Enkele aanvullende gegevens
omtrent de biografie van Hadrianus Junius
ILJA M. V E L D M A N

Hadrianus Junius, oftewel Adriaen de Jonghe, medicus, filoloog, dichter en historicus, die door Justus Lipsius als de meest geleerde man op Erasmus na beschouwd
werd, staat tegenwoordig niet erg meer in de belangstelling. Het belangrijkste dat
er over hem geschreven is dateert voornamelijk uit de zeventiende, het midden van
de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. Zijn oudste biograaf is
Theodorus Velius (Dirck Seijlmaecker), evenals Junius een arts afkomstig uit Hoorn.
In zijn Chroniik van Hoorn1 (1617) geeft Velius een opsomming van Junius' literaire
werk en een korte levensbeschrijving. Deze blijkt echter niet altijd met de feiten
te kloppen en geeft weinig of geen vaste data die een overzicht omtrent Junius' activiteiten zouden kunnen vergemakkelijken. Overzichtswerken als Samuel Ampzing's Beschrijvinge ende lof der stadt Haerlem2 (1628) en Theodorus Schrevelius'
Harlemias3 (1648) baseren zich geheel op Velius' tekst. Verzamelbiografieën als
Pieter Opmeer's Opus chronographicum4(1611), Melchior Adam's Vitae germanicorum medicorum5 (1620), Valerius Andreas' Bibliotheca Belgica6 (1623) en Johannes Meursius' Athenae Bataviae7 (1625) geven slechts oppervlakkige informatie en nooit méér feitelijke gegevens dan Velius. Dit geldt eveneens voor de korte

1. Theodorus Velius, Chroniik van Hoorn. Daer in particulierlyk verhaeh worden des selven stadts
eerste begin, opcomen en ghedenckweerdighe geschiedenissen tot op dit teghenwoordighe jaer 1617,
IV (Hoorn: Willem Andriesz, 1617) 294-297. Velius, die ook de boven geciteerde mening van Lipsius vermeldt, schijnt zijn informatie over Junius gekregen te hebben van diens zoon Petrus (f1594)
en dochter Clara, die hij naar zijn zeggen persoonlijk gekend heeft.
2. Samuel Ampzing, Beschrijvinge ende lof der stadt Haerlem in Holland. Mitsgaders Petri Schriverii Laurekranz voor Laurens Koster (Haarlem: Adriaen Rooman, 1628) 117-121.
3. Theodorus Schrevelius, Harlemias ofte, om beter te seggen, de eerste stichtinghe der stadt
Haerlem, VI (Haarlem: Thomas Fonteyn, 1648) 346-348.
4. Petrus Opmeer, Opus chronographicum orbis universi a mundi exordio usque ad annum MDCXI,
II (Antwerpen: Hiëronymus Verdussus, 1611) 26.
5. Melchior Adamus, Vitae germanorum medicorum qui seculo superiori et quod excurrit claruerunt congestae ad annum usque 1620 (Heidelberg, 1620) 227-320.
6. Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica in qua Belgicae seu Germaniae inferioris provinciae, urbesque, viri item in Belgio vito scriptisque clari (Leuven, 1623) 11.
7. Ioannis Meursius, Athenae Bataviae sive de urbe Leidensi et Academia virique claris, qui utramque ingenio suo, at que script is, illustrarunt (Leiden, 1625).
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en summiere levensbeschrijving van een anonymus, die voorin de uitgave van een
deel van Junius' brieven, de Epistolae8 (1652) staat afgedrukt.
Deze brieven blijken een belangrijke bron te zijn voor informatie over Junius'
werk, zijn reizen, zijn contacten met tijdgenoten en persoonlijke omstandigheden.
Helaas zijn slechts zesendertig van de ongeveer tweehonderd brieven in de editie
van 1652 van een datering voorzien - wat meer van de aanduiding van de plaats
waar zij geschreven zijn - en zijn zij niet in chronologische volgorde gerangschikt.
Ook al leveren de brieven enkele onmiskenbare feiten op, zoals de data waarop Junius in het buitenland verbleef, toch is ten gevolge van het ontbreken van de meeste
dateringen de inhoud van de brieven vaak moeilijk te plaatsen in concrete situaties
in de levensloop van de schrijver. De brieven worden voor het eerst als bron geraadpleegd door Pierre Bayle, die in zijn Dictionnaire historique9 (1697) een geheel
eigen en goed gedocumenteerde, zij het korte, levensschets van Junius geeft. Een
uitvoeriger biografie, eveneens voor een groot gedeelte gebaseerd op Junius'
Epistolae en aangevuld met een uitgebreide opsomming van Junius' literaire werk,
treft men aan in de Miscellaneae observationes10 (1751) van de hand van Van Oosten
de Bruyn. Naar aanleiding van het vierhonderjarig bestaan van de uitvinding van
de boekdrukkunst wijdde Loosjes11 (1824) een artikel aan de uitgave van Junius'
Batavia (1588), die de belangrijkste bron vormt voor het aandeel van de Haarlemmer Laurens Jansz. Coster in deze uitvinding. In 1836 publiceerde Scheltema een
dissertatie over Junius' leven en werk, Diatribe in Hadriani Junii12. Behalve uit de
Epistolae en het materiaal dat zijn voorgangers hem boden putte Scheltema zijn
gegevens uit een ongepubliceerde verzameling brieven van Junius, die in een verzamelband in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht bewaard wordt13. Deze
verzamelband, die naast de ongepubliceerde brieven ook de in 1652 uitgegeven
brieven bevat, een gedrukt exemplaar van de Batavia (1588), een onuitgegeven
8. Hadrianus Junius, Epistolae quibus accedit eiusdem vita et oratio de artium liberalium dignitate
(Dordrecht: Vincentius Caimax, 1652).
9. Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, II (Rotterdam: Reinier Leers, 1697) 205-208.
10. G. W. van Oosten de Bruyn, 'Vita Hadriani Junii Hornani medici eruditissimi. Ex epistolis
illius familiaribus, aliisque monumentis ,quidquid eo pertinet, per otium collegit, ac digessit',
Miscellaneae observationes criticae novae in auctores veteres et recentiores, X-XII (Amsterdam,
1751) 390-434. Deze auteur noemt als enige het Dictionnaire van Bayle als bron. Daar hij echter
slechts de naam van de auteur noemt en niet de titel van zijn werk, hebben wellicht latere biografen dit werk ongebruikt gelaten.
11. Vincent Loosjes, Gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst door Lourens Janszoon Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den 10 en 11 Junij 1823
(Haarlem, 1824) 308-346.
12. P. Scheltema, Diatribe in Hadriani Junii, vitam, ingenium,familiam, merita literaria (Amsterdam, 1836). Een verkorte en soms iets gewijzigde Nederlandse versie hiervan vindt men in idem,
Oud en nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde, I (Amsterdam, 1844) 135-166.
13. Idem, Diatribe, 5 noot 2. Zie voor de verzamelband de Catalogus codicum manu scriptorum
bibliothecae universitatis (Utrecht, 1887) 214, nr. 829.
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voorwoord en index daarop, verschillende lofzangen op Junius en een op Velius
gebaseerde en weinig nieuws opleverende levensbeschrijving, behoorde blijkens
de inscriptie aan de filoloog Pieter Burman jr. (1713-1750), die in het genoemde
voorwoord bij de Batavia vermeldt een nieuwe editie daarvan op het oog te hebben, vergezeld van een honderdtal nog niet gepubliceerde brieven. Het was Scheltema die in 1839 daadwerkelijk een deel van deze brieven onder de titel Epistolae
selectae uitgaf, zij het dat hij merkwaardigerwijze hierin geen van de veertien brieven heeft opgenomen, die Junius aan zijn zeer goede vriend Janus Dousa schreef,
aan wie hij ook zijn Martialis (1568) opdroeg14. De Crane15 (1844) zette het misverstand over de data van Junius' geboorte- en sterfjaar recht, die verkeerd door
Velius en anderen waren overgeleverd. De meest recente publicaties tenslotte zijn
die van Gordon16 (1939/40), die in een artikel over een door Geoffrey Whitney
overgenomen motto en illustratie van een embleem van Junius de Engelse periode
van de geleerde ter sprake brengt; Vermaseren17 (1949), die het onstaan van de
Batavia en de verwikkelingen daaromheen uitdiept; en Van Dorsten 18 (1970), die
in groter verband Junius' betrekkingen met Engeland aanroert. Hiermee is de lijst
van de belangrijkste literatuur over deze Nederlandse humanist ten einde.
Op grond van de hierboven genoemde auteurs en brieven kan men Junius' levensloop als volgt resumeren. Geboren op 1 juli 1511 te Hoorn als zoon van Petrus
Junius, secretaris en later burgemeester van die stad, bezocht Junius aanvankelijk
de Latijnse school in Haarlem en studeerde hij vervolgens twee jaar filosofie en
medicijnen in Leuven. Omstreeks 1537 of 1538 begon hij aan een grote reis, die
hem via Siena (1538) naar Bologna voerde, waar hij op 3 maart 1540 promoveerde
in de filosofie en medicijnen19. In 1541/42 verbleef Junius in Parijs om zich verder
in de geneeskunst te bekwamen20, maar vanaf 1543 vindt men hem in Londen,
waar hij optrad als lijfarts van Thomas Howard, derde hertog van Norfolk, en als
leraar van diens kleinzoon Thomas21. Na de executie van de vader van de jongen,
Henry Howard, graaf van Surrey, in 1547 werkte Junius nog enige tijd als lijfarts
14. P. Scheltema, Hadriani Junii epistolae selectae nunc primum editae (Amsterdam, 1839).
15. J. W. de Crane, 'Iets over het geboorte- en sterfjaar van Hadrianus Junius', in: Scheltema,
Oud en nieuw, I, 167-175,
16. D. Gordon,' 'Veritas filia temporis'. Hadrianus Junius and Geoffrey Whitney', Journal of the
Warburg and Courtauld Institute, III (1939-1940) 228-240.
17. B. A. Vermaseren, 'Het ontstaan van Hadrianus Junius' 'Batavia", Huldeboek pater dr.
Bonaventura Kruitwagen ('s-Gravenhage, 1949) 407-426.
18. J. A. van Dorsten, The Radical Arts. First Decade of an Elizabethan Renaissance (Leiden-Londen, 1970) 131-134.
19. Een in Siena gedateerde brief vindt men in Junius, Epistolae, 342-343; één uit Bologna (1540)
in ibidem, 25-26. Zie voor de datum van de promotie Scheltema, Diatribe, 12.
20. Junius, Epistolae, 96 en 98-101.
21. Zie ibidem, 178-179; Gordon, 'Veritas', 231 en Van Dorsten, Radical Arts, 131. Zie voor de
argumentatie voor het jaar 1543 (de meeste auteurs nemen 1544 aan) Bayle, Dictionnaire, 206.
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bij een dame in Londen maar, omstreeks 1550 moet hij weer in het vaderland teruggekeerd zijn, omdat hij in december van dat jaar een huis in Haarlem kocht22.
In deze stad oefende hij het beroep van stadsgeneesheer uit23 en wijdde hij zich
aan zijn literaire werk. In die tijd verschenen bijvoorbeeld zijn Philippeis sive Epithalamium (1554), de Adagiorum ab Erasmo omissorum centuriae octo (1558), de
Emblemata (1565), de Nomenclator (1567) en uitgaven van of commentaren op klassieke schrijvers als Seneca (1557), Nonius Marcellus (1565), Horatius (1566),
Martialis (1568) en Eunapius Sardianus (1568)24. Op 14 september 1565 werd Junius door de Staten van Holland tot officieel geschiedschrijver benoemd25. Vanaf
die datum werkte hij aan de Batavia die, gezien de datering van de opdracht in het
oorspronkelijke handschrift, 10 januari 1570, en de uitbetaling op 23 februari
1570, reeds eind 1569 voltooid geweest moet zijn, maar die pas in 1588 postuum
verscheen26. In februari 1573, twee maanden na het begin van het beleg van Haarlem, werd Junius door Willem van Oranje voor een ziekte naar Delft ontboden,
waar hij tot 1574 in prinselijke dienst verbleef. Ondertussen werd bij de overgave
van Haarlem, ondanks Junius' uitdrukkelijk verzoek aan de magistraat om zijn huis
te sparen, zijn gehele bibliotheek door de Spanjaarden geplunderd, waarin zich nog
verschillende onuitgegeven manuscripten bevonden, die hij in weerwil van zijn
smeekbeden aan de graaf van Bossu ook later niet terug gekregen heeft. Slechts het
gedeelte van zijn bibliotheek dat hij bij zijn vriend Pieter Meerhout in Alkmaar in
bewaring had gegeven, bleef gespaard27. In 1574 vertrok Junius met zijn gezin
naar Middelburg, waar hij het jaar daarop op 16 juli 1575 overleed.
Er hebben echter in het leven van Junius twee gebeurtenissen plaatsgevonden,
waarover in de boven aangehaalde oudste literatuur een misverstand bestaan heeft,
dat door vrijwel alle latere auteurs is overgenomen. Dit misverstand betreft het doel
en de datum van Junius' reis naar Denemarken en de periode van zijn rectorschap
aan de Latijnse school te Haarlem.
22. Transportregister 1546-1551, Gemeente Archief Haarlem (GAH), fol. 125v. Zie B. Becker,
Bronnen tot de kennis van het leven en werken van D. V. Coornhert ('s-Gravenhage, 1928) 14.
Getuige de datering van enkele brieven (Junius, Epistolae, 215 en 203) is Junius in elk geval in
1554 en in 1568 voor een kort bezoek in Engeland terug geweest.
23. Zie de Thesauriersrekeningen van 1552, GAH, fols. 28r en 30v, waarin Junius van stadswege
als 'phisicus ende medicyn' salaris en kleedvergoeding krijgt.
24. Zie voor een uitgebreide lijst van publicaties, aangevuld met een opgave van nooit gerealiseerde uitgaven, Scheltema, Diatribe, 49-87.
25. Niet 1564, zoals in ibidem, 22 en idem, Oud en nieuw, 155 vermeld wordt. Zie de 'Daghvaert
van de gedeputeerden van de Staten, gehouden in den Hage den 14. september 1565', opgenomen
in de Resolutien van de Heeren Staten van Holland en Westvriesland (s.1., 1563-1565) 28. Dit werk is
een voortzetting van het Register gehouden bij Aert van der Goes van alle die dachvaerden bij de Staten 's Landts van Holland (s.1., tot 1560).
26. Zie Loosjes, Gedenkschriften, 327-328.
27. Velius, Chroniik, 294; Scheltema, Diatribe, 24-25; Junius, Epistolae, 381-382.
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Aangaande het eerste punt vertelt Velius, dat Junius op een gegeven moment door
de Deense koning als 'regent en onderwijsmeester' van diens zoon naar Denemarken was geroepen, iets wat door de auteur van de levensbeschrijving in de Epistolae, door Bayle en Van Oosten de Bruyn herhaald wordt28. Vermaseren zegt, dat
Junius in de loop van 1562 naar Kopenhagen vertrok, omdat hij daar 'een betrekking wist te verwerven als opvoeder der prinsen' en dat hij in 1563 weer terug was29.
Bayle en Loosjes noemen 1564 als jaar van terugkeer30. Scheltema vermeldt, dat
Junius via Albert Knoppert het aanbod had gekregen om als arts aan het Deense
hof te komen werken, maar dat hij na slechts een kort verblijf in Kopenhagen weer
vóór 10 mei 1563 in het vaderland terug was31.
Hadden Bayle en Loosjes het bij het rechte eind wat betreft de datum van de reis,
Scheltema was, ondanks zijn eigen twijfel en latere herroeping van zijn mening32,
als enige dicht bij het juiste doel van de onderneming. Uit een officiële acte, opgemaakt in Kopenhagen op 28 april 1564, blijkt, dat Junius beloofd heeft één jaar in
Kopenhagen te blijven en dat hij daar de benoeming aanvaard heeft tot zowel lijfarts van koning Frederik II als hoogleraar in de geneeskunde aan de universiteit
van Kopenhagen33. Deze plaatsen waren vacant na het overlijden van hofarts Conrad von Steinwick in januari 1564 en hoogleraar Elias Rempolt. De acte vermeldt
de toelage die Junius op Pasen van dat jaar van de koning krijgt, namelijk honderdtwintig daalders en hoflcleding voor twee personen. Hierbij moet nog het salaris
van de universiteit opgeteld worden, dat zal doorlopen ook in het geval dat Junius
het in 's konings dienst te druk zou hebben om colleges te geven. Wanneer Junius
aan het eind van het jaar in Denemarken zal willen blijven, zal de koning hem in
plaats van een toelage een kerkelijk leengoed geven. In de universiteits-verslagen
over 1563-1564 vindt men nog een vermelding van het aanbieden van wijn aan Junius en in die van 1564-1565 een bericht van een geldelijke gift, beide uit naam van
de 'heren professoren'34.
28. Velius, Chroniik, 294; Bayle, Dictionnaire, 207; Van Oosten de Bruyn, 'Vita Hadriani', 403.
29. Vermaseren, 'Het ontstaan', 407, 410.
30. Bayle, Dictionnaire, 207; Loosjes, Gedenkschriften, 329-330.
31. Scheltema, Diatribe, 19-20, neemt deze datum aan, omdat dit de datering is van een door
Splinterus ab Hargenio (Splinter van Hargen?) aan Junius geschreven brief, die duidelijk aan de
geleerde gericht is op een tijdstip dat deze zich in de Nederlanden bevond. Zie Junius, Epistolae,
648.
32. Scheltema, Oud en nieuw, 152 noot 2.
33. Zie H. F. Rordam, Kjobenhavns Universitets Historie (Kopenhagen, 1868-1874) IV, 199 en
Kancelliets Brevboger (Kopenhagen, 1893) 432. Frederik II, die van 1559 tot 1588 aan de regering
was, is tot 1572 vrijgezel gebleven. Zijn zoon Christiaan werd in 1577 geboren. Het is dus volstrekt
onmogelijk, dat Junius, zoals de meeste auteurs menen, als opvoeder van koningszonen is opgetreden. Bovenstaande mededelingen verkreeg ik dankzij de vriendelijke medewerking van mr. H.
Kargaard Thomsen, archivaris op het Rijksarchief in Kopenhagen, die de gegevens over Junius'
verblijf in Denemarken verzameld heeft.
34. Rordam, Kjobenhavns Universitets Historie, II (1869-1872) 568.
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In een te Kopenhagen geschreven brief aan Hiëronymus Thenner, een prominent
ambtenaar in de Duitse kanselarij van Frederik II, beschrijft Junius zelf uitvoerig
hoe de benoeming tot stand gekomen is en wat de moeilijkheden waren die erop
gevolgd zijn:
De vorige winter had de heer Knoppert mij naar Amsterdam ontboden, omdat hij een
arts voor de koning zocht [Junius' landgenoot Albert Knoppert was in die tijd hoogleraar in de rechten aan de Kopenhaagse universiteit] en hij had uitvoerig naar mijn bereidheid daartoe geïnformeerd. Daar beloofde hij toen, behalve de vaste en bijkomende
kosten uit naam van de universiteit, daarboven minstens tweehonderd daalders van de
kant van zijne koninklijke majesteit én wat daar nog bij zou komen. En zo zijn wij uit
elkaar gegaan, terwijl ik hem bijna mijn instemming gegeven heb, waar de brief van diezelfde koning getuige van is. In januari word ik weer door Knoppert, die ondertussen
teruggekeerd is, ontboden. Ik snel toe en de wil van de koning wordt onveranderd herhaald, vergezeld van nog rijkere beloften voor de toekomst. Tenslotte verordent hij,
dat ik mij met de mijnen tegen het begin van de vasten reisvaardig moet maken. Ik
maak mijn uitrusting klaar en de dingen die ik voor een eervol vertrek nuttig acht.
Op reis werd niet één maal maar verschillende keren de belofte van een eervol salaris
herhaald en nog andere beloften ook, zelfs nog rijkere, opdat ik maar niet zou aarzelen.
Nu, opdat ge weet wat er intussen is voorgevallen, zal ik u in weinig woorden vertellen
hoe de vork in de steel zit. De geschiedenis is al aan meer mensen uitgelekt, zoals dat
nu eenmaal gaat. Kort vóór het begin van de vasten snelt Rosenberg, die daar [in de Nederlanden] de zaken van de Zweedse koning behartigt, toe op ijlpaarden en zegt, dat hij
gehoord heeft, dat ik ga verhuizen. Als ik erin toestem en in dienst van zijn koning wil
treden, biedt hij mij vijfhonderd daalders aan en zeshonderd als ik de aankomst van
Guldestern, die eerstdaags verwacht werd, wilde afwachten. Ik zei, datik wegens het ruwe
klimaat, de onbeschaafdheid van het volk en de grote afstand buiten het contact met
onze mensen, die taak niet op mij kon nemen. Nu moetje met mij eens nagaan of ik niet
ernstig bedrogen word, want om er maar van te zwijgen dat ik dat verleidelijker aanbod
heb afgeslagen, omdat ik de koning [van Denemarken] ter wille wilde zijn, wordt ook
hier [in Denemarken] op de zelf gedane belofte beknibbeld en word ik voor de gek gehouden. Laat Knoppert in eigen persoon als getuige ondervraagd worden of ik er soms
op betrapt ben dat ik m'n woord niet hou. Maar hoe het dan ook gebeurt, dit onrecht
moet geheim blijven. Zou het niet billijk zijn, dat bij die grote duurte en de geldontwaarding hier mijn salaris terecht eerder verhoogd dan verlaagd werd? Opdat ik niet de gulheid van zijne majesteit iets vóór schijn te schrijven of al te veel aan mijn hebzucht lijk
toe te geven, beveel ik nu de gehele zaak aan uw voortreffelijk oordeel en rechtvaardigheid aan, opdat u zowel de eervan de koning schijnt te redden als mij niets tekort doet35.
Uit deze brief wordt duidelijk, dat Junius aanvankelijk op grond van mooie beloften in een benoeming bij de universiteit en als lijfarts van Frederik II had toegestemd, maar dat hij, toen hij eenmaal in Denemarken was aangekomen, een veel
lager bedrag kreeg dan hem beloofd was. Dit stemt overeen met het bedrag van de
35. Junius, Epistolae, 188-189.
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door Knoppert beloofde tweehonderd daalders of meer, waar Junius in zijn brief
over spreekt, en de latere officiële toekenning van hondertwintig daalders in de acte
van 28 april 1564. Dat Thenner's bemiddelingspogingen weinig vrucht hebben afgeworpen, is op te maken uit het feit, dat Junius, zonder het afgesproken jaar volgemaakt te hebben, reeds vóór 9 juni weer in het vaderland was teruggkeerd. Dit
is de datum van een aan Johannes Sambucus geschreven brief, waarin Junius vertelt eindelijk uit de 'Deense duisternis' teruggekeerd te zijn. 'Gelukkig', zegt hij,
heeft de aangename ontmoeting met mensen die mij dagelijks met mijn terugkeer gelukwensen en die met hun begroetingen de afkeer van mijn reis verzachten, de herinnering
aan die lange en moeilijke tocht als een bevalling uitgewist. Een eervol jaargeld zou
mij gemakkelijk verleiden daarheen te gaan, maar de ruwheid van het klimaat en van de
zeden van dat volk schrikt mij af. Daar komt nog bij de geweldige duurte [daar] en voeg
bij mijn ongeluk nog mijn gebrek aan geld36.
De oorzaak van het misverstand over het tweede punt, Junius' rectorschap aan de
Latijnse school in Haarlem, ligt eveneens in een verkeerde of verkeerd begrepen
vermelding van de oudste bronnen over de humanist. Velius zegt, dat Junius na zijn
Deense reis 'met seer eerlijcke conditien' benoemd werd tot 'Regent over de Latynsche Schole' in Haarlem 37 . De biograaf in de Epistolae neemt dit over, evenals
Bayle en Van Oosten de Bruyn, welke laatste, waarschijnlijk op grond van een verkeerde lezing van de passage van Velius, hieraan toevoegt, dat Junius dit rectorschap tot aan 1572 bekleedt 38 . Van Dorsten laat Junius' ambtstermijn omstreeks
1563 ingaan 39 . Scheltema geeft geen datum, maar laat zijn rectorschap na de
Deense reis ingaan en merkt op, dat Junius het ambt rond 1569 weer neergelegd
heeft40.
Het is echter niet geheel juist om Junius te beschouwen als één der beroemde rectoren van de Latijnse school in Haarlem, 'eindelijk een functie die hem paste'
(Vermaseren), omdat zijn werkzaamheden aan de school maar van korte duur geweest zijn en niet van moeilijkheden ontbloot. In de Thesauriersrekeningen van de
stad Haarlem van 1550 wordt aan een meester Jacob van Yperen, rector aan de Latijnse school aldaar, het salaris uitgekeerd, 'dat hem door de burgemeesters beloofd
was, toen hij het rectorschap accepteerde' 41 . Het jaar daarop verschijnt in de re36. Ibidem, 385-386. Een brief aan Splinterus ab Hargenio (ibidem, 426) begint Junius met de
woorden: 'Eindelijk ben ik dan uit de Deense smerigheid opgedoken'. Zie ook de tweede brief aan
Sambucus in ibidem, 408-410.
37. Velius, Chroniik, 294.
38. Bayle, Dictionnaire, 207; Van Oosten de Bruyn, 'Vita Hadriani', 405-406, die het 'hier' van
Velius als 'in de positie van regent' heeft geïnterpreteerd en niet als 'in Haarlem', zoals Velius bedoeld moet hebben.
39. Van Dorsten, Radical Arts, 132.
40. Scheltema, Diatribe, 20 en idem, Oud en nieuw, 156.
41. Thesauriersrekeningen 1550, GAH, fol. 101v.
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keningen de naam van Hadrianus Junius als 'rectoir inde plaetse van meester jacob
van yperen die tvoorscreven rectoirscap verlaten hadden'. Eerst vindt men onder
de post stedekleding over het jaar 1551 een uitbetaling aan Junius voor zijn 'tabbaert' 4 2 ; vervolgens onder andere uitgaven voor ambtenaren de uitbetaling van zijn
salaris als rector, waarbij hij bezoldigd wordt voor één jaar dienst, eindigend Allerheiligen 1551 43 . Hieruit is op te maken, dat Junius' ambtstermijn op 1 november 1550 is ingegaan. In de rekeningen over 1552 treft men opnieuw een uitbetaling aan Junius aan, nu als rector voor een halfjaar dienst, eindigend 1 mei 155244.
Dat na dit anderhalve jaar Junius' rectorschap definitief ten einde was, blijkt uit het
vervolg van deze rekening, waarin weer salaris uitbetaald wordt aan meester
Jacob van Yperen, 'rectoir vanden grooten schoele binnen dese stede inde plaetse
vanden voornoemden meester adriaen die byden burgermeesteren vanden voorscreven [stede] afgedanct was' 45 . De plotselinge wisseling wordt verderop in de Thesauriersrekeningen van 1552 verklaard en wel in de passage waarin een vergoeding
van veertig pond aan Junius betaald wordt, die tijdens het tweede halve jaar van
1552, ingaande 1 mei, wegens ziekte het rectorschap niet had kunnen uitoefenen.
Opdat tijdens die ziekte het rectorschap niet 'vaceerde ende desolaet bleeve', hadden de burgemeesters de vorige rector Jacob van Yperen, opnieuw aangesteld.
Met Junius troffen zij een regeling, dat deze voor het bedrag van veertig pond geheel afstand van het rectorschap zou doen 46 . Dit is het einde van Junius' carrière
aan de Latijnse school.
Het blijkt echter, dat Junius' ziekte, in elk geval voor hem zelf en misschien ook
wel voor de magistraat van Haarlem, eerder een excuus dan een directe aanleiding
voor zijn ontslag geweest is. Een brief van 4 juli, gericht aan zijn vriend Petrus
Nannius (Pieter Nanninck), hoogleraar aan het college van Busleyden in Leuven,
is een antwoord op een brief waarin Nannius zich afvroeg of hij Junius mocht feliciteren met het feit, dat deze nu bevrijd was van de zorgen om de school. Junius
legt uit, dat Nannius hem wel degelijk mag feliciteren:
Ik heb al lang rondgelopen met het plan om dat piekerzaakje ('phrontisterium') [namelijk de school] te verlaten, omdat ik een gelegenheid zocht om er beter aan toe te
zijn. Deze gelegenheid kon zich niet beter voordoen dan zij zich voorgedaan heeft en ik
heb haar met beide handen (bij de haarlok) aangegrepen, omdat ik mij die kans niet
wou laten ontglippen. En net mooi van pas, zoals ik dat verklaar, was daar ook nog
bijgekomen de ziekte die ik opgelopen had, waarvan de burgemeesters vreesden dat die
lang zou duren en dat de school dan onbeheerd zou blijven. Daarom hebben zij een
42.
14.
43.
44.
45.
46.
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overeenkomst met mij gesloten. De ziekte echter, die ik reeds vóór de zondag voor Pasen
had voelen aankomen, heb ik beslist opgelopen, deels uit overmatig lezen direct na de
maaltijd, waartoe je, zoals je uit eigen ervaring weet, gedwongen wordt om daarmee om
twaalf uur te beginnen, deels uit die ondragelijke stank van dat allegaartje daar [op
school]. Overigens weet je, dat ik een man ben van een ongewone lichaamsconstitutie
en van een weinig constant temperament, wat het werk aan de school dat ik niet gewend
was nog eens verergerd heeft.... Er is dus reden, dat ik mij in mijn hart verheug en dat
ik mijzelf feliciteer en ik er volkomen vrede mee heb, dat jij me feliciteert, niet alleen
omdat ik nu, naar ik hoop, dreigend gevaar van ziekte vermeden heb, die (daar ben ik
zeker van) ik nog erger en nog hardnekkiger opgelopen zou hebben, zo niet tenslotte de
dood zelf, als ik nog langer aan die school verbonden was gebleven. Maar het allermeeste verheug ik mij over het herkrijgen van die waarlijk gulden vrijheid, die terecht door de
juristen onschatbaar genoemd is 47 .
Deze overeenkomst met de burgemeesters, waar Junius naar aanleiding van zijn
ziekte en het niet vervullen van de rectorsplaats over spreekt, is ongetwijfeld de in
de Thesauriersrekeningen van 1552 vermelde afkoopsom van veertig pond, waarmee Junius officieel afstand van het rectorschap gedaan heeft. Uit de beschrijving
van Junius' rectorschap door Schrevelius, zelf één der rectoren van de beroemde
Latijnse school in Haarlem, blijkt dat Junius' ambtstermijn ook aan die zijde als
weinig succesvol ervaren is:
Onder de Rectors is Adrianus Iunius wel de eerste geweest in wetenschap en geleertheyt
niet in beleyt.... Ende nae desen is Jacob van Yperen hier rector geweest, dewelcke de
sijne gheleert heeft, de bevelen des levens niet alleen op seggen als een Papegay, maar
oock te doen en brengen tot de practijck48.
In een opsomming van de verschillende rectoren enige bladzijden verder wordt
Junius' naam in het geheel niet meer genoemd, wel echter met lof onder de lijst van
beroemde doctoren van de stad 49 . Dat Junius' kwaliteiten als leraar geen overdonderend succes geweest zullen zijn, is eveneens te proeven uit de beschrijving die
Velius van de geleerde geeft en die naar zijn zeggen berust op getuigenissen van
mensen die Junius persoonlijk gekend hebben: 'Hy hadde gheen groote gave van
uyterlijcke welspreeckentheyt, want haperde een weynich in zijn reden,' soo dat
zijn gheleertheyt uyt een weinich byzijns niet wel voor d'onwetende te kennen
was' 5 0 . Uit twee brieven waarin Junius zich verweert tegen de beschuldiging, dat
hij zijn leerlingen afkerig trachtte te maken van het katholieke geloof, is bovendien
47. Junius, Epistolae, 192-194.
48. Schrevelius, Harlemias, V, 323. Deze mening wordt herhaald door B. W. Hofman, Beknopte
geschiedenis van het gymnasium te Haarlem (Haarlem, 1889) die zonder het noemen van een bron
Junius' ambtstermijn vermeldt als lopend van november 1550 tot mei 1552.
49. Schrevelius, Harlemias, V, 351-352 en 341-342.
50. Velius, Chroniik, 295.
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op te maken, dat zijn onderwijsmethode ook op dit punt kritiek te verduren had 51 .
Het is echter niet duidelijk of deze brieven dateren uit de periode dat Junius officieel rector was, of dat zij betrekking hebben op Junius' latere privé-onderwijswerkzaamheden.
Ook al schijnen deze twee perioden, het rectorschap en de Deense reis, niet tot
de gelukkigste van Junius' leven behoord te hebben, toch passen zij wonderwel in
het levensverhaal van de constant door ziekte, geldnood of miskenning geplaagde
geleerde. Voor een beter gefundeerd inzicht in het leven en werk van deze Nederlandse humanist lijkt echter vooral in de door hem gevoerde correspondentie nog
een schat aan gegevens besloten te liggen.

51. Junius, Epistolae, 352 en 387.
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België en het Nederlands-Indonesisch conflict 1945-1949*
S. L. V A N DER W A L

Anders dan in Azië heeft de tweede wereldoorlog op de positie van de koloniale
mogendheden op het Afrikaanse continent nauwelij'k enige directe invloed gehad.
Aan het einde van die oorlog verwierp Frankrijk nadrukkelijk de invoering van
zelfbestuur voor zijn koloniale gebieden in Afrika en bleef bij zijn politiek van centralisatie en assimilatie. Engeland voerde in zijn Afrikaanse gebieden democratische
hervormingen in op locaal niveau, maar zag het centraal bestuur nog voor onafzienbare tijd in Britse handen. Buiten Tunesië, Marokko en Algerije manifesteerde
het Afrikaanse nationalisme zich nog niet als een anti-kolonialistische beweging,
maar richtte het zich nog uitsluitend op het verwerven van betere levensvoorwaarden binnen het koloniale kader. Het werd door de koloniale mogendheden niet als
een bedreiging gezien.
Dit met enkele lijnen geschetste beeld van het zwarte continent onder koloniaal
bestuur omvat ook Belgisch Kongo. De koloniale positie van België was onaangetast. Er was in de Kongo een opmerkelijke economische vooruitgang en van een inheemse oppositie tegen het koloniaal bewind was nog geen sprake. De Kongolese
werkelijkheid was er niet naar om aan het recht op autonomie of zelfstandigheid
anders dan vrijblijvend aandacht te schenken, laat staan de dekolonisatie van dit
gebied met zijn primitieve bevolking te bepleiten. Rudolfvon Albertini schrijft in
zijn bekende handboek over Dekolonisation dat de Tweede Wereldoorlog in België
in tegenstelling tot Groot-Brittannië en Frankrijk geen eigenlijke 'Kolonialdiskussion' op gang heeft gebracht1. Ik zou wat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
betreft bij deze bewering de kanttekening willen maken dat deze landen de discussie
over de staatkundige toekomst van hun koloniën was opgedrongen door situaties,
die zij aan het einde van de tweede wereldoorlog in hun koloniale gebieden in
Azië aantroffen. Soortgelijke problemen deden zich in hun Afrikaanse koloniën
(nog) niet voor en konden dan ook buiten beschouwing blijven.
Ten aanzien van België roept de stelling van von Albertini ernstiger bezwaren op.
In de eerste plaats dient in aanmerking te worden genomen dat in België het beheer
* Voordracht gehouden te Utrecht op 25 mei 1974 voor het vierentwintigste Belgisch-Nederlands
historisch congres.
1. Rudolf von Albertini, Dekolonisation. Die Diskussion über Verwaltung und Zukunft der Koloniën 1919-1960 (Köln, 1966) 577. Dit boek heb ik met vrucht geraadpleegd.
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