerste deel 
van zijn volledige Augustinus (1529), de indruk van een pleister op 
de wonde ("). 

Niet iedereen verdraagt even gemakkelijk de grilligheid, waarmee 
Erasmus zijn zangberg regeert. Diar is de Spaanse historicus Juan 
Gines de Sepulveda. Naar aanleiding van diens libellus De fatuo et 
libero arbitrio (Over de dwaze en de vrije wH, Rome 1528) noemt 
Erasmus de veertigjarige geleerde, die al zesrien jaar voor studie in 
Itali(.~ vertoeft en die al heel wat werken op zijn naam heeft staan, een 

(86) Mon. 19-34, 
(") Tril. II 616. Riber II 851, 879; 1718. 
(87) Bouchery 87, 
(OS) WatViv 73- HumBrab 74, 
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veelbelovend schrijver, alsof het een beginneling betrof. SepUlveda 
beklaagt zich over deze behandeling in een brief aan degene, die uit 
de hoogte tegen hem doet. Vier jaar later komt hij op voor zijn vriend 
Alberto Pio, een ltaliaan, door wie Erasmus was aangevallen. De Rot
terdammer antwoordt hem in een slordige haastbrief, waarin hij zijn 
misv~ttir:?~n in de uitga~e van het Nieuwe Testament moet toegeven, 
rerw1)l hI] m het post-scnptum de hoop uitspreekt, dat Sepulveda zich 
ni~t beledigd zal. voelen over het verwaarloosde uiterlijk van zijn 
ep1steL Maar dat 1S wel het geval. Toch betreurt de trotse historicus het 
heengaan van de meester, want voor het vermelden daarvan onder
breekt hij in 1536 zijn kroniek van Karel V (B!). 

. ~et ~~rdeel .van Sepulveda over Erasmus is dus vrij gematigd: hij 
IS met Zljn vunge bewonderaar, maar evenmin zijn criticaster. Overi
gens is de beoordeling van de Nederlandse hervormer in Spanje aan 
de orde van de dag. De twisten tussen de voor- en tegenstanders lopen 
zo hoog, dat de grootinquisiteur Alonso Manrique, wiens zoon Rodrigo 
een van Vives' meest geliefde leerlingen wordt, in okrober 1527 een 
theologenvergadering bijeenroept in hetzelfde Valladolid, dat in mei 
getuige is geweest van de doop van de toekomstige Philips H. De 
gezangen bij die gelegenheid waren uitgevoerd door de Nederlandse 
kapel van de keizer en vier als engelen verklede knapen zongen de 
jonggeborene toe op zijn weg naar de kerk. Er zouden nog levende 
sch~lderijen in Vlaamse r;rant zijn vertoond, maar vanwege de plun~ 
denng van Rome werd dIt afgelast. Fen minder luchtig verloop heeft 
de o~vo1tooide theologenvergadering, waar Karel V door partijdige 
keuze van scheidsrechters het erasmisme een schijnbare overwinning 
weet te bezorgen. Het gezag van de gevierde man wordt openlijk 
erkend door keizer, paus en inguisitie. Hiermee is dan het anti-eras
misme voorlopig we! bezworen, maar de tegenstanders blijven wachten 
op een gelegenheid om de kop op re steken. Die kans zal zich pas goed 
voordoen, wanneer de prins, die bij zijn doop te Valladolid door Neder
landse jongens is toegezongen, als Philips II de troon beklimt. In IS S9 
komen Erasmus' werken ook op ~et schiereiland op de Index en pas 
na het. proces tegen El ~rocense ~~ 1575 wordt het citeren uit zijn 
geschnften een bedenkeh]ke zaak ( ). Deze lankmoedigheid tegenover 

(&6) Aubrey Bell, Juan Giues de Sepulveda (Oxford 1925) 32-33. 
(110) Higinio Angles, ~ mUsica.en!a Corte de Carlos V (Barcelona 1944) 25. 
J. Brouwer, Erasmus In SpanJe, 10: Boekenschouw, 15 okt. 1936, over-

dwk p. 6. 
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een buitenlander vormt een rypisch Spaanse paradox: Nebrija wordt na 
zijn terugkeer uit Italit~ vervolgd en Erasn:us ook na zijn ~ood nog .zo 
lang mogelijk beschermd. Meer nog dan mt onrzag voar Z1]n machtlge 
protector, de keizer, kornt deze merkwaardige houding voart uit bewon~ 
derin (7 voor zijn uitzonderlijke gaven. 

D: felste tegenstanders van Etasmus zi jn intussen de humanistisch 
geschoolde theologen van AlcaIa. Zij stmen ook op hervorming aan, 
maar hebben weinig belangstelling voor het esthetisme van de Hol
lander en vinden zijn grapjes op monniken en kerkelijke auroriteiten 
roaar gevaarlijk. Ze zijn de voorlopers Van de contra-reformatie en 
kunnen niet zonder meer op een lijn gesteld worden met de behoud
zieke elementen, voor wie vernieuwing met innerlijke uitholling ge
lijkstaat en die de joden~ en moren-werende Kerk van de middeleeuwen 
het liefst zien voartgezet. Hun -gezag wordt inrussen geschaad door de 
onbeheerste uitvallen van een Stunica. In een brief van 21 maart I529 
aan Juan de Valdes betitelt Erasmus hen als ,,~aardevliegen", c¥.e hem 
en de zijnen in Spanje vervolgen. Maar ge1ukbg - zo voegt hI] eraan 
toe - lk kan daar nog rekenen op talrijke medestanders ca). Heel 
anders van aard is de tegenwerking, die het erasmisme in Engeland 
ondervindt. De koning is daar een verklaard voorstander van her
vorming en humanisme, maar om zuiver persoonlijke redenen leidt 
dit tot een botsing met de Moederkerk, waarin Vives bekneld raakt. 
Toch spreekt Erasmus' vriend nog be1eefd over de vorst in. zijn De 
officio mmiti (1528), de manlijke tegenhanger van de Fo~na, ?ok 
in dit oorspronkelijk in het Spaans geschreven werk bhJkt Vlves, 
sprekend over de plichten van de echtgenoot, toch nog het roeest 
over de vrouw bezorgd. Onder het hoofdstuk over de keuze van de 
eega waarschuwt Vives tegen het huwen beneden of boven zijn stand. 
Zijn Leuvense hospes, die afkomsti~ w~.s uit Friesland, ha~ hem een 
geval verteld van een rijk man mt ZlJn geboor~estad, dIe om een 
gemakkelijk leven te hebben een vr?uw huwde mt het yolk. Ze w~s 
ook niet bi jzonder knap in verhoudmg tOt wat men daar gewoon 15, 

want in Friesland bestaat een opvallend type van vrouwelijke schoon
heid. Ze was bovendien zo slonzig, dat ze haar man aHeen ongeluk 
bezorgde. Na haar dood huwde hij met een vrouw van zijns gelijke en 
daarmee werd hij gelukkig. De les, die wt dit voorbeeld valt te halen, 
onderstreept Vives door een epigram van Callimachus te citeren. We 
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zien hier een methode, die kenmerkend is voor Vives en die dikwijls 
wordt toegepast: het aanvullen van de wijsheid det klassieken met 
gevallen, bekend uit eigen waarneming en omgeving, en met actuali~ 
teiten uit de Nederlanden (I 1287.8). 

Nog fataler dan een huwelijk boven haar stand is voer de vrouw 
het lezen van lkhtzinnige lecruU!. Vooral verderfelijke verhalen en 
romans moeten het ontgelden. Aan de Index van de Foemina worden 
nu toegevoegd : de Fabels en de Ezel van Apuleus en bijna alle samen. 
spraken van Lucianus en in de volkstalen de Tristans (Tristan en 
Isolde), de Lan-selots (een van de ridders der Tafelronde), de Ogiers 
(over Ogier van Ardennen, een karolingische held), de Amadissen en 
de Arthurs (de koning van de Tafelronde). Al de genoemde helden 
komen voor in de Middelnederlandse letteren, behalve Amadis, die 
vooral Iberisch is. Wel moeten zijn avonturen bekend zijn geweest aan 
de schrijver van de Roman- van Hein-rick ende Margariete van Li-m~ 
bor-ch, een kruisvaardersverhaal ('12). Het is duidelijk, dat met deze op~ 
somming een groot deel van de Middelnederlandse en Middelspaanse 
letteren wordt veroordeeld, om van de Franse maar te zwijgen (I 1308). 

In het voorafgaande bleek aI, dat Vives bovendien tegenstander is van 
het vertonen van mysteriespelen. 

Voor hwnanistische verhalen met morele strekking maakt de strenge 
veroordelaar van de romankunst een uitzondering. 20 wil hij de 
Utopia van More in handen van alle studenten, ja zelfs van toekomstige 
heerseressen als Mary Tudor zien (9~). Zelf bezondigt hij zich ook wel 
aan dit soort van vertelkunst, dat clan als een vorm van waarheid wordt 
opgedist. Zo beweert hij in een ongedateerde brief aan Francisco, 
hertog van Bejar en graaf van Benalcazar, dat een oude Bruggeling, 
die als knaap in dienst was geweest bij Philips de Goede van Bour
gondie, hem heeft meegedeeld, dat de hertog, die erg van grappen 
en soortgelijke dingen hie1d, 's nachts van een feestmaal komende met 
enkeIe van zijn beste vrienden, midden op een plein een man uit het 
yolk vond, die zijn roes lag uit te slapen. De hertog wilde hem graag 
als proefkonijn gebruiken om te weten, of het leven werkelijk een 
droom was, een onderwerp, dat ze soms hadden aangesneden. Daarorn 
beval hij de man op te nernen, hem naar zijn paleis te brengen en in 
het hertogelijk bed te leggen. De volgende morgen werd de onbekende 

(92) WatVal 51. GLN I 47,121; II 49. 
(") BusL 46+ 
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als Philips de Goede zelf begroet en die rol vervulde hij de hele dag. 
's Nac'hts wetd hij weer zat op straat gelegd, waar hij 's morgens ont
waakte, niet anders menende, dan ciat alles maat een droom was 
geweest. Daarop volgt dan de moraal, dat het enige verschil tussen 
die fantastische dag van de dronkaard en ons korte leven hierin bestaat, 
dat het laatste iets langer duutt, maar het is even ijdel (~4). 

In dit verhaal komt duidelijk tOt citing, hoe merkwaardig inconse
quent de schrijver van de Somnium Scipionis tegenover de tomankunst 
staat. Om te behagen aan een edelman "verlaagt" hij zich tot een 
"moraliserend" verbaal over een onmatig soort mensen, dat hij her~ 

haaldelijk zegt te verachten. Hij ontleent aan de "leugenachtige" 
romankunst zelfs de manier van introductie, waarbij het gefantaseerde 
wordt voorgesteld als werkelijk gebeurd, een trucje, waarvoor een 
geleerde als Vives zich eigenlijk zou moeten schamen. Of was hij zo 
lichtgelovig, dat hij de mededelingen van een gewezen Brugse pret
maker voetstootS aannam ? Maar ook al zou de geschiedenis echt waar 
zijn, dan nog ligt de litteraire invloed vOOr de hand. De middeleeuwse 
vorsten en met name de Bourgondiers schrokken er niet voor terug om 
de grauwe werkelijk:heid tot het roneel van een of ander vertelsel te 
maken. De Philips de Goede uit de brief aan de hertog van Bejar han
delt tenminste ongeveer zoals Harun~el-Rasj1d in het verhaal van 
Abu-I~Hassan de schelm, dat voorkomt in de alf~lailat-wa-laila (Dl1i
zend~en-een-nacht), een sprookjesverzameling, tOt stand gekomen tus~ 
sen 800 en 1500 en voornamelijk tussen 1000 en 1200. Het verhaal 
van Abu-l-Hassan de sche1m, dat op zijn beurt weer li;kt op sommige 
oud-Indische legenden over de jeugd van Boeddha, kornt niet voor in 
de onvolledige Calcurta-uitgave (,814) en is ingelast tussen de 388'. 
389'El nacht en de 389'El-39d' nacht. De ondertitel is De ontwaakte 
slaper. 

Het sprookje vertelt, hoe Abu~l-Hassan, de ZOon van een koopman 
ten tijde van kalief Harun~e1~Rasjid. de tijdgenoot van Karel de Grote, 
na de ene helft van zijn erfenis te hebben opgemaaJa, erover verbitterd 
was, dat de vrienden, met wie hij alles had verteerd, hem lieten steken 
in de nood. Hij besIeot daaroffi, toen hij de andere helft aansprak van 

(H) Ioannis Ludovici Vivis Valentini, D. Francisco Dud Bejaris Epistola, 
in: Epistolarum, quae hactenus desiderabaotllr, Farrago: adiectis etiaro ijs, 
quae in ipsius openbus ext,ant (Antverpiae I556) 25 v-27 v. 

Riber II 1678. 
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zijn fortuin, om voortaan alleen nog met vreemden te feesten en wel 
in· de nacht en op de daaropvolgende morgen te doen, alsof hij hen 
noeit had onrmoet. Eens toen de kalief zijn gast was, vertelde hij hem 
de geschiedenis van de bedelaar, die zijn maaltijd niet betaalde, en van 
de kok, die paardevlees voor rundsvlees opdiende. Toen de kok de klap~ 
loper wilde doen grijpen, zinspeeIde deze op een paardestaart, waarna 
de ander verklaarde, dar hij zich had vergist. De moraal van deze 
geschiedenis "Wie zonder zonde is, werpe de eersre steen" beviel de 
kalief zozeer, dat hij Abu~l-Hassan toestond een wens te doen. De 
verbitterde doordraaier sprak daarop het verlangen uit om re mogen 
heersen, ten einde zijn buren, de vier schijnheilige sjeiks uir de moskee 
en de imam (de islamitische priester) vierhonderd zweepslagen te 
kunnen geven, omdat ze kwaadspraken over zijn nachtelijke drink
gelagen. 

Toen de kalief dit hoorde, bedacht hij zich niet lang, deed heimelijk 
een bedwelmend kruid in het wijnglas van Abu-l-Hassan en liet zijn 
gastheer verdoofd wegvoeren naar zijn paleis, waar hij bi; het onr
waken aIs "de heerser der gelovigen" werd begroet. Toen hij na lange 
aarzeling in zijn rol van kaHef ge1oofde, liet hij zijn moeder honderd 
dinars geven en zijn lasterende buren ruchtigen door hen omgekeerd 
op ezels door de stad te laten geselen. een srrafvorm. die in de acht
tiende eeuw nog in Sevilla bestond. Abu-l-Hassan genoot van de 
wraak, van de gedienstigheid der eunuchen en mamelukken en van 
het luitspel der knappe slavinnen. De ontnuchtering kwam 's morgens, 
toen hij weer in zijn eigen bed ontwaakte en zijn moeder bezorgd 
naast hem stand, terwijl hij warraal uirsloeg en schreeuwde, dat hi; 
de heerser der ·gelovigen was en dar hij zijn moeder honderd dinars 
had gegeven en de sjeiks had laten tuchtigen. Toen zijn razernij, on
clanks de verzekeringen van de toegestroomde omstanders, niet -be
daarde, bond men hem vast en bracht men hem naar een krankzin
nigengesticht, waar hij werd vastgeketend aan een venster. Pas den 
dagen later bekende hij Abu~l-Hassan re zijn. 

Na zijn genezing kwam de kalief weer bij hem op bezoek, maar de 
wantrouwend geworden Abu-l~Hassan wilde hem aanvankelijk niet 
ontvangen. Zijn ar-gwaan bleek gegrond, want weer slaagde de heerser 
erin hem te benevelen en naar zijn paleis te rransporteren. Maar daar 
reageerde 's morgens het ontnuchterde fuifnummer heel anders op de 
droom-werkelijkheid dan de eerste keer. Omdat hij nieuwe teleurstel
lingen vreesde, weigerde hi; aanvankelijk zijn zachte sponde te ver~ 
laten. Teneinde zich geheel van de realiteit te overruigen, liet hij een 
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mameluk (een Turkse soldaat van de lijfwacht) in zi;n oor bijten, maar 
de man, die slecht Arabisch verstond, begreep hem niet goed en beet 
het gevoelige lichaamsdeel bijna van zijn houfd af. Alleen een wel
gemikte opstOpper was in staat de Jmager buiten werking te stellen. 
Nauwelijks van de schrik bekomen, verbaasde Abu-l-Hassan het per~ 
soneel en de verdekt opgestelde kalief, door op de maat der tonen, die 
luitspelers aan hun instrumenten ontlokten, en zonder door enig kle
dingsruk gehinderd te worden en terwijl fiiets zijn schamelheid bedekte, 
een dwaze dans uit te voeren. De kaHef, die zich bijna doodlachte, 
werd zo door Abu-l-Hassans geestigheid geboeid, dat hij besIoot hem 
voor altijd tOt zijn disgenoot te maken. 

Wat inrussen ook veranderde, nier de verkwistende aard van Abu-I
Hassan, die inmiddels van de kalief de schone slavin Nuzhan-el-Fuad 
tot vrouw had ontvangen. Toen het geld geheel was opgemaakt, zonnen 
zij op een list. Nuzhan ging met verscheurde kIeren naar Zu:baida, de 
vrouw van de kalief, en vertelde haar weeklagend, dat haar man was 
gestorven. Om haar te troosten gal Zubaida haar het gebtuikelijk 
geschenk : honderd dinats en een stuk zijde. Abu-l-hassan klaagde op 
dezelfde manier zijn leed bij Hatun-el-Rachid, terwijl hij beweerde, 
dat Nuzhan was gestorven. De heerser, die zich in de vergadering be~ 
vond, gaf zijn tafe1genoot het traditionele geschenk. Hiermee niet 
tevreden, ging hij naar huis, om zijn vrouw te troosten bij dit droeve 
nieuws. Hi; vond haar reeds in tranen gehuld, maar niet om Nuzhan, 
doch om haar echtgenoot. De echrelijke woordenstrijd, die hierop 
ontStond, omtrent de identiteit van de gestorvene, liep uit op een 
weddenschap. Een onpartijdige bode, de betrouwbare Masrfu, zou uit
komst bieden. Abu-l-Hassan echter, die op aIle eventualiteiten was 
bedacht. zag hem komen, waarschuwde haastig zijn vrouw en zei haar, 
dat ze zich dood moest houden. Weeklagend zette de schelm zich aan 
haar voeteneinde. De plechtige verzekering van Masrur, dat Nuzhan 
de ongelukkige was, bevredigde Zubaida niet, die een vrouwelijke bode 
uitzond. Deze keerde terug met de mededeling, dat de man was over~ 
leden. Hierop belsoten ze alle vier naar Abu-l-Hassans huis te gaan. 
Deze had oak nu weer hun gedachten geraden en zich samen met zijn 
echtgenote op het doodsbed uitgestrekt. De kalief. die het bedrog wel 
bemerkte, zwoer hierop. dat degene van hen, die het eerst gestorven 
was duizend dinars zou krijgen. Hierop sprong de mannelijke schijn
dode het eerst overeind, met de plechtige verzekering, dat hij het eerst 
het leven had gelaten, de kalief bezwerend zijn belofte te houden. Zijn 
vrouw beweerde inrussen, dat zij het eerst de eeuwigheid was ingegaan. 
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Beiden zetten zij uiteen, dar zij wt schaamte nier om geld hadden 
durven vragen en daarom hun toevlucht hadden genomen tot een list. 
De kalief lachte om de goede kluchr, tor hij niet meer kon, en gaf 
zijn <!isgenoot veel meer dan hij hem had gevraagd. Abu-I-Hassan 
leefde tot zijn doed onbezorgd in het paleis. 

Bij vergelijking van de twee verhalen blijkr duidelijk, dat Vives nier 
meer biedt clan een verkorte verS1e van de vertellmg, waarmee 
Sjechrezad een hele nacht moest vullen. Hij heeft er aUeen uit geno
men, war hij veor zijn moraliserende strekking nodig had en de roeest 
aanstootgevende passages eruit verwijderd. Maar door die doelgericht
heid is her sptookje wezenlijk geschaad. De onrgoocheling van de 
teleurgestelde fuiver, zijn verlangen naar heerszucht en wraak, de 
bedwelming door degene, die zijn wens wil vervullen, zijn tot een 
ordinaire dronkenschap geworden, tot een roes, waarvoor geen psycho
logische verklaring wordt gegeven. De herhaalde grap, met de telkens 
verschillende reacties van het slachtoffer, zijn tot een enkele geredu
ceerd. Over de wanhoop bij het ontwaken wordt niet gerept. Tenslotte 
is de houding van ,.Philips de Goede" veel ruwer, want hij bekommert 
zich verder om zijn slachroffer nier, tetwijl Harun-el-Rasjld begrijpt, 
dat hij voor zijn vermaak moet beralen, waarbij hij de onderhoudende 
schelm alleen op de proef srelt om zijn kwaliteiten als tafelgenoot 
beter te kunnen peilen. Van de andere kant kan hij een ·goede gtap 
waarderen waarvan hijzelf het slachroffer wordt. Het is inmssen niet 
waarschij;lijk, dar Vives het verhaal zelf rechtstreeks nit het Arabisch 
heefr bewerkt. Nergens blijkt, dat hij deze caal beheetsre. Maat het is 
mogelijk, dat een gedeeltelijke overzetting van het sptookjesboek in 
het Latijn, Spaans of Hebreeuws reeds circuleerde, ofschoon de oudst 
bekende westerse vertalingen pas van 1701 (Engels) en 1704 (Frans) 
dateren. Als moge1ijke vertaler kornt in aanmerking de Leuvense 
arabist Clenardus, met wie Vives goed bevriend was en die in de tijd, 
waarin de brief aan de hertog van Be-jar vermoedeli jk werd .geschreven, 
-dat is omstreeks 1529 nog niet naar Spanje was.vertrokken. In 
ieder geval is hiermee vastgesteld, dar de westerse navolgingen van de 
oosterse raarnvertellingen veel ouder zijn dan de Comes chinois (1725) 
van Gueullerre. Ook hier blijken de humanisten weer eens de weg
wijzers geweest te zijn van de schrijvers der Verlichting. 

Waarschijnlijk ook door bemiddeling van Vives is het verhaal van 
Abu-el-Hassan van invloed geweest op andere droomlitteratuur uit de 
Baroktijd, zoals het voorspel van Shakespeares Getemde leeks (wsc~. 
"594) en Calderons Het leven is een droom (1635). In Nedetland 1S 
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het gegeven bewerkr door Jacob Cats in zijn emblemara-bundel Doot
kiste voor de Levendige (1656). Omdar ook bij het verhaal op naam 
van Philips de Goede srelr en er verder grote overeenkomsten be.staan, 
is het niet mogelijk, dat hij het direct of indirect heeft ontleend aan 
het epistel aan de hertog van Be-jar, dat voorkomt in een bundel van 
Vives' brieven, die in 1556 te Anrwerpen werd uitgegeven. De verdere 
invloed van het populaire gegeven is te bespeuren in de klucht Robbet't 
Lev81'wo1'St (1650) van de Amsterdamse toneelspeler lsaac Vos en in 
her blijspel Dronken Hansje (1657) van de Groninger Melcbior 
Fockens. De bekendsre toneelbewerking in Nederland is die van Lan
gendijk onder de rite! Krelis Lomven of Alexander op bet Poeetenmaal 
(1715). Mer dat al is het veelzeggend, dar de benevelde verkwister uit 
het Arabische verhaal op Nederlandse hodem is geworden tot een 
dronkeman ("). 

Drinkers vormden ook de entourage van het verhaal clt de Con
cordia, dat misschien eveneens teruggaat op de Duizend-en-een-nacht 
en dat mogelijk ook invloed uitoefende op de Nederlandse litteratuur 
en waarin, zoals we zaegen, eveneens Philips de Goede, incognito, een 
voorzichtige raad aan zijn onderdanen gaf. 

De werkelijkheid is sorns verwonderlijker dan de stOutSte verbeel
dingo In hetzelfde Brugge, waar Vives het gefingeerde verhaal van de 
dromende dronkeman situeert, heeft hij een ontmoeting met een man, 
die zijn verheven dromen tOt de stoutste werkelijkheid maakt, zodat 
hij de geesrelijke Don Quichotte genoemd zou worden. De plaars van 
handeling is de Langewinkel- of Spanjaardsstraat, zo geheten naar de 
talrijke Spaanse kooplui en handelsagenten, die zich daat hebben 
gevestigd. Daar woont ook Vives, vlak bij het weechhuus (de waag), 

(9~) Man, 594. Riber II 1678. 
K. ter Laan, Leterkundig woordenboek voor noord en zuid Cs-Gravenhage 

I952) 282-283, 123. Jacob Cats, Doot-kiste voor de Levendige of Sinnebeel
den uit Godes Woort, als vijfde deel in de verzamelband: Buitenleven op 
Zorgvliet (Amsterdam 1656) XLVII, p. 74-80; andere vergelijkingen van 
het leven met een droom, p. 44-48. 

2ie G.A. van Es, in: GLN IV 81, 85, 
Bnno Limnann. Die Geschichte von Abu·El·Hassan oder dem erwachten 

SchIafer, in: Was Schehrezad dem Konig Schehrijar in det 271, bis 503. 
Nacht erzahlte, B. II!, in: Die Erzahlungen aus dero Tausend und eine Nacht, 
volstandige deutsche Ausgabe (Schaffhausen 1924-1934) III 470'506. 

S.H. Steinberg, Cassell's Encyclopaedia of literature (London 1953) I 26-29 
(te citeren aIs Cassell). 
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in een wening, die hi; heeft gekregen van zijn landgenoot Pedro de 
Aguirre, die hem tijdens zijn ziekte in april 152 I liefderijk heeft 
opgenomen. Een jaar later is deze weldoener gestorven. Niet vet van 
Vives woon! Gonzalvo de Aguilera, een Spaans edelman, hij wie tijdens 
de vakantie van I528, I529 of I530 een Parijse bedelstudent om 
ondersteuning komt vragen. In Brugge zijn dergelijke bezoeken van 
alurnni det Sorbonne fliets ongewoons en de welgestelde Spaanse koop~ 
Beden in die stad houden er tijdens de vakantie gewoonweg rekening 
mee. Maar het ernstige uiterlijk van deze bedelstudent en de wijsheid 
van zijn gesprekken treffen iedereen, ook Vives, die hem bij zich aan 
tafel nodigt. Na de maaltijd moet hij tegen de gasten gezegd hebben : 
"Deze arme student is een heilige en ik vergis me sretk, als hij nier 
eens een godsdienstige orde sticht." De naam van de ascetische reiziger 
is liiigo de Loyela, 'beter bekend als de H. Ignatius, en degene, die 
deze laatste woorden van Vives het eerst vermeldt is Francescc Sacchini 
(157o~1625), zijn ordegenoot. Misschien berusten die profetische 
woorden van Vives, die oak allerlei andere jezu'ietensc'hrijvers ver~ 
melden, op een vrome legende, maar het staat wel vast, dat Ignatius 
Brugge vanaf 1528 gedurende drie opeenvolgende jaren bezocht heeft. 
Het contact kan ook tot ontlening van ideeen hebben geleid. Het vaIr 
tenminste op, dat de jezrueten -van Vives' opvoedkundige denkbeelden 
een mim -gebruik hebben gemaakt (\lO). 

Dat Vives Ignatius van Loyoh bij hem aan tafel nodigr, betekent 
zeker niet, dat hij tOt welstand is gekomen. De tijden zijn er oak niet 
naar, want de bewoners van de Lage Landen worden nu eens opge~ 
schtikt door "de pest", dan weer door overstromingen. De laatste 
natuurramp, die hij in een ongedateerde brief aan Cranevelt mee· 
deelt, werd veroorzaakt door volle maan en sterke wind, dus juist als in 
1953. Gebieden, die in geen twee eeuwen derge-lijke rampen te ver~ 
duren kregen, waren ondergelopen (H 1719). Met "de pest" wordt 
hier bedoeld de sudor anglicus of de Sweating sickness, een ziekte, die 
gepaard gaat met hevige 'koortsen en zweet, die hoogst besmettelijk 
is en het slachtoffer binnen een dag van 'het leven berooft. In 1485 
trad de ziekte voor het eerst op in Engeland. In 15:28 woedde ze daar 
epideroisch en in 1529 eist ze talrijke slachtoffers in Antwerpen, 

(~6) E. Rembry, Saint Ignace de Loyola a Btuges, une page d'histoire locale, 
in: Annales de la Sociere cl' emulation pour l' etude de l'histoire et des anti~ 
quites de la Flandre (Bruges 1898) i. XLVIII, p. 221-268. 

WatViv 29. Bonilla 201. 

Brugge, Gent en Zeeland. Veoral endet de intellectuelen kemen veel 
sterfgevallen voor: Quinten Matsijs (1456-1530) valt onder anderen 
aan haar ten prooi. De roedici staan machteloos. Ze kunnen alleen 
de symptomen noteren en de meest beproefde geneeswijze aanbevelen. 
Verschlllende geneesheren volgen in hun geschriften deze methode, die 
zij op het Drietalencollege hebben ge1eerd, evenals het Grieks van 
Hippocrates, wiens geschriften vroeger alleen in de bedorven vorm van 
de Arabische commentators bekend waren. Soromige van deze medici 
als Guinterius (Johann Winthet uit Andetnach) hebben bij Vives 
college gelopen in de lente van 15 2 3 (91). 

Ben andere medische leerling van Vives is zijn zwager Nicolaus 
Valldaura. In een ongedateerde brief aan Bude, die van half oktober 
1529 moet zijn, beveelt hij hem aan bij de geneeskundige professoren 
van Parijs, vooral bij Ruellius. Vives voegt eraan toe, dat VaHdaura's 
vertrek in oktober verhaast werd door hel uitbreken van de sudor 
anglicus in Brugge, welke epidemie hem en zijn vrouw eveneens nMr 
het zuiden deed vluchten. Hij dacht er zelfs aan zijn zwager naar Parijs 
te vergezelIen. Maar het gevaar was al verminderd, tOen zij Artois 
bereikten : de ziekre had nergens langer dan een week geduurd. Vives' 
vrouw ging toen al terug naar Brugge, hijzelf werd door landgenoten 
nog enige tijd opgehouden te Lens (II I730). AIs hij terug is in de 
Spanjaardstraat, verzoekt Jan Carondelet, proost van Sint~Donaas, hem 
een getijdenboekje te schrijven naar aanleiding van de recente gebeur~ 
tenissen. Dit wordt dan het Sac-rum diurnum de sudore Domini nostri 
Jesuchristi (Het heilig diurnaal van het Zweet van Onze Heer Jesus 
ChristuS, noverober 1529). Het geheel bestaat illt responsoria, anti
fonen, psalmverzen, hymnen, lessen en preken en is verdeeld zoals de 
daggedjden van het brevier CS). 

Door de rampen, die de Nederlanden teisteren, gaat Vives zich 
nog meer met zijn woonplaats verbonden voe1en, die zeIfs tot een 
schoolvoorbeeld wordt in zijn werk over de waarschijnlijkheidsleer. 
Daarin merkt hi; op, dat wanneer een historicus zegt ,:Brugge wordt 
gesticht", dit praesens historicum moet worden opgevat als betrekking 
hebbende op de tijd, waarover hij schrijft, niet op de djd, waarin hi; 
schrijft (II 1021). De eigen omgeving dient ook tot voorbee1d in een 
andere wijsgerige vethandeling. In zijn De prima philosophia (Meta
fysika, 1531) neemt hij de weg van Leuven naar Parijs, die hij als 

(117) Tril. II 524,529-
(~8) Tril. II 406-407. Ribet I 39I-440. 
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professor aan eerstgenoemde universiteit en bezoeker van de Sor'bonne 
in beide richdngen dikwijls had afgelegd, als voorbeeld om het onder
scheid aan te tonen tussen aerie en passie, die niet in werkelijkheid 
maar alleen in hun eindpunten versChillen (II I092). 

Het vele, dat Vives te danken had aan het Nederlandse humanisme 
komt nog eens tot uiring in zijn De disciplinis (De wetenschappen, 
I53I). In dit werk, waarin de mogelijkheden worden aangewezen om 
te ontsnappen aan de verstarring van de wetenschap, citeert Vives 
herhaaldelijk de autoriteit van Nederlandse humanisten, op de eerste 
plaats natuurlijk Erasmus. AIs bestrijder van Luther en van de slaafse 
navolging van Cicero, als uitgever van een grammadca van Guillermus 
Lilius, als een der grootste humanisten, als bevallig schrijver van 
parafrasen en tekstverklaringen, als samensteUer van een boek over 
het huwelijk (zonder commentaar) neemt hij het leeuwenaandeel van 
de waardering in beslag (II 409, 472, 596, 6°9, 627, 662). Na 
Erasmus bewondert Vives vooral Rudolf Agricola (Roelof Huisman), 
die volgens hem uitmunr door woordenschat en stijl en wiens De 
inventione dialectica hij pl"ijSt om zijn grote welsprekendheid en talent 
(II 620, 627). Verder beveelt hij het werk van zijn vriend en gastheer 
Despauterius aan voor het leren van de stijlfiguren (H 598). Tenslotte 
geeft hjj nog een aardig voorbeeld van de leergierigheid van de 
Nederlanders en van hun methodiek om zich in korte djd veeI kennis 
eigen te maken. Zekere CaroIus Virulus, direcreur van 'het paedago
gium van de Lelie in Leuven, moest mensen van allerlei stand en 
beroep ontvangen. En volgens de gebruiken van het land ging hi; 
met hen ter rafel. Tevoren had hi; echrer nauwkeurig geTnformeerd 
naar hun beroep en omsrandigheden. Hij maakte dan in korre tijd 
zoveel mogelijk srudie daarvan en was op die manier in staat om mer 
hen te praten over een onderwerp, dat zij volkomen beheersten en 
kwam zodoende daarover vee1 meer te weten dan hem door langdurige 
studie mogelijk zou zijn geweest. Ter verklaring vaegt Vives eraan 
toe, dat Virulus niet zozeer geletterd als wel een goed mens was, dat 
vernuft nach ijver hem ontbraken, maar wel plaats en djd, omdat hij 
de zoeg had over talloze studenten (1I 636). 

Maat hoezeer Vives het Nederlands onderwijs ook bewonderde en 
zi;n methoden van zelfonderricht, weinig waardering kon hi; opbren
gen vocr het extremisdsche secrarisme, dat sommigen verkondigen 
in zijn omgeving. Dit blijkt o.a. uit zijn De commttnione rerum 
(Over het gemeenschappelijk bezit, 1535), een opusculum, gerichr 
tegen de wederdopers en opgedragen aan de bewoners van Neder-
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Duitsland, waaronder we ook wel de Nederlanden kunnen verstaan 
(1 1413 v.). Bij wijze van anachronistische hyperbool is dit werk wel 
eens de eerste anticommunistische srudie genoemd. Het is in ieder geval 
duidelijk, dae hij het gemeenschappelijk bezit verwerpt en opkomt voor 
de christelijke solidariteir. Dit bEjkt ook uit her medeleven met zijn 
intimi. De meesten van hen ziet hij terug op de promotie van Curtius 
(Pieter de Corte uit Brugge), die het jaar tevoten plebaan is geworden 
van de Slnt-Pierer te Leuven, naat welke betrekking Clenardus heeft 
gedongen. In juIi 1530 wacht Goc1en met het versturen van een bundel 
naar Freiburg, omdat hij de vrienden, die Curtius' ptomode komen 
bijwonen, gelegenh(;id wil geven om hun brieven in te slutten bij de 
zijne (99). 

Misschien is bi j die gelegenheid ook aanwezig een der medici. die 
zich tijdens de epidemie bijzonder heeft onderscheiden, namelijk 
Huberrus Barlandus uit Baarland op Zuid-Beveland, zoon van Jan 
Becker en de zuster van Van Borselen. Later verzorgt deze oud~leerling 
van het Drietalencollege zijn oude leermeester Vives, die aan podagra 
Hjde (I533). In '544, dus na Vives' dood, herdrukt hij de Compen
diosae instittttiones MtiS oratoriae (Beknopt handboek van de wel
sprekendheid, 1535) van hemzelf, samen met De conscribendis 
epistolis (De briefstijl, I536) van de groee Valenciaan COO). In de 
briefvootbeelden, die in dit werk voorkomen, staan een ,groot aantal 
namen van Vives' kennissen. Eenmaal noemt hij zijn zwager Nicolas 
Valldaura, die in een briefvoorbeeld nalatig is bij het inrichten van een 
woning voor zijn landgenoot Gardas Arabianus te Leuven (H 864). 
Het is nier onmogelijk, dat Vives hier zinspee1t op een werkelijke 
gebeurtenis, die bekend was in de Spaanse kolonie van het Brabantse 
Athene. Naar onze smaak is zoiets ongepast, maar die tijd oordeelde 
anders, ofschoon Erasmus, zoals we hebben gezien (I524), zijn vriend 
Vives er een verwijt van maakte, dat hi; het nooit kon laten om allerlei 
vrienden en kennissen in zijn geschriften te betrekken. "Gegeven te 
Leuven" geeft hij nog als vooebeeld van een datering (II 865) en 
"Ifligo de Mendoza, bisschop van Brugge" (de Spaanse gezanr, met 
wie hij in Londen gevangen had gezeten) als model van adressering 
(II 876). 

Onder zijn leerlingen wordt ook genoemd Jan Straselius uit Stra
zee1e bi j Bailleul, tevens afgestudeerde van het Drietalencollege. Hi j 

(UB) TriL HI x33,259,550; II 6X5_ Mon. 416. 
(1-00) TriL HI II7-
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hoorde met Valldaura in I529 tot een bepaalde vriendenkring van 
studenten aan de Sorbonne. Straselius is dan in dienst van Haloinus, 
over wie straks meer. Tijdeliyk vervangt hij de professor in het Grieks 
in Parijs en later wordt dit een blijvende functie, waarin hij al zijn tijd 
aan de studenten wi jdt en weinig publiceert eO'} Verder herinnert 
Vives in zijn B1'iefstij! nog aan de hertog van Bejar, voor wie hij het 
verhaal van de dromende dronkeman verrelde (Il 874). Van zijn 
Brugse kennissenkring vermeldt hij o.a, Jan van Fevijn, kanunnik 
van Sint-Donaas ('"') en Cornelius Nepotis 01 De Neve (Il 875). 

Maar als belangrijkste van zijn vrienden eert hi; ook hier weer 
Erasmus, die hij vermeldt sprekend over de titulatuur. De Ouden 
waren daarmee zeer spaarzaam, omdat ze vonden, dat goede wijn geen 
krans behoefde. Maar de Spaanse humanist, die zeH in zijn begintijd 
de naam van de grote Rotterdammer met allerlei epitheta heeft ver
sierd, vindt nu, dat een naam als Erasmus op zichzelf genoeg zegt en 
geen toevoegingen nodig heeft aIs: zeer geleerd in beide talen, be
laarod rheoloog, grote beroemdheid (Il 851, 860). Aan het einde van 
zijn werk roemt hi; zijn correspondentievriend Erasmus een der beste 
leermeesters in dit genre: "Hi; is gemakkeiijk, luchtig, zoals altijd in 
ieder van zijn werken" (H 879)' 

Deze laatste opmerking kan ten antwoord dienen aan degenen, die 
tot iedere prijs een verwijdering willen construeren tussen Vives en 
Erasmus in de laatste jaren van hun leven. Het is inderdaad waar, dat 
de briefwisseling tussen Vives en Erasmus in de jaren 3 I tot 36 minder 
omvangrijk is, maar dit is niet te wijten aan de moeilijkheden rond de 
uitgave van de Civitas en evenmin aan de Engelse crisis. Vives zelf 
geeft de reden aan, als hij herhaaldelijk spreekt over zijn ziekte, die 
hem het voeren van een uitgebreide correspondentie onmogelijk maakt. 
De Spaanse humanist moet in deze jaren alle zeilen bijzetten om het 
hoofd 'hoven water te houden. Door bemiddeling van de vader van 
een leerling, Alonso de Manrique, grootinquisiteur en aartsbisschop 
van Sevilla, probeerr hij steun te vinden bij Karel V, aan wie hij, zoals 
we zagen, zijn De concordia (1529) (H 75) opdraagt. Het mag mis
schien vreemd lijken, dat Vives steun zoekt bij het hoofd van een 
inste1Iing, die zijn familie vervolgde. Want we mogen gerust aan
nemen, ciat Vives, die blijkens zijn postume geschriften fel was gekant 

(101) Tril. Il 406,415. 
(1112) Tril. III 259. 
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tegen de bekering door geweld, zeer kritisch stond ten opzichte van de 
inquisitie. Maat zijn mening over deze kerkelijke rechtbank is zeker 
niet die geweest van een negentiende~eeuwse liberaal, die haar naam 
meer als leuze dan als begrip hanteerde en haar gelijkstelde met 
gewetensdwang, tassenwaan en nietsontziende wreedheid. Zijn opvat
tingen waren die van een gelovige zestiendeweeuwer, die de heersende 
opvattingen over geestelijk gezag en persoonlijke vrijheid wel niet 
deelde, maar toch respecteerde. Bovendien was hij goed op de -hoogte 
van de ingewikkelde maatschappelijke toestanden in het Spanje van 
na de Reconquista, waarin de positie van de joden een sodaal probleem 
vormde van de eerste rang. Ook kan hij waardering hebben gehad voor 
individuele inquisiteurs, die opvielen door een betrekkelijke verdraag
zaamheid en erasmiaanse geest, Dat zijn verzoek aan de hoofdinquisi
teur een soort van knieval zou zijn, lijkt bij een karakter als dat van 
Vives uitgesloten. Zijn verhouding tot Hendrik VIII heeft voldoende 
duideli jk gemaakt, dat hi j geen gunsten wilde ontvangen van mensen, 
die hij verachtte, Maat de oprechtheid, waarmee hi; voor zijn mening 
uitkomt, wordt niet door iedereen gewaardeerd. Want als hij er ein
delijk in slaagt de gevraagde steun van de keizer te ontvangen, is hi; 
ternauwernood onrsnapt aan een poging van de Porrugese gezant 
Resendius om hem in dichtvorm belachelijk re maken naar aanleiding 
van zijn kridek op de lichtzinnige poezie, maar wederzijdse vrienden 
hebben de spotter weerhouden eIl3

). 

20 lijdt de veelgeplaagde man omstreeks 1536 aan ziekre en 
armoede en aan het schrikbee1d van zijn vrienden beroofd te worden, 
denkend aan Mores tragische dood en de groeiende vervreemding van 
Erasmus. Of hijzelf een grafschrift heeft gemaakt bij het overlijden 
van de Hollander, is niet bekend. Misschien zijn als zodanig de aan
gehaalde woorden uit de Briefstijl bedoeld. Maar dat zijn droelheid 
groot geweest is, daarvan getuigen zijn leerlingen. Hernan Ruiz de 
Villegas zinspee1t, sprekend over Erasmus, op de naam en het de
vies c()sa) van zijn leermeester : Vives docte tuis semper Erasme libris 
(Je zult, geleerde Erasmus, altijd in je boeken leven). Roerender dan 
deze pentameter uit een distichon is de uitvoerige Lamentatio (klacht) 
en Consolatio ad Ludovicum Vivem graviter Erasmi m01'te per-turbatum 
(Troost aan Luis Vives, hevig onrsteld door de dood van Erasmus) van 

(103) Bonilla I 2.45. Tril. II 400-4°1; III 564,597. Mon. 430. 
(i03a) Siempre vivas, Spaans voor "immortel, strobloem" en "ffioge je alrijd 

leven", 
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Ditius Fernandus of Frfas, een Spanjaard, die waarschijnlijk hoort tot 
een familie van Anrwerpse kooplui. Misscruen is hij dezelfde als 
Fernando Frias, de promotor van de Latijnse jezuletenschool re Ant
werpen omstreeks 1570. Te oordelen naar de gedkhten, die hij bij
draagt tot de verzameling Erasrni Epitaphia per viros academiae 
Lovaniensis (Grafschriften vocr Erasmus door Leuvense academici, 
Leuven 1537) is hij goed bekend met Vives en waarschijnlijk heefr 
hi; enige djd als kostjongen doorgebracht in zijn hUls te Brugge. In 
zijn elegieen prijst hi; de verre zoon van Valencia als redenaar en teem 
van de Spaanse natie. Oak geeft Frias uiting aan de -bewondering van 
Vives voar Erasmus, ondanks het gebrek aan aanmoediging da! de 
eerste van de Iaatste ondervond in zijn rijpere jaren CO~). 

Een andere bewonderaar van Vives en Erasmus is levinus Crucius 
Curio Boscepanus (ca. 1483~ca. 1555). Hij heette eigenlijk Lieven van 
der Cruyce en had van 1528 tot 1548 een Grieks~Latijnse school te 
Boeschepe in :het tegenwoordige Frans~Vlaanderen, waar hij ook pas~ 
toor was. Of hij Luis Vives persoonlijk gekend heeft, weten we nlet, 
maar in ieder geval was hij een groot bewonderaar van zijn werk, 
zoals bHjkt nit zijn Viridarium Florum sett florilegium procerum 
linguae Latinae (Bloemenpark of bloemlezing van de voornaamsten in 
de Latijnse taal). De enige druk, waarvan ·nog exemplaren bestaan, is 
die van 1548 te Antwerpen, maar volgens Panzer is dit een herdruk 
van een uitgave uit 1536, d.w.z. dat het werk is geschreven, terwijl 
Vives nog leefde. Het betreft hier een verzameling adagia met Neder
landse en Fr~nse vertaling, dus een geschrift, dat bijzonder belangrijk 
is voor de kennis van het Nederlands dier dagen. Aan deze bloemlezing 
nu is een Latijnse hrief toegevoegd gericht tot Frans Craneve1t, de 
boezemvriend van Vives. Crucius handelt daarin o.a. over de klassieke 
kwestie, of en in hoeverre de heidense schrijvers der oudheid door de 
christenen mogen worden benut. Nadat hij het oordeel van Erasmus 
vermeld heeft, wijst hij erop, dat volgens Vives in het eerste boek van 
De tradendis disciplinis de werken van de klassieken als een grote 
akker zijn, waarop van allerlei kruiden groeien, zowel nuttige als 
schadelijke. Hierna volgt een uitvoerige uiteenzetting van Vives' leer 
op dit punt. De geciteerde passage kornt inderdaad voor in De traden~ 
dis disciplinis (Over het onderricht van de wetenschappen), dat het 

(104) Fernandii Ruizii Villegatis, Opera (Venetiis 1734) 4-10, 228. Batai1~ 
Ion II roI. Tri!. III 421. 
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tweede deel vormt van zijn grote pedagogische werk De disciplinis 
(Over de werenschappen, 153I) COO). 

In een ander bijvoegsel van de Viridarium, dat Threnodia in 
temeraria ... heet, bestrijdr Crucius een passage uit hetzelfde werk. Deze 
"Klaagzangen tegen de vermetele oordelen van sommige critiei ... " 
vermelden oak Vives onder de kritikasters, die volgens Crucius be· 
weren, dat er o~der de woordbetekenissen, die Aulus Ge11ius (c. 123~ 
c. I65) geeft, erg zinloze, waardeloze en valse zijn. Ze zeggen bij 
voorbeeld: 

"IlIe tamen volvendus erit, sed sic ait, ut te 
Inspexisse putes rem mihi crede levem." 

(Toch moet je hem lezen, maar,- zo zegt hij, zodat je het - geloof 
me - iets Uchtzinnigs vindt om goed begrepen te worden). Maar 
Crucius noemt de gewraakte grammaticus onder verwi jzing naar 
Sichardus "optimus author". 20 kritiseert dus Boscepanus de feUe kri~ 
tiek van Vives op de duistere stijl van de schrijver der Noctes Atticae, 
die in her derde boek van De tradendis disciplinis genoemd wordt : 
een liedjeszanger van een schrijver, iemand, die meer opeenstapelt dan 
ordent, een schijngeleerde, een -kletskous zonder samenhang, geaffec~ 
teerd van woorden en zinnen. "Alles wat hij zegt over de betekenis 
van de woorden," zo voegt Vives eraan toe, ,,is volkomen waardeloos, 
blijk van onbekwaamheid en bedrog. Toch moet je hem lezen, als je 
het lets lichtzinnigs vindt om goed begrepen te warden". De laatste 
woorden warden door Crueius, zoals we hebben gezien, bijna letterlijk 
aangehaald. Even verderop zegt Vives; dat Gellius zich aanstelt, als 
hij op zo'n stroeve manier probeert bevallig te zijn. Het is heel goed 
mogelijk, dar de feIle kritiek van Vives op Gellius, mede is ingegeven 
door zijn grote bewondering voor de Latijnse- grammatica van Des
pauterius, die hi; in hetzelfde werk telkens ten voorbeeld stelt. Mis
schien dacht hij er te weinig aan, dat iedere vorrn van wetenschap een 
lange en moeizame ontwikkeling door moet maken, voordat ze gemak~ 
kelijk en bruikbaar wordr ("'). 

(lOG) Riber II 548~550 (einde zesde hoofdstuk eetste boek). 
Levinus Crucius, Viridarium florum seu florilegium procerum Iinguae Lati~ 

-nae, necnon Divinae scripturae in rem studiosae iuventutis (Anrverpiae 1548) 
179r-r8ov, 

("') Rib", Il 606,608. 
Crucius, Threnodia in temeraria criticorum quorundam iudicia, et non feren~ 

dam arogantiam, vanamque curiosorum hominum superstitionem, nimis reli
giose in verba aliorum iurantium. in : Viridaritlm 184. 
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Crucius blijkt overigens in zija andere werken zeer goed bevriend te 
zijn met Vives' boezemvriend Cranevelt en met Jeroen van Clichtove. 
die Anna Bijns rus dichteres prijst in het voorwoord van Crucius' 
Paraenesis (I543) en die pasteo! was van de Sint Donaas re Brugge. 
de parochie. waar Vives werd begraven. Bovendien hadden Vives en 
Eligius Eucharius uit Gent, die de eerste bundel van Anna Bljns in 
het Latijn vertaalde, verschillende gemeenschappelijke kennissen. De 
vraag is dus gewettigd, of de Antwerpse schoolmeesteres niet indireer 
de invloed heeft ondergaan van Vives' werk over de opvoecling van 
de vrouw I waarin een scherpe veroordeling van de volksboeken stond, 
een genre, waaraan ze zich in haar jeugd verschillende keren "bezon
digd" had. Mede door de zijdelingse invloed van Vives zou haar leven 
dan een meer ernstige wending genomen hebben. 

HOOFDSTUK IV 

BREDA EN BRUGGE: DE DIALOGEN ('537-'540) 

Toen Vives in zijn Foemina de vijftienjarige Menda de Mendoza 
prees, aIs voorbeeld van een onrwikkeld meisje van grote be1ofte, ver
moedde hij niet, dat hij op het elnde van zijn leven nog eens bij haar 
in dienst ZOll treden. Mencia, die kort voor de dood van Erasmus 
contact heeft .gezocht met de Rotterdammer, troost zich nu met de 
aanwezigheid van Vives. Sinds twee jaar woont ze op het kasteel van 
Breda, waar ze een uitgelezen gezelschap van Spaanse humanisten 
rond zich heeft verenigd. Ofschoon er we! beweerd is, dat Vives zich in 
Breda met de handeI bezig hield, kan zijn werkelijke taak geen andere 
zijn geweest als het geven van onderricht aan Menda. Blijkens het reis
verhaal van de secretaris van Pierre Vorstius, bissehop van Acqui. 
bevindt Vives, die na zijn EngeIse teIeurstel1ing de bedelstaf nabij is, 
zich al op I6 juli I 537 op het kasteeL Dat de Valendaan het aanbod 
heeft aanvaard, spreekt boekdelen : immers de stad wordt aI sinds 15 I 5 
door pest geteisterd en is drie jaar tevoren grotendeels door brand 
verwoest e(7

). 

(:l.G7) P.F.x. de Ram, Sur la nonciature de P. Vorstius, in: Nouveaux me
moires de l'Academie de Bruxelles XlI, 79. Nameche 33. Francken 58. 

Zie ook mijn artikel in Jaarbaek Oranjeboom 1961, 74-5. T.E. van Goar, 
Besduijving der Sradt en lande van Breda Cs-Gravenhage 1744) 139. 
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Daar in Breda vindr Vives djd om drie be1angrijke werken voort re 
zetten of te voltooien: een allegorische vetklaring van Vetgilius' 
Bucolica (I537), voor het eerst gedrukt in 1538, zijn De anima et 
vita (1538) en zijn beroemde Dialogen (I538) ('''). Het tweede werk, 
De anima et vita, is een psychologiseh handboek, waarin de schrijver 
probeerr los re komen van de aristotelische tradities, onder andere door 
zich aan te sluiten bij de opvattingen van Rudolf Agricola. Evenals 
deze Gtoningse humanist, die in zijn gesehriften verzekerde, dar hij 
een niet analfabetische doofstomme had gekend, gelooft hij in de 
mogelijkheid om lijders aan dit gebrek te onder\'\.rijzen, iets war de 
middeleeuwse pedagogen, betwijfelden. Dergelijke ptakdsche wenken 
zijn voor Vives, die De inventione dialectica van de Groninger ge
bruikt als nitgangspunt voor zijn boek over het bederf van de vrije 
kunsten (I531), een uiting van degelijke en gezonde geleetdheid en 
verfijnde kritiek (1I 878). Ook over Agricola's taal en sdjl laat hij 
zich prijzend nit, bijvoorbeeld in de Civitas van Augustinus, al is hij 
wat dat betreft kririscher in zijn Briefstiif COl!). 

Lektuur van Nederlandse humanisten gaat bij Vives samen mer 
waarneming van de onmiddellijke omgeving. Sprekend over de af~ 
gunst, waarvan volgens hem de ergste slaehtoffers de krankzinnigen~ 
gestichten bevolken, zegt hij, dar hij re Brugge en in Engeland in 
dergelijke inrichtingen mensen onrmoet heeft~ die Ieden, aan wat wij 
een Napoleon~complex zouden noemen. Ook Hep er iemand tond, die 
praktiseh analfabeet was, en toeh meende minstens even geletterd re 
zijn als More en Erasmus (II 1295). Al zou een modern psychiater 
dergelijke afwijkingen niet roeschrijven aan afgunst, rach zou hij 
moeten taegeven, dat Vives geen onverdiensteli jk psyeholoog is. Zo 
blirkt uit de manier, waarop hij over het geheugen spreekt, dat hij 
begtip heeft van de assodatieleer. "AItijd als ik in Brussel een huis 
nier ver van het koninklijk paIds zie, moet ik aan Idiaquez denken, 
met wie ik daar vele uten aangenaam heb geconvetseerd. Maar als ik 
aan hem denk, hednner ik me niet altijd dat huIs. Dat komt, doordat 
hij voor roij belangrijker is dan zijn huls." Deze Idiaquez was secretaris 
van Karel V en Vives had hem twee jaar tevoren zijn Briefstijl opge~ 
dragen. Hij moet hem dus voor 1517 hebben gekend of tijdens een 
van's keizers bezoeken aan de Nederlanden (II I189. 84I). 

(lM) J.P. Heybroek, Litterair en wetenschappelijk leven, in: Geschiedenis 
van Breda, de Middeleenwen (Tilburg I95I) 300. Nameche 82-3, 96. 

(1"{\) WatViv 68. Riber II I207,337 v., 878. TriL I I56-8. 
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Onclanks deze rake opmerkingen blijken Vives' opvattingen soms 
hemelsbreed te verschillen van de hedendaagse. Zo meent hij, dat 
noorderIingen dikker en groter zijn en meer moeten eten dan zuider
Engen vanwege de vochtigheid van de omgeving. Om die reden zijn 
ook de vissen dikker dan de landdieren (II lIS I, lISS). Verder be
weert hij, dar het in Vlaanderen en in Nape1s dikwijls voorkomt, dat 
vrouwen monsters van allerlei vorm rer wereld brengen, soms een 
kind, dat half is opgegeren door 20'n beest. De oorzaak: hiervan zou 
zijn, dat de baarmoeder bedorven was door het eten van kool en rauw 
fruit of door het drinken van bier (II I 'S 6). Het mag ons, verlichte 
twintigsteMeeuwers verbazen, dar een geleerde van naam als Vives ge
loof hechtte aan zulke bakerpraatjes, maar vergeten we niet: in zi jn 
tijd waren ze algemeen, In I564 publiceerde de Hoornse humanist en 
medicus Hadrianus ]unius (Adriaen de ]onghe, ISlI-I575) een ge
wichtig Latijns werk, dat handelde over een manlijk lid (Phallus) 
uit de familie der paddestoelen, dat in Holland op zandige plaatsen 
zou groden. Misschien heeft dit boek inspirerend gewerkt, toen kapi~ 
tein Alonso Vizquez, die hier onder Parma streed, een halve eeuw 
later in zijn krijgsherinneringen meedeelde, dat in de Nederlanden 
alruinwortels met een menselijke gedaante als tovermiddel regen de 
onvruchrbaarheid werden gebruikr. Het yolk vertelde volgens hem, dat 
deze penen ontstonden uir manlijk zaad, dat op de weke aarde werd 
gestort. "Maar," zo voegde Vazquez eraan toe, "er wordt veel bedrog 
gepleegd bij de handeI in die alruinwortels, die dikwijls niets anders 
dan gesneden poppetjes Z1 jn" (110). 

Op het psychologisch handboek, waarin zulke opzienbarende medeM 
delingen worden gedaan, volgt een schoolboekje, dat alles, wat er in 
die djd op dat gebied bestond, verre overtrof. Het is ongetwijfeld 
het bekendste van Vives' pedagogische werken en beleefde tot nu toe 
meer dan tweehonderd uitgaven, terwijI er van al zijn geschriften 
samen meer dan vijfhonderd edities bekend zijn (Ul). Het draagt oHi-.. 
cieel de titeI Exercitatio linguae latinae -(De oefening in de Latijnse 
taal), maar wordt in de wandeling de Dialogen genoemd, omdat het 

(110) Hadrianus ]unius, Phalli ex fungorum genere in Hollandia sabuletis 
passim crecentis descriptio, 1564. 

Alonso Vazquez, Los sucesos de Flandes del tiempo de AJejandro Farnese, 
in: Colecci6n de documentos ineditos para la historia de Espafia (Madrid 
1879) t. 72, p. 72 (Geschreven 1614 of 1624). eU ) Estelrich p. LW, 90. 

bestaat uit een aantal samenspraken. De bundel is opgedragen aan 
de toekomstige Philips Il, die toen elf jaar oud was en die zelf optreedt 
in de negentiende dialoog. Vives heeft de Exercitatio, een werk, waar
aan hij jarenlang met de grootste zorg had gewerkt, voltooid te 
Breda op het feest van Mada Visitatie (2 juli) 1538. Ten onrechte 
hebben sommigen hieruit geconcludeerd, dat dit werkje oak te Breda 
is gedrukt. De oudst bekende druk is die, welke in r538 verschijnr bij 
Rob. Winther re Basel. Een exemplaar hiervan bevindr zich in de 
bibliotheek van Gray in het oude hertogdom Bourgondie. In 'S39 
werden de Dialogen herdrukt re Basel, Lyon, Antwerpen en Parijs. In 
de Antwerpse editie gaan aan de genoemde titel nog vooraf de woor .. 
den: Familiarum colloquiorum formulae. De Dialogen verschijnen 
daar bij Michel Hillen, die twee jaar eerder een Spaanse vertaling had 
uitgegeven van de Meditaties over de zeven boetepsalmen (Latijnse 
editie 15I8). BIijkens een Spaanse brief van Vives aan Diego Orrega 
de Burgos was hij erover bezorgd, dat de drukker en de sarnensteller, 
die Vlamingen waren, grote fouten zouden maken bi j hun werk 
(I 29I). Met de samensteller is hier waarschijnlijk de zetter bedoeld. 
Voor her Latijn deelde Vives die zorgen niet. In 1540 verschijnt er 
althans in de Scheldestad bij dezelfde uitgever nog een herdruk van 
de Dialo gen (Ull). 

De methode, die Vives in dit werkje gehruikt, is niet nieuw. Deze 
wordt aI toegepast in het Brugse Livre des mestiers (± I349), een 
zogenaamd groepsglossarium, dat is samengesteld in her Picardische 
Frans en her Vlaams en waarmee de gebruikers door middeI van tweeM 
of meertalige samenspraken over telkens weer een ander beroep de 
vreemde taal kunnen leren. In de vij£tiende eeuw verschijnen nog 
minstens twee van dergelijke glossaria. Maar van nog groter belang 
voor Vives zi jn de opvoedingstractaatjes o.a. over de tafeIgebruiken 
van omstreeks 1467. Al deze samenspraken bestonden alIeen in handM 
schrift; pas in 1501 verschijnt de eerste uitgave (een VlaamswWaalse) 
te Antwerpen in druk. Een verkorte uitgave daarvant onder toevoeging 
van het Spaans, wordt in 1520, eveneens in de Scheldestad, gedrukt. 
In 1536 verschijnt daar het Vlaams~Franse Vocabulare van Noel de 
BerIaimont. Dit wordt dan het model van talloze veeltalige colloquia 
en woordenboekjes, die in allerIei vorm en bij aUerlei uitgevers in de 
zestiende en volgende eeuwen in de NederIanden eh elders verschijnen 

9 

(m) Estelrich no. 180, 67I e.v. Nameche 82-3. VOO I 157. 
Nijhoff-Kronenberg Il 873 (4060), 934 (4I76). 
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e1ll
), Ofschoon het in het geval van de eentalige Dialogen vocr de 

hand ligt om meer aan de klassieke samenspraken, het humanistische 
schooldrama en aan Erasmus' Colloq,t6ia (I518~IS23) re denken, toch 
moet de invloed van deze meertalige leerboekjes nier worden ver· 
onachtzaamd. Ze volgen ongeveer de lldirecte methode" > zijn op de 
praktijk gericht en missen de bijtende spot en het soms scabreuse 
karakter van de Colloquia, die pedagogisch weinig bruikbaar zijn (tu). 
De voorzichtige Vives, die in zijn afkeer van aanstootgevende lektuur 
konsekwenrer is dan Erasmus, vermijdt uit liefde vocr de zwakken alles, 
war aanstoot kan geven, ook al is het op zichzelf geoorloofd. 

Her oorspronkelijke van de Dialogen is dus hun praktisch~pedago
gische opzet. Daarom ook bieden zij onderwerpen, die binnen het 
bevattingsvermogen van het jeugdig gehoor liggen: zoals de een of 
andere situatie in een keuken, op een feesrmaal of bij een grondspel. 
Dit alles wordt geduldig opgetekend in de hoop, dat de alumni daar
mee hun gespreksstof zullen verrijken. Het ligt immers yoor de hand, 
dat de Engelse, Spaanse en Vlaamse leerlingen, die zijn ludus literarius 
re Leuven en Brugge bezochten, onderling en met hun leermeester 
meestal Latijn spraken. Dat is in de zestiende eeuw niets -bijzonders. 
Calvete vertelt, dat in Leuven die dode taal zelfs gesproken wordt in de 
winkels. En in Rijsel roepen de bedelende kinderen : Date bonis pueris 
panem pro Deo ! ('-16). Alleen voor vertalingen zal er op Vives' "litte~ 
raire school" wel voornameliJk Spaans of Valenciaans zijn gebruikt. 

Bijna zou men zeggen, dat Vives de "natuurmethode" gebruikr bij 
zijn onderwijs, d.w.z. dat hij zijn leerlingen Latijn leerde spreken door 
het laten zien en noemen van voorwerpen, door het verrichten en ver~ 
woorden van handelingen en door her stellen van vragen hierover, 
waarbij de leraar het antwoord suggereert en de fouten onopvallend 
verbetert. Misschien is deze veronderstelling te gewaagd, omdat de 

(113) R, Verdeyen, Colloquia et dictionariolum VII linguarum, Fickaert, 
Antwerpen 1616 (Antwerpen-Den Haag I925·6) LIX, LXXXI. 

B.J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca espafiola de tibros rares y curiosos 
(Madrid I866) II 5I6 (I690). 

A. Farinelli, Divagaciones hispanicas II (Barcelona 1936) 47. 
A. Motel·Fado, Etudes sur l'Espagne, premiere serie (Paris 1895) 239-248. 
(114) Riber I 203,I99-200,205-7. BoniHa II I45, 
(1:1.5) Bonilla I 176. 
vgL Calvete (Crist6bal de Calvete Esrrella ?), Compendium philosophicum 

(Valentiae 172I) (Tweede druk 1750, dialoog IO, p. 292; geCiteerd uit 
Bonilla). 
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leerlingen, die de ludus bezoeken, meestal de eerste beginselen van het 
Latijn te boven zijn en oak omdat Vives' belangstelling meer gericht 
is op zijn schrijverschap dan op het onderwijs. Toch getuigt al zijn 
werk van aandacht voor praktische problemen, Gaf hij nier de raad 
om meisjes op te voeden met miniaruurhuisraad, waarvan zij spelender~ 
wijze de woorden zouden leren (I 992) ? Ook tijdgenoten zoeken 
naar een methode om met een zinspeling op de twee berekenissen van 
het woord ludus voor de leerlingen het leren tot een spel te maken. 

In alle humanisten rut die beginperiode schuilt immers een onder
wijshernieuwer. Ze proberen de sleur van de middeleeuwse didactiek 
re doorbreken door de levende taal op rechtstreekse wijze te brengen. 
Haloinus (Jods van Halewijn 1473-I536), op wiens kasteel bij 
Comines Vives O.a. in I527 voor enkele weken re gast was, wilde al 
in 1508 alle grammatica afschaffen en door directe oefeningen vet
vangen. In 1533 vetschijnt in Antwetpen, mede op aansporen van 
Vives, zijn Restauratio linguae latinae) een werkje, dat verloren is 
gegaan, maar dat we kennen door een Engelse bewerking van 
I622 CH). 

Een ander groot voorstander van de directe methode is Nicolaus 
Clenardus (of Cleynaetts), afkomstig van een oud-Brabanrs geslacht 
nit Diest. In Leuven verwaarloast hij de theologische studie bij Lato
mus voar de talenstudie aan het DrietalencoUege. Hi] leert hier Grieks 
en Hebreeuws en weldra onderricht hij ook die talen, waartoe hij 
voortreffelljke spraakkunsten schrijft. Zijn Hebreeuwse grammatica 
(I529) beleeft 22 drukken, zijn Griekse (I530) meer dan 300 uit
gaven. Nadat hij tevergeefs geprobeerd heeft het rectoraat van het 
begijnhof te Diest te krijgen, vertrekt hij in 1531 op uitnodigmg van 
Ferdinand Columbus, de zoon van de grote ontdekker, naar Spanje. 
Hij hoopt er Arabisch te kunnen leren om een vredelievende kruis
toeht tegen de Islam te ondernemen, een denkbeeld) dar hij aan Vives 
ontleent. 

Wereldberoemd zijn de brieven geworden, die bij vanaf het Iberisch 
Schiereiland aan zijn Leuvense vrienden sehrijfr. In een daarvan, ge
richt tOt Rutger Rescius (Evora 28·29 maart 1535), verte1t hij, hoe 
hij een Portugees jangentje Latijn leert door voor hem enkele een-

(ne) V. Salmon, A pioneer of the {[ direct method» in the Erasmus circle, 
in: Latomus, revue d'etudes latines (Bruxelles 1960) 567.577. 

vgL TriL I 2.09,207; II 415. HumBrab,-73. 
Felipe Mateu y Llopis, Juan Luis Vives, el expatriado (Valencia I94I) 35. 
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voudige zinnetjes op te schd jven en die telkens in een situatie te pas 
te brengen, b.v. Salve] domine, ut vales? (Goede dag, mijnheer, hoe 
gaat het ermee ? zegr het jongetje) - Bene, ex animi sententia. Et tu 
quoque vales recte? (Goed, van ganser hane. En maak jij het ook 
goed! zegt Clenardus.) - Etiam, domine (Ja, mijnheer). Ook steekt 
hij in zijn tegenwoordigheid een kaars aan en dooft die uit, terwijl 
hi; aUe handelingen en onderdelen in het Latijn noemt, waarna hij 
hem door middel van vragen alles Iaat herhalen. Later heeft hij een 
schooltje, waarvoor twee knechts Van hem allerlei Latijnse bevelen 
uitvoeren. Hij laat hen springen en zijn hoed halen, tot "leeringhe ende 
vermaeck" van zijn jeugdig publiek (117). 

Dat Vives met zijn Ieerlingen ook aan tafeI Latijn sprak, kan blijken 
nit de samenspraak De schoolmaaltijd (Refectio scholastica)] waar 
Piso aan de magister vraagt, of hij een Brugse vdend ten eten mag 
noden, wat onmidde1lijk wordt toegestaan. De plaats van handeling is 
misschien Leuven, waar Vives, zoals we boven zagen. van zijn huis in 
de Opperdorpstraat een pension VOor Enge1se vrienden en bewondeM 
raars had moeten maken en een ludus literarius voor Spaanse srodenten, 
die anders de paedagogia (middelbare scholen) bezochten. Ook in 
Brugge hield hij een soort kostschoo!. Duidelijker dan de plaats van 
handeling komen de tafelgebtuiken van die tijd in De schoolmaaltijd 
tot nicing. Voor het gebed beveelt de meester ieder zijn mes te voor
schijn te halen (voor bestek rooest men dus zelf zorgen) om het vuil, 
de as en de kooltjes van het brood te krabben, een ceremonie, die zich 
in De dronkenschap herhaaIt (vg!. II 939). De Bruggeling, in wiens 
stad het besre snijdend sraal vervaardigd wordt, heeft natuurlijk een 
roes bi j zich, want een Vlaming zonder zo' n voorwerp zou we! een 
wonder zijn. De roem van het Nederlandse scherp metaal blijkt nog 
uit het hedendaagse Spaans. Flamenco (Vlaming) is namelijk in Anda
lusie en in Argentinie nog de naam van een bepaald soort lemmet 
met heft, dat in andere de1en van het taalgebied weer bolduque 
Cs-Hertogenbosch) of malinas (Mechelen) heet, al naar de plaats waar 
het werd vervaardigd (itS). 

(:117) A. Roersch, Clenard peint par lui-meme (BruxeUes 1942) 38. 
ClenCorr III 4:2-45,:20:2 M 5. Tdl. I 3:24-5; II 166,189. Mon 4IX-8. 
HumBrab. 72,77. vgl Esteldch 241,:242,:244-
(11$) Joan Corominas, Dicdonado critico etimo16gjco de 1a lengua caste
Uana (Berna 1954) Il 532-533. (onder FLAMENCO). 
over BOLDUQUE zie: 
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Een andere Vlaming gebruikt helemaal geen roes: dat vindt hij 
beter voor de tanden. De overleden medicus-historicus Gregorio 
Maranon heeft naar aanleiding hiervan opgeroerkt, dat juist hetzelfde 
wordt aan'bevolen door de moderne odontologen (110). Maar niet in alle 
opzichten zijn de tafelgewo-onten eigentijds. Vorken en benen-bordjes 
gebruiken de leerlingen niet, zodat na afloop de handen moeten worden 
gewassen en de vIoer geveegd. Uit het verzoek de hoeden niet aan te 
raken tijdens het eten, opdat er geen haren op de schotels zouden 
vallen, kan de Iezet verder opmaken, dat tijdens de maaltijd de 
hoofddekseIs wetden opgehouden. 

Ben van de genodigden heeft de grammatica geleerd bij Joannes 
Theodorus Nervius te Brugge, een van de kIeinere geesten, die het 
uitstekende onderricht van het Drietalencol1ege aan hun leerlingen 
overdroegen C2

('). De magister prijst hem gelukkig roet zo'n voor
treffelijke leraar en zo'n zindelijke en elegante stad. Het is alleen 
jammer, dat zij iedere dag meer achteruitgaat, omdat haar bewoners 
verkwistend zijn geworden. Dan vraagt de meester hem naar Vives. 
Volgens de leerling speelt hij voor atleet, maar niet op atletische 
wijze. Dat wil zeggen: hi; vecht om zijn jicht de baas te blijven. 
Kostelijke zelfspot van iemand, die rwee jaar voor zijn dood met de 
lichamelijke zelfbeheersing van een sportheld, maar clan noodgedwon
gen, zijn familiekwaaI nog opgewekt wist te dtagen! (II 894-897). 
Maran6n merkr naar aanleiding hiervan op, dat het reizen en trekken 
kenmerkend is veor onrustige humeuren rus Vives en Erasmus, die 
beiden aan jicht leden. 20 wordt Vives humorist, wanneer hij spreekt 
over zijn "atletische" kwaal (m). 

Ook in Ludus chartarum (Het kaartspel) spreekt hij ironisch over 
zichze1f. Een aantal studenten, die dezelfcle namen dragen aIs de Va1enM 
danen, die hiJ Vives college liepen in Leuven : Rodericus Manrique, 
Tamajus (Tamayo), Lupianus (Llupia) en Castellns, zijn verenigd 
rand de gitaar. Llupia vraagt aan Tamayo om iets bij dit tokkel~ 
instrument re kwelen, enkele verzen van Vergilius of van "onze" 

RE. Vidos, Noms de villes et de provinces flamands et neerlandais devenus 
communs dans les langues Iomanes, in: Estudios dedicados a Menendez Pidal 
(Madrid 1950) I 168-169, I85. 

(:1111) Gregodo Maranon, Luis Vives, un espaiiol £Uera de Espaiia (Madrid 
194:2) 7:2· 

(120) Tri!. IV 4:2. 
(121) MaraMn 26~27. 
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Vives, want hij liep onlangs re zingen in zijn boomgaard re BrugM 

ge C22). Valldaura - zo heette 'lives' zwager antwoordt snedig; 
"Met een ganzestem." - Llupia : "Noli zing jij clan een zwanezang" 
(Il956, I 42). 

Van praktisch ieder van de hier genoemden is ons iets meet bekend. 
Het meest van de eerstgenoemde. Rodrigo Manrique, die ook optreedt 
in de dialoog Script;o (Het sehtift) (I 906). Hij was, zoals we zagen, 
de natuurlijke zoon van Alonso Manrique, aartsbisschop van Sevilla 
en als grootinquisiteur opvolger van Adriaan VI. In I527 tiep Alonso 
in Val1adolid de theologenvergadering bijeen om het anti-erasmisme re 
bezweren. Na de Engelse mislukking zocht Vives door bemiddeling 
van de vader steun bij Kare1 V. Toen Roddgo in 1531 misschien als 
page met de keizer naar de Nederlanden kwam~ vertrouwde Manrique 
de opvoeding van zijn zoon aan Vives toe. Hij was een van de jonge~ 
lul, die de geleerde in leven hielden, toen hij het jaargeld van Engeland 
moest missen. Dit verlies werd pas hat goedgemaakt door Karel V en 
de koning van Portugal en zljn beroemde landgenote Menda. Ook 
nadat Rodrigo zijn preceptor verlaten had om in Parljs te gaan Stu
deten, bleef hij met hem in contact. Op 9 deeember '533 sehteef hij 
hem een brief ult de lichtstad, waarult blijkt, dat Vives de jongeman had 
gewonnen voor de talenstudie en dat hij de strijd tUSsen theologen en 
humanisten met de grootste belangstelling volgde. Ook met andere 
Manrique's onderhield Vives contact. Te Leuven staat op 24 mei 1524 

als student ingeschreven nobilis Atphontim Manerik, hispanus (.l.23). 
Met Tamajus is volgens Vives' achttiende-eeuwse biograaf Mayans 

y Sfscar bedoe1d: Gonzalo Tamayo, die evenals Rodrigo Manrique 
door Vlves verschlllende keren wordt genoemd in zijn Briefstijl (II 
875, 874). Er zijn twee ongedateerde brieven van de geleerde aan de 
student bewaard. Uit de eerste hUjkt, dat de jonge gitarist en zanger 
verliefd is en dat hij zijn srudie verwaarloost. Eigenlijk is het maar een 
flirt, maar Vives waarschuwt hem voor de gevolgen. Hij geeft hem 
zelfs de raad niet ult liefde te trouwen, omdat de zinlijke begeerte 
afbreuk doet aan de geest. Hij moet zich onderscheiden van het grauw, 
dat geheel uit het lichamelijke leeft. Hoe goed deze raadgevingen 
ook bedoeld zijn, wch is het te hopen, dat Tamayo de leefwijze van 
zijn leraar, die zijn gezondheid ondermijnt door te hard studeren en 

(122) Riber II 956 vertaalt hier « dat hij onlangs liep te zingen op zijn 
ronde door Brugge », maar er staat « in pomoerio Btugensi ». vgl. Mon. 431. 

(123) H de Vocht; Rodrigo Manriqlle's letter to Vives, in: Mon. 427.428. 
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wiens huwelijk kinderloos blijfr, nier in alle opzichten heeft nagevolgd. 
Volgens Americo Castro is Vives' minachring voor het fysieke typisch 
joods. Men zou ook kunnen zeggen: rniddeleeuws. Het lichaam is 
voor hem in zekere zin nog de vuile zak. waarln de geest is gestopt, 
de kerker van de zieL Al zal Tamayo deze opvattingen nier hebben 
gedeeld, toch heeft de goede raad waarschijnlijk zijn uitwer1cing niet 
gemist. In een tweede brief spreekt de leermeester tenminste nier meer 
over de verliefdheid, terwijl hij hem prijsr om de fraaie srijl van zijn 
brief, die wel niet zonder inspanning tOt stand zal zijn gekomen. Uit 
het vervolg van het epistel valt op te maken, dat de vader een voor
name plaats aan het hof inneemt en dat Vives wacht op een gelegen
heid om de keizet te spteken (II r676-r677)· 

Van Franciscus Lupianus (Francisco Llupia) weten we alleen, dat 
hij in mei 1526 met (zijn broer?) Joannes als Spanjaard staat inge
schreven te Leuven. Met Castellus is volgens Mayans bedoeld: Juan 
de Castillo, die op 23 juli I522 in Leuven was ingeschreven. Hij 
hoorde tegen 1522 al tot Vives' leerlingen. Zes jaar larer waren Diego 
Gracian (de Alderere ?) en zijn parroon, de aartsbisschop van Toledo, 
erg bezorgd over hem. Elders kornt in het werk van Vives nog een 
Juan del Castillo voor. Onder de Leuvense studenten staat op 28 de
cember 1521 een Dlgo (Diego) Castelle ingeschreven rus een djke 
student rut her paedagogittm van de LeHe. Een oud~tante van Vives 
heette, zoals we hebben gezien, Leonor Castell (m). 

Dat Vives zijn meest geliefde leerlingen zo nadrukkelijk vermeldt, 
bewijst, hoe goed de verstandhouding was, een indruk, die bevestigd 
wotdt door het fdt, dat hij hun zijn zelfspot in de mond lege. Tetwijl 
de Leuvense srudenten hun jichtige leraar op de korrel nemen, spotten 
de kletsmeiets (Garrientes) met de wijsgeren van Parijs, die meer 
luizig dan ·honds of cynisch zijn, zo vies zien ze emit. Terwijl de 
wijsgeren van de Sorbonne een eer stellen in hun luizigheid, alsof het 
een filosofische richcing betrof, zoals de cynische of hondse, waarvan de 
dierennaarn hier als woordspeling is bedoeld, hechten de Leuvense 
geleerden volgens Vives aUe waarde aan de netheid van uiterlijk 
(H 900). Maar in de dialoog Cubiculttm et lucub-ratio (Kamer en nach
telijke srudie) schijnt hij het gunstige oordeel over de Brabantse zinde
lijkheid te hertoepen. Epicterus zegt daar immers, dat er heel wat 
luizen in de Parijse en Leuvense bedden huizen. Ben figuur, die Plinius 
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heet, naar de bekende bioloog uit de oudheid, wiens werken Vives in 
Leuven moest verklaren, antwoordt hierop, ciar deze insecten in het 
Brabantse Athene leven in een bepaald soort hout, terwijl ze in Lutetia 
uit de klei komen. Dit laatste berus! misschien op een herinnering aan 
de samenspraak lchthyophagia, waarin Erasmus zijn vroegere verblijf
plaats, het college Montaigu, een kweekplaats van deze parasieten 
fiDem! C21.i). Heeft Vives hier een bepaald soort houtworm bedoeld ? 
In het Latijn sraat er cimices, war behalve wandluizen ook vervelende 
kerels betekent. Deze passus ZOll dus kunnen slaan op de onaangename 
Beden ender de professoren. Maat we mogen gerust aannemen, dar de 
aanwezigheid van luizen in de overbevolkte studentenhuizen van die 
djd niet zeldzaam was. Wat hiervan zij, het is hier wel op zijn plaats 
te waarschuwen, dat deze dialogen niet zonder meer de mening weer~ 
spiegelen van de schrijver, die niet alIe opvattingen hoeft te delen van 
de personen, die hij ten tonele voert. Plinius zegt verder, dat hij 
de wekker op vier uur zet, omdat hij vroeg op wil staan. Deze uit~ 
vinding bestond dus al in die tijd (II 925). 

Hoe Vives ook denkt over de Leuvense professoren, onder wie hij 
en zijn vrienden verschillende verbeten tegenstanders hadden, aan de 
meeste van zijn leerlingen denkt hij met genoegen terug. In zijn 
V Bstitus et deambulatio matutina (Kleding en ochtendwandeling) voert 
hij twee van zijn lievelingsstudenten ten tone1e : Honoratus Joannius 
(Honorato Juan) en Malvenda. Eerstgenoemde was in 1507 geboren 
als zoon van de vooraanstaande Valenciaanse burger Gaspar Juan, een 
djke koopman, die ijverde vOOr de schoonheid en welvaart van de stad. 
In Leuven werd Honoratus Vives' lievelingsleerling. AIs hij elders ver~ 
toefde b.v. in Parijs, waar bij bevriend was met andere leerlingen van 
Vives als Malvenda, Straselius en Nicolaus Valdaura, onderhield hij 
geregelde briefwisseling met zi;n leermeester, van wie twee brieven 
aan hem bewaard zijn. In de eerste daarvan blijkt, hoezeer Honorato 
hij de" geleerde in de gunst stond. In de tweede, waarin geantwoord 
wordt op epistolae uit Parijs en Valencia, wordt allerlei nieuws uit hun 
beider vaderstad gecommentarieerd. Ook blijkt daaruit, dat Vives van 
plan is om zijn ongehuwde zuster naar de Nederlanden te laten over
komen, in de hoop daar een man voor haar te vinden of een levens
onderhoud, tenzij Honorato iets anders voor haar weet. 

Verder deelt Vives mee, dat zijn De disciplinis ter perse is. Hieruit 
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kunnen we opmaken, dat deze brief begin 153 I moet zi jn geschreven. 
Dit klopt ook met de mededeling van Vives, dat hij steun zoekt bij 
de keizer door bemiddeling van de heer van Praet. Dit gebeurde 
namelijk na zijn Engelse mislukking (1I I672·5). Zoals al eerder is 
opgemerkt, toonde zijn zuster al in 1526 belangstelling om naar de 
Nederlanden te komen. Blijkbaar had deze poging de tweede keer 
evenmin sukses (II 1174~5). We vernemen er tenminste niets meer 
van. In I 5 54 werd Honorato opvoeder van Don CarIos, zoon van 
Philips n. Niet tot zijn genoegen, want enkele jaren later rooest hij 
de koning waarschuwen, dat de erfprins niet goed bij het hoofd was. 
Hi; vergezelde hem later naar de universiteit van Alcala, waar hij 
getuige was van's prinsen extravaganties, zodat "hij soms meer de 
bewaker van een krankzinnige leek dan een preceptor. Toch stond hij 
hem tot aan zijn doad (I566) mer raad en daad terzijde. Meer sukses 
had Honorato Juan als leermeester van Don Juan van Oostenrijk, die 
tegeli jk met de kroonprins in Aleala werd opgevoed (U'). 

Nog belangrijker dan Honorato Juan is Pedro Malvenda. Hij was 
vooral theoloog, maar deed ook aan talenstudie en werd zo leerling 
van Vives. In een brief van september I529 verwijt zijn leermeester 
hem, dat hij te veel tijd verkwist met de godgeleerdheid in de 
Parijse rrant. Tevens 'klaagr de wijsgeer daarin over hoofd~ en oogpijn 
(1I I727), waarschijnlijk een gevolg van overspanning door te hard 
sruderen. Uit de boven aangehaalde brief van Vives aan Juan, geschre
ven begin 153"I, hHjkt verder, dat Malvenda en Juan zich in Parijs 
kostelijk hebben vermaakt (waarschijnlijk met wijsgerige gesptekken) 
en dat eerstgenoemde in Brugge verblijft en van plan is naar Brussel 
te gaan, waar hij hun grote vriend Granvelle hoopr te ontmoeten om 
belangrijke zaken met hem te behandelen. Hier moet bedoeld zijn 
Nicolas Perrenot de Granvelle (1484 "?~1550), zegelbewaarder en 
raadsman van Karel V en vader van de uit onze opstand beroemde 
kardinaal Granvelle. Op de Dultse rijksdagen voert hij een politiek van 
verzoening russen katholieken en protestanten. 

Zo is het ook nier te verwonderen, dat Granvelle in 154! Malvenda 
uitkiest aIs een van de godgeleerden, die in het colloquium te Regens~ 
burg moeten disputeren. Hij opent daar de rlj van sprekers en behan
del! het katholieke standpunt ten aanzien van de rechtvaardiging-door 
het geIoof. De tegenstanders zijn" verwonderd over de scholastieke 

(1!l6) Tril. II 403~407, 4I2. 
Diccionario de Hisroria de Espafia (Madrid 1952) I 568-569. 
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behandeling van het onderwerp, voelen zich onrechtvaardig bejegend, 
verwijten Malvenda de mislu:kk:ing van de conferentie en verlaten de 
stad, voordat de keizer die bereikt. Malvenda heeft daar in Regensburg 
nog een onderhoud met ujn vroegere Parijse srudlevriend Juan Diaz, 
die protestant is geworden. Tevergeefs probeert hij hem te bekeren. 
Zijn broet Alonso Dial, rechtsgeleerde bij de Romeinse curie, is tOt 
hetzelfde doel overgekomen en boekt evenmin sukses. Hij wordt ervan 
verdacht, da! hij zi;n braer heeft laten vermoorden te Neuburg in 
1546. Malvenda- merkt naar aanleiding van dit alles op, dat een 
katholiek in Duitsland in zes dagen cuder wordt clan gedurende vele 
jaren in andere landen. Twee jaar later wordr Latomus, die assessor 
is geweest in Regensburg, door Granvelle belas! met een spedale 
opdracht met betrekking tot :Malvenda C:27). 

In de samenspraak, waarin Juan en Malvenda voorkomen, is de 
eerste de dichrerlijke jongeling, die_ de schoonheid van de natuur en 
de morgenstond met al zijn zintuigen opzuigt om de Schepper van 
alle goeds re loven. Malvenda daarenregen maakt de indruk van aktief, 
geestig en gevat re zijn, wat hem tijdens het colloquium re pas kan 
zijn gekomen. Hij wekt zijn luie kamergenoot Belius en spOOrt hem 
met allerlei kwinkslagen aan de traagheid des vlezes te overwinnen. 
Een derde Leuvense leerling van Vives, Diego Gracian de Alderete, 
wordt nier in de Dialogen genoemd. Op aanbeveling van de erasmist 
Alonso de Valdes, secretaris van Karel V en 'heroemd schrijver, krijgt 
hij een betrekking aan het keizerlijk hof in 1528 ("'). Maar hij kan 
Leuven niet vergeten en walgt van het minderwaardige hofgedoe. Hij 
staar verbaasd over de onwetendheid van de Spaanse heersers en 
verafschuwt de onzindelijkheid van de woningen en de stank van de 
Kastiliaanse stegen en sloppen. In de Nederlanden had hij ontwik
keling en zindelijkheid gevonden. De dorpsdansen en boerse sport van 
het Vlaamse platteland waren hem liever dan de statigheid van her 
Spaanse hof C"). 

Het einde van de samenspraak, waarin Vives' leerlingen optreden 
bevat nog een persoonli jke roespeling. Malvenda vraagt daar, of ze 
wijn zullen drinken, misschien de rijnwijn, waarvan Vives in Het 

(127) Tril. II 4II-415, 406. 
(121)) Tril. IV 5I5 ; II 403-404, 408-4II. 
(119) A. Paz y Melia, Ocro erasroista espafiol: Diego Gradan de Alderete, 

secretario de CarIos V. Su correspondencia, $ll speravi, in : Revista de Archivos, 
bibliotecas y museos 1901, 27-36. 125-139,608.623 (29,609). 
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feestmcutl zegt, dat hij in de Nederlanden versneden word, (II 936). 
Maar Belius stelt vocr in plaats daarvan te drinken het Cerevisiam et 
quidem tenuissimam ex flava ista Lovaniensi, het blonde ~euvense dun 
bier of nog liever het heldere water uit de Griekse of Latijnse pomp. 
"Vives noemt de pomp bij de deur de Griekse en de andere de Latijnse. 
Hi; zal je de reden zeggen, als je hem ernaar vraagt" (n 917). In het 
voorafgaande hebben we gezien, dat in Vives' hills- inderdaad die 
"twee klassieke bronnen" bestonden en dat een ervan, de Latijnse, nog 
water levert. De oudste kultuutbron, de Griekse, die het eerste door 
de mensheid was aangeboord, Iesre ook het eerst de bezoekers aan 
Vives' Castalia. Het dunbier van hag alkoholisch gehalte vervulde de 
functie van tegenwoordige genotsmiddelen als koffie en thee CM), 

Dat Vives zijn leerlingen aanspoort uit de schat van zijn ge1eerdheid 
re drinken, wil intussen niet zeggen, dat de studie van hem een pedante 
kamergeleerde heeft gemaakt. De Spaanse hwnanist -he eft ook oog voor 
het pikareske, zodat zijn anekdoten soms voorlopers van de schelmen~ 
roman lijken. Zo laat hij in De keuken Albigurinus vertellen, dat hij 
in CaIabrie in dienst was van een pruldichter. Hij was raadsman, 
ofschoon hij nooit raad hoefde te geven, zijn geheimschrijver, hoewel 
hlj geen geheimen had. Hij moest zijn handen afdrogen, ofschoon hij 
ze nooit waste. De poetaster gaf hem niets anders te eten dan zijn de
cadente verzen, die door kritische ratten werden opgegeren (H 927-8). 
Dan is de Hollandse kaas nog te verkiezen! Vives is, voorzover we 
kunnen nagaan, de eerste Spanjaard, die dit nationale zuivelprodukt 
verme1dt. Het enige handelsartike1, dat met dat Noordwestnederlandse 
geweest in verband werd gebracht tijdens de Spaanse middeleeuwen 
was een bepaald soort fijn laken of linnen, dat holanda heette naar 
het gebied, dat deze waar verscheepte maar niet vervaardigde, want 
da, werd mees,al in Vlaanderen zelf gedaan. De Nederlandse koop
vaardij en textielprodukten waren dus veeI eerder geliefd clan onze 
zuivelwaren, waarvan de boter de Spanjaarden te zwaar op de maag 
lag, terwijl de kaas te slap werd gevonden. Dar blijkt ook uit de Samen
spraak Het feestmaal. AIs Democritns daar opmerk', dat de Engelse 
gatenkaas hem niet bevalt, voegt Crito eraan toe: .,Die sponzige uit 

C1a~) vgl. Heras 90, citeert verkeerd: cerevisia tenulssima et flava. 
vg!. VOO I 330. 



Holland evenmin". Hi; verkiest het stremselprodukt uit het Spaanse 
Peiiafiel CS1

). 

Of de wijn in Ebrietas (De dronkenschap) ook uit dat land afkom
srig is, weten we nier, maar wel, dar de gasten geen reden tot klagen 
hebben, zelfs in die mate, dar ze Vives de gelegenheid bieden tor een 
satire, op wat in die tijd de nationale ondeugd der Nederlanders heet. 
Het is misschien merkwaardig, ciat de opvoedkundige, die hij overa! 
bIijkt te zijn, zich tot de heschrijving van een drinkgelag verlaagt, 
maar hij doet het niet om aanstoot te geven, doch om re waarschuwen 
tegen orunatigheid en om tevens de woordenschat en spreekvaardig
heid van zijn leerlingen re vergroten. Mer hoeveel weerzin de volks
misbruiken hier ook worden afgebeeld, toch spreekt hieruit een voor
liefde VOor de schHderachtige kant van het Nederlands leven, weIke 
oak tot uiting komt in andere genre-stukjes als De keuken, De feest
zaal en Het feestmattl, die zo gecopieerd lijken van een Lucas van 
Leiden, een Pieter Aertsen, een Breughel de Oude en een Jan van 
Scorel CS'). De dronkenschap sluit vooral aan bij de talrijke voorstel
lingen van drinkgelagen. herbergscenes, braspartijen en schuttersmaal
tijden, waaraan die tijd zo rijk is. Overigens is de onmatigheici, die daar 
tot uiting komt, kerunerkend voor aIle havensteden in het herfsttij der 
middeIeeuwen. Een boeteprediker als de Valenciaanse heilige Vincen
tius Ferrer (135°-1419) schrijft, ciat veeI van zijn stadgenoten vijfmaal 

(121) Riber II 936. Een van de oudst bekende uitgaven van de Dialogen, 
die van Basel 1539 zegc: Anglicus fistulosus et hollandicus spongiosus, p. 135. 

Evenzo VOO I 358 en ed. Fernandez, Barcelona I940, p. 137. 
In de volgende uitgaven worden echter de adjectieven verwisseld: 
J.L. Vlves, Dlalogos traducidos en lengua Castellana, por el Dr. Chris

toval Coret y Peris (met Latijnse tekst) volgens ed. Basel 1555 (Valencia 1723> 
292-293. Hier (en ook in de ed. Valencia 1759) staat: Aunque este queso 
es de Bretafia, es esponjoso (Britannieus ... fistulosus est) - Mas este otro de 
Holanda, Ileno de ojos esponjoso (sed neque hie spongiosus Hollandicus). 
«Lleno de ojOS» (vol gaten) sraat hier dus met (( esponjoso)} (sponsachtig) 
bij Holanda, roaar moest alleen bij Bretafia staan, waar esponjoso staat in 
plaats van lleno de oios. In de volgende uitgaven is dit contradictoire esponjoso 
hij Holanda weggelaten zodat de verwisseling volkoroen werd : 

1.L. Vives, Dialogos, in: Biblioteca del estudiante (Madrid 1958?) 220 
(mtgegeven samen met: Erasmo, Elogio et la Locura en Pedro Mejfa Colo-
quios). • 

J.L. Vives, Dialogos, trad. de Christobal Coret y Perls (Buenos Aires 1945) 
II3· 

(132) 00. Caret 1945. p. 12. 
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per dag uitgebreid gaan zitten tafelen, waarbij ze zonder enige gewe
tenswroeging herhaaldelijk in een van de zeven hoofdzonden (de 
onmatigheid) vervallen, zodat ze op hun vijftigste oud en beverig zijn 
(1 '78,246). 

In de Ebrietas zijn de zondaars twee Brabantse slempers, Tricongius 
en Asorus (d.w.z. Negenliters en Onverbeterlijk), die tegenover de 
Italianen Glauda en Abstemius opscheppen over het gastvrij onthaal, 
dat een streekgenoot hun heeft aangeboden: Quam laute nos hed 
accepit Brabantus.' (Wat heeft die Brabander ons gisteren luisterrijk 
onthaald 1) CSS

). Asotus, die van de braspartij nog een kater heeft 
overgehouden, prijSt de vrijgevige gastheer, die op zijn Grieks begon 
te drinken, zoals een hellenist opmerkte, die vroeger in Leuven had 
gestudeerd (ll 940). Dit laatste kan slaan op de Griekse fontein in 
Vives' woonhuis aldaar, maar is waarschijnlijk alleen bedoeld als vet
ontschuldiging van een dranklusr, die de orunatigheid der Griekse 
symposia moet evenaren. Volgens Abstemius ontbreekt er in Bra'bant 
alleen nog een tempel voor Bacchus, waarop AsotuS gevat repliceert : 
j,Dat is iets voor jullie, die in Rome een kerk hebt van de H. Sergius 
en Bacchus. Wij zijn ermee tevreden om iedere dag overvloedig op 
zijn gezondheid te drinken". Overmoedig scheldt Asotus op de intel
lectuelen, echte gierigaards, die een royale drinkebroer zijn genoegen 
misgunnen : "Om dergelijke wijsgeren -kunnen we al1een maar lachen." 

Met dit laatste is de Italiaan Glauda het schijnbaar volkomen eens, 
want nergens ter wereld is minder achting voor ontwikkeling dan in 
de Nederlanden, waar men denkt, dat er geen verschil bestaat tussen 
een ontwikkeld iemand en een wever of schoenmaker. De Italiaan 
Abstemius werpt hem tegen, dat er toch ve1en en met vrucht studeren. 
Maar Glauda repliceerr, dat de ouders hun kinderen naar de school 
sturen als naar een werkman, waar ze de kost leren verdienen. En het 
is niet te zeggen, hoe weinig respect de leerlingen vocr hun meesters 
hebben, hoe weinig ze hen vereren en wat voor een laag 'salaris men 
hun geeft, zodat voortreffelijke doctoren zich nauwelijks in leven kun
nen houden Cll 937). Deze bourade, die zo weggelopen zou kunnen 
zijn uit een modern leraarsblad. is misschien' een schrale troost voor 
onderbetaalde docenten. 

Maar Asotus lapt zulke kritiek aan zijn laars en rekenr zich de 
weerzinwekkende gebruiken, die bij de Brabantse drinkge1agen in ge-

(133) Riber vertaalt hier Brabanto, alsof het een eigennaam betrof' er had 
in het Spaans brabanz6n moeten staan 1 , ' 



bruik: zijn, tOt een eer. Voordat de wilde en onzindelijke zwelgpartij 
begint, maken de gas ten tergend kalm hun broden schoon, maar als 
de drank hun brein verhit, gooien ze in de wijn : bouillon, boter, melk, 
appelschillen, notedoppen, villI en haren. De glazen, kroezen, pullen 
en bokalen worden steeds groter, totdat het hele gezelschap aan het 
dnde uit nachtspiegels drinkt. Daarop slaat de amfitrion enkele drin~ 
kers onder rafel. Asotus en Trkongius zijn trotS op de prestatie, maat 
hun Italiaanse toehoorders zijn verontwaardigd en wijzen op het bes· 
tiale kara'kter van de dronkenschap en op de ernstige gevolgen ervan. 
Toch is Abstemius ondanks zijn programmanaam geen geheelonthou~ 
det, maar wel een voorstander van de rriatigheid, die een redelijk 
wezen past. En - zo voegr hi; eraan toe - zij die aan drankzucht 
lijden, moeten zich voor hun ziekte niet laten behandelen bij een 
kroegbaas maar hi; een geneesheer. 

Waar onmatigheid regeert, moet dikwijls ontspanningslecruur de 
geestelijke leegte vuHen. In de samenspraak Domus (Het huis) heeft 
Vives nog eens gelegenheid Om zijn afkeer van de novelle· en roman· 
kunst tot uiting te brengen. Twee srudenten zijn op bezoek bij een 
djke koopman, die zijn woning heeft laren inrichten in een weelderige 
renaissance.stijl. Op de prachtige gebrandschilderde ramen cOntrasteert 
de ware geschiedenis van Godeline van Vlaanderen en die van Catha· 
rina van Spanje met een wulps verhaal van Boccaccio CII 918). Met 
enkele woorden wordt hier fijn gezinspeeld op de tragedie van de ver· 
stoten echtgenote van Hendrik VIII, voor wie Vives tot zijn eigen 
nadeel in de bres was gesprongen. Haar Nederlandse geestverwante is 
de H. Godeline van Vlaanderen (11 1049-I070), hier meestal Gode
lieva genaamd. Ze was de dochter van Hemfried en Ogina. Om haar 
vader een genoegen te doen trad ze in het huwe1i jk met een ede1man, 
genaamd Berthold, heer van Gistel in West~Vlaanderen. Maar op aan
sparen van zijn moeder belasterde hij haar en liet haar opsluiren in een 
nauwe kerker. Later kon Godeline ontsnappen. Ze 20cht haar toevlucht 
bij de bisschop van de stad. Berthold, die bedreigd werd door de ban, 
scheen zich te verzoenen met zijn eega, maar beval tenslotte haar te 
worgen. Inrussen deed hij voor de mensen, alsof ze een natuurlijke 
doed gestorven was. In zijn rweede huwelijk kreeg hij een blinde 
dochter, die het gezkht terugkreeg door russenkomst van een heilige. 
Dit wonder was oak de oorzaak van het berouw en de hekering van 
Berthold. 

Deze "ware" gebeurtenis Hjkt veel op het verhaal van Genoveva 
van Brabant, dochter van de hertog van dat -gewest en echtgenote van 

de paltsgraaf Siegfried. Beschuldigd van echtbreuk, leefde ze gedurende 
zes jaar in een hol in het bos van de Ardennen, waarbij ze zichzelf en 
haar zoontje voedde met gras en de melk van een hinde, totdat haar 
echtgenoot, die al overtuigd was geraakt van haar orlschuld, ter gele· 
genheid van een jacht haar aantrof en meenam naar het kastee1. De 
jezulet Cerisier publiceerde in de Bibliotheque bleue een roman, op 
deze ovedevering gebaseerd en getiteld L'innocence l"econnue (Paris 
I638). Daarna zijn er over dit onderwerp taHoze drama's geschreven. 
In de vorige eeuw zijn er in Spanje zeventien bewerkingen van in 
romanvorm en onlangs is het verhaal vertaald in het Baskisch C1H). 

Pijnlijke herinneringen aan geleden oruecht worden overstemd door 
prettige contacten met begaa£de en dankbare leerlingen, van wie er al 
enkele de revue hebben gepasseerd, en met ontwikkelde Valencianen. 
In een van zijn laatste dialogen laat hij er drie aan het woord, waarvan 
hij er t'Wee uit Parijs kende. Tevens vindt hi; hier gelegenheid zijn 
beschermster Menda de Mendoza te prijzen en haar toekomstige 
echtgenoot, de hertog van Calabrie, onderkoning van Valencia. Naar 
aanleiding hiervan heeft een Spanjaard opgemerkt, dat Vives in zijn 
samenspraken de Nederlanden en Brugge, dar hij vroeger zo bewon· 
derde, kritiseert en zijn vaderland verheerlijkt. Dir zou dan het gevolg 
van teleurstellingen zijn (136). Deze theorie Hjkt nauwelijks aannev 
melijk Dat Vives. door jicht en armoede gekwe1d, eens moppert op 
zijn onmiddel1ijke omgeving. hoeft nog niet te betekenen, dat hi; verv 
geten is, wat de domme volkshaat en de inquisitie hem en de zijnen 
heeft aangedaan. Als Menda de Mendoza dan ook na de dood van 
Hendrik III naar Valencia terugkeert. vergezelt Vives haar niet, maar 
gaat hi; opnieuw naar Brugge. 

De humanist vernieuwt er zijn COntacten met de leden van het Lucas· 
gilde, met wie hij de vergaderingen soms bezoekt. Volgens Comelis 
Breydel, monnik van de Sint-Baafsabdij schildert degildebroeder Jan 
van Wijnsbergen zijn pottret kort voar zijn dood (I 2I9). Theodoor 
de Bry maakt een gravure naar een schllderij van Vives door Boulonois. 
De joodse trekken zijn op deze laatste afbeelding, die ons is overv 
ge1everd, duidelijk te zien. 

(1S.4) ed. Fernandez 228. 
Enciclopedia universal t. 25, p. 1269. 
Ch. Schmid, Genoveva de Bravante, Barcelona 1850 (17 herdrukken). 
Ch. Schmid, Brabante'ko Genoveva, trad. al baseo, Zarauz, Icharopena 

1960. 
(135) Mateu y LIopis 40. 
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In die rijd heeft Vives nog vriendschap mer de geboren Bruggeling 
Jan de Wirre (1476-154°), die in zijn jeugd naar Spanje was gegaan 
vocr zaken, maar inttad bi; de dominicanen te Zaragoza. Philips de 
Schone nam hem in dienst vanwege zijn -kennis van het Spaans en 
eruge tijd was hij preceptor van zijn kinderen. In 1509 volgde hij 
Jean Lampier op als biechtvader van prinses Eleonora en als zodanig 
werd hij benoemd tOt titularis bisschop van Salubria op 15 mei 1514. 
Hij werd bisschop van Cuba in 1528, maar op verzoek van de keizer 
en Eleonora deed hij in 1530 alstand van de bisschopszetel om kape
laan en raadsman van de pas gehuwde koningin van Frankrijk re 
warden. In zijn laatste jaren bracht hij vanwege zijn gezondheid veel 
djd door in Brugge, waar hij bevriend was met Vives, die hem sugge
reerde claar een hogeschool te srichten. Dit deed hij hij testament van 
10 februari -1540. Hij stierf kart na Vives, op Mafia Tenhemel
opneming 1540, in het huis, dat hij had gesricht en dar later genoemd 
werd Hotel de Cuba (m). 

Van Vives verscheen postllum en bezorgd door de weduwe van 
Frans Cranevelt zijn belangrijke apologedsche geschrift De veritate 
fidei christianae (1543). In dit werk, waarin de waarheid van het 
Christelijk geloof wordt verdedigd in de vorm van een redetwist tussen 
een christen en achtereenvolgens een jood en een islamiet, licht de 
schrijver zijn betoog toe met voorbeelden uit de Nederlanden afkom· 
srig. Zo herinnerr hij aan de grore brand, die Dellr op 3 mei 1536 
in enkele uren verwoestte e$oa). En als hij in de inleiding van het 
tweede boek het waarschijnlijk probeert te maken, dat de aarde na de 
zondvloed weer werd bevolkt tot in zijn meest afgelegen continenten, 
dan wijst hij op de onrdekking van Amerika door Colombus en op het 
bestaan van mensen, die zich ter zee even goed kunnen bewegen als op 
het land. Zo heweerr Vives, dat nog geen twaalf jaar geleden in de 
Nederlanden een meerman was· gevangen en dat velen hem hadden ge· 
zien. En ruim twee jaar geleden was er een sromme man opgevist, die 
aan de pest begon re lijden en erg blij was, dat bij weer het ruime sop 
mocht kiezen (II "43r). Vives is hier kennelijk her slachtoffer gewor
den van beuzelpraat, waaraan hij (kind van. zijn tijd) ook al blijkens 
zijn psychologische handboek maar al re gemakkelijk gelool hechrre. 
Waarschijnlijker is de mededeling, die hi; in het vierde boek doet, waar 

(136) TriL I 519, noot 5; III 482. 
(136a) Riber 11 1385. Vg!. Historische Winkle! Prins II (Amsterdam 

1958) 23· 
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de christen het dwaze verhod van Mohammed bestrijdt om varkens· 
vlees re eten. Het varken zou volgens de profeer in Noachs ark uit de 
uitwerpselen van een olifant geboren zijn, evenals de mws. Uir de 
neus van een leeuw zou dan de kat geboren zijn om de muls te kunnen 
bestrijden. "Maar/' zo merkt Vives op, "er zijn ook honden, die heel 
goed muizen kunnen jagen. Ik heb tenminste in Leuven zo' n kleine 
hond (een lox-rerrier?) gezien" (II 1619). Het blijlr merkwaardig, 
dat een man, die de mohammedaanse dwalingen zo grappig wist te 
ontmaskeren, zo gemakkelijk geloof hechtte aan de fantastische ver
halen van zijn Vlaamse medechristenen. Men zou hietuit kunnen con
c1uderen, dat Vives even lichtge10vig als zijn Nederlandse zegslieden 
was, maar betet Hjkt het hem te beschouwen als een overgangsfiguur, 
die, zonder dat hij zich geheel aan het heersende bijge100f kon ont· 
trekken, de weg heeft gebaand voor de kritisch-wetenschappelijke geesr 
van de moderne tijd. 

HOOFDSTUK V 

DE WAARDERING VAN VIVES IN DE NEDERLANDEN EN SPANJE 
(1540-1840) 

De man, die al jaren stervende geleefd had, steeds met het oog ge
richt op de eeuwigheid, begon na zi jn dood op geheimzinnige wi jze in 
de hatten en geesten der mensen het echte leven te leven, dat de roem 
van de schrijvet is. Kort na zijn verscheiden is er nog meer sprake 
van een gevoelswaardering dan van een verstandelijke appreciatie. Zijn 
voornaamste grafredenaar is ongetwijfeld Hernan Ruiz de Villegas, 
die op 11 augustlls 1536 te Leuven werd ingeschreven. Afkomstig uit 
het aartsbisdom Burgos, was hij waarschijnlijk Vives' leerling geweesr 
in Brugge. Zo goed als zeker studeerde hij op het Drietalencollege. 
Onder zijn Latijnse gedichten bevindt zich een uitvoerige Ecloga over 
de dood van zijn leermeester, opgedrage~ aan Menda. Waarschijnlijk 
zinspeelt hij in -zijn Vivis epitaphium op de betekenis, die de naam van 
de betreurde humanist heeft in het Latijn : 

Cujus scripta caplt vix tellus nomen Olympus, 
Haec V ivis cineres contegit urna brevis. 

(Deze kleine urn bevat de as van Vives, wiens geschrifren de hele 
wereld, wiens naam de Olympus nauwelijks kan bevatten). De regen. 
stelling tuSsen "grafschrift", "as" en "Vivis", genitief van Vives (je 
zult leven) maakt de mogelijkheid van een woordspeling meer dan 



aannemelijk. In hoeverre de gekunstelde antithese tussen het kleine 
graf en de grote roem origineel of een gemeenp1aats is, valt hier 
moeilijk uit te maken. Het is in ieder geval opmerkelijk, dat dezelfde 
gedachte voorkomt in een grafschrift, dat Frans I in I533 neer1egde 
op het graf van Laura te Avignon. Deze oktaaf begint met: 

En petit lieu compris vous pouez veoir 
Ce, qui comprent heaucoup par renommee". en) 

Niet alleen droefheid beheerst zijn 1andgenoten} bij het vernemen 
van zijn dood, maar oak het besef, dat zijn naam hun vaderland heeft 
versierd. Zonder zijn naam is de Spaanse wetenschap voortaan ondenk~ 
baar, zodat de Porrugese V1aming Damianus a Goes Joannes Vives 
Valentius orator verme1dt in zijn Hispania (1542), een 10frede op de 
Spaanse ge1eerdheid ter verdediging tegen de aanvallen van de Duitse 
geograaf Miinzer, die de Spanjaarden knltuurIoos had genoemd. Vives 
wordt door Goes genoemd na kardinaa1 Ximenes en voor Antonio de 
Nebrija, de dichter Garcilaso en de humanist Alfonso de Virues, dus 
op een zeer eervolle plaats C3S

). 

Voorlopig weet de Vives~waardering zich nog niet te bevrijden van 
lofrede en epitaphia. Sommige ervan verschijnen pas jaren na zijn 
dood, de aangehaalde gedichten van Villegas zelfs bijna twee eeuwen 
later. In 1544 herdenkt Antony van Schoonhoven uit Gent in zijn 
Sylvu!a carminum (Bosje of bloemlezing van gedichten) de Valen
daanse humanist CSS). De herinnering aan de dierbare overledene kornt 
ook in de vorm van nav01ging tot uiting. In het jaar, waarin Barlandus 
zijn Ars oratoria herdrukt met de Briefstijl van Vives, verschijnt de 
Oratio de rebus infernorum (Redevoering over de helse zaken, I544) 
van Nannius uit Alkmaar, dezelfde, die drie jaar eerder zijn Overwe~ 
gingen van heldinnen had opgedragen aan Menda de Mendoza. De 
Oratio toont ons in een droom het lot van losbandige jongelieden, die 
de schrijver weer aan het werk wil zetten. Het denkbee1d van een 
wijze raad in de vorm van een nachtelijke verschijning stam~ zoals 

(,.37) TriL III 460. 
Villegas, Opera, 4-10,228. vgL Il Petrarca (Liene, Giovan di Tovrnes, 1545) 

8 BN. Paris: Res, p. Yd. 71. 
(138) Damiamls (Damiao) a Gees, Hispania, in: De rebus Hispanicis, Ara~ 

genicis, Indicis et Aethiopkis (Coloniae 1602) 22~2). 
(13$) TriL II 181. 
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we hebben gezien, al van Cicero en Macrobius. Ongetwijfeld had 
Nannius de briljante voordrachten over de Sornnium Sdpionis als 
student in Leuven gevolgd. In I552 droeg hij zijn Sapientia op aan 
de Baron van Praet, de machtige beschermer van Vives en Eras~ 
mus (1~O). 

Behalve door navo1ging wordt de meester ook geeerd door teJ;::St~ 
uitgaven. Gedichten van Vives komen samen met ambrosiaanse gezan~ 
gen voor in een editie van De Viris illustribus van PUnius de ]ongere, 
bezorgd door Gregorius Cassander (Joris Cassant, illr Cadzand). Het 
patronaat over zijn uitgave aanvaardt Gualterius (Jan Wouters), die 
tevens de mecenas van Vives was. Het wekt overigens schandaa1, dat 
hier in een bundel liederen van een gewijd en een profaan auteur 
waren opgenornen eH). Hoe weinig er intussen ondanks dergelijke 
uitgaven in het buitenland nog van zijn leven bekend was, blijkt uit 
het feit, dat de boekverkopers, die in Basel, vijftien jaar na zijn doed, 
zijn verzamelde werken uitgaven, blijkens het voorbericht niet wisten, 
waar en wanneer hi j was overleden e42

). 

Het Latijn, de taa1, waarin dit voorwoord en trouwens bijna aUe oor~ 
spronkelijke werken van Vives en zijn bewonderaars waren gesteld, 
verbond we1 de landen, maar niet de standen. Toegang tot brede 
kringen verzekerde alleen de volkstaa1. Daarom vertaalden de Engelsen 
R. Hyrde en R. Moryson in I540 twee werken van Vives, respectie~ 
velijk onder de titels The instruction of a Christian UJoman en An 
int1'oduction to wysedom (m). En in I553, toen de sympathie voor 
Spanje in zijn land herleefde, volgde daarop een overbrenging van 
De officio mariti, het enige geschrift, dat V ives eerst in het Spaans had 
geschreven, voordat hij het in het Latijn publiceerde e~4). 

De bewondering voor Vives uit zich dus op allerlei manieren : her~ 
denking, navolging, verraling, verme1ding - de Florentijn Guicciar~ 
dini noemt hem in zi;n Descrizione di tutti i Paesi Bassi (Antwerpen 
1567) (m) en teksruitgave. Deze laatsre eerberuiging beperkt zich 
ruet tOt de voltooide manuscripten zoals zijn geloofsverdediging, ook 

e-~I}) TriL IV 276, 488-9. 
Petrus Nannius alcmarianu~ Dialogismi Heroinarum (Lovanii 1541) 3"). 
Zie mijn artikel in Jaarboek Oranjeboom 1961, 82~83. 
(141) BusL 196. TriL III noemt 1551 Lp.v. 1549 als jaar van uitgave. 
(142) Bosch 28"9. 
(US) Cassell II 1608. Over Hyrde zie: Riber I 128. 
(m) TriL Il 19. 
(Ht» Estelrich no. 239. 



geschriften, die hij niet reehtstreeks voor de druk b:stemd .had als 
zijn brieven, trekken de aandacht. In 1556 drukt Wlllem Slmon te 
Antwerpen hieruit een bloemlezing onder de mel Epmolarum fan-a.go 
CH). Met zijn publieaties werkt zijn invloed ook door ID het onderwlJs. 
Het prakriscb leerboek, de Dialogert, bUjlt in gebruik als leermiddel 
van de Latijnse spreektaal. Het is bekend, dat magister ROS1US (Benedtct 
Rosie) omstreeks 1565 in her paedagogium van de Valk te Leuven de 
Bxercitatio verklaart, wat doet veronderstellen, dat het daar reeds 
eerder in gebruik was ('-47). . . 

Ofschoon er dus bewijzen te over zijn van de bekendheld van Vlves 
kort na zijn dood, is het toch soms moeilijk om de .. invloed van de 
man, die eigen eer nier zocht, aan te tonen. Zo benvlJfelde de protes~ 
tantse kerkbistoricus Moll het in de vorige eeuw, 01 de N ededandse 
fiJantroop Angelus Merula (1482- I 5 57) en de Utrechtse ,?ensen~riend 
Hubertus Duifhuis (1531-1581), beiden hervormmgsgeZlnde pnesters, 
hem wet hadden gekend ("'). Terwijl het dus dikwijls duister blijlt, 
wie de invloed van Vives hebben ondergaan, is het gemakkehJker vast 
te stellen wie hem hebben bestreden. Merkwaardig is het aandeel 
hierin va~ zijn landgenoten. Tevoren hebben we gez.ien, hoe d: 00* 
evenwichtige dominikaan Bartolome de las Casas, dl~. - ovengens 
met edele bedoelingen - aan de goede naam van ZlJn land zoveel 
afbreuk deed door de gruwelen der conquistadores sterk te overdrijven, 
Vives van verwaandheid en onbetrouwbaarheid beschuldigde. Ook 
deden zeals uit het vooralgaande bleek, de augusti jn Lorenzo de Villa
vicen~io in 1.564 en de dominikaan Downgo de Soto (1494~1570), 
beide Spanjaarden, aanvallen op de filantropisehe den~b~lden van 
een volgelingvan Vives. In 1560 of daarvoor leverde de J~zuletenha:e.r 
Melchor Cano (1509-1560) in zijn postume werk De loctS theolog'ctS 
(1563) kritiek op Vives, die naar zijn mening het gezag der Ouden 
nier voldoende eerbiedigt in De pnma ph,losophia. Maar van het blm
deBngs aanvaarden van het gezag der klass.i~ken .i~ onz~yjd inmiddels 
meer dan genezen. Vives was dus met ZlJn krltlek zlJn eeuw voor~ 

uit C49
), 

(146) vgl. Bouchery 87. 
(147) Tril. I 71 ; IV 104-5. 
(US) Francken 195. , ..' . 
(HO) Mclchor Cano, De 10c15 theologlcls, 1n: Ope-ra (Lugdunt 1704) 373, 

lib. 10, cap. ultimum. Nameche 77· Bussche 326. 
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Zolang de anti-erasmiaanse campagne voortwoedde in Spanje, kon 
het werk van Vives niet vocr de volle handerd ten handerd bewon
dering vinden. Zelfs Alfonso Garda Matamoros moest in zijn Apologie 
van de Spaanse geleerdheid (1553), een vaderlandslievend werk, waar* 
in hij liever bewonderde dan berispte~ nog kritiek laten horen op de 
hardheid van zijn sdjI en het veelvuldig gebrui-k van Griekse neolo
gismen, waarvoor hi; voorbeelden zocht hi; Spaanse schrijvers uit de 
Oudheid als Quintilianus. Overigens prijst Matamoros de Valenciaan 
als declamator, als wijsgeer en als veelzijdig geleerde. Hij noemt Vives 
vlak na Nebrija, waarsehijnlijk naar voorbeeld van Diamianus a Goes, 
die hem in zijn Hispania onmiddellijk voar de schrijver van de eerste 
Spaanse spraakkunsr genoemd had C~6). 

De kritiek van Spaanse zijde, waar men Vives als een aan de Neder~ 
landen verloren zoon beschouwde, leek gerechtvaardigd te worden 
door de eontra·reformarie. Nadat in 1570 het Civitas~commentaar nog 
te Basel was herdrukt, werd het werk in 1585 vanwege zijn aanvallen 
op de bedelorden en de opmerking, dar de onwaardige voorsrellingen 
van de mysteriespelen verboden moesten worden, uit wanbegrip voar 
de humanistisehe geest op de lndex geplaatsr, "donee corrigarur", wat 
blijkbaar nog geruime djd op zich liet wachten, immers pas in 1613 
kon er weer een editie van verschijnen (11)1). Toch bleef Vives' reuvre 
in zijn geheel bewandering wekken, waarbij de Nederlanders dikwijls 
het vrijgevigst waren. Zoals altijd bij Vives' roem gingen hierbij de 
jezuleten voorop. In het derde deel (1608) van zijn Hispaniae biblio
theca (16°3.1608), een werk, waarin de levensberichten van praktiseh 
alle Spaanse humanisten te vinden zijn, een voortzetting van Damianus 
a Goes' en Matamoros' lofreden op het Iberische humanisme, ruimde 
de Annverpse jezulet Andries Schott, die jarenlang in Spanje had ge~ 
studeerd en gedoeeerd, een ruime plaats in aan Juan Luis Vives. 
Uiteraard legde hij daarbij grote nadruk op her vele, dat Vives had te 
danken aan Leuven en de universiteit aan de Spanjaard, die de geest 
van het Drietalencollege uitdroeg tot in Parijs. Zijn betrekkingen tOt 
kardinaal Van Croy en Hendrik VIIIkrijgen de nodige aandachr. On
der zijn vrienden en leerlingen worden genoemd : Honorams Joannes, 

(150) Alfonso Garda Matamoros, Apologia {( Pro adserenda hispanorum ern· 
ditione », ed. Jose lepez de Toro (Madrid 1943) 201; vgL 1643,47,84,IIO, 
120,128,133· 

(15.1) Antonlo Possevino s.j., Apparatus sacer ad scriptores Veteris et Novi 
Testamenti (Venetiis 1603). Zie Esrelrich no. 323. WatViv 55. 



Haloinus, Thomas More en Cranevelt; onder zijn bloedverwanten: 
zijn moeder en zijn schoonzus, die beiden in zijn werken eervol staan 
vermeld. Terloops heeft Schottus ge1egenhe.id om op re merken, dat 
Budaeus uitmuntte door vernuft, Erasmus door woordenrijkdom en 
Vives door oordeelkracht. 

Hierna volgen vier epitaphia, alle met zinspelingen op de naam 
Vives. Boven het vierde grafschrift staat A.S.A., wat vermoedelijk 
Andreas Schottus Antverpiensis betekent. Het is dus de schrijver zelf, 
die, met zijn nuchtere proza niet tevreden, naar de lier grijpt om de 
grote voorganger een panegyrictJs toe re zingen. Evenals in het levens~ 
bericht beschouwt hij daar de Valendaan als behorende tot het huma~ 
nistische triumviraat, een voorstelling van zaken, die bij wijze van 
gemeenplaats eeuwenlang van kracht blijft : 

Vives, aeternum vivet tua fama superstes : 
Nam volitas Vives per ora virum, 
Copia magna quidem desiderumque Batavi 
Plene nunquam explens alveus amne fIuit ... 

(Vives, je roem en je ongetwijfeld grote veelzijdigheid zal jou en 
Desiderius (Erasmus) overleven, want je naam is op aUer lippen, want 
de vergaarbak van de Nederlander StroOmt over met een voUe stroom, 
ofschoon hij nooit gevuld wordt). Hierna volgt een opsomming van de 
werken, die voorkomen in de Baselse uitgave der volledige werken van 
I555, waarvan Schott ten onrechte zegt, dat ze in 1560 verscheen. In 
r615 wijst Schott nog eens op de grote betekenis van Vives in zijn 
Obs8r1Jationum humana1'um, waarin de Gdeicse en Latijnse schrijvers 
worden verheerlijkt CI>2). 

Een andere lofredenaar is Ioannes Latomus Berganus, die in zijn 
Elogia, gepubliceerd in het derde deel van Gruterus' Delitae Poetarum 
Belgicorum (Frankfort 1614) op overigens weinig geslaagde wijze zijn 
bewondering uitspreekt v~~r de voorbeeldige werkijver, die Vives het 
eeuwige leven bezorgde: 

(15.2) A. Schott, Hispaniae Bibliotheca seu de academids ae blbliothecis ... 
(Francofurti 1603-8) 604-7. Riber I 46. Ors 9. 

A. Schott, Observationum humanarum lib. V quibus graeci latinique scrip
tores ... illusrrantur (Antverpiae 1615). Estelrich no. 318. 
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"Quo syngrammata, die amice, Vives, 
Tarn multa accumulas ? an Ut perennem 
Hoc ribi redimas labore vitam ? 
Quantum ergo placitis DeWn, Srygique 
Iuaratae ttibuis ? petennitati 
Nam reponere te, ac nos labores, 
Teste agnominis hoc tui vocablo, 
Omnes fulmine sanctiere tacto. 
An non id tribui cupis Deorum 
Decreto ac merito ruo labori ? 
Quod quum non pomit Deos latere, 
Credo graruirum hoc inisse pactum, 
Ut nolinr siquidem, crepentque Vives ? 
Nullo munere, sed ruo labore. e~a) 

Enkele jaren na de lofrede in Hispaniae Bibliotheca gaf de leuvense 
bibliograaf Valerius Andreas in zijn cataloog van beroemde Spaanse 
schrijvers (r607) een uitvoerige opsomming van Vives' werken, niet 
chronologisch en zonder jaartallen en zonder biografische bijzonder~ 
heden. Di! laatste werd enigszins goedgemaakt door zijn boek over het 
DrietaIencollege (,6'4), waarin hij de belangrijke reI releveerde, die 
Vives speelde in de oprichting daarvan (iH). In r608 gaf de Antwerpse 
koopman.;humanist Frans Sweerts (1567-1629), die bevriend was met 
Lipsius, Schott, Scaliger e.a., in zijn Selectae christiani orbis deliciae 
ex ttrbibus j tempus} bibliothecis et dei12de, een werk over de grootste 
beroemdheden in de christelijke wereld in steden, kerken, boekerijen 
enz., een 'korte schets van Vives' leven. Ofschoon hij zijn bronnen niet 
verme1dt, is het duidelijk, dat hij voornamelijk uit Schotrus putte C~5). 
De Antwerpse biograaf Auberrus Miraeus vermeldde Vives nier in zijn 
Elogia Belgica (Nederlandse Iofspraken, ,609), waaruir kan blijken, 

(U3) loannis Latoro!, Ludovicus Vives, in: Elogia, in: Janus Gruterus, 
Delitiae poetanun Belgicorum, huius superiorisque aevi illustrium, co!lecrore 
Ranutio Ghero (Francofurti 1614) tenia pars, t. 36, p. no. 

(154) Valerius Andreas, Catalogus clarorum Hispaniae scriptorum (Magun
tiae 1607) 67-8. 

id., Collegii trilinguis Buslidiani in Academia Lovaniensi exordia ae pro· 
gressus ... et linguae hebraicae encomium publice pronun6atum v. Kal. 1612-
(Lovanii 1614). Esteldch no. 319~32I. 

(155) Fr. Sweertius, Seleetae christian! orbis ex urbibus, tempUs, bibliothecis 
et deinde (Coloniae 1608) 507~8. Paquot I 403-4. 
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dat hij hem geheel als Spanjaard beschouwde ("'). Wel kornt hij vaor 
in het Opus chronographicum (Geschiedkundig werk, 161 I) van 
Perrus Opmeer ('-IV I). 

Naast vermeldingen in Latijnse werken staan dtaten in de vol'ks
taal. Niemand minder dan de populaire Jacob Cars voorzag de emble
mata van zijn Latijns-Nederlandse dialoog Maechden-plicht ... Offi
cimn Puellarum (1618) van liefs! dertien aanhalingen uit Vives' werk, 
waaronder vijf rechtstreeks uit de InstHtttio foeminae christianae, zeven 
nit een Franse vertaling daarvan en een uit de Officium mariti. In hoe
vetre de Valenciaan ook zijn eigen werk heeft belflvloed, client nog 
onderzocht re worden C~1:1). In ieder geval vertooflt} zoals we zagen, 
het verhaal van de dronken dromer in zi;n Doot-kiste voor de Laven-
dige (,656) grate gelijkenis met de geschiedenis uit de brief aan de 
hettog van Bejar. Maar het boek van Vives, dar hier het mees! insloeg, 
behandelde niet de vrouwenopvoeding maar de armenzorg. Het werd 
uitvoerig benut door de Leidenaar Jan van Hout en de Haarlemmer 
Coornhert (Boeven-tucht)} terwijl een passage nit De Concordia misM 
schien van invloed is geweest op het voorwoord van de Joseph in 
Dothan (,640) van Vondel (""). 

Nog meer dan in de volkstaal blee£ Vives' naam leven in het Latijn. 
Zijn denkeelden over het bederf der wetenschappen, vooral van de 
geschiedenis, waren aanleiding tOt instemming en tegenspraak. J ustus 
Lipsius nit Overijse, de leermeester van Miraeus, heke1de in navolging 

(1-58) Auberrus Miraeus, Elogia Belgica (Antverpiae r609). Francken 45· 
(:1.51) Petrus Opmeer, Opus chronographicum orbis universi a mundi exordio 

usque 2-d annum MDCXI, Prior tomus (Antverpiae 16II) 459.476. 
(:!.5Hi-) Jacob Cats, Maechden.plicht ofte ampt der Ionck"vrovvven,_ in eer" 

haer liefde, aen-ghewesen door Sinne"beelden. Officium Puellarum, in castis 
Arooribus, Emblemate expressum (Middelburg 1618) 3543.55,59,91 (Inst.) " 
51,53,67.73>77.83,85 (Fr. vert.) ; 75 (Off. Mar.). 

Van de Maechden-plicht verschenen vertalingen in Duits (17°7.1723) en 
Prans (1830 en 1886). Zie: 

W.CM. de Jonge van Ellemeet, Museum Catsianum (' s-Gravenhage r887) 
no. 54-7!. 

L' amour virginal ou le devoir des jeunes filles dans !eurs chastes amours 
de Jacob Cats (1577-1660). Traduit du Latin en Frao~ajs par A. Abadie. Livre 
plaisant et tres agreable, avec commenraires, citations et notes bibliographi~ 
ques (Paris I886) 36,4I45.47,53-55,58. 

Zie ook: G.A. van Es, Jacob Cats. in: GIN IV 85· 
(1Hb) G.S. Overdiep, in: Vives, in: De letterkunde der Renaissance, in: 

GIN III (I944) 2I·22. Vondel WB IV 75 ; vg!. fuber II I85-" 
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van de Valenciaan de partijdigheid van de eigentijdse historici. Hij 
wilde daarom. dat er geen moderne geschiedenis werd geschreven eM). 
Toch ondervonden de historische denkbeelden van Vives ook wel 
bestrijding, o.a. omdat hij in De eausis corruptarum artium (153I) 
fel van leer was getrokken tegen de Griekse historici, die volgens hem 
te veel in fabels ge100fden en te weinig deden aan chronologie. Na 
Me1chor Cano was de Duitse Nederlander Gerard Vossius zijn felste 
tegenstander op dit gebied. In zijn werk over de Grie'kse historici 
(I623) noemt hij Vives vier keer in afkeurende zin. Eerst schaart hij 
hem met Cicero onder degenen, die Xenofons voorstelling van Cyrus' 
leven in de Cyropaedia onhistorisch vonden en gelnspireerd op het 
beeld van de ideale vorst. Verder levert Vossius kritiek op Vives, omdat 
hij in zijn uitgave van De civitate Dei} het boek van Aristaeus of 
Aristaeas Over de totstandkoming van de Septuagint, voor onecht 
hieId. Vossius zegt. dat hij Vives en zijn medestanders, waaronder karM 
dinaal BeIlarminus, Margarinus Bigneus, Leo Castrius en Alphonsus 
Salmero, op dit punt kan bestrijden. Maar hij brengt zijn dreiging niet 
ten uitvoer. Langer staat hij stil bi; Vives' en Bodinus' veroordeling 
van Diodorus, dat is de Grie'kse historicus Diodorus Siculus, die leefde 
omstreeks 50 v. Chr., de schrijver van een algemene geschiedenis in 
veertig delen. Vossius betoogt, dat Diodorus geen fabe1s als gescqie
denis wilde aanbieden, maar dat hij ze alleen meedeelde om althans 
iets te zeggen over de oudste tijden, waarover geen andere gegevens ter 
beschikking stonden. Heevee1 rechtvaardiger dan Vives en Bodinus 
oordeIde patriarch Phetius hierover! Het kan zijn, dar de Spaanse 
geleerde iets te fel is geweest in zijn kritiek, maar in de moderne djd 
zal geen historicus de incompetente en onkritische compilatie van 
Diodoms, waardig vertegenwoordiger van de schaarM en lijmschool, 
nog gaan verdedigen. Hij geldt alleen nog aIs autoriteit voor perioden, 
waarvan geen andere bronnen ter beschikking staan. T enslotte be
schuldigt Vossius de Spanjaard nog van een vals dtaat. Volgens Vives 
zou een bepaald werk van Laetius geschreven zijn aan zijn vrouw, 
maar de Amsterdamse geleerde herinnert zich niet iets dergelijks bi; 
Laertius gelezen te hebben. Of Vossius hier door zijn geheugen in de 
steek wordt gelaten, weten we niet, roaar wel valt het op, dat de naam 
van Vives, die hij viermaal noemt in zijn werk, ontbreekr in het 
register. 
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Vossius' kridek, die voortkornt ult een ander meer vergevingsgezind 
standpunt ten aanzien van de antieke histOrici met hun opmerkelijk 
gebrek aan objectiviteit en kritische zin, sluit persoonlijke waardering 
voer de strijdbare man, die het vuur van het humanisme hielp ont
steken in een vervaltijd van de wetenschap, allesbehalve uit. Vossius 
zelf erkende, dar Vives een man was van diepgaande geleerdheid en 
onvergelijkelijke wijsheid. En hij vermeldde, dat Hendrik VIII en 
koningin Catherina, zijn echtgenote. hem zo hoogachtten, dar ze op
zettelijk naar Oxford gingen om zijn lessen re kunnen bijwonen. In 
het voorafgaande hebben we gezien, dar deze vorstengunst niet blijvend 
Was. Maar het is toch tekenend, dar Vossius aan deze koninklijke eer
betuiging herinnerde CI'>9). 

De hoogachting voor Vives -komt bovendien tot ulting in het feit, 
dat zijn naam nu ook wordt opgenomen in naslagwerken, die handelen 
Over Nederlandse geleerden. Nadat Valerius Andreas en Andries Schott 
hem haJden gerangschikt onder de Spaanse humanisten, kwam San
derus hem in 1624 opeisen voor de Brugse wetenschap, omdat hij 
langdurig in de Zwinstad had gewoond. Sanderus vindt, dat hij op 
een Hjn gesteld moet worden met de grootste mannen van de vorige 
eeuweM

). 

De figuur van Vives heeft talrijke facetten. Herhaaldelijk hebben 
we gezien, dat de veelzijdige geleerde gehuldigd werd als filamroop, 
sorns ook als pedagoog. Minder kwam zijn apologetische betekenis tot 
uiting. Toch was zijn postume boek over de Waarheid van het chris
teliik geloof, zoals de moderne Du.itse theoloog Graf opmerkr, het 
belangrijkste geloofsverdedigende werk van de Renaissance. Als zo
danig oefende het grote invloed uit op het hoek van Hugo de Groot 
over de Waarheid van de christelijke godsdienst (r627), een Latijnse 
bewerking van een Nederlands gedicht, dat Grotius op Loevestein had 
geschreven en dar verschenen was onder de ritel Bewys van den waren 
godsdienst (1622). In de hoekenkist van De Groor werden dus ook 
werken van Vives aangevoerd en het is hierdoor, dar de Hollander tot 
diep in de negentiende eeuw kon doorgaan voor de schepper van de 

(UIl) G.]. Vossjus, De historicis Graecis libri tres (Lugduni B-atavorum 
,(24) 20 (I, cap. V), 77.8 (I, XV), '34') (ll, ll), 182'3 (ll, XIII). 

CasseIl I 84I. 
(:!'fJll) A. Sanderus, De Brugensis eruditionis fama c1aris libri II (Antverpiae 

1624) 57"8. Bussche 324. 
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moderne geloofsverdediging, waarbij dan de naam van de inspirerende 
Vives meestal werd vergeten C6:t). 

Het is ondoenlijk om aUe figuren in de Nederlanden op te sommen, 
op wie Vives invloed heeft uitgeoefend. Terec'ht is opgemerkt, dat zijn 
gezag, vooral in pedagogisch opzicht, zo vanzelfsprekend was, dat de 
meesten zijn naam verzwegen. Iedereen wist, dat hij de autoriteit was 
voer de humanistische tljd, zoa1s Quintilianus voor de klassieken. Dit 
onopgemerkt voorbijgaan aan zijn naarn geschiedde overigens geheel 
in de geest van de bescheiden geleerde, die tijdens zijn leven zo weinig 
op eigen eer en zoveel op :1et algemeen nut bedacht was. Maar het feit, 
dat ieder ingewijde wist, dat Vives de bron was, vergemakkelijkt het 
werk van de moderne onderzoeker, die er altijd op bedacht is om 
invloeden vast te stellen, allerrninst. Nog in r890 kon de Duitser 
Hause in een boek over de opvoedingsleer van de grote Valenciaan~ 
na zelf talrijke overeenkoffisten tussen de Moravische protestant 
Comenius (Jan Amos Komensky, "592,"670) en Vives te hebben 
aangewezen, nog tot de conclusie komen, dat de Tsjechisch-Neder~ 
landse pedagoog ffiaar weinig invloed van de Nederlandse Spanjaard 
had ondergaan. Maar alleen al het onderwerp en de methode van 
de Janua linguarum reserata (Het openen van de deur der talen, Leszno 
163-r) en van de Orbis sensualium pictus (De schildering van de zin" 
tuiglijke wereld, Neutemberg 1654), samenspraken, die de belang· 
stelling van de leerlingen proberen te wekken door dagelijkse gesprek
ken en onderwerpen te behandelen, verraadt de invloed van de 
Dialogen. Intussen steekt Vives gunstig bij hem af, doordat hij berer 
in de kindersfeer weet re blijven en dikwijls kind wordt met de 
kinderen C02

). 

(16:1.) Sensus librorllm sex, quos pro veritate religionis Christianae- Batavice 
scripsit Hugo Grotius (Lugduni Batavorum 1627). 

Hugo de Groot, Bewys van den waren Godsdienst, in ses Boeken gesteld, 
1622. 

geciteerd uit: J. ter Meulen en P.].]. Diermanse, Bibliographie des ecrits 
imprimes de Hugo Grotius (La Haye 1950) 467"8. Graf 152-3. 

zie: K. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Literarur 
der chrisrlichen Theologie (Schaffausen 1861~7) V 136v, I 75. 

Werner noemt Vives niet als model van Grotius, zoals Van Senden, die 
hij dteert, we! doer; cf. G.B. van Senden, Verdediging van Bijbel en Open
baring tegen de voornaamste vroegere en mere bestrijders, tweede deel, rw-eede 
stuk (Leiden 1841) I25V,139v, 257~264-

(~02) Cassell II II23. Meuwissen 9,67. K. Heeroma, Comenius' Janua lin
guarum, Tijdschr. Nedl. taal· en letterkunde 196r, 247-274. 
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Terwijl het opvoedkundig werk van Vives 20 doordrong tot in 
Bohemen, Polea en Amsterdam, werd zijn pedagogische toem bezoe~ 
deld door een Iosbandig gesehrifr uit Frankdjk. Ofsehoon het beeId 
van Vives in de Iitteratuur en zeker dar in de pornografie buiten de 
grenzen van cns onderwerp ligt, kunnen we toch aan dit werkje nier 
voorbijgaan, omdat het wordt voorgesteld als een Spaanse navolging 
van de Dialogen! die in het Ladjn vertaald zouden zijn door een Neder~ 
lander. Op die manier maakte Nicolas Charier, die zijn naam wi;s~lijk 
geheim hieId, dde onbesproken geIeerden tOt sIaehtoffer van zijn 
laster: Juan Luis Vives, de Toledaanse schrijfster Luisa Sigea (I530~ 
ca, 1560) en de Nederlandse hisroricus Johannes Meursius (Jan van 
Meurs). Laatstgenoemde zou de !..adjnse vertaler zi;n van de oorspron~ 
kelijk Spaanse samenspraken, waarin Luisa Sigea allerlei persoonlijke 
belevenissen zou hebben verteld. Dit alles suggereerde Chorier in het 
voorwoord van zijn Satyra Sotadica de arcanis am oris et V meris j die 
tussen 1658 en 1660 voor het eerst moet zi jn verschenen. Omdat 
Lillsa Sigea, die het Latijn even goed kende als haar mo!:dertaal, niet de 
samenstelster kon zijn, werd het boekwetk enige tijd lang toegeschre
ven aan Jan Westrene, een rechtsgeleerde in Den Haag, totdat Chorier 
zich door zijn ijdelheid verried, toen hi; in 1680 in een bundel van 
zijn eigen verzen een lofdicht opnarn, dat al in de Satyra Sotadica was 
gepubJieeerd. 

In de zevende en laatste dialoog van deze in elegant Latijn geschre
ven hekeling, waarvan talloze herdrukken o.a. in Amsterdam in I678 
verschenen, vertelt de prostituee Tullia aan haar amhtgenote Ottavia, 
op wie de Valenciaanse ge1eerde verliefd is, hoe Lills Vives zijn leer
linge Margarita, dochter van graaf Manue1, bij wie hij als preceptor 
in dienst is, met al de ge1eerde omhaal en klassicistische woordenpraal, 
die het humanisme eigen was) theoretisch en praktisch onderwijst in 
de liefdesdaad, eens wanneer hij in de les en in het hills alleen is. 
Het geheel onbedorven meisje leg' door zijn handige gepraat alle 
schaamte af en belooft hem tegenover de atletische Manue!) aan wie 
ze wordt uitgehuwelijkt, de rol van de kuise bruid te spe1en, terwijl ze 
Vives overdag terwi11e zou zijn. In de huwelijksnacht krabde ze Manuel 
het gezicht open, tot grote vreugde van haar preceptor (lCS). 

(1(12) Aloisiae Sigaeae Toletanae. Satyra Sotadica de Arcanis Amoris et 
Veneris. Aloysia hispanice scripsit; latinirare donavit J. Meursius. 

Ex M.S. Recens reperto (Amstelodami 1678) 108-9. 126-137, 148. BNP
Enfer 258. 
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Het is nier aannemelijk, dat het sensationee1 misbruiken van Vives' 
naam en van zijn Dialogen de waardering voor zijn persoon werkelijk 
ernstig heeft geschaad. Daarvaor was de mystificatie te doorzichtig. 
Deze laster is alleen een bewijs uit het ongerijrnde voor de popularireit 
van zijn Samenspraken, die ook in Leuven nog lang niet waren ver
geten. Zo verme1dde Valerius Andreas ze in de Fasti Academici (r650) 
van de alma mater ca;!). In I667 leverde Christiaan van Langendonck 
in het vervolg van Nicolaus Vernulaeus' Academia Lovaniensis j een 
werk over de Leuvense universiteit, een beschrijving van het huls met 
de twee fonteinen en van het bekende opschrift van zijn gevelsteen. 
Daarna citeerde Langendonck een passage nit de Vestitus et deambu
latio j de dialoog, waarin Vives het- bestaan der twee door hem gedoopte 
fanteinen vermeldt. Hij vervolgt dan met de veronderstelling, ja zelfs 
met de zekerheid, dat Vives in die enge waning naar volle tevreden
heid heeft gewoond en betoogt dan, dat die pIaats het tenvoIle verdient 
om gerestaureerd te warden en re schitteren als een nieuw gebouw. 
Welk roemIoos effide het in de aehttiende eeuw herbouwde hilis in 
ens tijd~ak: van "voorwtgang en beschaving" heeft genomen, is hier
boven wteengezet e6G

). 

Terwijl de tastbare herinneringen aan 'het leven van de zestiende
eeuwse geleerde voortleven, blijven zijn werken invloed uitoefenen in 
brede lcring. Zo wordt in 1670 nog zijn lntroductio ad sapientiam in 

Les Dialoges de Luisa Sigea sur les arcanes de l'Amour et de Venus ou 
Satire Sotadique de Nicolas Chorier, texte latin avec traduction (Paris 1882) 
I, p. IX, XI, V; IV p. 228-231, 266-291, 312. Enfer 67. 

Manuel Serrano y Sanz, Apuntes para una biblioteca de autoras espanolas II 
(Madrid 1905) 400-1. 

F.c. Sainz de Robles, Ensayo de un dicdonario de mujeres celebres (Madrid 
'959) ro63-4. 

Margarita Nelken, en: Las escritoras espanolas (Buenos Aires-Barcelona 
1930, -po ~26) beweert, dat dit obsceen pamflet. dat in de Nederlanden was 
geclrukt Slgea prob~erde te belasteren s~men met Vives. De verwarring, waar
van .deze voorstelling v.an zaken getUlgr, berust kenneFjk op een verkeerd 
begnp, van wat over dlt geval wordt meegedeeld door Serrano wiens boek 
.'le overvloedig benut, zonder het te dteren. ' 

(l6a) Valerius Andreas, Fasti Academici studii generalis Lovaniensis Lovanii 
1650) 357-8. Estelrich no. 322. 

(165) Nk~laus Vernulaeus, Academia Lovaniensis, ejus origo, incrementum 
forma, maglstratus, facultates, privilegia, scholae, collegia, viri illustres, re; 
ges~ae. Recognita et aucta per Christianum a Langendonck J.C et professorem 
lattnum, usque ad presentem annum (Lovanii r667) 145. 
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de Nederlandse vertaling van Franc;ois van Hoogstraeten uitgegeven 
te Rotterdam, onder de titel I'nleiding tot de waere wysheid e66

). Ove~ 
rigens vegeteert de roem van Vives aan het einde van de zeventiende en 
in de volgende eeuw rustig verder in naslagwerken, zoals de Spaanse 
bib/iotheak van Nicolaus Antonius (Rome 1671). Daar staat zijn naam 
genoemd in verband met een in memoriam, waarin de eerdergenoemde 
Hernin Ruiz de ViUegas zijn leermeester herdacht in de vorm van een 
Ecloga, die werd opgedragen aan Dona Mencia de Mendoza C~1). Het 
begin van de vergetelheid toont zich ook in geheugenzwakte. Zo kan de 
remonstrantse dominee Gerard Brandt in iijn Histm'ie der Reformatie 
(1671) beweren, dar Vives de leermeesrer was geweesr van de latere 
PhiJips II. Ondanks ciat leit zou de prins tijdens een "blijde incomste" 
in Antwerpen zich zo hooghartig tegenover het yolk gedragen hebben, 
<lac zijn vader hem een "klapbak" moest geven, zeggende: "Beeft 
u ciar Vives geleerdt ?". Dit tendentieuze verhaal, ciar de opstand tegen 
Spanje mede moest rechrvaardigen, lijkt wel gelflspireerd op de 
Apologie (1581) van Willem van Oranje, waarin beweerd wordt, 
dar Philips als een tweede Hannibal, die gezworen had de Romeinen 
te verdelgen, vanaf zijn vroegste de ohdergang det Nederlanders had 
gewenst. De historische entourage van de anekdote is everunin be~ 
trouwbaar, immers de Nederlanden zagen vadet en zoon pas saffiefi 
bij de troonsafsrand in I555. De vergissing met betrekking tot het 
preceptorschap kan zijn verklaring vinden in het feit, dar de Dialogen 
aan de toen elfjarige prins werden opgedragen (168). 

Na de zestiende~eeuwse lofreden, epitaphia en apologia's, na de 
zeventiende-eeuwse catalogi en bibliotheca's volgden in de achttiende 
eeuw de in het Frans gestelde memoiresJ die de roem van Vives min 
of meer op de been hielden. Meestal boden ze weinig oorspronkelijks 
en schreven ze elkaar en hun voorgangers over. 20 werd een bekend 
naslagwerk van Niceron over de Republique des lett1'es (Parijs 1733) 
eoo) op het punt van Vives wee! gecopieerd door de Brusselaar Foppens 

e(6
) J.L. Vives, Inleiding tot de waere wijsheid, in Nederduits vertaalt 

door Frant;ois van Hoogstraeten, Rotterdam 1670. 
(167) Nieolaus Amonius. Bibliotheca hispana (Roroae 1672) II 214+5 

(Tweede druk in 1783~8). 
(1(>6) G. Brandt, Historie der Reforroatie en andere 1rerkelijke geschiedc+ 

nissen, in en omtrent de Nederlanden ...... tOt 1600, I (Amsterdam 1671) 
233 (einde boek IV). Franeken 59. 

(l6~) P. Niceron. Merooires pour servir it l'hiswire des homroes de la 
Republique des letttes (Paris 1733) t. 21, p. 172. Bussche 325. 
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in zijn Bib/iotheea Be/giea (1739), die nog in het Latijn was gesteld. 
Verder verwijst hij naar Nicolaus Antonius en naar de Duitse theoloog 
Joannes Cochlaeus. Het artikel is voorzien van een portret (170). 

Oorspronkelijker clan Foppens was Paquot, die met zijn Memoires 
een dienst wilde bewijzen aan de letterkundige geschiedenis van de 
zevenden Nederlandse gewesten, met inbegrip van het prinsdom Luik 
(1763). Hij baseerde zijn artikel op de geschriften van Sweertius, 
Langendonck, Nicolaus Antonius, Du Pin en Niceron en op de Engel~ 
Sen Popebloum en Wharton. Over de Spaanse geleerde heet het: 
"Vives was voor zijn tijd een meer dan middelmadge humanist, een 
handig kridcus en een erg oordee1kundig wijsgeer. Zijn sdjl is tameHjk 
zuiver, maar hard, droog en 80ms een beetje gezocht. Hi; wendt 50ms 
te veel geleerdheid voor en volgt re slaafs de manieren van de wijs+ 
geren na en van de heidense redenaars. Zijn dialectiek Hjkt vrij wat 
op die der oude stoYcijnen, die zonder te lijden aan de duisterheid van 
de School (van Aristote1es, n.v.d.s.). toch hun moeilijkheden en fijn~ 
zinnigheden hebben. Als ik hem vergelijk, zoals men (lees: Andries 
Schott, n.v.d.s.) gedaan heeft, met Erasmus en Bude, dan Hjkt hij me 
minder veelomvattend, minder welsprekend en minder prettig, maar 
steviger in zijn beginselen en meer wijsgeer dan eerstgenoemden: 
groter redenaar, beter logicus, maar minder geleerd dan de tweede. 
De beruchte lutheraan Lucas Osiander wilde hem !aten doorgaan voor 
iemand, die overhelde naar het protestantisme. Hetzelfde heeft men 
gedaan mer Reuchlin en verschillende anderen. De zaak is, dat ieder 
de grote mannen naar zi jn kant wil halen. Zo heeft men in Onze dagen 
geprobeerd om Bossuet deist te maken, nadat anderen hem protestant 
of jansenist hadden gemaakt" e7l

). 

Vit dit citaat blijkt wel, dat de waardering voor Vives in de acht~ 
dende eeuw nog maar matig was, dat hi j het slachroffer werd van 
kleinzielige kritiek en dat men de oorspronkelijkheid van zijn werk 
niet meer onderkende. De geleerde wereld interesseerde zich vooral 
voor hem in stilistisch en godsdienstig~partijdig opzicht. Van zijn 
ideeen, die de Verlichting op pedagogisch gebied 20 sterk hielpen be
vorderen. wordr nauwelijks gerept. Toch valt het op, cIat Paquot zo'n 
ruime plaats in zijn werk toekent aan deze geboren buitenlander, die 
hiermee in navolging van Foppens in de Nederlandse zangberg wordt 

(170) J.P. Foppens, Bibliotheca Belgica (Bruxelles 1739) II 679~682. 
(171) Paquot I II77-I23. Bussche 324. 1. Osiander, Epitomes historiae eede

siasticae (Tubingae 1608). Zie Estelrich no. 325-
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opgenomen. Het gebrek aan waardering voor de prestatie~.van yives 
kan ook verklaard worden uit het gemis aan een behoorllJke Ultgave 
van zijn volledige werken. Als zodanig werd nog steeds d.~ ~eer gebrek~ 
kige Baselse uitgave van 1555 gebruikt. Zonder o:erdnJvl?g kunnen 
we dan ook zeggen, dat de herwaardering van V Ives b~glllt met de 
typografisch en wetenschappelijk uitstekend verzorgde ultgave van :u 
zijn geschriften (1782-179°) door ~ijn stad: en landgenoor Gregor~o 
Mayans y Sfscar, die in een uitvoenge LattJnse mleldmg talrlJke bIJ~ 
zonderheden over het nagenoeg onbekende leven van de grote Valen~ 
ciaan meedeelde. De ondertoon van dit gedegen voorwoord is er een 
van bezorgdheid voor het welzijn van de universiteit, waaraan Vives 
leerling en Ma yans hoogleraar was, en waaraan mensen als Dofia 
Menda de Mendoza eens vrouwe van Breda, zo belangeloos hadden 
bijgedragen een voo;beeld, dat kennelijk in Mayans eigen djd weinig 
navolging vond (112). 

(:1.72) Gregor1us Majansius (G. Mayans y Sfscar). loannls Ludovid Vivis 
Opera omnia, 3 voL (Valentiae I782~I790) I 20:22,129-130~~6-2I~, 

De genoemde plaatsen kunnen als aanvulling dleneu yan ill1JU artlkel over 
Dofia Menda de Mendoza in het Jaarboek van de OranJe~oom 1961, 57~I03· 
Twee werken waarin haar aandeel van de totstandkoillmg van de Va!;n
daanse univer~iteit wordt gereleveerd en die ik daar niet ~enoeilld .heb, ZlJU : 

Franciscus Decius, De sdentiarum et Academiae Vale,nunae laudl.~llS, 1547 
en Petrus Ximenes, De re medico (Valentiae 1549), ultgegeven bI) Jo~nes 
Mey Flandrus, een Vlaamse drukker,. die, ook ~et werk van Ledesma tl1t~~f. 
In het genoemde boek staat een toeelgenmgsbnef aan Pedro Lozano, de liJf~ 
arts van Menda. 

In de opdracht van de venaling der Phanalia, ~rl:ht t~t Don P~,dro ~e 
Guevara, zegt Oropesa, dat volgens Vives maar welmgeu 10 haar tlJ~ zo n 
Hjn gevoel hndden voor de Spaanse tanI als Menda. Haar maD: Hendrik III 
zou het plan gekoesterd hebben om zijn paleis te Bre~a te verSleren met een 
tapijt, dat een tafereel uit de Pharsalia moest vereeuwlgen. We omlenen deze 
bijzonderheden aan VOO I 22, 124. 

Overdreven lijkt Mayans' bewering, dat Vives Vlaams, Frans, Engels en 
Italiaans rou hebben gekend (I 168), . .. 

Ook volgens Mayans is de eerste dIuk van de DU1k;ge~ te Panjs 1539· 
Evenzo Nameci1e, zie Oranjeboom 1961, 103, slotopmerktng 2. 

Wij hebben alleen de Baselse uitgave van 1539 geraadpleegd. 

- ,6, -
HOOFDSTUK VI 

DE WAARDERlNG VAN V1VES IN DE NEDERLANDEN EN SPAN]E 
(r840 - heden) 

In de Nederlanden duurde het nog tot het vierde eeuwfeest van 
Vives' dood in r840, totdat die hernieuwde belangstel1ing voor de 
grote Nederlands~Spaanse opvoedkundige en mensenvriend kon op~ 
leven. De Brusselse koninklijke academie voor natuurwetenschappen 
en schone lerteren had bij die gelegenheid de gelukkige gedachre om 
een prijsvraag over zijn leven en werken wt te schrijven. De bekroonde 
Memoire van A.-J. Nameche, leraar in de welsprekendheld aan het 
college Hogenheuvel van de Katholieke Universiteit te Leuven, werd 
het volgende jaar gepubliceerd. De 10£, die dir werk algemeen werd 
toegezwaaid, was geheel verdiend. Want afgezien van enkele kleine 
slordigheden, wals het toekennen van de titel .,prinses van Calabrie" 
aan Mencia de Mendoza, in een djd, waarin ze nog slechts markiezin 
van Cenete en gravin van Nassau was, blijkt het boek te berusten op 
degelijk onderzoekingswerk, waarbij geen errkele van de toen bestaande 
studies werd overgeslagen. Uiteraard heeft vooral het baanbrekend 
werk van Mayans het voornaamste materiaal geleverd. De tweedeling 
.. werk en leven". schadelijk voor een goed begrip voor de eenheid 
tussen beide, moge thans wat ouderwets aandoen, de indeling volgens 
onderwerpen moge te weinig de historische ontwikkeling tot zijn recht 
doen komen, de schrijver moge ondanks zijn belofte niet genoeg mee~ 
delen over Vives' cOntacten met Nederlandse humanisten, dit doet 
alles niets af aan de grote verdienste van deze verhandeling, die in een 
taal, die toen al meer gebruike1ijk was onder geleerden dan het Latijn, 
de aandadlt vestigde op een vergeten figuur, wiens ideeen anoniem 
waren blijven voortbestaan (173), 

Ook in later djd bracht Nameche Vives in historische studies nog 
verschillende malen voor het voetlicht van de FranstaIige wereld. 
Toch werd de taal van Cicero nog gebruikt in een rede, waarin 
E. Dauw, leerling in de retorika van Nameche. in 1846 bij de prijs~ 

(H3) Name-che 19. Ben andere fout is de spelling Manriquez Lp.v, Manriqne 
(p. II3). Esrelrich no, 400-2, 

A.~J. Nameche, Cours d'histoire nationale (Louvain r853-86) 29 vol. id" 
l'Empereur Charles-Quint et son regne (Lollvain 1889). 

u 
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uitreildng aan de Leuvense universiteit nogmaals de aandacht vestigde 
op de grore Valenciaan (m).. . 

Dir betekent overigens nog met, ciar het ple1t gewonnen was. In 
naslagwerken en encyclopedieen uit die tijd als di~ van Bayie, M?reri, 
Courtin Esch Gruber. Ladvocat, de gebroeders MlChaud en Oettmger 
wordt ;an cl: wijsgeer nier veeI meet clan het bestaan of zijn aanwe~ 
zigheid op een bepaalde plaats of tijd verme1d C-1~): Maar intussen 
deed het werk van Nameche zijn uitvlerking in Belgle en Nederland 
gevoelen. In het laatste land w~s de invloed ,niet .on~idd~llij~ aan~ 
toonbaar. Het is zelfs re betwlJfelen, of er lets m dIe tlchung re 
bespeuren valr in de Verdediging van Biibel en: openbaring ~I84~) van 
de Zwolse predikant G.H. van Senden. Maar m deze geschledenls van 
de apologeciek wordt een belangrijke plaats ingemeten aan de Span
jaarden in het algemeen en aan Vives in het bijzonder. Nadat de 
middeleeuwers Raimon de Ferrafort en Raim6n Llull geprezen waren 
om hun verdraagzame bekeringsijver, werd een mime plaats ingemeten 
aan de schrijver van De veritate fidei Christianae, die aan Clenardus 
het denkbeeld suggeree1de om de studie van het Arabisch di~nstbaar 
te maken aan de kerstening van de Islam. Lang staat de schriJver stiI 
bij de inhoud van Vives' apologetische werk, waaraan hij, volgens 
Van Senden, meer zorg 'besteedde dan aan al zijn andere werken samen. 
Als protestant heeft de auteur nog minder genade :-oor de Leuvense 
theologen, die de Spanjaard bestreden, dan een zestlende-eeuwse ~.ra.s
miaan ZOll hebben. Overigens verschilt hij van deze, doordat hI) ill 

navolging van de Duitser Tiedeman Vives' kritiek op de middeleeuwse 
geleerdheid en het toenmalige Latijn te fe1 vindt (176).. . 

Nu begonnen ook de sodale denkbeelden door te dnngen. Ee~ Ja~r, 
voordat de Belg De Kerckhove in een boek over de armenzorg m ZIJn 
land enkele blad2ijden aan de maatschappelijlre vernieuwet besteedck, 
ontdekte de Amsterdamse rechtsgeleerde en mensenvriend Jeronimo 
de Bosch Kemper (1808-1876), redacteur van her blad De vrienJ van 
1'ijken en at'men en van het Volksblad, toen hij op zoek ging naar 

(114) E. Dauw, Joannis Ludovlci Vivis PraeconiuIn, in: Annuaire de l'uni~ 
versite de Louvain (Louvain 1847) 224-234 Estelrich p. 166, 00 404. 

(116) Biographie des hommes remarquables de la Flandre occidemale, Bruges 
1843~49. Zit vol slordigheden volgens Bussche 29I~2. .. . 

(1.76) Van Senden 125V., 139v., 257~264. Schr. zegt, dat Vlves .~ .I541 IS 

gestorven (p. 257). Alvaquin~s is. ?een eredtel, maar de verlat1Jnsmg van 
alfaql#J Spaans~Arabisch voor lslammsche wersgeleerde (p. 262). 
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geschriften over de bedeling in de middeleeuwen, Vives' boek over dat 
onderwerp (171). Hij legde zijn bevindingen neer in de Jaarboeken VOor 
rechtsgeleerdheid en in een populair <bedoeld boekje, uitgegeven door 
De vriend van riiken en drmen in 1851 C18). 

, Naar de strekking van deze gepubliceerde lezing laat de ondertitel, 
dte spreekt van volksgeluk en volkswelvaart, niet raden. De hele bro~ 
chure, die na een kort overzicht van Vives' Ieven enkele plaatsen uit 
zijn godsdienscige geschriften, voornamelijk uit De pacificatione en 
lntroductio ad sapientiam vertaalt met bijvoeging van de Lacijnse tekst, 
ademt sterk de geest van de liberale armenzorg der vorige eeuw. In die 
djd past ook de romantische dramatisering van historische gebeur.: 
tenissen, waaraan Kemper zich soms bezondigt Zo zegt hij bijvoor
beeld, dar Vives door Hendrik VlIl in de kerker werd geworpen 
terwijl hij in werkelijkheid een 500ft huisarrest kreeg. Oak beweert hij: 
dat Vives te zachtzinnig was voor zijn ruwe eeuw, te partijloos, 

Licht protestants gekleurd zijn de opmerkingen over Vives' hervor~ 
mingsijver. Zo merkt Kemper op, dat de Spanjaard, in tegenstelling 
tot Erasmus, aan Adriaan VI in duidelijke bewoordingen liet weten 
dat hij ingrijpende maatregelen verwachtte, nu eindelijk een waardig~ 
opvolger de stoel van Petrus had beklommen. Ook al is deze manier 
van voorstelling op zichzelf juist, toeh ,·.lekt hij een protestant publiek 
de illusie hier met een anti-roomse medestander te doen te hebben 
vooral omdat Kemper niet verme1dt, dat Vives ook het lutheranism~ 
heeft bestreden. Eenzijdig is het ook de achterlijkheid van leuven af 
te meten aan de bestrijders van Scipio's droomJ die het bestaan van een 
slaap-faculteir ontkenden. Typisch is het, dat Kemper de wederdopers 
als een soort voorlopers van het communisme beschouwt en opmerkt, 
dat Vives tot bestrijding van dit dwaalbegrip in De commttnione 
,-'rum (Over het gemeenschappelijke bezi!; I535) bijna de2elfde argu
menten gebruikt als .. thans in menig geschrift zijn voorgedragen" C79

), 

(117) H. de Kerckhove, Legislation et culte de la bienfaisance en Belgique 
(Louvaio 1852) 113~8,181~3. Meuwissen 7. 

Blok~Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biographisch woordenboek VII 696. 
(118) J. de Bosch Kemper, Jaarboek van rechtsgeleerdheid enz. XII 471 v. 

Francken 7, 154. 
.. (m»). de Bosch Kemper, Johannes Ludovkus Vives, geschetst als christe

IlJk p~danthr~op der zestiende eeuw, met eenigeylaatsen uit zijne godsdiellstige 
geschrlften, ultgegeven ten voordeele van de tnrichting tOt bevordering van 
volksgeluk en volkswelvaart, door verspreiding van nuttige kennis (Amsterdam 
18jI) 23,25,22,I6. 



De bestrijding van een extremistische protestante sekte vormde een 
onderdeel van het sodaalMapologetische program van Vives. Tevoren 
hebben we gezien, dat zijn naam in geloofsverdedigend opzicht meestal 
ten onreerue wordt overschaduwd door die van Grotius, die aan hem 
zoveel te danken heeft De enige gunstige uitzondering vormde Van 
Senden. In 1853 volgde er een ander eerherstel van protestantse zijde 
in de vorm van een Groningse dissertatie in het Latijn, geschreven 
door de theoloog Henricus Braam, die de christelijke godgeleerdheid 
van Vives onderzocht aan de hand van zijn Waarheid van het chris
telijke gelaof. Opmerkelijk is het hierbij, dat de schrijver (onzes inziens 
geheel terecht) wijst op de Nederlandse elementen in het denken van 
de Spaanse wijsgeer, die hij zelfs als Hispano-NeerlandicttS 'betitelt eSO

). 

Het werk van Braam ZOll wel ruet tot stand zijn gekomen, als Nameche 
niet de aandacht op Vives had gevestigd. Ook de Rotterdamse pre
dikant Walraven Francken (r822KI894), die met de publicatie van 
zijn boek over de "vriend van Erasmus" wachtte, totdar de dissertatie 
van Braam verschenen zou zijn, beeft de invloed van de leuvense 
leraar ondergaan. Deze predikanr van de evangelische rkhting "GeIoof 
en vrijheid" was op Vives opmerkzaam gemaakt door de verhandeling 
van Bosch Kemper en schaamde zich re moeten bekennen, dat hi j 
nooit veel over die katholieke Spaanse theoIoog had geleerd, die hij 
ruet als Rooms, als calvinistisch of als luthers begroet maar als ver
tegenwoordiger der ene ware christe1ijke kerk. Maar al was Vives erg 
verdraagzaam, daatom was hij nog niet onverschillig. 

20 is ook het werk van Francken niet los van bepaalde vooringeno~ 
menheden, die de Spanjaatd aanvaardbaar moeten maken voor zijn ge
loofsgenoten. Hi; zege bijvoorbeeld, dat de r.~k. vorm van het christen
dom grote indruk op Vives maakte en ciat de Valenciaan wegens zijn kriM 
tiek op de strijdlustige monniken misscruen we! uit Leuven verwijderd is. 
Uit zijn brieven weten wij, dat hij zkh in die staci vooral ergetde aan 
het onbeschaafde gedrag van de bevolking bij karnaval en ketmis en 
cIat hij er weg wilde, omdat het eten hem zwaar op de maag lag en 
hij in de vastentijd er geen verse vis kon krijgen. Bovendien woonde 
zijn vrouw in Brugge en alleen daar kon hij enigszins in zijn onderhoud 
voorzien. Het geloof van Vives typeert Francken als "kinderlijk ge
lovig" en, als zijn gereserveerdheid tegenover het protestantisme ter 
sprake korn; dan heet he; dat de wederdopers hem tegen de Hervor-

(160) H.G. Braam, Dissertatio theologica exhibens Jo. Ludovici Vivis theolo
giam christianam (Groningae 1853) 175. Graf 9. 

ming .hebben ingeno,men. Verder verwondert de schrijver zich erover, 
dat VlVes de ogen filet opengingen, toen hij aan Erasmus het o-estook 
tegen zijn geschriften in Spanje en het proces tegen Vergaras

O 

(sic!) 
moest meedelen. Als Franc-ken het heeft over een brief van Vives aan 
de inquisiteur Dieg? Alonso de Maurique (bedoeld is waarschijnlijk 
Mannque), voegt hi1 eraan toe: "Het ware zeket te wenschen dat deze 
~rief. ~n bijgaand schrijven (De pacijicatione) dieperen indr;k op den 
mqmsIteur had gemaakt. Want of se ha on hij aanvankelijk ingenomen 
was met Erasmus, en soms een schijn van gematigdheid aannam werd 
tijdens ;:ijn. inquisiteurschap (I522MI538) niet alleen alle gewet~s- en 
denkvnj'held onderdrukt door de vervolging van Luther's, Melanch
thons en Erasmus' geschriften, maar oak 2200 menschen aan den 
btandstap.el gebracht." CS1

). ?egene, aan wie Franc-ken deze gegevens 
ontleent IS Llorente, van Wle bekend is, dat hi; in zijn Histoire de 
l'Inquisition (IBI8) allerlei gegevens vervalste. Bovendien was het 
j~~st Alonso de Manrique, die door de theologenvergadering in 15 27 
blJeen te roepen te ValIadolid, hoopte het antiMerasmisme in Spanje te 
bezweren. Dit is hem ook grotendeels gelukt. Pas na de dood van deze 
hoofdinquisiteur, die de opvoeding van zijn natuutlijke zoon Rodrigo 
toevertro~wd~ aan Vives, durfden de theologen met de kerkelijk beM 
paalde zUlvetlllg van Erasmus' geschriften te beginnen C"a.2). Broeder 
Me~wissen mer~te naar aanleicling van dit en andere protestantse ge~ 
sChtlft::n over Vlves op, dat de misbruiken in de Kerk hun schrijvers 
toch cliep moeten hebben geergerd, als de ruiterlijke erkenning van de 
wantoestanden al voldoende was, om iemand, die het protestantisme 
nadr.~kkeli jk verwierp. binnen te halen als een der hunnen C.83). 

.B~J Franckens voorstelling van zaken speelt waarschijnlijk ook een 
nelgmg tOt romantische contrastwerking een rol : Vives mOet zoveel 
mogelijk afsteken tegen zijn omgeving. Misschien ook daatom wil 
~rancken niet gelove~ in Nederlandse invloed op het (praktisch geM 
nchte) denken van Vlves. Maar laten we niet vergeten, dat, toen dit 
boek geschreven werd, de correspondentie van de Valenciaan met 
Frans Cranevelt nog niet ondekt was. Francken kende niet meer clan 
de Epis~olarum farrago, de bundel brieven, die kort na Vives' dood 
werd wtgegeven. Zo kon hij sommige passages nit de brieven van 
Vives aan Erasmus niet verstaan, O.a. waar gesproken wordt over "de 

(11)1) Francken 9,13,23,3I,38,44~45,192,3-6. 
(m) Brouwer 4-5. 
(1s~) Meuwissen Il, 
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manket> en "de kameel". Overigens heeft Francken de roeest bekende 
werken over Vive~ zaals die van Paquor, Mayans en Nameche, ijverig 
gebruikt. Hij is ook objectiever clan Kemper) rus hij meedeelt, dar 
Hendrik VIII Vives een gevangenis van zes weken oplegde. die we! 
niet hard was. Zo maeten we tot de conc1usie kemen, dar het werk van 
Ftancken, bi; alle sectaristische vooringenomenheid en slordigheden 
in de spelling van Spaanse namen, toch de belangrijkste Vives~bijdrage 
in het Noord~Neder1and van zijn djd was CSt). 

Veer de grate maatschappelijke en politieke betekenis van Vives 
began men nu ook in bredere -kringen belangstelling re krijgen. Zo 
werd zijn naam genoemd tijdens de zitting van het Belgische parlement 
in r853-1854. waarbij met verwondering werd vastgesteld, dat de ge
schriften van die beroemde man een werkeIijke invloed uitoefenden 
in de zestiende eeuw CS~). Ook het Drietalencollege werd nu weer in 
de hulde betrokken. In r856 verscheen over die instelling een be
kroonde verhandeling van F.].]. Neve, die ook in een later werk 
(1890) aan de figuur van Vives niet kon voorbijgaan (,.86). Onder de~ 
genen, die terloops over de Valenciaanse Nederlander spraken, kan 
nog met ere genoemd warden Alexander Henne, die in zijn monu~ 
mentale werk over Karel V (r858-1860) aan Vives een voorname 
plaats inruimt ea'!"). 

Het duurde nog ruim tien jaar, voordat ook in Spanje de belang
stelling began re ontwaken voer de grote emigrant, die in zijn eigen 
viderland niet tOt bloei ken komen. F. de los Ries y Porrilla bewees, 
dar Luls Vives in zijn Prima philosophia (Merafysika, 1531) de leer 
van Plaro en Aristoteles met die van de kerkvaders verenigt (1864). 
Daarna pubIiceerde Carlos MaIlaina een studie over het leven van de 
VaIendaanse humanist (1872), sprak Amader de 10s Rios in zijn 
Historia de los judios (I875) het vermoeden nit, dar Vives een joed 

(1e~) Verkeerde spellingen: Vergaras (38,45), Alphonsus Ruys de Virves 
(45, Villegas ?), Damiao de Goez (56, Damiao a Goes), Menda de Men
dOJa ()8). 

(m) Estelrich p. 167. 
(1~6) F.J.J. Ne-ve, Memoire historique et litte-rrure sur le college des trois 

langues a l'universite de louvain. Me-moire couronnee dans la seance du 26 mai 
I856 (Bruxelles 1856). 

id., La Renaissance des lettres et i'essor de l'etudition ancienne en Belgi
que (Louvain 1890). Fstelrich no. 407, 409. 

(11<7) A. Henne, Histoire du re-gne de Charles-Quinr en Belgiqne (Bruxel
les-Leipzig 1858-60) IQ vot Estelrich no. 406. 

was en wijdde P. de la Escosura een reeks studies aan her boek over de 
armenzorg (,877) ("'). 

Inrussen had de Belg Emile van den Bussche, conservator van her 
staatsarchief voor West-Vlaanderen, in I87I een Franstalige studie 
gepubliceerd, waarin vooral het verblijf in Brugge onder de loupe werd 
genomen en allerlei misvattingen werden rechrgezet. Als uitgangspunt 
diende hem hierbij het bekende boek van Nameche C;;O). Zijn studie 
werd in I876 onder een andere tite! herdrukr in her door hem geredi
geerde histerische rijdschrift La Fiandre COO). 

Terwijl in de Nederlanden en Spanje de belangstelling veer Vives 
nog maar incidentee1 was, begon de aandacht voor zijn figuur in Duits
land de vorm van een sysrematisch onderzoek aan te nemen. Nadar 
Heine in r88I een boek aan hem had gewijd en men in I883 ult zljn 
werken had vertaald, was het vooral een uitvoerig artikel in een 
opvoedkundige encyclopedie, van de hand van A. Lange, dat inspire
rend werkte. In Erlangen en in andere universiteitssteden werd een 
groat aanal dissertades aan zijn pedagogisch werk gewijd. Ook zijn 
psychologische en zijn sodale geschriften en de verhouding tot Quin
tilianus en Aristoteles, tot tijdgenoten en navolgers kregen veeI aan
dachr. Het padfistische en antropologische werk werden elk in een 
studie belicht. Van v6cr her eeuwfeest (1892) tot aan de machts~ 
overname van Hitler verschenen er 37 studies en vertalingen aan de 
grote Valenciaan gewijd (m). 

(lSS) F. de 10s RIos y Portilla, Juan LU1s Vives en sus tres libros « De prima 
philosophia », combina !as doctrinas de Platon y de Aristoteles con la de 10s 
Padres de la Iglesia (Madrid 1864). 

CarIos Mallaina, Estudio biogrMico de Juan LUls Vives, Burgos 1872. 
J. Amador de 10s R{os, Historia de 10s jud10s (r875) III 14 .. 404 (geciteerd 

uit Am. Camo, Espa6.a 682). . 
P. de la Escosura, la beneficencia en el Siglo XVI, consideraciones sobre 

el oplisculo de Juan LUls Vives Del SOCorro a 105 pobres, in: Revista de 
Espafia 1876, I93-210, 339+356, 462-481; (18n) 68-87,187-204. (Met uit
zondering van Amador alle werken geciteerd uit Biogr. Nat. Belg.). 

(tS9) E. van den Bussche, Jean-Louis Vives: Eclaircissements et rectifications 
biographiques. Notes sur son sejour a Bruges, Bruges r87!. 

vgL Riber I 218-2I9. 
(l96) E. van den Bussche, Luiz Vives, celebre philosophe du XV" siecle 

(notes biographiques), in: La Flandre VIII (1876) 291+328. 
(1111) Chronologische lijst van Duitse studies volgens Paul Jgl (Diss. Tiibin

gen I930), volgens de: Verzameling kostbare werken, ontstaan en ontwikke
ling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek (Bms-sel 1961) 57-59; 
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De invloed van de Duitse pedagogen bleek o.a. nit de aandacht, die 
de Spanjaard nu ook in Nederlandse katholieke kringen begon te krij
gen. ZoaIs steeds in de Vives-waardering gingen ook hier weet de 
jezmeten voorop. In de vijfde en zesde jaargang van Opvoeding en 
onderwijs wijdde pater Lamers s.;. enkele artikelen aan de vriend en 
gastheer van zijn ordestichter. Sindsdien werd Vives besproken in ver
schillende leerboeken der opvoedkunde o.a. in Rombouts' vierdelige 
Hist07iese pedagogiek en in zijn leerboek. Mr. Kropman behandelde 
het geschrift van Vives over de armenzorg in De Nieuwe Eeuw van 
23 december I926 en Dr. Sterck schreef over hem in de zondagskrant 
van De Maasbode van 4 december I932 e.v. een viertal artikelen, die 
hem huldigden als katholiek humanist en christe1ijk pedagoog. Later 
gaf hi; nog een tweetal artikelen over Vives' systeem van armenzorg. 
De kursus Holthuizen wijdde een uitvoerige schriftelijke Ies aan de 
Spaanse pedagoog. Alles bijeen maakt de Noordnederlandse belangstel
ling voor hem een povere indruk. vooraI als we die vergelijken met de 
waardering van Duitse zijde (192). 

Nadat Amador de los Ri6s (I875) het vermoeden van Vives' joodse 
afkomst het eerst had uitgesproken en zijn landgenoot Bonilla y San 
Martin dit heftig had bestreden in een uitvoerig werk over Vives en 
de wijsbegeerte van de Renaissance (1903) (11\3), beschouwde de joodse 
Nederlander Zwarts in een bundel opstellen over de geschiedenis van 
de Israelieten in Nederland (1929) dit jood~zijn als een vaststaand 

volgens de trefwoordencatalogus van de Albertina en de bibliografie van Vives 
door Prof. H. de Vocht. 

Achter de naam sraat het jaar van uitgave en de aard van de srudie aan
gegeven: Heine (r880 en '8r, ped.), Wychgram (83, vert.), Hause (90, ped.), 
Nebe (90, ped.), Webe (90-91, ped.), O. (Denk 92, eeuwfeest), P. Schiifer 
(9), Pade (93, psych.), Kayser (94 en 96, studie en vert.), Eulitz (97, verge!. 
srudie), Kuypers (97, ped.), Messer (97, ped.), Brering (97, vert.), Berninger 
(99), Wiirkert (01, soc.), Hol'pe (0,1, psyeh.), Weiwnann (05, soc.), Kater 
08, verge!. srudie), KuYl'ers (09, ped.), Hofer (ro, ped.), Michael (10, ped.), 
Siske (n, ped.), Giinther (r2, verge!. studie), Edelbluth (12), Kammel (13, 
ped .. ), Burger (14, verge1. ped. srudie), Ruhmer (15, ped.), Gottler (17, ped.), 
Dilthey (23, antrol'.), Pfeiffer (24), Wolf (29. verg. studie), Jgl (30, l'ed.), 
Michaelis (31, ped.), Thiideman (32, padf.), Mayer (soc., 32). 

(:1.92) Meuwissen 7. 
(193) De eerste druk van Bonilla is van 1903 ; de tweede, waaruit we steeds 

dteren, is van 1929. 

feit CH). Belangrijker dan deze kwestie is het probleem, hoe zijn peda
gogische denkbeelden warden verspreid. Nadat de Duitser Lange reeds 
in r887 de overtuiging had uitgesproken, dat Vives op a1Ie vccraan
staande opvoeders der zestiende en zeventiende eeuw grate invloed had 
uitgeoefend en dat veeI van de opvattingen, die men als origineel be
schouwde, op hem konden worden teruggebracht, waarbij hij met 
name jezu'ieten noemde als Neander, Wolf, Ratichius, Sturm en 
Cemenius, kwam pater Tesser s.j. in zijn dissertatie over Petrus Cani
sius als humanistisch geleerde (1932) tot de bevinding, dat onder de 
ve1e 1'ationes StttdiorumJ ender invloed van de noordelij-ke humanisten 
geschreven, er slechts een is, die tot in onderdelen met die van Canisius 
overeenkomt, die van Vives. Tesser kornt evenwel niet tot de veer de 
hand liggende conclusie, dat Canisius het werk van de Spanjaard als 
grondslag kan hebben genomen CM). 

Beter dan de Katholieke Encyclopaedie, die de katholieke opvoeder 
geheel heeft verge ten, kweet de Leuvense universiteit ziCh van de taak 
om de grote man te eren. Nadat kanunnik De Vocht, hoogleraar Engels 
aan de alma mater, g1'oot kenner van het humanisme en onvermoeid 
vorser in de archivalia van de hogeschool, de wetenschappelijke wereld 
in I928 had verrast met de uitgave van de verloren gewaande corres
pondemie tussen Vives en Craneveit, publiceerde hij in I933 in zi;n 
Monumenta Humanistica Lovaniensia een in het Engels geste1de studie 
over Vives' verblijf in Groot-Brittannie. In hetzelfde jaar wijdde hij in 
een Belgisch en Nederlands opvoedkundig tijdschrift een kort maar 
boeiend artikel aan de be-trekkingen van Vives tot het Brabantse 
Athene en aan zijn opvoedkundige werken (1934). In de grote Bel
gische Biographie Nationale verzorgde Prof. De Vocht een bijdrage 
over Vives met uitvoerige literaruuropgave (1936-'38). Deze studies 
hadden vermoedelijk tot gevolg, dat de Leuvense srudenten bij de 
jubileumherdenking van 1935 de grate man op een bijzonder oorspron
kelijke wijze eerden door de samenspraak Schola in de vertaling van 
Prof. De Vocht op te voeren met toevoegingen uit de elfde en acht
ciende dialoog. Het gehee1 was evenals de toespraak van Maarten van 
Dorp (15I3), waarmee het samen werd uitgegeven, gesteld in een 
Ned~r1ands, dat misschien meer zestiende~eeuws was van spelling dan 

(194) J. Zwarts, Ben Marraansche gravin van Nassau in de Nederlanden, 
in: Hoofdsrukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland (Zutphen 
1929) 74-87-

(195) Meuwissen 9. 



van taal, maar dat toeh voor de twintigste*eeuwers een verstaanbare 
inleiding vormde in de sfeer, waarin de universiteitsstad leefde, een 
vier eeuwen geleden. De samensprekenden waren Tyro "eenen beghin~ 
nelingh" en Spudaeus ,.eenen reeds ghevorderden ende seer vlijtighen 
scholier", die oak voorkomen in de twaalfde dialoog. Er werd eer be~ 
wezen aan het Drietalencollege, wat in het oorspronkelijke niet voorw 

kornr. De bekende boutade uir de Ebrietas over het geringe respect van 
de Nederlanders voor studie en ontwikkeling was toegevoegd, evenals 
de klacht over de Leuvense luizen uit de CubicuIttm et lucub1-atio (De 
kamer en de nachtelijke studie) en de zinspeling op het "Licht Lovensch 
bier" en het huis met de twee bronnen uit de Vestitus et deambulatio. 
Daarna volgde nog iets uit eigen koker over enige oude schoolvrienden 
van de Brugse kapittelschool, die Tyro's aankomst in Brabant wilden 
vieren en die heilig overtuigd beweerden te zijn van de waarheid van 
de spreuk In vino veritas (UB). 

Nadat deze Vlaamse samenspraak op srudencikoze wijze de aandacht 
had gevestigd op de grote pedagogische betekenis van de Dialogen, verw 

scheen er in Spanje - het was midden onder de burgeroorlog -
een vertaling van De communione rerum. De titel van de Spaanse 
versie liet er geen twijfel aan bestaan, dat de zestiende"eeuwse geleerde 
moest worden beschouwd als een hurnanistisch bestrijder van het com~ 
munisme. Maar ofschoon we er zeker van kunnen zijn, dat Vives het 
marxisme bestreden zou hebben, had hi; in onze dagen geleefd, hij 
richtte zich in feite tegen een sekte van godsdienstige extremisten, 
niet tegen verklaarde atheYsten. En daarvan afgezien, al bestrijdt men 
dezelfde zaak, daarom hoeft het nog niet met dezelfde middelen te 
geschieden (HI1). 

(196) (H. de Yacht) De Hooghe Schale van Lo-ven in de eetste helft det 
XVIe eeuw/Samenspraecke door Joannes Lodovicus, tllsschen Tyro, eenen 
beghinnelingh,/ ende Spudaeus, eenen reeds ghevotderden eode seer vlijdghen 
scholier (unven 1935) p. XXwXXXIV. 

vgl. Nijhoff~Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tOt 1540 
Cs·Gravenhage I923 e.v,) 4060 (II 874), 

H. de Yacht, Joannes Ludovicus Vives 1492-r540; zijn leven en werken, 
in: Nova et Vetera (1933) 537"548 (Vocht]o). 

id., Vives' opvoedkundige werken, in: Nova et verera XVI (Brussel 1934) 
25-36. 

id., Vives, ill: Biographie nationale de Belgique 26 (I93&'38) 797.800, 
(l-97) \Venceslao Gonzalez Oliveros, Humanismo frente a communisroo, 

Valladodid 1937, 
id., Carlos Riba y Garda, Luis Vives y el Pacifismo, Zaragoza I933. Ors III. 

- '7' -
Het vierde eeuwfeest van Vives' dood werd in 1940 en volgende 

jaren, 20als dat in Spanje gebruikelijk is bij dergelijke gelegenheden, 
gevierd met een he1e reeks van studies, tentoonstellingen en plechtigw 
heden. De man, die in zijn noodgedwongen verlaten vaderland altijd 
maar matig was geeerd, werd nu van stal gehaald als paradepaard van 
de nationale grootheid. Dat daarbij de betekenis van zijn werk verw 
draaid moesr worden, spreekt haast vanzelf. Zo beweerde Valbuena 
Prat in een boek over het leven in Spanje in de zestiende en zeventiende 
eeuw ('943), dat de Samenspraken van Luis Vives een levendig beeld 
-geven van het Spaanse kinderleven in die tijd. Om dit re bewijzen haalt 
hij dan enkele passages aan uit de Dialogen! a,a. waar hij schrijft, dat 
een jongen bij het naar school gaan in een mandje het ontbijt mee· 
neemt, dat bestaat uit een stuk brood met boter. Vit dit laatste detail 
evenals nit talrijke andere onderde1en, waarop wij in het voorafgaande 
duidelijk hebben gewezen, blijkt onzes inziens duidelijk, dat Vives 
hier de Nederlandse jeugd op het DOg had, voar wie zijn schoolboek 
allereerst bestemd was C9S

). 

Dat de Spanjaarden nietternin beseften, ciat Vives meer een inter~ 
nationale dan een nationale figuur was, kan blijken cit het feit, dat een 
aantal Spaanse geleerden en beroemde schrijvers, onder wie de Catalaan 
Eugenio d'Ors wel de bekendste was, een aantal opstellen over hem 
publiceerden in Franse vertaling. Ben bijzondere plaats werd daarbij 
ingenomen door Dr. Gregorio Marafi6n (1887*1960), een beroemd 
Spaans medicus, psycholoog, hlstoricus en litterator, die van zijn poH. 
tieke ballingschap in Parijs een grote belangsrelling voor de Spaanse 
emigranten overhield. Zo stuitte hi j vanzelf op de figuur van Vives. 
Maar hoe geniaal het werk van deze Marafi6n ook zijn mag, de drie 
studies, die hi; aan Vives wijdde, zijn re vIot samengesteld om histOw 
rische betrouwbaarheid te bezitten Cm). Fen degelijker indruk maakte 

(HIS) Angel Valbuena Prat, La vida espanola en la edad de oro segun sus 
fuenres lirerarias (Barcelona 1943) 168"171. 

(lUll) Felipe Mateu y 1.10pis, Catalogo de la exposidon bibliognHica cele~ 
brada con motivo del IV centenario de la muerte de Luis Vives, 1') de mayo· 
15 de junio de r940, Barcelona 1940. 

Manuel Battle Vazquez, Introducci6n, pragrama y hibliografla para un 
curso monognHico sobre el fi16sofo espaool Juan Luis Vives (Murda 1942). 

Fermfn de Urmeneta, La docttina psicologica y pedag6gica de Lllis Vives 
(Barcelona 1949). 

Juan Beneyto, Juan Luis Vives y la poHdca, in: Anales del centra de culmra 
de Valencia (Valencia 1951). 



een opstel over V ives in de Renaissance en de Spaanse traditie van de 
Catalaan Carreras y Artau, die al in 1931 de aandacht op Vives had 
gevestigd C'"'). 

In Nederland werd Vives bescheiden herdacht in een boekje, waatin 
broeder Meuwissen, een onderwijsman, de grote "Spaans-Nederlandse 
pedagoog" uiteraard vooral als opvoeder beschouwde. Na een waarde
vol overzicht van de Vives-litteratuur in Duitsland en Nederland in de 
laatste decennia geeft hi; een heldere, ofschoon niet overal geheel 
juiste eO!), samenvatting van het leven en de opvoedkundige tbeorieen. 
Broeder Meuwissen komt hier tot de -gevolgtrekking, dar in Vives' OPM 
voedkunde leer en praktijk eIkaar nier volkomen dekken. In zijn opvat
tingen is hi j de strenge boeken- en studievriend, die niet voldoende oog 
heefr, voor wat het kind toekomt. Maar gelukkig is ook -hier de natuur 
ster-ker dan de leer: zijn Dialogen werden graag door de leerlingen 
gebruikt, omdat hij de belangstelling wist te wekken door het behan
delen van dagelijkse onderwerpen en gesprekken. Vreemd blijft het 
volgens de schrijver, dat iemand, die het spelend leren verwerpt, zelf 
zo'n gezellig leerboek kon schrijven. We vragen ons aI, of de tegenM 
stelling hier niet te scherp getrokken wordt. In het woord ludus (school 
en spel) lag reeds de humanistische opvatting over het onderwijs 
besloten. Vives tied ook aan de meisjes te onderrichten door hun huis
gerei in miniatuurvorm te geven, waardoor ze woorden en gebruik 
konden leren, zonder hun moeders te hinderen. Men kan dit alles een 
vooruitlopen op de Froebe1- en Montessorimethode zien. Ook de beM 
wering van broeder Meuwissen, dat de Samenspraken aIs leerboek geen 
waarde meer zouden hebben, knnnen we niet onderschrijven. In I940 
verscheen er te -Barcelona nog een nitvoerig geanoteerde uitgave van, 
bedoeld aIs studieboek. Hier wreekt zich weer het feit, dat dergelijke 

Gregorio Maraiion, le docteur meIiflu, in: Ors. 
id., Luis Vives, un espafiol fuera de Espafia (Madrid 1942). 
id., Luis Vives, su patria y su universo, in: Espafioles fuera de Espafia: 

influencia de Francia en la poHtica espanoIa a traVes de los emigrados (Buenos 
Aires 1948). 

en(l) J. Carreras y Artau, Historia del Pensament a Catalunya (Barcelona 
I93I) 73-82. 

e°1.) Meuwissen, 29.30,67. De spelling Von Goy Lp.v. Van Croy of De 
Cro), verraadt Duitse lekmur (19). De 0P p. 54 geciteerde dialoog is niet de 
tiende, maar de achtsre, volgens sommige uitgaven de negende (Iter et equus; 
Riber II 903). De achttiende dialoog is in sommige uitgaven de -zeventiende 
(55)· 
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brochures werden (en nog steeds w6rden) geschreven zonder de 
Spaanse litteratuur over het onderwerp te raadplegen C'02). 

In Belgic werd het eeuwfeest gevierd met de Franse vertaling van 
De subventione pauperum en van de Epistolm'Um ia1'rago en met de 
facsimile~uitgave van de Vlaamse vertaling van het eerste werk volgens 
de uitgave van Antwerpen van 1533. Maar of de grote man met deze 
edities bijzonder geeerd is, mogen we betwijfelen. De facsimile-uitgave 
draagt de lelijke titel Re?1'oductie der o1'igineele uitgave Secours van 
den Aermen. Van deze drie bastaardwoorden is er niet een noodzaM 

kelijk, ook al omdat de oorspronkelijke druk van '533 spreekt van 
"Tonderhoudt, hulpe, bijstand ende secours". Waar drie Nederlandse 
synoniemen voorop stonden, was het niet nodig het zonderlinge 
woord aan het einde te kiezen. Vee1 erger is, dat de Franse vertaling, 
waarmee Ricardo Aznar Casanova zich belastte, vol fouten zit. De 
Brussels~Spaanse uitgever Rafael Valero Caminero heeft op deze ma~ 
nier met drie uitgaven van de grote Valenciaan in een jaar (1943) wel 
de aandacht op Vives gevestigd, maar de wetenschappeUjke bestudering 
van zijn werk een bedenkelijke dienst gedaan COS). 

Meer hoop geeft het feit, dat Professor Overdiep in 1944 in De 
geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden een hoofdsru~ wijdde 
aan de Valenciaan, waarbij hij wees op de invloed van zijn pacifistische 
en sodale geschriften op auteurs als Coornhert en Jan van Hour en 
misschien ook op Vondel. Merkwaardigerwijze werd de naam van Cats 
hierbij vergeten. 

De moderne onderzoeker, die het Latijn onvoldoende machtig is, 
wordt over dit bezwaar heengeholpen door de eerste (niet geheel vlekM 
keloze) eO~) vertaling van Vives' volledige werken (I947), die in het 
Spaans te Madrid verscheen. Lorenzo Riber, die dit monumentale werk 
tot stand bracht, voorzag zijn boek, waarin de uitgave van De civitate 
Dei, die in 1585 in het Frans werd vertaald, en veeI van de brieven 
ontbreken, van een uitvoerige ofschoon wat verwarde inleiding. Het 
Ugt voor de hand, dat Riber, die vooral een beroep doet op het na~ 

(202) ed. Fernandez, Barcelona 1940. Omstreeks I958 verscheen een ver~ 
raling van de Samenspraken in een Spaanse studentenbibliotheek, saroen met 
De lot der Zotheid van Erasmus. 

(263) Bouchery 8 I M90. 
(20~) b.v. waar hij Brabanms met Brabanto vertaalt en de naam Joannes 

Valterius weergeeft als Juan Valter (Jan Wouters). Betere internationale saroen· 
werking, eigen aan de geest van het humanisme, had zulke fouten kunnen 
voorkomen! 
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nonale eergevoel van zijn landgenoten, het Spaanse aandeel in Vives' 
vorming sterk naa! VQren haalt en het Nederlandse minder beklem~ 
roont. Waarschijnlijk om dezelfde reden wil Riber niets weten van het 
marraanse element bij Vives : "Wat een instinctmatige afkeer in ons 
wekt, zolang er geen duidelijker bewijzen bestaan clan een eenvoudige 
verdenking, gegrondvest op een overeenkomst van naam, is de be~ 
weerde joodse afkomst van Vives. We vinden het verschrikkelijk om 
de roeest christelijke van de renaissancisten met deze vlek bezoedeld re 
zien, de schrijver van de Meditaties en gebeden, van Het oificie Van 

het Heilige Z1Veet van CbristttJ (sic !), de vurige en strijdbare apologeet 
van De waarheid van het christetijke geloof, zegenrijke bestrijder van 
muselmannen en joden (I IS)." 

Deze verwarring van ras en geloof suggereert, dat een zoon van het 
oude yolk niet zo'n goed christen kan warden als de C1istianos viejos, 
de christenen van oudsher, die de joden tOt -bekering dwongen, laat 
sman, dat hij, hoe verdraagzaam ook eOG), het christendom lOU verde
digen. Ribers zinsnede ."zolang er geen duidelijker bewijzen bestaan 
dan een eenvoudige verdenking", waarbij we het laatste woord door 
"vermoeden" zouden willen vervangen, houdt een voorbehoud in ten 
opzichte van zijn eigen stelling, die iotussen door de mededeling van 
America Castro, dat de dokumenten betreffende het jood-zi jn van 
Vives door Abd.6n Salazar zijn ontdekt, ofschoon nog niet gepubliceerd, 
op losse schroeven is komen te staan. Tevens heeft Castro gewezen op 
de talrijke joodse elementen in Vives' werk : zijn traditionele denken 
("lk heb mijn vader horen zeggen"), zijn psychologische kijk, prak
tische zin, zijn strenge opvattingen over de vrouw en de geestelijke 
geldingsdrang. 

Americo Castro is een republikeinse Spanjaard, die in tegenstelling 
tot Riber de vaderlandse dingen van op afstand bekijkt. Dit laatste is 
oak het geval met Salvador de Madariaga, die bi; de opening van het 
Europa-college te Brugge, op de betekenis van Vives wees. Intussen 
was ook de archeologische belangstelling ontwaakt, zodat professor 
Casanova op het Burgplein opgravingen liet verrichten om het graf van 
Vives in de verwoeste Sint-Donaruskerk re vinden. Toen een kastanie~ 
boom de voorrgang belemmerde, werd daartegen een monumentale 

(200) vg!. Riber II 1515-93. 
Over de verdraagzaamheid van Vives en zijn landgenoten Raimon Uull en 

San Ram6n de Pefiafoft, zie: Werner I 75 en Van Senden 125V, 139V. 
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bank geplaatst met een beeld van de humanist en een inscriptie e06). 
Dit gebeurde in de stad, waar Vives eens zijn baanbrekende plannen 
over de armenzorg ontvouwde. Prof. Van den Eerenbeemt herinnerde 
hieraan in zijn Tilburgse intreerede in november I96r. Sprekend over: 
De arme en het maatschappelijk welzijn in historisch perspectief! ont
moette de hooggeleerde spreker de centrale figuur van Vives, die de 
overgang mssen de Middeleeuwen en de nieuwe geschiedenis markeert. 
Hij noemde daarbij de Spaanse wijsgeer de geniale woordvoerder van 
de nieuwe denkbeelden over de armenzorg) een man, die nadrukkeli jk 
wijst op "het recht en de plicht van het openbaar -besmur zich in te 
laten met de economische, sodale en politieke aspecten van de zorg 
voor de behoeftige, temeer omdat de Kerk en haar organen duidelijk 
faalden zowel in het zakelijk beheer van de aan haar roevertrouwde 
fondsen voor liefdadige doeleinden als door haar onvermogen de cha~ 
dras systematisch en op uniforme wijze te organiseren. De hier behan
delde kwestie was niet een zaak van bewuste secularisatie van de armen~ 
zorg, ingegeven door anti~religieuze tendencies, maar meet een van 
scheiding van machten en een van accenrverlegging betreffende de 
taak van Kerk en Staat hier op aarde" e(l7). In een srudie over de 
Brabantse armenzorg (1962) kwam Van den Eerenbeemr op de bete
kenis van Vives rerug en op zijn invloed op de Bredase ordonnantie 
van de aalmoezeniers die tot stand kwatn, terwijl hij verbleef aan het 
hof van MenC£a de Mendoza en Hendrik van Nassau e08). 

Terwijl Vives in deze sodologische smdie als een rrouw zoon der 
Moederkerk werd begroet, -zag Ortega y Gasser hem als een voorloper 
van het moderne ongeIoof. Dit blijkt uit de in 1961 postuum uitge~ 
geven lezingen van de vitalistisch-historische wijsgeer over Vives 
(Buenos Aires, 1940) en over Goethe, waar hij zegt: "Vives was 
christen, maar hij was erasmisr". In vergelijking met de geduchte Bask 
Ignatius van Loyola vindt Ortega hem maar een lauwe ge1ovige. En 
al zegt hij verderop : "De kwestie is niet, of Vives christen was, maar 
hoe hij het was", aan het einde neemt hij deze indmk weer weg door 

(06) Meuwissen 30. 
(2(17) H.F.JM. van den Eerenbeemt, De ftrme en het maatschappelijk wel. 

zijn in historisch perspectief CTilburg 1961) 12. 
e(8

) id., Sociale spanningen en overheidsbeleid; bestrijding der bedelarij 
in het Noorden van Brabam in de vijftiende en zestiende eeuw, in: Varia 
Historica Brabamica (1962) 171-2. De oudste vertaling van De subventione 
(1533) wordt hier niet vermeld. 



te beweren, dar Vives en de humanisren van zijn djd bleven geloven in 
God, maar met een slap geloof en als iets, war ze reeds achrer zich 
hadden COO). Dit djt boek bestreed Prof. Geers in zijn afscheidscollege 
(I962) terecht de suggestie, dat Erasmus en Vives vrijdenkers waren. 
Minder kritisch was de spreker met berrekking tot de historische nauw~ 
keutigheid van Ortega's studie, met name, waar beweerd wordt, dat 
de ontmoeting tussen Ignatius en Vives plaats had in 1531 of 1532. 
Zoals Rembry reeds in 1898 heeft aangetoond, had die ontmoeting 
reeds in de jaren 1528 tot 1530 plaats (nil). TerwijI Ortega in Vives' 
vrijheidszin ten onrechte een aankondiging zag van de moderne vrij~ 
denkerij, beschouwde Bernardo Monsegu. op meer verantwoorde wijze 
zijn wijsbegeerte in het licht van het humanisme van zijn eigen eeuw 
('96,). In deze studie, die bekroond werd mer de Menendez y Pelayo
pdjs van het jaar 1959, stelde Monsegii tevens een onderzoek in naar 
de manier, waarop Vives de problemen van de kenleer, anrropologie 
en maatschappijleer benadert vanuit de opvattingen van zijn tljd en 
hoe hij ze opIost (OH). 

Nog groter is het aantal Vives~studies, wanneer we in ons onderzoek 
behalve de monografieen ook de afzondetlijke hoofdstukken in meer 
algemeen georienteerde werken betrekken. Zo wijdde de Barcelonese 
hoogleraar Carreras Artau, die reeds eerder de figuur van Vives belicht 
had in een Catalaans geschrift over de geschiedenis van het denken 
(1931) en in de Vives~herdenking van 194I, een hoofdstuk aan de 
humanistische wijsgeer in de bundel Apports Hispaniques a la Philo~ 
sophie chretienne de l'occident (Leuven 1962). In deze bijdrage, die 
de omwerklng is van een in I960 aan de universiteit van Leuven ge
houden lezing, wijst Carretas erop, dat men thans algemeen vetonder
stelt, dat de vrijwillige ballingschap van Vives moet worden toege~ 
schreven aan zijn joodse bloed. Ook bestreed bij de willekeurige be
wering van de grondlegger van de Spaanse litteratuurwetenschap 
Menendez y Pelayo (I 89 I), dat Vives als scepticus een voorloper van 
Kant zou zijn. Overigens besprak Carreras de Valenciaanse humanist 

(200) Jose Ortega y Gasset, Juan Luis Vives y su mundo, in: Vives-Goerhe 
(Madrid X96r) 45, 47, 65· vgl. Indice Cultural espa£iol, mayo 1962, 549. 

(l10) G.]. Geers, Cervantes en de vrijheid, het doorbreken van de Barok 
(Groningen 1962) 7. Over Vives' voorliefde tot de vrijheid, p. 14. 

eH) Bernardo G. Monsegli, FilosoHa del humanismo en Juan Luis Vives 
(Madrid, CSIC, 196r). Zie: Indice Cultural espaiio1 r962, 418. 
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als moralist, socioloog, pedagoog, juriSt en apologeet eH). Hiermee 
besluiten wij het overzicht van de Vives-litteratuur in de Nederlanden 
en Spanje. Het kan geen aanspraak maken op volledigheid, maar wel 
geloven we, dat er duidelijk uit blijkt, dat gezien de vele studies, die 
nog steeds aan hem worden gewijd, het werk van Vives in onze veel
bewogen djd niers van zijn actualiteit heeft verloren. 

HOOFDSTUK VII 

CONCLUSIE 

Het leven van Luls Vives speelt zich af tegen de achtergrond van 
een grootscheepse kultuuruitwisseling en van een reeks bestaande en 
dreigende conflicten. Zijn jeugd wordr vergald door de haat van jood 
en christen, die voortkomt wt de angst, dat de marranen, die meer een 
kaste en een ras dan een religie vormden politiek en economisch de 
katholieken zouden gaan overheersen. Vandaar de macht van de in
quisitie, die mede de strijci aanbindt tegen het humanisme. Hieruit 
blijkt al, ciat wetenschappelijke en godsdienstige tegenstellingen in die 
djd hand in hand gaan. Nog duidelijker komt dit tot uiting aan de 
noordelijke universiteiten, waar het pleit nog voortduurt tussen ver
nieuwingsdrang en traditie, innerlijk en wterlijk geloof, tussen ver~ 
draagzaam en onvetdraagzaam christendom. De dialectiek en decadente 
scholastiek van de Sorbonne vindt een tegenkanting in het humanisme 
van Leuven, waar de drietaligen onder aanvoering van Erasmus een 
verbeten strijd om erkenning moeten voeren teg""....D. dialectici als Lato· 
mus c.s. 

Vanuit Brabant slaar de ·brand over naar Spanje, waar de erasmisten 
het hard te verduren krijgen tegen de behoudende godgeleerden van 
AlcaIa. Stunica opent de aanval op Erasmus, die met andsemitisme is 
besmet en die Spanje als grondig verjoodst beschouwt. Een schijnbare 
overwinning behaalt het erasmisme in Valladolid, waar het gezag van 

(212) ]. Catreras Arrau, Louis Vives, Philosophie de l'Humanisme, in: 
]. Carreras Artau, Juan Tusquers Terrats, Apporrs hispaniques a la Philo
sophie chretienne de l'Occ.ident (louvain r9<52) 53'71, 56~57, 65. 

vg!. 1.1. Menendez y PeIayo, De 10s ori'genes del critidsmo y del escepticismo 
y especlalmente de 10s precu.rsores espafioles de Kant (x891), in: Ensayos 
de Crftica Filos6fica V (Madrid 1918), in: Obras Completas IX en in: Obras 
completas XLIII (Santander 1948). 



de gevierde man openlijk erkend wordt door paus, keizer en inquisitie. 
Vit dit laatste bli jkt aI, dat de bewondering v~~r Erasmus een politiek 
tintje heeft, zolang Kare1 V de Nederlanders laat regeren in Spanje. 
De anti~erasmisten zijn de comuneros van de wetenschap. Maar of~ 
schoon in hun eigen land buitenlanders de lakens uitdelen, komen de 
ruimdenkende Spanjaarden in Vlaanderen en Brabant nog met de hoed 
in de hand en meer om te leren dan om te heersen. Ze bewonderen 
hier het "open" christendom en, ofschoon er dezelfde onverdraagzame 
keizer regeen, de betrekkelijke vrijheid van godsdienst. 

Al is de tijd nog gunstig voor het sluiten van vriendschappen tussen 
twee volkeren, die plotseling onder een scepter worden verenigd, wch 
openbaren zich reeds de psychologische tegenstellingen, die het andere 
dee1 van de eeuw zullen beheersen. In het conflict tussen de heer van 
Chievres en de Spaanse edelen staat de inhaligheid tegenover de natio~ 
nale trots. Bij de botsing tussen kardinaal Ximenes en Adriaan van 
Utl'echt worden de diplomatieke gaven van de laatste voor sluwheid, 
de stugheid van de eerste voor hoogmoed aangezien. In de controverse 
Erasmus~Zufiiga wordt de onbeheerste uicval van de Spanjaard beant
woord door een koele reactie van de Hollander, wat werkt als een rode 
lap op een srier. De neerbuigende vriendelijkheid en "achteloosheid" 
van Erasmus kwetst het eergevoel van Sepulveda. Dit de genoemde 
voorbeelden blijkt ai, dat de psychologische tegenstelling zich groten
deels beweegt rend de verschillende opvattingen van het eergevoel, 
dat de Spanjaard als een levensvoorwaarde beschouwt en de Neder~ 
lander te vlug als een dwaze uirwas. De laatste ontziet de zuidelijke 
gevoe1igheden niet genoeg en de eerste ziet de noordeli}ke zakelijkheid 
vlug als onbetrouwbaarheid. 

Tegen de achtergrond van deze psychiscbe en staatkundige span
ningen speelr zich het 'leven van Vives in de Nederlanden af. De 
politiek is overigens voor hem meer middel dan doel. Als christen en 
pacifist heeft hi j een levenslange afkeer van het gekonkel van vorsten
hoven, waar veroveringsoorlogen worden uitgebroed en aangevoerd. 
Vives aarzelt dan ook nier om zijn mening hierover duidelijk te laten 
me:rken, zonder daarbij, zoals in het geval van Hendrik VIII, zijn 
eigen belangen re ontzien. De steun van Kare1 V, die hij met zijn voor~ 
geslacht-uirbundig prijst, ook a1 in de hoop hem tot een vredelievender 
politiek te kunnen bewegen, stelt hem voor het verlies van de Engelse 
toelage maar zeer gedeeltelijk schadeloos. Meer hulp krijgt hij van 
machtige beschermers als Menda de Mendoza en kardinaal Van Croy, 
wiens invloed hij aanwendt om tegen de machinaties van Latomus en 
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Ecmondanus in de erkenning van het Drietalencollege te verkrijgen. 
Het humanisme, dat hij op deze instelling leert kennen, Hjkt hem een 
aanvaardbaarder vorm van katholicisme, dan hij zich uit het vaderland 
van sriefmoederlijk behandelde mensen als Nebrija herinnert. 

De gemeenschappelijke 5trijd voor het christen humanisme brengt 
hem in contact met talrijke vooruitstrevende geesten in de Neder
landen. De be1angrijkste hiervan is Erasmus, die hem in Leuven ont
dekt, waar ze zich beiden in een hoek gedrongen voelen door de 
behoudzieke theologen. De Hollander bewondert de declamatorische 
gaven van de Spanjaard en verschaft hem door zijn vriendschap met 
More de nodige contacten in Engeland. Maar als Vives zich daar in 
het wespennest van de Jroningskwestie steekt, laat Erasmus zijn vriend 
eenvoudigweg vallen. En voor de Civitas~uitgave, waarmee hij de ha1£
zieke man een te zware last op de schouders legt, beloont hij hem met 
een enkel woord van lof en veeI scherpe kritiek. Vives' huwelijks
opvattingen, die nog nan zijn marraanse verleden herinneren, corrigeert 
Erasmus, die het jodendom vreest als een Hydra, door haast uitdagend 
hetzelfde onderwerp te behandelen en het resultaat daarvan eveneens 
op te dragen aan Catharina van Arag6n. Dit doet intussen geen afbreu..1.::. 
aan de bijna kinderlijke verering, die Vives voor de Hollander koestert, 
die op zijn beurt veel waardering heeft voor het omvangrijke werk van 
zijn geestverwant. Mede door hun 'beider ziekte treedt er de laatsre 
jaren een vervreemding in, niet een verwijdering zoals wel is beweerd. 

Bij een vergelijking tussen de twee vrienden is het niet moeilijk uit 
te maken, wie de sympathiekste is. Erasmus' houding ten opzicbte van 
Vives maakt nu en dan een berekende en onaangename indruk, maar 
ondanks de onnodig scherpe toon, die de Hollander soms tegenover 
hem aanslaat, omdat hij zijn sdjl te eenvoudig vindt of de inhoud van 
zijn geschriften te persoonlijk, blijft de gevoelige Spanjaard hem tot 
het eind toe trouw, en dat, terwijl zijn werk vooral in psychologisch 
en pedagogisch opzicht dat van Erasmus, die dikwijls briljanter roaar 
ook oppervlak:k:iger is, volgens velen overtreft. 

Hartelijker is het contact met allerlei minder beroemde, maar meer 
gastvrije Nederlandse vrienden uit allerlei rangen en standen. Daar 
is de Spaanssprekende bisschop en hoveling Jan de Witte, die hij weet 
te bewegen tot het stichten van een hogeschool; daar is de prins~ 
bisschop Everhardus van der Marck. de edelman Haloinus, grondlegger 
van de Hdirecte methode" bij het taalonderricht, de medicus Barlandus, 
die de wi jsheid van Hippocrates rechtstreeks uit het Grieks weet te 
putten, de hervormingsgezinde theoloog en latere paus Adriaan van 
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Utrecht, de geletterde rechtsgeleerde Cl'anevelt, de internationale he~ 
braicus en arabist Clenardus, apostel van het bekeringswerk onder de 
Islam, de vooruitstrevende, sodaal-voelende regenren en raadslieden 
Jan Wouters, Pieter l'Apostle en de Baron van Praet. Door de con
tacten met deze en andere leidende geesten in de Nederlanden vormt 
Vives een belangrijke schakel tussen het Spaanse en Vlaams-Brabantse 
humanisme, waarvan hij de gezonde opvattingen en de verdraagzaam
heid weet te waarderen. 

Maar ?e '~:lang~ijkste contacten legt hij in Leuven en Brugge, Waar 
de gebrulkehJke dtrecte methode in het vreemdetalenonderwijs waar
van de geschreven geschiedenis teruggaat tot het Iivre des ~estiers 
Brugge, omstreeks 1349), hem inspireert tOt het samenstellen van het 
pedagogische meesterwe.rkje, dat in de wandeling de Dialogen heet. 
~aarnaast .r.naakr hij vooral bij vertalingen gebruik van zijn moedertaal 
1ll engere Zln h:t Vale~.daans en in ruimere zin het Spaans. Onder zijn 
Leuvense leerImgen 21}n althans talrijke landgenoten, onder wie de 
bekendste zijn: de zachtaardige Valenciaan Honorato Juan de toe
komstige prece~tor van Don CarIos en van Don Juan van O~stenrijk, 
en de slagvaard,ge Pedro Malvenda, die in Regensburg her katholieke 
standpunr tegen de l~theranen verdedigt. Beiden eert hij met nog veel 
andere Spaan:e le~~lmge~ zo~~s de edelman Rodrigo Manrique, zoon 
v~n. de gr?otlllqwsl~eur. In ZIJ11 Dialogen. Niet noemt hij daar zijn 
dlsclpel DIego GraClan de Alderete, die zieh later in Spanje met wee
moed d~. aan?"ename tij?, in de Nederlanden doorgebracht, herinnert. 
. Terv:rlJl VIV:~ door Z1Jn leven onwi11ekeurig Nederlander en Span
pard ~1Chter blJee~brengt, laat zijn werk ons terloops de mening van 
een. butrenlander Zien over de Nederlandse instellingen, actuele gebeur
tentssen, kunst, volksaard en gebruiken. Voor hem persoonlijk, wiens 
l~ven be?'-eerst wordt door de verhouding tussen christendom en huma~ 
msme, ZlJn de beperkte problemen van volksaard en nationalisme zeker 
n~~t het belangrij~st, maar voor ons !Wintigste~eeuwers hebben ze een 
blJz?nd~r grote htstorische 'betekenis, vooral wanneer men de geschie
dems ntet op de eerste plaats staatkundig opvat. Dat het daarbij gaat 
om meer dan indrukken van land en volk alleen en <lat steeds de vol~ 
Iedige mens in het middelpunr staat, blijkt aI uit zijn belangsrelling 
voor ~e soctale denkbe~~de?- e~ instellingen der Nederlanders. Zijn 
opv~tt1ngen lopen daarbIJ dlkwlJls parallel met die van onze humanis
ten. Zo beschouwt hij evenals Rudolf Agricola het voor mogelijk om 
1a;~nkzinnigen in inrichringen te verplegen en re genezen en om onder
Wl JS re geven aan doofsrommen, lets war de meeste mensen in hun 
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djd ontkennen. Vooral in sociaal opzicht vindt zijn practisch idealisme, 
dat landen en sranden verenigt, hier bij vooruitstrevende mensen er
kenning. Dit blijkt, als hij de georganiseerde armenzorg verdedigt 
tegen de bedelorden, die het middeleeuwse geven van aalmoezen 
rus de enig aanvaardbare vorm van liefdadigheid beschouwen. Armen
zorg was in zijn tijd nog harder nodig dan tegenwoordig, ook al omdat 
de gevolgen van allerlei katastrofen zkh veel feller deden gevoelen. 
Vives vermeldt met name het uitbreken van een watersnoodramp en 
het woeden van de sudor anglicus. Naar aanleiding van deze laatste 
epidemie, bij de bestrijding waarvan zijn medische leerlingen zich 
onderscheiden, schrijft hij een koIt getijdenboek. Hartelijk leefr hij 
ook met de Nederlanders mee, als oorlogsrampen, zo geheel buiten hun 
schuld, hen treHen, de internationale handel verlammen en armoede 
en hongersnood alom heersen. Zo herinnert hij zestien jaar later nog 
aan de strooptochten van Karel van Gelder in het Nedersticht (1510). 
Soms kan hij onder de Nederlandse nieuwsberichten verbeelding niet 
van waarheid onderscheiden. Zo vermeldt hij, dat onder de Neder
landse kust !Wee meermannen zijn gevangen, die op het land niet 
konden aarden en teruggesruurd werden nanr hun geliefde element. 
Het geloof aan dergelijke bakerpraatjes kwam in zijn djd overigens 
tot in de hoogste kringen VOor. De Duitse gezant Jean Lamuze ZOll hem 
hebben verreld, dat een als duivel verklede Bosschenaar tijdens de 
jaarlijkse processie in zijn stad van inwoning bij een der omstandsters 
een duive1 zou hebben verwekt. 

Terwijl het dikwijls moeilijk is om waarheid en leugen te scheiden 
in de verhalen van de veelal nog erg bijgelovige Nederlanders, spreken 
de voortbrengselen van de beeldende kunst een duidelijke taa!. Vives 
steekt zijn bewondering, met name voor de Nederlandse schilcler
kunst, niet onder stoelen of banken. Ben Vlaams getijdenboek inspi
reert hem zeUs tot het schrijven van zijn eerste opusculum, Ook op 
andere plaatsen blijkt waardering voor onze kunst. Door Vlaamse schil
clers en graveurs laat V ives zich portretteren en in zi jn samenspraken 
schittert een voorkeur voor de schilderachtige zijde van het Neder
landse volksleven. Het zijn dikwijls genre-stukjes, die z6 gecopieerd 
lij-ken van Breughel, Aertsen of Lucas van Leiden. Andere raakpunten 
tussen litteratuur en beeldende kunst zijn vaor hem enkele prachdge 
gebrandschilderde ramen, waarop hij een tafereel uit het leven van de 
H. Godelieve ziet afgebeeld, de Nederlandse heilige van de huwelijks
trouw, wier leven Hjkt op dat van Genoveva van Brabanr. Overigens 
heeft Vives maar weinig waardering voor litteratuur zonder mora1i~ 
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serende strelddng, waartoe hij ender andere de meeste Nederlandse 
volksboeken rekent. 

Met dar al is het duidelijk, dar vocr Vives, die als veelgevraagde 
gast van Vlaamse en Brabantse vrienden ons volksleven van binnenuit 
beoordeelt, niet de onbeheersre verbeeldingskracht,. rnaar de onmatig~ 
heid in spijs en drank de voornaamste ondeugd van ons yolk vormt. 
Het drankmisbruik vIceit volgens hem vooral VOOrt uit de gebrekkige 
kookkunst det vrouwen, die hij meer Om hun lichamelijke schoonheid 
(vooral van de Friezinnen) clan om hun huishoudelijkheid bewondert. 
I?e geringe zorg, die de Nederlandse keukenpdnsessen aan hun maal~ 
tlJden besteden, het gebrek aan anvisseling en het overvloedige gebruik 
v~.n ~et en 'boter, zijn oorzaak van de uithuizigheid der mannen, die 
bIJ blerpuI en wijnglas vergeteIheid zoeken voor de nalatigheid van 
hun echtgenoten. BehaIve in herbergen en feestzalen is de dronken~ 
schap ook schering en inslag bij de Nederlandse volksgebruiken aIs 
karnaval en kermis, schaamteloze verroningen, waarvan ook vrouwen 
geruige zijn. ?e gevolgen kunnen zelfs nadelig zijn voor het nage~ 
slacht. Sonunlge Vlaamse vrouwen brengen immers monsters voort 
gevolg van het drinken van bier of het eten van rauwe vruchten of 
groente. De Onmatigheid werd in die tijd zozeer aIs een -kenmerkende 
Nederhndse eigenschap beschouwd, dat Vives een verhaal uit de 
Arabische nachten, waarin een dronkeman aIs een vorst wordt behan~ 
deld en later denkt, dat alles maar een droom was, in Brugge situeert 
om het aannemelijker te maken. Cats en Langendijk benutten later dit 
gegeven. Mogelijke invloed van de D1f,iiend-en~een·nacht zien we ook 
in een verhaaI, waarin Philips de Goede, incognito, een voorzichtige 
raad geet! aan een aantaI herbergsgasten. 

De ~nmatigheid is een VOfm van SpilZllCht, een ondeugd, die de 
achteru1tgang .va? een stad aIs Brugge verklaart. Ze is ook een uiring 
van een. :natenalIsme, dat samenhangt met de geringe waardering voor 
ondervl1JS en ·kuIruUf. die de Brabanders blijkens een der schilderach~ 
tigste .. dial?ge~ kenmerkt. Twee sIempers van die landsaard prijzen 
de vtlJgevlgheld van hun onmatige gastheer en schelden op aUe zure 
k~mergeleerden. Een Italiaa~ valt hen schijnbaar bij met de opmer~ 
king, dat Ieraren nergens mmder warden geacht dan in de Nederlan~ 
den, waar de ouders hun kinderen naar de school sruren als naar een 
werkplaats om de kost te leren verdienen. Deze opmerkingen. in de 
mond gelegd aan brooddronken studenten, weerspiegelen nier zonder 
meet de opvattingen van Vives, die zijn wetenschappelijke vorming 
grotendeels aan het Drietalencollege te danken had. Zelf merkte hij 

- 183 -

de leergierigheid op van Nederlanders als Caroius Virulus en de hanM 
dige methodiek, waarmee hi j door zelfwaarneming en doeIgericht geM 
sprek in korte tijd zijn kennis wist te vermeerderen. De didactiek om 
het geleerde uit klassieke lektllUf aan te vllllen met eigen ervaringen 
heeft Vives waarschijnlijk geput uit de Dialectica van Rudolf Agricola, 
het werk, dat hij tot model maakte van zijn belangrijkste pedagogische 
geschriften. 

Niet alleen op het gebied van het onderwijs staat de vakbekwaam~ 
heid op hoog peil, dit is ook het geval op alle gebieden, waar praktische 
bekwaamheid vereist is. Zo vervaardigen de Nededanders bijvoorbeeld 
miniatuur-huisraad van koper, dat als meisjesspeelgoed een bijzondere 
pedagogische waarde heeft. Van even goede kwaliteit zijn de Vlaamse 
messen, die in Vives' tijd een internationale ham genieten. Minder 
waardeert de Valenciaan onze kaas, die niet de l(vlaliteit beeft van het 
stremselprodukt uit het Spaanse Penafiel. Het gebruik van wekkers 
bliikt in onze gewesten al bekend. 

Terwijl de Nederlander bijna alle energie aan praktische vaardigheid 
besteedt, kernt zijn gevoelsleven dikv.'ijls weinig tot ontwikkeIing. Dit 
uit zich in zekere koelheid bij de vrouwen en traagheid bij sommige 
mannen. De Nederlandse weduwen maken op Vives een te weinig 
bedroefde indruk. Hij meent deze koelheid te moeten toeschrijven aan 
gebrek aan liefde. niet aan de gematigdheid van ons kIimaat. Met dat 
al is Vives een der eersten geweest, die het belang beeft ingezien van 
de intellecruele vorming van de vrouw, als eerste en belangrijkste 
opvoedster der mensheid. Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt aI, 
dat Vives' mening over de vrouw bepaald wordt door een merkwaardig 
mengsel van ouderwetse degelijkheid en emancipatiedrang. Haar naM 
tuurlijke omgeving is vOIgens hem het huis, maar ze is daar even goed 
op haar plaats in de studeerkamer als in de keuken. 

Terwijl hij de Nederlandse vrouw nog meent te kunnen helpen met 
goede raad, levert hij felle kritiek op bepaalde Leuvense theologen, 
die hem niet wilden toestaan om zijn Somnium Sdpionis voor te dra
gen binnen de muren Van de universiteit en voor wie, zo srelt Vives 
het sarkastisch voor. de slaap niettemin de geliefde bezigheid was. 
Ben even vreemde gedragswiJze treft Vives aan bij enkele Brabantse 
feestvierders, die aan het begin van een wilde zweigpartij, alvorens 
zich re bedrinken, met gtote kalmte beginnen hun brood schoon te 
maken. Behalve de broodkorsten zijn ook de wanden van de Leuvense 
huizen. waar luizen leven, dikwijls weinig zindelijk. Toch vindt Vives 
de Leuvense geleerden nog zindelijker dan hun Parijse collega's. 



Het is welhaast overbodig hierbij op re merken, dar niet alle woor
den, die Vives zijn samensprekenden in de mond legt

t 
zijn eigen me

ning weerspiegelen, vooral niet wanneer ze badineren, Want over het 
aIgemeen vond hij in de Nederlanden meer te waarderen clan re 
kritiseren. Het bIijkt zelfs herhaaldeIijk, dat hij hier volkomen inge
b~rgerd was. 20 geeft hij in zijn wetken herhaaldelijk voorbeelden, 
d!.eberrekking hebben op zijn onmiddellijke omgeving, maar door 
Zljn ?en een werel?wijde gelding krijgen. Uir een muizenvangend 
handJe (een fox-tertler ?), dar hij in Leuven bezig ziet, weet hij zelfs 
een argument re smeden tegen de islamieten, die beweren, dar Allah 
de kat gemaakt heeft om muizen re vangen. Vir zijn brieven blijkt 
telkens weet, ciat hij Brugge als zijn tweede vaderstad resch:.mwde en 
on~e gewesten als zijn tweede vaderland. Vanuit Engeland voelt hij 
helmwee naar onze door hem gezond geprezen luchten, die hem, naar 
hij meent, van zijn ziekte kunnen genezen. Wie hemint, kan begdjpen, 
a~.hoeft liefde niet blind te zijn. Met de vrijheid van een vriend wijst 
hiJ de NederIanders op hun tekorten. En al is hij daarbij een enkele 
keer bevooroordeeld of overdreven, toch getuigen de opmerkingen van 
iemand, die de NederIandse taal heogstwaarschijnlijk alleen maar ge~ 
brekkig verstond, van een indringende psychologische kijk. 

Ondanks al zijn ·kritiek op allerIei volksgebruiken die eerder volks
misbruiken verdienden te heten, werd Vives door 'zijn Nederlandse 
geestverwanten ook na zijn dood bewonderd, zoals o.a. blijkt clt de 
talrijke navolgingen, uitgaven, beoordelingen, vertalingen en vermel~ 
dingen van zijn werk, het veelvuldig gebruik van zijn samenspra:ken 
bij het onderwijs, de biografieen, lofdichten en herdenkingen aan hem 
gewi!? Er is ste11ig veel plicht~atigs onder, maar veoral onmiddellijk 
na ZlJn deed treffen grafschnften en treurdichten als die van Ruiz 
de Villegas (1540), Anthonie van Schoonhoven (1544), Andries 
Schott (r608) en Joannes Latorims (1578 of eerder) door hun oprechte 
toon. Onder de vertalingen zijn er al vroeg enkele in het Nederlands 
~van De subventione in 1533 en 1566 en De institutione van 1544), 
In het Engels (I540 en 1550) en in het Frans (de Civitas~editie van 
1585). Vermeldenswaardig zijn verder de Spaans-Latijnse editie van 
de DiaJogen (I723) door Coret y Peris, een Nederlandse navolging en 
bewerking van enkele Dialogen, bestemd v~~r opvoering door Leu
venSe studenten en de Spaanse uitgave van de volledige werken door 
Riber (I947). Onder de herdrukken van de oorspronkelijke werken 
verdienen vermelding: die van de briefstijl door Barlandus (1544) 
de prachtuitgave van de volledige werken door Mayans ('782-1790 ) 
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en een geanoteerde Exercitatio linguae latinae door de Spanjaard 
Fernandez (1940). Onder de talrijke navolgers noemen we : Nannius, 
die zich op de S omnium inspireerde~ Grotius, die de derrkbeelden van 
De veritate fidei christianae in een nieuwere vorm goot en zo de grond
slag legde v~~r de moderne apologeciek, en Comenius, die mutatis 
mutandis hetzelfde deed met de Dialogen (163I en 1654) en andere 
pedagogische werken, die ook invloed uitoefenden op Canisius en 
andere jezuleten en op talrijke moderne Nederlandse, Duitse en 
Spaanse opvoedkundigen, sociologen, psychologen en apologeten. Cats, 
die dertienmaal uit zijn boeken over het huwelijk citeerde, ontleende 
waarschijnlijk aan Vives het verhaal van de dronken dromer. Dat de 
roem oak haar schaduwzijden heeft, bewijst de soms kleinzielige kri
tiek, die het werk van Vives te verduren kreeg. Behalve de monniken, 
die zijn ideeen over de armenzorg bestreden, kan men noemen: 
Melchor Cano (1560 of daarvoor) en Vossius (1623), die vonden, 
dat hij te weinig respect had voor het gezag der klassieke historici en 
de inquisiteurs, die zijn AugustinusMcommentaar op de Index plaatsten 
(1585), dat geexpurgeerd herdrukt werd te Parijs (16r3). Terwijl 
sems bedilzieke kritiek zijn roem tekort deed, werd zijn goede naam 
bezoedeld door Chorier, die om zijn Satyra Sotadica (± I658-1660), 
een pornografische parodie op de Dialogen, geloofwaardig te maken, 
aan Vives de rol van de perverse opvoeder toebedeelde. 

De biografen van Vives zijn talrijk. Het beschrijven van zijn leven 
doorloopt alle stadia van het humanisme. Het begint met lofreden in 
de trant van Damiao a Goes (I540) en Garda Matamoros (1553), 
gaat vervolgens over tot de bibliotheken en bibliografieen van de 
Nederlanders Schott (1608, ,6'5), Valerius Andreas (1607, 16'4, 
1650) en Frans Sweertius (1608), Sanderus (1624), Christiaan van 
Langendonck (1667), die aan de Leuvense school van Vives herinnert, 
en de Spaanse biograaf Nicolaus Antonius (1672). Het valt hierbij op, 
dat Spanjaarden en Nederlanders hem elk op hun eigen zangberg doen 
tronen. Op dezelfde wijze wordt hij ingelijfd door de Zuidnederlanders 
Foppens (1739) en Paquot (1763), welke laatste het deftige Latijn 
laat varen voor het overheersende Frans en in zijn kritisch ingestelde 
Mbnoires de opgeschroefde panegyrid van twee eeuwen geleden be~ 
strijdt met stilistische bedilzucht. De meest waardevolle bijdrage is 
weer die van Mayans, die geheel afziet van de gebruike1ijke copieerlust 
en het resultaat van waardevolle onderzoekingen biedt in het Latijn. 

De herwaardering van Vives wordt in de Nederlanden ingezet met 
de door de Brusselse Academie bekroonde gedegen studie van 
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Nameche, leraar te Leuven (1840), gevolgd door een gepubliceerde 
Latijnse rede van zijn leerling Dauw (1846). Reeds het voIgende jaar 
wees de Noordnederlandse predikant Van Senden in een ruimer ver~ 
band op de grete betekenis van Vives vacr de apologeciek. Het veel
omvattende werk van de Spanjaard werd blijkbaar steeds meet specia
listisch beschouwd. 20 benaderde Bosch Kemper hem in r8S! van 
filantropisch standpunt, evenaIs de Belg De Kerckhove (1852). De 
predikanten Braam en Francken beoordeelden hem voornamelijk van 
apologetisch gezichtspunt. In Belgie bestudeerde de histoticus Van den 
Bussche vooral zijn betrekkingen tot Brugge (x871 en 1875) evenals 
E. Rembty (1898), terwijI geschiedkundigen aIs Neve (1856) en 
Renne (r858-1860) in hun werken over de zestiende eeuw nier langer 
meet aan Vives voorbijgingen. Vanuit Duitsland, waar Vives in een 
groDt aantal monografieen werd gehuldigd als de grete opvoeder van 
de nieuwere geschiedenis, was een zwakke weergalm hoorbaar in de 
Nederlandse studies van de jezuleten Lamers (1910) en Tesser (1932) 
en de broeders Rombouts en Meuwissen (1940). Belangrijker was het 
werk van prof. De Vocht, die vooral de betrekkingen van Vives tot het 
Drietalencollege onderzocht en daarbij steunde op archiefonderzoek, 
dat de onbekende correspondentie met Cranevelt aan het daglicht 
bracht (1928, '933, r951·1955). In Spanje, waar in '903 de belang. 
rijke studie van Bonilla over Vives en de Renaissance-wijsbegeerte 
was verschenen, werd de Valendaan tijdens de burgeroorlog (ana~ 
chronistisch !) als anticommunist begroet. Zijn eeuwfeest werd er in 
1940 en volgende jaren met talrijke studies en herdenkingen gevierd. 
Recente~beschouwingen aan hem wijdden Monsegli (1961) en Carreras 
Artau (1963), terwijl1ezingen van Ortega y Gasset over hem postuum 
werden uitgegeven (196r). 

Vir dit alles blijkt wel, hoezeer de figuur van Vives thans versnip~ 
perd is. In zijn eigen tijd werd hij wijsgeer genoemd en dat wilde toen 
zeggen ; iemand, die steunend op de Oudheid de wetenschap beoefende 
in zijn breedste zin en daarbij ernaar streefde om zoveel mogelijk 
praktisch nuttig te zijn. Deze laatste trek, die Vives onderscheidt van 
de middeleeuwse scholastici, verklaatt grotendeels de aantrekkings~ 
krachr, die zijn werk nog steeds bezir. Maar geen geleerde is nog in 
sraat zijn universaliteit re benaderen, laat staan te omvatten. Daarom 
wordt hij thans geeerd als grondlegger van de moderne pedagogie, 
psychologie, armenzorg en apologetiek, als erasmiaan en rus marraan. 
In deze laatsre kwaliteit wordt hij gewaardeerd door Spanjaarden als 
Amador de los Rios, Americo Castro en Abd6n Salazar en door de 

Nederlander Zwarts, terwijl geleerden als Rlber, Watson en Bonilla 
filantropisch standpunt, evenals de Belg van Kerckhove (1852). De 
chronistisch !) als anti~communist begroet. Zijn eeuwfeest werd er :~ 
vermoedelijk om nationalistische redenen zijn joodse aflcomst betwlJw 
felen of ontkennen. 

Met dat al blijft Vives op de eerste plaats de mar~aanse ~hristen
-humanist en dat ondanks de vreseIijke jodenvervolging m SpanJe, waar
over hij alleen zinspe1end durft te schrijven. Want wat wij verm.oe~ 
delijk moeten zien als het inquisitieproces tegen zijn vader, de ontet1~g 
van zijn moeders nagedachtenis, de dreigende ondergang van ZIJn 
Spaanse familie, dat alles was nier in staat ~ijn geeste1~~k~ w:.erstand 
te breken ; hij bleef het christendom verdedlgen, dat hIJ 1ll ZlJn eras~ 
miaanse vorm kon aanvaarden. Twee betrekkelijk gelukkige jaren 
bracht hij door bij 2ijn geestverwanre Menda de Mendoza, de machdge 
beschermster, die hem redde van de ondergang. Maar ook nu vervolgde 
hem het noodlot : op het overli jden van Hendrik 1Il voIgde het vertrek 
van Mencia, zijn ziekte en zijn dood. Zijn Ieven was een beeld van het 
lijden der joden in een tijd van overgang en gees:~lijke onrust, zo ver~ 
want aan onze eigen djd. Maar ook vertoont ZlJn streven het edele 
verlangen naar geloofseenheid, naar eenheid tussen katholiek en pro
testant, tussen jood, islamiet en christen. 
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Acqui 126. 
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]3,77, 134, 163, 17S-9, 
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Aertsen, Pierer 140, ISI. 
Agricola, Rudolf 74, r20, 127, r80, 183. 
Aguilera, Gonzalvo lIS. 
Aguirre, Pedro de 118. 
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Alamar, Constantius 10I. 
Albertina (Koninklijke BibHotheek van 
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Albigurinus 139· 
Akahi de Henares 73, 82, Ill, 137, 177· 
Meander, Kardinaal 70, 79· 
Alkmaar 146. 
Allah 184· 
Alien, P,A. 70 n. 15, 71 n, 17-
Alpen, de 73, 
Alva, Fernando Alvarez de Toledo, hertog 

van 72, 84-5, 90. 
Amadis van. Gallie 1I2. 

Amerika 144· 
Amersfoort 104· 
Amiguet 66, 
Amsterdam 117, 153, 156, 162, 
Andernach 119, 
anekdote 86'7, 107. 158. 
Angles, Higinio 110. 
Anglikaanse Kerk 10S. 
Anima et vita, De 127, 
Annotationes contra Erasmum 82. 
anticommunisme "121, 186. 
anti_etasmisme 79, 84, 91, 1I0, 149, 178 . 
Antiquitates 89, 
antisemitisme 70, l65, 177, 
Antonius, Nicolaus 158-9, 185. 
antropoiogie 167, 176. 
Antwerpen 70, 81, 94+5, 101, 104-5, 107, 

117-8, 124, 126, 129, 131, 147, 15 1, 
158 . 

apologia's 82, IS8, 
Apologie van WiUCffi van Oranje 158. 
Apostle, Jan l' 90. 
Apostle, Pieter l' 90, 93, I~O, , ' 
Apports Hispanique! a la Phtiosophte ch-re· 

tienne de i'occident 176. 
Apuleus 112, 
Arabisch 96, IIS'7, H9, 131, 162, 179· 
Arabische nachten zie Duizend-en-een· 

nacht, 
Aragon 66, 87, 90, 
archeoiogle 174, 
Ardennen H2, 143· 
Argentinie 132. 
Aristaeus of Arjscaeas 153· 
Atistoteles 127, 159, 166-7. 
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historisch Perspectief, De 175· 
armenzorg, de 101-5, 152, 162'3, 167, 

173, 175. IS1, 184-6, 
At'S ora/oria 146. 
artcs 75, 77· 
Arthur, koning 112, 
Artois II9, 
Asotus 141-2, 
Assenecle, Diederk van 96. 
assodatieleer 127· 
Astutillo's, de 68, 
arheismc 170. 
Arhene, het Brabantse 74, 83, 121, 136, 

169, 
atleet 133, 156. 
Augustinus, de H. S6-9, 185. 
Augustinuseditie, de voJ!edige 109, 127, 
Au/us Gellins 125· 
Avignon 146. 
Aznar Casanova, Rkardo 173· 

Baarland 12I. 
Bacchus 141. 
Baechem, Nicolaes 74, 77, 91, 178. 
BaiUeu! 121. 
bakerpraatjes, zie: bijgeloof. 
Barcelona 172, 174. 
Barlandus, Adriaan 73, 146, 179, IS4. 
Barlandus, Hubertus 121, 
baroktiid 116. 
Basel 88, 129, 147, 149.150, 160 tekst en 

noot 172. 
Bask(isch) 143. 175, 
Bataaf 82-3, 
Baraillon, Marce! 70 n. IS, 71 n. 18, 82 

n, 40, 124, 

Anzoategui, Ignacio B. 9S, 
apologedek 144, 147, 154, 162. 164, 177, 

185-6. 

Battle Vazquez, Manuel 
Bayle 162. 
Becker, Jan 121. 



bedelarij 102-4. 
bedelorden 103-4, 149, 181, 185. 
Berler! der 1I'etensc.happfm, Het, zie: Dis· 

dplineJ, De 
Dejar, Francisco, herwg van rl2-3, Il6'7, 

122, 152. 
BeJgie, Belg(isch) r06, 162, 166'7, r69, 

173, r86. 
Belius 158-9. 
Bell, Aubrey !l0. 

BeHarminus 153. 
BC.:ls'ldzar 1I2. 
Beneyto, Juan 171. 
Bergen op Zoom 75 n. 26. 
B~rgeyk, Arnold van 93. 
Bedaimont, Noel de 129. 
Berosus 89. 
Benhold, heer van Gistel 142. 
Bertholf, Hilaire 95. 
Bewys van den wayen godsdienst 154, 
bibHothec-.,'s 158-9. 
Bibliotheque bleue 143_ 
bier 82-3, 139. 
Bigneus, Margarinus 153. 
bijbel, de polyglotte 69, 72, 82. 
bijgeloof 86-7, 1:28, 144-5, 18x. 
Bijns, Anna 95, 126. 
Bijvanck 82 n. 43. 
Biographie nationale de Betgique 169, 170 

n. 196, 184. 
biografieen 134, 151, 184. 
Blok-Molhuysen 163 n. 177. 
Boccaccio, Giovanni 142. 
Bodinus 153. 
Boeddha lI3. 
boekverkopers 147. 
Boeschepe 124. 
Boeven-Ittcht 152. 
Boeyens, Adriaan, zie: Adriaan VI. 
Bohemen 71, 156. 
Bolduque 132. 
Bologna 84. 
Bonilla y San Martin, A. 68 n. 9, 77 n. 

29,82 tekst en n. 39, n. 41-2, 85 n. 47, 
87, 89 n. 54, 91, 94 n. 67. 99 n. 74, 
100 n. 75, III n. 91, lI8 n. 96, 130 
n. 1I4-5, 153 n. x'58, 168, 186, 188. 

Bordeaux 72. 
Borselen, Van 121. 
Busch Kemper, J. de I05 n. 82, 147 n. 

14:2:, 16:2:'3, 166, r86, 188. 
Bosseduc zie: 's.Heltogenbosch. 
B05suet 159. 
boter 82-3, 171. 
Bouchery, J.F. 102 n. 79, 109 n. 87, 143 

n. 146, 173 n. 203. 
Boulonois 143. 
Bourgondiers 113, 129. 
Braam, G.H. 164, 186. 

Brabant 74. 80, 83, 86, 92-3, I3:t, 135, 
14:2:, 170, 175, 177-8, 180, 182. 

Brllbantus 141 n. 133. 
Brandt, Gcrard 158. 
Brantome lOO. 

Breda 65, 76, 85, !04, 126-7, 129, 160, 
174· 

Breughel de Oude, Pierer 140, 18r. 
Breydel, Cornelis 143. 
briefstijl IOO, 1:21-3, 127, 134, 146, 184. 
Brocense, El zie: Sanchez de las Brozas_ 
broeders van het gemene leven 73. 
Brouwer, Johan 1I0, 165 n. 182. 
Brugge 65, 68, 70, 73-4, 76, 86, 89, 93-4, 

96, 99-IOI, 103, 105, 107-8, 1I2-3, 
117-9, 121-2, 124, I26-7, 130, 132-4, 
137, 143-5, 154, r64, 167, 170, 174, 
180, 182, 184, r86. 

Brussel 71-2, 81, 85, 97, 104, 127, 137, 
161, 173, 185. 

Bry, Theodoor de 143. 
Et/eoliea 127. 
BUdaeus zie: Bude, Guillaume. 
Bude, Guillaume 159. 
Buenos Aires 175. 
Bulgarije 99. 
BUrger, O. 73 n. 23. 
BUrgos 68, 100, 145. 
BUrgplein te Brugge 174_ 
Buscunducis zie: 's-Hertogenbosch. 
Busleiden, Jerome van 72, 75, 77, 83. 
Bussche, E. van den 154 n. 160, 158 n. 

169, 162 n. 175, 186, 188. 
Byrckman, Prans 87, 94 n. 67. 
Byzamijns 96. 

Cadzand 147_ 
Caesar, Gaius Iulius 68, 83. 
CaJabrie 139, 16!. 
Ca1abrie, de hertog van 143. 
Calcutta-uitgave 113. 
Calder6n de la Barca, Pedro nu. 
Caliimachus II 1. 
Calvete 130. 
calvinisdsch 164. 
Cambridge 69, 83. 
Cambron (Henegouwen) 74, 75 n. 26. 
Camminga, Renick van 105. 
Campen, Jan van 72. 
Canamorus zie: LeoneUa ende CanamOTlH 

en Histaria del re;; CaI'Jamo'(. 
Canisius, Perrus 185. 
Cano, Melchor 148, 153, 185. 
Carlos, Don 137, r80. 
Carondelet, Jan H9. 
Carondelet, Katdinaal 91. 
Cartan'la de Miranda, Sancho 82. 
Carreras Artau, ]. 172, 176, 177 n. 212, 

186. 
Casanova, Prof. 174. 
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Casas, Barthelomeo de las 88, 148. 
Cassander, Gregorius 'lie: 

Cassanr, Joris. 
Cassanr, Jorls 147. 
Cassell lI7 n. 95, 147 n. 143,154 n. 159, 

155 n. 162, 188. 
G.malia 139· 
Castell, Leonor 66, 135· 
Castelle, Di(e)go 135. 
Cnstellus zie: Castillo, Juan de 
Casdilo, Juan de 133, 135· 
C:cstiUo, Juan del 135· 
Castrius, Leo 153-
CastW, Americo 65 n. 2, 68 n. I I, 82 n. 

42, lOO, 101 n. 77, 103. 135, 167 n. 
188, 174, 186, 188. 

Cata!aaos 176. 
c:.dlr,ri~1.(\ van Aragon 90-1, 94, 154, 160, 

179· 
Cats )acon 117, 152, 173, 182, r85· 
C",.;i! cOJ"mptarfim m'tium, De zie; Dis. 

ciplh,j:, Dil, eerste deel 
Cells.rius zie: Kellenaer. 
Ccnete 161. 
Ceratinus, Jscob zie: Hoorn, Van. 
Cerisier s,j. 143· 
Cerl,.':J,ntes S:t:lvedra, Miguel de 96. 
ChJe-vre5, de Hee! van 71-2, 79, 178. 
Chorier, Nkolas 156, 157 n. 163, 185. 
chris~en(dom) 66, 70, 74, 99-100, 103, 

106, 164, 174, 177-8, 180, 187· 
Christi Jem Triumphus 68-9. 
Christ-i.tmi mtMrim-01lii imtittttio lOO, 120. 
Cnristus, Je'll!s 68-70, 102, Il9· 
Ckero 75-6, I09, 120, 147, 161. 
Cicerollian1lJ 109_ 
Cisncros 'lie: Ximenes de Cisneros. 
Civitate Dei, De 85-90, 93, 122, 149, I53, 

173, 179, 184-5· 
Clenardus, NicoJaus 72, 75 n. 68, Il6, 

121, 131~2, 162, 179, 188. 
CleynaertS zie: Clenatdus. 
Clichrove, Jewen van 126. 
Cochlaeus, Joannes 159· 
Collegium rrilingue zie: Dri0talencollege. 
colloquia 99, 129-130. 
colloquium 137-8. 
Columbus, Christoffel 65, 144. 
Columbus, Ferdinand 13 I. 
Comenius zie: Komensky, Jan Amos. 
Coroines r 3 I. 
Communione rerum, De 120, 163, 170. 
Coromunisme 163, 170. 
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121-
comnneros 71-2, 178. 
CotJf;ordia et diuordia in humano genere, 

De 106, 122, 152. 
CGnquisradores 148. 
Conu'tibendis epistoliJ, De zie: BriefstijL 

Como/atio ad Lttdovimm Vivem gramter 
Erasmi mor/em pertu1batum 123. 

Consfdta:iolle, De 8S, 101, 106. 
Contes Chinois Il6. 
Co1ltinendis et alendis domi pauperibu.;, De 

104. 
comra-reformatie 95, 149· 
Coornherr, Dirk Vz. 152, 173. 
Corduba 83. 
Coret y Peris, Christ6bal 140 n. 131-2, 

184· 
Corominas 132 u. 1I8. 
Coronels, de 68. 
correspondende 122, 124, 165, 169. 
Con:c, Pieter de 104. 
Caster, Joh. de 73. 
Counin 162. 
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144, ISO, 164, 169, 179, 186. 

Crito 139. 
Crommaas, Jan 69. 
Croy, Roben van 90, 106_ 
Croy, WiHem van 69, 72, 76, 82, 84, 86, 

90, 149, 172 n. 201, 178. 
Crucius Curio Boscepanus, Levinus zie: 

Cruyce, Lieven van der. 
Cruyce, Lieven van der 124-6. 
Cuba 144· 
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Cnrtius, Petrus zie: Cone, Pieter de. 
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Cynisme 135· 
C)'ropaedia 153. 
Cyrus I53· 

Damme, D. van 70 n. 14, 71 n. 18, 136 
n. 125. 

Darington, Nicolas 83. 
Dauw, 11 l61, r62 n. 174, 185. 
Debaene, 1u(. 98 n. 72. 
Decmnerone 87. 
Decius, Franciscus 160 o. 172. 
declamati"o 75, 79, 81, 89-90, 149, 159, 

179· 
Declamati01l8S Syllanae 81. 
deisme 159. 
De la Pottede, Jacob 73. Delft :[44· 
Deliberaci6n en la cttfJJa de lot pobres 

104· 
Delitiae poetdrum Belgicow-m 150. 
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De.rcrizi01le di Mitt j Poesi Bass;' !47. 
Despauteri'.1S 120, 125. 
f.ialectiek 67-S, 73, 177, 182-3, 
Dialogen, De 1.26-145, 148, 155-8, 160 



.n. 172, 169-r72, r80, 184. 
DJa2, Alonso 138. 
Di'az, Juan 138. 
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Engeland, Engels(en) 78, 83, 89-94, 101_ 
3, r05-6, 108, I II, II6, u8, 122, 
126-7, 130-2, 134, 137, 147, 160 n. 
::72, 169, 178-9, 184, 

dkhtkunst, Hchtzinnige 123. 
didactiek 131. 
-Diermanse, P.].]. 155. 
Diest 131. 

EpICtetus 135. 
Episto!arum ... farrago 113 n. 94, 148, 165. 

173· 
epitap~ia 123, 145-6, ISO, 15B. 
Erasm~ BP.itaphia per viros academiae Lo. 

tJamenS1J 124. 
D~eststraat te Leuven 78. 
Dtodorus Siculus 153. 
di~ec~e .m.ethode 130-2, 179-180. 
DlScJPitnlS, De 109, 120, 125, 136, 152' 

eerste dee! 153, tweede deel 124-5 ' 
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SS, 110-1, 123, 177, 186. 2, 

Erasmus 67-75, 77-81, 83-5, 87-9, 92, 96, 
99-101, 105-6, 108_9, rll, 120, 122-4, 
126-7, 130, 133, 147, 150, 159, 163-5, 
176-7, 179. 

Didus Fernandus 123. . 
docenten, onderbetaalde en ondergewaar_ 

deerde 141. 
dominikanen 81, 84, 144, 148. 
Damus 'lie: Huis, Het. 
doofst~mmenonderrkht 127, 180. 
Doormk 106. 
Doal.kiste 1IO{)1' de Levendige 1I7, 152. 
Dorp: Ma~rten van 73-4, 85. 169. 
Dorpms 'lIe: Maarten Van Dorp 
dtankmisbruik 140 182 . 
dri~manschap 89, ~50, ~59. 
Dnetalencollege 72-77, 79·83, 93, 104-5, 

1I9, 121, 131, 133, 149, I~I. 166, 
170, 177-8, 182, 186. 

Dronken Hansie 117. 
dronkenschap 116-7 122 128 140-2 152 

182-3. "'" 
Dronkemcbap, De 132, 170. 
Droam, del dromer 79-80 122 152, 185_ 
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drukkers 97. 
Du~fhuis, Hubertus 148-
Dultse studies over Vives (1880- 1 93 2) 

167-S n. 191. 
Du;ts!and 121, 137-S, 146, 152 n. 157a, 

5::>, rSS, 159, 162, 167-9 172 ISr 
ISs-6. ' , , 

Dflizend-en-een-nacht 107, 1I3, 182. 
Dullaerr, Jan 68-74, 85. 
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Du Pin 159. . 

Ebrietas 'lie; Dronkenschap De 
Ecloga 145, 158. ,. 
Ecmodanus 'lie: Baechem. 
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 175. 
eergevoel 70, 82-4, 88, 178. 
eeuwfeest van Vives 171, I76, 186. 
Egmond, graaf van 72. 
elegieen 124. 
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Blagia 150-I. 
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173, 16z n. 174, 166 n. IS5-7 188. 

Eucharius, Eligius zie: Houckaer; 
EuHtz, G. 8r. -
Europa 99, 105-6, 174. 
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Evora 13I. 
Excelleonesa 97. 
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D,. 
Ezel, De l.lz. 

Fabels H2, 153. 
fahdeken 102. 
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PamiJial'Um collotJuiomm formulae 129. 
Farinelli 130 n. 113. 
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Ferdinand van Arag6n 7 I. 
Ferd~nand van Oosrenrfjk 69, 84, 87, 90. 
Fernandez o.p. 140 n. 131, 143 n. 134. 

173 n. 202, 184. 
Fernandus Ditius of Ftias 123-4 
~evijn, Jan van 122. . 
fdanttopie 154, 162, 186 'lie oak: armen_ 

'lOrg. 
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Fltmdre, La l67. ' 
Florence 147. 
Floreta 97. 
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Fockens, Melchior Il7. 

Poetnina christiana 'lie: Instittttio-ne foem-i
t!ae christianae, De. 
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Fortuna 100. 
Francken, W. 105 n. 82, 126 n. 107, 

143 n. 148, 158, 164-6, IS6, 18S. 
Frankfon 87. 
Frankrijk, Frans 68, 86, 94, 97, 106-7, 

r12, I!6, 129, 144, 152 n. 157a, 156, 
158, 160 n. 172, 161, 167, 171, 173, 
184-5. 

Frans I 106, 146. 
Frans.Spaaose oorlog 91. 
Frans-Viaanderen 124. 
Freiburg 12 I. 
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Friesland lII, IB2. 

Froben 87. 
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Gallardo 130 n. II3. 
Garda Matamoros, Alfonso 149, 185. 
Gardas Arabianus 121. 
Garcilaso 146. 
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Geers, Prof. G.]. 176. 
Geestpoort, H. (Leuven) 78. 
Geldorp, Hendrik 105· 
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Genoveva van Brabant 142, 181. 
Gent(enaar) 68, 7 I, 93, 95, 104, I26, 

146. 
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derlanden (GLN) 173. 
geschiedkundigen 71, 109-IIO, 152-4, 156, 

167, 171, 175, 185-6. 
Getemde feeks, De Il6. 
gedjdenboek ISr. 
gevoelsleven 183. 
gitaar 133-4. 
Glaucia 141. 
Goden 105, 109, 121. 
Godelieve 142, 181. 
Godeline van Vlaanderen 142, 146. 
Goes, Dami~o a Goes 146, 149, 166 n. 

184, 18:;:. 
Goethe 17:;:. 
Gonzalez Oliveros, Wencesho 170 
Gon'lalo, Juan de 105. 
Goor, T.E. van 126. 
Gouda 91. 
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138. 
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Gracian de Alderete, Diego 138, 180. 
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grammaticii, ·a 65·6, 68, 75, 80, 120, 
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Gudanus zie Lethmaat, Herman. 
GueuUette l-I6. 
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179· 
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n. 172, 175, 187. 
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Hervorming, de 92, 1I0, I4S, 164-5, 179· 
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