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I n de koninklijke bibliotheek te Brussel (Bibliotheque
de Bourgogne) berusten drie boekdeelen "Latijnscb.e brievens

in het zesde tiental jaren der zestiende eeuw vertrou-
welijk geschreven door den beroemden en verdienstelijken
Frieschen regtsgeleerde en staatsman Jochem Hoppers,
aan zijnen niet minder in beide opzigten beroemden be-
gunstiger Wigle Aytta van Zwichem. Hij, die echter
in die boekdeelen eene uitsluitend geleerde of over staats-
zaken of regtspunten loopende briefwisseling zou mee-
nen te vinden, zou Ach. zeer bedrogen zien. In tegen-
deel, een groot deel der brieven handelt over de nichtjes
van Wigle, van den deftigen Viglius db Aytta, die er
zeer voor ijverde (gelijk ook van elders blijkt), als hoofd
van het geslacht Aytta, om, door midde.1 van zijn hoog
maatschappelijk standpunt, de mannelijke leden zijner
familie, door het verschaffen van goede betrekkingen, in
aanzien te verheffen en te bevoordeelen (1). Voor zijne
nichtjes deed Wigle Aytta zulks door het sluiten van goede
huwelijken. De boekdeelen, waarvan wij gewaagden, leve-
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ren er de bewijzen voor. Het vertrouwelijke, dat in die
brieven heerscht, de familie en huisselijke zaken daarin
behandeld, leveren een eenigzins schrale oogst voor an-
dere zaken, tot vaderlandsche geschied- en letterkunde
onmiddelijk betrekkelijk. Men moet als het ware een
strooberg uitpluizen, om slechts een handvol nieuwe graan-
korrels aan de ruime voorraadschuur er van te kunnen
aanbrengen.

Trouwens de jaren 1554—1561, in welke die brieven
geschreven zijn, waren acht magere jaren voor de va-
derlandsche geschiedenis. Zij volgden toch onmiddelijk
op den afstand en overdragt dezer landen door keizer
Karel V aan zijnen zoon Filips. Voor het oog ging alles
nagenoeg zijnen gewonen en tamelijk welgevestigden gang.
In stilte en van verre en van lieverlede werden nog
maar de despotieke en fanatieke maatregelen voorbereid,
die deze gelukkige gewesten zoo veel jammers en den
dwingeland zelven zoo veel leeds zouden kosten, maar
ook dien krachtigen wederstand der landzaten, dien moe-
dig dóorgezetten strijd verwekken, die het straks volgend
tijdperk tot liet verhevene en geliefde schouwspel maakt
voor den nazaat en zelfs voor den vreemdeling.

Evenwel is ook hier de geschiedkundige opmerking niet
buiten alle toepassing, dat doorgaans de groote schokken
en omwentelingen langzaam en gedurende eene reeks van
kalme en uiterlijk weinig aanmerkelijke jaren voorbereid
werden. Met ons hierop gevestigd en gewapend oog deze
briefwisseling doorlezende, vindt men deels hiervan de
sporen, deels hecht men op oogpunten, die hier en daar
een nieuwen tint werpen op de later verschijnende tafe-
reelen.

Verscheidene dezer brieven zijn geschreven op reizen
van Hoppers in Gelderland, Zeeland, Holland en Fries-
land, welke laatste wel gedeeltelijk ook persoonlijke of
familiezaken van hem of van Viglius, maar allen ook
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staatkundige belangen ten doel hadden. Een brief van 1559
(1560) (*) vermeldt den twist over liet hoofdschoutsambt,
die toen reeds te Amsterdam gevoerd werd, en die na-
derhand met de groote zaak van staat in verband ge-
raakt is(2). Een andere, van het laatst van 1559, betreft
de weigering van die van Ameiden, om de belastingen
of omslagen, door die van Utrecht hun opgelegd, te be-
talen (3). Maar belangrijker is het, uit een brief van Nov,
1560, den heer van Brederode te hooren uitweiden in
den lof, en zich te beroemen in de gunst van den bisschop
van Atrecht of Arras (4), wiens doodvijand hij sedert
werd, en wien hij het land te bang maakte. Hoe groot
reeds toen ten hove het vertrouwen in den invloed was
van dien schranderen Perrenot of Granvelle (want nie-
mand anders is die reverendissimus Dominus Atrebatensis\
en hoezeer tevens Hoppers in zijne gunst stond en door
hem geacht werd, blijkt uit verscheidene plaatsen (5).

Bij dien bisschop leerde hij ook reeds in liet jaar 1557
dien Vargas (6) kennen, toen gezant bij het concilie van
Traite, en die daarna, als hoofd van den bloedraad en
de eigenlijke opstooker van Alva, in de brieven van Vig-
lius zelven met zulk een zwarte kool geteekend staat.

De opperinquisiteur Euard Tapper (7) komt hier ook
(onder den naam van Dominus Ruardus en vooral Decanus
Rnardus) voor, doch met zijnen invloed aan de univer-
siteit te Leuven, deels in scherpe uitoefening van zijn
gemelden post en gezag -— zonder aanzien des persoons
tegen een geleerden, den toenmaligen rector (8) der schole

(*) 1559 (1560). Ook hier moet men de zeer juiste opmerking in
het oog houden, door Mr- J. Minnema Bnma, Bijdrage tot de geschiedenis
van het Dijkregt in Friesland, blz. 96—99 (f), gemaakt, betrekkelijk den
hofstijl, stilus cmïae. Volgens dezen begon het nieuwe jaar met Paschen.
Hoynck heeft dit niet opgemerkt, en daarom staan tot 1 °. Jannarij
1576, toen de hofstijl werd afgeschaft, alle voor Paschen geschrevene
brieven een jaar te vroeg bij hem in de volgorde,

(f) Zie de Paaschtafel van Huydecoper op Melig Stoke, I , 331,
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te Delft, aan wien de toenmalige advocaat of pensionaris
van Holland, van den Ende en Hoppers en Viglius zelve,
maar allen vruchteloos, zich lieten gelegen liggen.

Niet zonder schroom evenwel deed Hoppers een stap
ten voordeele van een man, verdacht van ketterij, en
op wien de inquisitie reeds vlamde. Maar de rector
zorgde voor zich zelven. Eerst hield hij goed gelaat,
betuigde zijne onschuld, en bood aan zich ter purge (ter
zuivering) te stellen voor zijnen dagelijkschen regter. Dit
werd door Tapper afgeslagen; toen maakte hij zicli uit
de voeten, en werd nu door Ho'ppers nagegraauwd en voor
een schelm gescholden (9). Dit geval is van het jaar 1557.

In 1561 vindt men Hoppers zelf werkzaam, om strenge
straf te doen uitoefenen op drie knechts van den Ant-
werpschen boekdrukker Michiei Plantijn, die een Vlaamsen,
hier niet nader beschreven, en hetzij dan kettersch of'
oproerig, boekje gedrukt of nagedrukt hadden. Ja, Hop-
pers wilde hun meester Plantijn zelf wel in de zaak be-
trokken hebben (10).

Men vindt hier een en andermaal magister Drantius(?)(ll)
vermeld, een der eerste inquisiteuren in deze landen,
wien Hoppers zijnen leermeester (praeceptor) noemt, waar-
schijnlijk in jure canonico te Leuven. Bekender is, die
hier mede voorkomt, Franciscus Sonnius(12), inquisiteur,
bewerker te Rome van de nieuwe bisdommen en zelf be-
noemd voor 's Hertogenbosch, doch ook van den tegen-
stand in Braband en Gelderland tegen deze inrigting
vindt men hier melding (13). Maar vooral komt, sedert
de helft van 1557 tot in liet laatst of 1561, hier telkens
de bekende theologant en inquisiteur Willem van de
Linde (14) {Quüielmus Lindanus) voor: want hij was in-
quisiteur in Friesland, en schreef al zijn goed en kwaad
wedervaren aldaar, en ook anderen van daar schreven
over liem, aan Hoppers, en deze bragt dit met zijne
aanmerkingen aan Viglius over. De wensch , dat hij wel
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moge slagen, maar bijkans nog sterker de zorg en zucht
voor Friesland, en dat Lindanus toch zacht en behoedzaam
te werk ga, stralen in al die brieven van Hoppers door,
en hij beoordeelt Lindanus scherper, naar mate deze zich
meer beklaagt over de Friezen (15). Een hoofdpersoon
onder de vrijgezinden in de latere woelingen komt hier
dikwijls voor, Aggaeus (namelijk Albada), door huwelijk
naauw verwant aan Viglius en Hoppers; misnoegd en
woelig, nieuwigheidzoeker maar kundig en bedrijvig, en
met wien de beide vrienden veel te stellen hadden, zoo-
dat hetgeen Gab. de Wal uit de hem bekende bronnen
nopens Albada naauwkeurig heeft zamengebragt, uit deze
brieven nog zeer kan aangevuld worden (16).

Tweemalen vindt men in brieven van 1559 loffelijke mel-
ding van Jac. Keingout, zeker de zelfde, die later onder
Leycester een groote rol hier te lande gespeeld heeft (17.)
Voorts wordt in een brief van October 1559 gescholden
op David Joris, die toenmaals, drie jaren na zijn rustig
sterven te Bazel, als ketter geëxecuteerd werd (18).

Dit weinige is alles, wat mij eenigzins aanmerkenswaar-
dig scheen ten opzigte der vaderlandsche staatsgeschiedenis.
Meer kan ik misschien bijbrengen betreffende de letter-
kundige geschiedenis.

Velerlei waren Hoppers 'bemoeijingen met de universiteit
te Leuven, doch meestal betrekkelijk de personen en de
belangen van de straks te noemen geleerden. Ik vermeld
dus hier slechts den dubbelen voorslag van Hoppers aan
Viglius (vervat in eenen brief van Januarij 1557) (19j,
1°. dat aan de Nederlandsche universiteiten dat voorregt
mogt gegeven worden, dat niemand tot de praktijk van
regten of eenig publiek ambt mogt toegelaten worden, dan
die op eene dier universiteiten gepromoveerd was, of (en
het spijt mij dit er bij te vinden) die althans de kosten
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van promotie aan de Leuvensche universiteit vergoed had.
2°. Om de zwarigheid weg te nemen wegens de kosten
van promotiën, die toen reeds eigenlijk meest in de maal-
tijden schijnen gelegen te hebben (want alle promotiën
waren toen publiek), slaat hij voor, dat bij de regtsge-
leerde faculteit slechts telken halfjare één maaltijd mogt
gegeven worden, waartoe alleen betaalden, die in dat half
jaar den graad bekomen hadden (20).

Voorts komen in deze lange reeks van brieven vele
Nederlandsche geleerden van die dagen voor. Godgeleer-
den, regtsgeleerden, letterkundigen, slechts één geneesheer,
maar beroemd voor of boven velen, Rombertus Dodo-
naeus(21). Zeer veel moeite gaf zich Hoppers in het jaar
1557, om dezen tot professor te Leuven te doen aan-
stellen. Alles schijnt ook eindelijk geschikt te zijn ge*
weest, want ofschoon men nog onderhandelde over grooter
tractement(22), zou Dodonaeus des noods met het aange-
bodene genoegen nemen, en binnen weinige dagen zich te
Leuven vestigen. Evenwel vind ik hem nergens als pro-
fessor te Leuven vermeld, en een later brief van Hoppers
smaalt op de Leuvensche kniezers (ik denk dat hij de
stads regering meent), die hindernis aanbragten (23). In
een nog later brief wordt Dodonaeus door Hoppers neef
genoemd (24).

De iheologanten zijn meestal reeds vroeger door mij ver-
meld, maar het deed mij genoegen hier Furius Caeriola-
nus(25) weer te vinden, wiens geleerd en zeldzaam werk
tot verdediging der bijbelvertaling in de landtalen en van
de algemeene bijbelvertaling ik voor eenige jaren op nieuw
te voorschijn heb gebragt. Hij komt hier voor in twee
verschillende jaren, 1555 en 1559, als in strijd met de
ouderwetsche en stijve Leuvensche geleerden. Hoppers
is hem niet ongunstig, doch is beschroomd (26).

Meer theologant dan jurist was ook Petrus Ximenius
of Ximenes, begunstigd door Viglius, en door diens be-
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drijf aangesteld als professor juris canonici te Leuven,
doch welken openlijken leerstoel hij uit zedige schroom-
valligheid weigerde te aanvaarden, gelijk hij zelf gezegd
wordt nimmer zich de eere des doctoraats te hebben waar-
dig gekeurd (2 7), Door Viglius gevraagd, wien men dan
tot die professie nemen kan, noemt Hoppers Joannes Mo-
linaeus (28), toenmaals beroemd, thans tamelijk onbekend,
en Hieronymus Elenus à Balen (29), die elk geleerd civilist
bekend is gebleven, doch hij prijst den eersten zeer aan
boven den laatsten, dien hij een dronkaard noemt (30).
Maar drie jaren later, toen Molinaeus opslag van tracte-
ment verzocht, valt Hoppers hem af. Andere brieven
toonen de hooge achting van Hoppers voor den eerwaar-
digen eersten president van liet hof van JVIeclielen, Ever-
ardus Nicolai (31). Meermalen komt hier D. Elbertus
(namelijk) Leoninus, door Prof.. van Capelle zoo waardig-
lijk in liet licht gesteld, met lof en achting voor (32).
Ook Grabr. Mudaeus (33), de Alciatus der Nederlanders,
en zijn waardige leerling Joh. Ëamus (34). De lof en
aanbeveling, door Hoppers aan den naderhand zoo be-
roemd geworden Petrus Peckius (35) gegeven, is niet regt
hartelijk. Een brief van Januarij 1561 vermeldt de aan-
stelling van den geleerden Fries liataller (36) als raad in
het hof van Mecbelen.

Uitvoeriger is hetgeen wij vinden over Cyprianus Vo-
melius (van Wommels), anders Cypr. Stapert, regtsge-
leerde en Latijnscli dichter, die hier voorkomt als geleerd,
getrouw catholijk, maar geen zeer aangenaam mensch(37).
Een brief van Nov. 1558, ofschoon de persoon die daarin
aanbevolen wordt niet genoemd wordt, schijnt mij te han-
delen over Henricus Agylaeus(88). Ten sterkste interesseert
zich Hoppers in drie brieven van het jaar 1560 voor den
toen nog jongen, hem door zijne vrouw verwandten, Petrus
Vanderanus of van der Aa(39), een man, die zijne aan-
beveling geene schande heeft gedaan. Maar gruwelijk
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plaagt hij den goeden Viglius, en heeft hij mij geplaagd,
met lange lithanijen over zijn neef of zwager Eegnerus
Tengnagel, die te Leuven doceerde, maar daar niet op
zijn gemak was, en dus telkens naar verbetering aldaar,
of naar elke openvallende raadsheersplaats solliciteerde (40).
Aangenaam is het ons. Hoppers den verdienstelijken phi-
loloog en professor te Leuven, Petrus Nannius, bij zijn
leven te zien aanbevolen en bij zijn dood te zien gepre-
zen (41). Hoppers droeg bij die gelegenheid Nannius waar-
digen leerling en plaatsvervanger Cornelius Valerius (42)
als opvolger voor. Na de aanstelling verzocht hij voor hem
ook het genot der toelage, die Nannius had genoten (43).
Sedert komt Corn. Valerius nog voor als leermeester van
twee neven van Viglius, die te Leuven studeerden (44).
— De geleerde Petrejus (die als bekend bij Viglius in
twee brieven van het jaar 1556 vermeld wordt) schijnt de
Friesche Tiara(4:b) te zijn, die naderhand eerst de Leid-
sche hoogeschool en daarna die van Franeker heeft helpen
vestigen. Joannes Mentellus, hoog geacht ook bij den
geleerden Antonius Augustinus, wordt in twee brieven
aan Viglius aanbevolen (46). Herhaaldelijk wordt gespot
met Mameranus, Latijnsch poeëet — ik denk Nicolaas,
want er waren er twee tegelijk van dezen naam, Henricus
en Nicolaus, maar deze laatste was meer bekend (47).
Voorts wordt in een brief van 1559 zeer laag gevallen
op een werk van eenen Zenocarus (48) over het leven
en de daden van een keizer (ik denk Karel V), en ge-
schiedt er elders eene vlugtige melding van Vulcanius(49),
en bedankt Hoppers, in twee brieven van liet jaar 1556,
zijnen vriend voor het geschonken afbeeldsel van den be-
roemden Rud. Agricola (50).

Gij ziet, M. H.! uit hoe kleine steentjes ik dit mosaïk
moest samenstellen. Misschien vraagt gijlieden, wat ev
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dan over geleerde zaken, over eigenlijke onderwerpen van
studie voorkwam in deze drie boekdeelen? Nog minder,
evenwel hier en daar iets van eenig belang. — Als
zoodanig geef ik echter niet zoo zeer den lof, dien Hop-
pers toekent aan het kort begrip der kerkelijke geschie-
denis van Sulpicius Severus (51), of zijn gunstig oordeel
over het boek van Grruchius, de Comitiis Romanorum (53),
noch zelfs de vermelding van een opstel van Hoppers,
ter beschrijving van het regt en de inrigting der christe-
lijke kerk ten tijde van Justinianus (53), en nog minder
zijne bezorging aan Viglius van de Fransche vertaling uit
het Arabisch van eene beschrijving (met kaart) van Afrika,
onlangs door een Arabier vervaardigd (54); noch dat de
Frankforter mis ook hier voorkomt als voor den boekhandel
zijnde hetgeen thans de Leipziger mis is (55). Maar het
gaf mij genoegen, in een brief van den 10 Maart
1561 (56), eene aanbeveling te vinden van de nieuwe
drukkerij, toenmaals te Haarlem door „ een geleerd man"
Jan van Zuren opgerigt, alzoo in het groot geding over
Haarlems aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst,
deze Jan van Zuren onder de eerste stellige getuigen
voor Haarlem optreedt (57). "Nog vind ik elders eene
aanbeveling van een boekdrukker Sylvius (58).

Meer gewag vindt men van vaderlandsche, vooral van
Friesche oudheden. Hoppers zond in 1560 aan Viglius
eene fraaije, zorgvuldig uitgewerkte en versierde afbeel-
ding van het Arx Britannica of Huis te Britten, met af-
beeldsels van Eomeinsche penningen, uitgelegd door den
geleerden Pighius (59.)

Hij vermeldt ook een berigt, hem gegeven door den
president Hippolitus van Persijn, wegens eene Friesche
antiquiteit, die te Rome voorhanden zou zijn, doch die hij
meende reeds te kennen (60). Men had hem uit Staveren
eenige Friesche oudheden gezonden, doch die niet ouder
waren dan drie eeuwen (61). Die van Staveren, om dit
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hierbij aan te merken, hadden verpligting aan Hoppers, die
zich reeds vroeger herhaaldelijk voor die plaats in de bres
gesteld had, en, hetgeen opmerking verdient, ze toen, in
1555 en 1556, reeds beschrijft als ellendig, vervallen,
schier een dorp gelijk en dreigend door de inwoners verlaten
te worden (62). Weer elders dringt hij aan op de voor-
regten in de vaart op Frankrijk, door vier Fransche ko-
ningen in de 15de en 16de eeuw aan Staveren toege-
staan (63). Hoppers vermeldt, met genoegen het geschenk,
dat hij, zich te Middelburg bevindende, van den abt ont-
vangen had, van een oud gedicht (dat hij carmen antiquum
barbarum gelieft te noemen). Ik denk het zal oud Ne-
derlandsen geweest zijn, waarin de bevrijding van Zeeland,
door het verdrijven der Deenen of Noormannen en het
stichten der stad Zierikzee, aan de Friezen werd dank
geweten (64). Meermalen, en reeds in het jaar 1557,
maakt Hoppers gewag van zijne Beschrijving van Fries-
land, en wel naar het schijnt van Oud en Nieuw Fries-
land, als afgewerkt en ter drukpers gereed, ja, er aan
overgegeven, en evenwel, ofschoon hij eerst tien jaren
later naar Spanje is vertrokken, schijnt dat werk nimmer
uitgekomen te zijn (65).

Hoe veel kennis van en lust Hoppers ook in andere
dingen, vooral in de Friesche zaken en oudheden, hebben
mogt, zijne hoofdstudie en bezigheid waren de regten, en
daarin vinden wij hem, in het eerste begin dezer brief-
verzameling als hoogleeraar te Leuven, weldra als raads-
heer in den hoogen raad te Mechelen, bestendig werk-
zaam, tot dat de brieven ophouden, daar hij overgaat in
het staatkundige, en alzoo naar Brussel als lid van den
staatsraad verhuist, van welken Viglius voorzitter was (6 6).
Als professor zich voorbereidende, om de pandecten te
doceren, verzocht hij van Viglius gunstige mededeeling
van het werk, dat deze geschreven maar niet uitgegeven
had, over de regtsgeleerden, uit wier geschriften de pan-
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decten waren te zamen gesteld. Van Viglius had hij ook
ten gebruike ontvangen een. handschrift van een gedeelte
namelijk der toen nog onuitgegevene en weinig bekende
Basilica, of latere Grieksche redactie van Justinianus wet»
geving. Hij gebruikte die vlijtig, en beloofde eene verta-
ling er van te zullen bezorgen (67.) Maar weldra vinden
wij hem, raadsheer geworden, de regtspraktijk bestuderen
in Eabuffus (68).

De beknopte, heldere, systematische en historische wijze,
waarop Hoppers de regtsgeleerdheid behandelde, is bekend
uit zijne werken. Hij verklaart zich zelf daarover in een
paar korte doch merkwaardige brieven (69). Ten dezen
opzigte schijnt Viglius met hem ingestemd te hebben;
minder in zooverre als Hoppers (die zelf getuigt, dat
zijne neiging meest tot het staatsregt ging) zich bijzonder
ophield met het navorschen der staatsambten en andere
regerings inrigtingen onder Justinianus, en een eigen werk
opgesteld had over de Eomeinsche ambtenaren onder de
keizers. Hoppers verdedigt zich daarover in een paar brie-
ven, die blijkbaar in verband staan met eenen van Viglius
aan Hoppers (70). Viglius sloeg hem voor, een volledi-
gen doorloopenden commentarius te schrijven over de drie
laatste boeken van den Codex van Justinianus, die de
voornaamste bronnen zijn der gemelde kennis, wat dat
latere tijdvak betreft, en die veel duisters hebben, maar
als niet praktisch op de academiën niet behandeld wer-
den. Hoppers wijst dit echter beleefdelijk met goede
redenen van de hand. Cujacius heeft weinige jaren later
aan dat gedeelte des Romeinschen regts die groote dienst
bewezen (71).

Uit deze neiging van Hoppers tot het staatsregt (als
of hij een voorgevoel had van zijne eindelijk gewigtige
bestemming, die echter in het voorjaar van 1556 nog
niet te voorzien was) schijnt ook de wensch voortgevloeid
geweest te zijn, dien hij schreef, dat er een professor
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politiae (dit beteekent bij hem politiek) te Leuven mogt
aangesteld worden. Dit is dan ook later aldaar en op
de meeste andere hoogescholen geschied, en hoeveel die
politiek van de tegenwoordige staatswetenschap verschilde,
zoo was er daardoor iets, dat afleidde van het exclusief
praktisch privaat regt, en werd daardoor eene voorbe-
reiding tot latere ontwikkeling geboren.

Bij een der brieven is een kort traktaatje van Hoppers
gevoegd, over het tweegevecht, dat nog kort te voren
onder de regterlijke bewijsmiddelen pleeg gesteld te wor-
den, en waarvan ik uit die tijden geene stellige wet van
afschaffing als zoodanig ken. Hij toont beknopt maar bon-
dig het onvoldoende, schadelijke en dus ongeoorloofde
van eiken, ook den geregtelijken, tweekamp aan.

Dat een zoo groot aantal van brieven, uit zoo vele
jaren aaneen, geschreven aan een vriend en aanverwant,
menige huisselijke omstandigheid des schrijvers bevatten,
zal u niet verwonderen, en zoo komen wij van zelven
tot de nichtjes van Viglius. Mij dunkt, ik hoorde al een
uit mijn geëerd auditorium zeggen, zoo veel reeds en
nog niets over de nichtjes, als het hoofdonderwerp der
voorlezing aangekondigd. Gij hebt gelijk, het is meer
dan tijd, dat wij haar edele onze opwachting maken.

En inderdaad, M. H.! indien ik alles over dat in deze
brieven telkens behandeld onderwerp er uit had willen
excerperen — of zelfs al wat ik er over genoteerd heb,
hier willen uitwerken, en ulieder tijd en den mijnen niet
te lief had — ik zou daarover alleen eene lange lezing
kunnen houden. Men heeft daar toch voor zich de vol-
ledige kronijk, wel niet van de liefde of van de vrijaadje,
maar van de huwelijksuitzigten en bejag van eenige nicht-
jes van Viglius.

De goede kinderen en hunne echtgenooten hebben den-
kelijk nooit geweten, hetgeen hier voor het nageslacht
bewaard is: wat al tijd en vlijt, en zorg en moeite, bet
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een man, zoo braaf en geleerd en aanzienlijk als Hoppers,
gekost heeft om haar aan den man te helpen.

Dit laatste geldt evenwel het minst van haar, die in
deze trouwhistoriën de eerste optreedt, en, als tweemaal
gehuwd, eene dubbele en ook van wege de treurige his-
torische vermaardheid van haar tweeden man, de voor-
naamste melding verdient. Wij leeren van elders (72)
haar naam als Jetske Hoytema en hare betrekking als
zustersdochter van Viglius van Aytta kennen.

Zij komt ons eerst voor in April 1555 te Mechelen,
hetzij gelogeerd of wonende ten huize van Ploppers, en had
soms ongemak aan de oogen (73). Weldra komt er een
Frank (van den Bergh) uit Delft te voorschijn, en in
April 1556 vinden wij haar met dezen gehuwd en te Delft
woonachtig (74). In Maart 1557 sterft er een raadsheer
in den hoogen raad te Mechelen. De beide behuwdneven
van Viglius, Aggaeus Albada en Frank van den Bergh
solliciteren, en komen beide op de nominatie van drieën,
die toenmaals door den raad zelf ingeleverd werd. Frank
wordt gekozen, zeker door invloed van Viglius, en de
huishouding komt naar Mechelen. Maar die vreugd was
kort. Eeeds in Mei van het volgende jaar sterft de raads-
heer Frank van den Bergh (75), en de nicht wordt we-
duwe, kinderloos uit hem, maar hij had uit een vorig
huwelijk een dochtertje (76), welke betrekking Hoppers
daarna ten meesten voordeele van de weduwe tracht uit
een te zetten (77). Slechts ruim één jaar weduwe ge=
weest zijnde, wordt zij weer gevrijd en wel van een deftig
man, den procureur generaal van Vlaanderen Hessels (78).
Jetske had er zoo veel niet tegen om te hertrouwen;
maar had veel tegen den ouden weduwenaar. Zij schijnt
ook nog een andere pretendent gehad te hebben, maar
deze, die ook reeds vroeger om eene andere nicht van
Viglius gevrijd had, schijnt bij hem in geene aanmer-
king genomen te zijn. Viglius had het op Hessels gezet,
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dien hij naderhand ook maar al te zeer begunstigde en
zich hielp verheffen, namelijk tot aan den galgboom toe,
gelijk wij straks zien zullen. — Met diep medelijden en
bittere ergernis lezen wij hier verscheiden lange brieven
over haren weerzin, hare tranen, de scherpe bestraffin-
gen van Viglius, de zachte maar ernstige en aanhou-
dende vertoogen van Hoppers en zijne vrouw, en hoe
zij eindelijk, daar zij afhankelijk was , het treurig ja-
woord gaf.

Dit gebeurde in het laatst van 1559(79). Jetske schijnt
zich echter in haar lot geschikt te hebben, en de oude
man deed alles om haar te believen. Reeds in Jan. 1560
lezen wij goede tijding van haar (80). In Mei heette het,
dat zij zwanger was, en in October van dat jaar, dat
zij het zeer goed had en haren goeden man hemelhoog
prees (81).

Dus kon het dan een blijeindend treurspel schijnen,
maar de treurige ontknooping volgde wel eerst na jaren
lang, maar helaas! door Viglius zelf voorbereid. Onder
de tegenwerpingen tegen het huwelijk met Hessels had
Jetske ook diens, toen ter tijde vooral, hatelijke post van
Procureur Generaal, dubbel hatelijk, zoo als hij dat ambt
uitoefende, aangevoerd. Welnu, van dat ambt zoude hij
gaarne afstaan, om zijne beminde te verwerven. Aldus
schijnt Jetske schaak mak gezet te zijn geweest, maar die
capitulatie werd dan ook (gelijk Viglius zelf, in een brief,
acht jaren later aan Hoppers geschreven, en door Gab-
bema en Hoynck van Papendrecht uitgegeven (82), ge-
tuigt) in het huwelijks contract beschreven. Of Hessels
er aan voldaan hebbe, weet ik thans niet, maar wel, zoo
als Wagenaar het zelf vermeldt, dat hij in Î567, denke-
lijk op voordragt van Viglius, door Alva in den Raad
der Troebelen, in de wandeling Bloedraad, gezeten, Alva
en Vargas wakker bijstand bood (83).

Van Meteren verwijt hem zelfs, dat hij, gewoon te sla-
IV. N. E. 13
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pen in den raad, wanneer zijne stem gevraagd werds

half ontwaakt en half duttende, alleenlijk pleeg te zeggen
ad patibulum, ad patibuhcm, „ naar de galg, naar de
„ galg." Wagenaar trekt dit evenwel in twijfel. Uit
Viglius getuigenis blijkt evenwel, dat hij, door groote be-
loften verlokt, in den bloedraad met Vargas, in het door-
zetten van de heffing van Alba's tienden penning in Vlaan-
deren 5 geene moeite noch haat ontzag, tot groot leed en
onder vruchteloos afmanen van zijne zachter geaarde
vrouw (84). Ook werd hem verweten de vonnissen ge-
steld te hebben, waarop de graven van Egmond en Hoorne
onthalsd zijn, en dat hij het zelfde lot den Prins van
Oranje gedreigd had.

Toen nu in 1577 Imbyze en [Eijhove zich te Gent
meester van de regering gemaakt, en Hessels mede in
die stad gevonden hadden, sloegen zij hem straks in ban-
den, en na bijkans een jaar gevangenis werd hij met een
ander lotgenoot, den 4 Octob. 1578, met weinig of geen
vorm van proces, aan een boom opgehangen. Zijn lange
grijze baard was hem eerst afgesneden en werd door zijne
beulen voor pluimen en zegeteekenen op de hoeden ge-
stoken (85). Hessels liet uit Jetske, daar zij in 1572
reeds was gestorven, twee kinderen na (88.)

Viglius was mede des jaars te voren reeds gestorven,
en beleefde dus ook gelukkig voor hem dit gruwelijk
einde van zijn protégé niet.

Ik zal mij korter kunnen ophouden bij de andere nich-
ten, ofschoon het eigenlijk deze waren, voor welke het
gemelde huwelijks bejag plaats vond, hetwelk, hoe druk
en hoe kunstig ook aangelegd, toch niet omtrent alîe
gebaat schijnt te hebben.

Zoo vind ik geen gevolg van het huwelijk, dat in 1557
aangelegd werd, van een D. Tzalingius (of Tjalling) met
eene nicht van Viglius, wiens broeder eene Leidsche
-proostclij had(87). Ik denk dat hij die Buclio is, over
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het uithuwelijken van wiens zuster twee jaren later nog
gehandeld werd (88).

Ik vind ook niet, dat de neef van Hoppers, Reinier,
de nicht van Viglius, eene freule Montzima(89), gekre-
gen heeft, waarover een brief van een weinig later tijd
handelt. Ook niet, dat de rijke en voorname jongeling
Morillon de nicht van Viglius genomen heeft, die Hop-
pers voor hem bestemd had (89). Nog verscheidene an-
dere brieven zijn er van dat zelfde jaar 1559, waarin
van huwelijk gewaagd wordt (91).

Een Gentsch jongeling, misschien die Morillon, wilde
het nichtje niet, en nu zou men dan terugkeeren tot den
Middelburger (92). Maar in de geslachtlijst der Aytta's,
waar al de nichten en hare mans vermeld staan, vind ik
geen Middelburger. —- Men had ook nog een fatsoenlijk
Utrechtsen jongeling van het nog bïoeijend geslacht Pauw
achter de hand. Deze werd eerst wat op een afstand
gehouden, terwijl men bezig was met een ander (98),
Kreeg hij- de nicht, dan kreeg hij ook eene raadsheers-
plaats, hetzij in Friesland of in Utrecht, want ook in
een vroegeren brief schrijft Hoppers zeer onbewimpeld,
om een zeker ambt nog eenige maanden open te houden,
waarbij dan tevens een nichtje van Viglius kon geholpen
worden. Ja, wat meer is, Viglius zelf beroemt zich in
zijn eigenhandige levensschets, dat hij voor zijne vele
nichten, meestal weezen, vaderlijk gezorgd, haar meestal
aan kundige mannen, en deze, zooveel mogelijk, aan
ambten had geholpen (94).

Het drukste had Hoppers het met zijne werving op
eene reis, die hij in den zomer van 1560 naar Friesland
deed. Hier zou hij ten minste twee nichtjes tegelijk aan
den man brengen, en hier komen dan Pauw en Igram
(van Achelen) zoo dagelijks en dikwijls terug, dat zij
waarlijk vervelend zouden worden, indien er niet iets kod-
digs in was om een oud professor, nu raadsheer in den
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hoogen raad, weldra lid van den staatsraad, zich in die
koppeling zoodanig te zien afsloven.

Maar nu wilde het niet met Pauw losloopen, en of-
schoon Hoppers in zijnen ijver aan Viglhis schrijft, „ dat
„ als hij het niet gedaan kreeg hij geen lust meer in zijn
„ leven hebben zou," zoo vrees ik, dat hij dat verdriet
heeft moeten lijden.

Met Igram scheen het ook te haperen. Het meisje
was vrij wat van de kinderziekte geschonden , en de jon-
ker kwam pas uit Italië terug, alwaar hij andere model-
len gezien had. Doch zijne liefde naar het meisje, of
naar de raadsheersplaats, wakkerde weldra op. Hoppers,
die aan Viglius geschreven had, dat hij met genoegen
den geheelen zomer besteden zou om voor de nichtjes te
vrijen, had niet al zijne moeite en tijd verloren, en Igram
van Achelen had de eer van neef van Viglius en raad
en naderhand president van het hof van Friesland te
worden. Hoppers zelf had te dezen tijde wel lust om
president (95) te worden van den hoogen raad, welke
waardigheid toen door het overlijden van den wijzen en
braven Everhardus Nicolai vacant was, en men ziet, hij
had het bij Viglius wel verdiend, doch hij werd weldra
door gunst van Perrenot en zeker ook van Viglius in
het staatkundige overgeplaatst.

Vergun mij aan de nichtjes ook eene duenna of meid
te geven. Of misschien had ze wel vooraf verdiend ver-
meld te worden, die trouwe zorg, Christina of Stijntje, de
huishoudster van den weduwnaar en weldra geestelijken
heer Viglius, aan welke Hoppers zelden nalaat zijne
groetenis of eenig ander beleefd woord te zenden, en
die nog al mede een stem in het huiselijke kapittel
schijnt gehad te hebben. Voorts was het eene vrome
vrouw, weshalve een der laatste brieven geheel geschre-
ven is, om haar naar Mechelen te noodigen, bij de
ceremoniën der plegtige uitstalling der reliquiën van St.
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Kombout (96), die in tachtig jaren geen plaats had
gehad.

En nu ten besluite nog slechts één woord over eenige
bijgeloovigheden van die eeuw. Hoppers meldt in het
begin van 1557 aan Viglius, dat, indien de sterren eenig
geloof verdienen, de horoskoop van dat jaar zeer gunstig
stond voor hunnen koning Philips tegen Hendrik II van
Frankrijk (97). In den volgenden brief meldt hij Viglius
het dringend verzoek van een jong, maar zeer ijverig en
kundig astroloog, om deszelfs nativiteit te mogen hebben,
ten einde zijn horoskoop te trekken (98). Het blijkt nu
wel hieruit niet stellig, dat Viglius en Hoppers aan de
sterrewichelarij geloof gegeven hebben, maar dat geloof
was in die dagen zoo algemeen, dat het te verwonderen
zou zijn, indien zij het niet gedaan hadden.

Iets anders. — Iemand was ziek of dood gezegd,
terwijl hij zeer welvarende was. Hoppers dit meldende
zegt, gelijk wij nog zeggen, dat nif>n dit gemeenlijk hield
als een teeken van lang leven. Hij zegt hier evenwel
„ vulgus," het gemeen, doet zulks. —- Doch fatsoenlijke
vrouwen hadden ook haar bijgeloof. Hoppers, reeds te
Brussel geplaatst, had een reisje naar Mechelen gedaan,
waar zijne vrouw nog was. Hij had Maandags willen terug
keeren, maar schrijft, dat zijne vrouw hem noodzaakte
dit tot Dingsdag of Woensdag uit te stellen, het gevaarlijk
achtende, dat men op Maandag op reis zou gaan (99).
Misschien heeft echter de schrandere huismoeder wel een
weinig op dit bijgeloof gewezen, om haar man een of
twee dagen langer bij haar te houden. — Maar een zon-
derling blijk hoe het bijgeloof somwijlen zich zelf ten cor-
rectif is of met zich zelven speelt, men kan ook zeggen,
hoe na het bijgeloof aan loszinnigheid grenst, geeft ons
een brief van 1561, die reeds behooren zou tot diegene,
die door den bisschop de Nelis in druk bezorgd zijn,
doch welke door dien kerkvoogd is achter wege gelaten.
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£1 oppers schrijft boertende aan Viglius thans de waarheid
ondervonden te hebben, van hetgeen Viglius hem onlangs
gezegd had onder de Spanjaarden een spreekwoord te
zijn, dat men, zoo mogelijk, honderd duizend schreden doen
moest, om op ÉÉN DAG- ÉÉNE MIS te hooren, maar TWEE-

MAAL zoo ver uit den weg gaan, om op den zelfden dag
geen TWEEDE bij te wonen (100)/

Zoo hebben wij (*) U , M. EL! in kennis gebragt met
hetgeen de nu hoogbejaarde hoogleeraar Tydeman, om-
streeks het jaar 1826, aan de Maatschappij van Neder-
landsclie Letterkunde, uit de MSS. brieven van J. Hoppers
aan Wigle Aytta, van 1554-—1561, mededeelde. Die
reeks MSS» brieven sluit zich aan de reeks, door den
bisscliop de Nelis (in 1802 te Utrecht) uitgegeven brie-
yen van liet jaar 1561—1574, mede van Hoppers aan
Viglius. Beide verzamelingen zijn voor Friesland in het
bijzonder belangrijk. Tydeman gebruikte voor het stellen
van zijne verhandeling het HS. dier brieven van den
geleerden bibliomaan van Hulthem; doch ook de konink-
lijke bibliotheek te 's Hage bevat een kostbaar, fraai ge-
schreven afschrift van die brieven, loopende van 2 Julij
1554 tot 6 December 1582, niet minder dan 504 blad-
zijden folio beslaande, hetgeen ik het genoegen heb ï.l
hier ter bczigtîging aan te bieden.

J. D,

C*) Voorgelezen iu <ie 101ste vergadering van het 'Friesch Gonoot-
•hap Tîin Geschied-, Oudheid- on Taalkunde, den 17 April 1862.



HOPPERS EK AYTTA,. 17J

AANTEEKENING-EN.

(1) l.Veeds in De vrije Fries, IV, blz. 366, in onze
korte schets van het leven van Igram van Achelen,
voorzitter van het hof van Friesland, ook met een nichtje
van Wigle Aytta gehuwd, zie boven blz. 167—168,
zeiden wij, dat zonder Viglïus raadpleging geen stroo in
de familie Aytta over dwars werd gelegd.

(2) Epistola 152 (volgens het door ons gebruikte on-
genummerde (*) HS. der kon. bibl. te 's Gravenhage.
Volgens Mr- H. W. Tydeman's aanteekening, ep. 154,
welk verschil van 2 of later van 3 of 4, men bij de
aanhaling der andere nummers der Epistolae ook gelieve
in liet oog te houden). Wagenaar, Ainst. geschieden., I I I ,
blz. 127—129.

(3) Ep. 195.
(4) Ep. 227. „ Dominus de Brederode, qui huc iter

„ fecit et cum quo fui familiariter, mirifice mihi praedi-
,, cavit reverendissimi domini Atrebatensis ergo se volun-
„ tatem et beneficientiam." — Men verlieze hier niet uit
het oog, dat een broeder van Granvelle, Thomas Perrenot,
met Helena van Brederode gehuwd was, Arend, AUj.
gesch. des Vaderl., I I , 4, blz. 94, en dat Willem, prins
van Oranje, ook in liet laatst van 1560 gewaagde, in zijn
schrijven aan Granvelle, van „ la grande affection que jé
„ tonjours cogneu que me aves porté, dont me sens tel-

(*) Alleen boven epistola 17 staat epislola XVI in liet Haagsche
HS. Bij de uitgave van het HS. door het Genootschap ,waartoe in de
vergadering van 6 A.ug. 1863 is besloten, is dus eens collatie noodig.
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„ lement obligê, que tout ma vie me aicrés u commander,
„ comme à img serviteur ei perfaict ainy vostre," Arend,
t. a. p., blz. 78 (2). Het kan verkeeren zei Bredero.

(5) JEpist. 77, 130. „ Gratissimus mihi adventus re-
„ verendissimi domini Atrebatensis, agoque ingentes ei
„ gratias quod humiles nostras casas subire dignatur, unum
„ me sollicitat quo modo pro dignitate eum excipiam," 14
Julij 1558, „ en in epist. 131, „ pudet de honore quem
„ immerenti mihi exhibuit." In ep. 207 (6 Junij 1560),
„ Dixeram forte semel reverendissimo domino Atrebatensi,
„ qua est incredibile erga me, propter vos humanitate,
„ me descriptum habere quatuor libris jus et statum Ec-
„ clesiae Catholicae sub Justim'ano, quibus planissime con-
„ tra haereticos ostendi potest, quam Ionge aberrent quod
„ aliam nostram Catholicani Ecclesiam esse putent, quam
„ illam primitivam" etc.

(6) Ep. 77. „ Orator Vergas, cum quo abliinc bi-
„ dunm notitiam contraxi, a domino Atrebatensi ad pran-
„ dium hic vocatur. Videtur sane vir perhumanus (!!)"

(7) Buard Tapper. Epist. 81, 100 (CII), geb. te Enk-
huizen, hoogl. in de godgeleerdheid te Leuven, afgevaar-
digde tot het concilie van Trente, f 1559 , oud 71 jaren,
te Brussel. Jöcher (Leipzig 1732), I I , 1419. Foppens,
II (1084—1086), alwaar zijn afbeeldsel.

(8) Deze rector was de ook van elders bekende Hendrik
van Geldorp of Benricus Castritius, eerst rector te Sneek,
later te Delft. Geen wonder, dat Euard Tapper, vooral
later, zeer op hem gebeten was, want hij was de schrijver,
gelijk Gabbema zegt (Verhaal van Leeuwarden, blz. 432J,
„ van die twee aardige schimp-boekxkens, het een de Hee~
„ meivaart van Ruerd Tapper^') en t' andere de lijkzang over
„ de begraaven Misse." Het eerste gaf hij onder den pseu-

(*) Apotheosis Iîuardi Tapperi. Zie Foppens, I I , 1085, van der Aa,
deel G., blz. 90.
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doniem van Gratianus Venerus in 1558 in het Latijn uit;
de vertaling is van het jaar 1600. Zie verder over hem
De Navorscher, VIII, 4, 122. Van der Aa, op Hendrik
Castritius en Hendrik Geldorp enz. Sedert lang verzamelt
Mr- W. W. Buma (wien wij het in het vervolg dezer
aanteekening voorkomende betrekkelijk de afkomst van
Geldorps vrouw danken) bouwstoffen voor een leven van
dezen merkwaardigen man. Hoppers schrijft, namelijk, ep.
100, dat een der drangredenen, om zich voor den rector
in de bres te stellen, was „ item quod uxor rectoris mihi
„ sanguine propinqua est, Burgimagistri Snecensis filia."
Daar nu, blijkens de quant clap 's hofs van Friesland,
van den 6 Maart 1581, de vrouw van Geldorp Aelcke
Oene dochter heette, zoo was gewis haar vader Oene Sic-
kes, die te Sneek was raadsman 1539, 40, schepen 1545,
48, 51, 52, 53, burgemeester 1556, 1558, schepen 1559
en raadsman 1560, zoo als men dit vindt in de regee-
ringslijst van Sneek door A. Stellingwerf, getiteld: Raads-
bestelling der stad Sneek, 1672, in het archief van ons
Genootschap aanwezig, Geen andere Oene toch komt
omstreeks dien tijd als burgemeester voor. Een ander
Sneeker burgemeester, de bekende Tzomme Wybes Eol-
lema, een der verbonden edelen, komt in ep. 30 voor.
Vgl. Napjus, Kronijk van de stad Sneek, blz. 39. —
Hoppers spreekt ook van des rectors kinderen.

(9) Ep. 101. Zie ook ep. 100, 104, en in ep. 119.
„ Rectorem Delphensem se clam audio judicio subtraxisse.
„ Scelus, qui et se et uxorem ac liberos perdidit, iisque
„ quQS depraecatores sibi parare voluit turpiter mentitus
„ est, quod se extra omnem noxiam esse, ac certissima
„ testimonia innocentiae suae habere, diceret nee aliud
„ optari quam judicem aequum sibi dari."

(10) Ep. 254. De brief is in de Fransche taal ge-
schreven.

(11) Drantius, inquisiteur. Wij roepen Den Navorscher
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te hulp. Misschien is de naam verkeerd overgeschreven,
hetgeen eene bijna onleesbare aanteekening Druitius....
van Mr- H. W. T. ons doet gissen. Een dominus Drui-
tius komt werkelijk in ep. 211 voor. „ Dominus Druitius
„ iterum isthuc excurrit de patruii collegio, cui non du-
„ bito quin amplitudo vestra omnem favorem praestitura
„ sit, quem jure potent quod et ego pro pietate quem
„ defuncto et amore quem vivo debeo valde opto."

(12) Franciscus Sonnius. Zie Foppens, I, 311, Jöcher,
I I , 1265. Even als Geldorp ontleende hij zijn naam van
zijn geboorteplaats Son, een dorpje in Champagne. Oor-
spronkelijk heette hij v. d. Velde, de Campo, geb. 1526,
| 1576, als bisschop van Antwerpen. Hij was de onder-
handelaar van keizer Karel V bij paus Paulus IV, voor
de vermindering der bisschoppelijke zetels in de Neder-
landen, Ep. 282. „ Domino Sonnio placere ut juriscon-
„ sulto potius quam homini theologo rectio Ecclesiae nos-
„ trae committatur: equidem gaudeo sed quod ab aliis
„ magis quam Frisiis incipiendum censet; ut non improbo
„ ita sane in ea sum sententia ut putem multo faciliores
,, se praebituros fuisse nostros si una cum nonuuilis aliis
„ ipsis dattis fuisset episcopus, quia ubi exemplum vide-
„ rint Brabantorum qui ut pleni sint quaerimoniarum,
„ verendum est ne occasionem et materiam tergiversandi
„ hominibus nostris praebeant."

(13) Ep. 235. Den 15 Jan. 1561 schrijft Hoppers
uit Nijmegen: „ JNbvarum rerum hic nihil est, nisi quod
„ ad erectionem novorum episcopatuum et turbas Gallicas
s, hominum animos ubique mirifice reperio erectos."

(14) Willem van de Linde, Guilelmus Lindunus. Van
diens verblijf in Friesland zijn nog sporen over in de in
1846 ontdekte muurschildering in de Sint Maartenskerk
te Bolsward. Zie de afbeelding in De vrije Fries, V, 22,
De lezing van de inscriptie, blz. 25 te vinden, als zul-
lende luiden: Wilhelmus Mc ne Jmmiliatur fides (hetgeen
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in allen gevalle humümtur zoude moeten zijn), komt ons
onnaauwkeurig voor; het laatste gedeelte op het tweede
lint geplaatst schijnt te zijn (s)alve eedes(iam). Zijn por-
tret, in een palmhouten doosje geschilderd, kwam ons
in 1856 ook onder de oogen (eigendom van den heer
T. T. Hinxt, te Leeuwarden). Het had het omschrift;
Obyt 2A NO. 1588. (Vgl. Jöcher, I, blz. 1815.) Daarbij
was zijn wapen: een veld van sinopel, waarop drie zilve-
ren kruizen (2 en 1), gedekt door een bisschopshoed met
kwasten, gelijk op de îegpenningen van Bucho Aytta
{Vrije Fries, I V , blz. 168), en ook omgeven door diens
spreuk: Quae sursum simt quaerite (Zoek wat hoven is).
Enkele van zijne talrijke theologische geschriften (zie Fop-
pens, I , p= 411—413, alwaar zijn afbeeldsel) zijn in het
Nederd. opgesteld, b. v, de corte ende dar e antwoord op
die bescherminghe der Andtwerpsche confessiemakers, die
hun onwaarachtelyck beroemden met d' Ausborsclie confessie
£ accorderen ende ganschélijck eens te loesen. Loven , Jan
Boogaerts, 1565, kl. 8°. Opgedragen aan de regering
van Antwerpen, en geteekend „ Wt z'Graven Haglie den
„ 3 Decembris An. 1567. Wilhelmus Damasi Lindanus," —
Willem van de Linde, geb. te Dordrecht 1525, stierf, na
vele wederwaardigheden, ook ter zake van zijne betrek-
king als inquisiteur, te hebben ondervonden, als bisschop
van Gent, in 1588. Jöcher, I , 1815,

(15) Ep. 112. „ Deus det ut (Lindanus) ita lenita-
„ tem cum gravitate misceat ut bonis ac simplicibus iio-
„ minibus placidus, malis ac perversis terribilis videatur,
„ quibus quidem duobus bene inter se temperatis non
„ omnino dîffido posse fieri ut recta ac catholica religio
„ apud nos retineatur."

(16) Aggaeus Albada. De Wal, Oratio, p. 12. Ann.,
p. 22—26, p. 455. Het floruit ad annum 1649 aldaar,
blz, 457, moet weg vallen. Zie zijn leven bij v. d. Aa,
Deze zegt5 dat men wil dat Albada het was, die zeide:
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Dy Friesen knielje attinne for God, toen zij staande den
eed aan Philips I I , 1555, aflegden. Was ook daarom
Viglius zoo op hem verstoord, gelijk uit de epistolae 1554
—1561 herhaaldelijk blijkt? Waarschijnlijker om zijne her-
vormde gevoelens en onrustigen aard, en dit te meer, omdat
men vrij algemeen aan Gemme van Burmania deze schoone
woorden in den mond legt. Door Jetske Aytta was hij
een neef van Vigïius. Zie ook Hettema, Over Aggaeus
Albada als regtsgeleerde, staatkundige en godgeleerde, Vrije
Fries, V, 313. Frisia Nobilis, p. 3—4. Nav., I I , 218,
I I I , 218—219, door v. Grr(oningen). Brief van A. A.
in Leeuw. Cour., 1848, 26 Mei, medegedeeld door D r-J.
Gr. Ottema. Kronijk, Hist. Gen, X I , 1855, blz. 154,
over de briefwisseling van A. Albada.

(17) Jac. Beingout. Ep. 153. „ Keingout qui in fa-
„ milia secretarii van der Aa degit." Ep. 166. „ Ama-
„ nuensis secretarii van der Aa, Reingout cognomine,
„ qui se plurimum petit amplitudini vestrae purgatum, de
„ diplomate quodam, in quo (N. B.) post sigillum im-
„ pressum cum ei supplicans ostendisset erratum in no-
„ mine ejus fuisse . . . . vetus nomen erasit inque ejus
„ locum aliud reposuit, ajens saepe contingere ut hujus-
„ modi error incidat."

(18) David Joris. Ep. 186. „ Davidis Georgii furo-
„ res remitto; totam vitam ejus plenius cognoscemus, ubi
„ novi libri allati fuerint, quorum catalogum cum his
„ junxi, in quibus et de eo liber est, quem fortassis non
„ abs re erit, in vernaculam linguam vertendnm aut certe
„ historiam vernaculam ex eo contexendam curare, ad dolos
„ et fraudes ejus detegendas." Een neef van moeders-
zijde van Viglius Aytta wordt gezegd een dochter van
David Joris in huwelijk gehad te hebben. „ Praedictus
„ Gabbe Eysinga relinquens Frisiam patriam suam, Ba-
„ siliam commigravit ubi duxisse fertur filiam David Jo-
„ rissoen. Hoynck, Geneal. Ayttana, Anal. I , p. 274.
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David Joris, een beroemd wederdooper, was in 1501 te
Delft geboren. Het meest bekend is hij door zijn Wbn-
derboek, „ waer in dat van der werldt aen versloten
„ gheopenbaert is." Eene uitgave van 1551 is in de
boekerij van het Fr. Gen., Cat, blz. 230.

(19) Ep. 66, 68, 81 , 83.
(20) Ep. 66.
(21) Romb. Dodonaeus. Zie v. d. Aa, en de aldaar

aangehaalde bronnen , en bovendien La Belgique Jiorticole,
par Ch. Morren, t. I , 1851. Prologue, p. I—XIX.
Dr- d'Avoine, Eloge de Rembert Dodoens, 1850. Leeuw.
Cour., N°. 66, 1841, door O(ttema). Fr. Volks Alm.,
1854, p. 77 enz. Zijn Cruydeboeck, in vele talen over-
gebragt, heeft rog niet alle waarde verloren, en alhoewel
Dodonaeus, geb. 1517, in 1605 te Rome overleed, zag
daarvan nog in 1644 eene, ook in de bibl. van het Fr.
Gen. {Cat, blz. 335) voorhanden, verbeterde uitgave het
licht.

(22) Ep. 81, 82, 83.
(23) „ Negotium medicum suo more videntur tractare

„ Lovanienses hoc est illiberaliter nee aliud quaerere quani
„ ut liberalitatem regiam in suos usus convertant." Ep. 92,
21 Junii 1557.

(24) Ep. 179, 15 Junii 1559. „ Eombertus cognatus
„ quem episcopus Cameracensis istuc evocavit."

(25) Fredericus Furius, Caeriolanus bijgenaamd. Ep. 15.
„ Homo non ineruditus. Negotium autem illi est cum
„ professoribus aliquot Lovaniensibus, quos ob id quidem
„ habet infensos, quod adversus Aristotelem se docturum..
„ pro palam professus es t . . . . Conatum non omnino vi-
„ tupero nam et ad veritatem proprius lineandam et ad
„ ipsum Aristotelem exactius intelligendum et ad studium
„ denique tam doctoris quam auditoris magis exuscitan-
„ dum mirifi.ee conducit hujusmodi contentio, et magni
„ illius Aristotelis cum divino Platone collatio." Zie Jöcher,
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I, p. 1177. Geboren te Valencia, gestorven te Vallado-
lid, 1592. H. W. T. bragt dit werk weder in herinne-
ring, maar waar'? dit hebben wij tot heden na veel moeite
nog niet kunnen opsporen. Caeriolanus (Jöcher schrijft
Cariolanus) betoogde, dat men de H. schrift in de lands-
taal moest overzetten.

(26) Ep. 195, 21 Decb. 1559. „ Furhis Caeriolanus
„ petiturus literas justitiae ad rectorem Lovaniensem pro
„ sententia obtinenda (nam sub cautione relaxatus est)
„ petiit ut ad amplitudinem vestram scriberem, quod qui-
„ dem homini foenum in cornu habenti, ut seniel de eo
33 jocati sumus, negare non potui; malui tamen per alium
„ facere quam per ipsum . . . ."

(27) Petrus Ximenius, Een Middelburger, van Portu-
geesclie ouders, geb. 1514, reisde veel, schreef eene
Demonstratie/ catholicae veritatis; nam nooit een academi-
sche graad aan, en overleed in 1595. Zie over dezen
verder Jöcher, I I , 1951. H. W. T. verwondert zich te
regt, dat Hoynck, Anal., II, p. 382 (2) zegt: „ Quis ille,
„ dicam cum cognovero," daar Jöcher hem uitvoerig ver-
meldt. Hoynck's Epistola ad diversos, N°. 168, wordt
zeer opgehelderd door hetgeen men in deze collectie vindt.
Ep. 76, 77, 90.

(28) Joh. Molinaeus of van der Meiden stierf krank-
zinnig, 1575. Zie Jöcher, I I , 212. Ep. XCI. 33 Quod
„ nomina eorum tibi dari petis, quos ego ad lectionem
„ decretorum non inidoneus existimo, non possum nee
„ cogitando quidem amplius quam duos reporire. Hi sunt
s, Johannes Molinaeus, Gandavensis, et Hieronymus Ele-
„ nus à Balen, juris utr. licentiati, ambo familiariter
„ mihi cogniti sed ut uterque doctus ac facundus est, ita
„ posterior propter ebrietatem Hquido commendari non
„ potest." Cf. ep. CCVII.

(29) Hieronymus Elenus. Zie Otto, Thesaurus juris
Eomani, t. I I , in de praefatio, p. 31. Foppens, 481,
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Jöcher, I, 971. Hij was van Balen, in de Brabandsche
Kempen, een groot vriend van Hoppers, sedert hun ver-
blijf te Orleans. Onderwees te Leuven, en stierf als pleit-
bezorger te Antwerpen in 1576. Zie zijne geschriften
bij Otto, 1. 1., p. 1392--1471.

(30) Ep. 90.
(31) Everardus Nieolai. Ep. 37. Zie over hem Fop-

pens, Bibl. Belgica, I , 272. Hij stierf in den ouderdom
van 63 jaren in 1561, was eerst pleitbezorger in 's Hage,
daarna raadsheer in het hof van Friesland en den hoogen
raad te Mechelen, daarna voorzitter van beide.

(32) Elbertus Leoninus of de Leeuw. Ep. 81 en 260.
Kanselier van Gelderland, na lioogieeraar in de regten
te Leuven te zijn geweest; stierf 79 jaren oud in 1598.
Jöcher, I , 1790. Het aangehaalde stuk van prof. van
Cappelle is te vinden in zijne Bijdragen tot de geschied»
der Nederlanden, 1827. Zie verder Gr. H. M. Delprat,
Bijdr. tot de geschied, van Elb. Leoninus, in de Bijdr. van
Nijlwff, VI, 162—180. Navorsoher, XII, 39S XIII, 142.

(33) Gabr. Mudaeus. Ep. 76 en 81. Geb. 15OO5

hoogl. te Leuven. Schreef verschillende regtsgeleerde wer-
ken. Was een groot vijand van processen, f 1560. Jöcher,
I I , 260. Foppens, 326.

(34) Joh. Ramus. Ep. 81. Geboren te Goes in 1535,
was hoogleeraar te Weenen in de wijsbegeerte, en te
Douay en Leuven in de regten, en stierf te Dole in
1578. Behalve regtsgeleerde werken gaf hij Latijnsche
gedichten uit. Jöcher, I , 802, Foppens, p. 715.

(35) Petrus Peckius. Ep. 69. Gek te Zierikzee 1530,
werd in 1553 te gelijk jur. utr. doctor met Jochem Hop-
pers, later hoogleeraar te Leuven. In 1586 lid van den
hoogen raad te Mechelen, f 1589. Zie bij Foppens, 999,
zijn afbeeldsel, en Jöcher, II, 541, die zijne regtsgeleerde
werken vermelden.

(36) Rataller (George), Geb. te Leeuwarden, Lat,



180 VOORLEZING OVER

dichter, president van het hof van Utrecht en afgezant
naar het Deensche hof in 1566. Hij stierfin 1581. Fop-
pens, blz. 342, Jöcher, II , 301, en verder O(ttema), in
de Leeuw. Courant, 1841, ISTo. 66, Delprat, Over G.
Groote, blz. 134, 2de druk, blz. 158, Gab. de Wal,
Oratio, p. 29. Het dorp Rottevalle zou volgens sommi-
gen van dit geslacht zijn naam, als zamentrekking en ver-
bastering van Ratallers verlaat of doorschutsluis, ontleenen.
Aiideren zeggen van de familie de Hotte. Maar Zie Stam-
boek, I, p. 316. Over zijn geslacht zie d'Escury, IV, 2,
blz. 58. Nav. VIII, blz. 232.

(37) Cyprianus Vomelius of Cyprianus Stapert. Van
het dorp Wommels, zijne geboorteplaats in 1515, ont-
leende hij dien naam. Hoogleeraar in de regten te Mainz,
1563, assessor bij het kamergerigt te Spiers, f 1578.
Foppens, 224, Jöcher, I I , 1757, Leeuw. Courant, 1841,
N°. 66, door O(ttema). In 1558 te Keulen woonachtig,
bezigtigde Goltzius zijn penningkabinet. Zie Serrure, No~
tice sur Ie cabinet monetaire du prince de Ligny, Gand
1847, p. 401. Zijne Latijnsche gedichten vermeldt Fop-
pens.

(38) Henricus Agylaeus. Geb. te Hertogenbosch, gaf
verschillende regtsgeleerde werken uit. In 1586 werd hij
lid van het hof te Utrecht, en stierf in 1595, oud 62
jaren. Foppens, I , p. 433, Jöcher, I , 71.

(39) Petrus Vanderanus of van der Aa. Ep. 202, 203,
204. Zie v. d, Aa, Biogr. woordenboek, I , 10. In
JST". 203 luidt het: „ Qui hasce reddidit Petreus est
„ Vanderanus, juris doctor, affinis uxoris etc." De brie-
ven 203 en 202 en CCV, CCIV in beide HS. zijn ver-
keerd geplaatst. 203 en CCV behooren 202 en CCIV
vooraf te gaan. — Hij werd omstreeks 1530 geboren en
overleed in 1594. Eerst hoogleeraar te Leuven, werd
hij later lid van den hoogen raad en voorzitter van den
raad van Luxemburg. Foppens, I, 1016.
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(40) Regnerus Tengnagel. Ep. 84. Een Gelderschman
en hoogleeraar te Leuven, f 1585. Foppens, p. 1059.

(41) Petrus Nannius. Ep. 93. „ De Nannii nostri
„ optimi ac eruditissimi viri morte jam dominationem tuam
„ audidisse, nihil equidem dubito. Etenim maximum desi-
„ derium sui non modo apud amicos, verum etiam apud
„ omnes studiosos reliquit." Zie zijn afbeeldsel bij Fop-
pens, p. 994. Hij was geb. te Alkmaar, in 1500. Be-
roemd hoogleeraar in de Latijnsche letterkunde te Leuven
en zeer bemind. Zijne talrijke werken vermeldt Foppens,
p. 994—996. Hij stierf in 1557.

(42) Gom. Valerius. Ep. 93. „ De successione Nannii
„ nunc agendum est. Scripsit ad me Corn. Valerius, is
„ qui abliinc annos quatuor aut quinque vicariam illi
„ operam quoties aegrotaret praestitit, si dignus ea lectione
„ habeatur se libehter turn reipublicae tum suae utilitatis
„ causa (non enim habet aliud unde vivat) suscepturam:
„ si animos adolescentium spectes nuîlum alium omnibus
„ votis exoptant quam ipsum; si judicia doctorum horni-
„ num omnium assensu primus in sermone ac facundus,
„ in docendo clarus, in omni genere liberalitatis apprimo
„ eruditus, in vita communi humanus, nitidus, breviter
„ totus teres atque rotundus etc." Cf. ep. 108. Een
waardige opvolger van Nannius, geb. 1512 te Oudewater,
f te Leuven 1578. Foppens, p. 220, alwaar zijn af-
beeldsel.

(43) Ep. 108.
(44) Bij Hoynck v. P., Anal, I.
(45) Petrejus Tiara, geb. te Workum in 1514, med.

doet., hoogleeraar in de Grrieksche taal te Douay, Leyden
en Franeker, f aldaar 1588; Foppens, 947, Jöcher, II,
1520. Zie verder Mr- Â. Telting, Eenige levensbijzonder-:
heden van Dr- Pieter Tiara toegelicht, Fr. Volksalm., 1861,
blz. 1—15; J. M. van Beyma thoe Kingma hield in 1830
over hem eene redevoering, zie Verslag Fr. Gen., blz, 84;,

IV. N. B. 14
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verder d'Escury, IV, 1, 215, de Jonge, Nederl. en Ve-
netië, blz. 356, Navorscher, IV, 95 en 372, Bijblad
1855, p. CXXXIX, v. Eappard, Overzigt, p. 34, 35,
CaU JProv. Bibl. v. Friesland, p. 5, 14.

(46) Ant. Augustinus. Een geleerd Spanjaard, geb.
1516. Nuntius 1554 in Engeland, als bisschop van Tar-
ragona t 1586. Jöchcr, I , 271.

(47) Nicolaus en Henrious Mameranus. Ep. 205, 233.
Luxemburgers, de laatste boekdrukker te Keulen. Zie
over Nicolaus, Foppens, p. 914, en over Henricus, p. 456.
De eerste Averd, oud zijnde, waanzinnig, en als Poeta
Laureatus verscheen hij nimmer in het openbaar dan ge-
lauwerd. Nicolaus gaf bij Henricus Mameranus enkele
van zijne geschriften uit, zoo als de voor ons liggende
Catalogus eæpeditionum rebellium principum, ac civitatum
Germaniae ... contra Carolum V, Ao. 1546, Col. 1550.
Hoppers zegt, ep. 205, „ Mameranus obtulit . . . suos asi-
„ HOS senatui."

(48) Zenocarus. Ep. 174. Dat is Snoeckaart van Schau-
wenburg, een Bruggenaar, heer' van de Binkhorst en
raadsheer in Holland. Het werk had tot titel: De repu-
Mica, vita et gestis Caroli V Augusti, libri VII, Gandavi
1560, fol. Zie Poppens p. 426.

(49) Vvlcanius. Ep. 260. Bonaventura Vulcanius of
de Smet, geb. te Brugge 1538, werd in 1578 hoogî.
in de Grieksche taal te Leyden, f ald. 1614. Hij be-
schonk de Leïdsche boekerij. Zijne talrijke werken vindt
men opgeteld bij Foppens, p. 142—143.

(50) Mud. Agricola, van BafSo, bij Groningen, geb,
1442; leerde vooral te Heidelberg en Worms, een voor-
looper van Erasmus en Luther, f 1485. Zie v. d. Aa,
en de aldaar aangeh. bronnen, benevens de Jonge, Ned.
en Venetië, blz. 341, Verslagen en berigien uitgeg. door de
Vereen, tot bevordering der oude Ned. lett, IV, 1847.
P. 45C).
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(51) Sulpicius Severus, uit Aquitanie, sclueef een Bis-
loria saera in 2 boeken. Jöcher, p. 1890.

(52) Gruchius (Nicolaus), eer- criticus uit Eouaan. On--
derwees te Parijs en Bourdeaux, f te Kochelle, 1572.
Jöcher, p. 1340.

(53) Ep. 207.
(54) Kaart van Afrika, door een Arabier, In ep. 61

staat „ Apliricae descrîptio ah aphro quodam lingua Arabica
„ nuper conscripta deinde in Grallicam translata." Zeker
het werk: Joannis Leonis Africani, De totvus Africae de-
scriptione, libri IX (reemis in Latinam'. liwjuam eonversi
Joanne FLoriano interprete), Antverpiae 1556, 8°. In het
Nedorduitsch bekend als Pertinente heschrijvinge van Africu,
getrokken . . . . uyt de Reys-boeelcen van Johannes IJM Afri
canus, Kotterd. 1665, 4to, met platen.

• (55) Ep. 139o
(56) Ep. 253.
(57) Jan van Zuren, „ Öcripsit ad me Joahnes Buru-

„ nus , scabinus Harlemensis, homo doctus rogans ut no-
„ vam suam typographiam quam illic instituit suaqut
„ quaedam postulata, quae pensionarius ejus urbis secmn
„ allaturus est amplitudiiii vestrae commendem." VgL
Jac. Koning, Verh. over den oorsprong enz, der boekdruk-
kunst) blz. 319 volg.

(58) Sylvius. Ep. 177. „ Rogatus hic Antvorpiat! a
„ veteri amico Sylvio ... novam typographiam instîtuit
„ Datum fait illi negotium5 ut libros ordinis aureî Veï-
„ lerîs inprimeret, in quibus specimen ... minime con
„ temnendum exhibuit industriae ac artis etc.!'

(59) Pighius. Ep. 211, 214. Geb. 1520 te Kampen,
was lang bibliothecaris en secretaris van den kardinaal
Granvelle, stierf 1604 te Xanten als kanunnik en scho-
îasticus der H. Victorkerk. Foppens, p. 1108, Jöclier,
I I , 643.

(60) Hippohjiuti van Persïjn, president van Ivy. Kef <;a'i
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Friesland, 1549, later van dat van Utrecht, aldaar in
1568 gestorven. Zie Naamrol der raden 's Hoffs van
Friesland, Leeuw. 1742, blz. 13, en de aldaar . aangeh.
bronnen. Verder den penning op hem, bij van Loon5

Ned. historiep., I, 71. Hij bezat zelf een penningkabinet,
bezigtigd door Golfeius in 1556. Serrure, Notice, p. 397.
De plaats in ep. 225, luidt aldus: „ Nuncium adfert
„ mihi ab domino Hippolito praeside, ipsum nescio quid
„ antiquitatis Frisonicae abhinc paucos dies accepisse, quod
„ Romae fertur extare. Cujus propediem nos participes
„ facturus est. Suspicor esse titulum illum quem in aede
„ divi Michaelis tres nostrates, nobiles qui in exercitu
„ Caroli contra Saracenos militaverant, fixere de trecentis
„ marcis argenti annuis quas ad nostrates exeipiendos,
„ in eo Xenodochio consecrarunt. Credo me tibi exem-
„ plum aliquando misisse. Videbimus an cum Persiniano
„ conveniat."

(61) Ep. 172. „ Antiquitates Frisicae etc." Het slot:
„ Curabo interea temporis ut exempla describantur," wijst
op charters uit de 13de eeuw. Zoo leest men nog in
ep. 226: „ Adrianum Michaelem Herlingensem illum prae-
„ fectum aggerum apud nos: .. habet apud se maris
„ nostri cum omnibus et brevibus suis (insulis?) pulcher-
„ rimam descriptionem cujus velim exemplum fieri curares.
„ Ego vero hic fecissem secl nemo fuit inventus cui recte
„ mandaretur quod si nee istic inveniatur scribam ad
„ authorem ipsum, qui mihi notus est."

(62) Ep. 31. „ Valde optarem ut Stauriis nostris usus
„ navigationis per suam civitatem redderetur ad quam
„ quidem rem commoveor tum ipso amore civitatis si
„ modo civitas dicenda est ac non potius sinus tantum,
„ ac statio male fida carinis, ex qua stirpe satis antiqua
„ siim oriundus tum vero rei ipsius acerbitate, qua totius
„ olim Frisiae uobilissimo emporio, nunc ad vicum fere
„ reducto usus aquae contra veterem possessionem et in
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s, totius oppiduli ruinam aufertur, idque in gratiam illius
„ arcis, quae rebus cum vicinis pacatis, nee magnum
„ nunc usum praestat .. . etc." —• In ep. 59 vraagt hij
om hulp, „ ut vel vetus navigatio restituatur vel nova
„ fossa ducatur .. ne ab habitatoribus oppidulum dese-
„ ratur."

(63) Voorregten van Stavoren. Ep. 78. „ Exhibent
„ privilegia Ludovici undecimi, Caroli octavi, Ludovici
„ duodecimi et Francisci regum Galliae."

(64) Oud gedicht. Ep. 92.
(65) Ep. 34. „ Eerum Frisicaium conjectionem, quam

„ tibi uni paro, ubi perfecta fuerit .. ipse ad te adforam."
Ep. 66. „ Collectanea mea rerum Frisicarum jam incaepi
„ disponere, disposita post aüquot septimanas mittam."
Ep. 67. „ Descriptionem orientalis Frisiae exprimendam
„ suscepit Sixtus Hemmema fîllus Hettonis. Si placet
„ opus, dabo totam Frisiam vcterem ab Eheno ad Visur-
„ gim usque describendam." Ep. 145. ,, Ubi vencro
„ adferam stndii mei Frisonici particulam quam libenter
„ ut puto videbis, decli enim Jacobo Daventrio descri-
„ bendam Frisiam tibi unam et inihi alteram, ea forma
„ qua Plinius, Tacitus, Ptolomaeus et alii veteres eam
„ describunt, cum omnibus populis ac gentibus, quae
„ aliquando sedem ibi habuerunt." G. de Wal, Oratio,
p. 102.

(66) Ep. 25 3 , 4, 5.
(67) Ep. 4.
(68) Rebujfus. Een Fransch regtsgeleerde, hoogleeraar

te Montpellier en Parijs, bloeide omstreeks het jaar 1550,
f 1557. Jöcher, I I , p. 819.

(69) Ep. 34 en 76.
(70) Ep. 19, 28, 30 etc.
(71) Cujacius. De beroemdste regtsgeleerdo van zijnen

tijd, geb. te Toulouze, 1520, overleden te Bourges, in
1590.
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(72) Jetske Hoytema. Volgens het Stamboek van den
Frieschen adel, van M1'- A. van Halmael en Jr- Mr> M. de
Haan Hettema, I , blz. 16(24), I I , blz. 18(24) en Na-
lezing , blz. 4, was zij eene dochter van Jelle Bouwes
van Hoytema en Mints (of Clementia) van Aytta, zuster
van Viglius.

(73) Ep, 10. 4 April 1555. Zij woonde bij Hoppers
in. Stijntje had dit zoo beschikt. „ Christina famula vel
„ oeconoma tuae dominationis, putabat neptem non male
„ apud me esse posse." Ep, 8, 18 Deck 1554.

(74) Frank v. d, Berglu Ep. 16, 6 Mei 1555, ei:
ep. 4 1 , 20 April 1556. Het Stamboek zegt, II, Hz, 13,
N°. 24, dat hij K. Ms. raad eerst in Holland was. Zie
cok ep, 78, 79, 96.

(75) Ep, 122, 123.
(76) Zie ep, 16.
(77) Ep. 17b, 177, 181.
(78) Jacob Hessels. Ep. 191» Hij was, toen hij Jets

of Jetske van Hoytema huwde, weduwnaar van Isabella
Monick, bij wie hij een zoon bad, later raadsheer in Hol-
iancl, Stamb. I I , Nalez., p. 4. Zie vorder v. cl. Aa, in
?oce, deel H., blz. 717, en de aldaar aangeli. bronnen,

(79) Ep. 195, 196, 197.
(80) Ep. 200.
(31) Ep. 205 en 223.
(82) Ep. LXVII , bij Hoynck van Papendrecht, I ,

ji. 495. en bij Gabbema, p. 174.
(83) Wagenaar, Vad, hùt., VI, blz. 251,
(84) „ Conjux certe Hesseli pessime habuit, qnod his

.. causis se tantopere involverit." Hoynck, 1. L
(85) Wagenaar, VI I , blz. 233.
(86) Folckert. Doodgeschoten in het beleg van Steen-

rijk, 1592, en Maria Hessels, Stamboek, II, blz, 13. W, 24.
(87) Ep. 102 5 108, 109.
,•88) Ep, 187,
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(89) Montzima. Bints van Aytta, zuster van Viglius,
gehuwd met Popke van Montzima, had onder anderen
twee dochters, Bauck en Ydt. Zie Stamboek, I I , 13,
noot (22), en zie ep. 199.

(90) MoriUoru Ep. 155.
(91) Ep. 170, 173.
(92) Ep. 181.
(93) Pauw. Ep. 189, 190, 192. „ Ego interim Pa»

„ vonem suspensum tenebo."
(94) Hoynck, I , p.,54.
(95) Ep. 206 etc.
(96) St. Rombout of Rumoldus, patroon der stad Meche-

len. Bij het jubelfeest van 1825 werd een penning ge-
slagen. Ep, 259.

(97) Ep. 71.
(98) Ep. 72.
(99) Maandag een ongelukkige dag. P . C. Hooft schreef

in 1627 aan Leonora Hellemans, die een Antwerpsche
van afkomst en uit Braband (van Zevenbergen) was. Zie
Gids, 1862, I , blz. 214: „ Dat meer ïs5 UE. kwam zoo
„ verre, dat ze mij toestond ik mogt het woord „ liefste,"
„ door UE. gesproken, aanvaarden, voor de eerste letter
„ van het woordje „ ja," en vertroude UE. zich alzoo
„ of de volkomenheid van hare bewilliging nieuwers (ner-
„ gens) als aan den maandag gehouden had, omdat UE.
„ moeder den maandag voor eenen ongelukkig en dag achtte."

(100) Ep. 264. „ Suaviter mecum rlsl, amplissime
„ domine praeses, quod de dnabus missis una die non
„ audiendis Hispanos praeedicare nuper ajebat."




