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Woord vooraf

Niemand van ons wordt over 500 jaar herdacht. Maar wel Hadrianus Junius Hornanus Medicus, als Adriaen 
of Adrianus de Jonghe op 1 juli 1511 in de Kerkstraat te Hoorn geboren. Op 1 juli 2011 ziet hij opnieuw en op 
grootse wijze het levenslicht in zijn geboortestad Hoorn. Deze biografie, geschreven door Dirk van Miert, is 
daar een van de bijdragen aan. Kent u Junius? Zeer waarschijnlijk niet. In onze nationale canon ontbreekt hij. 
Daar vinden wij wel – en met reden – zijn iets oudere tijdgenoot Desiderius Erasmus. Junius en Erasmus hoor-
den tot dezelfde adel van de geest. Zij waren – als men dat zo zeggen kan – collega’s. Beiden slaan als  Europese 
kosmopolieten hun vleugels uit op de wind van de nieuwe boekdrukkunst en de herbronning van de klassieke 
oudheid, gedreven door hun bijzondere verstand en ontembare nieuwsgierigheid. Eenvoudig is dat niet. Zij 
worstelen beiden voortdurend met zorgen om hun levensonderhoud en gezondheid. Junius’ brieven aan de 
hoogste kringen, waarin gehengeld wordt naar opdrachten, zijn niet de meest prettige lectuur. Nederigheid, 
beleefdheid en het de hemel in prijzen van de maecenas zijn niet meer naar onze smaak. Maar het is een lage 
prijs voor de passie van het gedrukte woord en de nieuwsgierigheid van groot verstand. Er moet verzameld, 
geschreven en gepubliceerd worden, zoals een moeder van haar kind bevalt. Alles wat er is, moet aan het licht. 
Totdat men zich, zoals Junius, aan het eind van zijn leven, zo traag als een schildpad en krom als een hoepel 
voortbeweegt en men als allerlaatste zijn pen weglegt. 
 
U zult hopelijk nieuwsgierig zijn onze Junius beter te leren kennen. Zijn plaats in het historische pantheon ver-
dient hij o.a. vanwege zijn door Nico de Glas nu zo mooi vertaalde hoofdwerk Batavia dat eerst na zijn dood 
in 1588 werd gepubliceerd. Voor die tijd was dat te gevoelig, hoewel er juist toen opdracht toe gegeven werd. 
Die opdracht behelsde niets minder dan om ons Holland uit de klassieken op te duiken en zo de staatkundige 
zelfstandigheid, met name tegenover de Habsburgse regering, als een geschiedkundig feit te presenteren. Wij 
kregen van Junius een naam: Batavia. Zo gaf Junius met de Batavia aan zijn inspirator Willem van Oranje het 
Vaderland waarvan hij door Junius zelf voor het eerst ‘Vader’ werd genoemd. Zo werd het idee van  Holland – 
en dat is opmerkelijk – door Junius uit Hoorn op een internationaal podium bekendgemaakt. Junius zou van 
die gedachte zeker niet geschrokken zijn. Als burgemeester van die goede stad kan ik hem daar vijf eeuwen 
later slechts nederig in bevestigen. Weet dus met wie u te doen heeft.

Onno van Veldhuizen, 
burgemeester van Hoorn

	

1. Junius, gegraveerd door Theodoor de Bry.
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2. Desiderius Erasmus.

	

Ten geleide
Dit boek gaat over het leven en werk van een van de grootste geesten die Hoorn heeft voortgebracht:  Hadrianus 
Junius (1511-1575), medicus, dichter en vooral filoloog. In die laatste kwaliteit ontvangt  Junius in 1566 van 
de Staten van Holland de opdracht om de Hollandse politieke privileges vast te leggen. Van een Nederlandse 
identiteit kan dan nog geen sprake zijn. Zei prinses Maxima nog onlangs niet dat die identiteit niet bestaat? Aan 
een typering van de Hollandse identiteit is in die periode wél behoefte, zeker gelet op het groeiende verzet te-
gen het centrale gezag van de Habsburgse regering in Brussel. Junius’ onderzoek - uiteraard geschreven in het 
Latijn - verschijnt postuum in 1588 en krijgt de naam ‘Batavia’. Het werk draagt bij aan de z.g. Bataafse Mythe 
die in de Gouden Eeuw het zelfbeeld van Holland en de Republiek danig zal beïnvloeden.
Eind 2008 ontvangt de Vereniging Oud Hoorn een brief van classicus Nico de Glas, in een ver verleden klasge-
noot van Pierre Janssens, burgemeester van Hoorn in de periode 1982 – 2003 en bestuurslid van de Publicatie-
stichting Bas Baltus. In de brief verwijst de schrijver naar de geboortedag van Adriaen de Jonghe: 1 juli 1511. 
“In 2011 vieren we dus de 500ste geboortedag van Junius. Voor mijn geestesoog verrijst al een soort herden-
kingsdag …….”, schrijft De Glas. Zelf wordt hij op dat moment volledig in beslag genomen door zijn verta-
ling van de ‘Batavia’ die in 2011 zal verschijnen onder de titel ‘Holland is een eiland’.  De hoogleraren prof. dr. 
K.A.E. Enenkel en prof. dr. C.L. Heesakkers adviseren hem daarbij. 
De reactie van het verenigingsbestuur kenmerkt zich door enthousiasme en ambitie. Tot nu toe heeft de stad 
immers weinig aandacht besteed aan deze grote Horinees. In Hoorn-Noord is weliswaar een straat naar Junius 
vernoemd, maar daarbij is het gebleven. Wel verscheen er in het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 
een artikel over hem van de hand van Dirk van Miert. Nu ziet het bestuur zijn kans schoon om Hadrianus 
 Junius aan de vergetelheid te onttrekken. Junius verdient meer erkenning van de Hoornse bevolking en bo-
venal een breder historisch respect. Er wordt een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in schouwburg Het 
Park met speciaal gecomponeerde liederen. Geleerde mensen zullen de betekenis van deze destijds grootste 
Hollandse geleerde uit de doeken doen. Drie boeken zullen tijdens die bijeenkomst worden gepresenteerd: het 
boek dat u zojuist heeft opengeslagen, ‘Holland is een eiland’ (de vertaling van de ‘Batavia’) en voor de weten-
schappelijke wereld een bundel artikelen onder de titel ‘The Kaleidoscopic Scholarship of Hadrianus Junius 
(1511-1575)’ waarvan  Dirk van Miert de redacteur is. 
Een nieuw ontworpen gedenkteken markeert de plek waar vermoedelijk Junius’ wieg heeft gestaan. En een 
nieuw straatnaambordje siert voortaan de Juniusstraat, de straat waarvan de bewoners op geheel eigen wijze 
inhoud geven aan de herdenking. Een speciale stadswandeling door de Oud Hoorn-gidsen en nieuwe bijdra-
gen aan het kwartaalblad bekronen de festiviteiten. 
Wat aanvankelijk klein begint, groeit in de loop van de tijd uit tot een indrukwekkende manifestatie. Dirk van 
Miert heeft in 1998 een scriptie geschreven over Hadrianus Junius. Kan dat document niet de basis vormen 
voor een echte biografie? Jazeker, maar dan moet er nog wel meer onderzoek worden verricht. Ondanks zijn 
drukke baan zegt Dirk, bevlogen als hij is, zijn medewerking toe. Een redactiecommissie zal het creatieve 
proces bewaken alsmede de keuze voor de afbeeldingen. De eerste afspraak van het z.g. Juniuscomité is op  
6 mei 2009. Het aantal activiteiten groeit en geleidelijk aan ook het aantal betrokken organisaties. De  gemeente 
Hoorn, het Westfries Museum, Kunstcentrum De Boterhal, de Stichting Oude Muziek Nu en de bewoners van 
de Juniusstraat, reageren alle enthousiast op de uitnodiging een steentje bij te dragen. De Publicatiestichting 
Bas Baltus gaat spontaan in op het verzoek om de totstandkoming van de biografie van Junius te begeleiden. 
Uitgeverij Van Berkum Graphic Solutions vindt het een eer om het boek te  mogen verzorgen. 
Alle betrokkenen zien terug op een enerverende en boeiende periode met hopelijk inspirerende resultaten. Zij 
verdienen onze grote dank en waardering. De samenwerking tussen de Vereniging Oud Hoorn als initiator en 
de Publicatiestichting Bas Baltus als uitgever heeft geleid tot een bijzondere uitgave bij de start van de Biogra-
fische Reeks Hoorn. Wij spreken hierbij de hoop uit dat er nog vele zullen volgen.

Egbert Ottens Ton van Weel
Voorzitter Vereniging Oud Hoorn Voorzitter Publicatiestichting Bas Baltus 
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3. IJspret op het Rapenberg, met de oudste afbeelding van het Leidse Academiegebouw op de achtergrond.

	

Verantwoording

Dit boek pretendeert geen wetenschappelijke of intellectuele biografie te zijn. Het gaat om een schets van 
het leven en het werk van Junius, geschreven voor een breed publiek. Ik heb al het Latijn in het Nederlands 
vertaald en de originele teksten achterwege gelaten, om de voetnoten niet teveel te belasten. Geïnteresseer-
den kunnen via de paginaverwijzingen eenvoudig de originele passages opzoeken, want de meest gebruikte 
werken, zoals Junius’ Epistolae, Epistolae selectae en Batavia zijn gratis in te zien op Google Books. Voor 
de gegevens over andere personen dan Junius heb ik me verlaten op standaard biografische woordenboeken, 
zoals het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek of Van der Aa’s Biographisch woordenboek, zonder dit 
te specificeren in de voetnoten; deze en andere biografische naslagwerken zijn geïntegreerd en gratis on-line te 
raadplegen via Het Biografisch Portaal van Nederland. Ik gebruik het woord ‘Nederlands’ ter aanduiding van 
de taal, niet voor een bepaalde geografie of identiteit. Alleen voor de uitdrukking ‘Nederlandse Opstand’, een 
in de historiografie zeer gangbare term, heb ik een uitzondering gemaakt.
Hoewel het gaat om een levensschets en niet om een wetenschappelijke biografie, heb ik toch geprobeerd een 
indruk te geven van de redenen waarom professionele historici en letterkundigen geïnteresseerd zijn in het 
werk van Junius. Daarom wordt ook ingegaan op de aspecten die heden ten dage belangrijk worden gevonden 
bij het onderzoek van de zestiende-eeuwse geleerde wereld.
Veel van die aspecten laten iets zien over de cultuurgeschiedenis van de zestiende eeuw. Junius staat in een 
traditie van de klassieke oudheid. Kennis over de cultuur van de oudheid vormde hem, maar hij heeft deze 
oudheidkundige traditie ook zelf vormgegeven. Door niet alleen kennis te nemen van Junius’ levensloop en de 
titels van zijn werken, maar ook vragen te stellen naar de redenen van zijn beslissingen of de achtergronden van 
zijn werken, kunnen we dieper doordringen in zijn leefwereld.

Hadrianus Junius werd geboren op 1 juli 1511 en stond in zijn jeugd bekend als de ‘Feniks’ van zijn school. De 
feniks is een mythologische vogel die eens in de vijfhonderd jaar herrijst uit zijn eigen as. Deze schets over het 
leven en werk van Hadrianus Junius is gepubliceerd naar aanleiding van zijn vijfhonderdste geboortedag. Op  
1 en 2 juli 2011 is dit jubileum van Hoorns grootste geleerde aller tijden uitbundig gevierd. Het initiatief tot 
deze herrijzenis van de feniks Junius ging uit van Nico de Glas en de Vereniging Oud Hoorn. Ik ben het be-
stuur van de VOH zeer dankbaar voor de uitnodiging om dit boek te schrijven en voor de steun die ik van 
hen heb ondervonden bij het schrijven en het publiceren ervan. De leescommissie, bestaande uit Rita Lodde- 
Tolenaar, Egbert Ottens en Gerard Weel, dank ik voor hun vele nuttige opmerkingen. Aan Rita ben ik  bovendien 
schatplichtig voor haar naspeuringen in het archief in Haarlem, Bern en Basel, de nieuwe gegevens over Junius’ 
verblijfplaatsen die zij daarbij boven water heeft weten te halen, en voor het vervaardigen van de stambomen 
en het register. Nico de Glas, de vertaler van de Batavia, dank ik eveneens voor zijn tips en toevoegingen. Ook 
Sandra Langereis ben ik erkentelijk voor haar opmerkingen bij delen van het manuscript. Zonder de beeld- 
redactie van Gerard Braas was dit boek er nooit gekomen. De Amsterdamse en Leidse universiteits bibliotheken, 
de Koninklijke Bibliotheek, het Westfries Archief en het Westfries Museum te Hoorn ben ik dankbaar voor de 
toestemming om beeldmateriaal te reproduceren.
Chris Heesakkers zette mij tijdens mijn studie op het spoor van Junius en heeft me jarenlang geïnspireerd. 
Niemand weet meer van Junius dan hij en ik heb dan ook zeer geprofiteerd van zijn gepubliceerde en onge-
publiceerde studies over Junius, alsmede van zijn nauwgezette commentaar op eerdere versies van dit boek.
Tot slot dank ik mijn lieve Geer, die het nooit lijkt te deren dat ze het ongeluk heeft mij te moeten delen met 
stoffige geleerden uit lang vervlogen tijden.

Dirk van Miert
4. Junius en de feniks.
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5. Portret van Janus Secundus, anoniem.

Inleiding

Een half millennium geleden, op 1 juli 1511, werd in Hoorn Adriaan de Jonghe (of Hadrianus Junius) geboren. 
De Jonghe groeide uit tot een universeel geleerde en geleerden schreven destijds in het Latijn. Het was daarom 
gebruikelijk dat geleerden hun naam in het Latijn vertaalden. Een groot deel van dergelijke, in het Latijn schrij-
vende geleerden uit de Renaissance zijn we achteraf ‘humanisten’ gaan noemen. Men zou dus kunnen zeggen 
dat ook Hadrianus Junius een ‘humanist’ was.
Junius en zijn tijdgenoten kenden deze term echter niet. Zoals de ‘Middeleeuwen’ achteraf zijn ‘uitgevonden’ 
door humanisten zoals Francesco Petrarca (1300-1374), zo zijn de termen ‘humanisme’ en ‘humanist’ pas ge-
lanceerd toen men het idee had dat er een tijdperk ten einde was gekomen. Het was Friedrich Niethammer die 
in 1808 voor het eerst de term Humanismus bezigde om het geleerdendom van de Renaissance aan te duiden. 
De ‘Renaissance’ is een andere belangrijke term die pas achteraf in zwang kwam om de periode tussen de Mid-
deleeuwen en de Moderniteit aan te duiden. Deze term, die wedergeboorte betekent, dient vooral om uitdruk-
king te geven aan het idee dat er in de kleine vijf eeuwen tussen het einde van de Middeleeuwen en de Franse 
Revolutie (1789) sprake was van een culturele bloei die geïnspireerd werd door de Romeinse en Griekse Oud-
heid. In meer neutrale termen wordt het tijdsbestek waarin de Renaissance zich afspeelde ook wel aangeduid 
als de ‘vroegmoderne periode’, of, meer specifiek als het gaat om de politieke situatie, als het ancien régime.
Over al deze termen zijn permanente debatten gaande: wanneer begon de Renaissance? Met Petrarca in de 
veertiende eeuw? En wanneer begon de vroegmoderne periode? Met de val van Constantinopel (1453), met 
de zogeheten ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus (1492), of met Maarten Luther en het begin van de 
protestantse reformatie (1517)? Wat is eigenlijk precies de relatie tussen de begrippen humanisme, Renaissance 
en reformatie? In hoeverre heeft het humanisme van de Renaissance, dat vrijwel altijd nadrukkelijk christelijk 
van inslag was, nog iets te maken met het overwegend atheïstische ‘humanisme’ van vandaag de dag?
De onduidelijkheid over het begin, het einde en de inhoud van grote termen als Renaissance komt grotendeels 
voort uit het feit dat ze niet bestonden gedurende de perioden die ermee aangeduid worden. De meeste histo-
rici zijn het er tegenwoordig over eens dat het daarom weinig zin heeft deze termen strikt te hanteren: iedereen 
stelt ze ter discussie. Als er al enige consensus ontstaat, dan is die meestal beperkt tot een groep historici in een 
bepaald land of in een bepaalde school. Een generatie later wordt die dikwijls weer in twijfel getrokken. Toch 
heerst op zeer algemeen niveau wel de overeenstemming dat het gebruik van dergelijke ‘grote’ termen nood-
zakelijk is. We hebben nu eenmaal een aantal begrippen nodig om globaal tijdperken en periodes mee aan te 
kunnen duiden, anders wordt het lastig om een ordening aan te brengen in boeken over geschiedenis. En men is 
het er over eens dat een permanente discussie over deze termen nuttig is om begripsverwarring te voorkomen 
op het moment dat historici met allerlei verschillende, ‘van huis uit’ meegekregen invullingen van deze termen, 
met elkaar in discussie treden.
We kunnen dus over een ‘humanist uit de zestiende eeuw’ spreken, als we daarmee maar niet alles waar huma-
nisten of humanisme voor plegen te staan, projecteren op de persoon over wie het gaat. Toch stonden zulke 
personen nooit geheel op zichzelf. Uiteraard werden zij gevormd door de plek waar ze ter wereld kwamen, 
de familie waaruit ze geboren werden, de scholing die ze ontvingen en de ideologieën van de hen omringende 
maatschappij. Door een historische persoon terug te plaatsen in haar of zijn eigen tijd, kunnen we niet alleen 
die persoon beter begrijpen, maar krijgen we ook een blik op de wereld waarin die persoon leefde. Een derge-
lijke blik is geen panorama: het gaat om een beperkte invalshoek. In het geval van Junius betreft het een zicht 
op het geleerdendom in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende eeuw. 
Junius is interessant omdat hij een relatief breed perspectief biedt op een wereld die voor historici van vandaag 
slechts vrij vage contouren heeft: de geleerde wereld in Holland in de zestiende eeuw. Junius was breed geori-
enteerd: hij reisde door Duitsland, Italië, en Denemarken en woonde lange tijd in Frankrijk en Engeland. Hij 
communiceerde in het Latijn met geleerden uit heel Westelijk Europa. Hij kende acht talen. Hij was classicus, 
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oudheidkundige, filoloog en historicus. Hij was vertaler, dichter en emblematist; privéleraar, rector en heel 
even hoogleraar; geneesheer, lexicograaf en filosoof. Hij was ook een echtgenoot, een vader en een stotteraar. 
Als we al deze aspecten iets beter proberen te begrijpen, begrijpen we via de persoon van Junius ook meer van 
de wereld waarin hij leefde en dat is wat deze introductie tot het leven en werk van Junius mede beoogt. 
Heel voorzichtig heeft deze levensschets nog een groter doel. De bloei van de cultuur in de Noordelijke 
 Nederlanden wordt tegenwoordig vooral gelegd in de ‘Gouden Eeuw’, de periode van spectaculaire econo-
mische groei en culturele bloei van de Nederlandse Republiek, toen literaire kopstukken als Hugo de Groot, 
P.C. Hooft en Vondel optraden, wier faam zelfs, zeker vandaag de dag vanuit het buitenland bekeken, geheel 
schuilgaat in de schaduw van schilders als Rembrandt en Vermeer. Die bloei wordt vaak in verband gebracht 
met de opkomst van Amsterdam na de Val van Antwerpen (1585) en met de komst naar het Noorden van erva-
ren en kapitaalkrachtige, protestantse kooplieden uit de Zuidelijke Nederlanden. Ook het literaire en geleerde 
zwaartepunt verplaatste zich naar het Noorden. Het was in Holland dat het Nederlands als literaire kunsttaal 
verder ontwikkeld werd, nadat die in de zestiende eeuw door de rederijkers in de Zuidelijke Nederlanden 
gegrondvest was. 
We kunnen dus stellen dat het economische en culturele zwaartepunt zich verplaatste van de Zuidelijke naar 
de Noordelijke Nederlanden. Als we de Noord-Nederlandse Gouden Eeuw beter willen begrijpen, zullen we 
ook moeten kijken naar wat er in de zestiende eeuw gebeurde, niet alleen in de Zuidelijke Nederlanden, maar 
ook in een provincie als Holland. Junius is daartoe een uitstekende kapstok, want op het decor van zijn leven 
zijn belangrijke politieke en culturele gebeurtenissen zichtbaar.
Gedurende het grootste gedeelte van de zestiende eeuw waren de Nederlanden onderdeel van 
het Habsburgse rijk. De Habsburgse Karel V (1500-1555) werd in 1506 heer van de Bourgon-
dische erflanden, in 1516  koning van Spanje en in 1519 keizer van het Heilige Roomse Rijk. 
Tijdens zijn regeerperiode breidde hij de Bourgondische gebieden uit met vrijwel alle territoria in de Nederlan-
den. In 1549 werd de eenheid van deze Habsburgse Nederlanden 
(de Zeventien Provinciën) afgekondigd in de zogeheten Pragma-
tieke Sanctie. Deze eenheid zou in stand blijven bij overerving. In 
1556 trad Karel af en werd hij als heer der Nederlanden en koning 
van Spanje opgevolgd door zijn zoon Filips II.
Het Habsburgse bestuurscentrum van de Zeventien Provinciën 
bevond zich te Brussel. Deze stad oefende in de zestiende eeuw 
een grote aantrekkingskracht uit op mensen in het Noorden. Wie 
iets in de wereld van cultuur en politiek wilde betekenen, trok in 
de zestiende eeuw naar de Zuidelijke Nederlanden. De dichtstbij-
zijnde universiteit, bijvoorbeeld, was de katholieke universiteit te 
Leuven. Ook bij Junius zien we deze natuurlijke oriëntatie op de 
Zuidelijke Nederlanden: hij studeerde in Leuven, trok door Eu-
ropa en verkeerde in de kringen van gezagslieden van Engeland en 
het Habsburgse rijk.
Toch keerde Junius na jaren weer terug naar zijn Noordelijke 
leefwereld: in Holland vond hij een thuishaven in Haarlem, een 
stad waar in de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw ver-
scheidene literaire kopstukken actief waren. Deze zijn echter niet 
zo bekend geworden als sommige auteurs van later datum. Junius 
zelf heeft niet de faam verworven van een voorganger als Erasmus, 
ook al schrijft de Hoornse chroniqueur Theodorus Velius dat een 
andere grote geleerde uit die tijd, Justus Lipsius (1547-1606), ge-
zegd zou hebben dat Junius ‘de meest geleerde man na Erasmus’ 
was, in navolging van jongere tijdgenoten, die Junius roemden als 
een ‘tweede Erasmus’.1 

De Leidse hoogleraar en Juniuskenner Chris Heesakkers heeft overtuigend betoogd dat Junius de grootste 
geleerde in Holland was tussen de dood van Erasmus in 1536 en de oprichting in 1575 van de ‘Universiteit van 
het Noorden’, die van Leiden (zie boven, afb. 2 en 3). Er is veel te zeggen voor 1536 als moment waarop stagna-
tie intrad in de Hollandse geleerdencultuur. In datzelfde jaar overleed Janus Secundus (Jan Everaerts) uit Den 
Haag (1511-1536). Deze gold als de grootste dichter van zijn tijd vanwege zijn prachtige Latijnse liefdesverzen. 
Net als Erasmus was hij beroemd in heel Europa (afb. 5). Andere humanisten uit die tijd die uit de Noordelijke 
Nederlanden afkomstig waren, zoals Martinus Dorpius uit Naaldwijk (1485-1525), Gerard Geldenhouwer uit 
Nijmegen (1484-1542) en Hadrianus Barlandus uit Zuid-Beveland (1486-1538) overleden rond dezelfde tijd als 
Erasmus en Secundus. Net als Erasmus en later Junius, hadden ook zij hun geboortegrond verlaten om in Leu-
ven hun loopbaan te beginnen. Het lijkt erop dat Holland, Zeeland en Gelderland veelbelovende jongemannen 
opleidden, maar niet in staat waren deze vast te houden. Die goede ‘productie’ was te danken aan het feit dat 
er in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende eeuw zeer goede Latijnse scholen waren, die voorbereidden 
op een studie aan een universiteit. Met kennis van het Latijn was het mogelijk om overal in Europa te studeren, 
want overal was het academische onderwijs in het Latijn.
De meeste schoolverlaters togen naar de dichtstbijzijnde universiteit in Leuven en soms maakten ze daar of el-
ders een academische carrière. Voorzover ze dat niet deden, waren er mogelijkheden om als secretaris in dienst 
te treden van diplomaten en politici of emplooi te vinden aan het hof in Brussel. Junius’ leven lijkt dus parallel 
te lopen met een periode waarin de Noordelijke Nederlanden te kampen hadden met een brain drain.
Ook Junius zegde zijn geboortegrond al gauw vaarwel. Zoals toentertijd gebruikelijk was maakte hij een 
rondgang langs universiteiten in Italië en Frankrijk: een peregrinatio academica. Hoewel Junius nooit aan een 

1. Velius, Kroniek van Hoorn, p. 788.

6.  Karel V (1500-1558), 
 portret door Titiaan.
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7. Troonsafstand van Karel V.
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Hoofdstuk 1 

Jeugd en opleiding
In de Kerkstraat in Hoorn, op de plek van het tegen-
woordige pand met nr. 9, beviel op 1 juli 1511 een 
‘zeer sterke en ingetogen vrouw’, Marij Dirks, van 
een zoontje, Adriaan (of Adrianus). 
Het was niet haar eerste kind. Haar man, Pieter de 
Jonghe, was zelfs niet haar eerste echtgenoot. In de 
eerste echt verbonden gaf ze het leven aan een on-
bekend gebleven jongen die later stadssecretaris van 
Hoorn zou worden. Vier decennia later zou deze 
door zijn jongere halfbroer Adriaan nog aanbevolen 
worden als baljuw van Hoorn. Uit deze voorspraak 

blijkt wel dat voor Adriaan zelf een roemrijker toe-
komst in het verschiet lag. Hij richtte de aanbeveling 
voor zijn halfbroer aan Nicolaas Grudius, die zelf 
een dichter was, maar ook de broer van de nog altijd 
meest succesvolle Nederlandse dichter aller tijden, 
de jong gestorven Janus Secundus. Belangrijker nog, 
Grudius was secretaris geweest van  niemand min-
der dan keizer Karel V. Junius was toen al ver uit-
gestegen boven het niveau van de lokale elite van de 
machtige provinciestad Hoorn, waartoe zijn familie 
zou blijven behoren.

8. Hoorn op een kaart in Lodovico Guicciardini’s beschrijving van de Nederlanden.
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Z

universiteit heeft lesgegeven, werd hij privédocent en lijfarts in adellijke dienst in Engeland en aansluitend 
secretaris van de ambassadeur van Spanje in Londen. Zoals we nog zullen zien werd Junius’ Engelse carrière 
door politieke omstandigheden gefnuikt. Hij had onvoldoende banden met de universiteiten en zijn carrière 
als geleerde in privédienst belandde op een doodlopende weg.
Geleerden die geen hoogleraarspost wilden of konden krijgen en niet op zoek waren naar een patroon, vonden 
in Holland alternatieve loopbanen. Deze waren te vinden bij de stedelijke overheden. Holland vertoonde een 
hoge mate van verstedelijking, in vergelijking tot andere Europese gebieden. De belangrijke steden hadden 
Latijnse scholen en konden goede docenten gebruiken die in Leuven of andere humanistische centra hadden 
gestudeerd. Ook zaten steden verlegen om academisch geschoolde geneesheren, om ziekten als de pest, die het 
hele stedelijke leven ontwrichtten, het hoofd te bieden.
In tegenstelling tot zijn voorgangers en tot tijdgenoten als Viglius van Aytta uit Leeuwarden (1507-1577) 
keerde Junius terug naar Holland en werd hij rector van de Latijnse School in Haarlem. Dit rectorschap was 
geen lang leven beschoren; als stadsgeneesheer is hij langer in dienst geweest. Verder hield hij zich er bezig met 
het geven van privélessen en wierp hij zich er op zijn filologische en oudheidkundige studies. Deze bleven in 
het buitenland niet onopgemerkt, maar pogingen om zijn loopbaan alsnog een internationale dimensie te geven 
liepen op niets uit. En hoewel hij in het jaar van zijn dood werd aangewezen als hoogleraar geneeskunde aan 
de kersverse Universiteit van Leiden, heeft hij er nooit college kunnen geven.
Junius was dus in de tweede helft van zijn leven vooral gebonden aan Haarlem. Hij had dan wel niet aan uni-
versiteiten lesgegeven of in het centrum van de Europese arena van geleerden gestaan die bekend staat als de 
Republiek der Letteren, hij had toch veel van de wereld gezien en was verre van provinciaal te noemen. In een 
stad als Haarlem genoot hij daarom aanzien. Tegelijkertijd oefende hij daardoor een zekere aantrekkingskracht 
uit op het Hollandse geleerdendom. Hij onderhield contacten met de belangrijkste geleerden die in die tijd 
in Holland of vlak daarbuiten vertoefden, zoals de Haarlemse rector en toneeldichter Cornelis Schonaeus, 
de  filosoof Dirck Volckertsz. Coornhert, van wie hij een huis in Haarlem overnam, de Haarlemse schilder 
Maarten van Heemskerck, voor wie hij tal van prenten van Latijnse onderschriften voorzag, de Alkmaarse 
en Delftse stadsgeneesheer Petrus Forestus en de Franeker stadsgeneesheer Petreius Tiara (later hoogleraar 
Grieks in Leiden). Bovendien trad hij in direct contact met Willem van Oranje, op wiens voorspraak hij in 1566 
benoemd zou worden als historiograaf van de Staten van Holland.
Voor de geleerden ‘van eigen bodem’ die aan het einde van de zestiende eeuw in Leiden zelf hun opleiding ge-
noten, gold Junius als een grand old man. De eerste generatie professoren aan de universiteit van Leiden werd 
vrijwel geheel uit het buitenland weggekocht, maar Junius was van eigen bodem. Hij was een van de weinige 
Hollandse fundamenten voor de nieuwe generatie geleerden die de Noord-Nederlandse Renaissance van de 
Gouden Eeuw inaugureerde: mensen als Junius’ jonge vriend Janus Dousa, gevolgd door Hugo de Groot en 
Daniel Heinsius. De grote geleerden die in Leiden werden opgeleid, gingen op dezelfde manier met het ver-
leden om als Junius had gedaan. Men zou kunnen zeggen dat Junius de belangrijkste vertegenwoordiger van 
de humanistische traditie in Holland was in de halve eeuw tussen de jaren dertig en de jaren tachtig van de 
zestiende eeuw.2

Junius hield zich niet met alle, maar wel met veel aspecten van die humanistische traditie bezig. Hij hield tradi-
ties in leven, hetgeen men alleen kan doen door er iets aan toe te voegen. Hij gaf deze tradities ook door aan het 
nageslacht. Om te weten wat Junius precies deed, is het in de eerste plaats nuttig te kijken naar zijn levensloop. 
Deze levensschets is chronologisch opgebouwd: we volgen Junius vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Een 
belangrijke bron vormen zijn in het Latijn geschreven brieven. Daaruit zal veelvuldig (in Nederlandse verta-
ling) geciteerd worden. Niet alleen Junius’ leven komt aan de orde, ook zijn werk zal besproken worden. Om 
dat werk beter te begrijpen zal in de hierna volgende schets regelmatig in roze kaders achtergrondinformatie 
worden gegeven bij de boeken die hij schreef.

 2. Heesakkers, Tussen Erasmus en Leiden; Van Miert, red., Kaleidoscopic Scholarship, passim.
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de reputatie een kundig bestuurder en diplomaat te 
zijn, als we Velius moeten geloven.2 Tot tweemaal 
toe werd hij toegevoegd aan een gezantschap naar de 
koning van Denemarken en eenmaal naar Zweden. 
Dit was een erkenning voor zijn verdiensten, want 
in de zestiende eeuw bestonden er nog maar weinig 
professionele diplomaten. Gezantschappen werden 
voor de gelegenheid samengesteld uit lokale, pro-
vinciale of landelijke bestuurders, edellieden, bis-
schoppen, kooplieden, aansprekende kunstenaars 
en schrijvers. Pieter de Jonghe was niet alleen een 
bestuurder; hij koesterde ook een grote belangstel-
ling voor geschiedenis. Volgens Velius had hij zelfs 
een Latijns boekje geschreven over de geschiedenis 
van Hoorn. Hoewel het allerminst vaststaat dat hij 
dit daadwerkelijk gedaan heeft, zegt Adriaan later 
nog verhalen van zijn vader gehoord te hebben over 
de geschiedenis van Hoorn – verhalen die zijn vader 
weer van andere voorvaders had gehoord.3

Adriaan was niet het enige kind uit dit tweede huwe-
lijk van zijn moeder. Hij had nog minstens één volle 
broer, Johan, en één zuster.4 Ook voor deze volle 
broer zou hij later een aanbevelingsbrief schrijven, 
voor een baan als notaris, waarschijnlijk in Arne-
muiden.5 
Of de aanbevelingen vrucht afwierpen weten we 
niet. Wel blijkt uit deze recommandaties uit wat 
voor familie Adriaan afkomstig was: de kinderen 
kregen een opleiding die gedegen genoeg was om als 
stadssecretaris of notaris te fungeren. Voor burge-
meesterskinderen was dat destijds gebruikelijk.
Adriaan zelf kreeg zijn eerste onderwijs waarschijn-
lijk thuis aangeboden door zijn vader. Of hij een 
‘lagere school’ heeft bezocht weten we niet. Er was 
een zogeheten Grote School waar hij wellicht naar 
toe is geweest. Hij heeft in Hoorn les gehad van ene 
 Johannes Hejerd.6 Omdat Adriaan al vroeg tekenen 
vertoonde van intelligentie en leergierigheid, lag het 
voor de hand dat hij de Latijnse School zou bezoe-
ken. Hoorn zelf had in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw nog geen Latijnse school. Die kreeg ze 
pas in 1575, het jaar waarin Adriaan zelf overleed.7

1. Scheltema, Diatribe, p. 41. 
2. Velius, Kroniek van Hoorn, p. 788.
3. Junius, Batavia, p. 280; Velius, Kroniek van Hoorn, pp. 787-788; Van Miert, ‘Junius over Hoorn’, p. 125.
4. Epistolae, pp. 112 en 217 (over de broer), 191 en 315 (over de zuster).
5. Epistolae, pp. 111-113.
6. De Vocht, Collegium Trilingue, p. 483, n. 1.
7. Van Vessem, ‘De Latijnse school in Hoorn’, p. 57; zie ook http://www.oudhoorn.nl/scholen/latijnse_school/

9. Kerkstraat nr. 9 (rechts), waar ooit het pand stond waarin 
 Junius ter wereld kwam.

10. Locatie van Junius’ geboorteplaats op een kaart van Johannes Blaeu.
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Zijn eigen vader, Pieter de Jonghe, was ‘afkomstig 
uit een oud en zeer achtenswaardig geslacht’, aldus 
Theodorus Velius in zijn Kroniek van Hoorn. Wel-
licht dat dit geslacht oorspronkelijk uit Dordrecht 
afkomstig was.1 Pieter de Jonghe was lange tijd stads-
secretaris en daarna nog tot vijfmaal toe burgemees-
ter. Maar ook buiten Hoorn genoot Adriaans vader 

Z
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Adriaan de Jonghe kon dus nog niet in Hoorn naar 
school en ging naar de Latijnse School in Haarlem. 
Junius had in Haarlem les van een zekere Jacob 
Meyster, die hij later in zijn leven de hemel in prees 
als ‘vader van mijn geest’.9 Hij vroeg hem bij die ge-
legenheid zijn editie van een werk van de Griekse 
filosoof Plutarchus na te kijken, waaraan Junius 
zijn eigen Latijnse vertaling had toegevoegd. Ook 

de Latijnse school 

Latijnse Scholen waren stadsscholen die vanaf de veertiende eeuw een opmars begonnen in de 

 Nederlanden. Het waren scholen die niet door kerken bestierd werden, zoals de kapittelscholen 

en domscholen uit de Middeleeuwen, maar door de stedelijke overheden. De scholen waren voor-

al bedoeld voor de zonen van de lokale elite, die hiermee uitdrukking gaf aan de stedelijke basis 

van hun eigen macht. De scholen hadden tot doel de jongens voldoende kennis en vaardigheden 

bij te brengen om te kunnen gaan studeren aan een universiteit. Deze link met de universiteit blijkt 

indirect uit het opschrift van het poortje van de in 1575 opgerichte Latijnse School in Hoorn. In 

het Nederlands vertaald luidt die tekst: ‘Met Christus als leidsman en onder zegening van Chris-

tus maakt de muze onsterfelijk’. De laatste paar woorden, ‘caelo Musa beat’ (letterlijk: de muze 

zegent met de hemel; een citaat uit een ode van de Romeinse dichter Horatius) werd in 1581 even-

eens aangebracht in het plaveisel van het onderkomen van de Leidse Universiteit.8 

Voor de doorstroming naar de universiteit werd op de Latijnse scholen vooral lesgegeven in  Latijn. 

Via het Latijn kregen de leerlingen kennis van de cultuur van de oudheid mee. De Latijnse scholen 

waren het paradepaardje van de pedagogisch aangelegde humanisten, die bij uitstek oog hadden 

voor het vervaardigen van lesmateriaal om vlot Latijn te leren. Vanwege hun invloed deed vanaf 

de zestiende eeuw ook het Grieks zijn intrede in het curriculum, hoewel het nooit zo belangrijk 

werd als het Latijn (dat zou pas in de negentiende eeuw gebeuren op het Gymnasium zoals dat 

in Duitsland vorm kreeg). Beroemde Latijnse scholen waren die van Deventer, waar Erasmus aan 

het einde van de vijftiende eeuw les heeft gehad, die van Alkmaar, waar Johannes Murmellius in 

het begin van de zestiende eeuw als pedagoog furore maakte, en die van Amsterdam, waar begin 

zestiende eeuw de priester-humanist Alardus de scepter zwaaide. Niet alle jongens op de Latijnse 

School (de lessen waren niet toegankelijk voor meisjes) maakten deze ook daadwerkelijk af. Er 

waren nog geen examens, en niet iedereen stroomde door naar de universiteit. 

vroeg Junius hem de groeten te doen aan een zekere 
heer Nicolaas, waarschijnlijk Nicolaus Galius, die 
hij later ‘de vormgever van mijn jongenstijd’ zou 
noemen.10 Hij verwijst ook nog onder de aandui-
ding ‘leraar’ naar het schoolhoofd Johannes en naar 
de geneesheer Johannes Gallus. In 1564 nog bestu-
deerde Junius samen met deze Johannes Gallus een 
bepaalde paddenstoelensoort (zie hoofdstuk 5).

8. Otterspeer, Groepsportret met Dame I, p. 73.

11.  Plattegrond van Haarlem. Voor zover bekend lag de Latijnse School enigszins vooraan in de 
 Noorder Schoolsteeg, aan de zuidzijde; zie markering.
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9. Junius, Epistolae, p. 47: ‘animi parens’.
10. Junius, Batavia, p. 257: ‘Nicolaum Galium, pueritiae meae formatorem’. 
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Dat Junius nog jaren later contact had met zijn oude 
onderwijzers heeft te maken met de bijzondere re-
putatie die hij zich op de Latijnse school verwierf. 
Het heet dat hij er bekend stond als het ‘licht van de 
school’ en als Feniks, de mythische vogel die als zin-
nebeeld gebruikt wordt voor mensen die uitmunten 
in hun vak en die eens in de vijfhonderd jaar uit zijn 
as herrijst. Hoe lang Junius geschitterd heeft op de 
Latijnse school is niet bekend. De meeste jongens 
waren ongeveer achttien jaar oud als ze de school 
verlieten. Het wekt geen verwondering dat de 
 Feniks na zijn periode op de Latijnse School zijn 
vleugels zou uitslaan en naar het zuiden zou trek-
ken: naar de universiteit. 
De dichtstbijzijnde universiteit was die van Leuven. 
Zoals zovele talentvolle jongelingen toog Junius 
daarom naar het zuidelijke deel van de Nederlan-
den. Daar schreef hij zich op 29 september 1534 in, 
niet als onafhankelijke student, maar als begeleider 
van ene Gerard Jansz. uit Alkmaar, die nog min-
derjarig was: ‘Gerardus Johannis de Alcmaria, pro 
quo (quia minor [est]), iuravit Adrianus de Jonghe, 
Hornensis’.12 Junius was toen 23 jaar oud. Het zou 

kunnen zijn dat hij al enige tijd in Leuven vertoefde. 
In het voorjaar van 1537 zei hij genoeg te hebben 
van de stad: 

‘Ik heb ook besloten om over anderhalve maand 
mijn vaderland weer op te zoeken, met me-
deneming van al mijn huisraad, in de hoop op 
verandering van omgeving. Leuven hangt me 
namelijk zodanig de keel uit, dat de maat vol 
is. En natuurlijk is het beter om een keer een 
voorbeeld te nemen aan Odysseus in plaats van 
thuis oud te worden.’13 

Junius keerde kort terug naar zijn geboortegrond. 
Daar overleed een half jaar later, op 13 november, 
zijn vader, voor wie hij een grafschrift schreef.14 
Junius was toen waarschijnlijk in Hoorn, maar dit 
verblijf was slechts een intermezzo. Junius had dan 
misschien genoeg van Leuven, maar hij was nog lang 
niet uitgestudeerd. In juni 1538 treffen we hem aan 
in het mekka der humanisten, Italië, en wel in Siena. 
En daarmee begon zijn Odyssee, die bijna twaalf 
jaar zou duren.

Latijnse eigennamen

Op de Latijnse school in Haarlem zal Adriaan ongetwijfeld voor het eerst gespeeld hebben met het 

idee zijn naam te verlatiniseren. Het verlatiniseren van namen was gebruikelijk voor mensen die 

zich als geleerde wilden laten doen gelden. De keuze voor een naam was niet altijd gemakkelijk. 

Vooral in de begintijd van een carrière traden nog wel eens variaties op. Junius’ latere vriend Jan 

van der Does experimenteerde als jongeling nog met de namen Doesius en Duza, voordat hij zich 

uiteindelijk Janus Dousa ging noemen. Huigh de Groot noemde zich aanvankelijk ook wel Hu-

geianus Grotius, maar koos uiteindelijk toch voor Hugo Grotius. Bij Junius was er geen reden tot 

twijfel: ‘Junius’ was de standaard Latijnse vorm van namen als De Jong(h)e, Du Jon, of Young, en 

‘Hadrianus’ klonk net zo Romeins als de keizer van die naam. Toch komen we ook nog wel eens 

‘Adrianus’ Junius tegen, omdat de letter h niet altijd werd uitgesproken. Daarom noemde Erasmus 

(die ook echt ‘Erasmus’ gedoopt was) zich ook nog wel eens Herasmus, maar dat veranderde toen 

hij Grieks leerde en begreep dat het gebruik van de h verschil maakte. Sommige namen van vrien-

den van Junius leveren puzzels op: achter zijn vriend Martinus Aedituus schuilt Martin Coster, 

omdat ‘aedituus’ het Latijnse woord voor koster is. Het kon ook moeilijker: Arndt Eyn(d)houts 

vergriekste zijn achternaam tot ‘Monoxylus’ (monos = één, enkel; xylos = hout) maar gebruikte 

ook wel de naam Peraxylus (peras = eind) of Arlenius (uit Aarle afkomstig). Het toevoegen van 

toponiemen was eveneens gebruikelijk. Erasmus noemde zich in eerste instantie Rotterdamensis, 

maar vond Roterodamus uiteindelijk mooier. Junius tooide zich met de toevoeging ‘Hornanus’ 

(aanvankelijk ook wel met ‘Ceratinus’, want keras betekent ‘hoorn’ in het Grieks). Dit voorkwam 

verwarring, want ‘Arie Jong’ of ‘Adrie de Jonghe’ was natuurlijk een veel voorkomende naam. 

Zo richtte Junius een brief aan zijn naamgenoot Adrianus Junius Dordracenus (uit Dordrecht) en 

was er in de zeventiende eeuw nog een succesvolle Amsterdamse schoolrector die Adrianus Junius 

heette en tezelfdertijd nog een Amsterdammer van die naam, die predikant was (Adrianus Junius 

Amstelodamensis, 1609-1650). In 1620 overleed bovendien nog een Adrianus Junius die raadsheer 

was aan het hof van Holland, en die wellicht rond 1570 was geboren. Junius’ kleinzoon, tot slot, 

heette eveneens Adrianus Junius. Deze kleinzoon woonde in Dordrecht met zijn vrouw Dorothea 

‘Beverovicia’ (van Beverwijck).11 Ook de namen van vrouwen werden dus wel gelatiniseerd. Zo 

noemde Junius zijn dochter Claertgen bijvoorbeeld Clara Junia.

11. Dorothea was de dochter van Bartholomeus van Beverwijk (overl. 1615). Zie Junius, Epistolae, katern *5v; Balen, Beschryvinge der stad 
 Dordrecht, p. 982: ‘Joffr. Dorothea van Beverwijk, Bartholomeus dochter, Troude eerst Adriaan de Jonge; Ten tweeden Arend Boot, byde zonder 
Oir.’ Zij was een zuster van de beroemde Dordtse arts, geleerde en filosoof Johan van Beverwijck (1594 –1647). Zie Ibid., p. 983.

12. Schillings, Matricule de Louvain, p. 108.
13. Junius, Epistolae, p. 361. 
14. Velius, Kroniek van Hoorn, pp. 787-788.

12. Junius’ naam (4e regel) in het inschrijvingsregister van de Universiteit van Leuven (1534).
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de universiteit

Junius heeft zijn studietijd in Leuven niet officieel afgerond, maar dat was destijds niet ongebrui-

kelijk. Eigenlijk was de enige academische graad die in de Nederlanden verleend werd de doctors-

titel; aan baccalaureaten en licentiaten werd hier te lande niet gedaan, ook niet toen de Noordelijke 

Nederlanden hun eigen universiteiten kregen: Leiden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614), 

Utrecht (1636) en Harderwijk (1648). Behalve universiteiten werd er ook een hele reeks zogeheten 

‘doorluchtige scholen’ of ‘illustere atheneums’ opgericht, die vooral tot doel hadden een brug te 

vormen tussen de Latijnse School en de Universiteit, maar die soms ook een deel van het curricu-

lum van de universiteiten overnamen. In de zeventiende eeuw was dat bijvoorbeeld een tijdlang 

het geval met het Amsterdamse Athenaeum (1632), waaruit in 1877 de Universiteit van Amster-

dam zou voortkomen. Ook de universiteiten van Harderwijk en Utrecht ontstonden uit lokale 

illustere scholen, die waren opgericht in 1600 (Harderwijk) en 1634 (Utrecht), en die later werden 

‘verheven’ tot universiteit. Doctorsgraden konden alleen aan universiteiten gehaald worden, en 

wel aan de drie ‘hoge’ faculteiten: godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en geneeskunde. Om aan 

deze faculteiten te kunnen studeren moest een student wel eerst een basis hebben gelegd aan de 

artes faculteit, waar filosofie, letteren en geschiedenis werden gedoceerd. Sommige universiteiten 

verleenden ook doctorsgraden voor deze voorbereidende faculteit van de artes liberales, de ‘vrije 

kunsten’, die zo genoemd werden omdat elke zichzelf respecterende en ontwikkelde man ze zich 

moest eigen maken om zo daadwerkelijk ‘vrij’ te zijn.

De universiteiten boden geen beroepsopleiding: een gepromoveerd medicus had maar zelden aan 

het bed van een patiënt gestaan en een doctor in de rechten wist wel het nodige van het  Romeinse 

recht maar kwam na zijn promotie voor het eerst in aanraking met de dagelijkse praktijk van 

de rechtsgang. Theologen promoveerden maar zelden: de gemeenten waar zij beroepen wer-

den,  namen zelf tests af, omdat iedereen wist dat zelfs gepromoveerde theologen waarschijnlijk 

nog nooit een kerk vol mensen hadden toegesproken. Kennis was dus vooral boekenkennis: een 

 geleerde was iemand die veel gelezen had. Aan de basis van het onderwijs stonden de geschriften 

van de oude Grieken en Romeinen.

Het duurde lang voordat de humanisten zich een plaats wisten te veroveren op de universiteiten, 

maar uiteindelijk namen ze de artes-faculteiten over en bouwden die om tot gedegen instituten 

voor onderwijs in Latijn, Grieks en antieke cultuur. Helemaal uitgebannen werd het Middel-

eeuwse systeem niet: net als in de Middeleeuwen bleef ook tijdens de Renaissance de universele 

Griekse geleerde Aristoteles bijna overal de belangrijkste filosoof, hoewel ‘concurrenten’ als Plato 

en Seneca wel hier en daar hun opmars maakten. Junius zelf heeft in het openbaar ooit een lofrede 

gehouden op de artes liberales, maar over de omstandigheden daarvan is helaas niets bekend.15

15. Junius, Oratio de liberalium artium dignitate, in: Epistolae, pp. 570-609.

Junius kenschetste Italië als een ‘werkplaats van 
normen, waarden en talent’, dat bijdroeg ‘tot de 
geestelijke ontwikkeling’.1 Hoe geraakte Junius in 
Italië? Waarschijnlijk reisde hij over Keulen en ver-
volgens verder door het Rijnland. Er liepen voor 

rondtrekkende studenten min of meer vaste routes 
naar Italië. Dat kwam doordat de reis naar Italië een 
eerbiedwaardige traditie kende. Deze werd bekend 
onder de naam Grand Tour. 

Hoofdstuk 2

In Italië en Frankrijk

1. Junius, Epistolae, pp. 70 en 540. Geciteerd naar Heesakkers, ‘Früchte einer Italienreise’, p. 472.

13. De universiteit van Bologna.
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De eerste stad waarvan we met zekerheid weten dat 
Junius haar aandeed, was Siena. Daar leerde hij on-
der meer Ulrich Fugger kennen, afkomstig uit het 
bekende Augsburgse handelsgeslacht der Fuggers 
(de meer bekende Ulrich Fugger de Jongere over-
leed reeds in 1525). Met hem bezocht Junius onder 
meer de Terme di Caldana bij Venturina. Fugger, die 
nog maar een jongen was, werd onderwezen door 
Nicolaas Poelenburg. Junius sloot vriendschap met 
deze Poelenburg en later ook met verscheidene fa-
milieleden van hem. Junius reisde met hem, of hij 
met Junius, mee naar Bologna, waar Junius vanaf 
mei 1539 te vinden was in het huis van de Graaf van 
Pepoli.2

Naar eigen zeggen moest Junius daar ‘gemakkelijk 
werk’ verrichten, waarvoor hij goed beloond werd. 
Wellicht gaf hij er les aan Cornelio, één van de vele 
zoons des huizes.3 In ieder geval was Junius trots dat 
hij aan tafel een ereplaats had aan de rechterzijde van 
de graaf. Junius was er dus in geslaagd om contac-
ten te leggen met de lokale elite. Maar ook bouwde 
hij hier verder aan zijn geleerde kennis en zijn ken-
nis van geleerden. Door bemiddeling van de graaf 
kreeg hij de gelegenheid een omvangrijk handschrift 
over te schrijven dat de commentaren op Homerus 
bevatte die deels geschreven, deels verzameld waren 
door de Byzantijnse geleerde Eustathius, aartsbis-
schop van Thessaloniki (ca. 1110-1198). Met dit 
rijkgevulde werk legde Junius de basis van zijn en-
cyclopedische interesse, die als een rode draad door 
zijn oeuvre zou gaan lopen. Junius zelf verzorgde 
in 1558 een editie van dit werk van Eustathius. Be-
halve in het Eustathiushandschrift kreeg Junius ook 
inzage in andere manuscripten met teksten die nog 
niet eerder in druk waren verschenen, die op slechte 
wijze in druk waren uitgegeven of die moeilijk ver-
krijgbaar waren in noordelijke contreien.
Het sociale contact was eveneens cruciaal: Junius 
begeleidde Cornelio Pepoli op diens frequente be-
zoeken aan Andrea Alciato, een Italiaanse humanist 
aan wie we het literaire genre van de emblemata te 
danken hebben: een afbeelding vergezeld van een 
motto en een gedicht (‘een plaatje met een praatje’), 
waarbij de lezer werd uitgedaagd een verband tus-

sen deze onderdelen te ontdekken. In navolging van 
Alciato’s boek zou Junius later zelf ook een uiterst 
succesvolle bundel emblemen het licht doen zien 
(zie hoofdstuk 6). Junius nam in Bologna deel aan 
de geleerde discussies die plaatsvonden ten huize 
van Alciato, die niet alleen emblematist was, maar 
ook hoogleraar was geweest in Avignon en in die 
hoedanigheid aan de wieg had gestaan van de Fran-
se school van het rechtsgeleerde humanisme. Op  
24 februari 1540 promoveerde Junius aan de Uni-
versiteit van Bologna, zowel in de filosofie als in de 

de Grand tour
De Groote Tour was een reis naar Italië (Iter Italicum), die gemaakt werd door Noord-Europea-
nen als afsluiting van hun studietijd. De reis kon wel een paar jaar in beslag nemen en betekende 
een flinke aanslag op het kapitaal van de familie. Daarom waren het vooral edellieden of zonen 
uit de gegoede burgerij die de grote reis ondernamen. Voor het opnemen van geld droegen de stu-
denten wissels bij zich en voor het verzilveren daarvan was wederzijds vertrouwen nodig. Hier-
bij speelden familienetwerken en handelscontacten een belangrijke rol. Toch reisden ook armere 
jongemannen naar Italië, vooral naar Rome. Wie een carrière in de kerk hoopte te maken, trachtte 
aan het pauselijke hof een betrekking te krijgen. Na de reformatie boette deze beweegreden aan 
belang in, maar Rome bleef trekken. Het katholieke ritueel maakte op sommige protestantse jon-
geren grote indruk. Sommigen bekeerden zich zelfs en bleven in Rome wonen.Voor verwanten 
die na hen naar Rome reisden, bleven ze vaak een aanspreekpunt en gids, ondanks het eventuele 
geloofsverschil.
De jongemannen werden geacht op deze reizen levenservaring op te doen en hun algemene ont-
wikkeling op peil te brengen door het bezoeken van beroemde plaatsen. De familienetwerken 
gaven de jongelieden de mogelijkheid om contacten te leggen met de lokale elites in de steden. 
Hier leerden ze Frans en Italiaans. Ze ondervonden ook dat elke nieuwe omgeving, elk hof en elke 
aristocratische kring, telkens weer andere omgangsvormen kende, waaraan ze zich moesten leren 
aanpassen. Omdat er geen naaste familie in de buurt was die hen kon vermanen of die zich hoefde 
te schamen, gaf veelvuldig drankgebruik en prostitueebezoek in de late uurtjes geen aanstoot. 
Stilzwijgend was de Grand Tour ook bedoeld om jongemannen de gelegenheid te geven zich flink 
uit te leven, zodat ze na terugkomst voldoende stoom hadden afgeblazen om zich aan huwelijk, 
familie en carrière te kunnen wijden.
Een specifiek soort Grand Tour was de peregrinatio academica, de rondreis langs universiteiten. 
Soms werden de universiteiten eventjes aangedaan, soms verbleven de studenten er maanden of 
zelfs jaren en maakten ze echt werk van hun studie. Op sommige universiteiten vormden studen-
ten met dezelfde geografische achtergrond verenigingen, de zogeheten ‘naties’. Voor studenten uit 
de Nederlanden en het Duitse rijk stonden de nationes Germanicae open. Op de universiteiten 
werd gecommuniceerd in het Latijn. Daarbij deden zich dikwijls problemen voor, omdat mensen 
het Latijn verschillend uitspraken. Fransen hadden grote moeite om het Latijn van Schotten te 
verstaan en voor hen beiden zal de Latijnse uitspraak der Italianen wel even wennen zijn geweest. 
Toch had het gebruik van Latijn grote voordelen, want de colleges waren in principe voor ieder-
een te begrijpen, zeker als men gewend raakte aan de verschillende accenten. In Italië gaven veel 
beroemde geleerden les en het ‘collegegeld’ was relatief laag. Een ander voordeel was dat je relatief 
snel een doctorsgraad kon behalen; geld was hierbij een belangrijk smeermiddel. Er waren zelfs 
universiteiten die bekend stonden om het gemak waarmee men er, soms al na enkele dagen, kon 
promoveren. Wie het breed had, liet het breed hangen en luisterde de plechtige promotie op met 
een groot feest. Junius zelf vergeleek de promotie met de eer die Griekse kampioenen te beurt 
viel op de Olympische spelen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw zou de reislust afne-
men, maar het idee van de Grand Tour, en vooral de pelgrimage naar ‘het land waar de citroenen 
bloeien’, leefde nog lang voort in het collectieve culturele bewustzijn van Noord-Europa.

2. Wesseling, ‘Devices, Proverbs, Emblems’, p. 258.
3. Heesakkers, ‘Früchte einer Italienreise’, p. 473.
4. Bronzino, Notitia doctorum, p. 30 (n. 10). Junius gaf hier als toevoeging bij zijn naam op ‘Ceratinus’: van Hoorn.
5. Wellicht is dit de ‘Arnaldus Germanus’ die op 30 oktober 1539 in Bologna promoveerde in de geneeskunde; zie Bronzino, Notitia doctorum, 

p. 30.
6. Junius, Nomenclator, 1567, p. 84, in het lemma Cicindula (glimworm), geciteerd in Heesakkers, ‘Früchte einer Italienreise’, p. 475.

14a. Junius’naam (2e regel) in de promotieregisters 
van de Universiteit van Bologna.

	 In Italië en Frankrijk

geneeskunde. Vanaf dat moment mocht Junius’ zich 
‘medicus’ noemen: geneesheer of arts. Op dezelfde 
dag behaalde ook zijn vriend Martinus ‘Aedituus’ 
Coster de doctorstitel.4 Een andere toevoeging aan 
zijn netwerk vormde Arnold Arlenius (Monoxy-
los), een kenner van het Grieks, annex boekhande-
laar, die er net drie jaar studie in Bologna op had zit-
ten.5 Studeren deed Junius niet alleen met zijn neus 
in de boeken. Hij deed ook een experiment: ‘toen 
ik op het platteland rond Bologna was, heb ik een 
keer het lichtgevende vocht van de glimworm laten 
zien, door middel van een incisie op papier geabsor-
beerd.’6
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Gewapend met zijn doctoraat toog Junius naar 
Rome, waar hij de overblijfselen van aquaducten 
aanschouwde en waar hij te gast was bij de Duitse 
theoloog Otto Truchsess, die een toelage genoot van 
de stad Augsburg en net als Junius in Bologna was 
gepromoveerd. Truchsess verkeerde nu als gezant in 
Rome. Hij had net als de jonge Fugger een Augs-
burgse achtergrond. Wellicht leerde Junius hem 
kennen via Fugger en hadden ze elkaar in Bologna 
ontmoet in de Natio Germanica, de ‘Dietse soos’.
Lang heeft Junius niet rondgelopen tussen de arche-
ologische overblijfselen van het Romeinse verleden. 
Waarschijnlijk had hij minstens zoveel interesse 
voor de bibliotheken. In ieder geval zou hij acht jaar 
later in de opdrachtbrief van zijn Lexicon Graeco-
Latinum claimen dat hij ‘met niet aflatende ijver (al 
zeg ik het zelf) dag en nacht aan één stuk door bijna 
alles heb zitten lezen wat er nog over is van Griekse 

auteurs; zelfs heb ik enkele dingen opgescharreld die 
verscholen lagen in bibliotheken in Italië’.7 Het ligt 
voor de hand dat zich onder die bibliotheken ook de 
beroemde Bibliotheca Laurenziana van Florence be-
vond. In ieder geval was Junius ervan op de hoogte 
dat daar een handschrift van de Griekse kerkvader 
Clemens van Alexandrië werd bewaard.
Junius heeft ook een bezoek gebracht aan Vene-
tië, een stad die hem deed denken aan Gouda. Hij 
was onder de indruk van de tiara, het hoofddeksel 
van de doge, de hoogste man van Venetië. Junius 
was  bovendien getuige van een interessant con-
flict tussen de (Rooms) Katholieke en de Oosters- 
Orthodoxe kerken:

‘Wat betreft de Griekse liturgie kan ik niets met 
zekerheid of uit eigen ervaring als ooggetuige 
vertellen. Want op het moment dat ik in Venetië 
was, had de Senaat van Venetië om bepaalde re-
denen besloten de gewijde altaarbekers van dit 
volk, de liturgische gewaden en andere derge-
lijke dingen in beslag te nemen en had men deze 
mensen de toegang tot de heilige dienst ontzegd. 
Ik was namelijk samen met mijn vriend Mar-
tin Coster hun kerk binnengegaan in de hoop 
hun heilige dienst te kunnen bijwonen en hun 
rituelen te leren kennen. Maar Diana [de godin 
van de jacht] was ons niet gunstig gezind. Om 
een reden die me niet duidelijk was, ging men 
aan ons voorbij (we waren op de bovenste rij 
stoelen gaan zitten), maar de overige Italianen 
werden verzocht de kerk te verlaten. Lange tijd 
werd er onderling en met de leiders van het volk 
veel getwist, en voor zover ik iets kon opmaken 
uit hun taal, leken ze een beroep te doen op de 
Patriarch van Alexandrië.’8 

Junius en Coster waren dus nieuwsgierig gewor-
den naar de Oosters-Orthodoxe (ook wel Grieks-
Orthodoxe) liturgie, maar ze waren precies op het 
verkeerde moment de kerk binnengestapt. In plaats 
van op een dienst werden ze getrakteerd op een in-
terne ruzie. Klaarblijkelijk kon Junius, die immers 
goed Grieks had geleerd, het een en ander verstaan 
van het twistgesprek waar hij en Coster, gezeten op 
de balustrade, stiekem getuigen van waren.

Dit is alles wat we weten van Junius’ verblijf in Italië 
in 1540. Na zijn rondgang langs universiteiten, oud-
heden en bibliotheken, werd het tijd weer naar het 
Noorden te reizen, te beginnen met Frankrijk.

Reeds enkele weken vóór zijn promotie in Bologna 
gaf Junius al te kennen dat zijn ‘brandend verlangen 
naar Italië’ aan het ‘afkoelen’ was en dat hij ‘hunker-
de naar Frankrijk’.9 Op 20 december 1540, Junius is 
dan 29 jaar, treffen we hem inderdaad in Parijs aan.10 
Hoewel hij al gepromoveerd was, nam hij toch de 
gelegenheid te baat zich verder te bekwamen in de 
geneeskunde. Aan de beroemde Sorbonne volgde 
hij de colleges van de vermaarde Jean Fernel en de 
minder bekende Jacobus Hollerus. Junius bleef en-
kele jaren in Parijs. Gedurende die tijd publiceerde 
hij zijn eerste werk: een Latijnse vertaling van het 
Griekse werk van Cassius Felix (of Cassius Iatro-
sophista), een tamelijk onbekende medische auteur 
uit de tweede eeuw na Christus. Diens werk was 
vormgegeven als een soort catechismus, met vragen 
en antwoorden over ziektes, vooral bij dieren. Het 
boek verscheen in 1541 bij Christian Wechel, een 
van de belangrijkste uitgevers van die tijd. Junius 
schreef een brief in het huis van zijn eigen drukker, 

14b. Junius’naam (2e en 3e regel en 7e regel) in 
de promotieregisters van de Universiteit van 
 Bologna.

7. Junius, Lexicon Graeco-Latinum, 1548, katern †3v; Junius, Epistolae, p. 510.
8. Epistolae, pp. 140-141; geciteerd naar Heesakkers, ‘Früchte einer Italienreise’, pp. 476-477.

oosterse wijsheid
De Oosterse kerk was niet zonder betekenis: Venetië was heer en meester over de handel op de 
Levant, de oostelijke Middellandse Zee. Er was veel contact met Constantinopel. Het christelijke 
Oosters-Orthodoxe geloof kreeg in 1054 gestalte, toen er een schisma ontstond met het (Rooms) 
Katholicisme. Hoewel de Orthodoxe kerk na de val van Constantinopel in 1453 door de Otto-
manen werd getolereerd, was de godsdienstvrijheid aan schommelingen onderhevig. Veel Grieken 
weken daarom uit naar het westen en Venetië lag als plaats van bestemming voor de hand. Huma-
nisten in het westen waren vooral geïnteresseerd in geleerde Grieken die naar Italië kwamen met 
oude Griekse handschriften onder de arm. Een voorbeeld van zo’n handschrift is het Eustathius-
manuscript dat Junius kopieerde; dit was een relatief onbekende pennenvrucht van een Oosters-
Orthodoxe patriarch met een schat aan informatie over tien eeuwen Homerus-interpretaties. Veel 
westerse geleerden gingen bovendien bij de Grieken in de leer om het Grieks te leren van een 
native speaker. Junius kon het Grieks kennelijk een beetje verstaan. 
De Oosters-Orthodoxe kerk die Junius en Coster betraden zal waarschijnlijk niet de nu nog be-
staande San Giorgio dei Greci geweest zijn. Van deze basiliek was pas in 1539 de eerste steen 
gelegd en de bouw zou nog tot 1572 duren. Tijdens Junius’ bezoek was men dus maar pas met de 
bouw begonnen. Een ander gebouw moet als gebedshuis gefungeerd hebben.

9. Epistolae, pp. 25-26.
10. Epistolae, p. 96.
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15. Titelpagina van Junius’eerste publicatie (1541).
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bij wie hij misschien ook wel inwoonde.11 Junius 
profiteerde niet alleen van Wechel, maar Wechel ook 
van hem. Zo richtte Junius vanuit Parijs een brief 
aan Andrea Alciato, waarin hij eerst weemoedige 
herinneringen ophaalt aan hun samenzijn in Bolog-
na met de graaf van Pepoli en vervolgens rappor-
teert dat Wechel bezig is een nieuwe editie te maken 
van Alciato’s Emblemata. Maar hij laat ook weten 
dat Wechel erg geïnteresseerd is om Alciato’s nog 
ongepubliceerde verzameling inscripties, die Junius 

Wat Junius verder in Frankrijk nog heeft gedaan valt 
uit de schaarse bronnen niet op te maken. Hij was 
in het voorjaar van 1542 of 1543 nog wel van plan 
naar Holland te gaan.14 Hij heeft in Parijs in ieder 
geval al gauw de Engelse bisschop Edmund Bon-

ner ontmoet, met wie hij Brugge bezocht. In april 
1544 zette hij koers naar Engeland. En daarmee be-
gint een nieuw hoofdstuk in het relaas van Junius’ 
 omzwervingen.

11. Epistolae selectae, p. 20.
12. Epistolae, pp. 98-101.
13. Epistolae, pp. 101-102.

destijds heeft mogen inzien, het licht te doen zien. 
Ook indien Alciatus ander werk wil laten druk-
ken of herdrukken, kan hij bij Wechel terecht, zo 
laat Junius weten.12 Op dezelfde dag richtte  Junius 
eveneens een brief aan Arnold Peraxylus, met het 
verzoek dat deze zijn handschrift van Eustathius 
(waarschijnlijk was dit hetzelfde handschrift dat 
 Junius in Italië kon inzien) opstuurt aan Wechel, die 
het graag wil laten drukken.13 Zodoende trad Junius 
voor de Parijse drukker op als een literaire agent. 

de Noordelijke Renaissance 
Vanaf de vijftiende eeuw deed de invloed van de Italiaanse Renaissance zich gelden ten noorden 
en westen van de Alpen. Eén van de factoren die dit mogelijk maakte was Gutenbergs uitvinding 
van de boekdrukkunst, in Mainz rond 1450. Tijdgenoten waren doordrongen van het enorme 
belang van deze ontdekking voor de verspreiding van culturele kennis. Junius beweerde in zijn 
cultuurhistorisch geschiedwerk Batavia dat Laurens Jansz. Coster (waarschijnlijk geen familie 
van Junius’ vriend Martinus ‘Aedituus’ Coster) uit Haarlem de boekdrukkunst had uitgevonden, 
een mythe die door de Duitsers werd bestreden, maar door Hollanders tot in de negentiende 
eeuw werd verdedigd, ter meerdere eer en glorie van het vaderland. Belangrijk voor het uitwaai-
eren van de Italiaanse Renaissance was ook het Iter Italicum: de reis door Italië, een vast onder-
deel van de Grand Tour. Zo verbleef, als een van de eerste noorderlingen, de geleerde Rudolph 
 Agricola meer dan tien jaar in Italië, alvorens hij, beladen met eruditie en een dichterlijke erepalm, 
terugkeerde naar zijn Groningse geboortegrond om zijn landgenoten te verlichten met zijn ken-
nis over orgelbouw, bokssport, en vooral over de humanistische redeneerkunst. Culturele kennis 
verspreidde zich eveneens via de handelscontacten tussen de Italiaanse steden en Noord-Europa. 
De belangrijkste vertegenwoordiger van wat wel de ‘Noordelijke Renaissance’ wordt genoemd 
was Erasmus, die als geen ander de mogelijkheden van de boekdrukkunst uitbuitte en die zoveel 
rondreisde dat hij de uitspraak ‘ik wil een wereldburger zijn’ tot zijn motto maakte. In de tijd 
dat Junius in Parijs verbleef, trad de Franse koning Frans I op als sponsor van kunst en cultuur. 
Parijs werd een echt centrum van geleerdheid en dat trok boekdrukkers zoals Christian Wechel 
aan. Wechel kwam uit Basel, waar het familiebedrijf der Frobens veel werken van Erasmus had 
uitgegeven. In Parijs vestigden zich ook de Estiennes, die enkele generaties drukkers voortbracht-
ten: handelslieden die soms meer oog hadden voor geleerdheid dan voor geld. Vaak richtten de 
telgen uit zo’n familie nieuwe filialen op in andere steden. De beroemdste en grootste drukker uit 
de tweede helft van de zestiende eeuw was Christoffel Plantijn in Antwerpen, bij wie Junius de 
tweede helft van zijn oeuvre zou laten drukken.
Voor de infrastructuur van deze verspreiding van kennis waren naast drukkers en handelscon-
tacten ook universiteiten belangrijk: Montpellier, Parijs, Oxford, Cambridge, Leuven, enz. Deze 
kenniscentra eigenden zich de geleerdheid en onderwijsmodellen uit Italië toe.

14. Epistolae, p. 323.
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16. Parijs in de eerste helft van de zestiende eeuw.
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Junius’ verblijf in Engeland, van zijn 33e tot zijn 
39e levensjaar, duurde slechts twee jaar langer dan 
dat in Frankrijk, maar deze periode was veel roe-
riger dan zijn Parijse jaren. Hij kreeg in Engeland 
te maken met broodheren die verwikkeld waren in 
intriges rond de Engelse kroon, hij was getuige van 
de Engelse reformatie, de dood van Hendrik VIII, 
van oorlog met Schotland; hij was in dienst van een 
adellijke dame en drie andere broodheren, van wie 
er één geëxecuteerd werd. Hij verdiende goed als 
privédocent en lijfarts, maar na de plundering van 
zijn verzameling boeken en handschriften, zag hij 
zich ook gedwongen bedelbrieven te schrijven. De 
Engelse periode vormde een keerpunt in zijn car-
rière. Junius kwam in dienst van machtige personen: 
graven, hertogen, en keizerlijke ambassadeurs. Hij 
was één handdruk verwijderd van de koning van 
Engeland en van de keizer van het Habsburgse rijk, 
en hij voelde zich zelfverzekerd genoeg om pogin-
gen in het werk te stellen ook deze afstand te over-
bruggen. Bovendien publiceerde hij er, zoals we zul-
len zien, drie nieuwe boeken.
De omstandigheden waarin Junius’ overstap van de 
Franse naar de Engelse invloedssfeer tot stand kwam 
zijn niet geheel duidelijk. Volgens hemzelf werd hij 
uitgenodigd naar Engeland te komen door Edmund 
Bonner. Bonner was toen niet alleen bisschop van 

Londen, maar ook ge-
zant van koning Hen-
drik VIII. Junius was 
op zeker ogenblik in 
zijn dienst gekomen. 
In ieder geval bezoch-
ten ze samen Brugge, 
misschien in 1542. Het 
verslag van zijn bezoek 
aan Brugge laat goed 
zien hoezeer geleerden 
konden profiteren van 
de diplomatieke ver-
plichtingen van brood-
heren: 

‘Midden in de winter, in de periode die voorbe-
houden is aan de rust van IJsvogeldagen [rond 
21 december], arriveerde ik met mijn patroon, 
de bisschop [Edmund Bonner], in de eerbied-
waardige Vlaamse stad Brugge. Ik stond mezelf 
meteen toe gehoor te geven aan mijn natuurlijke 
neiging, dat wil zeggen: de bibliotheken in die 
stad te inspecteren en binnenstebuiten te ke-
ren. Het was daar dat ik toevallig op Nicolaas 
van Schoonhoven stiet, een kanunnik van Sint 
Donatus. Omdat deze man, in alle bescheiden-
heid, buitengewoon geleerd is en tegelijkertijd 
ongelooflijk openhartig en vriendelijk, ont-
spon zich tussen ons een gesprek. Hoewel ik 
een vreemde voor hem was en hij me niet eens 
van naam kende, omarmde hij me onmiddellijk 

Hoofdstuk 3

Junius in Engeland

17. Edmond Bonner, 
 bisschop van Londen 

en patroon van Junius.

18. Koning Hendrik VIII van Engeland.
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 allercharmantst. Hij sleepte me naar zijn huis 
om daar te blijven, samen met Bachusius, een 
heel geleerde man. … Daar was ook Peter De 
Smet, een zeer geleerde en oprechte man. Toen 
we onze vriendschap hadden bevestigd volgens 
de gewoonte van ons geboorteland – wat zeg ik? 
Volgens een gewoonte die zelfs bij de beroemde 
Griekse filosofen bekend was! – proostend op 
onze vriendschap, begonnen we aan een wijdlo-
pige en vruchtbare discussie over verscheidene 
onderwerpen. Uiteindelijk – zo gaan die dingen 
– kwam het gesprek door een gelukkig toeval 
op het onderwerp van oude boeken.’1

J unius bekoeld. 
In een onge-
dateerde brief 
aan een bis-
schop, hoogst-
waarschijnlijk 
Bonner, schrijft 
Junius dat hij 
gemerkt heeft 
dat de geadres-
seerde hem de 
laatste dagen 
niet heeft aan-
gekeken. Junius 
heeft zich het 
hoofd gepij-
nigd over wat 
hij verkeerd 
heeft gedaan. 
‘Ik geef toe dat 
ik dronken ben 
geweest, maar is dit zulk een zwaar vergrijp dat het 
zelfs niet met de grootste krachtsinspanning ver-
schoond kan worden?’ Vervolgens somt hij op dat 
vele auteurs uit de oudheid toch ook wel eens bene-
veld waren zonder dat daar aanstoot aan werd geno-
men. Maar misschien moeten we deze speelse brief 
niet geheel au sérieux nemen.3 
Bonner was in Landrecies omdat Engelse troepen 
daar het leger van keizer Karel V versterkten tijdens 
diens veldtocht door Noord-Frankrijk.4 Waar-
schijnlijk werd Junius tijdens het beleg van Land-
recies in contact gebracht met Henry Howard, de 
nog jonge graaf van Surrey, die als dichter belang-
stelling zal hebben gehad voor een geletterd iemand 
als  Junius.
In april 1544 maakte Junius de overstap naar Londen , 
waar hij in dienst kon treden van Henry Howards 
vader Thomas, de derde hertog van  Norfolk. Op 
tien april schreef hij deze: ‘Gisteren, door luchtige 
heer, ben ik in Londen aangekomen.’5 Vanaf dat 
moment trad Junius op als lijfarts van Thomas 
Howard, maar vanaf augustus was hij eveneens in 
dienst als privédocent van diens kleinkinderen: twee 
zonen van Henry Howard.

Hendrik VIII, de Howards, en het patronagesysteem

Thomas Howard, de derde hertog van Norfolk, stamde uit een invloedrijk adellijk geslacht. Zijn 

eerste vrouw was een tante van koning Hendrik VIII, en zelf was hij de oom van Anne Boleyn 

en Catherine Howard, respectievelijk de tweede en de vijfde ega van Hendrik VIII. Hoewel de 

koning beide echtgenotes liet onthoofden, wist hun familielid, de jonge Henry Howard, toch car-

rière te maken aan het hof van Hendrik VIII. Van zijn dertiende tot zijn vijftiende was hij de men-

tor (!) en kompaan van een buitenechtelijke zoon van de koning. Henry Howard vergezelde de 

koning op diplomatieke reizen. In Fontainebleau verbleef hij als onderpand aan het hof van Frans 

I en kwam hij in aanraking met de cultuur van de Italiaanse Renaissance. Behalve een getalenteerde 

dichter die de Petrarkistische sonnetvorm in Engeland introduceerde, was Henry  Howard, vanaf 

1536, ook een legerofficier. Ongevaarlijk was zijn positie aan het hof niet: datzelfde jaar pleitte hij 

– vergeefs – voor het leven van de koningin, zijn eigen nicht Anne Boleyn, en haar broer  George, 

met wie zij incest zou hebben gepleegd. Hij werd er een jaar later van beschuldigd de koning 

 ontrouw te zijn geweest in zijn opdracht een opstand te onderdrukken Na een jaar vast te heb-

ben gezeten op Windsor Castle, werd hij in ere hersteld, maar de politieke spanning bleef bestaan, 

ondanks eerbewijzen en belangrijke taken. In februari 1542 moest hij toezien hoe andermaal een 

koningin, ditmaal zijn nicht Catherine Howard, het hoofd verloor. Hendrik VIII stuurde Henry 

Howard in 1543 naar Landrecies om de troepen van Karel V te versterken. Hij verbleef er een 

maand en de keizer uitte loffelijke woorden over hem in een brief aan de Engelse koning. Van 

juni tot september 1544 diende hij als veldmaarschalk onder Hendrik VIII bij de inname van 

Boulogne-sur-Mer, een strategisch belangrijke stad niet ver van Calais, dat in Engelse handen was. 

Van de zomer van 1545 tot januari 1546 trachtte Howard Boulogne voor de Engelse koning te be-

houden, maar hij maakte grote strategische fouten. Henry Howards tegenstrever, de invloedrijke 

protestant Edward Seymour, wendde deze nederlaag aan om Howards positie aan het Engelse hof 

te verzwakken. Howard keerde in maart 1546 terug naar Engeland. Daar raakte hij betrokken bij 

een samenzwering tegen de koning, of hij was in ieder geval naïef genoeg de schijn te hebben ge-

wekt de troon te begeren. Hij en zijn vader werden in december 1546 gearresteerd. Op 19 januari 

1547 werd Henry geëxecuteerd. Zijn vader bleef eenzelfde lot bespaard, omdat Hendrik VIII op 

28 januari overleed. Wel bleef Thomas Howard tot 1553 in hechtenis.

Henry Howard was als edelman ook een mecenas. Hij liet in 1544 even buiten Norwich en niet zo 

ver van zijn residentie Kenninghall, in het graafschap Norfolk, een aanvang maken met de bouw 

van het kostbare Surrey House. Hij had geletterde lieden in dienst, zoals Junius. Met deze verbin-

tenis volgde Junius een normaal patroon voor een geleerde: gedurende de hele Renaissance was het 

voor humanisten een aanlokkelijk perspectief om een betrekking te hebben bij een invloedrijke 

edelman die zelf smaak had voor cultuur. In het Renaissance-onderzoek is in de afgelopen drie 

decennia steeds duidelijker geworden op welke wijze schrijvers en geleerden als Junius hun werk 

(traktaten, gedichten, edities, toneelstukken, brieven) inzetten om het patronage te verwerven van 

(invloed)rijke lieden als Henry Howard.
1. Curtius Rufus, Gesta Alexandri, ed. Junius, 1546, katern *3r-*5r.
2. Epistolae, pp. 178 en 392. 
3. Epistolae, p. 464.
4. Tracy, Impresario of War, p. 191.
5. Epistolae, pp. 210-211.

20. Thomas Howard, Junius’ patroon.

19. Henry Howard, wiens kinderen Junius lesgaf 
(ca. 1532-33).
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Junius zou jaren later schrijven dat Bonner hem 
‘gouden bergen’ had beloofd indien hij naar Londen 
zou komen.2 Bonner kon zijn beloftes niet nako-
men, misschien omdat aan zijn ambassadeurschap 
een einde kwam in november 1543, na het beleg van 
het stadje Landrecies in Artesië, Noord-Frankrijk. 
Misschien ook was de relatie tussen Bonner en 
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Henry’s politieke en militaire bezigheden hielden 
hem langdurig weg van Kenninghall en hij liet de 
intellectuele opvoeding van zijn kinderen over aan 
 Junius. Maar Junius was bepaald niet tevreden met 
de gang van zaken op Kenninghall. Aan een ano-
niem gebleven markies schreef hij: 

‘De afzondering hier vervult mij met de groot-
ste afkeer. Niets hier stimuleert tot goed ge-
drag, niets kan tot voorbeeld genomen worden. 
 Ambitie en schijnvriendschap sluiten hier elke 
weg tot integriteit af. De gelegenheid om met 
een eerlijke vriend samen te komen wordt me 
ontnomen, de hele situatie is onzeker en ver-
dacht. Over literatuur wordt niet gesproken, 
slechts ongeletterde praatjes worden gehoord. 
En als de hertog [Thomas Howard] hier is, dan 
zet de bandeloze en onstuimige roekeloosheid 
van die onbeleefde jongelui (dat stelletje goud-
hanen) de hele boel op stelten. Als hij er niet is, 

dan bekruipt me weer de onaangename, ja droe-
vig stemmende eenzaamheid.’6

Henry Howard had ook nog twee dochters, van wie 
Jane, de oudste, ‘een van de meest geleerde dames van 
de geleerde tijd’ is genoemd.7 Misschien hielpen ook 
die mee de boel op stelten te zetten als grootvader 
Thomas in de buurt was, want de twee zonen, Tho-
mas en Henry, waren in 1544 respectievelijk pas zes 
en vier jaar oud (of acht en zes jaar, volgens andere 
bronnen), terwijl Jane zeven jaar was, of misschien 
al wel elf. Waarschijnlijk heeft Junius ook aan haar 
lesgegeven. Haar zusje Catherine was waarschijnlijk 
nog te jong om les te krijgen. Junius’ brief doet ver-
moeden dat hij machteloos moest toezien hoe de kin-
deren joelend door Kenninghall renden. De vraag is 
in hoeverre hij met ze kon communiceren: ze waren 
nog te jong om Latijn te verstaan, en hoewel Junius 
een talenknobbel had, en bij zijn komst naar Enge-
land al vloeiend Nederlands, Latijn, Grieks, Frans 

en Italiaans moet hebben gekend, en waarschijnlijk 
ook wel Duits, is het nog maar de vraag of hij zich 
snel voldoende in het Engels verstaanbaar kon ma-
ken. Junius zal zich de taal uiteindelijk wel hebben 
eigen gemaakt, maar het blijft opvallend dat in zijn 
achttalig woordenboek Engelse equivalenten in 95 
procent van de gevallen ontbreken. Misschien com-
municeerde hij in Engeland deels in het Frans, de 
lingua franca van de Europese adel. 
Junius’ brief doet ook vermoeden dat hij het niet 
goed kon vinden met de andere leden van de huis-
houding, alsof er tal van intriges plaatsvonden en hij 
voortdurend op z’n woorden moest passen. Mis-
schien sijpelde in Norfolk iets van de intriges bin-
nen die zich rondom Henry Howard zelf in Londen 
waren gaan vormen (zie kadertekst op pagina 35).
Nadat Henry Howard op 2 december 1546 gevan-
gen was genomen, werd Kenninghall doorzocht op 
bewijsmateriaal. De naasten van de graaf werden 
ondervraagd. Het zou goed kunnen zijn dat ook Ju-
nius toen verhoord is, maar de processtukken zijn 
verloren gegaan. Voor Junius betekende de veroor-
deling van zijn broodheer een absolute ramp, zoals 
hij schreef aan een Engelse edelman: 

‘Toen ik ver weg zat in Norfolk en mijn toen-
malige mecenas, de graaf van Surrey, voor de 
rechtbank werd gedaagd en tot de doodstraf 
veroordeeld, is een goed deel van mijn biblio-
theek, die in zijn studiezaal werd bewaard, ge-
plunderd.’

Kennelijk werden veel van Junius’ boeken en ma-
nuscripten niet op Kenninghall bewaard, maar in 
Londen. Junius heeft getracht een en ander te red-
den:

‘Ik stel nu alles in het werk om mijn bibliotheek 
terug te krijgen (om over de verschuldigde be-
dragen nog maar te zwijgen), en om deze zelfde 
reden ben ik gedwongen de deur plat te lopen 
van tamelijk invloedrijke mensen en van hen bij 
wie mijn boeken verscholen liggen.’8

Junius zal wel deels geslaagd in zijn pogingen: zijn 
langdurige arbeid aan een monumentaal Grieks-
Latijns woordenboek ging niet verloren, en hij kon 

hiervoor nog tal van bronnen raadplegen alvorens 
het in 1548 verscheen. Ook kreeg hij van een  Engelse 
vriend een belangrijk manuscript van de Romeinse 
epigrammendichter Martialis cadeau. 
Junius’ klachten zouden de indruk kunnen wekken 
dat hij in dienst van Henry Howard, die meesten-
tijds niet thuis was, niet veel nuttigs heeft kunnen 
verrichten, maar dat is niet zo. Het rampjaar van 
zijn broodheer, 1546, was voor hemzelf vruchtbaar. 
In 1546 publiceerde hij een editie van de Alexander-
biografie van de Romeinse geschiedschrijver Cur-
tius Rufus. De tekst van dit leven van Alexander de 
Grote is niet geheel overgeleverd en Junius gebruik-
te voor zijn editie een handschrift dat onbekend ma-
teriaal bevatte over de verloren gegane passages. Dit 
manuscript was hem ter hand gesteld door Nicolaas 
van Schoonhoven, de Brugse kannunik. Op 27 au-
gustus 1545 stuurde Junius het handschrift naar de 
Antwerpse drukker Joannes Loeus, inclusief aan-
wijzingen hoe het moest worden uitgegeven. Hij 
had de tekst vergeleken met andere drukken en aan-
gegeven wat er gewijzigd moest worden. Ook had 
hij sommige aantekeningen van anderen in de marge 
doorgestreept. 

‘De afwijkende lezingen moeten met een aste-
risk of een kruisje worden aangemerkt, zodat 
iedereen telkens zelf kan oordelen. Je moet ook 
die tekstvergelijkers (daarmee bedoel ik de boe-
kencorrectoren) herinneren aan hun taak om 
de aantekeningen getrouw en nauwkeurig te 
onderzoeken en niet onverhoopt zomaar iets te 
veranderen. Anderzijds heb ik een paar dingen 
die in de kantlijn stonden ijverig weggehaald en 
heb ik zaken doorgestreept die volgens mij niet 
door beugel kunnen.’9

In 1546 voltooide Junius eveneens zijn editie met 
vertaling van een werk van de Griekse moraalfilo-
soof Plutarchus. Het ging om diens Symposiaca (Ta-
felgesprekken, of, in het Latijn, Sermones conviva-
les) – een verzameling filosofische dialogen in lichte 
toonzetting. Het ging dus niet alleen om de editie 
van de Griekse tekst, maar ook om een Latijnse ver-
taling. Hiermee had Junius al ervaring opgedaan in 
zijn Parijse editie van de medicus Cassius. De editie 
van Plutarchus’ Symposiaca werd eveneens te Parijs 

21. Kerk in Kenninghall, Norfolk. Het gebouw waar Junius woonde bestaat niet meer.

6. Epistolae, pp. 459-460.
7. Casady, Henry Howard, p. 219, n. 82.

8. Epistolae selectae, p. 4. 
9. Curtius Rufus, Gesta Alexandri, ed. Junius, 1546, katern *2r-v. 
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gedrukt, ditmaal door Arnold Birckman, een druk-
ker die Junius in Parijs of misschien in Vlaanderen 
zal hebben ontmoet. In 1546 rapporteerde Junius 
dat het werk aan Plutarchus goed vlotte: hij had al 
twintig katernen klaar. Junius droeg het boek op aan 
zijn nieuwe patroon, de ambassadeur van Karel V 
in Londen, Franciscus van der Dilft. Junius bena-
drukte het belang van de vriendschap (dat was stan-
daard in opdrachtbrieven), gaf aan dat Van der Dilft 
interesse in Junius’ geleerdheid had getoond, en dat 
de ambassadeur zelf ook van geleerde tafelgesprek-
ken hield.
Het lijkt erop dat Junius via zijn nieuwe werkge-
ver, Van der Dilft, de mogelijkheden verkende om 
in het netwerk rond het Habsburgse hof emplooi 
te vinden. Reeds in een brief die voorin de Curtius-
editie is afgedrukt, trekt Junius een vergelijking tus-
sen Alexander de Grote en Karel V om de laatste 
gunstig te stemmen. Misschien had hij al tijdens zijn 
dienst voor Bonner, die immers de Engelse belangen 
bij Karel V moest bepleiten, mogelijkheden gezocht 
om rechtstreeks de patronage van de keizer te ver-
werven – zoals hij tien jaar later zou proberen.
Junius bewandelde echter een tweesporentraject: 
zijn massieve Lexicon Graeco-Latinum, dat in 1548 
te Basel van de pers rolde, droeg hij op aan de jonge 
koning Edward VI, de zoon van Hendrik VIII. In 
1546 schreef Junius dat hij druk bezig was met dit 
woordenboek, en dat hij er tal van relatief onbeken-
de Romeinse en Griekse auteurs voor raadpleegde, 
vooral voor het gebruik van zeldzame woorden, 
bijvoorbeeld medisch vocabulaire. Hij dacht er toen 
al over het op te dragen aan de jonge Edward. Met 
deze opdrachtbrief aan Edward trachtte Junius de 
gunst te verwerven van Edward Somerset, de voor-
malige vijand van Howard die nu als ‘protector’ van 
de jonge koning de eigenlijke macht in handen had. 
Junius zwaaide hem veel lof toe in de opdrachtbrief. 
Deze opdracht bracht de katholieke Junius later in 
zijn leven in aanvaring met Rome (zie hoofdstuk 7). 
Edward VI was een protestantse vorst, en tijdens 
zijn korte bewind van 1547 tot 1553 was Junius ge-
tuige van het doorvoeren van antikatholieke maat-
regelen, zoals het wegruimen van beelden uit de En-
gelse kerken en het aanpassen van de liturgie. 

Het uitgeven van klassieke teksten
Het uitgeven van teksten van auteurs uit de oudheid was de core business van de humanisten. In 
een brief aan zijn vriend Petrus Nannius, hoogleraar in Leuven, geeft Junius te kennen dat hij ‘van 
jongs af aan brandde van verlangen naar oude handschriften’ en vooral dat hij dolgraag ‘de fouten 
die door de nalatigheid van kopiisten, maar ook door de tand des tijds’ waren veroorzaakt, wilde 
verbeteren.10 Dit werk behoorde tot de ‘filologie’: het bestuderen van teksten. Klassieke filologie 
vereiste grote kennis van de Latijnse en Griekse taal, want de teksten waren niet zonder proble-
men. Eeuwenlang was er maar één manier om een tekst te reproduceren: overschrijven met de 
hand. Hoe nauwkeurig een kopiist ook was, hij maakte daarbij altijd fouten. Die fouten werden 
dan weer meegekopieerd als de tekst weer werd overgeschreven door een ander. Sommige kopiis-
ten veranderden ook eigenhandig dingen in de tekst, bijvoorbeeld als ze een fout meenden te kun-
nen verbeteren, of als ze dachten dat een uitleg in de kantlijn eigenlijk in de tekst zelf thuis hoorde. 
De taak waar de humanistische filoloog voor stond was de teksten te ‘emenderen’, te verbeteren. 
Als een humanist een oud manuscript vond met een tekst van een klassieke auteur, bestond de 
kans dat er dingen in stonden die niet deugden, maar ook dat het varianten bevatte die beter waren 
dan de lezingen in de tot dan toe bekende versies. Enkele specialisten in Junius’ tijd waren tot de 
conclusie gekomen dat je je het beste kon baseren op zo oud mogelijke handschriften. Naast deze 
procedure van het vertrouwen op handschriften (‘ope manuscripti’: ‘met behulp van een hand-
schrift’), bestond er ook de techniek van het zich ‘baseren op vindingrijkheid’ (‘ex ingenio’). Het 
idee was dan dat men ook zonder hulp van een nieuw handschrift kon raden waar de tekst fouten 
moest bevatten. Vervolgens was het de uitdaging om met een analyse te komen over wat er mis 
moest zijn gegaan in de tekstoverlevering en om met een zelfbedachte suggestie tot verbetering te 
komen, een zogeheten ‘conjectuur’ (gissing). Dat vereiste kennis van grammatica, geschiedenis, 
literaire context of van parallellen met andere teksten. 
Bij het maken van een nieuwe editie nam een editeur vaak als uitgangspunt een bekende gedrukte 
versie, die dan de ‘vulgaat’ werd genoemd. Hij vergeleek deze dan woord voor woord met een 
handschrift of dacht na over mogelijke tekstproblemen. Vervolgens voegde hij dan in de kantlijn 
zijn suggesties tot verbetering toe. Nieuwe edities kwamen dikwijls tot stand doordat een editeur 
zo’n geannoteerd exemplaar aan de uitgever stuurde. Soms werden de voorgestelde veranderingen 
door de drukker direct (en stilzwijgend) in de tekst zelf doorgevoerd. Ook gebeurde het wel dat 
een editeur een handschrift vond en dat zonder veel omhaal doorstuurde aan een drukker, die het 
door zijn letterzetters liet opmaken. Junius was iets voorzichtiger: hij gaf aanwijzingen over hoe 
het door hem bestudeerde handschrift van de Alexanderbiografie moest worden gezet.  Junius 
volgde dus een standaardprocedure in deze zogeheten ‘tekstkritiek’. Zijn editie van Curtius’ 
Alexanderbiografie werd reeds een jaar later, in 1547, illegaal herdrukt in Lyon door een beroemde 
uitgever van klassieke teksten, Sebastian Gryphius. Dergelijke piraterij was niet ongebruikelijk, 
zeker niet als het om een op school veel gebruikte auteur ging. Curtius’ boek was zo’n school-
auteur: een spannend verhaal over Alexander de Grote, gesteld in helder en eenvoudig Latijn. 

10. Curtius Rufus, Gesta Alexandri, ed. Junius, 1546, katern *3r.

22. De protestantse Edward VI, aan wie de katho-
lieke Junius een woordenboek opdroeg.

Junius rapporteerde in brief:

‘Over het algemeen zou je de indruk krijgen dat 
de school van Luther hier heringevoerd is. Beel-
den zijn uit de kerken verbannen; alle muren 
spreken de woorden Gods, en iedereen heeft de 
mond vol van God; ik zou willen dat ze er ook 
nog naar zouden leven. Hun diensten vinden nu 
plaats in de volkstaal.’ 11

Dat de katholieke Junius aan een protestants vorst 
werken opdroeg laat zien dat hij niet fel antiprotes-
tants was. Interessant genoeg was ook de religieuze 
positie van Junius’ patroon Henry Howard niet al-
tijd duidelijk. Hij kwam uit een katholieke familie, 
maar vertoonde protestantse sympathieën. In 1546 
kwam er volgens zijn tegenstanders een einde aan 
zijn flirt met het Lutheranisme, maar tijdens zijn 
gevangenschap, kort voor zijn executie, gaf hij in 
zijn gedichten toch nog lucht aan zijn protestantse 

11. Epistolae, p. 23.
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 gevoelens. Junius’ eigen religieuze overtuigingen 
zullen in hoofdstuk 7 uitgebreider aan bod komen.
Junius liet er in zijn zoektocht naar patronage geen 
gras over groeien: enigszins opportunistisch had 
hij reeds contact met Van der Dilft in november 
1546, een gelegenheid waarbij hij zijn beklag deed 
over Engelsen die hem verweten teveel op de hand 
van Karel V te zijn. De keizer had namelijk een 
wapen stilstand afgesloten met Engelands vijand, de 
Franse koning (Verdrag van Crépy). ‘Tegen de on-

beschoftheid der Engelsen is geen kruid gewassen’, 
aldus Junius.12 De opdrachtbrief van zijn editie van 
Plutarchus aan Van der Dilft is gedateerd op 7 ja-
nuari 1547, twaalf dagen voor de terechtstelling van 
Henry Howard. Reeds in deze brief spreekt hij Van 
der Dilft aan als ‘allereerwaardigste patroon’. Ver-
volgens verhuisde Junius naar Bridewell Palace, de 
plek in Londen waar van 1545 tot 1553 de Spaanse 
ambassadeurs gevestigd waren. Waarschijnlijk is 
hij ongeveer twee jaar in dienst geweest van Van 

der Dilft, en dus indirect in dienst van de 
Spaanse kroon.13

Bridewell Palace was ook de plek waar 
 Junius een betrekking genoot als persoon-
lijke arts van een onbekend gebleven gra-
vin. Over de tijd na de executie van Henry 
 Howard schreef Junius: 

‘Behalve van mijn rijke salaris was ik 
ook beroofd van mijn niet onachtens-
waardige bibliotheek. Na die ellende 
werd ik in de huishouding opgenomen 
van een adellijke dame die de titel van 
gravin voerde en werd ik bekleed met 
een eretaak tegen een geenszins laag 
jaarsalaris, omdat ik haar met succes me-
dische hulp had verleend (een hulp die 
zelfs de hele troep koninklijke genees-
heren gedurende bijna twee jaar zonder 
succes aan haar had verleend).’14

Nog tot minstens 13 januari 1549 was  Junius 
bij haar in dienst. Hij werkte in deze tijd aan 
zijn woordenboek:

‘Toen mijn royale patroon, in listen 
verstrikt, gedood was en ik in de huis-
houding van een edele dame was opge-
nomen, ben ik begonnen de uitgave van 
het Lexicon persklaar te maken.’15

Nadat het woordenboek gedrukt was, be-
gon Junius aan een werkje dat een wijdlopi-
ge titel zou gaan dragen: Commentaar over 
het jaar en de maanden, waaraan is toege-
voegd een boekje met feestdagen ofwel een 
Hemerologium, waarin via een eenvoudige 
methode al het gedenkwaardige wordt ge-
toond dat bij de Grieken, Joden, Romeinen 
en andere, vreemde volken, op willekeurige 
welke dag plaatsvond en in acht genomen 
werd. Evenzo een kalender waarop de da-
gen van het hele jaar stuk voor stuk bere-
kend zijn, en dat in geenszins  barbaarse La-
tijnse zinnen, telkens in overeenstemming 

de Reformatie in Engeland

In 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg. Daarmee had hij, zo 

bleek achteraf, de aanzet gegeven tot de Hervorming. De scheuring in de kerk leidde tot het ont-

staan van een nieuwe kerk, of eigenlijk van verscheidene nieuwe kerken, die samen bekend staan 

als de protestantse kerken. Hervormers als Zwingli en Calvijn hadden elk hun eigen opvattingen 

over het nieuwe geloof. In Engeland ontstond een vrij unieke situatie: daar leidde een conflict 

tussen koning Hendrik VIII en de paus tot een breuk met Rome. Niet op theologische gronden, 

maar om kerkrechtelijke redenen: Hendrik wilde scheiden van zijn vrouw Catherina van Aragon, 

maar de paus gaf hiervoor geen toestemming. De aartsbisschop Thomas Cranmer verklaarde het 

huwelijk in 1533 nietig, en werd daarop door de paus in de ban gedaan. Toen riep Hendrik VIII 

zichzelf uit tot hoofd van de Engelse kerk en daardoor ontstond een afgescheiden katholieke kerk: 

de Anglicaanse kerk. Het hiërarchische stelsel van bisschoppen bleef intact, hoewel het celibaat 

werd afgeschaft. De theologische richting die de kerk zou inslaan bleef echter ongewis. Cranmer 

stuurde aan op protestantisering, anderen verzetten zich daartegen. Thomas More moest zijn ver-

zet met de dood bekopen. Liturgisch veranderde er onder Hendrik niet zo veel. Met het aantreden 

van de nieuwe, jonge koning Edward VI in 1547 kwam er echter ruimte voor meer protestanti-

sering, iets waar Junius getuige van was. In 1548 werd het Book of Common Prayers geïntrodu-

ceerd, waardoor de diensten voortaan in het Engels in plaats van in het Latijn plaatsvonden. Bo-

vendien werd hierin een theologie geformuleerd met zowel katholieke als protestantse elementen. 

De bakens werden weer verzet toen in 1553 Edwards halfzuster, de katholieke Mary Tudor op de 

troon kwam. Deze trad in 1554 in het huwelijk met prins Filip van Spanje (die spoedig tot Filips 

II gekroond zou worden). Protestanten verlieten massaal het land. In 1558 keerden de meesten 

weer terug toen een einde kwam aan het bewind van ‘Bloody Mary’ en toen haar halfzuster, de 

protestantse Elizabeth, de troon besteeg. Onder haar bewind daalde er voorlopig een protestantse 

rust over de Anglicaanse kerk, maar de spanningen bleven.

12. Epistolae, pp. 84-87.

13. Epistolae selectae, p. 4.
14. Epistolae, p. 179.
15. Epistolae, p. 392.

23. Gecensureerde opdrachtbrief van Junius’ kalenderboek (1553).
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In december 1550 kocht Junius een huis in de Nau-
we Appelaarsteeg in Haarlem.1 Het pand lag bijna 
op de hoek met de Damstraat. Een maand eerder, 
op 1 november 1550, was hij aangetreden als rector 
van de Latijnse School, die hij in zijn jeugd nog zelf 

had bezocht. Zijn toen verkregen bijnaam ‘Feniks’ 
echoode in 1550 kennelijk nog steeds na. Toch was 
zijn rectorschap geen groot succes: reeds op 1 mei 
1552 liep het ten einde.

Hoofdstuk 4

Haarlem of het Habsburgse Hof?

24. Locatie van Junius’ huis in Haarlem in de Nauwe Appelaarsteeg.

1. Van de Venne, Schonaeus, deel 2, p. 23.

	 Haarlem of het Habsburgse Hof?

met de tijd van het jaar.16 Junius had het boekje in 
handschrift gereed, en in die vorm droeg hij het, in 
maart 1550, op aan Edward VI. Daarbij had hij zich 
moeite getroost aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de koning: op de kalender zijn de troonsbestij-
gingen en overlijdensdata van de Engelse koningen 
aangegeven, van Edward I tot Edward IV. Natuurlijk 
staan ook Edward VI’s eigen verjaardag en kroning 
erop. Het mocht echter niet baten: uit niets blijkt 
dat Junius enig gewin had bij deze opdracht. Net 
als zijn opdracht van het Lexicon Graeco-Latinum 
zou ook de opdrachtbrief in het Commentaar over 
het jaar en de maanden de wenkbrauwen van ka-
tholieke lezers doen fronzen: Edward VI werd aan-
gesproken als de ‘verdediger van het geloof’ (fidei 
defensor), een  titel die paus Leo X aan Hendrik VIII 
had verleend, maar na diens breuk met Rome weer 

had ingetrokken; later verleende het Engelse parle-
ment de titel wederom aan de koning. De lezer van 
een exemplaar van dit boekje dat heden ten dage in 
de Koninkijke Bibliotheek te Den Haag wordt be-
waard, was hier zo verbolgen over dat hij met een 
pen de eerste twee letters van defensor veranderde 
van de in of, zodat er nu te lezen staat: Fidei Offen-
sor: ‘vijand van het geloof’.
In maart 1550 nam Junius het nog op voor een 
uit Antwerpen afkomstige uitgever in Londen, de 
drukker Wouter Lynne, gebruik makend van de 
belangrijke contacten die hij in Engeland had op-
gedaan.17 In mei 1550 werd Van der Dilft terug-
geroepen. Ook Junius besloot toen eindelijk terug 
te  keren naar Holland. Toch zou hij Engeland nog 
twee maal  terugzien.

16. Junius, De anno et mensibus commentarius, 1553.
17. Epistolae, pp. 33-36.
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Gedurende zijn slechts achttien maanden durende 
ambtstermijn was Junius niet gelukkig. Hij beklaag-
de zich in een brief aan een collega, een schoolmees-
ter genaamd Zeghers, over diens gebrek aan streng-
heid tegenover de leerlingen. Die beschuldigden 
ten onrechte Junius’ leerlingen van hun eigen kat-
tekwaad. Die van Junius waren ook wel eens stout, 
maar hij ging dan flink tegen hen te keer en stelde 
een voorbeeld. Zeghers moest dat ook doen en zijn 
ogen niet sluiten voor het wangedrag. Junius ried 
hem bovendien aan de vensters van zijn lokaal te 
sluiten, want telkens als hij langsliep viel het hem op 
dat de leerlingen alleen maar uit het raam zaten te 
staren. Junius trof de leerlingen ook veel te vaak op 
straat aan: dergelijk ongedisciplineerd gedrag kon 
niet getolereerd worden. Ze konden beter binnens-
huis gehouden worden.2 In een intieme brief aan 
zijn vriend  Petrus Nannius (Pieter Nanning) legt 
hij uit dat het schoolregime van lesgeven, de drukke 
omgeving en het gebrek aan vrijheid een aanslag 
vormden op zijn gezondheid:

‘Ik liep al lange tijd rond met het voornemen om 
die school te verlaten, ik zocht alleen nog naar 
een goed excuus. Toen deed zich een gelegen-
heid voor die niet beter had kunnen zijn. Die 
uitgelezen kans heb ik dus met beide handen 
aangegrepen en ik stond niet toe dat ze me zou 
ontglippen. Het kwam goed uit, volgens mij, dat 
ik wat tegenslagen in mijn gezondheidstoestand 
heb moeten incasseren. De burgemeesters waren 
bang dat deze ziekte zich lange tijd zou voort-
slepen en dat de school intussen onbeheerd zou 
blijven. Ze hebben een overeenkomst met me 
gesloten. Al vóór Palmzondag werd ik de voor-
tekenen van de ziekte gewaar. Maar ik ben er 
zeker van dat ik de ziekte heb opgelopen door 
het lesgeven op een ongelukkig tijdstip, direct 
na het eten. Zoals jij, als ervaringsdeskundige, 
wel weet, moet je om twaalf uur aantreden. Ge-
deeltelijk merkte ik het ook door de ondraag-
lijke stank die ontstond als het gewone volkje 
samenschoolde. Sowieso weet je dat ik een man 
ben met een bijzondere lichamelijke constitu-
tie en een niet zo sterk gestel. Het schoolwerk 

maakte het er niet beter op. Het was ook niet 
genoeg om één keer ziek te zijn geweest, of ik 
verviel al direct weer tot dezelfde kwaal. Die 
was nog pijnlijker dan de eerste en houdt me 
nog steeds binnenshuis. En dus heb ik reden om 
blij te zijn en mezelf gelukkig te prijzen, en sta 
ik dus toe dat jij mij gelukkig prijst, maar niet 
zozeer omdat het gevaar voor mijn gezondheid, 
zoals ik nu hoop, is geweken. Ik ben er zeker 
van dat ik een nog kwaadaardiger en onoverko-
melijker kwaal zou hebben opgelopen – zo niet 
de dood zelf – als ik nog langer bij dat onwijze 
onderwijs zou hebben gezeten. Nee, je mag me 
juist gelukwensen dat ik de ware gouden vrijheid 
heb heroverd: de vrijheid die de rechtsgeleerden 
zo treffend ‘onschatbaar’ noemen, en waardoor 
ik volgens mij nu pas ben opgeleefd, ook al heb 
ik door mijn slechte gezondheid nog niet kun-
nen genieten van haar zoete vruchten.’3

Een bijkomende factor kan zijn geweest dat Juni-
us geen begenadigd spreker was. Zoals Theodorus 
 Velius het uitdrukte: ‘Hij was niet begiftigd met een 
grote welsprekendheid, want hij stotterde een beet-
je, zodat zijn geleerdheid, voor wie dat niet wist, tij-
dens een korte ontmoeting niet opviel.’4 En dat ter-
wijl van een rector van een Latijnse school verwacht 
werd dat hij in het openbaar retorisch vuurwerk af 
kon steken, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse uit-
reiking van prijsboeken aan de beste leerlingen.5 
 Latijnse scholen hadden in de eerste plaats de taak 
om de leerlingen goed Latijn te leren schrijven en 
spreken. Onderwijs in ‘Latijn’ viel in feite samen met 
onderwijs in retorica en welsprekendheid.6  Idea liter 
moesten schoolverlaters in staat zijn op eigen gele-
genheid een redevoering te schrijven en deze uit het 
hoofd voor te dragen. Als het schoolhoofd zelf stot-
terde, kon dit voor pijnlijke taferelen zorgen.
Bovendien had Junius, die reeds bijna veertig jaar 
oud was, nog helemaal geen ervaring met het bekle-
den van een openbare functie. Tot dan toe was hij 
uitsluitend opgetreden als privé-docent en lijfarts. 
Dergelijke aanstellingen hadden hem tijd genoeg 
gelaten om zich te wijden aan zijn onderzoek. Als 
schoolhoofd echter zal hij zijn tijd hebben moeten 

2. Epistolae, p. 352.
3. Epistolae, pp. 192-194.
4. Velius, Kroniek van Hoorn, p. 791.
5. Van Miert, ‘Retoriek in de Republiek’, p. 69.
6. Van Miert, Illuster onderwijs, p. 153.

7. Gemeentearchief Haarlem, Thesauriersrekeningen 1552 (Archief Stad Haarlem, kast 19, nr. 132), fols 31r-32r.
8. Gemeentearchief Haarlem, Thesauriersrekeningen 1552 (Archief Stad Haarlem, kast 19, nr. 132), fol. 28r. Zie ook Veldman, ‘Enkele aanvullende 

gegevens’, p. 378, n. 23.
9. Gemeentearchief Haarlem, Thesauriersrekeningen 1552 (Archief Stad Haarlem, kast 19, nr. 132), fol. 30v-31r.

besteden aan tal van administra-
tieve en bestuurlijke zaken. Onder 
andere had hij de taak ‘omme den 
jongen clercken ende scholijeren 
te instrueeren’. Daarvoor kreeg hij 
18 pond. Maar omdat er van buiten 
Haarlem veel meer klerken op zijn 
onderwijs waren afgekomen dan 
tevoren berekend (188 in totaal), 
kreeg hij nog eens 41 pond en tien 
schelling. Bij zijn afscheid kreeg hij 
nog 67 pond en 16 schelling mee.7

Direct na afloop van zijn contract 
bij de Latijnse school werd hij aan-
gesteld als stadsgeneesheer. In 1552 
kreeg ‘Meester Adriaen de Jonge, 
oock phisicus ende medicyn bin-
nen Haerlem voor sijn tabbaert 
ende stedecledinge’ een bedrag van 
9 pond uitgekeerd.8 
Reeds op 15 februari 1551 had hij 
een bedrag van 30 pond uitgekeerd 
gekregen ‘omme dat hij mede den 
armen sowel als den rycken me-
dicijnen, als hij daer toe versocht 
werde, geadministreert heeft’.9 
Ook dit was een openbare functie, 
maar wel een waarin hij meer indi-
viduele vrijheid genoot. 

25. Uitbetaling van kleedgeld aan Junius door het Haarlemse stadsbestuur.

26. De geneesheer Petrus Forestus, 
een vriend en collega van Junius.
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Van Junius’ activiteit als stadsarts weten we maar 
heel weinig. Er zijn meer dan vierhonderd brieven 
van Junius overgeleverd, maar in slechts een hand-
vol ervan geeft hij medische adviezen aan vrien-
den en bekenden. Zo is er een serie brieven aan de 
rector van de Latijnse School te Alkmaar, Pieter 
 Vekemans van Meerhout. Een van diens collega’s 
leed aan een ernstige oogziekte, waarvoor Junius 
allerlei gedetailleerde behandelingen voorschreef. 
Zo moest de jonge man zich onthouden van het eten 
van  kapoenen en gekruid vlees. Junius liet hem met 

spoed overkomen naar Haarlem. Als dank voor de 
hulp stuurde Vekemans Junius een patrijs.
Zoals blijkt uit de eerder geciteerde brief over zijn 
periode als rector observeerde Junius ook zijn eigen 
gezondheid. In de brieven aan Meerhout over de 
behandeling van de jonge leraar, beschrijft hij zijn 
eigen lichamelijke ongemakken: 

‘Ik zie ertegen op om je droevig nieuws te 
schrijven, want hetzelfde treurige liedje zal we-
derom in je oren klinken. De pijn die ik als erg 
zwaar ervaar is toch niet tot zwijgen te brengen. 
Gisternacht opende zich het abces in mijn li-
chaam, maar de pijn nam daardoor geenszins af. 
De afgelopen nacht groeide het abces weer uit 
tot een tumor, ofwel tot een pijnlijke puist met 
heel veel spanning erop. De chirurgijn verwacht 
dat er na één of twee dagen een grote hoeveel-
heid verborgen pus uit zal komen als hij open-
gesneden wordt. Intussen zit ik op m’n tanden 
te bijten en draag ik een last die zwaarder is dan 
de Etna.’12

Maar in tegenstelling tot iemand als Pieter van 
 Foreest (zie kader) publiceerde Junius niet over zijn 
ervaringen als geneesheer.

Geheel en al tevreden over zijn Haarlemse functie 
was Junius niet. Hij bleef op zoek naar een com-
fortabeler baan, die hem in staat zou stellen zich te 
wijden aan filologisch onderzoek. In 1553 bracht 
Junius zijn werkje over kalenders en tijdrekenkun-
de naar de drukker. Drie jaar eerder had hij het in 
handschriftelijke vorm opgedragen aan Edward VI, 
en nu werd het in Basel gedrukt.13 De Engelse ko-
ning had geen tijd om er aandacht aan te besteden: 
spoedig zou Junius ook de dood van de Edward VI 
zelf erin kunnen optekenen. Op 6 juli 1553 viel de 
drager van Engelands kroon, vijftien jaar jong, ten 
prooi aan tuberculose. 
Toch liet Junius zich niet ontmoedigen in zijn po-
gingen een machtige patroon te vinden in Enge-
land. Een nieuwe kans bood zich aan toen bekend 
werd dat Edward’s opvolgster, zijn halfzuster Mary 
 Tudor, in het huwelijk zou treden met niemand min-
der dan kroonprins Filips, die spoedig als Filips II 
de Spaanse troon zou bestijgen. Daardoor ontstond 

Hollandse stadsgeneesheren

Veel zestiende-eeuwse steden kenden een stadsarts. In Delft, bijvoorbeeld, was decennialang 

 Junius’ goede vriend Pieter van Foreest (alias Petrus Forestus: 1521-1597) actief (afb. 26). Fores-

tus, ook wel de ‘Hollandse Hippocrates’ genoemd, had in Alkmaar les gehad van zijn oom Pieter 

Nanning, aan wie Junius de bovengeciteerde brief richtte en die later hoogleraar in Leuven zou 

worden. Net als Junius promoveerde Forestus in Bologna in de geneeskunde. In tegenstelling 

echter tot Junius, deed hij in Italië heel veel praktijkervaring op. Later werd hij stadsarts van Alk-

maar, maar het grootste deel van zijn leven was hij stadsarts van Delft, waar hij te maken kreeg met 

een verwoestende pestepidemie. Daar publiceerde hij ook de Observationes medicae (Medische 

Observaties) die hem beroemd zouden maken.10 Net als Junius werd hij in 1575 aangezocht om 

hoogleraar geneeskunde te worden in Leiden, maar hij zou dit ambt nooit aannemen.11

Een andere vriend van Junius, Petreius Tiara (1514-1586), was Forestus’ directe voorganger als 

stadsarts in Delft. Net als Junius ging hij in Haarlem naar school, studeerde geneeskunde in Leu-

ven en promoveerde in Italië. Na zijn Delftse periode werd hij stadsarts in Franeker en later werd 

hij als hoogleraar klassieke talen benoemd aan de Universiteit van Douai. In 1575 werd hij de 

eerste rector magnificus van de Leidse Universiteit. Hij vertaalde Plato en Euripides in het Latijn, 

en schreef ook Latijnse gedichten. 

Een latere beroemde arts en historicus was Theodorus Velius (1572-1630), stadsgeneesheer en 

stadsgeschiedschrijver van zijn geboorteplaats Hoorn. Hij was de eerste biograaf van Junius en 

koesterde grote bewondering voor zijn stadgenoot. Omdat hij twee generaties jonger was dan 

Junius, Foreest en Tiara hoefde hij niet meer naar de Universiteit van Leuven: hij studeerde ge-

neeskunde in Leiden en promoveerde in Padua in de medicijnen.

Junius, Foreest en Tiara hebben een vergelijkbare carrière gemaakt en kenden elkaar ook goed. 

Voor geleerden in de Noord-Nederlandse samenleving boden juist de steden twee aantrekkelijke 

soorten openbare ambten: dat van rector en dat van stadsarts. Vaak konden deze posten dienst 

doen als opstapjes naar een hoogleraarspost. Junius werd in 1574, een jaar voor zijn dood, aange-

steld tot stadsarts van Middelburg en in 1575 werd hem het hoogleraarschap in de medicijnen in 

Leiden aangeboden. Zijn carrière volgde dus een patroon dat heel kenmerkend was voor de uit de 

Noord-Nederlandse steden afkomstige geleerde geneesheren.

10. Loots, ‘Dedicatory letters’. 
11. Bosman-Jelgersma, Pieter van Foreest.

27. De hoogleraar Grieks en geneesheer Petreius  Tiara, een 
vriend van Junius.

12. Epistolae, p. 429.
13. Aston, The King’s Bedpost, p. 181 (n. 242).
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een verbintenis tussen Junius’ voormalige gastland 
en zijn eigen, door Habsburgers geregeerde land.15

Voor de bruiloft werden afgevaardigden uit tal van 
landen uitgenodigd, maar één ambassadeur ontbrak 
volgens Junius: die van de Republiek der Letteren. 
Hij wierp zichzelf daarom als zodanig op en schreef 
een van de meest curieuze bruiloftsgedichten uit de 
zestiende eeuw: een lang epos waarin beschreven 
wordt hoe de Romeinse goden het huwelijk bekok-
stoven en hoe de Spaanse troonopvolger met zijn 
vloot op weg naar Engeland wordt toegewuifd door 
een hele school mythologische zeewezens die uit de 
diepte opduikt. Het werk staat bol van de ontlenin-
gen aan Romeinse dichters, zoals Vergilius, Statius 

en Ovidius. Geletterde lezers zullen deze echo’s 
 direct herkend hebben. En Mary Tudor was zo’n 
geletterde lezer: ze had van jongs af aan les gehad in 
Latijn en Grieks. De kunstzinnige Filips was even-
eens cultureel onderlegd en dus toog Junius met een 
handgeschreven versie van zijn Philippeis onder z’n 
arm naar Londen om zijn mythologische pennen-
vrucht aan te bieden aan het koningspaar, dat op  
25 juli 1554 in het huwelijk trad. Het h uwelijk werd 
gesloten door de Engelse bisschop Stephen Gar-
diner. Aan deze richtte Junius een brief waarin hij 
onomwonden uitkwam voor zijn armoede: zes jaar 
lang had Junius in Engeland vertoefd, en had toen, 
zo schreef hij, jaarlijks vijfhonderd engelmunten 

verdiend, plus gratis kost en inwoning. Toen zijn 
broodheer Henry Howard echter achter de tralies 
was verdwenen op beschuldiging van hoogverraad 
(zie hoofdstuk 3) en de chaos in Engeland steeds 
groter werd, had hij besloten voorlopig naar Hol-
land terug te keren. Toch beviel het hem daar niet: 
‘omdat de armoede me daar op de hielen zat en er 
geen tijd was om in vrijheid en fatsoen aandacht te 
besteden aan de letteren’. Daarom wendde hij zich 
nu tot Gardiner met de vraag of deze voor hem een 
goed woordje kon doen bij Filips, over wiens vrij-
gevigheid hij veel goeds had gehoord. ‘Wat zou een 
toelage van ongeveer honderd kronen voor de lette-

Geschiedenis en medicijnen: hand in hand

Vooral bij Junius en Tiara ging een brede belangstelling en diepe kennis van de klassieke oudheid 

samen met een praktische baan als geneesheer. Deze combinatie was heel typisch voor de medici 

uit de Renaissance. De academisch geschoolde medici kenden goed Grieks omdat ze de werken 

die aan Hippocrates werden toegeschreven en het werk van Galenus dat hierop voortborduurde, 

in de oorspronkelijke taal moesten kunnen lezen. Zij hielden zich dus tijdens hun opleiding op de 

medische faculteit bezig met het bestuderen van oude teksten. Ook op de twee andere faculteiten, 

die van theologie en rechtsgeleerdheid, werden vooral teksten uit de oudheid en latere commenta-

ren daarop bestudeerd. Maar in tegenstelling tot aankomende theologen en rechtsgeleerden liepen 

geneeskundigen-in-spe ook wel eens stage, want aan het bed van een patiënt staan was toch wel 

heel wat anders dan het lezen en verklaren van Galenus. Medici hadden dus altijd al een praktische 

inslag. Deze empirische benadering van de werkelijkheid legden ze eveneens aan de dag in hun 

historisch onderzoekingen. Deze studie beperkte zich niet tot medische geschriften. Als oudheid-

kundigen hadden academisch geschoolde medici verstand van veel meer zaken dan alleen genees-

kunde. Junius was niet alleen gepromoveerd in de medicijnen, maar ook in de filosofie, een heel 

gangbare combinatie in die tijd. Voorbeelden van medici die zich ook met andere wetenschappen 

bezighielden zijn de Hongaar Johannes Sambucus (een goede vriend van Junius), de Zwitsers 

Conrad Gesner en Felix Platter, de Oostenrijker Wolfgang Lazius, de Italianen Girolamo Carda-

no en Girolamo Mercuriale, en de Vlaming Johannes Goropius Becanus (eveneens een vriend van 

Junius). Al deze geleerden bekleedden medische functies, maar hielden zich eveneens bezig met 

historische, taalkundige en oudheidkundige kwesties. Junius was dus echt een kind van zijn tijd.14

14. Siraisi, History, Medicine, and the Traditions of Renaissance Learning.
15. Heesakkers, ‘De ambassadeur van de Republiek der Letteren’, p. 149.

28. Filips II.

29. Mary Tudor.

ren nou uitmaken voor de schatkist van zo’n mach-
tige vorst?’16 
Waarschijnlijk rond dezelfde tijd schreef Junius een 
brief aan Nicolaus Grudius, de broer van de in 1536 
overleden beroemde Latijnse dichter Janus Secun-
dus. Net als zijn broer schreef Grudius prachtige 
Latijnse gedichten en stond hij in nauw contact met 
veel geleerden. Hij was tevens secretaris geweest van 
niemand minder dan Karel V zelf. Hij verkeerde dus 
in de hoogste kringen aan het Habsburgse hof. Ju-
nius meende te weten dat Grudius’ mening hoog 
werd geacht door Filips, ook al kwam Grudius juist 
in dat jaar onder de verdenking te staan grote som-
men gelds te hebben verduisterd. Hij was daardoor 
genoopt zich tijdelijk terug te trekken. Junius be-
loofde zich te ontfermen over zijn papieren, maar 
hij vroeg hem ook zich in te zetten voor zijn wel-
zijn, ‘want uw autoriteit is enorm en kent duizend 
manieren en wegen om te helpen. U kunt de zorg 
bovendien delen met Gonsalvo Perez, die u kent.’17 
Deze Gonsalvo Perez was secretaris van Filips.  Perez 
was zelf een geletterd man en stond in contact met 
vele geleerden. Als voormalig secretaris van de Raad 
van State van Karel V beschikte hij bovendien over 
talloze politieke vrienden. Omdat hij zo dicht bij de 
troonopvolger van Karel V stond, hechtte Junius er 
groot belang aan deze erudiete secretaris aan zich te 
verplichten. En Junius had succes: in een latere brief 

16. Epistolae, p. 15.
17. Epistolae, p. 12.
18. Epistolae, p. 122.
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dankte hij Grudius uitvoerig dat deze hem bij Perez 
had aanbevolen.18

In september 1554 richtte Junius aan Perez zelf een 
brief. Uit deze brief blijkt dat Junius zijn Philippeis 
in handschriftelijke vorm heeft aangeboden aan het 
koninklijk paar. 

‘U moet weten, eerwaarde heer, dat mijn Philip-
peis, dat is ontsproten aan een volgens mij wei-
nig gezegend brein, beloond is met een gift van 
36 gouden kronen. Ik weet niet of het misschien 
minder is dan wat de overeenkomst tussen de 
dichter Choerilus en Alexander de Grote op-
bracht, maar het lange uitstel en vertrek hebben 
zeker het dubbele en nog heel veel meer gekost. 
Misschien heb ik een fout gemaakt in de ma-

nier waarop ik het paar heb aangesproken, want 
er zijn mensen die elke dag met hoogdravende 
titels de ronde doen om iets gedaan te krijgen. 
Waarschijnlijker nog ligt het aan onwetendheid 
van sommige cultuurbarbaren. Uiteraard staat 
de rekening van reis- en verblijfkosten volgens 
mij in geen enkele verhouding tot die dwaling. 
(…) Ik heb namelijk de afgelopen vijf, zes maan-
den behoorlijk wat kosten gemaakt. Daarom 
hoop ik dat u, als u dat wilt, mij gelukkig kunt 
maken en me van mijn schulden bevrijden door 
middel van de autoriteit waarover u beschikt.’19

Een boude brief! Maar voor wat hoort wat, zoals 
Junius heel goed weet, want hij vervolgt: ‘Mijn com-
mentaar op de Romeinse dichter Horatius zal zo snel 
mogelijk het licht zien, en wel opgedragen aan u, als 
het uw geleerde oren gespitst weet te houden.’ Ju-
nius zal zeker gehoopt hebben via Perez alsnog een 
hoger bedrag los te krijgen van Filips. Bovendien, 
als hij Perez aan zich kon binden, dan zou hij voort-
aan één handdruk verwijderd zijn van de machtigste 
man van het Habsburgse rijk. Uit het vervolg van 
deze brief blijkt dat Junius eveneens contact had 
weten te leggen met Juan de Verzosa, een Spaanse 
humanist die talrijke gedichten en kunstige brieven 
in versvorm schreef en die later ook de kronieken 
van Filips II zou gaan schrijven.20 Om Verzosa aan 
zich te verplichten droeg Junius aan hem eveneens 
een geleerd werk op, namelijk een commentaar op 
een deel van het werk van de grootste der Romeinse 
dichters, Vergilius. Junius bewerkte dus een hele 
keur aan mensen om Filips heen: de Engelse bis-
schop Gardiner, de uit de Nederlanden afkomstige 
dichter Grudius en de Spaanse humanisten Perez 
en Verzosa. Zo trachtte hij toegang te krijgen tot 
de  inner circle van geleerden rondom de Spaanse 
troon. 
Dit wordt bevestigd door een ander contact dat 
 Junius opdeed, en wel met de Vlaamse oudheid-
kundige Antoine Morillon, die hij in zijn volgen-
de  arbeid uivoerig bedankte. Teleurgesteld over 
de schamele beloning voor zijn Philippeis keerde 
 Junius in 1554 terug naar Haarlem. Daar had hij het 
ongeluk dat er brand ontstond in zijn werkkamer. 
Op 14 april gaf hij in een brief uitleg waarom hij een 
geplande reis naar Duitsland moest afzeggen: 

‘Hiervan kan ik niet mijn eigen nalatigheid de 
schuld geven, maar, wat echt behoorlijk zuur is, 
een spontane brand in mijn verzameling papie-
ren. Want die hadden zich, zoals het gaat, tot 
een slordige en onuitgezochte stapel opgehoopt 
en werden bewaard om 
als stof voor boeken te 
dienen. Maar ongeluk-
kigerwijze heb ik, zo-
als ik zei, vele maanden 
werk verloren, om niet 
te zeggen jaren werk.’21

Toch wierp hij zich in Haar-
lem op zijn Animad versa 
(Observaties), een zeer ge-
leerd werk met talrijke op-
merkingen, toelichtingen en 
korte essays over passages in 
de literatuur van de klassieke 
oudheid. In dit boek steekt 
Junius verscheidene malen 
de loftrompet op Morillon. 
Uit de Animadversa blijkt 
dat Junius met Morillon 
over verscheidene zaken ge-
sprekken had gevoerd. Ook 
stuurde Morillon Junius op 
zeker moment een manus-
cript toe van een Latijns lof-
dicht uit de Oudheid dat hij 
in een bibliotheek in Arras 
had ontdekt. Het anonieme 
gedicht was al wel bekend in 
Junius’ tijd, maar het hand-
schrift week zo af van de be-
kende versie, dat Junius be-
sloot het in z’n geheel op te 
nemen in zijn Animadversa. 
Ook hier speelt een groter 
belang mee: Morillon was de 
secretaris van Anoine Per-
renot de Granvelle, die vijf 
jaar na de publicatie van de 
Animadversa tot kardinaal 
benoemd zou worden, maar 
in 1556 al een machtig man 

19. Epistolae selectae, pp. 7-8.
20. Verzosa, Annalium liber primus. 21. Epistolae, p. 544.

was. Niet voor niets werden de Animadversa aan 
Granvelle zelf opgedragen.
Uiteindelijk mislukten al  Junius’ pogingen: de com-
mentaren op Horatius en Vergilius werden nooit 
uitgegeven en de handschriften ervan liggen nog  

31. Titelpagina van Junius’ handexemplaar van zijn Animadversa.
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altijd te verstoffen in bibliotheken in Bern en Basel.22 
Junius voegde aan zijn Animadversa nog een cu-
rieus traktaat toe: een De coma commentarium 
(Commentaar over het haar). Zoals Junius in het 
voorwoord uitlegt, schreef hij dit werk om zich te 
verdedigen tegen stadgenoten die afwijzend stonden 
tegen de coupe die Junius zich in Italië had aange-
meten. Junius was namelijk met lange lokken naar 
Italië getogen, maar met stekeltjes terug gekomen. 

Dat vonden ze in Hoorn maar niets. Maar Junius 
was niet van plan zijn zuidelijke haardracht op te 
geven en hij klom in de pen om zich te verweren te-
gen ‘de kracht en de dwingelandij van de gewoonte 
om al wat ongewoon en nieuw is te veroordelen en 
zich tevreden te stellen met wat door langdurige er-
varing is aangenomen, groot is en geheel in de lijn 
past van wat knorrige oude mensen gewoon zijn te 
doen.’23 

Morillon overleed al op 10 oktober 1556, kort na het 
verschijnen van de Animadversa. Ook van hem kon 
Junius dus geen steun meer verwachten. Daarom 
wendde hij nogmaals de blik naar Engeland.
In 1556, het verschijningsjaar van zijn Animadversa, 
deed Junius een tweede editie van zijn boekje over 
de kalender verschijnen. Ditmaal droeg hij het op 
aan de zuster van Edward VI: de katholieke Mary 
Tudor. ‘Omdat ik dit boekje, in mijn eigen hand ge-
schreven, voorheen bij wijze van klein geschenk aan 
uw broer, koning Edward heb gepresenteerd, heb ik 
nu besloten hetzelfde in gedrukte vorm aan te bie-
den aan Uwe Majesteit, waarbij de chronologie van 
historische en gedenkwaardige gebeurtenissen met 
een derde is uitgebreid.’24

In 1557 verschenen Junius’ aantekeningen op een 
satirisch werk uit de oudheid, dat hij een jaar eerder 
in zijn Animadversa aan Seneca had toegeschreven. 
Junius’ aantekening verschenen niet apart, maar als 

onderdeel van een editie met de complete werken 
van Seneca. Toch zag Junius nog kans zijn aanteke-
ningen aan iemand op te dragen. Niet aan een mach-
tige geleerde aan het Habsburgse hof ditmaal, maar 
aan zijn vriend Johan van Cuijk, een Utrechtse bur-
gemeester.

Weer een jaar later verscheen Junius’ prachtige edi-
tie van een Byzantijns commentaar op de epen van 
Homerus, geschreven door de twaalfde-eeuwse ge-
leerde Eustathius van Thessaloniki. Junius had deze 
tekst al overgeschreven toen hij nog in Bologna ver-
keerde (zie hoofdstuk 1). Net als zijn Lexicon Grae-
co-Latinum, zijn kalenderboek en zijn Animadversa, 
werd het gedrukt in Basel, een belangrijk zestiende-
eeuws drukkerscentrum. Het boek van Eustathius 
verscheen met een lang voorwoord van de hand van 
Laurence Humphrey (1525/7-1589), die kort daar-
voor als corrector en vertaler in dienst was geweest 

filologische observaties

Junius gaf zijn in het Latijn gestelde observaties de titel Animadversa. Met dit boek plaatst hij 

zichzelf in een belangrijke humanistische traditie. In deze traditie schreven geleerden boeken met 

losse opmerkingen en inzichten over passages in de antieke literatuur die om een of andere reden 

onduidelijk waren. In veel teksten uit de oudheid waren fouten geslopen omdat ze eeuwenlang 

met de hand werden overgeschreven. De meeste handschriften die humanisten aantroffen in bij-

voorbeeld kloosterbibliotheken dateerden uit de late middeleeuwen. De oudste gingen niet verder 

terug dan de negende eeuw. Slechts bij hogere uitzondering beschikken we nog over handschrif-

ten die ouder zijn. Aangezien een mens gemiddeld drie fouten maakt als hij of zij een bladzijde 

overschrijft, was geen enkel handschrift van één en hetzelfde werk uit de oudheid precies gelijk 

aan een ander handschrift. Waar handschriften van elkaar verschilden, moest de lezer uiteindelijk 

een keuze kunnen maken voor de lezing die de meeste kans had de oorspronkelijke tekst weer 

te geven. Over wat de juiste lezingen waren, bestond een doorlopende discussie onder humanis-

tische geleerden. Om hun oordeel kracht bij te zetten, verlieten ze zich op tal van gegevens. Voor 

problematische uitdrukking in het Latijn keken ze bijvoorbeeld naar parallellen in de teksten van 

andere auteurs of in andere teksten van dezelfde auteurs. Veel passages waren ook onduidelijk bij 

het gebrek aan inzicht in de politieke of culturele context van Griekse en Romeinse geschiedenis 

en gewoontes. Archeologisch bewijsmateriaal of beschrijvingen in antieke encyclopedieën kon-

den helpen die context beter te begrijpen.

Junius’ beroemdste voorganger in dit genre was zonder twijfel de Italiaanse humanist en  filoloog 

Angelo Poliziano (1454-1494), maar Junius verwees ook naar recentere voorbeelden: Celio 

 Rhodigino (1469-1525), Pier Vettori (1499-1585), en de Leuvense hoogleraar Petrus Nannius 

(1500-1557), die hij persoonlijk kende.

de paradoxale lofrede

Er zal in Junius’ verdediging van zijn korte kapsel een kern van autobiografische waarheid hebben 

gescholen, maar ook De coma commentarium is niet los te zien van een humanistische traditie. 

Junius zelf legt ook uit welke dat is: die van het schrijven van lofredes op triviale zaken. Dit was 

een klassieke vingeroefening waarmee redenaars zichzelf trainden in het vinden van zoveel moge-

lijk argumenten om een bepaalde zaak te verdedigen. Het bekendste specimen van dit genre van 

het ‘paradoxale encomium’ (tegenstrijdige lofrede) is natuurlijk de Lof der Zotheid van Erasmus. 

Junius noemt dit ook expliciet als een voorbeeld, maar verwijst ook naar talloze voorgangers uit 

de oudheid, waaronder het gedicht De mug, dat al in de eerste eeuw na Chr. werd toegeschre-

ven aan Vergilius, en de Lof op de kaalheid van bisschop Synesius, die leefde rond 400 na Chr. 

Deze paradoxale lofredes hadden doorgaans een lichte toon en moesten niet al te serieus genomen 

worden. Op een dieper niveau konden ze echter wel op speelse wijze bepaalde morele waarden 

overbrengen, zoals terdege blijkt uit de nog altijd populaire Lof der Zotheid. Geheel geslaagd is 

Junius niet in zijn opzet: de speelse toon ontbreekt in de vermoeiende opsomming van citaten uit 

de oceaan van auteurs uit de oudheid die Junius aanhaalt. Wel laat Junius zien hoe hij, zoals het een 

goed redenaar betaamt, kan redeneren ‘in utramque partem’, dus in beide richtingen: in hoofdstuk 

2 verdedigt hij het dragen van kort haar, maar in hoofdstuk 3 draagt hij juist argumenten aan dat 

het dragen van lang haar niet oneervol is.

22. Bern, Burgerbibliothek, collectio Bongarsiana, hs. B 40; Universiteitsbibliotheek Basel, hs. O III 26. 
23. Leek, ‘Hadrianus Junius draagt geen lang haar meer’, p. 168. 24. Junius, De anno et mensibus commentarium, 1556, katernen a2r-a5v (a2v). 

	 Haarlem of het Habsburgse Hof?

Junius_binnenw.indd   52-53 09-06-11   09:44



Hadrianus Junius - Een humanist uit Hoorn

54 55

van twee Baselse uitgeverijen. Humphrey vertoefde 
in Duitsland omdat hij een felle anti- katholiek was 
en zijn geboorteland had moeten verlaten toen de 
katholieke Mary Tudor aan de macht kwam. Deze 
overleed op 17 november 1558 en Humphrey keer-
de terug. In Oxford werd hij benoemd tot hoofd 
van Magdalen College. Het valt te betwijfelen dat 
Junius ingenomen was met dit voorwoord. Zelf had 
hij het werk willen opdragen aan Joachim Hop-
per, een Fries rechtsgeleerde die raadsheer was in 
de Grote Raad van Mechelen. Junius had een voor-
uitziende blik, want Hopper zou in de jaren daarna 
uitgroeien tot een belangrijk adviseur van Filips II. 
Helaas voor Junius had hij zijn opdrachtbrief te laat 

ingeleverd en was het boek al uitgegeven.25

Het mag opvallend heten dat Junius het tegen het 
einde van zijn leven wel aan de stok kreeg met Rome 
over de opdracht van zijn Grieks-Latijns woorden-
boek aan de negenjarige protestantse koning Ed-
ward VI, maar niet vanwege de opdracht van zijn 
kalenderboek aan dezelfde koning. Wellicht werd 
deze opdracht overschaduwd door de opdracht van 
zijn Animadversa aan Granvelle en die van de twee-
de editie van zijn Over het jaar en de maanden aan 
Mary Tudor.
In 1558 verscheen nóg een belangrijke publicatie 
van Junius’ hand: 850 spreekwoorden. Dit boek 
was nadrukkelijk bedoeld als een aanvulling op het 

spreekwoorden en gemeenplaatsen

Erasmus had in zijn Adagia talrijke spreekwoorden, zegswijzen en idiomatische uitdrukkingen 

uit de Griekse en Latijnse literatuur verzameld en stuk voor stuk besproken. Sommige van die 

besprekingen beperkten zich tot een korte uitleg van de strekking van de zinsnede, maar andere 

toelichtingen mondden uit in complete essays. Erasmus werkte zijn hele leven aan deze verzame-

ling: om de paar jaren publiceerde hij een vermeerderde editie. Uiteindelijk telde de collectie ruim 

4100 spreekwoorden. Het was een van zijn meest succesvolle werken; vrijwel iedere geleerde in 

Europa had het op zijn bureau liggen. Wie een taal goed wil gebruiken, dient zich immers onder 

te dompelen in de beeldenrijkdom van die taal. Native speakers gebruiken nu eenmaal veel meer 

idiomatische uitdrukkingen dan mensen die de taal op latere leeftijd hebben aangeleerd. Als je de 

indruk wilde wekken het Latijn soepel te beheersen, diende je dus veel typisch Latijnse uitdruk-

kingen te gebruiken. Erasmus’ spreekwoordenboek had als bijkomstig voordeel dat het goed te 

gebruiken was omdat het verscheidene thematische registers had. Junius kende de Adagia van 

Erasmus zo goed dat hij ook bemerkte dat de grote Rotterdammer nog lang niet alle spreekwoor-

den uit de klassieke literatuur had verzameld. Door welbewust aan te sluiten bij de adagia-traditie 

verzekerde Junius zich van een lezerspubliek. Spreekwoordenboeken werden veel gebruikt in 

het onderwijs. Junius’ Adagia werd verscheidene keren herdrukt, meestal in een bewerkte versie, 

waarin selecties uit zijn verzameling waren samengevoegd met bloemlezingen uit de adagia van 

Erasmus en die van anderen. Junius sloot dus niet alleen aan bij een bestaande traditie maar gaf 

deze ook actief door aan de generatie na hem.

Het spreekwoordenboek had veel gemeen met het gemeenplaatsenboek. Ook dit vormde een 

standaardonderdeel van de humanistische omgang met teksten uit de oudheid. Boekenwurmen 

zoals Junius konden natuurlijk nooit alles wat ze lazen in hun geheugen opslaan. Een van de 

manieren om de informatie-overdaad het hoofd te bieden, was door kernachtige uitspraken over 

te schrijven in een schrift. Zo’n schrift werd georganiseerd naar trefwoorden. Veelal werden uni-

versele trefwoorden gebruikt zoals bijvoorbeeld ‘hebzucht’ of ‘geschiedenis’. In de theorie van de 

klassieke retorica werden dergelijke termen loci communes (gemeenplaatsen) genoemd: termen of 

uitdrukkingen die gemeenschappelijk door mensen worden gebruikt. Wie een goed systeem bij-

hield van dergelijke gemeenplaatsen kon dit altijd raadplegen als hij een tekst moest schrijven. Zo 

zat je nooit verlegen om een bon mot, een kernachtige citaat of een toepasselijke uitdrukking, bij-

voorbeeld als je iets wilde zeggen over het thema ‘hebzucht’. In de Bodleian Library in Oxford is 

een gemeenplaatsenboek bewaard gebleven van Junius’ hand. Op de voorkant staat te lezen: ‘Als 

iemand een uitspraak over het een of ander wil onderzoeken, laat hem dan uit dit gemeenplaatsen-

boek, als was het uit een zeer goed voorziene opslagruimte, iets nemen dat hem af en toe in zijn 

gesprekken van dienst kan zijn.’ Op bladzijde 14 treffen we bijvoorbeeld het kopje ‘God, en wat 

op God betrekking heeft’ aan.26 Er volgen drie bladzijden met uitspraken over God, gedaan door 

diverse auteurs. Op de laatste pagina van het boek vinden we een lijstje citaten onder het hoofdje 

‘Over uitvindingen, uitvinders en wie welke beroemde dingen bij zijn leven heeft uitgevonden’. 

Auteursnamen en boektitels zijn in rode inkt onderstreept. Op de achterkant staat bovendien 

nog een aardig tweeregelig vers over de Britse volksaard: ‘Gevraagd wordt waarom een Brit vaak 

overspelig is. De oorzaak ligt voor de hand: lui als hij is, houdt hij ervan niets te doen.’ De pointe 

is dat een Brit ook in het overspel niet veel klaarspeelt en er daarom niet moe van wordt.

omvangrijke spreekwoordenboek van Erasmus, de 
Adagia.
Misschien legde het ambt als stadsgeneesheer toch 
nog teveel beslag op Junius: in 1556 bood hij stads-
bestuur van Haarlem zijn diensten aan als secreta-
ris van stadpensionaris Lambrecht Muyterling (of 
Roosveld), maar dit werd afgewimpeld.27 Een taak 
als deze zou ook onder Junius’ niveau zijn geweest: 
hij had commentaren geschreven op de gedichten 
van Horatius en Vergilius, een lang gedicht ge-
schreven voor een koninklijk huwelijk, zich bezig 

gehouden met kalenders in historisch perspectief 
en hij had zich voor zijn Animadversa verdiept in 
de problemen waar een omgevallen boekenkist van 
Griekse en Latijnse auteurs hem mee confronteerde. 
Bovendien was hij bezig de editie voor te bereiden 
van Eustathius en was hij doende zijn spreekwoor-
den te verzamelen en te bespreken.

Met al deze geleerde publicaties, die allemaal in 
Basel werden uitgegeven, was Junius hard op weg 
een internationaal geleerde van formaat te worden.

25. Epistolae, p. 180.

26. Oxford, Bodleian Library, ms. Marshall 43, fol. 14r.
27. Noord-Hollands Archief, Toegangsnummer: 1573, inv. Nr. 162Y, Stadsbestuur van Haarlem (Stadsarchief van Haarlem), 1245-1572, 1556, Inv. 4, 

fol. 174r.

	 Haarlem of het Habsburgse Hof?
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Kort nadat hij ontslag had genomen als rector aan 
de Latijnse school en in plaats daarvan stadsarts was 
geworden, ontplooide Junius veel literaire activitei-
ten, zo bleek uit het vorige hoofdstuk. We weten van 
andere stadsartsen, zoals Petrus Forestus, dat dit een 
druk bestaan kon zijn, maar kennelijk hoefde Junius 
niet al zijn tijd te besteden aan het bijstaan van zijn 
zieke stadgenoten. Misschien voelde hij zich niet erg 
geroepen tot het doktersambt. Het is in ieder geval 
niet waarschijnlijk dat hij veel betaald kreeg voor 
zijn betrekking. In het vorige hoofdstuk hebben 

we al gezien hoeveel moeite hij deed om hogerop te 
 komen. Al deze pogingen liepen op niets uit en het 
lijkt erop dat Junius toen heeft besloten zich neer te 
leggen bij zijn lot in de provinciestad Haarlem. 
Daar was dan ook een heel goede reden voor: Junius 
is al snel vader geworden toen hij zich in Haarlem 
vestigde. In een autobiografische brief van 12 April 
1559, geschreven te Haarlem, schrijft hij dat het 
 besluit om zich blijvend in Haarlem te vestigen al 
kort na zijn terugkeer uit Engeland was genomen: 

Hoofdstuk 5

Haarlem, de thuishaven van Junius

32a. Plattegrond van Haarlem door Johannes Janssonius. 32b. Legenda van de plattegrond van Haarlem door Johannes Janssonius.

	 Haarlem, de thuishaven van Junius
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‘Spoedig nadat de lust om mijn vaderland te 
zien me hier naartoe had getrokken, raakte ik in 
Venus’ net verstrikt, en besloot ik mijn hoofd in 
de muilkorf van het huwelijk te steken. In plaats 
van mijn vaderstad Hoorn, verkoos ik daarom 
Haarlem, een mooi gelegen stad met een schone 
lucht. In deze stad, zoals het gaat, was ik beto-
verd door de schoonheid en schuchterheid van 
een kuise jongedame, die luisterde naar de naam 
Maria Willemsdochter Keizers. Ik rustte niet 
voordat ik met haar in het huwelijk trad en ver-
rijkt was met een niet geringe bruidsschat. En 
dus ben ik hier gebleven, toegewijd aan de zorg 
voor mijn vrouw, en in de hoop op kinderen. 
In de tussentijd was ik bovendien niet zonder 
geesteskinderen.’1 

Veel gedetailleerder is Junius in een andere brief, 
waarin hij beschrijft hoe hij op slag verliefd wordt 
en op vrijersvoeten gaat. De brief is ongedateerd 
en gericht aan de Haarlemse pensionaris Lamber-
tus Jacobus. Junius beschrijft dat hij een wandeling 
maakte met Quirinus Dirksz. Talesius. Deze streng 
katholieke ex-secretaris van Erasmus en wolwever 
was herhaaldelijk burgemeester van Haarlem, maar 
werd in de laatste fase van het beleg van Haarlem van 
verraad beschuldigd en samen met zijn gezin door 
uitgehongerde Haarlemmers gelyncht. Toen diens 
lijk nog niet aan een touw buiten de stadsmuur bun-
gelde, kuierde Junius met hem door de straten van 
Haarlem. Vlak voor het huis van de geadresseerde, 
Lambertus Jacobus, 

‘werd mijn blik plotseling als door bliksem, of 
misschien moet ik zeggen, als door een heldere 
ster getroffen: het licht kwam uit uw huis en 
drong des te dieper in mij door omdat ik er niet 
op bedacht was. Meteen voelde ik ik weet niet 
wat voor vlammetjes oplaaien rond mijn hart. 
Ik voelde (ik zeg het eerlijk) dat het woord van 
de edelste dichter allerminst loos was: ‘Het zien 
van ’t wijfje toch verteert stilaan hun krachten ’ 
[=Vergilius, Georgica, 3.215-216, vert. M. d’Hane 
Scheltema]. Enige tijd sta ik daar zwijgend bij 
mezelf te bekomen van die ongewone vlam. Als 
het weer gaat, informeer ik snel bij Quirinus 
welke schoonheid me zo diep getroffen heeft. 
Hij vertelt me, met de minzaamheid die hem 

 eigen is, dat zij een niet onkuise jongedame is, 
die past bij mijn levenswijze. Hij voegt daar nog 
aan toe de wonderbaarlijke zoetheid van haar 
meisjesachtige inborst en haar getalenteerde 
geest, kortom: prikkels voor mijn ontluikende 
liefde. Dat was pas wat je met een goed spreek-
woord noemt ‘olie op het vuur gooien’. Luister 
nu, alstublieft, naar de rest van het verhaal.
Hoewel ik me schaamde voor m’n verlegenheid 
en geen vertrouwen had in een ontmoeting, 
moedigde hij me aan. Er op wijzend dat u als 
een vader voor het meisje bent en dat zij geheel 
en al is toevertrouwd aan uw voogdij, geeft hij 
te kennen dat het allemaal van u afhangt. Door 
deze woorden van hem voelde ik me een beetje 
gesterkt, en nu wik en weeg ik willekeurig ver-
scheidene plannen af in m’n hoofd. U als enige 
houd ik voor ogen. Ik moest denken aan uw 
eerlijkheid, uw vriendelijkheid en uw alom be-
kende welwillendheid. Ik moest denken aan 
onze goede banden en de goede oude vriend-
schap die er nog was tussen u en mijn vader za-
liger, Petrus Junius, burgemeester van Hoorn. 
En, bij Hercules, hoewel deze gedachten mij 
vertrouwen schonken, stond alleen de schaamte 
me in de weg om u aan te spreken. Deze heb ik 
echter overwonnen, met een regel van Homerus 
in het achterhoofd, die verkondigt dat schaam-
te zinloos is voor een man die iets mist. Daar 
komt nog bij die beroemde uitspraak van Ci-
cero, die zegt dat een brief niet bloost. En dus 
heb ik deze weg verkozen, wat beter voorbereid 
en wat minder gênant. Voor zover het in mijn 
beperkte vermogens lag, heb ik een paar dingen 
op deze wijze geformuleerd. Als u nu vindt dat 
ik niet geheel verwerpelijk ben, als mijn ver-
mogen niet het geringste lijkt en mijn geleerd-
heid niet te versmaden schijnt, als ik zelfs iets 
kan meebrengen dat de moeite waard is, als de 
term ‘vaderlijke vriendschap’ die er tussen u 
en mijn vader was iets te betekenen heeft, als 
uw vroomheid iets vermag, dan zult u, als een 
patroon tegenover een cliënt, als een vaderlijke 
vriend tegenover iemand die geheel bereid is in 
vriendschap te antwoorden, de weg vrijmaken 
voor iets dat u beter begrijpt op grond van deze 
woorden dan als ik ze nog onomwondener zou 
opschrijven.’

Junius vraagt dan om een onderhoud met Jacobus, 
waarin hij raad wil krijgen hoe te handelen en hoe 
te voorkomen dat er geroddeld gaat worden door 
‘de vrouwtjes’. Hij benadrukt nog eens de vriend-
schap die Jacobus had met Junius’ vader, hoewel hij 
erkent dat hijzelf Lambertus nog nooit een dienst 
heeft bewezen.2 
Maar wie was zij? Het antwoord staat in een onge-
publiceerde en anonieme biografie van Junius: 

‘Hier [in Haarlem] sloot Junius vriendschap met 
Lambertus Jacobus van Roosveld, stadssecreta-
ris (en later burgemeester, lafhartig vermoord 
tijdens het beleg). Hij huwde de dochter van 
de zuster van Jacobus’ vrouw, haar nicht Maria 
Keizers, afkomstig uit Dordrecht.’3

Deze Lambertus Roosveld was dezelfde als degene 
aan wie Junius in 1556 zijn diensten als secreta-
ris aanbood (zie hoofdstuk 4). Het huwelijk moet 
vroeg in 1550 plaats hebben gevonden, want Maria 
Willemsdochter Keizer baarde twee kinderen alvo-
rens zij op 31 augustus 1551 overleed, waarschijn-
lijk in het kraambed: Petrus (of Pieter) en Claertgen 
(of Clara Junia).4 Het was wellicht met het oog op 
deze kinderen dat Junius in  december 1552 het pand 
kocht dat aan zijn eigen huis in Nauwe Appelaars-
steeg grensde. Het was het huis dat op de hoek met 
Damstraat lag.5 In de Lof der stad Haarlem van 
 Samuel Ampzing uit 1628 lezen we in de bespreking 
van Junius: 

1. Epistolae, pp. 177-178.

‘Ook heeft hy hier ter ste sijn vrou ter aerd gebragt 
en met een graf-gedicht onsterfelijk gedacht.’6

Het grafdicht, opgesteld in de Grote Kerk, luidde:

De dood is de deur tot het leven.

De allerhoogste en allergrootste God gewijd.

Voor Maria Willemsdochter Keizers, 
zijn zeer geliefde echtgenote,

een zeldzaam voorbeeld van kuisheid 
en bescheidenheid.

Hadrianus Junius, geneesheer,
tot de droevige herinnering van het nageslacht,

om vroomheids wille.

Op augustus’ laatste dag werd mij 
mijn enige hoop ontrukt, mijn echtgenote. 

Ach, grimmig is het lot van een haastige dood.7

2. Epistolae, pp. 109-111.
3. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fol. 69r.
4. Dousa, Novorum poematum secunda editio, katern Cciiijv-Ccvr.
5. Dólleman, Transporten Haarlems patriciaat, jan 1547- febr 1552, fol. 28v, nr. 38.
6. Ampzing, Beschryvinge ende Lof der stad Haarlem, p. 118.
7. Ampzing, Beschryvinge ende Lof der stad Haarlem, p. 120; zie ook Buchelius, Inscriptiones, p. 141 (waar ‘Augusti’ en ‘tumulata’ staan i.p.v. 

‘Augusto’ en ‘truculenta’); Van der Lely, Afbeelding deel 1, fol. 18r zag het monument eveneens, in 1744. Het was niet meer te vinden in 1929: zie 
Bloys van Treslong Prins en Belonje, Genealogische gedenkwaardigheden, deel 3, p. 219. 
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33. Grafschrift van Junius voor zijn eerste vrouw.
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Rond 1555 ging Junius een nieuwe verbintenis aan. 
Volgens een gedicht van Junius’ latere vriend Janus 
Dousa leefden Junius en zijn tweede vrouw twintig 
jaar samen toen Junius overleed.8 Het ging om Adri-
ana Simonsdochter Hasselaer, een zuster van de la-
ter zo beroemd geworden Kenau.9 Hoe dit huwelijk 
tot stand kwam, is niet helemaal duidelijk, maar in 
een ongedateerde brief licht Junius een tipje van de 
sluier op. Hij schreef dat hij een gesprek had gehad 
met ene Reynerus Simonius (dus Reinier Simonsz.) 
‘over een van de twee zusters’. Hij voegde eraan toe 
dat hij een vermogen bezat van 3000 goudstukken en 
dat hij op jaarbasis 300 goudstukken kon verdienen 
met het maken van vertalingen, het opdragen van 
zijn werk aan anderen en met zijn medische prak-
tijk.10 ‘Het is een oud gezegde van Themistocles dat 
wie een schoonzoon uitkiest liever een man wil die 
geen geld heeft dan geld waar geen man aan vastzit’, 
voegde hij eraan toe. Ook met Cornelius van Veen, 
een Leidse pensionaris die gehuwd was met Geer-
truydt Simonsdr (een zuster van Reynerus?) had 
 Junius overleg over zijn aanstaande bruid. Het moet 
toeval zijn dat de genoemde Reinier en Geertruydt 
kinderen waren van een zekere Simon, en dat ook 
Adriana en Kenau Hasselaer dochters waren van 
iemand die Simon heette, namelijk Simon Gerritsz. 
Brouwer (zij kregen de meer voorname achternaam 
van hun moeder mee); voor zover we weten had-
den Kenau en Adriana geen broer Reinier of zuster 
Geertruydt.11

In een gedicht uit juli 1568 zegt Junius dat zijn vrouw 
voor de zesde keer hoogzwanger is.12 In 1573 laat 
hij de groeten doen aan zijn vrouw en kinderen en in 
1574 rept hij van de geboorte van ‘vrouwelijk nage-
slacht’ (zie de hoofdstukken 6 en 9). Volgens Janus 
Dousa werd Junius overleefd door de twee kinde-
ren uit het eerste huwelijk (Petrus en Clara) en door 
zes dochters die Adriana had gebaard.13 Volgens een 
korte biografie uit 1860 werd Junius’ tweede huwe-
lijk ‘met acht kinderen gezegend’.14 Junius heeft dus 
in ieder geval nageslacht gehad uit dit huwelijk.15

Na de in wetenschappelijk en literair opzicht 
vruchtbare  periode van 1553-1558 brak een nieuwe 
periode aan voor Junius. Nadat hij in 1556 vergeefs 
zijn diensten had aangeboden als adjunct van Lam-
bert Jacobus Roosveld, begon hij voor zichzelf. Zijn 
woning had annex een ‘huysken ofte camerken met-
ten erve’. In 1558 richtte hij in dit huis een school-
tje in om les te geven aan kinderen van vrienden en 
kennissen: ‘Het is een klein jaar geleden dat ik me 
wijdde aan de studieruimte die ik binnen de muren 
van mijn huis heb ingericht, om mijn vrienden een 
plezier te doen’, schreef hij in 1559.16 Nog in 1575 
werd gezegd dat het bijgebouwtje ‘eertyts de schole 
van doctor Junius geweest es’.17 Op deze school 
heeft Junius onder andere lesgegeven aan een zoon 
van zijn vriend Petrus Vulcanius, de jonge Bonaven-
tura Vulcanius, die later beroemd werd als hoog-
leraar Grieks aan de Universiteit van Leiden.18

34. Kenau Hasselaer, Junius’ schoonzuster, zoals ze legendarisch werd.

8. Scheltema, Diatribe, p. 45; Dousa, Novorum poematum secunda editio, katern Ccvr.
9. Haarlem, Archiefdienst voor Kennemerland, Rijksarchief Haarlem, 76.24, transportaktenregisters 1562-1566, fol. 55r; verwijzing overgenomen 

uit Van de Venne, Schonaeus, deel 2, p. 24, n. 9. 
10. Epistolae, pp. 94-95.
11. Kloek, Kenau, pp. 56-58.
12. Londen, National Archives, Public Record Office, Calendar of State Papers, vol. 47, nr. 12, fol. 47r.
13. Scheltema, Diatribe, p. 45; Dousa, Novorum poematum secunda editio, katern Ccvr.
14. Van der Aa, Biographisch Woordenboek, deel 9, p. 238.
15. Dólleman, Kenau, p. 9.
16. Epistolae, p. 123.
17. Van de Venne, Schonaeus, deel 2, p. 23.
18. Epistolae, pp. 183 en 123.
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Het jaar van overlijden valt af te leiden uit de laatste regels, die in het Latijn een zogeheten ‘chronogram’ 
 vormen, een gedicht met daarin een jaartal verborgen: 

VLtIMa In aVgVsto rapta est spes VnICa nobIs V+L+I+M+I+V+V+V+I+C+I +
  ConIVX ah properae sors trVCVLenta neCIs. C+I+V+X+V+C+V+L+C+I = 

Ultima in augusto rapta est spes unica nobis 5+50+1+1000+1+5+5+5+1+100+1+
  coniux. Ah, properae sors truculenta necis. 100+1+5+10+5+100+5+50+100+1=
 1551
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Op 7 januari 1562 verkocht Junius zijn 
huis, of twee huizen, in de Nauwe Ap-
pelaarssteeg, aan Gerrit van Berchout, 
‘schout deser stede’.19 Eveneens in 1562 
verkocht Junius twee panden in de Sint 
Margarethastraat.20 In April 1562 ver-
huisde Junius naar een groter onder-
komen: 

‘Ik heb het goed voorziene en rui-
me huis van Braasman gekocht, 
bijna zo groot als een klooster, met 
een boomgaard en een uitgestrekte 
tuin, naast drie of vier slaapkamers 
en gewone kamers, zodat er genoeg 
plaats is voor veel onderwijs aan de 
schoolgaande jeugd, afgezonderd 
van de rest van de wereld.’21

Het huis had een erf en was gelegen op 
de Oude Gracht, op de hoek met de 
Zoetestraat.22

Het is opvallend dat Junius in de perio-
de van 1558 tot 1564 geen enkel boek 
publiceerde. Ongetwijfeld had hij het 
te druk met lesgeven en gezinsleven. 
Haarlem was bovendien een gezellige 
stad, want er woonde een aantal geleer-
den en kunstenaars met wie Junius het 
goed kon vinden: de filosoof en graveur 
Dirck Volckertszoon Coornhert, de 
schilder Maarten van Heemskerck, de 
graveur Philips Galle en, wat later, de 
toneeldichter en schoolrector Cornelius 
 Schonaeus.
Coornhert trad op als de voogd van Christine Braes-
mandochter, degene van wie Junius in 1562 zijn huis 
kocht (haar vader was kort daarvoor overleden). 
Coornhert was graveur van beroep, maar in 1561 
opende hij in Haarlem met enkele vertrouwelingen 
een drukkerij. Als drukkersmerk voerde hij een af-
beelding van een bij en een spin op een roos: de roos 
zal de bij honing opleveren, maar zal vergif zijn voor 

19. Dólleman, Transporten Haarlems Patriciaat, p. 76 (R.A. 76.23, fol. 167r).
20. Of dit overeenkomt met de huidige Lange Margarethastraat of de Korte Margarethastraat is niet duidelijk. Zie Dólleman, Transporten Haarlems 

Patriciaat, onder fol. 33r en 105v.
21. Epistolae selectae, p. 25.
22. Becker, Bronnen tot Coornhert, p. 14: ‘een huys mitten erve, leggende ende staende opten Ouden Graft opten houck van de Soeyerstraete’. Het 

moet gestaan hebben op de plek van het huidige pand op Nassaulaan 4 (zie afb. 35).

35. Junius’ huis in de Zoetestraat in Haarlem.

36. Dirkc Volckertsz. Coornhert, een vriend van  Junius.
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de spin. Junius gebruikte dit motief vier jaar later in 
een van zijn emblemen (nr. 33), dat hij opdroeg aan 
Jan van Zuren, een van Coornherts medewerkers. 
Junius kende Coornhert goed: hij maakte een lof-
dicht op Coornherts Nederlandse vertaling van de 
eerste twaalf boeken van Homerus’ Odyssee, die in 
1561 het licht zag, bij Jan van Zuren. In Nederlandse 
vertaling luidt het: 

o
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Junius sloeg Coornherts vertaaltalent zo hoog aan 
dat hij een paar jaar later aan zijn uitgever voor-
stelde om een werk van hemzelf, zijn Emblemata, 
door Coornhert in het Nederlands te laten verta-
len.26 In zijn Batavia zou Junius nog de lof zin-
gen van Coornhert als ‘een man met een goddelijk 
talent, maar een ongelukkig lot’.27 Hij roemde de 
graveerkunst van Coornhert en diens collega Philips 
Galle als ‘heldere bakens van de kunst, niet van de 
tekentechniek, zoals sommige menen, maar van het 

Vrijdenkerij en tolerantie

De jaren 1560 vormden een in politiek en religieus opzicht verwarrende tijd. Veel mensen in de 

Nederlanden, ook katholieken, waren het niet eens met de harde onderdrukking van protestanten. 

Sommige katholieken zullen ook zeker met het protestantisme gesympathiseerd hebben. Naast 

de gevestigde kerken, clandestien of niet, waren er ook nog tal van spiritualistische stromingen, 

die er vrije gedachten op nahielden. Vaak kwamen die erop neer dat men niet te veel belang moest 

hechten aan ceremoniën en uiterlijke kenmerken van het geloof. Het ging om een persoonlijke, 

misschien wel mystieke band met de Schepper. Zo bestond er een spiritualistische secte, het Huis 

der Liefde genaamd, waar de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn waarschijnlijk lid van was. 

Coornhert manifesteerde zich in deze tijd nog niet zo nadrukkelijk als de vrijdenker waartoe 

hij zou uitgroeien. Vooralsnog beperkte hij zich tot het vertalen van werk van Cicero, Homerus 

en Seneca. In 1562 werd hij stadssecretaris en in 1564 secretaris van de burgemeesters van Haar-

lem. Pas later zou hij zich laten gelden als een uniek en onafhankelijk denker over godsdienst en 

 moraliteit. In 1566 schaarde hij zich aan de zijde van Willem van Oranje. Coornhert kon zich goed 

vinden in het pleidooi voor godsdienstvrijheid. Hij had grote kritiek op de katholieke kerk, maar 

hij had evenmin veel op met de doctrines van het Calvinisme.

In 1567 werd hij op last van het bewind in Brussel gevangen genomen en in Den Haag vastgezet: 

het ‘ongelukkige lot’ waarop Junius zinspeelt in zijn Batavia. Coornhert ontsnapte in 1568 naar 

Duitsland en keerde pas in 1572 terug, toen het tij in Holland gekeerd was. Coornhert kreeg het 

gedurende zijn leven van de zijde van zowel katholieken als van protestanten zwaar te verduren. 

Of Junius ook gesprekken met hem heeft gevoerd over godsdienstige kwesties is niet bekend. 

Junius maakte over het algemeen geen punt van andermans religieuze overtuigingen. Hij was een 

verdraagzaam katholiek, hoewel hij scherp uit de hoek kon komen tegen extremistische opvat-

tingen.29 Deze dichtte hij bijvoorbeeld toe aan David Joris, die in 1556 was overleden in Basel. 

Pas na zijn dood was gebleken dat deze aan het hoofd had gestaan van een doperse sekte. Er werd 

postuum een onderzoek ingesteld en in 1559 werd Joris alsnog veroordeeld. Zijn lichaam werd 

opgegraven en in het openbaar verbrand. Junius schreef een spotgedicht op David Joris, waarin hij 

deze een voortbrengsel van Satan noemde en een godslasterlijk monster.30 Met bijtend sarcasme 

zette hij de volgende titel boven het 18-regelig gedicht: 

‘Op de ketter David Joris, opgegraven uit zijn graf,

niet “opgestaan uit de dood”, zoals hij over zichzelf had verkondigd.’

Junius zal via zijn contacten in Basel, waar de meeste van zijn werken waren uitgegeven, gehoord 

hebben over het lot van David Joris. Hij zal de satire (pas in 1991 uitgegeven) kort nadien hebben 

geschreven, dus precies in de tijd dat hij omging met Coornhert. Coornhert zelf was evenmin te 

spreken over David Joris. In zijn boek Kleyn-Munster noemde hij het werk van Joris een ‘wan 

[mand] van slechte waerheydt, vol van goedtdunckenheyts waen, ende tot walgens toe overvloey-

ende van woortrijcke weerklancken, welcke hy so wonderlijck heeft opghepronckt’.31

Coornhert zelf zou later berucht worden om zijn polemiek met de Vlaamse geleerde Justus Lipsi-

us. Deze was als katholiek geboren, had aan een Lutherse universiteit lesgegeven, en was jarenlang 

verbonden geweest aan de Calvinistische Universiteit van Leiden. In 1591 keerde hij terug naar 

Leuven en naar de schoot van de moederkerk. In een van zijn werken betoogde Lipsius dat niet-

katholieken moesten worden vervolgd. Daarbij had hij een zinsnede gebruikt uit het werk van 

de door hem bewonderde Romeinse filosoof Seneca: ‘Verbrand en snij weg’. Dit was Coornhert 

danig in het verkeerde keelgat geschoten. Maar Coornhert deelde kennelijk wel Junius’ kritiek op 

de pacifistisch ingesteld spiritualist David Joris!

29. Van Miert, ‘Religious Beliefs’. Zie ook Aantekeningen van de verhandelingen in de Sectie-Vergaderingen van het Provinciaal Utrechts Genoot-
schap van Kunst en Wetenschappen, 1851, pp. 54-61 

30. Wesseling, ‘David Joris “Son of God”’, p. 51.
31. Coornhert, Wercken, vol. 3, fol. 44v.

23. Homerus. 
24. Alexander de Grote verspreidde Homerus’ werk in het oosten.
25. Coornhert, Deerste twaalf Boecken Odysseae, katern 8v. De vertaling, van Pierre Tuynman, is overgenomen uit Bonger, Coornhert, pp. 364-365.
26. Epistolae selectae, pp. 63-64.
27. Junius, Batavia, p. 240.
28. Junius, Batavia, p. 240.

weergeven van voorstellingen en tal van verhalende 
scènes op platen van koper of ander materiaal, in 
spiegelbeeld en met behulp van de punt van een gra-
veerstift. De voorstellingen worden gereproduceerd 
door de platen te bestrijken met zwarte inkt of zelfs 
met kleureninkt, en ze omgekeerd te drukken op 
met kalk beslagen platen of papier.’28 Deze gedetail-
leerde beschrijving suggereert dat Junius van dicht-
bij heeft kunnen zien hoe het graveerproces werkte. 
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‘Is er nog ergens een volk weggedoken onder ongunstig gesternte
  dat van Maeonië’s zoon23 niet hoorde lezen de zang?
Deze, toen hij uit zijn vaderlijk huis tot in Bactra, tot Indiërs
  doordrong,24 leerde de taal spreken van uitheems volk.
Daarna begon hij de versmaat van Latium’s kustland te vesten. 
  Weggetrokken vandaar, woont hij in Vlaams-Hollands land.
Hier heeft hij, zoetgevooisd, tenslotte met vloeiende woorden
  nog welluidender spraak, Coornhert volgend, geleerd.
Coornhert, ik wens U geluk met Uw bezieling; dat gij het
  nageslacht eeuwenlang verplicht’ met uw geesteskind!’25
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oCtaVo eXaCto LVstro sIC ora ferebaM C+V+X+C+L+V+I+C+M+
IVnIVs, a deXtra haVd InsCIte eXpressa fIdeLI. I+V+I+V+X+V+I+C+I+X+I+L+I = 

Octavo exacto lustro sic ora ferebam 100+5+10+100+50+5+1+100+1000+
Iunius, a dextra haud inscite expressa fideli 1+5+1+5+10+5+1+100+1+10+1+50+1=
 1562

Na voltooiing van mijn achtste lustrum droeg ik, Junius, 
dit aangezicht, kundig weergegeven door een betrouwbare hand.

Junius roemde in zijn Batavia ook Coornherts op-
volger Philips Galle. ‘Hoezeer overtrof Galle, bij de 
onsterfelijke goden, nog de eerstgenoemde meester! 
[Coornhert] Behalve dan dat die zijn ambacht, zo 
lofrijk begonnen, neerlegde. Naarmate Galle ouder 

wordt, groeit ook de faam van zijn kunst.’32 Junius 
noemde Galle zijn ‘vriend en disgenoot’. In 1562 
graveerde Galle een portret van Junius, waarvoor 
Junius zelf een chronogram schreef: 

32. Junius, Batavia, p. 240.

37. Junius op 40-jarige leeftijd. Gegraveerd portret van Junius, door Philips Galle, 1562, wsl. naar een ontwerp van 
 Maarten van Heemskerck uit 1551; door Janus Dousa uitgeknipt en in zijn Album Amicorum geplakt. 
 Rechts Junius’ eigenhandige inscriptie.

sommige van de Emblemata van Junius.34 Zo lag 
embleem nr. 32 ten grondslag aan het wapen van 
Heemskerck en kwam het terug in een voorstudie 
voor een serie prenten van Heemskerck, die door 
Galle werden gegraveerd. Heemskerck gebruikte 
het eveneens voor een grafmonument dat hij voor 
zijn vader oprichtte. 
Junius schreef minstens 27 Latijnse korte gedichten 
op prenten die door Heemskerck waren ontworpen. 
Zo schreef Junius onderschriften bij vier gravures 
die Coornhert in 1551 sneed naar een ontwerp van 
Heemskerck. Het gaat om een serie van vier pren-
ten ‘waarin de krachten tot uitdrukking komen van 
 Dionysus, dat is van de wijn’. 

Het ‘achtste lustrum’ slaat op Junius’ leeftijd: 8 x 5 = 
40. Junius was in 1562 echter 51 jaar oud. Galle heeft 
als model dus niet Junius in levende lijve voor zich 
gehad, maar een portret van Junius uit 1551. In 1551 
was Galle zelf nog maar veertien, te jong om verant-
woordelijk te zijn voor het oorspronkelijke portret. 
Veel waarschijnlijker is dat Galle’s gravure teruggaat 
op een portret door Heemskerck uit 1551.33 
Junius kende niet alleen Galle’s werk, maar ook de 
ontwerpen van Heemskerck waarop Galle zich ba-
seerde. Waarschijnlijk heeft Galle zelf aan Junius 
gevraagd om Latijnse toelichtingen in versvorm te 
schrijven op sommige gravures. Omgekeerd liet 
iemand als Heemskerck zich ook inspireren door 

Afbeelding 1: De schadelijke Venus en het vocht van de wijnstok 
 ondermijnen het gemoed en maken het irrationeel. 

Afbeelding 2: Veel wijn geeft uitgelaten voedsel aan de
 woeste wellust die de goddelijke geest bezoedelt.

Afbeelding 3: Het Bacchusvocht blust de kracht van de herinnering helemaal uit.
 Het is een snelwerkende ziekte, een zwarte pest voor het verstand.

Afbeelding 4:  Dionysus legt hinderlagen voor de voeten; in een sluwe worsteling
 werpt hij een wankel man met hoofd en al tegen de grond.35

33. Veldman, ‘Heemskerck and Junius’, p. 48.
34. Veldman, ‘Heemskerck and Junius’. 
35. Junius, Pia et moralia carmina, p. 171; Hollstein, Goltzius-Heemskerck, p. 240, nrs. 158-159.
36. Veldman, ‘Heemskerck and Junius’, p. 47.
37. Veldman, ‘Heemskerck and Junius’, p. 38, n. 14.

Waarschijnlijk was het ditmaal Heemskerck die aan 
Junius gevraagd had om deze onderschriften te ma-
ken.36 Een serie prenten van Heemskerck, die de 
titel Divitum misera sors meekreeg (Het treurige 
lot van rijke mensen) is geïnspireerd door ideeën 
van Coornhert, zoals uiteengezet in diens werk ’t 
Roerspel der kettersche Werelt, dat rond 1550 werd 
geschreven. Er waren nog meer banden tussen 

Coornhert en Heemskerck: een broer van Coorn-
herts zakenpartner Jan van Zuren was getrouwd 
met een zuster van Heemskercks eerste vrouw. Na 
de dood van Heemskerck hertrouwde zijn weduwe 
met een andere broer van Van Zuren.37 Er was in 
dit culturele netwerk van de stedelijke elite dus niet 
alleen sprake van vriendschaps- en zakenrelaties, 
maar ook van familierelaties.
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In 1563 verscheen de serie prenten over het treuri-
ge lot der rijkaards in druk, gegraveerd door Galle 
en met Latijnse onderschriften in versvorm van de 
hand van Junius. Junius kende het werk van Heems-
kerck dus goed, ook al lijkt hij niet veel invloed te 
hebben uitgeoefend op de ontwerpen zelf. In de 
 Batavia roemt hij Heemskerck: 

‘omdat hij zijn tijd zo voorzichtig indeelt dat 
er geen dag is dat hij het te druk zou hebben 
om iets te verrichten en zijn kunst uit te oefenen 
door lijnen te trekken. Bovendien is hij buiten-
gewoon productief op tal van vlakken: zowel 
schilderijen als pentekeningen, die gegraveerd 
in druk moeten verschijnen. … Maarten is heel 
gevarieerd in het selecteren van zijn onderwer-
pen en doet voor niemand onder in de subti-
liteit van zijn vondsten. Hij heeft een bewon-
derenswaardig talent voor het uitbeelden van 
lieflijk gelegen dalen en boerderijen, de gang 
van rivieren en kanalen, zeilschepen, of mensen 
die op ezels en karren naar steden rijden, of van 
wandelaars met zomerhoeden tegen de zon.’38

Het was ook Maar-
ten van Heemskerck 
die de afbeeldingen 
verzorgde bij Junius’ 
eerste publicatie na 
een periode van zes 
jaar. Junius gaf een 
uiterst curieus trak-
taatje uit over een 
opvallend uitziende 
paddenstoel die hij 
in de Hollandse dui-
nen had zien groeien. 
Hiermee had Junius 
een primeur: zijn 
boekje is de eerste 
mycologische mo-
nografie (padden-
stoelenstudie) in de 
wetenschapsgeschie-
denis! Het boekje 
kreeg als titel mee: Beschrijving van de Phallus, uit 
het geslacht der paddenstoelen, her en der groeiend 

38. Zelfportret van Maarten van 
Heemskerck, een vriend van 
Junius.

in de duinen van Holland, met een afbeelding naar 
het leven, door Hadrianus Junius, geneesheer. Een 
nieuw verschijnsel, onbekend aan voorgaande eeu-
wen. Het gaat om een beschrijving van een stink-
zwam die de vorm heeft van een mannelijk lid. 
 Junius wilde deze fungus beschrijven omdat het een 

medicijn kon zijn tegen jicht en gewrichtsklachten. 
Meer studie was echter nodig om de werking be-
ter te doorgronden. Junius gaf twee beschrijvingen: 
een in proza en een tweede in versmaten, beide ui-
teraard in het Latijn. Bijzonder aan de beschrijving 
is de empirische benadering:  Junius beschreef de 

39a. De door Junius beschreven paddenstoel, houtsnede in Junius’ beschrijving.

38. Junius, Bataviae, pp. 238-239.

39b. De paddestoel die nu Phallus hadriani heet.
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de klassieke traditie en de botanie in de Renaissance

Junius was niet alleen een kamergeleerde, maar ook een onderzoeker van de natuur. Men kan 

zelfs betogen dat deze twee houdingen geen tegenstelling vormden. Zoals humanisten er sinds de 

veertiende eeuw op uit waren getrokken om handschriften te zoeken in kloosterbibliotheken, zo 

begonnen geleerden in de loop van de zestiende eeuw steeds vaker eropuit te gaan om de natuur 

om hen heen te beschrijven. In beide gevallen deed men dus aan ‘veldwerk’. De bestudering van de 

klassieke teksten had een stimulerende werking op dit onderzoek. De Romeinse encyclopedie van 

Plinius de Oudere, De Natuurlijke Historie, bevatte onderdelen over de flora. Humanisten zoals 

Junius, die goed Grieks kenden, werden steeds beter in het traceren van Plinius’ Griekse bronnen. 

Daarbij trad voortdurend verwarring op in de nomenclatuur van de planten. Het is lastig om zich 

een beeld te vormen van een plant op basis van een technische beschrijving van vorm, kleur, lengte, 

aanhechtingspunten, enz. Tekeningen van planten waren niet overgeleverd in de handschriften, zo 

die er ooit al hadden ingestaan. Om de verwarring het hoofd te bieden, trachtten humanistische 

botanici de beschrijvingen uit de oudheid in verband te brengen met de flora die ze zelf om zich 

heen konden zien. Uiteindelijk bleek de natuur veel meer soorten te bevatten dan in de klassieke 

literatuur beschreven stonden. Het zwaartepunt begon te verschuiven van de klassieke literatuur 

naar de moderne natuur: het bleek eenvoudiger om zelf accurate beschrijvingen te maken dan om 

de verwarring in de oude beschrijvingen op te helderen. Dat laatste werd steeds meer iets voor 

gespecialiseerde filologen. Botanici die daadwerkelijk iets wilden aanvangen met planten, vooral 

om medicinale redenen, hadden er meer baat bij om zelf de wereld te verkennen. Een jongere tijd-

genoot van Junius maakte furore met zijn accurate beschrijvingen van planten en dieren: Charles 

de l’Ecluse of Carolus Clusius. Clusius was in staat om honderden soorten te beschrijven, zelfs 

van buiten Europa. Meestal baseerde hij zich op de informatie van anderen, die hem beschrijvin-

gen, tekeningen en soms zelfs gedroogde planten of zaden toestuurden. Clusius correspondeerde 

niet alleen in het Latijn, maar ook in het Nederlands, Frans, Spaans, en Italiaans. Lang niet al zijn 

correspondenten waren het Latijn machtig, want velen waren geen professionals, maar amateurs. 

Als spin in het web van de Europese botanici oogstte Clusius veel lof en kon hij de basis leggen 

van de botanische tuin aan de Universiteit van Leiden.

Over paddenstoelen publiceerde Clusius eveneens: in 1601 verscheen van zijn hand een traktaat 

met een beschrijving van 120 paddenstoelensoorten, de meeste voorkomend in Hongarije. Dit 

werk is wel de eerste mycologische paddenstoelenstudie uit de geschiedenis genoemd.41 Maar 

Clusius wist wel beter: die eer viel te beurt aan Hadrianus Junius, wiens beschrijving van de Phal-

lus hij expliciet noemt in de beschrijving van enkele giftige paddenstoelen: ‘Deze paddenstoel lijkt 

echter zeer overeen te komen met de Phallus die ooit door de beroemde heer Hadrianus Junius 

is geobserveerd (en bezongen) in de zanderige, aan de oceaan gelegen landen van Holland.’42

Het werk van Junius wordt eveneens genoemd door beroemde botanici zoals Rembertus Dodo-

naeus (1517-1585), Jacques Dalechamp (1513-1588), Matthias Lobelius (1538-1616) en Carolus 

Linnaeus (1707-1778).43 De paddenstoelensoort is officieel vernoemd naar Junius en staat bekend 

onder de wetenschappelijke naam Phallus hadriani. 

Het is juist in de zestiende-eeuwse botanie dat we de kiemen zien van de ontwikkeling van een 

empirische benadering van de natuur, zoals die in andere natuurwetenschappen in de zeventiende 

eeuw gemeengoed zou worden. Deze ontwikkeling staat bekend als de ‘wetenschappelijke re-

volutie’. Gelijktijdig vonden er ontwikkelingen plaats in de filosofie: de Aristotelische filosofie 

verloor terrein door de radicaal nieuwe ideeën van filosofen als Francis Bacon (1561-1626) en 

René Descartes (1596-1650). Ook de wiskunde werd veel belangrijker. Mede vanwege minach-

tende uitspraken van Descartes over de humanistische boekenkennis is het proces van snelle we-

tenschappelijke ontwikkeling altijd geïnterpreteerd als een radicale breuk met de traditie van het 

humanisme. Maar een typische humanist als Junius legde, net als veel van zijn tijdgenoten, wel 

degelijk nieuwsgierigheid aan de dag voor de wereld om hem heen.

paddenstoel ‘zoals ik hem meer dan eens met eigen 
ogen heb gezien, geobserveerd en uitgegraven tus-
sen het rietgras vandaan’.39 Hoewel Junius verwijst 
naar een anekdote uit de oudheid waarin de Griekse 
botanicus Dioscorides een collega verweet uitspra-
ken te doen op basis van horen zeggen, was het in 
de zestiende eeuw geenszins gebruikelijk dat men 
er zelf op uittrok om flora en fauna in detail te be-
schrijven. Junius deed nog meer: hij beschreef ook 
de natuurlijke habitat van de  phallus: hoe de duinen 
zich hadden gevormd, hoe het helmgras daarin een 
rol speelde en hoe dit taaie gras hagen vormt die 
de phallus beschermen tegen het plattrappen door 
voorbijgangers. 

‘De eerste landgenoot die de komst van dit 
kruid een paar jaar geleden heeft ontdekt is, 
voor  zover ik weet, een wagenmenner. Hij 

hinkt en zijn benen staan krom, net als de god 
Vulcanus uit de mythologie. Gesteund door 
Delia, de godin van de jacht, trok deze man er 
vaak op uit om ijverig te jagen op de hazen die 
in de rietkragen huizen. Toen hij een bewijs van 
dit verschijnsel meebracht, toonde hij mij en 
Johannes Gallus, een niet onbekende arts, een 
prachtig schouwspel. Dit wonder der natuur 
ben ik daarna dikwijls met geleerde vrienden 
gaan opzoeken.’40

Junius vervolgt dan met een uitgebreide beschrij-
ving. Uit de toespelingen op de klassieke literatuur 
en mythologie en uit het feit dat Junius ook een be-
schrijving in verzen toevoegde, blijkt wel dat Junius 
een rasechte humanist was, geworteld in de klas-
sieke, literaire traditie. Toch is de beschrijving zelf 
erg accuraat. 

39. Junius, Phalli descriptio, katern B ijv. 
40. Phalli descriptio, katern B iijv.

41. Dörfelt en Heklau, Die Geschichte der Mykologie, pp. 44-48; zie ook David Freedberg in Pegler en Freedberg, The Paper Museum of Cassiano 
dal Pozzo, die wijzen op Junius en Clusius als enige voorgangers van Federico Cesi, mycoloog en stichter van de Accademia Nazionale dei Lin-
cei. Zie Jardine, ‘Prince Cesi and Fungi’, p. 267.

42. Clusius, ‘Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia’, p. cclxxxvii.
43. Greshoff, ‘Een natuurhistorisch document’, p. 141.
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Junius’ roem steeg in 1560 tot een hoogtepunt. Niet 
alleen werd hij uitgenodigd door de koning van De-
nemarken, hij had eveneens een nog rijker aanbod 
van 500 daalders van koning Erik XIV van Zweden 
naast zich neergelegd, ‘vanwege de onvriendelijk-
heid van het klimaat, de ruwheid van het volk, en 
de verre afstand.’1 In het voorjaar van 1567 sloeg hij 
een uitnodiging af van Johann Albert I, hertog van 
Mecklenburg-Schwerin, om aan de universiteit van 
Rostock te komen doceren.2 Het zal waarschijnlijk 
ook in deze jaren geweest zijn dat Junius gepolst 
werd om in Delft stadsarts te worden. Dit was een 
aantrekkelijk aanbod, vond Junius zelf: in Delft wa-
ren meer geleerden dan in Haarlem, zodat hij ken-
nis kon uitwisselen. Ook zou hij er grotere naams-
bekendheid verwerven omdat er ‘een schitterend 
schouwspel van mannen’ in Delft te vinden was.3 
Maar eerst wilde hij meer weten over het salaris. 
Kennelijk viel dat tegen, want voor zover we weten 
is Junius nooit stadsgeneesheer in Delft geworden.
Toch was Junius nog steeds niet tevreden in Haar-
lem. Rond 1564 wilde hij ophouden met zijn 
schooltje, dat hij had ingericht om bij te verdienen. 
Hij begeerde een betere positie en zocht er een aan 
het keizerlijke hof in Praag. Zijn contactpersoon 
was de Hongaarse humanist Johannes Sambucus, 
die aan het hof verbonden was. Eind 1563 of begin 
1564 laat hij deze weten dat hij overweegt om zijn 
editie van Nonius Marcellus (zie onder) op te dra-
gen aan de Habsburgse keizer Maximiliaan II.4 Op 
5 mei 1564 was hij zeker van zijn besluit Nonius op 
te dragen aan de keizer.5 In een ongedateerde brief 
vroeg hij Sambucus om voorspraak.6 Niet veel later, 
waarschijnlijk in juli, schreef hij een lofdicht op de 
keizer.7 Op 23 augustus schrijft hij aan Sambucus 
dat hij een exemplaar van zijn Suda met een hand-
geschreven opdracht naar de keizer zal sturen (het 

boek zou echter nooit verschijnen).8 Op 2 septem-
ber is hij nog zekerder van zijn zaak en schrijft hij 
in een brief aan Sambucus de volgende kathedraal 
van een zin: 

Hoofdstuk 6

De hoogtijdagen van een humanist
Junius droeg zijn werk op aan Johannes Sambu-
cus, een Hongaarse humanist die in datzelfde jaar, 
1564, een bundel emblemen het licht deed zien bij 
de beroemde Antwerpse drukker Christoffel Plan-
tijn. Sambucus had Junius namelijk een boek toege-
stuurd van de beroemde Italiaanse botanicus Petrus 
Matthiolus. De beschrijving daarin van een padden-
stoelensoort die in Italië onbekend was, had Junius 
op het idee gebracht om zijn beschrijving van de 
Phallus uit te geven.

Het lesgeven in zijn privéschooltje had Junius ken-
nelijk nog genoeg vrije tijd gelaten om door de dui-
nen te struinen op zoek naar penisvormige padden-
stoelen, maar volkomen tevreden was hij niet met 
zijn situatie. In het begin van 1564 had hij een inte-
ressant gesprek met Albert Knoppert, een landge-
noot die les gaf aan de universiteit van Kopenhagen 
en op verlof was in Amsterdam. In januari was de 
lijfarts van de Deense koning Frederik II overleden. 
Knoppert had geopperd dat Junius een geschikte op-
volger zou zijn. Om Junius zover te krijgen dat hij 
daadwerkelijk naar Denemarken zou komen, werd 
hem in het vooruitzicht gesteld dat hij tevens aan-
gesteld kon worden als hoogleraar in de medicijnen 
aan de Universiteit van Kopenhagen, een post die 
eveneens in januari vacant was gekomen. Zoals al is 
gebleken, verkeerde Junius graag in hofkringen en 
dus gaf hij gehoor aan de uitnodiging: in het gezel-
schap van zijn vrouw reisde hij af naar Kopenhagen 
(of de kinderen meegingen vertelt het verhaal niet). 
Er werd hem een dubbel salaris in het vooruitzicht 
gesteld: naast geld van de universiteit, zou hij van de 
koning 200 daalders krijgen. Toen Junius aankwam 
beloofde hij daarom een vol jaar te blijven. Maar de 
betaling viel al snel tegen: Junius kreeg 120 daalders, 
plus hofkleding voor twee personen (voor hem en 
zijn vrouw).44 Van de universiteit kreeg hij eveneens 
een geldbedrag uitgekeerd. De hoogleraren boden 
hem bovendien een keertje wijn aan.45 Maar voor 
het overige was Junius niet te spreken over de be-
taling: Denemarken was erg duur. Ook het klimaat 
en de gewoontes vielen hem en zijn vrouw tegen. 
Junius vertrok al snel. In een brief klaagt hij over een 
moeilijke en lange tocht, maar dit belette hem niet 

om zijn oudheidkundige honger te stillen met wat 
geleerd toerisme: in het hertogdom Sleeswijk steeg 
hij van zijn paard om de Danevirke te beklimmen, 
een ongeveer dertig kilometer lange verschansing 
van drie tot zes meter hoog die aan het begin van 
de negende eeuw door de Deense koning Godfried 
gebouwd zou zijn.46 Vóór 9 juni was Junius weer 
in het Haarlemse, waar hij met open armen werd 
ontvangen. Hij toonde zich opgelucht dat hij ont-
snapt was aan de ‘Deense smerigheid’.47 Het hele 
avontuur heeft hooguit drie maanden geduurd. Mis-
schien dat ook het hoogleraarschap hem moeilijk 
was gevallen. Uit bescheidenheid verwees hij in een 
klachtbrief nog wel naar zijn ‘stotterende welspre-
kendheid.’48

De reis op en neer naar Denemarken luidde een 
nieuwe periode in van Junius’ wetenschappelijke 
productie. Na zijn terugkomst verscheen een hele 
reeks nieuwe werken, allemaal bij de Antwerpse 
drukker Plantijn, doch niet voordat hij plannen had 
gemaakt om Haarlem nogmaals te verlaten.

40. De Deense verdedigingsmuur Danevirke, 
 die Junius inspecteerde.

44. Epistolae, pp. 188-190; Veldman, ‘Enkele aanvullende gegevens’, p. 379.
45. Rørdam, Kjøbenshavens Universitets Historie, deel 2, p. 568; verwijzing overgenomen uit Veldman, ‘Enkele aanvullende gegevens’, p. 379.
46. Junius, Batavia, pp. 87-88. Ik dank deze verwijzing aan Nico de Glas.
47. Epistolae, pp. 385, 408, en 426.
48. Epistolae, p. 187.

41. Junius’ vriend, de Hongaarse humanist 
 Johannes Sambucus, met zijn hond Bombo.

1. Epistolae, p. 190.
2. Epistolae, pp. 613-615 en 205-208. 
3. Epistolae, p. 336.
4. Epistolae selectae, p. 66.
5. Epistolae, p. 386.
6. Epistolae selectae, p. 32. 
7. Epistolae, p. 265.
8. Epistolae, p. 378.
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pius. Daarna werd Junius in beslag genomen door 
het werk aan zijn Batavia, maar toen dit historische 
werk (zie hoofdstuk 8) in een eerste versie gereed 
was gekomen (1570), volgde al spoedig een editie 
van Hesychius (1572).
Opvallend is dat al deze werken verschenen bij de-
zelfde uitgever: Christoffel Plantijn, op dat moment 
veruit de grootste drukker van Europa. Plantijn 
richtte zijn bedrijf in 1555 op. In 1562 week hij tij-
delijk uit naar Parijs omdat hij beschuldigd was van 
ketterij. In 1563 keerde hij weer terug en wist hij 
het bedrijf weer draaiende te krijgen: hij richtte een 
vennootschap op en kocht tweedehands persen. Sa-
men met zijn verwanten (hij had alleen dochters, die 
hij uithuwelijkte aan talentvolle zakenpartners14) 
bouwde hij zijn bedrijf uit tot de belangrijkste druk-
kerij van de tweede helft van de zestiende eeuw. 
Plantijn had als Habsburgs onderdaan toegang tot 
de enorme markt van het rijk en liturgisch druk-

werk zoals missalen en brevieren deden het heel 
goed, vooral omdat Plantijn hofleverancier was van 
de Spaanse koning. Het meeste verdiende Plantijn 
echter aan de verkoop van almanakken. Toch be-
diende Plantijn ook de protestantse markt: in Via-
nen hielp hij in het geheim mee om een anti-Spaanse 
drukkerij op te zetten. Zijn vennoten werden in 
1567 verdacht van Calvinistische sympathieën en 
moesten vluchten. Temidden van deze moeilijke 
omstandigheden was Plantijn een meester in het ba-
lanceren. Hij opende zelfs een dochteronderneming 
in het Calvinistische Leiden, die geleid werd door 
zijn schoonzoon Franciscus Raphelengius.
Dat Junius bij Plantijn terecht kon voor zijn edities 
was voor hem een eer en voor Plantijn een winst. In 
1564 had Plantijn de Emblemata van de Sambucus 
gedrukt. Plantijn zag ook wel iets in de Emblemata 
die Junius had gemaakt, want het genre was zeer 
 populair.

‘En als u me veroorlooft wat vrijpostiger te-
genover u te zijn, dan zou ik u willen vragen, 
beste Sambucus, dat (indien het me vrij staat 
een manier te vinden om me te onttrekken aan 
het schooltje waaraan ik me wegens gebrek aan 
inkomsten overgegeven heb om de jongens van 
enkele edellieden te onderwijzen, en wel op dus-
danige wijze dat ik geheel en al word afgehou-
den en buitengesloten van andere zeer waardige 
werkzaamheden, en [indien het me vrijstaat 
om] vrij van armzalig en roemloos werk te wil-
len ademhalen en over te gaan op vrije tijd aan 
de letteren besteed, opdat ik op mijn aangevan-
gen werk een ‘gouden kroon’ kan zetten en heel 
mijn oogst, die ik, om met Plato te spreken, heb 
voorbereid als middel om mijn ouderdom te 
vergeten) dat, zeg ik, u, als de gelegenheid zich 
aandient, alle moeite in acht neemt (voorzover 
mogelijk), en geen enkele gelegenheid onbenut 
laat om uw Junius te helpen en hem uit deze 
spelonk naar het licht te leiden; u, die onder de 
ogen van koningen en vorsten verkeert, als het 
ware op een hoog wereldpodium.’9

In gewoon Nederlands: ‘Beste Sambucus, jij zit 
dicht bij de keizer. Kan jij me niet aan een baantje 
bij het hof helpen? Dan hoef ik mijn tijd niet meer 
te verknoeien met privélessen aan verwende rijke-
luiszoontjes en kan ik eindelijk al mijn boeken 
 afmaken’.
In januari 1565 was Junius in Antwerpen om het 
drukproces te begeleiden van zijn editie van  Nonius 
en waarschijnlijk ook van zijn Emblemata. Hij 
vraagt dan of hij Nonius aan de keizer kan opdra-
gen, dat wil zeggen: met kans op een aanstelling 
of in ieder geval een beloning.10 Op 7 maart 1565 
ondertekent hij dan eindelijk de opdrachtbrief aan 
de keizer. Daarin schrijft hij dat hij van Sambucus 
gehoord heeft dat de keizer erg geïnteresseerd is 
in boeken en een rijke bibliotheek heeft. Dat komt 
goed uit, want Nonius’ werk zelf is ook een soort 
bibliotheek, en het past dus erg goed in de keizer-
lijke collectie. Junius heeft wel meer dan tweedui-
zend correcties op de tekst van Nonius gemaakt.11 
Drie dagen later vroeg hij Sambucus om ervoor te 

zorgen dat het boek ook echt zou worden opgeno-
men in de bibliotheek van de keizer.12 Maar in een 
ongedateerde brief aan de Antwerpse drukker Plan-
tijn, waarschijnlijk daterend van later dat jaar, geeft 
Junius lucht aan zijn teleurstelling dat er van allerlei 
mooie beloftes uit Praag niets terecht is gekomen.13

In 1565 verschenen Junius’ editie van Nonius Mar-
cellus (zie kader op blz. 81), de Emblemata (zie ka-
der op blz. 76) en het religieuze gedicht Anastau-
rosis; in 1566 werden zijn observaties over Plautus 
opgenomen in een Plautus-editie met commentaren 
van verscheidene collega’s; in 1567 zag zijn achtta-
lige woordenboek Nomenclator het licht, in 1568 
gevolgd door zijn edities van Martialis en Euna-

42. Junius’ uitgever Christoffel Plantijn,  
geportretteerd door Rubens.

10. Epistolae, pp. 263-264.
11. Nonius Marcellus, ed. Junius, katern A2r-A5r; Epistolae, pp. 503-508. 
12. Epistolae, pp. 410-413
13. Epistolae selectae, pp. 62-63. 14. Mededeling Sandra Langereis, die een biografie over Christoffel Plantijn voorbereidt.

43. Plantijns drukkerij.
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De individuele emblemen in Junius’ Emble-
mata zijn telkens opgedragen aan vrienden 
of hoogwaardigheidsbekleders. Daarmee 
breidde Junius zijn sociale en professionele 
netwerk verder uit. Junius droeg het werk 
als geheel op aan Arnold Cobelius (Aer-
nout Coebel), ontvanger-generaal van Hol-
land. Hieruit blijkt een nieuwe oriëntatie: 
Junius richtte zich niet meer alleen tot het 
Brusselse hof. Toch liet hij de Habsburgse 
oriëntatie nog niet helemaal varen: één van 
de emblemen is opgedragen aan kardinaal 
Granvelle, die in maart 1564 uit de Neder-
landen werd teruggefloten omdat zijn vij-
andelijke houding tegen het protestantisme 
op teveel verzet stiet.
Junius’ emblemen werden nog zes keer 
herdrukt. In 1567 verschenen een Franse 
en een Nederlandse vertaling (overigens 
niet vervaardigd door Coornhert, ook al 
had Junius deze aanbevolen als vertaler). 
De Franse editie werd nog tweemaal her-
drukt en de Nederlandse nog éénmaal. 
Voor de Noord- Nederlandse Renaissance 
werd  Junius’ Emblemata het belangrijkste 
model. Daniel Heinsius’ Quaeris quid sit 
amor? (Vraag je wat liefde is?) (ca. 1601), 
vormde het eerste boek met liefdesemble-
men in het Nederlands.18 Verscheidene 
emblemen hieruit waren door die van Ju-
nius geïnspireerd.19 Otto van Veens Q. 
Horatii Flacci emblemata (Emblemen van 
Horatius) en Amorum emblemata (Lief-
desemblemen) volgden in respectievelijk 
1607 en 1608. In 1611 gaf P.C. Hooft zijn 
eerste werk uit, de Emblemata amatoria/
Afbeeldinghen van Minne. Jacob Cats’ 
 Silenus Alcibiadis, sive Proteus (Silenus 
van Alkibiades, oftewel Proteus) volgde in 
1618, later opnieuw verschenen onder de 
titel Zinne- en Minnebeelden (1627). Ook 
na een half millennium weten de emblemen 
nog te inspireren: ter gelegenheid van het 
vijfde eeuwfeest van Junius’ geboorte zette 
de Hoornse componist en pianist Willem 
Woestenburg het embleem voor Granvelle 
op muziek.

de Emblemata: een succesverhaal

Het begon allemaal met Andrea Alciato, de Italiaanse humanist bij wie Junius in 1540 in Bologna 

nog over de vloer was geweest (zie hoofdstuk 2). Alciato’s verdiensten lagen op het gebied van 

de rechtsgeleerdheid, maar hij kon ook mooie Latijnse gedichten schrijven. Op zeker ogenblik 

stuurde hij een verzameling gedichten, misschien vergezeld van een paar tekeningen, aan diverse 

vrienden. Een uitgever in Augsburg kreeg hiervan een kopie onder ogen en besloot het werk uit 

te geven met toevoeging van afbeeldingen (houtsnedes). Hij stelde Alciato overigens niet in ken-

nis van de uitgave. Hiermee was het genre van de Emblemata geboren: het gaat om gedichten bij 

een afbeelding, meestal met een motto of gezegde boven de afbeelding. Het was aan de lezer om 

de inhoud van het gedicht in verband te brengen met het plaatje en de morele les die in het motto 

besloten lag. Dat was niet altijd eenvoudig, want de gedichten waren vaak erg geleerd en bevatten 

tal van toespelingen die men zonder diepgaande kennis van de klassieke literatuur moeilijk kon 

interpreteren. Het ging bij het ‘lezen’ van de emblemen dus om een geleerd spel.15 Dit kon ook in 

gezelschap gespeeld worden: het ging er dan om wie het eerste het verband kon leggen.

Alciato’s boek bleek een groot succes en dus besloot hij een door hemzelf goedgekeurde versie 

op de markt te brengen. Deze verscheen in 1534 bij de Parijse drukker Christian Wechel. Acht 

jaar later zou Junius in opdracht van deze drukker vanuit Parijs een brief richten aan Alciato om 

toestemming te krijgen de emblemen opnieuw te drukken. Junius kende het genre dus van dicht-

bij. In minder dan een eeuw tijd verschenen wel honderd edities van Alciato’s Emblemata, nog 

niet meegerekend de vertalingen in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en zelfs gedeeltelijk in het 

Engels. Vaak ging het om selecties uit de emblemen. Er ontstond in Europa daardoor een gemeen-

schappelijke canon van ‘zinnebeelden’. Geen wonder dat andere auteurs Alciato begonnen na te 

volgen en natuurlijk zagen ook uitgevers hier brood in. In Frankrijk begonnen auteurs voor het 

eerst zelf dit soort ‘plaatjes met praatjes’ te combineren. Om een voorbeeld te geven van het succes 

van het genre voor alleen al het Franse taalgebied: in de zestiende en zeventiende eeuw verschenen 

minstens 635 embleembundels in het Frans of met Franse teksten erin.16 Sambucus was de eerste 

navolger buiten Italië en Frankrijk. Plantijn gaf diens bundel emblemen in 1564 uit. Junius werd 

door Sambucus geïnspireerd. Twee eeuwen lang speelden emblemen een grote rol in het Europese 

literaire leven. Tegenwoordig is er zelfs een heel tijdschrift gewijd louter aan de bestudering van 

dit historische fenomeen.17

15. Enenkel, ‘Emblematic Authorization’.
16. Adams et al., Bibliography of French Emblem Books. 
17. Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies, 1986-heden.

18. Opnieuw uitgegeven in 1607 of 1608 onder de titel Emblemata amatoria. Ondanks de Latijnse titel betrof het dus een werk in de volkstaal.
19. Wesseling, ‘Devices, Proverbs, Emblems’.

44.  Junius’ embleem voor Granvelle, in zijn Emblemata van 1565.
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Junius en het Nederlands

Men kan zich afvragen waarom Junius zijn Latijnse Emblemata niet zelf in het Nederlands ver-

taalde. Nederlands was tenslotte zijn moedertaal. Het antwoord is dat Junius geen ervaring had 

met het actieve gebruik van het Nederlands als een literaire taal. Alle proza en poëzie die hij schreef 

was in het Latijn. Van alle ca. 430 brieven die over zijn van zijn correspondentie is er slechts één in 

het Nederlands gesteld en die is gericht aan zijn dochter, die het Latijn niet machtig was. 

Het Nederlands, voortgekomen uit het Middelnederlands, werd pas in de loop van de zestiende 

eeuw een echte literaire taal, vooral door de inspanning van de rederijkers. Lange tijd ging de intel-

lectuele elite ervan uit dat een echt literaire tekst alleen in het eerbiedwaardige Latijn gesteld kon 

worden. Er waren natuurlijk wel uitzonderingen, zoals de Sonnetten van Petrarca, maar Petrarca 

zelf hechtte meer waarde aan zijn Latijnse werken. Onder invloed van nationalistische tendensen 

gaan in de tweede helft van de zestiende eeuw steeds meer dichters ertoe over om in de landstaal te 

dichten. Junius’ broodheer Henry Howard is de geschiedenis ingegaan als de ‘poet Earl of Surrey’, 

omdat hij de sonnetvorm in de Engelse literatuur introduceerde. Na hem schreef Philip Sidney de 

eerste echte theoretische verhandeling over het gebruik van het Engels als een waardige concurrent 

van het Latijn voor het schrijven van gedichten. Halverwege de zestiende eeuw was in Frankrijk 

een groep van zeven dichters actief die bekend is geworden als de Pléïade: zij kwamen op voor het 

Frans als een geschikte taal om klassieke poëzie in te dichten. Deze voorbeelden inspireerden ook 

Junius’ jongere tijdgenoten, zoals Janus Dousa en vooral diens vriend, de Leidse stadsecretaris Jan 

van Hout. Een generatie later zouden humanisten als Hugo de Groot, Daniel Heinsius en Petrus 

Scriverius een lans breken voor het gebruik van het Nederlands als poëtische taal. Met P.C. Hoofts 

Nederlandsche Historien vond het Nederlands ook een monument in proza.

In Junius’ eigen tijd gebruikten mensen als Coornhert al het Nederlands als wetenschappelijke 

taal, maar pas gedurende de laatste jaren van Junius’ leven kwam het onafhankelijkheidsstreven op 

en groeide het idee dat het belangrijk was de ‘eigen’ taal te bevorderen. Voor Junius kwam dit net 

te laat: hij legde een grote belangstelling voor het Nederlands aan de dag, maar als classicus was hij 

veel beter getraind in het schrijven van Latijn. Dat gold eveneens voor Janus Dousa, die het dich-

ten in het Nederlands volmondig steunde, maar wiens pen de juiste Nederlandse woorden niet 

kon vinden. In de woorden van de grote humanist Justus Lipsius uit Vlaams-Brabant: ‘U, Dousa, 

volgt de oude weg en taal, terwijl u, Van Hout, de nieuwe taal prefereert: uw moedertaal.’ Lipsius 

moedigde Jan van Hout dus aan, maar moest net als Dousa zelf toegeven niet in staat te zijn in het 

Nederlands te dichten.20

20. Heesakkers, ‘Lipsius, Dousa and Jan van Hout’, p. 100.

45. Junius’ vriend, de Latijnse dichter Janus Dousa.
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In de Emblemata van Junius vinden we een brief 
 afgedrukt die Sambucus richtte aan Junius: 

‘Ik heb je Emblemata ontvangen. Je bent er 
weliswaar veel te bescheiden over, maar toch 
zul je zien dat het publiek er anders over denkt, 
want ze zijn erg goed, gevarieerd en elegant, en 
ze zullen gemakkelijk getuigen wie de auteur 
en drukker zijn. Wat betreft je verlangen om 
mijn emblemen te zien, die zullen misschien 
niet vóór april verschijnen, omdat de graveur 
en beeldontwerpers traag zijn. Als ze je onder 
ogen komen, dan zal je geen zin meer hebben ze 
te lezen, en zeggen dat ze less than zero21 zijn. 
Maar jij geeft ons eindelijk de Suda, helemaal 
hersteld, en de uitleg van Griekse bijvoeglijke 
naamwoorden, en Nonius en andere boeken. 
En alsof je nog niet genoeg gedaan hebt wil je 
ook nog je pensioen uitstellen en maak je je op 
voor andere projecten. Op deze manier zul je 
voor jullie Erasmus, wanneer je die in inhoud 
begint te evenaren, evenmin onderdoen in de 
hoeveelheid boeken.’22

Sambucus dateerde deze brief op 10 februari 1564 
en daaruit valt op te maken dat Junius zijn emble-
men in ieder geval toen al deels gereed had, ruim 
voordat ze begin 1565 uitkwamen. Sambucus blijkt 
bovendien op de hoogte van Junius’ andere pro-
jecten, onder andere de editie van Nonius. Junius 
antwoordde met de opdrachtbrief van zijn Phallus 
(1 maart 1564), waarin hij schrijft: ‘Conform je wens 
zal ik Nonius Marcellus, omdat ik zie dat je die wilt 
hebben, aanstonds uitgeven, op talloze plaatsen ver-
beterd en ontdaan van een laag vuiligheid, zo God 
mijn pogingen gunstig gezind is.’23 Het zou nog 
ruim een jaar duren, want eerst moesten de Emble-
mata zelf nog uitgegeven worden. Op 7 maart 1565 
droeg Junius dan eindelijk zijn Nonius-editie op aan 
keizer Maximiliaan II. Hij stuurde ook een exem-
plaar aan Sambucus. 

Uit het voorafgaande is gebleken dat Junius in de 
jaren rond 1564 intensief contact hield met Johan-

nes Sambucus. Deze was in 1563-1564 in de Neder-
landen geweest en had toen ook een omweg over 
Haarlem gemaakt om Junius op te zoeken. Toen 
hij aanklopte bleek Junius niet thuis te zijn. Des-
gevraagd werd Sambucus verteld dat Junius in een 
kroeg zat te praten met enkele voerlieden, dus met 
karrendrijvers. Sambucus was zo ontdaan dat de 
grote geleerde zich inliet met types van laag allooi 
dat hij direct rechtsomkeert maakte. Junius werd 
achteraf op de hoogte gesteld van het bezoek van 
Sambucus en was danig teleurgesteld. Hij excuseer-
de zich tegenover de Hongaarse geleerde omstandig 
voor zijn ongure gezelschap: hij verkeerde alleen 
met de voerlieden om van hen te vernemen welke 
vaktermen ze gebruikten, zodat hij deze kon ver-
werken in zijn Nomenclator!24 Inderdaad zagen we 
al bij de bespreking van de Phallus hoezeer infor-
matie, verstrekt door een karrendrijver, Junius van 
pas was gekomen. Junius gaf het werk van Nonius 
de titel De proprietate sermonum (Over het eigene 

Junius en de lexicografie

De Romeinse auteur Nonius Marcellus is niet heel bekend. Nonius leefde eind vierde/begin vijfde 

eeuw n. Chr. Hij publiceerde een lexicon, een soort woordenboek dus, dat de titel De compen-

diosa doctrina heeft gekregen (Beknopte wetenschap). In tegenstelling tot de woordenboeken die 

we vandaag de dag kennen, is het niet alfabetisch opgesteld, maar juist thematisch. Het behan-

delt twintig onderwerpen, bijvoorbeeld grammatica of voedsel. Voor elk van die onderwerpen is 

Nonius te rade gegaan bij andere auteurs. De waarde van zijn boek is vooral dat hij citeerde 

uit teksten die verder niet zijn overgeleverd. Nonius is dus een goudmijn voor fragmenten van 

 verloren gegane werken uit de oudheid. Het was typisch het soort werk waar Junius van hield. 

Al vóór zijn Animadversa van 1556 had Junius zich met Nonius beziggehouden. Hij bezat name-

lijk een handschrift met de tekst van Nonius en dit manuscript week op sommige punten af van 

de gedrukte standaardversie. Met behulp van het handschrift was Junius in staat talrijke verbete-

ringen in de tekst aan te brengen. In de Animadversa maakt Junius ook veelvuldig gebruik van een 

latere Romeinse auteur, Fulgentius Pla(n)ciades, die zelf veel had overgenomen uit Nonius. Junius 

was bezeten van dit soort lexicografische woordenboeken: in 1572 zou hij een editie bezorgen van 

de Griekse Alfabetische verzameling van alle woorden, van de vijfde-eeuwse grammaticus Hesy-

chius. Ook hield Junius zich bezig met andere Griekse woordenboeken of lexica. Zijn grootste 

onderneming behelsde de uitgave van de Suda, een Griekse encyclopedie uit de tiende eeuw n. 

Chr. (Sambucus noemde dit al in bovengeciteerde brief). De onbekende auteur van dit enorme 

werk citeerde, net als Nonius had gedaan, veelvuldig uit de klassieke literatuur en is daarom erg 

belangrijk voor onze kennis van veel Griekse werken waar we verder niets vanaf weten. Junius’ 

editie van de Suda zou nooit gereed komen, maar hij gebruikte dit naslagwerk veelvuldig voor zijn 

Animadversa. Ook putte hij veel uit Eustathius’ commentaar op Homerus, waarin eveneens veel 

fragmenten waren overgeleverd. Als we dan nog bedenken dat Junius in 1548 een Lexicon Graeco-

Latinum en in 1567 zijn achttalige woordenboek Nomenclator het licht liet zien, een uitgave voor-

bereidde van het bijvoeglijke naamwoordenboek van Ravisius Textor (postuum gepubliceerd) en 

een grote collectie bijnamen bijhield die hij de titel Stromata gaf, dan moeten we constateren dat 

Junius een obsessie had voor lexicografische naslagwerken. Ook zijn vriendschap met de taal-

kundige Johannes Goropius Becanus wijst daarop. Deze werd berucht omdat hij betoogde dat de 

taal die Adam en Eva in het paradijs hadden gesproken niet het Hebreeuws was, maar Antwerps- 

Brabants. Hij ondersteunde deze these met bizarre etymologische theorieën, die zijn nagedachte-

nis meer kwaad hebben gedaan dan gerechtvaardigd is.25 Zo zou de naam van Adam afgeleid zijn 

van het woord ‘haat-dam’: een dam tegen haat. Ook Junius had een voorliefde voor etymologieën, 

al waren die minder gewaagd.

46.  Keizer Maximiliaan II, aan wie Junius zijn 
 editie van Nonius Marcellus opdroeg.

21. Hier gebruikt Sambucus Grieks in plaats van Latijn en schrijft hij letterlijk: ‘minder waard dan mest’. 
22. Junius, Emblemata, katern A3v.
23. Junius, Phallus, katern A ijr.
24. Colomiès, Opuscula, 1668, pp. 132-133; Des Maizeaux, red. Scaligerana, … et Colomesiana, vol. 1, p. 557. Paulus Colomesius of Paul Colomiès 

zegt dat hij dit verhaal heeft gehoord van Isaac Vossius. 25. Zie Toon van Hals bespreking op http://tuin-der-talen.wik.is/Welkom/1_Digitale_bibliotheek/4_Overzicht_publicaties/Becanus
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van talen) en voegde er bovendien, onder de titel De 
prisco sermone (Over de oude taal) de editie aan toe 
van Fulgentius’ Expositio sermonum antiquorum 
(Uiteenzetting van de antieke talen).26

Maar wie dacht dat Junius vanaf nu uitsluitend be-
zig zou zijn met lexicografie onderschat zijn veelzij-
digheid. In 1565 verscheen namelijk nog een derde 
werk bij Plantijn, maar dit was van een geheel an-
dere orde: het ging om een lang en vroom gedicht 
in het Latijn over het lijden van Christus aan het 
kruis, Anastaurosis, of de Passie van onze Verlos-
ser Jezus Christus. Junius droeg het werk op aan de 
Fries Viglius van Aytta van Swichem, die in 1549 
president van de Geheime Raad was geworden. 
Deze had eerst, na een studie in Leuven en Padua, 
carrière gemaakt als rechtsgeleerde. Viglius werkte 
nauw samen met Granvelle, was een vertrouweling 
van Filips II en voorzitter van de Raad van State. Als 
zodanig was hij een voorvechter van het katholie-
ke geloof. Junius’ gedicht over het lijden van Jezus 
spoorde hiermee. De Anastaurosis is een losse pa-
rafrase van het lijdensverhaal van Christus, gegoten 
in een taal die sterk doet denken aan die van klas-
siek Romeinse dichters. Enkele malen valt  Junius 
ketterse ideeën aan, maar dat zijn dan altijd opvat-
tingen die reeds in het vroege christendom door 
kerk vaders werden bestreden. ‘Ontken je soms dat 
Christus mens  geweest is? Of dat hij zelf schuldig 
was aan zijn lijden omdat hij gewillig zijn dood te-
gemoet trad? Hou snel op met verdere tegenwer-
pingen!’ In de marge heeft Junius laten afdrukken: 
‘Origenes tegen Celsus’.27 Dit slaat op het verweer 
van de kerk vader Origenes tegen de Griekse filosoof 
Celsus uit de tweede eeuw na Christus, die onder de 
titel Het ware woord een traktaat tegen Jezus had 
gepubliceerd. Ook elders in het gedicht heeft Junius 
zelf in de marge aangegeven dat hij zich baseert op 
kerkvaders als Cyrillus van Alexandrië en Chry-
sostomus. Deze kerkvaders genoten juist bij katho-
lieken veel aanzien. Ook blijkt uit dit gedicht dat hij 
met Nonius bezig was: hij gebruikt het vrouwelijke 
woord alvus (maag, (onder)buik) in een mannelijke 
vorm, en beroept zich daarvoor op een geval dat 
door Nonius Marcellus wordt geciteerd. De Anas-
taurosis is niet het enige godsdienstige gedicht van 
Junius: hij zette een derde van de psalmen om in een 
versmaat die veel gebruikt werd door de Romeinse 

dichter Horatius en schreef ook een geloofsbelijde-
nis in Latijnse verzen. Deze werken werden echter 
pas na zijn dood gepubliceerd.
De Anaustaurosis was een werk van geringe omvang, 
en dat gold ook voor Junius’ aantekeningen op de 
Romeinse comediedichter Plautus. Die werden in 
1566 toegevoegd aan een editie van de comedies van 
Plautus die door Johannes Sambucus werd geredi-
geerd en bij Plantijn uitgegeven. Sambucus baseerde 
zich op het werk van een voorganger, maar voegde 
behalve de noten van Junius ook die van enkele an-
dere filologen toe. Waarschijnlijk heeft Junius zelf 
zijn aantekeningen op Plautus aan Sambucus opge-
stuurd en verder niet veel aandacht besteed aan dit 
project. Zijn tijd had hij namelijk hard nodig om een 
andere grote onderneming tot voltooiing te bren-
gen: zijn achttalige woordenboek Nomenclator, dat 
in 1567 het licht zou zien, eveneens bij Plantijn.
De volledige titel van de Nomenclator luidt in verta-
ling: Namennoemer, die van alle dingen de eigen-
lijke namen geeft, uitgelegd in verscheidene talen. 
Het boek week in een aantal opzichten af van een 
gewoon woordenboek.28 Meestal werd een woor-
denboek gebaseerd op een reeds bestaand lexicon. 
Junius had dat zelf ook gedaan met zijn Lexicon 
Graeco-Latinum uit 1548. Maar deze keer begon hij 
helemaal opnieuw. Hij gaf bovendien voor Latijnse 
woorden niet alleen de Griekse betekenis, maar ook 
de Italiaanse, Spaanse, Franse, Duitse en Nederland-
se betekenissen; in een relatief gering aantal gevallen 
(ongeveer vier procent) eveneens het Engelse equi-
valent. Hieruit kan men opmaken dat Junius zich 
bewust was van het groeiende belang van de volks-
talen in een tijd dat de eenheid van het Latijnstalige 
christendom uiteen viel en waarin het begin is te 
zien van het proces van de vorming van de moderne 
naties. De Nomenclator is een zogeheten ‘onoma-
siologisch’ woordenboek: het is onderverdeeld in 
thema’s en per thema zijn de woorden alfabetisch 
gerangschikt. Die thematische onderverdeling was 
Junius al bij Nonius tegengekomen. Er bestonden 
grofweg twee types van deze onomasiologische 
woordenboeken: pedagogische, voor het onderwijs 
en wetenschappelijke, die systematischer en metho-
discher waren. Dat tweede type woordenboeken 
kreeg vaak de naam Nomen-clator mee en in Euro-
pa was Junius’ Nomenclator het allerbekendst. Het 

boek is grofweg in tweeën gesplitst en telt in totaal 
ongeveer zesduizend lemmata of ingangen verspreid 
over 85 hoofdstukken of thema’s. Elk hoofdstukje 
begint met een korte inleiding over het thema. De 
indeling van Junius vertoont frappante keuzes: het 
eerste hoofdstuk is niet gewijd aan God en religie, 
zoals men had kunnen verwachten, maar aan zaken 
die met boeken te maken hebben. Daarmee onder-
streept Junius het wetenschappelijke karakter van 
zijn woordenboek. Het eerste deel van het woor-
denboek behandelt de dagelijkse wereld van de 
mens (dieren, voedsel, kleding, beroepen, kleuren, 
gebruiksvoorwerpen, etc.). Het tweede deel gaat 
meer over natuurwetenschappelijke onderwerpen. 
Hierin is een oververtegenwoordiging te ontwaren 
als het gaat om medische woorden, hetgeen onge-
twijfeld samenhangt met Junius’ eigenlijke profes-
sie. Soms geeft Junius ook aanvullende informatie, 
zodat het woordenboek op zulke plekken enigszins 
op een encyclopedie lijkt. Een voorbeeld: 

‘Holus vel olus, quaecumque herba esculenta, ab 
olla nomen sortita, quod in cibum veniat; Láchanon. 
Al. Gartenkraut/kochkraut/esskraut. B. Backcruyt/
salaet/warmoes cruyt/moescruyt. G. Toute sorte 
d’herbe pour manger. It. Ogn’herba buona da man-
giare. H. Ortaliza.’29 

In vertaling:

Groente: elk eetbaar gewas. De naam komt van olla 
(pot), dat dichtbij voedsel staat. Grieks: Láchanon. 
Duits: Gartenkraut, Kochkraut, Esskraut. Neder-
lands: Backcruyt, salaet, warmoes cruyt, moescruyt. 
Frans: Toute sorte d’herbe pour manger. Italiaans: 
Ogn’herba buona da mangiare. Spaans: Ortaliza. 

Junius werd in de systematische opzet van zijn No-
menclator waarschijnlijk beïnvloed door het werk 
van de Zwitserse encyclopedist en arts Conrad Ge-
sner (1516-1565). Daarmee schoot Junius het doel 
voorbij dat hij uiteenzette in zijn eigen voorwoord: 
het boek zou bestemd zijn voor gebruik op school. 
Maar daarvoor was het veel te geavanceerd. Toch 
werd het boek een groot succes: het is veruit Junius’ 

meest herdrukte werk geworden. De meeste her-
drukken waren in feite bewerkingen: het boek werd 
ingekort en vaak werden een paar talen eruit gela-
ten.30 Zo verschenen er voor de niet-Nederlandse 
markt schooluitgaven zonder Nederlands, maar 
ook veel Latijns-Duitse bewerkingen en eveneens 
Latijns-Frans-Nederlandse bewerkingen of alleen 
Latijns-Nederlandse. Er verschenen zelfs Tsje-
chische en IJslandse bewerkingen. Ook kwamen 
er verscheidene boeken op de markt met de titel 
 Nomenclator contractus (Beknopte Namennoemer). 
Sommige lemmata werden weggelaten in de school-
edities. De eerste Nederlandse schooluitgave van 
1585 liet bijvoorbeeld uit het hoofdstuk De mens 
enkele woorden weg die minder geschikt werden ge-
acht voor jeugdige oren: excrementum (‘vuylicheyt 
des lichaems’), excrementum alui (‘gevoech, mest, 
stront’), lotium, urina (‘vryne, pisse, oft zeyck’), 
 papilla (‘speene, tepel’) en uterus (‘de moeder’). 
Aan de andere kant werd het boek ook uitgebreid 
en wel met een pedagogisch verantwoorde appen-
dix van aardrijkskundige namen. Een in Antwerpen 
verschenen schooluitgave uit 1630 handhaafde de 
 geciteerde woorden wel, maar schrapte weer andere: 
Genitale, pudendum, verendum (‘de schaemte, de 
schamelickheydt’), genitura (‘het natuerlick saet’), 
hirus (‘stanck van de oxelen’), menses, menstruum 
(‘der vrouwen siecte, oft stonden’), en penis (‘de 
manlickheyt, oft ’t smans roede’).31

Het boek had bovendien invloed op andere woor-
denboeken, zoals het Nederlands-Latijnse woor-
denboek van Cornelis Kiliaan uit 1599. Ook bij li-
teratoren in het buitenland bleef Junius’ werk niet 
onopgemerkt. De Duitse satiricus Johann Fischart 
(ca. 1545-1591) raadpleegde het veelvuldig voor zijn 
Affentheuerliche und ungeheuerliche Geschicht-
schrift vom Leben, Rhaten und Thaten der Helden 
und Herren Grandgusier Gargantoa und Pantagru-
el (1575).32 De Spaanse toneeldichter Lope de Vega 
citeerde de Nomenclator negenmaal in zijn Jerusalén 
conquistada (1609).33

De Nomenclator bevestigde Junius’ roem als een in-
ternationaal geleerde van formaat. Het droeg er ook 
toe bij dat Henricus Bruno, conrector van de Latijn-

26. Nonius Marcellus, De proprietate sermonum.
27. Junius, Anastaurosis, p. 68.
28. De hiernavolgende paragraaf is gebaseerd op Van Hal, ‘Man of Eight Hearts’.

29. Junius, Nomenclator, p. 130.
30. Claes, ‘Schooluitgaven’.
31. Claes, ‘Schooluitgaven’, p. 60.
32. Weidman, ‘Hadrianus Junius als Quelle für Johann Fischart’. 
33. Vosters, ‘Lope de Vega y Adriano Junio’. 

	 De hoogtijdagen van een humanist

Junius_binnenw.indd   82-83 09-06-11   09:44



Hadrianus Junius - Een humanist uit Hoorn

84 85

se school in Hoorn, rond het midden van de zeven-
tiende eeuw het volgende opschrift liet aanbrengen 
op de pui van het huis in de Kerkstraat waar Junius 
geboren was: 

Hier lag eens Junius, nog taelloos als een kind,
Wiens wedergae men niet in seven taelen vint.

 
Een latere editie van de Nomenclator kreeg de toe-
voeging ‘achttalig’ mee. Maakte Bruno zelf gebruik 
van een editie die één van de acht talen had weggela-
ten? Of telde hij het Nederlands of het door Junius 
weinig gebruikte Engels niet mee? Misschien wilde 
Bruno wel zeggen dat Junius, die Nederlands als 
moedertaal had, geen concurrentie ondervond uit 
de overige zeven taalgebieden.
Toen Junius’ Nomenclator was verschenen bleef 
hij niet stilzitten. Al lang had hij een misverstand 
uit het verleden willen wegruimen en dat pakte hij 
nu aan. Wat was er gebeurd? Toen Junius’ boeken 
en papieren in Engeland zoek waren geraakt na de 
plundering van de bibliotheek van Henry Howard, 
deed hij veel moeite zijn bezittingen terug te krij-
gen. Of dat helemaal gelukt is, is niet duidelijk. Wel 
slaagde Junius erin de hand te leggen op een manus-
cript met daarin de gedichten van de Romeinse epi-
grammenschrijver Martialis. Al in zijn Animadversa 
had hij van dit manuscript gebruik gemaakt. Daarin 
schreef hij: 

‘Ik voel me genoodzaakt om in deze gevarieerde 
massa materialen aan de zeer plezierige dichter 
Martialis een paar van zijn eigen, dat wil zeggen 
van zijn amusante epigrammen terug te geven. 
Tot op heden ontbreken deze in de gedrukte 
edities. Ik trof ze aan in een eerbiedwaardig 
oud handschrift dat voor mij in Engeland werd 
overgeschreven door een heel eerlijk man, Bir-
gam. … Ik heb deze epigrammen des te gewil-
liger toegevoegd omdat het me pijn doet dat 
mijn nieuwe versie van Martialis’ Epigrammen, 
inclusief deze appendix, die ik zes jaar geleden 
[dus in 1549 of 1550] naar een drukker heb ge-
stuurd, nog steeds niet is uitgegeven.’34

Junius’ geduld zou drie jaar later pas beloond wor-
den, althans daar leek het op, want in 1559 gaf de 

Baselse drukker Petrus Perna eindelijk Junius’ 
versie uit. Tot grote ergernis van Junius werd hij-
zelf echter nergens in de editie genoemd en stond 
het werk vol met drukfouten. Junius kreeg pas ge-
noegdoening toen zijn eigen editie in 1568 opnieuw  
verscheen, ditmaal bij Plantijn en onder zijn eigen 
toezicht. Nu ging het een stuk vlotter en Junius 
droeg het werk op aan de veelbelovende dichter-
edelman Janus Dousa. Toch bleef het ongeluk deze 
editie volgen: tot op de dag van vandaag worden er 
nog steeds overzichten van Martialis-drukken gege-
ven waarin Junius’ editie gedateerd wordt op 1566 
in plaats van 1568.35

Een ander filologisch werk uit die tijd bezorgde 
 Junius eveneens enkele hoofdbrekens, alhoewel het 
dit keer niet lag aan de drukker, maar aan degene aan 
wie het werd opgedragen. In 1568 verscheen Junius’ 
editie van de Sophistarum vitae (Levens der sofis-
ten), een biografisch werk van de Griekse sofist en 
historicus Eunapius (vierde eeuw n. Chr.), vergezeld 
van Junius’ Latijnse vertaling. Eunapius bespreekt 
in dit werk de levens van een aantal relatief onbe-
kende Neoplatoonse filosofen en sofisten (leraren in 
redeneerkunst en filosofie).
Junius droeg het werk op aan niemand minder dan 
koningin Elizabeth van Engeland, die in 1558 haar 

halfzuster Mary Tudor was opgevolgd. Daarmee 
was dus weer een protestants vorstin aangetreden 
op de Engelse troon. Junius liet zich door die ge-
loofsovertuiging niet afschrikken, zoals hij evenmin 
was teruggeschrokken voor het protestantisme van 
Edward VI. Waarom hij besloot zijn boek aan Eli-
zabeth op te dragen, is niet helemaal duidelijk. Hij 
hoopte natuurlijk op een fikse beloning, maar het 
was de vraag of Elizabeth überhaupt enige aandacht 
aan de Hollandse humanist zou schenken, laat staan 
een geldbedrag of een andere gift. De opdrachtbrief 
is gesteld in dezelfde ronkende toon als die welke 
hij aan Elizabeths jonggestorven halfbroertje richt-
te. Hij ondertekende de opdracht aan Elizabeth op  
15 maart 1568. Ook ditmaal dacht Junius er goed 
aan te doen hoogstpersoonlijk naar Londen af te 
reizen om het boek aan de vereerde vorstin te over-
handigen.
In deze opdrachtbrief van zijn Eunapius-editie wees 
Junius op de beroemde opvatting van Plato dat de 
staat het beste geregeerd kan worden door filoso-
fen. Dit was een gemeenplaats die Junius al vaker 
had gebruikt: ze komt ook voor in de opdrachten 
aan Edward VI van het Lexicon Graeco-Latinum en 
van De anno en aan Mary Tudor in de tweede edi-
tie van De anno. Hij gebruikte het bovendien in de 
opdracht van Nonius Marcellus aan Maximiliaan II. 
Met deze uitspraak begaf Junius zich in een debat 
over wat de ideale vorst zou moeten doen. Volgens 
tal van klassieke auteurs, door Junius aangehaald, 
was het voor een vorst zaak om het goddelijke te 
kennen en met die kennis de wereld der mensen te 
besturen. Elizabeth werd op het hart gedrukt om te 
regeren over haar onderdanen als een moeder over 
haar kinderen. Junius droeg het werk aan haar op in 
de hoop op een gunst en om het boek te beschermen 
tegen aanvallen. Hij voegde er bovendien nog een 
zogeheten acrostichon aan toe: een gedicht waarvan 
de beginletters van elke regel een naam vormen, in 
dit geval die van Elizabeth en haar titels. In zijn brief 
aan de lezer werkte Junius het thema van de ideale 
vorst verder uit: die moest vooral ook kennis hebben 
van de geschiedenis. Daarom was het nuttig kennis 
te nemen van de levens van de sofisten, vooral om-
dat die nog nergens anders te vinden waren: het ging 
 namelijk om de eerste editie van deze Griekse tekst.

De betaling voor het boek bleef echter uit. Op  
12 april richtte Junius, nog steeds in Londen, zich 
in een Latijns gedicht tot William Cecil, 1st Baron 
Burghley en een vertrouweling van de koningin.36 
In juli zouden nog vijf gedichten volgen: 

‘Al wat ik in mijn spaarpot had is nu verbruikt
 vanochtend had ik voor studeren geen tijd 
De Muze is door lange ontwenning verzwakt 
 ik ben geheel tot vodden en rafels 
 teruggebracht.’ 

Een dag later heet het in een gedicht aan Cecil:

‘Zo is mij nog geen enkele hoop aan het licht 
 gekomen op een geldbedrag. 
Reeds viermaal loste de goudharige Titan 
 [=de zon] de sterren af
sinds mijn kinderen een ijdele hoop op mijn 
 terugkeer koesteren
en mijn vrouw zich dicht bij haar zesde 
 barensweeën bevindt.’38

 
Uit deze laatste opmerkingen kunnen we opma-
ken dat Junius’ vrouw Adriana Hasselaer voor de 
zesde maal zwanger was. Een ander, korter, gedicht, 
eveneens in het Latijn, is gericht aan Cecils vrouw 
 Mildred:

34. Junius, Animadversa, p. 233; over dit handschrift, zie Heesakkers, ‘Junius’ two editions of Martial’s Epigrammata’.
35. Heesakkers, ‘Junius’ two editions of Martial’s Epigrammata’.

47.  Koningin Elizabeth I, aan wie Junius 
 zijn editie van Eunapius opdroeg.

48. Junius’ gedicht aan Lady Cecil, in zijn eigen hand.

36. Londen, National Archives, Public Record Office, Calendar of State Papers 12, vol. 46, nr. 61, fol. 139r.
37. Ibid., vol. 47, nr. 9, fol. 15r.
38. Ibid., fol. 16r.
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Daarna volgde nóg een gedicht voor Lady Mildred 
Cecil. Hierin prees Junius de geleerdheid van Lady 
Mildred. Zij is ‘een deelgenoot die het waard is om 
gelezen te worden in deze bijeenkomst’ (nl. van de 

muzen). ‘Laat ons dichters allen wierook en altaren  
in gereedheid brengen voor Lady Cecil, die is toe-
gevoegd aan het koor der muzen’.40 Een laatste 
 gedicht was weer gericht aan Cecil zelf:

‘Aan de doorluchtige, schone Lady Cecil

Groot kind van de grote [Sir Anthony] Cooke,  praat in op je man
sta erop dat hij bij de Godin [=Elizabeth] mijn geschenken aanbeveelt. 
Breek het uitstel. Bewerk dat ik of met lege of volle handen terugkeer.
Moge ik onder jouw bescherming naar huis terug kunnen keren.’39

‘Moet ik eraan twijfelen dat ik ontsnapt ben aan je aandacht, Cecil?
 Maar dat verbiedt jouw eerlijkheid en inborst!
Of moet ik werkelijk menen dat mijn naam diep in je binnenste 
 een plek gevonden heeft? Jij, mij indachtig?
Dat jij me op een beter tijdstip uitvoerige hulp moge brengen;
 en dat jij, een mens, voor een medemens als een God bent (zoals je constant doet)
Maar toch: een snelvervulde plicht kent de kunst van een dubbele gunst
 En tweemaal schenkt hij die snel geschonken heeft.’41

Het schrijven van dit soort gelegenheidsgedichten 
was een standaardpraktijk van cliënten die iets van 
een patroon gedaan trachtten te krijgen, maar Junius’ 
poëtische aansporingen bleken tevergeefs. Op 9 juli 
richtte hij een verzoekschrift direct aan de koningin 
zelf. Als vergoeding voor de kosten die hij gemaakt 
heeft voor de publicatie van zijn Eunapius-editie, 
vraagt hij toestemming om zestig bundels van elk 
tien leren huiden te mogen uitvoeren.42 Het zal hier 
wel niet gaan om een geschenk van de koningin zelf. 
Wat wilde Junius aanvangen met deze zeshonderd 
huiden? De meest voor de hand liggende suggestie is 
dat ze bestemd waren voor Junius’ uitgever, Chris-
toffel Plantijn. Plantijn kocht regelmatig grote par-
tijen huiden in, die bestemd waren voor boekban-
den of luxe uitgaven in perkament.43 Bovendien had 
Plantijn juist in 1568 veel huiden nodig. Hij maakte 
toen net voorbereidingen om te gaan beginnen met 
het drukken van de Antwerpse Polyglotbijbel, mis-

schien wel het meest ambitieuze boekenproject uit 
de zestiende eeuw. Deze bijbel kwam tot stand door 
medewerking van tal van geleerden, onder leiding 
van Junius’ vriend, de Spaanse humanist Benito Ari-
as Montano. De Polyglot bevatte verschillende ver-
sies van de bijbelse tekst, met vertalingen en parafra-
sen en in diverse talen: Grieks, Latijn, Hebreeuws, 
Aramees en Syrisch, vaak weer met varianten en elk 
met eigen Latijnse vertalingen. Het was een mon-
sterproject in twaalf delen op groot formaat. De ko-
ning van Spanje, Filips II, ondersteunde het project 
en bestelde zes exemplaren… niet op papier, maar 
op perkament! En hij was de enige niet: in totaal 
moest Plantijn dertien exemplaren van de Polyglot-
bijbel op perkament drukken. Er is uitgerekend dat 
hij hiervoor 16.263 vellen perkament nodig had, wat 
neerkwam op ongeveer achtduizend huiden – een 
gigantische veestapel!44 Waar moest Plantijn die zo 
snel vandaan halen? In mei 1568 is hij in Parijs om 

huiden te komen. Junius’ aanvulling van 600 huiden 
twee maanden later moet Plantijn zeer goed zijn uit-
gekomen.45

Nog een laatste lexicografische arbeid dient hier 
vermeld te worden: Junius’ editie, in 1572, van het 
Lexicon van Hesychius van Alexandrië (die Junius 
ten onrechte identificeerde als Hesychius Illustrius 
van Milete). Hesychius was een Griekse gramma-
ticus uit de vijfde eeuw. In deze Alfabetische ver-
zameling van alle woorden worden talloze vreemde 

39. Ibid., fol. 17r.
 40. Ibid., fol. 18r. Zie ook Bowden, ‘Library of Mildred Cooke Cecil’, p. 5, n. 8. 
41. Ibid., fol. 20r. Voor deze laatste uitdrukking, zie Erasmus, Adagia, no. 791.
42. Londen, National Archives, Public Record Office, Calendar of State Papers 12, vol. 47, fol. 14r.
43. Deze suggestie is me aan de hand gedaan door Sandra Langereis, die een biografie schrijft over Plantijn.
44. Voet, Golden Compasses, deel 2, pp. 44-46.

45. Ik dank deze informatie aan Theodor Dunkelgrün, die binnenkort aan de Universiteit van Chicago zijn proefschrift over de Antwerpse Polyglot 
verdedigt.

en zeldzame Griekse woorden van een betekenis 
voorzien. Hesychius citeerde ook passages uit de 
klassieke  literatuur zodat de lezer kon zien hoe de 
woorden gebruikt waren door auteurs uit de oud-
heid. Het boek was vooral rijk aan bijvoeglijke 
naamwoorden, iets waarvoor Junius een buitenge-
wone interesse aan de dag legde. Na Junius’ dood 
zou bovendien nog zijn bewerking verschijnen van 
de Epitheta (Bijvoeglijke naamwoordenboek) van 
de Franse  geleerde Ravisius Textor (ca. 1480-1524).
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Vanaf 1565, het jaar dat Junius’ Emblemata, zijn 
editie van Nonius Marcellus en de Anastaurosis ge-
publiceerd werden, raakte de verhouding tussen de 
Noord-Nederlandse gewesten en het Spaanse gezag 
in Brussel zeer gespannen. Een groot deel van die 
spanning werd veroorzaakt door godsdienstige ver-
schillen: Filips II wilde het protestantisme de kop 
indrukken en hoewel die wens onderschreven werd 
door veel katholieken in het noorden, waren er an-
deren die pleitten voor tolerantie. Natuurlijk waren 
dat vaak protestanten, maar niet altijd. De religieuze 
opvattingen van veel mensen stonden bovendien 
niet geheel vast;  velen  zagen in beide geloofsover-

tuigingen zowel goede als slechte kanten. Willem 
van Oranje pleitte in 1565 voor gewetensvrijheid, 
maar ging pas in 1572 over naar het Calvinisme. 
Men kan in zijn geval misschien beter van een pro-
ces van overgang spreken dan van een momentane 
‘bekering’. Hoe keek Junius tegen deze  religieuze 
spanningen aan?
Het is vrijwel zeker dat Junius katholiek is geble-
ven. Er is een ongedateerde brief van Junius aan de 
president van het Hof van Holland, dezelfde Cor-
nelis Susius die op 14 september 1565 pleitte voor de 
aanstelling van Junius als historiograaf. In deze brief 
uit Junius zijn woede over aantijgingen dat hij een 

Hoofdstuk 7

Junius en de censuur uit Rome

49. Het Concilie van Trente.

	 Junius en de censuur uit Rome

de Index van Verboden boeken

De Index librorum prohibitorum is een lijst van boeken die werd opgesteld door de Katholieke 

Kerk. De Index kwam tot stand tijdens het Concilie van Trente, dat plaatsvond tussen 1545 en 

1563. Op deze lange kerkvergadering werd een programma vastgesteld dat een antwoord bood 

op de protestantse reformatie. Hiermee vormde het Concilie het begin van de contrareformatie. 

Zo werden belangrijke katholieke geloofsovertuigingen heel precies geformuleerd en werd beves-

tigd dat de Latijnse bijbelvertaling van de kerkvader Hieronymus de grondslag vormde voor de 

katholieke theologie. De eerste  Index verscheen in 1559 onder leiding van paus Paulus IV. Deze 

lijst werd in 1564 in aangepaste vorm goedgekeurd door het Concilie. De boeken die erin werden 

genoemd, werden om verscheidene redenen ongeschikt geacht voor katholieken. Aanvankelijk 

circuleerden er diverse van dergelijke ‘zwarte lijsten’: zo was er een Index van Rome, maar ook een 

Index van Antwerpen en een Index van de Spaanse Inquisitie. Deze indexen werden om de paar 

jaar bijgewerkt en opnieuw uitgegeven. In 1600 werd het opstellen van de Index gecentraliseerd in 

Rome zelf en onder beheer gezet van de Congregatie van de Index. De laatste Index verscheen in 

1948; in 1966 werd de Index door de paus afgeschaft. 

De Index hanteerde verschillende categorieën: auteurs van de ‘eerste categorie’ waren geheel ver-

boden: geen van hun boeken mocht gelezen worden. Het idee hierachter is dat niet de boeken 

werden beoordeeld, maar de geloofsovertuiging van de auteur. Dat kon ertoe leiden dat een boek 

over botanie dat met geen letter repte over religie en geen enkele godsdienstige consequentie had, 

toch gold als verboden lectuur, louter en alleen omdat de auteur Luthers was. Auteurs konden in 

beroep gaan. Soms leidde dit ertoe dat het vonnis afgezwakt werd: zij kwamen dan bijvoorbeeld 

in de middelste categorie terecht. Dat betekende dat alleen sommige boeken verboden waren. 

Voor auteurs van de derde categorie gold dat alleen bepaalde passages in de boeken gecensureerd 

dienden te worden. De nadere beoordelingen leidden tot ‘updates’ die in een Index Expurgatorius 

werden gepubliceerd. Het spreekt vanzelf dat het veel tijd en moeite kostte om ongeschikte pas-

sages in een boek op te sporen. Veel boeken die op de ‘wachtlijst’ stonden kregen een toevoeging 

als ‘totdat het wordt gecorrigeerd’. Na correctie mocht men het boek dus wel lezen, maar alleen 

als het gecensureerd was. Wie een ongecensureerd exemplaar in bezit had, was dus in overtreding. 

Dit euvel was natuurlijk gemakkelijk te verhelpen: men kon zelf de verboden passages door-

strepen. Bang uitgevallen types of streng gelovigen krasten de verboden woorden grondig door, 

maar anderen namen genoegen met een enkele doorstreping, die de woorden nog net leesbaar 

hielden. In de loop der eeuwen verschenen nog tal van updates, telkens onder de naam van Index 

 Expurgatorius.
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ex-leerling van hem zou hebben verboden de katho-
lieke eredienst te bezoeken.1 Ook later, in 1570, zou 
Junius nog getuigenis afleggen van zijn katholieke 
opvattingen. Hij deed dat nadat hij de Index van 
Verboden Boeken had geraadpleegd en erachter was 
gekomen dat daar veel boeken opstonden die hij  
nodig had voor zijn historisch onderzoek.2 

Als goed katholiek mocht Junius de boeken op deze 
Index niet lezen. In een brief aan zijn invloedrijke 
vriend, de Spaanse theoloog en humanist Benito 
Arias Montano, deed hij zijn beklag: 

verontrustend te lezen dat een aantal druk-
kers van de eerste rang, van wie vaststaat dat 
hun drukkerijen de beste Griekse en Latijnse 
auteurs hebben voortgebracht, afgekeurd zijn. 
Het lijkt er op dat met hen ook die auteurs zelf 
verboden worden. Bovendien verontrust me de 
grote hoeveelheid schrijvers van allerlei soort 
(om nog maar te zwijgen van Leonard Fuchs 
en andere medici, die ik pleeg te lezen) die, nu 
ik bezig ben een geschiedenis te schrijven, mij 
materiaal kunnen verschaffen om de testimonia 
van anderen te weerleggen of om de waarheid 
gestalte te geven. Het staat toch vast wat Plinius 
al schreef: geen boek is zo slecht, of het bevat 
wel iets goeds. En als Vergilius net zo treffend 
als geestig heeft gezegd, dat hij uit de drek van 
Ennius juweeltjes viste, waarom zou ik dat dan 
ook niet mogen als ik uit de rommel en de on-
gepolijste werken van de Duitse en Franse au-
teurs het pure en zuivere goed van de waarheid 
wens te distilleren? Bovendien vind ik niet dat 
ik zo hersenloos of dom ben dat ik geen on-
derscheid zou kunnen maken tussen goede en 
slechte kwaliteit. Ik ben ook niet zo’n blaag dat 
je me geen zwaard zou kunnen toevertrouwen, 
zoals het spreekwoord zegt. Sterker nog, ik heb 
al eens geproefd van het sap van de boom van 
kennis van goed en kwaad. Waartoe dient dit 
alles? Het spreekt voor zich dat, als het op de 
een of andere manier mogelijk is dat aan mij, 
die al dertig jaar geleden in Bologna gepromo-
veerd ben in zowel de filosofie als de medicij-
nen en dus het recht heb gekregen om te lezen 
en te schrijven wat ik zelf wil, nu met uw hulp 
en voorspraak het gebruik en het lezen wordt 
toegestaan van de boeken uit de middelste ca-
tegorie (om de theologische boeken, waaronder 
die van Luther, Melanchthon, Oecolampadius, 
Zwingli, Calvijn en meer van dergelijk spul, 
geef ik niet; ik heb er zelfs een afkeer van, om-
dat het lezen ervan voor mij als historicus ver 
van me afstaat). In de boeken van de middel-
ste categorie heb ik op het oog wat men ‘lokaal 
verleden’ noemt. Die boeken staan dichtbij het 
vertellen van geschiedenis. Zullen ze dan toch 
wrevel opwekken bij die strenge censoren en 
opzichters die zich, zonder onderscheid te ma-

50.  Junius’ vriend, de humanist en theoloog Benito Arias 
Montano.

‘Ik heb de bewerkelijke Index van Verboden 
Boeken doorgelezen. Ik vind het buitengewoon 

	 Junius en de censuur uit Rome

1. Epistolae, pp. 387-388.
2. Aston, The King’s Bedpost, pp. 182-183. Gordon, ‘Veritas Filia Temporis’, pp. 231-232; Van Miert, ‘Religious Beliefs’, pp. 586-589. 

ken, op alles storten? Ik moet veilig staan tegen-
over die ruziemakers en muggenzifters. Als u 
daarvoor kunt zorgen, eerwaarde heer, dan zal 
door uw toedoen mijn geschiedenis net zo de 
moeite waard worden, als dat u Junius gelukkig 
zult maken. Zoals Plinius het zo wijs uitdrukte: 
“Het helpen van een sterveling is de daad van 
een sterfelijke god; dit is de weg naar eeuwige 
roem”. Gegroet, licht van de theologie en houdt 
niet op uw Junius lief te hebben. Haarlem, 1 mei 
[1570].’3

Junius’ actie had succes. Arias Montano gaf de bood-
schap door en op 20 juli 1570 antwoordde Granvelle 
aan hem: 

‘De zaak van de heer Adrianus Junius viel in 
zeer goede aarde bij Zijne Heiligheid, vanwege 
het zwak dat ik voor hem heb, om dezelfde re-
denen die U aangeeft, en nog meer in het bij-
zonder bij het zien van de dunk die U van hem 
heeft en het oordeel dat U over hem velt.’4 

Dat Junius dispensatie verkreeg is wel bijzonder, 
want zijn eigen naam stond ook op de Index! Met-
een op de eerste Index van Rome uit 1559 was hij 
 geregistreerd: ‘nr. 363. Hadrianus Junius, in het 
Lexicon Graeco-Latinum dat hij zelf uitbreidde, 
betoont zich duidelijk een Lutheraan, omdat hij 
het geloof definieert met het woord pistis (vertrou-
wen), op de wijze van de ketters.’5 Daarmee was hij 
 gebrandmerkt als een auctor damnatus: een ‘veroor-
deelde auteur’, van wie alle werken voortaan ver-
boden kost zouden zijn voor katholieken. Elf jaar 
later, in 1570, verscheen in Antwerpen een Index die 
voor Junius gunstiger uitviel: 

‘Van Hadrianus Junius, een arts, [is verboden] de 
aanspreekformule die voorafgaat aan het voor-
woord in sommige exemplaren van zijn Lex-
icon Graeco-Latinum; met uitzondering van die 
formule mogen al zijn overige werken worden 
gelezen, omdat ze niets bevatten dat in strijd is 
met de gezonde leer en omdat het vaststaat dat 
de auteur zelf het katholieke geloof belijdt.’6 

Van een ketterse auteur van wie geen letter gelezen 
mocht worden werd Junius plotseling als een vroom 
katholiek beschouwd, van wie alleen de titel boven 
de opdrachtbrief in een woordenboek gecensureerd 
hoefde te worden. Het woordenboek zelf en al zijn 
andere werken werden goedgekeurd. Hoe was dit 
zo plotseling mogelijk? 
Dit had vooral te maken met de actie die Junius zelf 
ondernam. Hij ging eerst te rade bij de streng katho-
lieke bisschop van Roermond, Guilielmus Lindanus 
(Willem van der Linden), een geleerde theoloog die 
zeer op kerkelijke tucht gesteld was. Op diens aan-
raden schreef Junius een Apologia (verdediging), ge-
richt aan de kardinalen in Rome. Hij liet deze eerst 
door Lindanus nalezen.7 De Apologia is een belang-

51.  Junius’ naam in de Index van Verboden 
 Boeken, Rome, 1559.

3. Epistolae selectae, pp. 44-45.
4. Rekers, Arias Montano, p. 150. 
5. Bujanda, Index VIII, p. 488.
6. Bujanda, Index VII, p. 170.
7. Epistolae, p. 389.
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rijke bron, want Junius geeft erin een korte autobio-
grafie. Deze is wel enigszins gekleurd, want het doel 
ervan was om ‘de bliksem die door de koning der 
heiligen ofwel paus Paulus III naar mij toegeworpen 
is’ af te weren (in werkelijkheid ging het om Paulus 
IV). Die bliksem was dat 

‘het lezen van mijn boeken, waarvan er ver-
scheidene zijn gepubliceerd, verboden wordt, 
om geen andere reden, naar ik meen (en ik ben 
mij niet bewust van een immorele opvatting of 
een opvatting die afwijkt van de gemeenschap-
pelijke overtuiging der orthodoxen) dan dat ik 
koning Edward van Engeland, in een opdracht-
brief van een door mij uitgegeven Lexicon 
Graeco-Latinum, aansprak met de titels die hij 
droeg.’8 

Junius legt uit hoe hij tot het woordenboek geko-
men was. Hij had het boek in de eerste plaats gepu-
bliceerd op aanraden van vrienden. Bovendien was 
het zijn patroon die had aangeraden het boek op 
te dragen aan de koning, toen nog een onschuldige 
jongen.

‘Ik heb nog even gediscussieerd over de titel die 
hij van zijn vader had geërfd en die hij zich had 
toegemeten, maar Franciscus van der Dilft, die 
toen de ambassadeur was van Karel V, maakte 
een einde aan die mentale worsteling. Hij was 
een man van groot gezag (volgens mij is er nie-
mand die zijn nagedachtenis een dergelijke lof 
zal ontzeggen). Met een ernstig gezicht en een 
serieuze geest vroeg hij hierom en hij wees mij 
er herhaaldelijk op dat de vorst de titel moest 
toegekend worden die hij zich had aangemeten. 
Ik had me toen daar [in Engeland] gevestigd, 
maar mijn rechtspositie was daar nog slech-
ter dan van iemand die tussen de Scythen leeft 
en gedwongen is de keizer der Tartaren aan te 
spreken met Broer Van De Zon En De Maan 
(die titel geniet hij). Of iemand die gehouden 
wordt om de koning der Indiërs met de al net 
zo bijgelovige titel ‘David’ aan te spreken. Dit 
gold des te meer omdat de Staten-Generaal der 

Nederlanden zich in brieven aan de koning niet 
onthielden van deze zelfde titel. Voeg daar nog 
aan toe, wat nog ernstiger was, dat in dat ko-
ninkrijk door een officieel decreet de doodstraf 
bekrachtigd werd jegens hen die de koning juist 
die titel zouden ontzeggen.’9

De titel in kwestie wordt door Junius niet genoemd , 
maar het ging om de toevoeging ‘verdediger des ge-
loofs’ (Fidei Defensor), een titel die paus Leo X zelf 
aan Hendrik VIII had geschonken en die  Hendrik 
VIII had gehouden, ook nadat hij met Rome had ge-
broken (zie p. 42). Na deze verdediging gaat Junius 
in de aanval en wel tegen de laster van mensen die 
hem kennelijk in een kwaad daglicht willen stellen 
en daarbij misbruik maken van de zachtmoedigheid 
van de paus. Het is een duidelijke vorm van kwaad-
sprekerij, constateert Junius. Had hij de paus echt 
omlaag willen halen dan zouden hem veel strengere 
straffen boven het hoofd moeten hangen. Hij had 
dan natuurlijk wel beter opgepast. Een onderdaan 
had nu eenmaal de wil van een koning te volgen 
en Junius was van plan geweest in Londen te blij-
ven, zolang als de verandering van godsdienst geen 
burgeroorlog zou veroorzaken en dissidenten zou 
dwingen het land te verlaten. Junius besluit zijn be-
toog met de verklaring dat hij altijd zijn best heeft 
gedaan voor het gemeenschappelijk belang en de 
wetenschap. Uiteraard, zo geeft hij toe, beoogde hij 
daarmee ook persoonlijke roem en de opdracht van 
een werk aan een vorst was daarbij gebruikelijk. 
De Apologia van Junius had klaarblijkelijk effect. 
Hij had zich verzekerd van de steun van Lindanus, 
maar ook van een andere invloedrijke geleerde theo-
loog: Benito Arias Montano, alweer. Niet voor niets 
betuigt Junius dank aan Arias Montano omdat ‘ik 
gebruik heb mogen maken van uw bijzondere wel-
willendheid en onvergelijkbare eerlijkheid in het be-
werkstelligen van mijn zuivering.’10 Arias Montano 
trad dus niet alleen op om Junius exemptie te verle-
nen voor het lezen van verboden boeken, maar hielp 
ook Junius’ eigen boeken van de Index af te voeren. 
Dit is des te opmerkelijker omdat ook enkele pas-
sages in bijbelcommentaren van Arias Montano zelf 
op een Index Expurgatorius verschenen.11

8. Epistolae, p. 392.
9. Epistolae, p. 393-394.
10. Epistolae, p. 252.
11. Gibbings, Exact reprint, pp. 33-40. 
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Hadden de censoren in Rome dan alle boeken van 
Junius beoordeeld? Als ze dat gedaan hadden, dan 
waren latere censoren het niet met hen 
eens. In de Index van de Spaanse Inqui-
sitie van 1583 staat  Junius tweemaal ver-
meld: ‘Alle werken van Hadrianus Junius, 
als ze niet zijn gezuiverd’, en: ‘Eunapius 
Sardianus’ Levens van filosofen en sofis-
ten, in het Grieks en Latijn, vertaald door 
Hadrianus Junius, als het boek niet gezui-
verd is.’12 Hier had Junius niet over gerept 
in zijn Apologia, maar inderdaad: ook de 
Eunapius-editie had hij opgedragen aan een 
protestantse vorstin. Ook had hij met geen 
woord gerept van de eerste druk van zijn 
De Anno, dat eveneens aan Edward VI was 
opgedragen met de titel Fidei Defensor. Dit 
boekje hebben de opstellers van de  Index 
over het hoofd gezien en Junius paste er wel 
voor op slapende honden wakker te maken.
De censoren konden natuurlijk niet alles 
overzien wat er gedrukt werd. De Spanjaar-
den riepen de hulp in van een geleerde his-
toricus, de Jezuïet Juan de Mariana (1536-
1624), want zoals deze zelf zei, ‘vele ogen 
maken licht werk.’13 Padre Mariana kwam 
tot het volgende oordeel over Junius: ‘In de 
Index van Rome is Hadrianus Junius ge-
plaatst in de eerste categorie, tussen de ket-
ters. Ik begrijp dat dit op een vergissing be-
rust, want ik heb zijn Nomenclator gezien 
en enkele van de emblemen die hij heeft ge-
maakt en daar heb ik volgens mij geen en-
kel kwaad in gevonden.’14 In de Index van 
1584 is het oordeel veel gedetailleerder: in 
de editie van Eunapius moet de opdracht-
brief aan koningin Elizabeth verwijderd 
worden, evenals het gedicht dat Junius voor 
haar schreef. Ook de censuur voor de op-
drachtbrief in het Lexicon Graeco- Latinum 
bleef overeind: zelfs diende nu de gehele 
opdrachtbrief verwijderd worden (en dus 
niet alleen de titel erboven). Een nieuwe 
toevoeging is dat een aantal passages uit 
 Junius’ Nomenclator doorgestreept moeten 

52a. Eerste pagina van een gecensureerde opdrachtbrief in Junius’ Lexicon.

12. Bujanda, Index VI, pp. 158, 343, en 309. 
13. Bujanda, Index VI, p. 55.
14. Bujanda, Index VI, p. 63.

worden: twee regels onder het hoofdje ‘Scheeps-
zaken’ op p. 249; onder de titel ‘Over God en gees-
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ten’, tien regels op p. 491; en nog vier regels onder 
het hoofdje ‘Waardigheden en gewijde taken’.15 Op 
de Indexen van Rome uit 1590 en 1593 werd voor 
de Eunapius-editie nog terugverwezen naar de In-
dex van de Spaanse Inquisitie uit 1583: Eunapius is 
verboden, tenzij ‘gecorrigeerd’.16

In de zeventiende eeuw ging het onderzoek van de 
censoren naar Junius’ publicaties door en werd het 
steeds verfijnder. Er zijn verscheidene exemplaren 
bekend van werken van Junius die door censoren 
zijn onderzocht. Zo staat op de titelpagina van een 
exemplaar van zijn Animadversa dat zich in de Uni-

15. Bujanda, Index VI, pp. 823-825.  
16. Bujanda, Index IX, p. 413.

52b. Eerste pagina van een gecensureerde opdrachtbrief van Junius’ Lexicon.
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versiteitsbibliotheek van Leiden bevindt de hand-
geschreven opmerking (in het Latijn): ‘Naar ons 
oordeel schijnt het [boek] te kunnen worden toe-
gestaan – Hendricus Vanden Leemputte, boeken-
censor’.17 (zie boven, p. 51, afb. 31). Een Henricus 
Vanden Leemputte (1588-1657) gaf vanaf 1616 les 
aan het  seminarie in Den Bosch. Misschien was hij 

het die dit boek keurde, bijvoorbeeld alvorens het 
kon worden opgenomen in de bibliotheek van het 
seminarie.
Er werd in verschillende gradaties gecensureeerd: in 
een exemplaar van het Lexicon Graeco-Latinum dat 
zich heden ten dage in de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag bevindt, zijn in de aanspreekformu-

52c. Colofon en eerste pagina van Junius’ Lexicon; de opdrachtbrief ontbreekt geheel.

17. Leiden, Universiteitsbibliotheek, signatuur 765 F 21
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le boven de opdrachtbrief de woorden ‘het hoog-
ste hoofd’ (nl. van de Engelse kerk) doorgestreept, 
maar niet onleesbaar gemaakt. De titel ‘fidei defen-
sor’ (verdediger des geloofs) is intact gelaten. Hier 
is een niet heel strikte censor aan het werk geweest 
(afb. 52a).18  Iemand heeft wel op de titelpagina de 
woorden geschreven dat Junius een ‘afgekeurde au-
teur van de eerste categorie’ is. In een exemplaar dat 
in Leiden wordt bewaard, is een grondiger censor 
aan het werk geweest. De dedicatiebrief is hier wel-
iswaar eveneens intact, maar de adressering erboven, 
waarin Edward VI wordt aangesproken als de ‘ver-
dediger van het geloof’ en als de ‘hoogste hoofd van 
de Engelse kerk’, is in haar geheel weggeknipt. Ie-
mand heeft onderaan de pagina handmatig de tekst 
toegevoegd die op keerzijde van de bladzijde is weg-
geknipt (afb. 52b).19 Nog rigoreuzer is een trouwe 
katholiek te werk gegaan in een exemplaar dat in de 
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek ligt. Op het 
titelblad staat geschreven: 

‘Dit Lexicon heb ik, Nicolaas Gertman, boe-
kencontroleur, gecensureerd volgens het gebod 
van de Index Expurgatorius uit 1677.’

Als men het niet zou weten, zou het niet eens op-
vallen dat uit dit bewuste exemplaar de gehele 
 opdrachtbrief verwijderd is (afb. 52c)!20

Zoals aan het slot van hoofdstuk 3 bleek, heeft ie-
mand in een exemplaar van Junius’ De anno uit 
1553, met de hand iets gewijzigd in de formule 
waarmee Junius zijn opdrachtbrief aan Edward VI 
opent: in plaats van ‘verdediger des geloofs’ (defen-
sor fidei) staat er nu ‘belediger des geloofs’ (offensor 
fidei) (boven, p. 41, afb. 23).21 Op de titelpagina van 
een Spaans exemplaar van Junius’ Adagia hebben 
verscheidene censoren hun sporen nagelaten: maar 
liefst drie censoren hebben aangetekend dat ze het 
exemplaar hebben gecensureerd, en wel volgens de 
indices expurgatorii van 1613, 1632 en 1640. Zo zijn 

er in de inleiding passages doorgestreept waarin 
Junius de lof zingt op Erasmus. Ook zijn er passa-
ges doorgestreept waarin Junius de middeleeuwse 
filosoof en theoloog Petrus Hispanus bekritiseert, 
die samen met andere scholastici zijn tijd zou heb-
ben verdaan met haarkloverijen. Ook twee pagina’s 
waarin Junius zich kritisch uitlaat over de rigide 
wijze waarop het Utrechtse bisdom vasthield aan 
traditionele regels, zijn zorgvuldig onleesbaar ge-
maakt, regel voor regel. Een passage waarin Junius 
het nepotisme van paus Sixtus aan de kaak stelt is 
eveneens grondig doorgestreept.22

Een exemplaar van de Batavia dat ooit in het bezit 
was van een Jezuïetenbibliotheek heeft enkele hand-
geschreven Latijnse aantekeningen op het titelblad: 
Junius wordt een ‘auctor damnatus’ genoemd; de 
Batavia is ‘een verboden werk, maar nu na zuive-
ring toegestaan’.23 Op de keerzijde van de titelpagi-
na staat in het Spaans genoteerd: ‘Gezuiverd volgens 
het mandaat van de heren inquisiteurs, conform de 
Zuivering van 1612’. Vijftien woorden of passages 
zijn doorgestreept in het boek. In het boek zelf is 
in overzicht van de door Junius gebruikte auteurs 
de naam van Carolus Molinaeus zorgvuldig onlees-
baar gemaakt. Deze Molinaeus (Charles DuMou-
lin, 1500-1566) was een van oorsprong katholieke 
jurist die zich tot het Calvinisme had bekeerd en 
anti-katholieke boeken had geschreven. Op p. 103 
noemde Junius hem ‘overigens geen aanstootge-
vend jurist’, en die woorden zijn in dit exemplaar 
eveneens doorgestreept. Op p. 25 en op p. 87 zijn 
de woorden ‘een geleerd man’ onleesbaar gemaakt. 
Daarmee karakteriseerde Junius in beide gevallen de 
arts Caspar Peucer, een schoonzoon van de Luther-
se hervormer Melanchthon. Ook passages waarin 
Junius de loftrompet steekt over Erasmus (pp. 234 
(afb. 53a), 295), Janus Dousa (p. 236, 307) en de van 
ketterij verdachte schoolrector Joannes Sartorius 
(p. 235) zijn doorgekrast, net als op p. 271, een pas-
sage waar Junius het ontzet van Leiden toeschrijft 

18. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, signatuur 753 C 11
19. Leiden, Universiteitsbibliotheek, signatuur 764 B 1
20. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, signatuur OG 63-2951 (olim 971 C 4).
21. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, signatuur 3062 H 18.
22. Junius, Adagia, nos 468, 404 en 543: Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca Universitaria, signatuur BH FLL 26023), pp. 527, 448-450, 

en 624. Dit exemplaar is in te zien op Google Books (zoektermen: ‘Adagiorum’ en ‘Junis’ (niet ‘Junius’; de naam is verkeerd ingevoerd; de on-
zorgvuldigheid waarmee dit exemplaar is gedigitaliseerd blijkt wel uit de foto die van p. 477 is genomen).

23. Dit exemplaar is eveneens te vinden op Google Books. Er zijn momenteel drie exemplaren volledig in te zien op Google Books: één uit de Bay-
erische Staatsbibliothek in München, één uit de Universiteitsbibliotheek Gent, en het gecensureerde exemplaar, ooit in het bezit van het Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús te Madrid, en nu aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van de Universidad Complutense de Madrid (signa-
tuur: BH FLL 35093).
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aan goddelijk ingrijpen. Ook op pp. 283 en 290 bij 
de bespreking van de belegeringen van Alkmaar 
en Naarden, zijn de passages doorgestreept waarin 
de Spanjaarden voor vijanden worden uitgemaakt 
(afb. 53b) en hun moord- en verkrachtpartijen na 
de inname van Naarden worden 
vermeld. Met het meeste had-
den de censoren in Rome echter 
geen bezwaar. In andere bronnen 
sprak Junius vol afschuw over 
de ‘ketterij’ van David Joris, en 
over een beeldenstorm in Am-
sterdam. Daar had op donderdag 

26 september 1566 een ‘janboel van obscuur volk’ 
(aldus Junius) de kerkdeuren geforceerd, de kos-
ters op de vlucht gejaagd en vervolgens de altaren 
en beelden omvergeworpen, de Franciscaner mon-
niken de stuipen op het lijf gejaagd en alles ont- 
heiligd. In Heilige Stede, de kapel in de Kalver-
straat gewijd aan het Mirakel van Amsterdam, had 
een dolgedraaide menigte diezelfde nacht hetzelfde 
trachten te doen, maar daar was de schout opgetre-
den. De volgende dag ging deze ‘mengelmoes van 
het ergste soort mensen’ met ‘dezelfde waanzin 
tekeer tegen het Karthuizerklooster’, maar daar-
van konden ze alleen de kapel ontheiligen. Een dag 
 later werden ze door handboogschutters uiteen ge-
jaagd.24 Dat de beeldenstormers zich de hele nacht 
tegoed hadden kunnen doen aan de voorraadkelders 
en dus niet meer tot verzet in staat waren, is iets 
wat Junius niet vermeldt. In Junius’ veroordeling 
van de beeldenstorm zullen niet alleen theologische 
overwegingen een rol hebben gespeeld, maar zeker 
ook politiek-maatschappelijke. We hebben al gezien 
hoezeer een humanist als Sambucus niet kon begrij-
pen dat Junius in de kroeg zat met gewoon volk en 
dat Junius zich daar ook voor ver ontschuldigde met 
het argument dat hij er ‘veldwerk’ deed. Zeker bij 
Junius hebben we gezien hoezeer hij in zijn distinc-
tiedrang trachtte te stijgen op de maatschappelijke 
ladder. Zijn veroordeling van de beeldenstorm in 
Amsterdam zal dan ook niet alleen zijn ingegeven 
door godsdienstige motieven, maar ook door een 
afkeer van het ‘gewone volk’. Het verwoorden van 
die afkeer was onder humanisten een gemeenplaats. 
Keer op keer maakten humanisten toespelingen op 
de eerste  regel van een beroemde ode van Horatius: 
‘Ik haat het onbeschaafde volk en houd het op een 
afstand’. 
De beschrijving van de beeldenstorm doet denken 
aan brieven die Junius twintig jaar eerder vanuit 

53b. Censuur in een exemplaar van Junius’ Batavia.

24. Epistolae, pp. 218-219; Van Nierop, ‘Van wonderjaar tot Alteratie’, p. 456. 

53a. Censuur in een exemplaar van Junius’ Batavia.
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54. De Beeldenstorm van 1566.

Engeland schreef en waarin hij verslag deed van de 
protestantisering van de diensten in de Anglicaanse 
kerk, die hem aan het Lutheranisme hadden doen 
denken: geen beelden, diensten in het Engels in 
plaats van in het Latijn, priesters die mochten gaan 
trouwen en het afschaffen van veel rituelen.25 Toch 
werden enkele van deze maatregelen kort daarna 
weer ingetrokken, meldde Junius later.26 Junius is 

zijn hele leven katholiek gebleven, maar hij over-
schreed enkele keren de grenzen van de katholieke 
orthodoxie. Hij bewoog in de laatste tien jaar van 
zijn leven steeds verder mee met de grote verschui-
vingen die om hen heen plaatsvonden. Deze waren 
deels religieus van aard, maar vooral ook politiek. 
En die politieke veranderingen grepen diep in op 
zijn laatste tien jaren.
 

25. Epistolae, pp. 23-24; 
26. Epistolae, p. 45; Epistolae selectae, p. 13. Zie ook Van Miert, ‘Religious Beliefs’. 

In februari 1566 namen de Staten van Holland een 
voor Junius cruciaal besluit: hij werd officieel aan-
gesteld als historiograaf van Holland, met de op-
dracht een geschiedenis van het gewest te schrijven. 
Daarin moest hij een historische onderbouwing 
leveren voor de aanspraken die Holland meende te 
kunnen maken op een onafhankelijker positie ten 
opzichte van het centrale gezag in Brussel. Het was 
voor het eerst dat Junius’ persoonlijke interesses van 
praktisch nut konden zijn voor de belangen van de 
politiek. Van een bijvoeglijk naamwoordenboek of 
de editie van de oden van een Romeinse dichter had-
den de machthebbers niet zoveel praktisch voordeel 
te verwachten, behalve dan dat hun naam weer eens 
geroemd zou worden in een opdrachtbrief en dat ze 
zo konden figureren als mecenassen. Maar een his-
torisch overzicht van de eigen geschiedenis kon de 
politieke positie van een heel gewest verstevigen.

Junius had zelf voor zijn aanstelling gelobbyd. Hij 
had aanbevelingsbrieven weten te bemachtigen van 
niemand minder dan Willem van Oranje. Junius’ be-
lofte om zijn Nomenclator op te dragen aan Filips 
Willem, de zoon van Oranje, zal daarbij wel gehol-
pen hebben.1 Op 14 september 1565 hield Cornelis 
Suys, president van het Hof van Holland, namens 
Oranje een redevoering in een bijeenkomst van de 
Staten van Holland. Hij betoogde daarin dat het 
‘oorbaar en profytelijck soude sijn voor den Lande 
van Holland’ dat de geschiedenis van het land te 
boek zou worden gesteld. Niet alleen het land zelf, 
ook de steden en hun privileges zouden erin be-
schreven moeten worden. Junius zou voor een taak 
als deze de juiste man zijn. Tien dagen later oordeel-
de de stad Haarlem dat ze het hiermee eens was en 
zo werd op 26 september 1565 de beslissing geno-
men om Junius te gaan aanstellen, ‘op ’t versoeck 
van Doctor Adrianus Junius en de recommendatie 
van den Heere Stadhouder’. Alleen over het salaris 
moesten de steden het nog eens worden. Amster-
dam en Gouda lagen dwars: zij vonden dat een jaar-
lijkse uitkering te zwaar op de  begroting drukte. 

Er werd enige maanden gesteggeld over de toelage. 
Junius zat intussen niet stil: achter de schermen 
bewerkte hij verscheidene lieden. Zo vroeg hij aan 
Joachim Hopper, raadsheer van de Geheime Raad 
en lid van de Raad van State, om navraag te doen 
wat de Amsterdammers nou precies dwars zat. Ook 
schreef hij brieven aan Hoppers meerdere, Viglius 
van Aytta, president van de Raad van State en aan 
zijn vriend Cornelis Musius, hoofd van het Sint 
Aegtenklooster te Delft. Daarin sprak Junius het 
vermoeden uit dat de Amsterdammers moeite had-
den met een benoeming van Junius omdat hij een 
goede vriend was van de Amsterdamse geneesheer 
Martinus Aedituus (Coster), die zich tot het protes-
tantisme had bekeerd. Ook contacteerde Junius nog 
zijn kennissen Willem Criep, pensionaris van Delft, 
en Arnold Sasbout, kanselier van Gelderland. Al 
deze geadresseerden had Junius aan zich verplicht 
door één van de emblemen in zijn Emblemata aan 
hen op te dragen. Zo wist hij dus munt te slaan uit 
een eerder literair werk! 
Het is interessant te zien hoe ongewis de politieke 
situatie in dit jaar nog was: Junius’ vriendschap met 
een protestant was problematisch in de ogen van het 
vele decennia later zo vrijzinnige Amsterdam. Junius 
schakelde twee steunpilaren van Filips II in:  Viglius 
en Hopper, maar deed dit paradoxaal genoeg om 
een opdracht in de wacht te slepen die uitgerekend 
het onafhankelijk optreden van Holland tegenover 
 Filips’ bewind moest legitimeren. In het midden van 
dit alles (of boven de partijen, zoals hij het zelf liever 
zag) stond Oranje, die in december 1564 had gepleit 
voor gewetensvrijheid in geloofsovertuigingen, te-
gen Viglius’ opvattingen in. De Graaf van Egmont, 
tevens stadhouder van Vlaanderen en Artois, had 
in 1564 nog geprotesteerd tegen de invoering van 
de inquisitie, hetgeen Filips II ertoe genoopt had 
Granvelle terug te roepen. In 1565 verscheen  Junius’ 
 Emblemata, waarin hij één embleem had opgedra-
gen aan diezelfde Granvelle. Het is duidelijk: in 1565 
wist niemand nog van de beeldenstorm van 1566, 
de komst van de hertog van Alva en de instelling 

Hoofdstuk 8

Junius en de Nederlandse Opstand

1. Epistolae, pp. 427-428.
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55. Junius’ beschermheer, Willem van Oranje.

Humanistische geschiedschrijving

Junius was niet de eerste humanist die in het Latijn de geschiedenis wilde schrijven van Holland. 

In de Noordelijke Nederlanden werden in het tweede decennium van de zestiende eeuw voor 

het eerst Latijnse geschiedenissen geschreven op humanistische grondslagen. Cornelius Aurelius 

(1460-1531), Willem Hermansz. (ca. 1466-1538), Reynier Snoy (ca. 1477-1537), Adrianus Bar-

landus (van Baarland; 1486-1538) beschreven allen het verleden van hun gewest. Zij lieten zich 

daarbij inspireren door recente geschiedwerken van Italiaanse humanisten en zetten zich af tegen 

kroniekschrijvers uit voorafgaande generaties, die zij als middeleeuws wegzetten.

Bekend geworden zijn Aurelius’ in het Nederlands gestelde Cronycke van Hollandt, Zeelandt 

ende Vrieslant (1517, later ook Divisiekroniek genoemd) en Barlandus’ De Hollandiae principibus 

(Vorsten van Holland, uit 1519). Het zelfbewustzijn van deze generatie geschiedschrijvers blijkt 

op talloze plaatsen. Reinier Snoy, die net als Junius in Bologna had gestudeerd en daar in aanraking 

was gekomen met de idealen van het Italiaanse humanisme, gaf in het voorwoord van zijn Latijnse 

geschiedenis de volgende verontschuldiging ten beste: ‘Ik zal gemakkelijk geëxcuseerd worden als 

mijn Geschiedenis niet wemelt van de elegantie van Sallustius of van de gelukkige stijl van Livius, 

maar juist van ruwe en alledaagse uitdrukkingen’. Deze formulering nam hij over van niemand 

minder dan Erasmus zelf. Barlandus ging nog een stapje verder: hij voegde een commentaar toe 

op zijn eigen werk, waarin hij de kwaliteit van zijn taalgebruik toelichtte door te wijzen op de 

invloed die zijn stijl had ondervonden van klassieke auteurs en van Italiaanse humanisten. Junius 

zou later iets soortgelijks doen in zijn Emblemata: achterin dit boek publiceerde hij een geleerd 

commentaar met uitleg bij zijn eigen emblemen. Het etaleren van eruditie hoorde bij de huma-

nistische geschiedschrijving. Toch had dat zijn grenzen: hoewel de eerste generatie humanistische 

geschiedschrijvers gebruik maakte van middeleeuwse bronnen, verzwegen ze dat, want dergelijke 

bronnen werden niet als hoogstaand beschouwd.

Het was deze humanistische traditie waar Junius bij aansloot. Ook Junius verwijst in zijn Batavia 

dikwijls naar de klassieke bronnen, maar hij doet dat nog veel meer dan zijn voorgangers. Hij was 

dan ook beter onderlegd in het Grieks en was goed thuis in tal van obscure Latijnse en Griekse 

encyclopedieën. Junius schreef zijn Batavia bovendien in een doorwrochte stijl: lange Latijnse 

zinnen, die qua lengte aan de Romeinse geschiedschrijver Livius doen denken, maar in structuur 

eerder lijken op aanéénrijgingen van de korte en moeilijke uitdrukkingen die Tacitus graag ge-

bruikte. Junius maakte tevens gebruik van de werken van Snoy, Aurelius, Barlandus en Hermansz. 

Hij schiep daarmee een humanistische canon. Zijn eigen werk zou ook onderdeel gaan uitmaken 

van die humanistische canon, zeker na 1588, toen Janus Dousa de Batavia postuum uitgaf.2

2. Maas, ‘Junius’ Batavia and the Formation of a Historiographical Canon’. 
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van de Raad van Beroerten in 1567, de executie van 
Egmont en Van Horne in 1568, of de wijze waarop 
Junius’ vriend, de katholieke Musius van het Aeg-
tenklooster, in 1572 door de Geuzen zou worden 
doodgemarteld, met instemming van de ‘papenvre-
ter’ Admiraal Lumey, de held der watergeuzen.
De Staten van Holland (het bestuursorgaan van het 
gewest Holland, waarin de belangrijkste Hollandse 
steden waren vertegenwoordigd) begonnen in 1565 
een groot aantal privileges van de Staten over te la-
ten schrijven om ze behouden voor de toekomst. 
De reden was dat de Hollandse statenvergadering 
beweerde ooit van Maria van Bourgondië het privi-
lege te hebben verkregen om op eigen gezag bijeen 
te komen, ook voor zaken die niet louter het gewest 
Holland betroffen. Een maand nadat Junius voor 
het eerst was voorgedragen als geschiedschrijver lie-
ten de Staten aan de landvoogdes, Margaretha van 
Parma, weten dat de Staten van Holland gerechtigd 
waren op eigen houtje bijeen te komen en dat dit 
bleek uit tal van getuigenissen en oorkonden en ook 

uit een nog te verschijnen ‘Chronyke’. Daarmee 
werd dus vooruit gewezen naar Junius’ werk. Het 
waren juist de edelen die de aanspraken steunden op 
het recht om onafhankelijk te vergaderen en het wa-
ren ook juist de edelen geweest die Junius gesteund 
hadden. Maar niet alle Hollandse steden waren het 
ermee eens: in 1567 stond het machtige Dordrecht, 
een stad die twijfels had geuit over Junius’ geschikt-
heid, nog aan de kant van de centralistische regering 
in Brussel.3 Misschien had Dordrecht zelf wel een 
kandidaat willen aanwijzen. 
In de nog ongewisse politieke situatie van begin 
1566 toog Junius dus aan het werk. Het valt te be-
twijfelen dat hij een vliegende start maakte. Waar-
schijnlijk was hij nog volop bezig met het werken 
aan zijn Nomenclator. De opdrachtbrief die daarin 
staat afgedrukt is gericht aan een zoon van Oranje, 
prins Filips Willem, die op dat moment in Leuven 
studeerde, en is gedateerd op de laatste dag van 
1566.4 Hiermee loste Junius een belofte in die hij 
al eind augustus 1565 had gedaan om Oranje voor 
zich te winnen.5 Hij gebruikte de Nomenclator ook 
als breekijzer om via een open sollicitatie te vra-
gen te worden aangesteld als privédocent van Filips 
 Willem. 
In de opdrachtbrief zwaaide Junius alle lof toe aan 
Everard Harius, de privéleraar van Filips Willem. 
Waarschijnlijk wilde hij deze opvolgen of in ieder 
geval bijstaan in de opvoeding van de jonge prins. 
Het leverde hem in ieder geval een aanbevelingsbrief 
op van Harius. Daarmee gewapend toog Junius naar 
de Prins, die zich in Antwerpen bevond. Junius zelf 
was toen net op de terugreis vanuit Leuven, waar 
hij een bevriende hoogleraar had bezocht. De ont-
vangst viel echter nogal tegen:

Toen ik vertrok uit Leuven, had ik, zoals je weet, 
een aanbevelingsbrief bij me van Harius, gericht 
aan de zedenmeester, samen met een brief aan 
de vader [Willem van Oranje] van de graaf [van 
Buuren, Filips Willem]. Nadat ik die had over-
handigd, nam hij dit vriendelijk in ontvangst en 
beloofde dat hij zijn plicht zou nakomen. Hij 
stelde het echter uit tot de volgende dag, aan-
gezien hem dat beter uitkwam. Ik ben dan daar 

56.  Prins Filips Willem op latere leeftijd, aan wie 
 Junius zijn achttalige woordenboek opdroeg.

3. Vermaseren, ‘Het ontstaan’, pp. 415-416.
4. Ik ga ervanuit dat de datering ‘pridie Kalend. Ianuarias anno MDLXVI’ geïnterpreteerd moet worden als ‘op de dag vóór 1 januari, in het jaar 

1566’, dus 31 december 1566, maar Romeinse dateringen tussen 13 december en 1 januari zijn altijd ambigu. Men kan evengoed lezen: ‘Op de dag 
vóór 1 januari 1566’, dus 31 december 1565, zoals Van Hal, ‘Man of Eight Hearts’, p. 191.

5. Epistolae, p. 428

op het afgesproken uur aanwezig en tref hem 
aan met scheenplaten om en uitgerust voor een 
reis. Hij beveelt mijn zaak aan bij een of andere 
chagrijnige commandant. Aangezien de zaak 
uitloopt, geef ik de prins met een briefje ken-
nis van mijn wens om te vertrekken en op dat 
moment begint hij een brief te schrijven die naar 
Breda gebracht moet worden. Maar omdat er 
zaken tussenkomen houdt hij op met schrijven. 
Ik geef nog aansporingen via de kamerheren; hij 
geeft te kennen dat hij niet zal schrijven omdat 
ernstige en serieuze zaken zijn aandacht opvra-
gen. En zo zoek ik, voor de gek gehouden, m’n 
stoel weer op. Ik had geen enorme geschenken 
verwacht, maar een of ander blijk van herinne-
ring, zoals een beker of een schaal, als bewijs 
en blijk dat de vroegere waardering en welwil-
lendheid zou blijven bestaan en dat de trouw 
van mijn toewijding wederzijds gewaarborgd 
zou blijven en voor het nageslacht overeind zou 
blijven. Hier heb je in een notendop het verhaal 
van de uitkomst.6

Het ‘briefje’ dat Junius bij deze gelegenheid aan de 
Prins overhandigde is waarschijnlijk het volgende 
kattebelletje: 

‘Hadrianus Junius aan de Zeer Doorluchtige 
Willem van Nassau, Prins van Oranje.

Ik twijfel er niet aan of het is bij u in goede aar-
de gevallen, zeer doorluchtige prins, dat ik me 
erop toegelegd heb en mijn gedachten erop ge-
richt heb om de opleiding te bevorderen van uw 
zoon, een jongen van grote belofte, en via hem 
de opleiding van alle andere jongens die belang-
stelling hebben voor de wetenschap. Omdat ik 
bang ben uw heilige en aan het land toegewijde 
zorg te vertragen of te onderbreken, zal ik niet 
weigeren indien u mij een of andere taak zou 
willen opleggen; ik ben nu bezig me gereed te 
maken voor vertrek, en richt mijn schreden naar 
Breda.
Antwerpen, 27 februari 1567.’7

Al snel moet voor Junius alle hoop vervlogen zijn 

om Harius op te volgen: in april 1567 vertrekt 
Oranje uit Breda naar Dillenburg en op 14 februari 
1568 werd Filips Willem op last van Granvelle weg-
gevoerd uit Leuven en naar Spanje gebracht om daar 
katholiek te worden opgevoed. Hij zou pas in 1596 
weer voet op Hollandse bodem zetten.
Toen Junius zijn brief aan Oranje schreef, was hij 
in Antwerpen, ongetwijfeld om toezicht te houden 
bij de editie van de Nomenclator, die kort daarna 
verscheen. Na voltooiing van de Nomenclator ging 
Junius pas echt aan het werk met zijn geschiedwerk. 
In een brief aan Wouter Barthoutsz, net benoemd 
als schepen te Dordrecht, ontvouwt Junius zijn plan 
van aanpak:

‘Niet zo lang geleden heb ik de taak van ge-
schiedschrijver op mij genomen en nu ben ik 
geheel gericht op het verzamelen van materiaal 
om onze voorraad op te bouwen. Ik heb me 
namelijk voorgenomen, alvorens iets van de 
geschiedenis aan te roeren, eerst heel Holland 
te beschrijven en bij wijze van spreken ook in 
haar eigen kleuren te schilderen, op basis van de 
geschriften van de klassieke schrijvers, vervol-
gens ook de steden afzonderlijk, onder welke 
Dordrecht de eerste plaats inneemt. Ik heb der-
halve besloten volgende zomer door Holland 
te reizen om kennis te nemen van de loop van 
de grenzen, en van al wat de steden betreffende 
hun oorsprong in hun archieven herbergen dat 
kan bijdragen tot onze kennis. Ik zou wensen 
dat uw stadsraad dienaangaande door u op de 
hoogte wordt gesteld, opdat alles wat er is (ik 
twijfel er niet aan of het is heel veel) waardig 
wordt bevonden om er openhartig inzage in te 
hebben, zodra ik daar gearriveerd zal zijn.’8

Junius was dus van plan na te gaan wat de auteurs uit 
de oudheid over het gebied Holland hadden geschre-
ven. Vervolgens wilde hij archiefonderzoek doen en 
op basis van dat materiaal de geschiedenis van de af-
zonderlijke steden van het gewest beschrijven. Deze 
‘stedenschouw’ is inderdaad een belangrijk onder-
deel van de Batavia geworden: het lange hoofdstuk 
17. Dit hoofdstuk, of een deel ervan, stuurde Junius 

6. Epistolae selectae, pp. 30-31.
7. Epistolae, pp. 455-456. Zie ook een foto van deze brief in de on-line editie van Oranje’s correspondentie:
 http://www.inghist.nl/media/wvo/images/12000-12999/12001.pdf
8. Epistolae, p. 258.
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toe aan de Dordtse pensionaris Petrus Cornetus, die 
het retourneerde met commentaar en met correcties 
op de paragraaf over Dordrecht. Junius bedankte 
hem uitvoerig en schreef dat hij van plan is het werk 
in drie delen te splitsen: het eerste deel zou een soort 
inleiding worden met een algemene beschrijving van 
Holland. 

‘In het eerste deel, dat vanwege de talloze ver-
wijzingen naar auteurs wat afwijkt van de stijl 
die voor een geschiedenis gebruikelijk is, wil ik 
het ‘logistorische’ gedeelte behandelen. In het 
tweede, dat weldra zal volgen, zal ik de daden 
van onze vorsten nagaan, tot aan de dood van 
Jacoba van Beieren [in 1436]. Aan deel drie zal 
ik de gebeurtenissen onder de Bourgondische 
erfheren en hun nakomelingen aan het papier 
toevertrouwen.’9 

Dit plan ontvouwt Junius eveneens in een van de 
voorwoorden die hij voor de Batavia zou schrijven. 
Deel 1 is de Batavia geworden: aan de delen twee en 
drie is Junius nooit toegekomen. In het voorwoord 
bij de Batavia gebruikt Junius eveneens het woord 
‘logistorisch’ om het eerste deel te kenschetsen. Het 
is een curieus woord, dat in de oudheid slechts één 
keer voorkomt en wel als de titel van een verloren 
gegaan werk van de Romeinse encyclopedist Varro. 
Over de precieze betekenis van het woord heerst 
nog steeds onduidelijkheid, maar wie de Batavia 
leest, in de prachtige vertaling van Nico de Glas, 
kan tot de conclusie komen dat we ‘logistorisch’ 
het beste kunnen vertalen met ‘cultuurhistorisch’, 
ook al bestond dat woord in Junius’ tijd nog niet. 
Misschien moeten we het woord begrijpen als een 
samenstelling van logos (woord) en historicus (ge-
schiedschrijver): Junius zou zichzelf dan hebben 
kenschetst als iemand die vooral geïnteresseerd is in 
de geschiedenis van woorden. Dit thema komt veel-
vuldig aan de orde in de Batavia.
De Batavia is een bont boek geworden. Het bestaat 
uit 23 hoofdstukken van ongelijke lengte. Grofweg 
zijn er twee delen te onderscheiden: de hoofdstuk-
ken 1 tot en met 12 over het oude Batavia dat in 
 Romeinse bronnen wordt beschreven, met als cul-
minatie hoofdstuk 12 over de Bataafse opstand: de 
revolte in 69 n. Chr. tegen de Romeinse overheer-
sers, onder leiding van Julius Civilis, ook wel Clau-

dius Civilis genoemd. Na dit hoofdstuk rept Junius 
bijna nergens meer van ‘Batavia’, maar in plaats 
daarvan van ‘Holland’. De hoofdstukken 13 tot en 
met 20 behandelen het veel recentere Holland en 
presenteren een chorografie: een beschrijving van de 
topografie, cultuur en economie van Holland, van 
32 steden, 40 kastelen en vijf kloosters. 
De laatste drie hoofdstukken, over de oorsprong 
van de Germaanse volken, hangen er een beetje los 
bij, maar dienen een hoger politiek doel. Junius ver-
dedigde hierin een historische link tussen Germaan-

57.  Titelblad van Junius’ Batavia, zoals gedrukt in 
1588.

9. Epistolae selectae, p. 47.

se volken en de Kelten. Dat was belangrijk omdat 
de Kelten ooit een groot gedeelte van Europa be-
heersten. Geleerden uit het Romaanstalige spraak-
gebied maakten eveneens aanspraak op de erfenis 
der Kelten. Het ging hier met andere woorden om 
een discussie over wie het recht had zich het roem-
rijke verleden der Kelten toe te eigenen. In een tijd 
dat er nogal wat rivaliteit was tussen de landen in 
Europa, zich uitend in godsdienstoorlogen, opstan-
den en burgeroorlogen, werd de vorming van een 
nationale identiteit steeds belangrijker geacht om 
politieke stabiliteit te garanderen.10

Junius voltooide een eerste versie van zijn Batavia 
in 1570. Begin dat jaar bood hij dit eerste deel van 
zijn ‘Historiae Bataviae’ (Geschiedenissen van Hol-
land) aan de Staten van Holland aan met het verzoek 
om uitbetaling van het in 1566 toegezegde honora-
rium. Een pensioen kreeg Junius niet: het bleef bij 
een eenmalige uitkering van 300 pond, gedaan na 
veel discussie over de precieze inhoud van de finan-
ciële toezeggingen in 1566. Bovendien werd Junius 
te verstaan gegeven dat hij de Batavia, aan de Sta-
ten opgedragen, niet mocht laten drukken. Hij werd 
ontslagen van de plicht om de delen twee en drie te 
voltooien. 
Volgens Junius zelf waren de Staten bang voor de 
hertog van Alva: ‘Louter uit vrees voor hem zagen 
de Heren Staten ervan af mij een jaarlijks stipen-
dium te verschaffen’, schreef Junius aan Plantijn.11 
Er was in de periode tussen het verstrekken van de 
opdracht in 1566 en de aanbieding van het voor-
lopige eindresultaat in 1570 heel wat veranderd. Na 
de beeldenstorm en de komst van Alva was er een 
gespannen situatie ontstaan, die later de geschiede-
nisboekjes zou ingaan als de beginperiode van de 
Tachtigjarige Oorlog of de Nederlandse Opstand.
Oranje was in ballingschap gegaan en werd door de 
Staten van Holland nu officieel gezien als een mis-
dadiger. Bij de uitkering van Junius’ toelage werd 
erop gewezen dat dit geschiedde conform de beslui-
ten uit 1566 van ‘eenige groote Heeren ende princi-
pale ministers van sijne Majesteit [Filips II]’, alsof 
niet de Staten zelf verantwoordelijk waren geweest 
voor de opdracht. In 1570 dacht nog niemand aan 

een langdurige oorlog, aan een systematische pro-
testantisering van de Noordelijke Nederlanden of 
aan de vorming van de Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden. Dat verklaart ook waarom 
Junius’ Batavia geen verdediging inhoudt van de 
Nederlandse Opstand en zeker niet van de refor-
matie. Pas later, toen deze politieke en religieuze 
ontwikkelingen zich voltrokken, werd in 1588 de 
Batavia postuum uitgegeven. In de dynamiek die 
toen ontstaan was, kreeg het boek, dat bedoeld was 
als een historisch werk om de juridische aanspraken 
op een relatieve vorm van onafhankelijkheid van een 
gewest te consolideren, een bijkomende lading: het 
werd nu ingepast in een lof op de onafhankelijkheid 
van de  Republiek en ging onderdeel uitmaken van 
de Bataafse Mythe, waar kwesties als volksmentali-
teit, Hollandse identiteit en politieke theorie een rol 
in gingen spelen. Ook werden in dergelijke discus-
sies steeds vaker bijbelse parallellen getrokken tus-
sen de onderdrukking van de Joden door de farao en 
die van de Calvinisten door de Spaanse koning. Wil-
lem van Oranje begon afgeschilderd te worden als 
een soort Moses die het ‘nieuwe uitverkoren volk’ 
door de gevaren van de Rode Zee (lees: de Neder-
landse Opstand) heen naar het beloofde land leidde: 
‘Neerlands Israel’.12 Met inkleuringen van later tijd 
moet men echter oppassen: Junius bewoog mee met 
de opstandelingen, maar bleef katholiek. De afzwe-
ring van de Spaanse koning met het Plakkaat van 
Verlatinghe uit 1581, feitelijk de Nederlandse onaf-
hankelijkheidsverklaring, maakte hij niet mee.
Voor Junius’ Batavia onstond in 1572 weer een gun-
stig klimaat, toen het politiek tij keerde. Maar toen 
was het Junius’ vriend Janus Dousa die de opdracht 
kreeg om de oude privileges, bewijsstukken van de 
steden en andere documenten over de tijd van de 
graven van Holland veilig te stellen. Kennelijk had 
men ook op dat moment nog geen behoefte aan het 
werk van Junius, hoewel Junius juist in dat jaar, op  
5 november, een nieuwe opdrachtbrief voor het 
werk vervaardigde: ditmaal droeg hij de Bata-
via op aan Willem van Oranje, door wiens voor-
spraak hij immers ook was aangesteld, ruim zes jaar  
tevoren.13

10. Van Hal, ‘A Man of Eight Hearts’. 
11. Epistolae selectae, p. 51.
12. Dunkelgrün, ‘Neerlands Israel’, p. 202.
13. Epistolae, pp. 567-570.
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Laurens Jansz. Coster en de uitvinding van de boekdrukkunst

Het meest besproken gedeelte uit de Batavia zijn de twee pagina’s waarin Junius het verhaal vertelt 

dat hij zei van ‘wijze grijsaards’ uit Haarlem te hebben gehoord: 128 jaar tevoren vond Laurens 

Janszoon, met de achternaam Aedituus (Latijn voor koster), het principe van de boekdrukkunst 

uit, toen hij tijdens een wandeling door het bos staafjes met letters begon te snijden van stukjes 

beukeschors. Deze konden als stempels dienen. Van het een kwam het ander en al gauw experi-

menteerde Coster met loden en tinnen letters. ‘Uit wat overbleef van dit lettermateriaal zijn wijn-

kannen gegoten, die, zeer oud, tot op de dag van vandaag nog te zien zijn in het huis van Laurens 

dat uitkijkt over de Markt.’ Het bedrijf van Coster begon goed te lopen en dus moest hij knechts 

in dienst nemen. Eén van hen, ‘een zekere Johannes, met de omineuze achternaam Faust’ ging er 

echter in de kerstnacht vandoor met de hele inboedel van de drukkerij en vluchtte daarmee naar 

Mainz. ‘Daar richtte hij een drukkerij op en genoot van de rijke oogst van zijn dievenwerk’. Met 

andere woorden: de boekdrukkunst zou niet uitgevonden zijn door Gutenberg in Mainz, maar 

door Coster in Haarlem. Junius was niet de enige die beweerde dat de boekdrukkunst in Haarlem 

was uitgevonden. Coornhert had het in 1560 reeds beweerd, en de Italiaanse geschiedschrijver 

Lodovico Guicciardini had het verhaal overgenomen in zijn Italiaanse Descrittione di tutti i Paesi 

Bassi (Beschrijvingen van alle Lage Landen) uit 1567, vergezeld van een waarschuwing: ‘Wat hier-

van waar is, kan ik niet beoordelen, noch wens ik dat te doen’. Junius gaf echter veruit het meest 

uitgebreide relaas, met toevoeging van de naam van de uitvinder, de precieze 

omstandigheden, de naam van de verraderlijke knecht, enz.14 En passant in-

troduceerde Junius ook het woord ‘incunabel’ (wiegedruk), een term die wordt 

gebruikt voor gedrukte boeken van vóór 1500.15 Eeuwenlang heeft 

Holland de eer van Haarlem hooggehouden, vaak tegen beter weten 

in. Vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw woedde er een 

bittere controverse, waarin verscheidene nationalistische geschied-

schrijvers het in ellenlange pamfletten opnamen voor ‘Haarlem’, tegen 

‘Mainz’. Niet voor niets was dat juist in een periode dat geageerd werd 

tegen de geest van Jan Salie, om het weggezakte Nederland weer een rol van 

enige betekenis te laten spelen op het internationale podium. Aan Junius dankt 

Haarlem het standbeeld van Coster, dat in 1856 tijdens de ‘Costerfeesten’ op de 

Grote Markt verrees. Junius zelf maakte zich er zo beroemd mee dat hij later 

ook een standbeeld kreeg, zijn enige: het staat heden ten dage in de tuin van het 

bedrijf van de firma Enschedé, naast een ander beeld van Coster (afb. 58). Zo 

maakte Junius zichzelf beroemd door iemand anders beroemder te maken 

dan zichzelf.

14. Hellinga-Querido en De Wolf, Coster was zijn naam, pp. 32-43.
15. Sordet, ‘Incunables’, p. 269. Ik dank deze verwijzing aan Jos van Heel. 

58. Standbeeld van Laurens Jansz. Coster.

Dat Junius in 1572 nog bezig was 
met de Batavia blijkt niet alleen 
uit deze nieuwe opdrachtbrief. 
Al kort na inlevering van zijn 
manuscript schreef hij een 
brief aan een kennis in 
Enkhuizen, met het ver-
zoek om in de archie-
ven te controleren of 
zijn beschrijving van de 
zoutwinning in Enkhui-
zen klopte.16 Bovendien 
blijkt uit twee van de hand-
schriften van de Batavia dat 
Junius nog zaken had toege-
voegd. Deze handschriften 
zijn grotendeels netschriften 
die Junius’ zoon Petrus had 
gemaakt, maar Junius heeft 
er zelf nog aan gesleuteld. Zo 
lezen we aan het einde van 
hoofdstuk 14 over 
het Noord-Hollandse 
Zijpe het volgende: 

‘Een vreselijke najaarsstorm heeft [dit gebied] 
twee jaar geleden met een geweldige overstro-
ming onder water gezet, toen – ach, wat een el-
lende! – op 1 november 1570 veel mensen daar 
met hun vee en kuddes om het leven kwamen, 
verzwolgen door het water. De meeste kustge-
bieden van Nederland werden door dezelfde 
ramp getroffen; alles wat daar in cultuur was 
gebracht en al de vruchtbare klei werd bedekt 
door een dikke laag zand, of verwoest en on-
vruchtbaar gemaakt door het zoute zeewater.’17

Deze opmerking is door Junius in de kantlijn toege-
voegd aan het manuscript dat in de Stadsbibliotheek 
te Haarlem bewaard wordt.18 Ook lezen we aan het 
slot van zijn beschrijving van Leiden: 

‘Deze stad doorstond vorig jaar, 1574, een zware 
en rampzalige bezetting door het Spaanse leger, 
waarbij zevenduizend inwoners omkwamen 
door honger en pest. De oorzaak voor de be-
vrijding van Leiden moet met alle recht geheel 
toegeschreven worden aan goddelijk ingrijpen. 
De stad is op wonderlijke wijze uit de klauwen 

16. Epistolae, pp. 370-371.
17. Batavia, p. 194.
18. Haarlem, Stadsbibliotheek, hs. 187 D 22, fol. 186r.

60.  Junius’ handschrift van zijn Batavia, met in de marge een late toevoeging over het beleg en ontzet van 
Leiden.

59. Standbeeld van Junius.
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van de vijanden gered en behouden gebleven. 
Dit kwam door een stijging van het overstro-
mende water (dat door de warmte van de maan 
in beweging komt en rijst), in combinatie met 
paniek die uitbrak door een geheime uitval, 
waardoor zelfs de meest dappere der vijanden 
zich doodschrok, alle moed verloor, hals over 
kop op de vlucht sloeg, en alle aanvalswerken in 
de steek liet.’19 

Deze tekst is door Junius zelf toegevoegd in de 
kantlijn van het handschrift dat in de Koninklijke 
Bibliotheek te Den Haag ligt (afb. 60).20 Daaruit 
kunnen we opmaken dat Junius nog tot vlak voor 
zijn dood in 1575 aan het boek werkte.
Junius’ politieke standpunten zijn moeilijk te pei-
len. De Batavia zingt weliswaar de roem van het 
Hollandse verleden, maar er wordt geen duidelijke 
politieke voorkeur in verwoord. Het boek bevatte 
aanvankelijk geen verwijzingen naar opstand of 
 onafhankelijkheid.21 Junius prijst veelvuldig het 
wettig gezag van Filips II. Pas na 1570 voegde hij 
een enkele opmerking toe over ‘de Spanjaarden, die 
al hun eer en hun roemrijke reputatie hebben ver-
speeld’.22 In de passage over het beleg van Leiden 
schrijft Junius het ontzet aan goddelijk ingrijpen 
toe. Die woorden zijn doorgestreept in het gecen-
sureerde exemplaar van de Batavia dat in het vorige 
hoofdstuk aan bod kwam. Op p. 283, bij de bespre-
king van de belegering van Alkmaar, rept Junius van 
‘de Spanjaard, de gemeenschappelijke vijand van het 
vaderland’, eveneens een passage die gecensureerd 
werd door de Spaanse  Index van Zuiveringen uit 
1612 (zie boven, p. 97, afb. 53b). Op p. 290 veroor-
deelt Junius wat later het ‘Bloedbad van Naarden’ 
genoemd zou worden. Op p. 259 rept Junius voor 
het eerst van Respublica Batavica (de Hollandse 
staat), alsof het een onafhankelijk land betrof.
De Batavia zou een grote invloed uitoefenen op de 
geschiedschrijving door latere generaties. Junius’ 
methode van het gebruikmaken van archeologisch 
materiaal werd later verder ontwikkeld door oud-

heidkundigen als Arnold Buchelius en vooral  Petrus 
Scriverius. Belangrijker nog: Junius speelde een 
sleutelrol in de vestiging van wat de Bataafse Mythe 
is gaan heten. 

Rond 1570 had Junius zijn Batavia in principe vol-
tooid. In de jaren dat hij eraan gewerkt had was 
 Junius geleidelijk aan aan de kant van de opstande-
lingen tegen het Spaanse gezag komen te staan. 
Terwijl hij op persoonlijke titel zijn connecties aan 
moest wenden om te voorkomen dat zijn boeken 
door Rome verboden werden, zag men in Holland 
van staatswege juist mogelijkheden in Junius: op  
17 oktober 1572 richtte Junius een brief aan Wil-
liam Cecil, die hij vier jaar tevoren al bestookt 
had met gedichten. Ditmaal vróeg hij niet om een 
 recommandatie, maar gáf hij er een: in zijn brief 
 beval hij de gezant Janus Dousa aan, die toen pas 
26 jaar oud was. Dousa kwam naar Engeland als ge-
zant van de ‘Bataafse republiek’.23 Met die formu-
lering gaf Junius aan dat wat hem betreft Holland 
geen onderdeel van het koninkrijk van Spanje meer 
was. Er was in het jaar 1572 dan ook veel gebeurd.  
Op 1 april hadden de Watergeuzen, opstandige pi-
raten (in de ogen der Spanjaarden) of vrijheidsstrij-
ders (in de ogen van steeds meer Hollanders), het 
stadje Den Briel ingenomen. Dit symbolisch verlies 
voor de Spanjaarden leidde tot een hele reeks ver-
overingen van Hollandse steden. Daarbij werden 
katholieken niet gespaard. In januari was Thomas 
Howard, vierde hertog van Norfolk, veroordeeld 
voor zijn aandeel in een complot om het katholicis-
me opnieuw in te voeren in Engeland. Junius had de 
hertog, de zoon van Henry Howard, nog lesgegeven 
gedurende zijn periode in Engeland (zie hoofdstuk 
3). Andersom werd bekend dat in Parijs gedurende 
de ‘Bartholomaeusnacht’ van 24 augustus 1572 een 
georganiseerde slachting was aangericht onder pro-
testanten. Deze waren in goed vertrouwen naar de 
hoofdstad gekomen om het huwelijk te vieren van 
hun leider Hendrik van Navarra met de Franse prin-
ses  Marguerite (‘La reine Margot’). De relatie tus-

19. Batavia, p. 271: ‘Sustinuit haec urbs anno superiore, qui fuit MDLXXIIII a natali Christi, gravem et calamitosam obsidionem ab Hispano exercitu, 
consumptis fame pestilentiaque septenis oppidanorum millibus, cuius liberatae ius omne divinae potentiae transcribere merito debet, civitate ex 
hostium faucibus mirabilem in modum erepta, ac conservata, ad stagnantium aquarum (quae lunaris aestus motu concitantur et crescunt) incre-
mentum accedente Panici timoris occulto impetu, quo fortissimus quisque ex hostibus perculsus et animos et vitam pariter amisit, praecipitem in 
fugam compulsus desertis castellis omnibus.’

20. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, hs. 78 H 44, fol. 259v.
21. Van Miert, ‘Adriano Junio y su Batavia’.
22. Batavia, p. 259; De Glas, ‘Context, Conception and Context’, p. 75.
23. Heesakkers, ‘Propaganda poética’, p. 154.

de Bataafse Mythe
De laaglandse humanistische geschiedschrijvers aan het begin van de zestiende eeuw vonden een 
belangrijke bron van inspiratie in een klein Latijns werk van de grote Romeinse geschiedschrijver 
Tacitus: de Germania. Deze tekst werd pas in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw ontdekt. 
De Germania geeft een kort overzicht van de stammen die in de tijd van Tacitus zelf, de vroege 
1e eeuw n. Chr., het noordwesten van Europa bevolkten. Onder die stammen noemt hij onder 
meer de Bataven, die op het ‘eiland der Bataven’ woonden. Dit volk had een uitzonderingspositie 
ten opzichte van de andere Germaanse volken. Volgens Tacitus waren de Bataven de dapperste 
Germanen. Zij droegen geen belasting af aan het Romeinse rijk en waren bondgenoten van de 
Romeinen. Het was daarom ook volledig terecht dat Julius Civilis of Claudius Civilis in 69 n. Chr. 
in opstand kwam tegen de afkalving van hun voorrechten en de toenemende onderdrukking door 
de Romeinen, zoals Tacitus in een ander geschiedwerk had beschreven. Aan het begin van de zes-
tiende eeuw was Aurelius een van de eersten die een vergelijking trok tussen het Holland van zijn 
eigen tijd en het Batavia dat door Tacitus werd beschreven. Beroemd hier te lande werd ook een 
essay van Erasmus over het ‘Bataafse oor’, een uitdrukking die te vinden was in een gedicht van 
de Romeinse puntdichter Martialis, die daarmee een gebrek aan beschaving aanduidde. Erasmus 
draaide de betekenis om en interpreteerde een ‘Bataafs oor’ juist als een teken van fijnzinnigheid. 
Daardoor vereenzelvigde hij Hollanders met beschaafde Bataven.
Het enige echt verhalende gedeelte van enige omvang in de Batavia is juist een hervertelling van 
het relaas van Tacitus over de Bataafse Opstand. Junius heeft diens verhaal echter twee keer zo 
lang gemaakt, onder meer door toevoeging van tal van synoniemen en vooral van allerlei details die 
ontsproten aan zijn creatieve inlevingsvermogen in historische personen. Junius zinspeelt nergens 
op de voor de handliggende overeenkomst tussen de opstand van Civilis tegen de Romeinen en de 
Opstand van Hollanders tegen de Spanjaarden waarvan hijzelf getuige was. Een van de redenen 
is dat het nog helemaal niet duidelijk was dat er sprake was van een echte opstand: termen als ‘de 
Tachtigjarige Oorlog’ of ‘de Nederlandse Opstand’ zijn pas veel later in zwang geraakt. Iemand 
die de overeenkomst wél heel duidelijk uitbuitte, was Hugo de Groot in zijn De oudheid van de 
Bataafse Republiek (1610). De Groot zette hier een krachtig pleidooi neer ter verdediging van de 
historische continuïteit van het Batavia uit de Romeinse tijd met het Holland van de zeventiende 
eeuw. Niet alleen waren de Bataven de directe voorvaderen der Hollanders, ook het staatsbestel 
was overgeërfd: de Bataven kenden reeds een vorm van volksvertegenwoordiging, waarin de vorst 
ondergeschikt was aan het parlement. Het boek was daarmee tegelijkertijd een pleidooi voor een 
republikeinse staatsvorm. De Groot heeft zich later gedistantieerd van zijn buitengewoon crea-
tieve omgang met de oude bronnen. Zo loopt in zijn betoog het einde van het Romeinse Rijk in 
476 naadloos over in de tijd van de eerste graaf van Holland rond 900 n. Chr. In de tussenliggende 
vier eeuwen haalden de volksverhuizingen de etnografische kaart van Europa totaal overhoop, 
maar daarover rept De Groot met geen woord. Voor hem was de Bataafse mythe op dat moment 
belangrijker. Dat gold ook voor Pieter Cornelisz Hooft, die in zijn toneelstuk Baeto (1617) een 
directe band zag tussen de Bataven en de Hollanders. In tegenstelling echter tot De Groot liet 
Hooft in zijn stuk betogen dat de monarchie de beste staatsvorm was. Zo bood het verleden een 
podium om actuele politieke vraagstukken uit te vechten. 
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61. De inname van Den Briel in 1572.

24. Heesakkers, ‘Propaganda poética’, pp. 155-157. 

sen katholieken en protestanten was dus op scherp 
 komen te staan en niet alleen in de  Nederlanden. 
Holland zocht in deze jaren naar nieuwe bondgeno-
ten. Het lag voor de hand de banden met het protes-
tantse Engeland van Elizabeth aan te halen. Wellicht 
kon zij met militaire hulp over de brug komen om 

de hertog van Alva te bestrijden. De diplomatieke 
missie liep echter op niets uit en is bijna geheel ver-
geten in de geschiedschrijving van de  Nederlandse 
opstand.24

Terwijl Dousa in Londen zat, sloegen de Spanjaar-
den in december 1572 het beleg op rond Haarlem.

Met het beleg van Haarlem brak voor Junius en zijn 
gezin een moeilijke periode aan. In maart 1572 had 
hij al het plan opgevat om zijn zoon Petrus naar 
Leuven te begeleiden. De jongen had voor zijn leef-
tijd al een behoorlijke training ondergaan: hij had 
het hele handschrift van de Batavia van zijn vader 
overgeschreven.1 Het plan voor de studie in Leuven 
ging echter niet door, want Junius was ziek, zoals 
hij aan iemand anders schreef, een dag na de inname 
van Den Briel: 

‘Volgens mij dacht jij dat ik de gezondheid van 
een atleet had, maar je ooggetuige van gisteren 
heeft mijn toestand behoorlijk goed geobser-
veerd en hij zal getuigenis afleggen van wat hij 
zag. Ik lijk gewoon op een schildpad! Ik kom 
mijn huis niet uit en loop nog krommer dan een 
hoepel. Aan de ene kant komt dat doordat mijn 
ledematen en ruggengraat verzwakt zijn door 
het abces en de etterbuil van de wond, aan de 
andere kant omdat een paar zweren hard zijn 

Hoofdstuk 9

De laatste jaren van Hadrianus Junius

1. Epistolae selectae, pp. 83-84.

62. Het Beleg van Haarlem.

	 De laatste jaren van Hadrianus Junius

Junius_binnenw.indd   110-111 09-06-11   09:45



Hadrianus Junius - Een humanist uit Hoorn

112 113

geworden, wat bij het lopen nog ellendiger is 
dan een of andere voetangel. Bovendien zijn 
mijn krachten door de ziekte danig uitgeput. … 
Is er nog nieuws over Den Briel?’2

Junius was in de beginfase van het beleg nog in Haar-
lem, maar hij verliet de stad al snel. In de winter was 
dat nog goed te doen geweest omdat het water rond 
Haarlem nog was bevroren. Volgens Velius werd Ju-
nius naar Delft geroepen om ‘de prins van Oranje van 
een ziekte te genezen’.3 Deze opmerking van Velius 
is gretig overgenomen en komt voor in bijna alle bi-
ografische schetsen van Junius. Vreemd genoeg rept 
Junius nergens in zijn brieven van deze voor hem 
zeer eervolle taak. Wel stond Junius ruim anderhalf 
jaar later, namelijk in augustus 1574, aan het ziekbed 
van Oranje. Deze bevond zich toen te Rotterdam en 
werd daar behandeld door Junius’ vriend en collega 
Petrus Forestus. Forestus’ rapport over de behande-
ling van de ziekte van de prins is bekend. Hij schrijft 
(in de vertaling van Robert Fruin): 

‘Juist bevond zich op dien tijd Hadrianus Ju-
nius te Rotterdam, de geleerde medicus en een 
goede vriend van mij. Uit eigen beweging kwam 
hij zijne Excellentie twee-, driemaal bezoeken, 
en in overleg met hem en met ’s Prinsen huis-
arts schreef ik een pleister voor van kweepitten, 
die op de maag gelegd werd, ten einde deze te 
versterken en de gal, die erheen vloeide en den 
buikloop veroorzaakte, af te weren. Ongeluk-
kig kreeg weldra Junius zelf koorts, hetgeen 
hem deed besluiten naar Middelburg, waar hij 
destijds woonde, te vertrekken. Bij het afscheid 
nemen toonde hij in de ziekte van den Prins een 
hard hoofd te hebben, en zoo had ook de lijf-
arts; ik daarentegen bleef moed houden, tegen 
het gevoelen van bijna iedereen in. Na het ver-
trek van Junius ging ik nevens den lijfarts voort 
met zijn Excellentie te behandelen.’4

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Junius niet 
de ‘lijfarts’ was van Oranje, zoals zo vaak gezegd is.
Wel greep Junius in 1573 de gelegenheid van Oran-
je’s aanwezigheid in Delft aan om hem te vragen zich 

in te zetten voor het behoud van zijn gezin en bibli-
otheek, die beide in Haarlem waren achtergebleven. 
Zijn boeken vond hij minstens zo belangrijk als zijn 
gezin, zo lijkt het. Hij vroeg ook aan de Haarlemse 
burgemeester Pieter Kies om zijn belangen veilig te 
stellen. Aldus berichtte hij in een brief aan zijn zoon 
Petrus. Junius gaf hierbij ook al vast een lijst van 
boeken en manuscripten op die Petrus mee moest 
nemen als hij Haarlem uit zou komen: 

‘Aan de veelbelovende jongeman Petrus Junius, 
geliefde zoon, te Haarlem.

Een uur geleden toonde ik aan de zeer door-
luchtige Prins een smeekschrift, opdat op zijn 
last aan jou vrije aftocht wordt verleend, zo-
dat je naar mij toe kan komen. Hetzelfde heb 
ik onderhandeld met onze burgemeester Kies, 
die welwillend antwoordde dat hij zijn best 
zou doen bij zijn collega-burgemeesters om dit 
uit naam van de Prins vlot te laten verlopen en 
ik twijfel er niet aan dat het zal lukken. Als je 
komt, zorg er dan voor dat je al mijn aanteke-
ningen meeneemt, samen met de boeken waar-
van ik een lijst heb opgestuurd: het grote Latijn-  
Nederlandse woordenboek van Frisius, de wer-
ken van Cicero, Clemens van Alexandrië, de 
werken van Plutarchus, Nonnus Panopolitanus, 
de Griekse epigrammen (in quarto formaat), de 
Centuriae van Amato Lusitano, de Nomencla-
tor, mijn Adagia, mijn De Anno, en voeg daar 
nog twee of drie boeken voor me aan toe en net 
zoveel voor jezelf; dan mijn beste toga, met zijde 
gevoerd en dit alles onder  bescherming van de 
vrijgeleide van de stad. Ik heb gisteren via Adri-
aan Birckenrode zeven stuivers aan je gestuurd 
met een brief. Mijn vrouw moet aangeven wat 
ze wil of wat ze nodig heeft. Het ga je goed en 
groet mijn vrouw, met de kinderen.  
10 Maart. Je vader Hadrianus Junius.’5 

Kennelijk was het in maart 1573 nog mogelijk om 
de stad onopgemerkt door de Spanjaarden te ont-
vluchten met een kist boeken! Dat Junius rept van 
‘mijn vrouw’ en niet ‘je moeder’, komt doordat 

2. Epistolae, p. 384.
3. Velius, Kroniek, p. 790.
4. Fruin, ‘Ziekten van Prins Willem’, p. 56; Forestus, Observationum et curationum medicinalium libri, 5.7 (pp. 286-287).
5. Crenius, Animadversiones, p. 33.

Petrus niet haar zoon was. Helaas blijft de zuster 
van Junius’ vrouw, de later zo beroemd geworden 
 Kenau, ongenoemd. Ook in andere brieven van 
 Junius wordt zij nooit genoemd en we vinden dus 
ook geen aanwijzingen omtrent haar rol in het beleg 
van Haarlem, laat staan over het vermeende held-
haftige optreden dat haar in later eeuwen mythische 
proporties gaf.6 Had Junius langer geleefd, dan had 
hij zijn Haarlemse schoonzuster misschien wel net 
zo helpen mythologiseren als hij Coster had gemy-
thologiseerd!
Op 5 maart 1573 schrijft Junius vanuit Delft een brief 
aan Janus Dousa en vraagt hij deze ook naar Delft 
te komen.7 Het was waarschijnlijk ook van hieruit 
dat hij in een brief aan het Haarlemse stadsbestuur 
protesteerde tegen de inkwartiering en inbeslagna-
me van zijn goederen. Deze waren het gevolg van 
de toenemende schaarste tijdens het beleg. Junius 
maakte zich vooral druk over het optreden van de-
gene die verantwoordelijk was voor de operatie, een 
woesteling die we helaas niet kunnen identificeren:

‘Aan de Burgemeesters en 
Vroedschap van Haarlem.

Ik had niet kunnen vermoeden, heren burge-
meesters, dat ik voor U zo weinig waard zou 
zijn. Zo bespot voel ik me in mijn ouderdom, 
nu U meer vertrouwen heeft in een man met 
een verachtelijk verleden, een heiligschenner, 
een kidnapper, een inbreker, een laag-bij-de-
grondse straatrover, kortom: iemand die alle 
goddelijke en menselijke rechten aan z’n laars 
lapt. In plaats van een vriendelijk antwoord 
heb ik slechts vijandigheden moeten verduren. 
Op schandalige en gewelddadige wijze ben ik 
uit m’n huis verdreven dat aan Uw hoede was 
toevertrouwd. Uw gerechtsdienaren zijn vijan-
dig en naar willekeur opgetreden, op een ma-
nier waarop volgens mij onze eigen vijanden, 
die ons allemaal uithongeren en onze hele stad 
dag in dag uit met de dood bedreigen, niet eens 
tekeer zouden gaan als ze de stad zouden inne-
men (wat god verhoede). Terwijl mijn vrouw 
er niets tussen kon brengen en zelfs mijn zoon 
er bij stond, werden de scharnieren geforceerd 
en de deuren ingebeukt. Ik neem aan dat, met 

die heiligschenner voorop, niet alleen uit haar 
slaapkamer, waarin mijn bibliotheek en enkele 
andere spullen, samen met ingelijste schilderijen 
werden bewaard, maar ook uit de andere ka-
mers, spullen zijn weggevoerd en geroofd die ik 
mis, omdat iedereen daar zomaar in en uit kon 
lopen (verschrikkelijk!). 
Zo ellendig als deze zaak me stemt, kan ik me 
totaal niet voorstellen met welk recht of on-
recht dit gebeurd is – ik zeg niet op Uw bevel, 
maar in ieder geval op Uw raad en met Uw hulp. 
Temeer in een tijd waarin U de taak heeft heel 
de stad, en mij des te meer (ik ben immers als 
geneesheer in Uw dienst) veilig te stellen tegen 
elke vorm van ongemak en schade. Daarom kan 
ik deze grove vorm van onrecht die mij is aan-
gedaan maar nauwelijks bevatten; ik zou haar 
zelfs veel beter kunnen verdragen als zij van de 
kant was gekomen van de vijand, die rondom 
onze stad gelegerd is. Gegroet.’ 

Vanuit Den Haag schreef Junius op 30 juni een 
tweede brief aan het stadsbestuur, waarvan de toon 
veel wanhopiger is:

‘Zeer geachte heren

Nu ik zie dat de hele zaak de verkeerde kant op 
gaat en dat onze stad is afgesloten door de zeer 
zware belegering en geheel omsingeld, zodat er 
volgens mij weinig hoop of zelfs helemaal geen 
hoop meer is, neem ik mijn toevlucht tot U als 
mijn laatste strohalm. Ik zou U zeer beleefd 
willen vragen om mij, die zonder vaste verblijf-
plaats maar een beetje ronddwaal, een aanzien-
lijke dienst te bewijzen. Ik zou willen dat U een 
aanbeveling zou schrijven aan de doorluchtige 
graaf Bossu om het huis van Junius te sparen, op 
het moment dat de stad ingenomen gaat wor-
den. Ik ben er nog banger voor – God verhoede 
toch dit kwade vooruitzicht – dat mijn vrouw 
en kinderen blootgesteld worden aan het vijan-
delijke geweld en dat mijn bibliotheek samen 
met mijn kist handschriften overgeleverd zal 
zijn aan de barbarij van de mensen, of verspreid 
zal worden. Dit, mijne heren, zou ik U willen 
smeken, bij onze langdurige samenwerking, en 

6. Kloek, Kenau.
7. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fol. 31r (uitgegeven in Dousa, Nova poemata, 1576, katern Ee 8r).
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bij de heiligdommen der Muzen. Mijn tranen 
zijn mijn getuigen. Wees gegroet, en bekom-
mert U om Junius.

 
Ik heb dit snel geschreven, op het platteland aan 
de rand van Den Haag, voor het geval dát, en 
totaal berooid van inkomsten, ver weg van eni-

ge vorm van cultuur, op de laatste dag van mijn 
maand [= 30 Juni].’8

 
Acht dagen later, op 8 juli, werd Haarlem ingeno-
men. Junius heeft niet al zijn bezit kunnen redden. 
In februari 1575 bekende hij in een brief het ant-
woord schuldig te moeten blijven op een geletterde 

8. Epistolae, pp. 468-469.

63. Inname van Haarlem door Don Frederico op 8 juli 1573.

vraag van een correspondent ‘vanwege de afwezig-
heid van mijn bibliotheek (die voor mij verloren is 
gegaan toen ze in Haarlem door de vijanden werd 
geroofd)’.9 Velius weet te vertellen dat Junius ‘bijna 
al zijn bezittingen verloor’. Daaronder bevonden 
zich 

‘zijn vele geschriften, waar hij in de hoop op on-
sterfelijkheid met veel arbeid en weinig nacht-
rust aan had gewerkt en die hij met het oog op 
uitgave had herzien en persklaar gemaakt, en 

die nu alle tegelijk in handen vielen van een stel 
barbaarse en ongure Spanjaarden; en daarnaast 
de oude handgeschreven boeken, waarvan hij 
er uitzonderlijk veel bezat. Deze eigendommen 
raakten ook zo verspreid dat Junius er nader-
hand weinig of niets van heeft teruggezien.’10 

Junius is dus voor de tweede keer in zijn leven ge-
confronteerd met het verlies van zijn boekenbezit. 
Toch is het Petrus Junius wel gelukt om een deel van 
zijn vaders manuscripten in veiligheid te brengen. 

9. Epistolae, pp. 499-500.
10. Velius, Kroniek, p. 790.

64. Slag op de Zuiderzee, 11 oktober 1573.
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Op 14 oktober 1573 stuurt Junius hem naar Alk-
maar om ‘mijn bezittingen en mijn manuscripten 
(een ongelooflijk verlangen daarnaar houdt me in 
de greep, wat niet zo verwonderlijk is) over zee per 
schip terug te brengen’.11 Dit was drie dagen na de 
Slag op de Zuiderzee, die door Velius zo levendig in 
zijn Kroniek van Hoorn is beschreven.12 Bij die slag 
werd de Graaf van Bossu, stadhouder van Holland 
van 1567 tot 1573, gevangen genomen door de wa-
tergeuzen, slechts enkele maanden nadat zijn troe-
pen Haarlem hadden veroverd. Junius richtte later 
een ingewikkelde Latijnse brief tot Bossu, in 1574 
of 1575. Bossu zat toen opgesloten in het Weeshuis 
in Hoorn. Na enkele beleefdheden (‘ik, een gewone 
herder, tegenover een Held als u’) vraagt Junius: 

‘Er is een reden dat mijn vroegere respect jegens 
Uwe Verhevenheid en een gerechtvaardigde 
klacht, die uw vrijzinnige geest geen afkeer in 
zal boezemen, mij tegen mijn zin in dwingt een 
vorstelijk man te vragen dat hij, in de tijd dat 
hij vrij is van verplichtingen, zich verwaardigt 
bij zichzelf na te gaan op welke plek of bij wie 
mijn boekenbezit (waarvan ik begrijp dat het als 
geschenk is weggegeven) gebleven is. Want mijn 
bibliotheek werd steeds samengesteld met het 
oog op het algemeen belang. Als Uwe Verhe-
venheid zich verwaardigt dit aan uw dienaar te 
openbaren en een aanwijzing te geven, zodra de 
gelegenheid zich aanbiedt, dan zult u een daad 
verrichten die waardig is aan uw verheven in-
borst. Want het is net zo vreemd aan mijn be-
scheidenheid erop aan te dringen en bezorgd te 
eisen dat u zorgt voor teruggave, of teruggave 
aanbeveelt (hetgeen in uw macht ligt), als het 
gemakkelijk is voor Uwe Verhevenheid [dit te 
doen].’13 

Zeer subtiel duidt Junius Bossu’s gevangenschap 
nog aan als otium, een woord dat bij de Romeinen 
gebruikt werd om de verplichtingsloze ‘vrije tijd’ 
aan te duiden die begon bij de pensionering en de 
terugtrekking uit het openbare leven.
Als Junius, inmiddels woonachtig te Middelburg, 
een bezoek brengt aan Delft, in september 1574, 
richt hij bovendien een brief aan zijn uitgever, Plan-

tijn, waaruit blijkt dat hij enerzijds het verlies van 
zijn boeken betreurt, anderzijds toch ook vraagt of 
Plantijn zich over zijn boeken kan ontfermen:

‘Ik hoop dat het je heel goed gaat, vanuit het 
verre ballingsoord der muzen, waar ik ver weg 
van vrouw en haard een ongewone eenzaamheid 
beleef, nu ik mijn thuis verlaten heb. Daarin valt 
het me bijzonder zwaar dat ik hier verstoken 
ben van het vertrouwde gezelschap van mijn 
boeken. De pijn wordt vergroot door de angst 
voor mijn boeken, nog groter dan die voor mijn 

65.  De Graaf van Bossu, stadhouder van Holland 
van 1567 tot 1573.

11. Epistolae selectae, p. 56.
12. Velius, Kroniek, pp. 515-531.
13. Epistolae, p. 474.

 kinderen, omdat deze barbarij met boeken min-
der rekening zal houden dan met kleine kinder-
tjes. Het lijdt volgens mij ook geen twijfel of 
ook jij zal net zo bang zijn als je vriend, zodra 
je dit zult hebben gehoord. Als het mag zou ik 
daarom in deze verwoesting een nader beroep 
willen doen op jouw raad en hulp, die mij tot 
grote steun kan zijn in het beschermen en ver-
dedigen van mijn boekenbezit. Ik twijfel er niet 
aan of dat bezit kan onder jouw bescherming 
bewaard worden onder een gerepareerd dak, als 
jij je best ervoor doet. Ik smeek je, laat me als-
jeblieft zo snel mogelijk weten wat voor nut je 
hierin zult zien. Gegroet.
Delft, 7 September 1574.’14

  
Blijkbaar heeft Junius dus wel iets van zijn boe-
kenbezit weten te redden. Niet voor niets geeft  
Velius zelf een lijst van handschriften die hij in het 

bezit heeft gezien van Junius’ kleinzoon (zie hoofd-
stuk 11).
In 1573 verbleef Junius meestentijds in Delft. In de-
cember spreekt hij voor het eerst de hoop uit dat hij 
in Middelburg arts zou kunnen worden. Hij is dan 
blijkbaar net in Leiden geweest, want hij beschrijft 
de papieren munten die daar als noodgeld in omloop 
zijn gebracht – wellicht de eerste beschrijving van 
dergelijk ‘papiergeld’ in de Nederlandse geschiede-
nis. ‘Als mij’, vervolgt Junius, ‘na de verovering van 
Middelburg (en in die heel nabije hoop verkeer ik 
al) een comfortabel huis toegewezen kan worden 
met, door de gunst van de Doorluchtige Prins, een 
ere-uitkering die een geneesheer waardig is, dan 
zal ik me graag op deze zaak toeleggen.’15 Junius 
richtte deze woorden aan Jacob Muys van Holy, een 
raadsheer van Oranje die hij vroeg zijn zaak aan te 
bevelen bij de Prins. In februari 1574 is Junius nog 
steeds in Delft,16 waar hij logeert in het huis van een 
kennis.17 Middelburg viel in die maand in handen 
van de Prins en in april 1574 treffen we Junius inder-
daad voor het eerst aan in Middelburg. Hij bezocht 
er toen in ieder geval een familielid die aan de Dam 
in het huis Int Gulden Cruys woonde.  De oudst be-
kende inwoner van dit huis is Guillaume van Hasse-
laer, wellicht een afstammeling van Junius’ schoon-
familie.19 Junius arriveerde in Middelburg ‘naakt 
van boeken’, zoals hij aan Plantijn schreef.20 Junius 
kreeg naar eigen zeggen dankzij een aanbeveling van 
Willem van Oranje een toelage om in Middelburg 
het ambt van arts uit te oefenen.21 Hij dankte het 
bovendien aan Charles de Boisot dat hij mocht ver-
blijven in de abdij van Middelburg.22 Boisot had in 
1573 vergeefs getracht Haarlem te ontzetten en was 
sinds 17 juni 1573 gouverneur van Vlissingen en na 
februari 1574 tevens gouverneur van Middelburg en 
Arnemuiden. Heeft hij getracht Junius enigermate 
schadeloos te stellen voor het verlies dat zijn ge-
leerde landgenoot had getroffen bij de inname van 
Haarlem? In januari 1575 richtte Junius een lange 66. Papieren munten door Junius gezien in Leiden.

14. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fols 50v-51r. Op grond van de inhoud en de plek van verzending kan de brief in 1573 geschreven zijn 
in plaats van in 1574.

15. Epistolae, p. 485. Het Latijn (‘cum stipendio honorario, Medico digno Ill. Principis beneficio’) zou men ook kunnen vertalen als ‘met een ere-
uitkering, een gunst die een geneesheer van de doorluchtige Prins waardig is’, waaruit men dan zou kunnen opmaken dat Junius geneesheer van 
Willem van Oranje was geweest. Toch ligt die vertaling gezien de volgorde van de Latijnse woorden niet voor de hand.

16. Epistolae, p. 489.
17. Cornelis Cruserius; zie Epistolae, p. 253.
18. Zie Junius’ brief aan zijn dochter Clara, 26 april 1574 (Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. Pap. 2).
19. Moubis, ‘Verslag lezing Karel Meertens’, p. 8.
20. Epistolae selectae, p. 79.
21. Epistolae selectae, pp. 82 en 490.
22. Epistolae selectae, pp. 82-83.
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felicitatiebrief aan Muys van Holy, die net benoemd 
was als ontvanger-generaal van Holland en West-
Friesland. In deze brief dankte hij Muys voor zijn 
hulp bij het verkrijgen van de aanstelling in Mid-
delburg. Wel beklaagde hij zich erover dat hij nooit 
de jaarlijkse toelage had gekregen van zijn ambt als 
geschiedschrijver, hoewel veel mannen zich nog 
konden herinneren dat Junius onder voorwaarde 
van een jaarlijks salaris was aangesteld. Muys had 
Junius gevraagd om publicatie van de Batavia, maar 
deze zag niet in hoe hij een drukker kon vinden. 
Zodra de tijden het toelieten, zou hij ermee aan de 
slag gaan. Gelukkig had hij wel 50 goudstukken van 

Oranje gekregen als beloning voor een lofdicht op 
het Leids Ontzet. Hij suggereerde ook dat zijn zoon 
Petrus als secretaris bij Muys in dienst zou kunnen 
treden. Petrus had geen geld meer van zijn moeder 
en bovendien had Junius al de zorg voor veel kinde-
ren: ‘nog niet zo lang geleden ben ik uitgebreid met 
vrouwelijk nageslacht’. Hieruit moeten we conclu-
deren dat Junius’ vrouw Adriana Hasselaer was be-
vallen van een dochtertje. En dat terwijl Junius zelf 
al behoorlijk ziek en oud was: in deze brief schreef 
Junius dat hij leed aan ouderdomskwalen en dat het 
weer in Zeeland hem parten speelde.23 In september 
1574 komt hij terug op deze oorzaak. Aanvankelijk 

67. De inname van Middelburg door de troepen van Oranje in februari 1574; de markering geeft aan waar Junius woonde.

23. Epistolae, pp. 493-495. Zie ook pp. 441-442, 483, en 491.

weet hij zijn ziekte aan het ruwe klimaat waar hij 
niet aan gewend was, maar nu verwondert hij zich 
over het aangename karakter ervan. Toch kan hij 
zijn armen bijna niet meer bewegen, speelt de artri-
tis hem zodanig parten dat hij nauwelijks kan schrij-
ven en heeft hij geen zin meer om te studeren. Wel 
gaat het op dat moment juist weer iets beter.24

De gezondheidsklachten klinken meer dan eens in 
de brieven van het laatste jaar. Behalve van artritis, 
had Junius last van een wond aan zijn zij, zodat hij 
moeilijk kon liggen. Het ambt van stadsdokter zal 
hij wel niet echt hebben uitgeoefend. Junius hield 
zich vooral bezig met het schrijven van gedichten: 
op Willem van Oranje, op Boisot, op het Leids 
Ontzet, op koning Karel IX van Frankrijk (die 
op 30 mei 1574 overleed). Hij schreef er ook een 
anti-Spaanse satire.25 Zijn vrouw kocht een nieuw 
bed voor  Junius; waarschijnlijk lag hij er langdurig 
in.26 Verder trachtte hij de belangen van zijn zoon 
te behartigen en maakte hij plannen om zijn Bata-
via te Antwerpen te laten drukken. In mei heeft hij 
last van ‘een zware ademhaling, die me samen met 
een akelige hoest behoorlijk benauwd en kortade-
mig maakt’.27 Tien dagen voor Junius’ dood beant-
woordt Janus Dousa nog een brief.
Volgens een bron uit 1613 is Junius te Arnemuiden 
overleden.28 Klaarblijkelijk volgt deze bron een op-
merking in een gedicht van Dousa.29 Junius stierf 
waarschijnlijk toen hij een bezoek bracht aan zijn 
schoonzuster, Kenau, die in Arnemuiden de post 
van waagmeester en ontvanger van de impost op 
turf had verkregen, wellicht als beloning voor haar 
diensten aan de stad Haarlem tijdens het beleg.30 Op 
last van zijn zoon Petrus werden Junius’ stoffelijke 
resten vier jaar later, op 29 april 1579, bijgezet in de 
Koorkerk te Middelburg. Petrus schreef er zelf een 
lang grafschrift voor:

De allerhoogste en allergrootste God gewijd.

Voor Adrianus Junius uit Hoorn;
filosoof, geneesheer, beroemd dichter,

betrouwbaar geschiedschrijver van Holland,
wiens uitgelezen eruditie

in alle takken van wetenschap,
wiens uitzonderlijke ijver

en veelvoudige talenkennis,
gepaard met gelijksoortige vriendelijkheid,

de bewondering verdiende
van alle geleerden.

Na verscheidene gedenktekenen
van zijn onvergelijkelijke talent

waarmee hij zich eeuwige nagedachtenis verwierf
Voor zijn zeer verdienstelijke vader,

onder dit marmer geborgen,
Petrus Junius

om vroomheids wille
Hij leefde 63 jaar en stierf op de 16e
van de maand die zijn naam draagt.

In het jaar van het christelijke heil 1575.

De opmerking dat hij 63 jaar leefde en dus 63 jaar 
oud was heeft geleid tot de verkeerde conclusie dat 
Junius in 1512 werd geboren en niet in 1511. Junius 
stierf echter twee weken voor zijn 64e verjaardag.
In mei 1816 was in de koorkerk nog een zerk (nr. 41) 
te vinden waar de volgende tekst op te lezen was:

Hier leet begra-
ven Doctor

Adrianus Junijus
Storf den 16 Junij

anno 1575.31

24. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fol. 63v; gedrukt Epistolae, pp. 489-490.
25. Epistolae, pp. 483 en 626; Heesakkers, ‘Propaganda poética’, p. 161.
26. Leeuwarden, Tresoar (Provinciale Bibliotheek Friesland), hs. Gabbema, Cod. F.G. fol. 65v, no. 113.
27. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fol. 32r (uitgegeven in Dousa, Novorum poematum secunda editio, katern Ee 8v). 
28. Meursius, Illustris Academia Lugd.-Batava, katern B2v; zie ook Meursius, Athenae Batavae, p. 93.
29. Dousa, Novorum poematum secunda editio, katern Ccvijr.
30. Kloek, Kenau, pp. 63-65.
31. Algemeene Konst- en Letterbode, 1817, deel 2, nr. 39, 26 september, p. 196; de mededeling is van N.C. Lambrechtsen van Ritthem.
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Het grafschrift dat Petrus Junius maakte was toen 
niet meer te vinden. In 1842 plaatste het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen nog wel een nieuw 

32. Algemeene Kunst- en Letterbode, 1842, nr. 19, 29 april, pp. 273-274; de mededeling is van P. Scheltema.

68.  Tekening van het monument dat het Zeeuws 
Genootschap in 1842 plaatste ter ere van Junius.

gedenkteken, heden ten dage niet meer aanwezig.32 
Het ging om een plaat met vergulde letters die er als 
volgt uitzag: : 

Junius werd door de generaties die na 
hem kwamen beschouwd als een tweede 
Erasmus: Sambucus, Dousa en Lipsius 
betitelden hem aldus. Ondanks deze zil-
veren medaille was Junius op de lange 
duur geen plek op het ereschavot van 
het zestiende-eeuwse geleerdendom be-
schoren. Junius is buiten een kring van 
historici die zich met de vroegmoderne 
intellectuele geschiedenis bezighouden 
nauwelijks bekend. Hoe komt dat?
Een eenvoudige reden is dat de zilveren 
medaille een landstitel betrof en geen 
Europees kampioenschap. Erasmus was 
twee decennia lang heer en meester in 
de Europese Republiek der Letteren, 
 Junius was dat alleen in Holland. Maar 
er is meer aan de hand.
Een van de belangrijkste redenen dat 
Erasmus zo bekend werd, is dat hij een 
programma had en de omstandigheden 
handig wist uit te buiten. Als een van 
de eerste grote humanisten in Noord-
Europa leerde hij veel van de vijftiende-
eeuwse Italiaanse humanisten. Van hen 
erfde hij zijn interesse in de studie van de 
klassieke talen. Maar hij was ook  iemand 
die het belang van die talen strategisch 
wist uit te buiten door ze in te zetten bij 
de grote vraagstukken van zijn tijd: de 
onderwijshervormingen, de bestudering 
van de bijbel, de rol van de kerkvaders. 
In die toepassing maakte Erasmus han-
dig gebruik van de mogelijkheden die 
de drukpers bood. Behalve een groot 
schrijver was Erasmus ook een gewiekst 
strateeg. Hij bouwde een pan-Europees 
netwerk van geleerden en controleerde 
handig zijn publieke imago.

Hoofdstuk 10

Het karakter van Junius’ werk 
en zijn persoon

69. Portret van Junius, gravure door J. Hofhout, ontwerp van D. Coster, 
met een Latijns gedicht door Petrus Scriverius.
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70. Erasmus, kopie naar een origineel van Hans Holbein.

Junius was geen tweede Erasmus. Ten eerste be-
woog Junius’ geleerdheid zich op een veel beperkter 
terrein dan die van Erasmus en ten tweede was hij 
lang niet zo’n goede sociale strateeg. Erasmus (om 
Roland Holsts kenschetsing van Vestdijk te lenen) 
‘schreef sneller dan God kon lezen’ en bestreek een 
enorm scala aan geleerdheid. Junius publiceerde 
veel minder en was specialistischer. Hij sloot be-
wust aan bij Erasmus’ Adagia en hij lijkt ook wel 
gekeken te hebben naar Erasmus’ experimenten om 
Griekse auteurs in het Latijn te vertalen. Een boek 
als Erasmus’ Copia verborum (Woordenvoorraad) 
zal Junius hebben aangesproken, maar werkelijk di-
dactische werken zoals Erasmus’ handleiding voor 
het schrijven van brieven, diens Enchiridion mili-
tis Christiani (Handboek van de Christensoldaat), 
Institutio principis Christiani (Opvoeding van de 
Christelijke vorst) of diens opvoedkundige De ci-
vilitate (Etiquette) schreef Junius niet. De enige 
keer dat hij daadwerkelijk voor scholieren een boek 
schreef, zijn Nomenclator, had hij weliswaar succes, 
maar vooral doordat anderen het boek bewerkten 
en geschikt maakten voor het onderwijs. Erasmus 
kon niet in alles een model zijn: Erasmus had geen 
Emblemata gepubliceerd en ook geen geschied-
werk. In Erasmus’ andere publicaties, zijn kritische 
editie van het Nieuwe Testament en van belangrijke 
kerkvaders, was Junius weer niet geïnteresseerd. 
Het zogeheten ‘bijbelse humanisme’ waarmee Eras-
mus wordt geassocieerd, ontbreekt bij Junius.
Junius toonde vooral interesse in woorden, gemeen-
plaatsen, spreekwoorden en citaten. Zijn werken 
bevatten zelden een betoog; ze zijn fragmentarisch 
qua opzet. Meestal gaat het om korte gedichten of 
geïsoleerde toelichtingen op kleine problemen, waar 
hij dan al zijn kennis van de klassieke literatuur op 
los laat. Hij citeert veelvuldig. Zelfs in een episch ge-
dicht als de Philippeis trekt hij heel het register aan 
klassieke bronnen open, zodat het resultaat niet een 
poëtisch geïnspireerde, elegant geschreven, mooi 
klinkende en met verdekte filosofische inzichten 
gelardeerde ode is geworden op een koningspaar, 
maar een kennelijk geestig bedoeld, echter in feite 
nogal langdradig verhaal waar weinig leven in zit. 
Ook zijn Batavia, dat een echt betogende geschie-
denis had kunnen worden, een verdediging van 
Hollands politieke optreden, werd een verzameling 
observaties: een omgevallen boekenkast met reek-
sen uitwijdingen vol achtergrondinformatie. Het 

is als het ware een enorme verzameling voetnoten 
geworden bij een geschiedenis die nog geschreven 
moest worden. Hij zag zichzelf in dit werk als een 
‘logistoricus’, een woord dat hij ontleende aan een 
encyclopedist uit de oudheid. Hij dacht wellicht 
dat dit woord iemand aanduidde die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van woorden en begrippen, en 
niet zozeer in verhalende, politieke geschiedenis. De 
Emblemata bestonden eveneens uit losse gedichten, 
waarop Junius dan zelf een commentaar schreef. 

Wat opvalt bij Junius is een onmiskenbaar empi-
rische inslag. Hij schreef op wat hij waarnam: een 
glimworm op het platteland rond Bologna, een 
opvallend geschapen paddenstoel in de duinen van 
Holland, het jargon van Haarlemse voerlieden, de 
archieven van Hollandse steden, archeologische 
vondsten (ook al had hij die niet zelf opgegraven). 
Daarmee paste hij in zijn tijd. In de tweede helft van 
de zestiende eeuw gingen de geleerden steeds vaker 
de wereld om zich heen beschrijven: planten, dieren, 
nieuw ontdekte landen, kometen, archeologische 
vondsten, enz. Via brieven deelden ze hun obser-
vaties en beschrijvingen aan elkaar mee. De brie-
ven waarin Junius zijn eigen ziektes beschrijft en de 
medicijnen en behandelingen waaraan hij zichzelf 
 onderwerpt, zijn hier een typisch voorbeeld van. Na 
het vergaren van die nieuwe gegevens probeerden 
geleerden steeds vaker te komen tot een ordening 
van deze kennis, die men in encyclopedieën trachtte 
vast te leggen. Zo verschenen er veelomvattende na-
slagwerken over flora en fauna, waarin niet alleen 
bekende soorten waren afgebeeld en beschreven, 
maar ook planten en dieren die in de klassieke lite-
ratuur niet waren terug te vinden.
Ook in zijn filologische arbeid is Junius’ benadering 
empirisch: het gaat hem om de betekenis van vaak 
technische woorden en niet om filosofische termen 
of meer abstracte concepten. Hij was vooral bezig 
met het bij elkaar zetten van informatie die hij haal-
de uit diverse bronnen. In zijn Animadversa is hij 
nog het meest interpretatief, maar ook daar voor-
namelijk op basis van parallellen in andere teksten. 
Hij was bij uitstek brongericht en volgde daarmee 
de strijdkreet der humanisten: ad fontes! – ‘Naar 
de bronnen!’ Dit terugvallen op originele bronnen 
 betekende lang niet altijd dat mensen als Junius von-
den dat die bronnen de waarheid in pacht hadden en 
dat men naar de lessen Grieken en Romeinen zou 
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moeten luisteren. De wereld was inmiddels veran-
derd. Wel kon je met behulp van de teksten uit de 
oudheid zelf goed Grieks en Latijn leren lezen en 
schrijven. Om de teksten goed te begrijpen was het 
noodzakelijk om inzicht te hebben in de Griekse en 
Romeinse cultuur: het was van belang te reconstru-
eren hoe de Grieken en Romeinen nadachten over 
hun eigen wereld. De filologen in de zestiende eeuw 
leerden steeds beter om teksten uit de oudheid terug 
te zetten in hun oorspronkelijke historische context. 
Juist in Junius’ tijd won deze ‘oudheidkundige’ of 
‘antiquarische’ benadering van het verleden aan be-
lang. Dat de omgang met het verleden daardoor niet 
automatisch objectiever werd, laat Junius’ Batavia 
zien. Dit boek had vooral tot doel het gewest Hol-
land de hemel in te prijzen, juist door het benadruk-
ken van de oudheidkundige wortels ervan.
Junius bestreek weliswaar een breed terrein (ge-
schiedschrijving, klassieke filologie, taalkunde, 
emblemen, (religieuze) poëzie), maar in elk van die 
werken was hij vooral in het detail geïnteresseerd, 
en niet in de grote lijn. Filosofische betogen of the-
ologische uiteenzettingen schreef hij niet. Men zou 
kunnen veronderstellen dat hij zich niet aan derge-
lijke onderwerpen wilde wagen omdat ze gevoelig 
lagen. Dat had het leven van Erasmus, die tussen de 
wal van Rome en het schip van de reformatie in was 
gevallen, wel laten zien. Maar waarschijnlijk was 
Junius eenvoudigweg niet zo geïnteresseerd in het 
‘grote verhaal’. Hij was bovendien geen strijdbare 
persoonlijkheid die zelfverzekerd de wetenschap-
pelijke arena betrad om van zich te laten horen. 
Liever trok hij zich terug in zijn studeerkamer. Hij 
was geen begenadigd spreker die met de macht van 
het woord een publiek aan zijn lippen gekluisterd 
kon houden; liever trad hij op als privédocent. Een 
geestige gesprekspartner met gevoel van humor zal 
hij niet geweest zijn. Zijn constitutie speelde daarin 
mee: hij stotterde en hij was vaak ziek.
Junius was gepromoveerd in de medicijnen en ging 
als arts door het leven, maar uit zijn gepubliceerde 
werken spreekt nauwelijks enige voorkeur voor de 
medicijnen. Medische termen zijn weliswaar over-
vertegenwoordigd in zijn Nomenclator en het trak-
taatje over de paddenstoel betoogt dat meer onder-
zoek nodig is naar de wellicht medicinale kracht van 
deze phallusvormige zwam, maar dat onderzoek liet 

hij kennelijk over aan anderen. In de Batavia komt 
Junius nog terug op deze paddenstoel en ook op de 
medicinale werking van het zogeheten brittenkruid, 
maar daar blijft het bij.1 Alleen in zijn brieven geeft 
hij bij tijd en wijle medische adviezen: de samenstel-
ling van medicijnen, de vorming van een dieet, of 
adviezen over levenswijze. Ook observeerde hij zijn 
eigen lichaam goed en rapporteerde daar vaak over, 
maar alleen aan collega’s die zelf eveneens medicij-
nen hadden gestudeerd. Hij trad vooral op als par-
ticuliere adviseur in medische zaken, maar zelfs zijn 
vermeende baan als lijfarts van Oranje is waarschijn-
lijk wishful thinking van Velius geweest. Over zijn 
medische praktijk vernemen we vrijwel niets, hoe-
wel hij als stadsarts in principe een openbare functie 
bekleedde. Hij verliet het belegerde Haarlem toen 
het kon, maar men zou toch hebben verwacht dat 
hij als stadsarts juist ten tijde van Haarlems moei-
lijkste maanden nuttig werk had kunnen verrichten.
Interessant is een onuitgegeven brief aan het stads-
bestuur van Haarlem waarin hij het opneemt voor 
een Haarlemse vroedvrouw die beschuldigd wordt 
van incompetentie, omdat onder haar hoede een 
bevalling verkeerd afliep. Junius adviseert haar aan 
te houden en niet te laten vervangen door iemand 
van buiten, want vreemde vroedvrouwen zijn niet 
te vertrouwen. Deze brief is eigenlijk gericht tegen 
een collega van Junius, die ruzie zou hebben met de 
moeder van de Haarlemse.2

Junius was echter eerder een oudheidkundige ge-
leerde dan een medicus en ook dit was heel normaal. 
Hoewel er in de loop van de zestiende eeuw steeds 
meer interesse kwam in eigentijds onderzoek, was 
de medische opleiding nog erg gericht op het bestu-
deren van Griekse bronnen: niet alleen van de me-
dische literatuur uit de oudheid, zoals de teksten die 
werden toegeschreven aan Hippocrates, maar ook 
van filosofische traktaten, zoals die van Aristote-
les. Wie in de Renaissance gepromoveerd was in de 
medicijnen, was in de eerste plaats geschoold in de 
klassieke literatuur en cultuur, zoals het een goed 
humanist betaamde. Die algemene of generalistische 
basisinteresse in literatuur en geschiedenis is duide-
lijk terug te vinden in Junius’ werk.
Junius’ naam werd wel gekend door enkele van de 
grootste Europese geleerden van zijn tijd, hoewel 
niet altijd in een positieve context. Hem werd de 

1. Batavia, pp. 216-217. Nico de Glas maakte mij hierop attent.
2. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fol. 47r-v.

les gelezen door de grote Dionysius Lambinus, een 
veel scherper filoloog dan Junius, en door Henri 
Estienne, een beruchte Franse drukker, die buiten-
gewoon productief was als geleerde uitgever.3 Een 
regelmatige uitwisseling van brieven met lieden van 
dit kaliber lag buiten het bereik van Junius. Het is 
begrijpelijk dat hij geen contact had met Erasmus 
( Junius was pas 25 toen deze overleed) of met de 
grote Franse filoloog en rechtsgeleerde Guillaume 
Budé (die in 1540 overleed). En het is ook te begrij-
pen waarom hij geen contact had met Joseph Scaliger 
(1540-1609) en Justus Lipsius (1547-1606), die res-
pectievelijk 35 en 28 waren toen hij overleed, maar 
die zouden uitgroeien tot de grootste geleerden van 
Europa. Toch moet Junius Scaligers baanbrekende 
editie uit 1565 van de Romeinse encyclopedist Varro 
gekend hebben. Of hij Lipsius’ nog revolutionairder 
editie van Tacitus (1574) onder ogen kreeg, valt te 
betwijfelen: hij had in Middelburg weliswaar con-
tact met Plantijn, de uitgever ervan, maar hij klaagde 
over een tekort aan boeken en waarschijnlijk was 
hij toen al te ziek om zich nog aan de lectuur van 
 Tacitus te zetten.
Junius had evenmin contact met zijn grootste tijd-
genoten: Europese ‘kampioenen’ als Julius Caesar 
Scaliger (1484-1558), Conrad Gesner (1516-1565), 
Adrianus Turnebus (1512-1565), Jean Dorat (1508-
1588) en Dionysius Lambinus (1520-1572). Junius 
poogde in dienst te treden bij Granvelle, maar het 
zou uiteindelijk de jonge Lipsius zijn die, van 1568 
tot 1570, Granvelle’s secretaris werd. Junius heeft 
contact gehad met Alciato en de grote botanist Pie-
tro Mattioli, maar een geregelde briefwisseling on-
derhield hij alleen met een klein gedeelte van het ho-
gere middenkader van de Republiek der Letteren: 
Benito Arias Montano, Johannes Sambucus, Chris-
toffel Plantijn en Janus Dousa, een coming man. 
Zijn overige tweehonderd correspondenten zijn na-
genoeg onbekend gebleven.
Junius was op zich geen slecht netwerker: hij zette 
zijn opdrachtbrieven en gelegenheidsgedichten heel 
strategisch in en hij stond op goede voet met de 
hoge adel. Maar zijn pogingen om door te dringen 
tot de allerhoogste echelons, dat van koningen en 
keizers, mislukten. Sterker nog, ze brachten hem in 
aanvaring met Rome. Wel had hij voldoende krediet 

opgebouwd bij geëngageerde geleerden of erudiete 
diplomaten om zijn conflict met Rome naar tevre-
denheid op te lossen, of anderzijds, om voor zijn 
positie als historiograaf te lobbyen. Tegelijkertijd 
zien we dat zijn netwerk steeds provincialer werd. 
Zijn verblijf in Italië, in Frankrijk en in Engeland le-
verde hem een groot internationaal netwerk op, dat 
rond twee centra was gegroepeerd: het Habsburgse 
hof en het Engelse koningshuis. Maar toen hij zich 
eenmaal in Haarlem gevestigd had, begon zijn net-
werk steeds meer Hollandse bestuurders te tellen. 
Daar lagen voor hem de meeste kansen op betaald 
werk.
Ondanks de overlevering van ongeveer 430 brieven , 
weten we maar vrij weinig over het persoonlijk  leven 
van Junius. Haast met een gevoel van opluchting le-
zen we de in hoofdstuk vijf geciteerde brief waarin 
Junius beschrijft hoe hij op slag verliefd wordt op 
Maria Keizers. De geboorte van  Junius’ kinderen en 
de dood van zijn eerste vrouw blijven vrijwel on-
vermeld in Junius’ correspondentie. We horen veel 
over zijn persoonlijke gezondheidstoestand, maar 
moeten met enige verbazing uit een vage toespeling 
in een gedicht opmaken dat zijn echtgenote Has-
selaer, al voor de zesde keer zwanger is. Met geen 
woord horen we iets over de verbanning in 1568 van 
zijn zwager Dirk Hasselaer door de Raad van Be-
roerten.4 Junius klaagt verscheidene malen over te-
genwerking die hij ondervindt van mensen die hem 
zwartmaken, maar de identiteit van deze tegenstan-
ders blijft onbekend. Dat geldt eveneens voor de 
jongelui voor wie hij obligate aanbevelings brieven 
schrijft. Met enig genoegen nemen we kennis van 
het feit dat Junius aan de burgemeester van Enkhui-
zen schrijft: ‘Mijn vrouw onderbreekt me en vraagt 
u om bij de eerstvolgende gelegenheid een half ton-
netje gezouten haring te sturen, plus nog eentje met 
ingemaakte of gepekelde vis.’5 En van het feit dat 
Junius vanuit Middelburg enkele mouwen opstuurt 
naar zijn dochter in Hoorn; dan beseffen we weer 
dat we te maken hebben met mensen van vlees en 
bloed.
Op 18 mei 1571 legt Junius samen met een collega 
een verklaring af ten gunste van hun stadgenoot 
Cornelis Gerritsz. Kelou, in een conflict dat deze 
heeft met zijn gade, Geertruydt Willemsdochter 

3. Van Miert, ‘Junius’ Animadversa’.
4. Kloek, Kenau, p. 56.
5. Epistolae, p. 357.

	 Het karakter van Junius’ werk en zijn persoon

Junius_binnenw.indd   124-125 09-06-11   09:45



Hadrianus Junius - Een humanist uit Hoorn

126 127

van Berckenrode. Daarbij verklaart hij: ‘den tijt 
van omtrent achtien Jaeren soe lange ick inder stad 
H[ae]rl[e]m gewoont hebbe’.6 Junius woonde tegen 
die tijd echter al minstens 21 jaar in Haarlem. 
Veel uit het leven van Junius blijft onbekend, maar 
Junius werd niet door dat leven belangrijk, doch 
door zijn werken. In toenemende mate zijn die nu 
onderwerp van bestudering. Aan de Emblemata, 
de Nomenclator en de Batavia zijn al veel artikelen 
gewijd en zoals hierboven uit de korte besprekin-
gen van deze werken is gebleken, heeft Junius in elk 
van deze genres (embleemliteratuur, lexicografie en 
historiografie) grote invloed gehad op de genera-
ties die na hem kwamen. Omdat Junius’ werk niet 
betogend, filosofisch of theologisch is, maar vooral 
feitelijk, verouderde het wel relatief snel en werd 

het overvleugeld door nieuwe kennis. Dat gold het 
minst voor zijn Emblemata. Dit was een puur lite-
rair werk en niet zo tijdgebonden.
Ter gelegenheid van de 500e geboortedag van Junius 
is een bundel artikelen over deze en andere werken 
gepubliceerd.7 Toch zal het nog wel even duren 
voordat ook Junius’ overige publicaties onderwerp 
van studie worden. De meeste historici kennen na-
melijk geen Latijn (meer). Gelukkig houden steeds 
meer Latinisten zich bezig met de Renaissance. 
Mede ook dankzij Nico de Glas’ vertaling van de 
Batavia valt te hopen dat in de komende decennia 
steeds meer duidelijk zal worden aangaande de be-
tekenis van Junius’ oeuvre.

6. Van de Venne, Schonaes, deel 2, p. 24, n. 12. 
7. Van Miert, red., Kaleidoscopic Scholarship.

Het belangrijkste aspect van Junius is zijn werk, 
maar niet alles wat hij schreef is ook daadwerkelijk 
in druk verschenen. Zoals de meesten van zijn tijd-
genoten hield Junius een archief bij van zijn aante-
keningen. Junius moet een goed organiserend man 
zijn geweest, anders is niet te verklaren hoe hij in 
werken als zijn Batavia zoveel informatie uit zoveel 
verschillende bronnen bij elkaar heeft kunnen zet-
ten.
We weten nog maar weinig van de wijze waarop ge-
leerden als Junius hun informatie ordenden. Het is 
niet eens zeker of ze werkten met kaartenbakken. 
Wel weten we dat geleerden aantekeningen maakten 
in boekjes. Voorheen richtten historici zich vooral 
op het bestuderen van de inhoud van geleerde pu-
blicaties, maar de laatste decennia is in het onder-
zoek steeds meer aandacht gekomen voor de manier 
waarop geleerdheid tot stand kwam. Via patronen, 
geldschieters, collega’s en eigen speurwerk kwamen 
geleerden in aanraking met bepaalde handschriften 
en artefacten, maar lang niet altijd kwamen ze in het 
bezit daarvan. Veel informatie werd met de hand 
overgeschreven of nagetekend. Overgeschreven 
informatie werd vervolgens weer doorgespeeld via 
brieven, waarbij er dus nogmaals werd overgeschre-
ven. Vaak werd de informatie in de brieven door de 
ontvanger genoteerd in een eigen aantekenboekje en 
soms werden ze vandaaruit weer verwerkt in hand-
geschreven net-versies van mastercopies die naar de 
drukker gingen. Er gingen dus verscheidene stadia 
van overschrijven vooraf aan uiteindelijke publica-
tie en meestal werd informatie bij zulke handelin-
gen bewust of onbewust aangepast. Wie inzicht wil 
krijgen in het verkrijgen en verspreiden van infor-
matie zal dus niet alleen de gedrukte boeken moeten 
bestuderen, maar ook aantekeningen en brieven van 
de auteur. Niet alleen het productieproces is belang-
rijk, maar ook de wordingsgeschiedenis.
Aan de andere zijde van het spectrum staat de in-
vloed van boeken. Voor zover boeken uit het verre 
verleden heden ten dage bestudeerd worden, ge-
beurt dat niet omdat de inhoud ervan direct relevant 
zou zijn voor de lezer van de 21e eeuw, maar om 
inzicht te krijgen in hoe mensen in het verleden zelf 

dachten over bepaalde zaken. Dan is het zaak om te 
kijken naar hoe lezers reageerden op nieuwe infor-
matie, het zogeheten ‘receptie-onderzoek’. Hoe een 
boek ontvangen werd is dikwijls lastig te beoorde-
len: er bestonden nog geen kranten en tijdschriften 
waarin recensies verschenen of werken van collega’s 
beoordeeld werden. Voor dit soort onderzoek is het 
zaak inzicht te krijgen in het privé-archief van een 
geleerde, bijvoorbeeld door te kijken in de exempla-
ren van de boeken die hij bezat om te zien of hij 
in de kantlijn aantekeningen maakte: verbeteringen, 
opmerkingen van afkeuring of juist enthousiaste in-
stemmingen. Soms verwijzen handgeschreven lijst-
jes met paginanummers achterin in zo’n boek naar 
bladzijden die de auteur interessant vond en het kan 
goed zijn dat hij passages op die bladzijden over-
schreef, archiveerde en mondeling of schriftelijk 
besprak met collega’s. Voor receptie-onderzoek is 
het ook van belang de brieven te bestuderen die ge-
leerden destijds met elkaar uitwisselden en waarin 
ze het werk van collega’s bespraken. Ook de bestu-
dering van de censuur die door de Index van Verbo-
den Boeken werd voorgeschreven is een vorm van 
receptie-onderzoek.
Zowel met het oog op de totstandkoming van ken-
nis als op het publiceren en ontvangen ervan, zijn 
correspondenties en aantekenboekjes de afgelopen 
twee decennia een steeds belangrijker plaats gaan 
innemen in het onderzoek naar de geleerdencul-
tuur uit de Renaissance. Het gebeurt zelden dat het 
werkarchief van een geleerde compleet bewaard 
is gebleven, maar gelukkig gooide het nageslacht 
boekjes met aantekeningen van een geleerde niet 
zomaar weg. De stapels annotaties en van opmer-
kingen voorziene gedrukte boeken uit geleerdenbi-
bliotheken zijn dikwijls in universiteitsbibliotheken 
terechtgekomen, waar ze een sluimerend bestaan 
leiden. Het is weerbarstig materiaal, geschreven in 
kladhandschrift voor eigen gebruik, met een vorm 
van organisatie die alleen de gebruiker zelf geheel 
kon doorgronden. De één werkte natuurlijk netter 
dan de ander, zoals niemand in 2011 de bestanden 
op zijn of haar computer op dezelfde manier ordent.
Wel is al vroeg het belang ingezien van geleerde cor-

Hoofdstuk 11
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respondenties. Van de veertiende tot en met de zes-
tiende eeuw waren het meestal de geleerden zelf die 
hun brieven publiceerden, niet zelden na ze te heb-
ben geredigeerd. Soms voegden ze er ook nooit ver-
stuurde brieven aan toe. Dergelijke collecties waren 
bedoeld als voorbeelden van mooie literatuur die 
tot navolging uitnodigden, maar ze dienden voor 
die geleerden ook om een zelfportret te geven voor 
de buitenwereld, waarin zorgvuldig een ‘publiek 
imago’ werd gecreëerd. In de zeventiende eeuw kre-
gen brieven steeds meer een privé-karakter en waren 
geleerden steeds minder geneigd zelf hun brieven 
uit te geven. Meestal werd dit, bewust of niet, over-
gelaten aan het nageslacht of aan leerlingen. Deze 
beschouwden correspondenties als een integraal 
onderdeel van het oeuvre van een geleerde. Hoewel 
enige behoedzaamheid is geboden als we dergelijke, 
vaak selectieve en gecensureerde collecties gedrukte 
brieven als historische bron willen gebruiken, geven 
ze toch vaak een kijkje in de keuken van het geleerde 
bedrijf.
Daarom is het bij iemand als Junius niet alleen van 
belang om te kijken naar wat hij gepubliceerd heeft, 
maar ook naar wat hij nooit heeft kunnen publice-
ren. Zo zag een van Junius’ levenswerken, misschien 
wel zijn allergrootste arbeid, nooit het licht: een 
editie van de omvangrijke Byzantijnse encyclopedie 
die bekend staat als de Suda. Junius’ aantekeningen 
op dit werk zijn grotendeels verloren gegaan, hoe-
wel hij er jaren aan gewerkt heeft. Meer is er bekend 
over sommige van de boeken en handschriften die 
hij bezat en over de oudheidkundige gegevens die 
hij had verzameld. Om dat wat beter te begrijpen 
is het noodzakelijk iets te weten van de nazaten van 
Junius, omdat die zich immers hebben ontfermd 
over zijn nalatenschap.

Nazaten
Hadrianus Junius is tweemaal gehuwd geweest. Het 
eerste huwelijk met Maria Willemsdochter Keizers 
resulteerde in de geboorte van in ieder geval een 
zoon en dochter. Wat het tweede huwelijk aangaat 
zinspeelt Junius er in 1568 op dat zijn vrouw (Adri-
ana Hasselaer) voor de zesde maal zwanger is. Op 
10 maart 1573 laat hij in een brief aan zijn zoon 
Petrus de groeten doen aan zijn (eigen) ‘vrouw en 

kinderen’. In 1574 kreeg hij een niet nader genoemd 
dochtertje. De grafzerk die Lambrechtsen van 
 Ritthem in 1816 aantrof in de Grote Kerk in Mid-
delburg (zie boven, p. 119) werd door Scheltema 
rond 1840 teruggevonden. Deze observeerde dat de 
tekst op de zerk langer was dan Lambrechtsen had 
medegedeeld, namelijk: 

Hier leet begra-
ven Doctor

Adrianus Junijus
Storf den 16 Junij

Anno 1575.
Ende noch
Anthuenijs
Aertsen van

Reck. Starf den
16 Febrewari

1595.
Ende noch

negen kijndere
van Anthuenijs
Aertsen, soe die

voer de vader
storven, als

nae hem. N. 41

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze 
Antheun Aertsen familie is geweest, maar het valt 
niet uit te sluiten dat hij en zijn kinderen onder de-
zelfde zerk als Junius werd gelegd zonder dat er 
sprake is van een relatie. ‘Misschien is hij wel aan 
eene der dochters van Junius gehuwd geweest’, sug-
gereert Scheltema.1 Hoe dan ook, we hebben slechts 
duidelijkheid omtrent de identiteit van Junius’ twee 
kinderen uit zijn eerste huwelijk.
De zoon van Junius werd Petrus of Pieter gedoopt, 
naar zijn grootvader. Zijn vader had hem al vroeg 
ingeschakeld om als amanuensis te dienen. Junius 
rondt een van zijn brieven aan zijn vriend Cornelis 
Poelenburg af met de woorden: ‘Mijn zoon Petrus 
Junius laat je de allerbeste groeten doen; hij heeft 
het momenteel te druk met het overschrijven van de 
voortbrengselen van zijn vader om zelf brieven te 
schrijven’.2 Petrus werd door zijn vader ingescha-
keld om het netschrift van de Batavia te maken. 
Hij heeft ook andere werken van zijn vader overge-

1. Scheltema, ‘Het leven van Hadrianus Junius’, p. 162, n. 1.
2. Epistolae, p. 370. De brief is vermoedelijk geschreven rond 1570; zie Scheltema, Diatribe, p. 43.

schreven, onder meer de brieven, die hij wilde uit-
geven.3 Petrus had geen tijd om dit project te vol-
tooien, want hij overleed reeds in 1594. Kinderen 
liet hij niet na.4

De dochter van Junius heette Claertgen of Clara 
Hadriana. In de Leidse universiteitsbibliotheek 
wordt een brief bewaard van Junius aan deze doch-
ter, de enige brief in het Nederlands die we van Ju-
nius over hebben. De brief dateert uit 1574 en is 
geschreven vanuit Middelburg, waar hij vertoefde 
in het huis van een lid van zijn schoonfamilie. Hij 
is gericht aan ‘Eerbaere, duechdelicke, en discrete 
Clara Junia de Jonghe, mijn beminde dochter, tot 
Hoorn op die breede straete’.
 Junius stuurt zijn dochter enkele ‘fluwelen purpe-
ren mouwen’.5 Hoewel Clara een Latijnse verta-
ling van haar achternaam ‘Junia’ krijgt toegedicht 
door haar vader, zette deze toch ook haar volksta-
lige naam ‘De Jonghe’ in de adressering. Het is niet 
waarschijnlijk dat zij voldoende Latijn kende om 

een Latijnse brief te kunnen lezen. Latijnse brieven 
werden in de  Republiek der Letteren meestal alleen 
gewisseld tussen geleerden onderling. Ook als ze al-
lebei dezelfde moedertaal hadden, schreven geleer-
den doorgaans toch in het Latijn. Sommige geleerde 
vrouwen correspondeerden eveneens in het Latijn, 
maar dat waren uitzonderingen. Meestal gingen 
die brieven ook niet over dergelijke huiselijkheden 
zoals Junius hier meedeelt aan zijn dochter. Clara 
Hadriana Junia de Jonghe trad op 14 maart 1577 in 
het huwelijk met Meindert Verlaen, de burgemeester 
van Hoorn.6  Deze overleed vrij jong, op zesender-
tigjarige leeftijd, maar de zoon die uit dit huwelijk 
werd geboren, ontfermde zich over de nalatenschap 
van zijn geleerde grootvader. Deze zoon, Albert 
Verlaen (Albertus Verlanius), erfde de papieren van 
vader Meindert en zijn oom Petrus.
Albert Verlaen was net als zijn groot vader een 
geleerde. En net als zijn grootvader, studeerde 
hij geneeskunde en verkreeg hij in Italië de doc-

71a. Junius’ eigenhandig geschreven brief aan zijn dochter Clara, met het adres op keerzijde.

3. Zie de brief van de geneesheer Boudewijn Ronssaeus aan Petrus Junius van 25 december 1576 (Epistolae, katern *9r-v).
4. Scheltema, Diatribe, p. 43.
5. Met dank aan Nico de Glas en Rita Lodde-Tolenaar, die de door Junius gebruikte uitdrukking ‘gevaershuys, genaemt Int Gulden Cruys, op de 

Dam’ als plaats van verzending ontcijferden als ‘huis van een bloedverwant’. Zie verder Moubis, ‘Verslag lezing Karel Meertens’, p. 8.
6. Haarlem, Archiefdienst voor Kennemerland, Rijksarchief Haarlem, 47.1, register van procuraties, cauties en andere stipulatie ter secretarie 1566-

1586, p. 373; verwijzing overgenomen uit Van de Venne, Schonaeus, deel 2, p. 24, n. 8.

	 Nazaten en nalatenschap

Junius_binnenw.indd   128-129 09-06-11   09:45



Hadrianus Junius - Een humanist uit Hoorn

130 131

7. Poelhekke, Nederlandse leden van de Natio Germanica, p. 307, no. 99. 
8. Velius, Kroniek van Hoorn, pp. 788-794.

71b. Junius’ eigenhandig geschreven brief aan zijn dochter Clara, met het adres op keerzijde.

torsgraad – niet in Bologna, maar in Padua, op  
1 november 1600.7 Verlaen was een goede vriend 
van Theodorus Velius (1572-1632), de beroemde 
kroniekschrijver van Hoorn, van wie ook de eerste 
gedrukte biografie (1605) over Junius afkomstig is8 
en die eveneens in de geneeskunde in Padua was ge-

promoveerd (op 26 oktober 1593).  Albert Verlaen 
overleed al toen hij achtentwintig jaar oud was, 
maar zag in zijn korte leven toch nog kans een bun-
del uit te geven met gedichten die door zijn geleerde 
grootvader in handschrift waren achtergelaten; het 
bundeltje verscheen in 1598, toen Albert nog maar 

twintig lentes jong was. Hij vertelt zelf in het voor-
woord tot deze editie welke papieren van Hadrianus 
Junius hij allemaal in zijn bezit had: een collectie zo-
geheten Stromata (een verzameling Griekse aandui-
dingen en bijnamen van godheden, mythologische 
figuren en beroemde mensen), een handschrift van 
de Suda, met tal van toelichtingen door Junius en 
een Nederlandse vertaling ervan (hetgeen heel bij-
zonder is), een verzameling gedichten, en een deel 
van Junius’ correspondentie. Maar Verlaen had nog 
meer: Velius schrijft in zijn Kroniek van Hoorn dat 
hij bij Verlaen thuis een handschrift van Junius had 
gezien met verscheidene aantekeningen over Ro-
meinse toekomstvoorspellingen en hij somt ook de 
werken op die Verlaen zelf al had aangegeven in zijn 
bezit te hebben.9 Albert Verlaen liet bij zijn over-
lijden in 1606 een deel van de bibliotheek van zijn 
grootvader na aan een andere kleinzoon van Junius, 
Adriaen (Ewoutsen) de Jonge.10

Deze Adriaen de Jonge, zelf apotheker te Dor-
drecht, liet een bedrag na aan de diaconie te Hoorn, 
onder voorwaarde dat zijn dienstmaagd in een hofje 

zou worden opgenomen.11 Uit zijn testament valt 
verder op te maken dat de papieren van zijn groot-
vader niet geheel verloren waren gegaan bij het  beleg 
van Haarlem, maar al eerder verspreid werden. Hij 
liet in 1650 enkele geschriften van Junius na aan de 
zeventiende-eeuwse geleerde Andreas Colvius.12 
Deze bezat volgens een andere getuigenis inderdaad 
Juniana (zie onder).
Een zuster van Verlaen, Maria, tot slot, trouwde in 
1601 met dominee Johannes Roggius, die in 1600 
in Hoorn was neergestreken, maar die daar in 1614 
uit zijn ambt gezet werd omdat hij weigerde samen 
te werken met Remonstrantse predikanten en zich 
kantte tegen het stadsbestuur, dat sterk op de hand 
was van de Remonstranten.13

Nalatenschap
Er bestaat nog geen overzicht van alle Juniusmanus-
cripten die heden ten dage nog bewaard worden in 
bibliotheken. Vermaarde collecties zoals de British 
Libary in Londen en de Bibliothèque nationale de 
France te Parijs bezitten verscheidene handschriften 
van Junius. Zo dook in Parijs in 1990 nog een on-
gepubliceerde satire van de hand van Junius op; het 
werk steekt de draak met de ketter David Joris en 
toont ons een kant van Junius die we nog niet goed 
kenden: die van een geëngageerd gelovige die zich in 
een cynische stijl zorgen maakt over ketterij.14 Bi-
bliotheken als die te Parijs zijn nog nooit systema-
tisch onderzocht op het bezit van exemplaren van 
boeken die Junius zelf in zijn bezit heeft gehad. Ge-
lukkig is wel systematisch nagegaan welke brieven 
van en aan Junius er allemaal overgebleven zijn.15

Het lijkt erop dat een deel van de papieren van 
 Junius in het bezit is gekomen van de oudheid-
kundige  Petrus Scriverius (1576-1660). Scriverius’ 
grootmoeder was de zuster van Verlaens grootva-
der.16 Dat Scriverius papieren had geleend uit de 
nalatenschap van Junius blijkt uit een brief die op 
19 Januari 1615 aan hem werd gericht door Adriaen 
Ewoutsen de Jonge. In deze brief vraagt Adriaen 
Ewoutsen aan Scriverius om ‘eenyge memorabile 

9. Velius, Kroniek van Hoorn, p. 793.
10. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg in Hoorn, p. 351. 
11. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg in Hoorn, p. 106.
12. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszorg in Hoorn, p. 347.
13. Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 16, p. 428.
14. Wesseling, ‘David Joris’.
15. Heesakkers en Van Miert, ‘Inventory of the Correspondence of Hadrianus Junius’.
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73. De oudheidkundige Petrus Scriverius, die door Junius geïnspireerd werd.

stucken van mijn bestevaer Hadrianus Junius’ terug 
te sturen.17 
De familie Verlaen bracht nog twee andere geleer-
den voort. De dochter van Cornelis Verlaen (de zus-
ter van Meindert Verlaen) trad in het huwelijk met 
Petrus Hoogerbeets sr. (1542-1599), een oom van de 
raadpensionaris Rombout Hoogerbeets die bij de 
Synode van Dordrecht in 1519 gevangen werd ge-
zet op slot Loevestein, samen met Hugo de Groot. 
Petrus Pietersz. Hoogerbeets sr. promoveerde net 
als Velius en Verlaen in Padua in de medicijnen op 
27 mei 1563. Later zou ook zijn gelijknamige zoon 
(1585-1623) in Padua in de medicijnen promoveren, 
op 8 december 1609, nadat hij eerder in Leiden had 
gestudeerd en daarbij had opgegeven afkomstig te 
zijn uit Hoorn.18

Rombout Hoogerbeets was eveneens in de verte 
verwant met een tante van Scriverius.19 In feite is 
er dus sprake van een geleerde vierhoek in de ver-
zwagerde families van Junius, Verlaen, Scriverius en 
Hoogerbeets. Zo kan het komen dat Albert Verlaen 
door Petrus Pietersz. Hoogerbeets sr. per brief werd 
uitgenodigd om de bruiloft van Duifje Hoogerbeets 
bij te wonen, die huwde met Cornelis Verduijn. 
Deze Verduijn was een broer van Antonis Verduijn, 
die weer gehuwd was met Pietergen Hoogerbeets, 
een zuster van Duifje en een broer van  Petrus Pie-
tersz. Hoogerbeets jr. 
Via zijn vriendschap met Albert Verlaen, één van 
de vier hoeken, en met Petrus Hoogerbeets jr., een 
tweede hoek, was het voor Velius een kleine stap 
om een derde, niet in Hoorn woonachtige lid van 
de vierhoek te contacteren: Scriverius. Scriverius 
had zich al in 1602 per brief tot Verlaen gericht, in-
zake de op handen zijnde publicatie van de gedich-
ten van Petrus Hoogerbeets sr.20 In 1615 richtte 
Velius een brief aan Scriverius (zie afb. 74). Daarin 
legt hij uit dat hij bezig is de laatste hand te leggen 

aan de tweede editie van zijn Kroniek van Hoorn, 
die inderdaad twee jaar later zou verschijnen. Pe-
trus  Pietersz. Hoogerbeets jr. had te Leiden een 
gesprek gehad met Scriverius en teruggekomen in 
Hoorn had hij Velius aangeraden zich tot Scriverius 
te richten met de vraag of de beroemde Leidse oud-
heidkundige bereid zou zijn materiaal aan hem uit 
te lenen dat voor de tweede editie van de Kroniek 
van belang kon zijn. Het antwoord op dit verzoek 
kennen we niet, maar er is grote kans dat Scriverius 
welwillend gereageerd heeft. Scriverius maakte er 
immers zijn levenswerk van om de oudheidkundige 
geschiedenis van  Holland te stimuleren; in 1628 ver-
leende hij zijn medewerking aan Samuel Ampzings 
Beschryvinge ende lof der stad Haerlem, in zekere 
zin een soort zusterproject van Velius’ Kroniek van 
Hoorn.21 Sterker nog, een belangrijk onderdeel van 
de Lof op Haerlem was het verkondigen van Haar-
lem als de plek waar de boekdrukkunst was uitge-
vonden – een mythe die geheel gebaseerd was op 
de beruchte passage in de Batavia. Daarmee is het 
kringetje rond, want de Batavia was tevens een van 
Scriverius’ grootste inspiratiebronnen voor tal van 
andere historische uitgaven.22

 

Junius’ bibliotheek
Junius’ bibliotheek viel tot tweemaal toe ten prooi 
aan plundering: in 1546 na de arrestatie van zijn 
broodheer Henry Howard en in juli 1573 na de ge-
welddadige inname van Haarlem. Beide keren heeft 
Junius echter een aanzienlijk deel van zijn boeken-
bezit veilig weten te stellen of te herkrijgen. Ook 
werd in 1554 een deel van zijn papieren door brand 
verwoest.
De nagelaten bibliotheek van Hadrianus Junius werd 
in 1610 in Leiden geveild bij Andreas Clouck. De ti-
tel van de veilingcatalogus is bekend, maar  helaas is 

16. Scriverius’ grootmoeder was een zuster van Cornelis Verlaen, de vader van Verlaens vader Meindert. Dat Meindert een vader had die Cornelis 
heette, blijkt uit de opgave van Meinderts naam in ‘Namen der Vroedtschappen’ zoals medegedeeld in Velius, Kroniek van Hoorn, p. 854, onder 
het jaar 1572: ‘Meyn. Cornelissz. Verlaen’. Ik dank deze referentie aan Michiel Roscam Abbing, die mij bovendien uitlegde dat de moeder van 
Scriverius Cornelia Jansdochter Soop heette, waaruit we kunnen opmaken dat haar vader (en dus Cornelis Verlaens zwager) Jan Soop moet hebben 
geheten. De voornaam van haar moeder kennen we niet. 

17. Zie Leiden, Universiteitsbibliotheek, ms BPL 1745. Zie Roscam Abbing en Tuynman, Petrus Scriverius Harlemensis.
18. Poelhekke, Nederlandse leden van de Natio Germanica, pp. 297-298, no. 14; en p. 311, no. 143. Zie ook Frank Hoogerbeets’ stamboomonderzoek 

op http://www.hoogerbeets.net/NL/Heyndrik/direct.htm#I8 (2002-2008, Diatrianum), geconsulteerd op 15 mei 2010.
19. Rombout was een zoon van Josina Cornelisdr. van de Nijenburch en Dirck Hendricksz. Hoogerbeets (overl. 1597), een broer van Pieter  Hendrixcz. 

Hoogerbeets, de vader van Pieter Pietersz. Hoogerbeets. Josina Cornelisdr. van de Nijenburch was een tante van Barthout Jansz. van der Nijen-
burch en dat was de echtgenoot van Margriete Soop, een tante van Scriverius. Ik dank deze informatie aan Michiel Roscam Abbing; zie diens Key 
to Scriverius [ter perse].

20. Haarlem, Archief VK, collectie unica, hs. 44/000731 M.
21. Zie Ampzing, Beschryving ende lof der stad Haerlem, 1628.
22. Langereis, Geschiedenis als ambacht, pp. 52, 122, 210-212, 216.
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het enig bekende exemplaar ervan verloren gegaan, 
waarschijnlijk in 1914 toen de Leuvense Universi-
teitsbibliotheek in vlammen opging.23 De Amster-
damse stadsbibliotheek kocht een aantal boeken, 
sommige met Junius’ handtekening op het titelblad. 

Bijvoorbeeld de edities van Plutarchus, waarvan hij 
gebruik maakte bij het maken van zijn eigen editie 
van die auteur.24 In de marge staan tal van aante-
keningen van Junius’ hand. De Amsterdamse stads-
bibliotheek ging later onderdeel uitmaken van de 

74. Originele brief van Velius aan Scriverius uit 1615, met verzoek om historische informatie.

23. Catalogus librorum viri clarissimi Adriani Junii, med. doct. et illustrissimorum ordinum Hollandiae Westfrisiaeque historiographi, et haeredum 
ejusdem, Leiden, 1610. 

24. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Plutarchus, Moralia opuscula, multis mendarum milibus expurgata, Basel, 1542, signatuur: III* B 2.

75.  Junius aan het werk: aantekeningen in de kantlijn in zijn exemplaar van een werk van de Griekse filosoof 
Plutarchus.
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Bibliotheek van het Athenaeum Illustre, dat in 1877 
werd verheven tot Universiteit; de boeken bevinden 
zich heden ten dage nog steeds in de Universiteitsbi-
bliotheek van Amsterdam.25 Ook worden daar nog 
twee gedrukte werken bewaard uit het bezit van Ju-
nius’ zoon Petrus en niet minder dan zevenendertig 
boeken uit het bezit van Albert Verlaen, vaak met 

ook van zijn vader (Hadrianus vervaardigde ook 
hiervan een nieuwe editie) en een editie van  Plinius’ 
Natuurlijke historie uit 1554 met annotaties van 
 Junius. De UB bezit tevens een editie van de Suda 
uit 1544, met aantekeningen die zijn overgeschreven 
uit Junius’ handschrift van de Suda. Junius had deze 
aantekeningen gemaakt in een ander exemplaar van 
deze editie van 1544. Het exemplaar met de geko-
pieerde aantekeningen werd in Enkhuizen voor vijf 
gulden gekocht door de vader van ene Gerard Ruy-
ter. De zeventiende-eeuwse professor Jacobus Gro-
novius heeft rond 1713 nog inzage in dat exemplaar 
gehad. Het kwam uiteindelijk in het bezit van de 
Leidse hoogleraar Jacob Perizonius. Uit dit exem-
plaar blijkt ook dat Junius zelf nog inzage heeft ge-
had in de eerste editie van de Suda (Milaan, 1499).29 
Verder kwam de Leidse UB, pas honderdvijftig jaar 
na de veiling van 1610, in het bezit van Junius’ hand-
exemplaar van de Animadversa. 
Nog tot ver in de zeventiende eeuw en zelfs nog 
aan het begin van de achttiende eeuw werd het als 
een bijzonderheid beschouwd om Juniana in bezit 
te hebben. Zo is bovengenoemd exemplaar van de 
Animadversa nog in het bezit geweest van de zeven-
tiende-eeuwse geleerde Andreas Colvius. De Frans-
man Paul Colomiès herinnert zich in 1665:

‘Toen ik naar Dordrecht was gegaan om de 
heer Colvius te bezoeken, een buitengewoon 
geleerd theoloog, verschafte hij me toegang tot 
zijn bibliotheek. Daar toonde hij mij een aantal 
handgeschreven brieven van P. Paul, pater Ful-
gentius [van Ruspe], [Joseph] Scaliger, [Isaac] 
Casaubon, Marnix [van St Aldegonde], Junius 
en van anderen. Ik zag er ook Junius’ Animad-
versa, met toevoegingen in diens eigen hand.’30

De Amsterdamse hoogleraar Gerard Johannes 
 Vossius bezat een exemplaar van een boek over 

76. Het Ex libris van Junius’ kleinzoon Albert Verlaen.

diens aantekeningen in de marge.26 Zo  lezen we 
op het titelblad van een monumentale editie van 
het werk van de Griekse geneesheer Hippocrates: 
‘Ten nutte van Albertus Vanderlaen,  Junius-telg uit 
Hoorn, 1599’.27 
Ook de Leidse Universiteitsbibliotheek heeft op de 
veiling van 1610 boeken uit het voormalige bezit van 
Junius aangekocht.28 Leiden bezit een exemplaar 
van Hesychius’ Dictionarium uit 1521, met hand-
matig aangebrachte aantekeningen van Junius zelf 
(Junius bezorgde een nieuwe editie van dit werk). 
De UB bezit eveneens een exemplaar van Nonius 
Marcellus’ Compendia de proprietate sermonum, 
met aantekeningen van Petrus Junius en misschien 

25. Het eerste boek is een exemplaar van Plutarchus’ Parallella, Basel, 1533, (signatuur Hs. III *B1). Op de titelpagina van dit exemplaar schreef Junius: 
‘Sum Hadriani Junii Hornani Medici’. Het tweede boek is een editie van Plutarchus’ Moralia opuscula, Basel, 1542 (signatuur Hs. III *B 2). Dit telt 
tal van marginale aantekeningen in Junius’ eigen hand.

26. Zie Gnirrep, ‘De bibliotheek van Hadrianus Junius en zijn familieleden’.
27. Oeconomia Hippocratis, alphabetica serie distincta, Frankfurt, 1588; UB Amsterdam, plaatsnummer 370 A 3 (1), titelblad.
28. ‘In den jare 1611 [moet zijn 1610], toen op de auctie van wijlen Hadrianus Junius nog verscheidene stukken werden aangekocht, was ten behoeve 

der Bibliotheek reeds de voor die tijden aanmerkelijke som van meer dan ƒ10000 te koste gelegd; waaruit men kan opmaken, dat dezelve in waarde 
en uitgebreidheid grootelijks was toegenomen.’ (Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, deel 2, p. 11). Ik dank deze verwijzing aan 
Kees Gnirrep. 

29. Zie de handschriftelijke lijst Libri annotati. Index alphabeticus virorum doctorum quorum notas mss necnon collationes libris typis impressis ads-
criptas servat Bibliotheca Universitatis Regiae Lugd. Bat., [Leiden], z.j. (Leiden UB, signatuur DOUSA 80-1520), folio 34r. Het exemplaar van de 
Suda heeft sign. 765 F 17; olim Hs. Periz. F 48. 

30. Colomiès, Opuscula, pp. 110-111; Des Maizeaux, Scaligerana, p. 541.

landbouw, met aantekeningen van ‘Petrus Junius, of 
van Hadrianus zelf’, zo blijkt uit Vossius’ uitleen-
boekje.31 Een onuitgegeven biografische schets van 
Junius’ leven, waarschijnlijk in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw geschreven, meldt dat Johannes 
van Beverwijck enkele Juniana bezat: ‘Junius maak-
te verbeteringen op de tekst van Vegetius’ Over de 
veeteeltkunde. Dit zal hopelijk spoedig verschijnen, 
net als een verbeterde editie van Nonius, met Junius’ 
laatste opmerkingen. Ook [zijn er] nog andere din-
gen, die in de bibliotheek van I. Beverwijck worden 
bewaard.’32 De laat-zeventiende eeuwse geleerde 
Theodorus Crenius beweerde verscheidene hand-
schriften van Junius te bezitten :

‘Temidden van de overige handschriften van 
grote mannen die in mijn bibliotheek bewaard 
worden, bevindt zich een korte brief van Junius 
aan zijn zoon. Ik druk deze brief af ten dienste 
van degenen die weten dat dergelijke geschrif-
ten niet weinig bijdragen tot de geschiedenis 
van vroeger tijden. En als dit geen reden is, dan 
in ieder geval om de brief voor de vergetelheid 
te behoeden.’33

Deze brief is hierboven, in hoofdstuk 9, geciteerd 
in vertaling. De Dordtse predikant Flud van Giffen 
(1631-1701), een verzamelaar van boeken en hand-
schriften, vooral brieven van beroemde geleerden, 
bezat een manuscript in Junius’ eigen hand met 
daarin een aanvulling van Junius op zijn Animad-
versa uit 1556.34 
De Leidse UB bewaart een handschrift uit het be-
zit van Junius. Het gaat om een handschrift van 
Olympiodorus dat in 1543-1546 gekopieerd was 
door Nicolaus Murmur. Diens origineel ligt in de 
Universiteitsbibliotheek van Basel en op de eer-
ste pagina daarvan staat geschreven: ‘Een dergelijk 
Grieks exemplaar heb ik aan Hadrianus Junius laten 
sturen, op een paar dingen na die hier aan het einde 
staan’. Op fol. 181 staat: ‘Tot hier heb ik een derge-

lijk exemplaar aan Junius laten sturen. Wat hierna 
volgt heeft hij niet.’35 Deze Murmur komt verder 
niet voor in Junius’ correspondentie, waaruit maar 
weer blijkt dat er veel is over Junius dat zich aan het 
oog van de onderzoeker onttrekt. Ook worden te 
Leiden twee gedichten bewaard van Junius, die door 
de hoogleraar Grieks Bonaventura Vulcanius, zijn 
voormalige leerling, werden overgeschreven uit een 
handschrift met gedichten van Junius dat verloren is 
gegaan.36 Ook de Burgerbibliothek in Bern bewaart 
Juniusmateriaal, onder meer Junius’ voltooide maar 
nimmer uitgegeven commentaren op Horatius, met 
de bijbehorende opdrachtbrieven aan Gonsalvo Pe-
rez en Juan de Verzosa. In Basel wordt nog Junius’ 
handgeschreven commentaar op een deel van het 
werk van Vergilius bewaard (zie hoofdstuk 4).
Junius werd door het nageslacht in ere gehouden: 
zijn stadgenoot Velius zong zijn lof in zijn Kroniek 
van Hoorn uit 1605 en ook in de latere edities van 
deze kroniek klinkt lof. Junius’ portret en een korte 
biografie werd afgedrukt in de Illustris Academia 
Lugd.-Batava uit 1613, een boek dat bedoeld was 
om reclame te maken voor de Leidse Universiteit. 
Zijn portret bleef ook in latere edities bewaard. Dit 
was vooral een vorm van monumentalisering van 
een geleerde vaderlander. Dergelijke monumentali-
sering is met name belangrijk voor het voortleven 
van namen die anders in de vergetelheid zouden 
dreigen te raken. In de negentiende eeuw leefde de 
belangstelling voor Junius op in verband met de 
passage in de Batavia over de boekdrukkunst. Ook 
toen ging het vooral om de monumentalisering van 
Junius. In 1768 werd een standbeeld van Junius zelf 
gemaakt, hoewel dat niet in de publieke ruimte van 
Haarlem te vinden is (zie boven, p. 107, afb. 59).
In de publieke ruimte was tot voor kort evenmin 
veel te vinden dat de herinnering aan hem levend 
hield. In Haarlem is er de Adriaan de Jongestraat. In 
Hoorn leefde de naam van Junius nog eventjes voort 
in één van de vier gebouwen van het MBO West-
Friesland College aan de Maelsonstraat in Hoorn, 

31. Rademaker en Tuynman, Uitleenboekje van Vossius, p. 33.
32. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 829, fol. 70v: ‘Vegetium de arte Veterinaria emendavit: qui brevi lucem sperat, ut et Nonius postrema Junij 

cura emaculatus, et alia, quae in bibliotheca I. Beverovici servantur’.
33. Crenius, Animadversiones, pp. 32-33.
34. [Giffen], Catalogus p. 2: ‘Hadriani Junii Hornani appendix ad libros animadversionum ab ipsa auctoris manu’. Het manuscript werd voor 7 gul-

den en 5 stuivers verkocht aan Cornelis van Arckel, die in 1708 een herziene uitgave van de Animadversa verzorgde en daarin dit manuscript liet 
afdrukken, als een appendix, tussen het einde van de Animadversa en het begin van De coma commentarium. 

35. Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. BPG 32A; K.A. de Meyier, met E. Hulshoff Pol, red., Codices manuscripti VII. Codices Bibliothecae Publicae 
Graeci, Leiden, 1965, p. 38.

36. Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. Vulc. 102 (Carmina: Junius).
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77. Junius op een gravure uit het begin van de zeventiende eeuw.

maar dit in 1994 gereed gekomen gebouwencomplex 
werd nog geen twaalf jaar later gesloopt, toen het 
college omgedoopt werd tot ROC Horizon College, 
locatie Hoorn.37 Tot voor kort was de Juniusstraat 
het enige teken in de publieke ruimte van Hoorn 
dat de herinnering aan Junius levend hield. Helaas 
heeft er altijd een verkeerd jaartal van overlijden op 
het straatnaambordje gestaan (1574 in plaats van 
1575). Gelukkig is het jaartal ter gelegenheid van 
zijn 500e geboortedag gecorrigeerd en het nieuwe 

straatnaambordje, met een nieuwe karakterisering 
van Junius (‘humanist’ i.p.v. het wat belegen klin-
kende ‘geleerde’), feestelijk en dankbaar onthuld 
door de auteur van deze levenschets. Tevens is op de 
plek waar Junius in de Kerkstraat ter wereld kwam 
een plaquette onthuld in de gevel van het pand met 
huisnummer 9.
Deze levenschets zal hopelijk bijdragen tot de 
 bekendheid van Junius binnen en buiten Hoorn.

78b. Het nieuwe straatnaambordje in de Juniusstraat (2011).

	 Nazaten en nalatenschap

37. Onze Krant Hoorn, 17e jg., 1 mei 1994, voorpagina; website ROC Horizon College 2/8/2005.

78a. Het oude straatnaambordje in de Juniusstraat.
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BIJLaGE 1

Familierelaties

	 Familierelaties

familie de Jonghe/Junius

Johannes Roggius

dominee

Maria Dirkx

X 1

onbekend
X 2 Pieter de Jonghe
burgemeester en gezant

† 1537

zoon, halfbroer van 

Adriaen  baljuw

> 1551

Adriaen/Hadrianus 

humanist, filoloog

1511-1575

Johan de J.

notaris 

Arnemuiden?

dochter 

de Jonghe

X 1±1550 X 2  ±1555

Maria Will. Keizers 

* Dordrecht †Haarlem 

1551

Adriana Hasselaer

* ± 1535

Pieter de J.

±1550 -1594

Clara de Jonghe

±1551 †> 1615

6 kinderen Ewout ? dochter

*1574

X 14-3-1577

Meindert Verlaen

zie fam. Verlaen

Adriaen 

Ewoutsen 

de Jonge

Apotheker 

te 

Dordrecht

X

Albert

dichter

1577-1606

Maria

* ±1580

X 1601

Dorothea 

Bartholomeusdr  

van Beverwijck 

*±1590  †<1655

familie Hoogerbeets

X

Dirck Heyndricxsz. Hogerbeets

*±1450

Xonbekend Heyndrick Dircxsz. H.

*±1485  †1543

onbekend X Pieter 

Hendriksz. H.

schepen, 

burgemeester

*1510  †1557

Dirk 

Hendriksz. H.

*±1520  †1597

Josina 

Cornelisdr

van de 

Nijenborch

Rombout

raadspensionaris. 

Leiden

1561-1625

Hillegonda 

Wentzen d. v. 

Adriaen en Josina 

van Egmond van 

de Nijenborch

X

XPetrus H.

medicus

*1542 †1599

Aecht Verlaen

±1549

zie Verlaen

Pieter H.

*1585 †1623

Pietergen H.  

*±1580

Duifje H.

*±1580 †1640

Antonius 

Verduijn

Cornelis

Verduijn

X

X
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familie Verlaen en scriverius

X

Vader 

Verlaen

onbekend

onbekend Cornelis Verlaen

±1515

dochter Verlaen Pieter Schrijver

Aecht Verlaen

±1549

Meindert Verlaen

burgemeester

±1544 - ±1580

Hendrik Pietersz

Schrijver/Scr.

Cornelia Jansdr 

Soop

Petrus Hoogerbeets

1542-1599

zie Hoogerbeets

Clara de Jonghe

* 1551

zie De Jonghe

Petrus Scriverius

1576-1610

filoloog

Albert Verlaen

dichter

1578-1606

Maria Verlaen

± 1580

Anna van der Aar

1576-1656

Johannes Roggius

dominee

† 1618

X

X

X

X

X 14-3-1577X

X 1601

	 Familierelaties

familie scoop en Van den Nijenborch

Cornelis 

van de 

Nijenborch

Josina 

van de 

Nijenborch

Jan van de 

Nijenborch

Barthout 

Jansz. van de 

Nijenborch

Jan Soop

Margriete 

Soop

X onbekend

X onbekendX onbekend zie Scriverius

Cornelia 

Jansdr Soop

Hendrik Pietersz

Schrijver

X

Zie Scriverius

X
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1. Portret van Junius, gegraveerd door Theodoor 
de Bry; Westfries Archief, Hoorn, inventarisnr. 
65K267.

2. Portret van Erasmus, door een onbekende schilder 
(ca. 1623-25), naar een origineel in Hampton 
Court Palace, toegeschreven aan Hans Holbein; 
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, 
plaatsnummer. 000.005.

3. Prent uit het Album amicorum van Johannes ab 
Amstel a Mijnden, ca. 1601, Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, hs. 74 J 37.

4. Moderne potloodtekening van Junius met feniks, 
naar een gravure uit het begin van de 17e eeuw (vgl. 
afb. 77).

5. Portret van Janus Secundus, anoniem, 16e eeuw; 
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Icones, 15.

6. Portret van Karel V, geschilderd door Titiaan; 
Collectie Erfgoed Delft B 1-219 (van Wikipedia).

7. Troonsafstand van Karel V in 1555, gegraveerd door 
Frans Hogenberg (ca. 1570); Rotterdam, Atlas Van 
Stolk, in: Willem Luytsz. van Kittensteyn, Spieghel 
ofte afbeeldinghe der Nederlandtsche Geschiedenis, 
Delft, 1613, inventarisnr. 50442-21.

8. Hoorn op een kaart in de Franse vertaling van 
Lodovico Guicciardini’s, Descrittione di tutti i Paesi 
Bassi, nl. Description de touts les Pais bas autrement 
appelés la Germanie inferieur au Basse Allemagna, 
Antwerpen, Plantijn, 1582, tussen pp. 308 en 309; 
Westfries Archief, Hoorn.

9. Kerkstraat nr. 9 (rechts), waar ooit het pand stond 
waarin Junius ter wereld kwam.

 Foto: Gerard Braas.
10. Detail van een kaart in Johannes Blaeu, Novum 

ac magnum theatrum urbium Belgicae liberae ac 
foederatae, Amsterdam, 1649.

11. Detail van een plattegrond van Haarlem, in 
Johannes Janssonius, Stedenboeken van de wereld, 
Amsterdam, 1657; Universiteit van Amsterdam, 
Bijzondere Collecties, kaartenzaal, plaatsnummer 
1801-A2-012k. 

12. Inschrijvingsregister van de Universiteit van 
Leuven, detail (1534); Brussel, Archives Générales 
du Royaume/Rijksarchief in België: Rijksarchief te 
Leuven - Archives de l’Université de Louvain, no. 
24: Quartus liber Intitulatorum, no. 137, fol 67v.  
Foto: Rita Lodde-Tolenaar.

13. Afbeelding universiteit Bologna; Universiteit van 
Amsterdam, Bijzondere Collecties, Joan Blaeu, 
1663, Kaartenzaal-1808-A21-063-p.

14a en 14b: Junius’naam in de promotieregisters 
van de Universiteit van Bologna, Bologna, 
Universiteitsbibliotheek, hs. Acta 191, fol. 66r.

 Foto: Jan Lodde. 
15. Titelpagina van Junius’eerste publicatie: editie met 

Latijnse vertaling van Cassius Medicus, (Parijs, 
1541); Universiteit Amsterdam, Bijzondere 
Collecties, plaatsnummer OTM-O60-4205.

16. Afbeelding van Parijs in de eerste helft van de 
zestiende eeuw; Universiteit van Amsterdam, 
Bijzondere Collecties, Stedenboek van Europa, 
UB-kaartenzl-1801-A17-102-K.

17. Portret van bisschop Edmond Bonner; Londen, 
National Portrait Gallery, Gravure uit ca. 1800, 
plaatsnummer NPG D19670 (van Wikipedia).

18. Portret Hendrik VIII door Hans Holbein  
(ca. 1570-99); (van Wikipedia).

19. Portret van Thomas Howard, 3rd duke of Norfolk, 
door Hans Holbein (1539-40); (van Wikipedia).

20. Portret van Henry Howard, poet earl of  
Surrey, door Hans Holbein  (ca.1532-3);  
(van Wikipedia).

21. Kerk in Kenninghall, Norfolk (van Wikipedia).
22. Portret van Edward VI, door Hans Holbein  

(ca. 1539-40); (van Wikipedia).
23. Opdrachtbrief van Junius’ De anno et mensibus, 

1553; Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 
plaatsnummer 3062 H 18.

24. Detail van plattegrond Haarlem, met de Nauwe 
Appelaarsteeg; Johannes Janssonius 1657, naar 
Braun & Hogenberg; Universiteit van Amsterdam, 
Bijzondere Collecties, Janssonius, kaartenzaal 
1801-A2-014-k.

25. Uitbetaling van kleedgeld aan Junius; Haarlem, 
Gemeentearchief Haarlem, Thesauriersrekeningen 
1552; Archief Stad Haarlem, kast 19, nr. 132, fol. 
28r. Foto: Rita Lodde-Tolenaar.

26. Portret van Petrus Forestus, gravure uit: Johannes 
Meursius, Athenae Batavae, Leiden, 1625, p. 96; 
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, 
plaatsnummer OTM-O61-9514_002.

27. Portret van Petreius Tiara, gravure uit Johannes 
Meursius, Athenae Batavae, Leiden, 1625, p. 83; 
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, 
plaatsnummer OTM-O61-9514_002.

BIJLaGE 2

Verantwoording van de illustraties

	 Verantwoording van de illustraties

28. Portret van Filips II, gravure door Jacob 
Houbraken (1773); Hoorn, Westfries Museum, 
inventarisnr. 08633.

29. Portret van Mary Tudor; Madrid, Prado, 1554, door 
Antonis Mor (van Wikipedia).

30. Titelpagina Philippeis, Londen, 1554; Early English 
Books Online.

31. Titelpagina van Junius’ Animadversa, Basel, 1556, 
Leiden, Universiteitsbibliotheek, plaatsnummer 765 
F 21.

32. Plattegrond Haarlem, Johannes Janssonius, 
1657, naar Braun & Hogenberg; Universiteit van 
Amsterdam, Bijzondere Collecties, kaartenzaal 
1801-A2-014-k.

33.  Het graftschrift dat Junius schreef voor zijn eerste 
vrouw, maar zonder het opschrift ‘Mors ianua 
vitae’, door Van der Lely, Grafmonument (zie 
Bronnen en literatuur).

34. Portret van Kenau Hasselaer (1526-1588), 
anonieme kunstenaar; Amsterdam, Rijksmuseum, 
objectnummer SK-A-502.

35. Detail van plattegrond Haarlem, met de Zoetestraat; 
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, 
Janssonius, naar Braun & Hogenberg, kaartenzaal 
1801-A2-014-k.

36. Portret van Coornhert; anoniem schilderij (1698); 
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, 
plaatsnummer 000.020.

37. Gegraveerd portret van Junius, door Philips Galle, 
1562, wsl. naar een ontwerp van Maarten van 
Heemskerck uit 1551; door Janus Dousa uitgeknipt 
en in zijn Album Amicorum geplakt; Leiden, 
Universiteitsbibliotheek, hs BPL 1406, fol. 14v.

38. Detail van een zelfportret van Maarten van 
Heemskerck; Cambridge, Fitzwilliam Museum, 
accession no. 103 (van Wikipedia).

39a. De Phallus hadriani, houtsnede naar een tekening 
van Maarten van Heemskerck, uit: Phalli ex 
fungorum genere in Hollandiae sabuletis passim 
crescentis descriptio, et ad vivum expressa pictura, 
Delft, 1564, fol. C iijr-v; Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, plaatsnummer 1703 B 30.

39b. Foto van de Phallus hadriani van vandaag de dag 
(van Wikipedia).

40. De Danevirke vandaag de dag, 
foto: Joachim Müllerchen (van Wikipedia).

41. Gegraveerd portret Johannes Sambucus met 
zijn hond Bombo; Sambucus, Emblemata, 
2e ed., Antwerpen, 1566, fol. A1v; Leiden, 
Universiteitsbibliotheek, plaatsnummer  
Th. 1197.

42. Christoffel Plantijn, door Peter Paul Rubens, 1615; 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus.

43.  Interieur van Plantijns drukkerij; Antwerpen, 
Museum Plantin-Moretus.

44. Embleem voor Granvelle, in Junius, Emblemata, 
Antwerpen, 1565, nr. 3, p. 9.

45. Portret van Janus Dousa; Leiden, Universiteits-
bibliotheek, plaatsnummer: Icones, 36.

46. Portret van keizer Maximiliaan II (van Wikipedia).
47. Portret van koningen Elizabeth I (van Wikipedia).
48. Gedicht van Junius gericht aan Lady Cecil 

Burghley; Londen, National Archives, Public 
Record Office, Calendar of State Papers 12, vol. 47, 
nr. 9, fol. 17r.

49. Concilie van Trente, 1562, gegraveerd door Frans 
Hogenberg (ca. 1570); Rotterdam, Atlas van Stolk, 
in: Willem Luytsz. van Kittensteyn, Spieghel ofte 
afbeeldinghe der Nederlandtsche Geschiedenis, 
Delft, 1613, inventarisnr. 50442-41.

50. Portret van Benito Arias Montano, anoniem, 
16e eeuw; Leiden, Universiteitsbibliotheek, 
plaatsnummer: Icones, 21.

51. Junius’ naam in de Index librorum prohibitorum, 
Rome, 1559; Leiden, Universiteitsbibliotheek, 
plaatsnummer 1369 F 13, katern C4r.

52a: Eerste pagina opdrachtbrief Lexicon Graeco-
Latinum, Basel, 1548; Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, plaatsnummer 753 C 11.

52b: Eerste pagina opdrachtbrief Lexicon 
Graeco-Latinum, Basel, 1552; Leiden, 
Universiteitsbibliotheek, plaatsnummer 764 B 1.

52c: Colofon en eerste pagina van Junius’ Lexicon 
Graeco-Latinum, Basel, 1548, Universiteit van 
Amsterdam, Bijzondere Collecties, plaatsnummer 
OTM OG 63-2915.

53. Junius, Batavia, pp. 234 en 283; Madrid, Biblioteca 
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This book does not pretend to be a scholarly biography. It sketches the life of Hadrianus Junius and provides some 
political, religious, psychological and scholarly contexts for it. Particular attention is devoted to the tradition of 
humanism, without which Junius’ scholarly output cannot be properly assessed and understood. The portrait of 
Junius gives insight into some of the key events of the sixteenth century, such as the Reformation, the birth of the 
Church of England, and the Dutch Revolt. Like many fellow humanists, Junius studied in Louvain and travelled 
around Europe. But unlike most of his learned compatriots, he returned to his home country and settled in Haar-
lem. Because Junius was the single most learned scholar during the third quarter of the sixteenth century in the 
Northern Netherlands, his life and letters teach us many things about the world of learning in those decades. Junius 
anticipated some of the most successful literary enterprises of the Dutch Golden Age:  historiography, emblem lite-
rature and the Leiden school of philology. The first generations of scholars at Leiden University, founded in 1575, 
considered Junius to be the grand old man of Dutch humanism. They were inspired by the scope and depth of his 
works, which they acknowledged by nicknaming him a Second Erasmus.
 Adriaen de Jonge or Hadrianus Junius, was born in the Westfrisian town of Hoorn on 1 July 1511, from a 
family of local regents. He attended the Latin School in Haarlem. At the relatively advanced age of 23, he went to 
study in Louvain, where he spent a couple of years. He then embarked on his peregrinatio academica, which led 
him through Siena, Bologna, Venice and Rome. In his letters, he reports on his visits to the famous legal humanist 
Andrea Alciato, his attendance at an interrupted Greek-orthodox liturgical service in Venice, and on an experiment 
with glow-worms in the Bolognese countryside. He obtained his doctoral degree in philosophy and medicine in 
Bologna in 1540. Not long after his graduation, Junius left for Paris, a centre of printing. There he acted as an agent 
for the printer Christian Wechel, who published his first work: an edition with Latin translation of Cassius Felix 
Iatrosophista (1541). In Paris Junius seems to have met Edmund Bonner, bishop of London, with whom he visited 
Ghent. In April 1544 he headed for London, where Thomas Howard, third duke of Norfolk, made him his physi-
cian. Howard’s son Henry, the ‘poet earl of Surrey’ (who was naturally interested in literary men like Junius) enlis-
ted him as a tutor to his children. Junius spent much of his time in Norfolk, at the family’s castle in Kenninghall. He 
divided his time between private instruction to the children (about whom he complained) and on various scholarly 
projects: an edition of Curtius Rufus’ biography of Alexander the Great (published 1546), an edition with trans-
lation of part of Plutarch’s Moral essays (published 1547) and a Greek-Latin Lexicon (1548). The alliance with the 
Howards came to an abrupt end when Thomas and Henry Howard were imprisoned on allegations of high treason. 
Junius lost a large part of his library when his patron’s belongings were confiscated. Even before Henry Howard 
was executed by Henry VIII, on 19 January 1547, Junius successfully solicited the patronage of Charles V’s envoy 
Franciscus van der Dilft (or Dilfius), to whom he dedicated his edition of Plutarch. He dedicated his Lexicon to the 
new king: the very young protestant Edward VI. Apparently, Junius tried to secure a position at the English court; 
in 1550 he dedicated the manuscript of his work on calendars to Edward as well. Meanwhile, he also praised Charles 
V in his edition of Curtius and perhaps he tried his luck, through Van der Dilft, at the Habsburg court as well, since 
he did not feel entirely comfortable witnessing the conversion of the English Church to Protestantism. In his letters, 
he describes the stripping of the altars as a result of the Edwardian injunctions. 
 In 1550 Junius left for Holland to marry and take up a post as rector of the Latin School in Haarlem. The job 
was not to his liking, and after two years he exchanged it for a post as city physician. Meanwhile, he had not given up 
on the English and the Habsburg courts, for he dedicated the published version of his book on calendars to Edward 
VI (1553) and the revised edition to his successor, the Catholic Mary Tudor (1556). In the meantime he had travelled 
to London to present his epic poem Philippeis to Mary on the occasion of her wedding to Philip of Spain in 1554. 
He dedicated his commentary on Horace’s Odes to Gonsalvo Perez, and that on the third book of Vergil’s Aeneid 
to Juan de Verzosa. Both of these dedicatees were loyal servants to the Spanish crown and humanists in their own 
right. But the clean copies he prepared for the press were never printed and attempts to enter the inner circle around 
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the Spanish throne through the intervention of, amongst others, bishop Stephen Gardiner and the future Cardinal 
Granvelle, faltered as well. All his dedications to mighty Protestants and Catholics alike had remained fruitless.
 During the 1550s, Junius’ works appeared with various printers in Basle. Despite a fire in his study in 1554, 
which cost him ‘months, if not years of work’, his hodge-podge collection of philological annotations on classical 
literature appeared in 1556: the Animadversa. He dedicated it to Granvelle and its pages repeatedly pay tribute to 
Granvelle’s secretary, the antiquarian Antoine Morillon. To the Animadversa was appended a long treatise De coma 
commentarium (Commentary on hair), a paradoxical encomium, purportedly written in defiance of critique on the 
short Italian haircut which he had adopted in Italy. The commentary was crushed under its own weight as a result of 
its endless strings of quotations and lack of humour, but it demonstrates Junius’ antiquarian interests and his ability 
to group together hundreds of fragments. In 1558 his edition of the Homeric commentator Eustathius appeared 
in Basle, prefaced by the anti-Catholic Laurence Humphrey. Junius himself would have preferred to see the work 
printed with a dedication to Joachim Hopper, a man who soon was to rise at Philip II’s court. The year 1558 also saw 
the publication of Junius’ supplement of 850 proverbs to Erasmus’ famous and much used Adagia. All these works 
show a preference for the juxtaposition of fragments from all sorts of sources.
 Junius’ first marriage had resulted in the birth of two children, Clara and Petrus. After the death of his wife 
he remarried, in 1555. His new wife was Adriana Hasselaer, sister of Kenau, who became legendary for her suppo-
sedly heroic role in defending Haarlem against the Spanish during the siege of 1573. Junius became well integrated 
into the cultural élite of the Haarlem, which included the philosopher Dirck Volkertsz Coornhert, the engraver 
Philips Galle, the painter Maarten van Heemskerck, and, later, the school rector and Latin playwright Cornelius 
Schonaeus. He also set up a private school in his own house, to teach the sons of the élite he knew so well and to 
secure himself a stable income in addition to the salary he gained from his post as a physician. We know very little of 
his medical practice: it seems to have been more of an honorary post, but he occasionally acted as advisor on medical 
politics in the city. 
 An expedition to Copenhagen in 1564, answering the call to become professor of medicine and royal physi-
cian, resulted in disillusion after just three months, due to lack of payment, bad weather and his unconfident speech 
(Junius stammered). In the years leading up to the Danish adventure, he had been preparing a number of works. In 
1564 appeared a curious booklet with a description of a mushroom found in the dunes and shaped in the form of a 
penis: the fungus is still known as the Phallus hadriani today. After his return  Junius focused with renewed energy 
on another project. He cashed in on his by now firmly established fame by striking a deal with Europe’s leading 
printer Christopher Plantin, who published his religious poem Anastaurosis, his influential Emblemata and his 
edition of the lexicographer Nonius Marcellus. The Emblems show that the political situation of that time was not 
as clearcut as it would become in the years which followed. Some of the Emblems are dedicated to representatives 
of the Spanish crown (including Granvelle and some Dutch administrators), but Junius also managed to secure the 
support of William the Silent in his bid to be appointed as historiographer of the States of Holland and Westfrisia. 
Perhaps the dedication of his octolingual dictionary Nomenclator (printed 1567) to William’s son Philip William had 
contributed to his success. Junius was charged with collecting historical evidence for the States’ right to convene in-
dependently from the central government in Brussels. Junius made plans to travel around Holland to do research for 
his history, but he worked on other projects as well: in 1568 he republished his edition of Martial. The first edition, 
based on a manuscript he had obtained in England, had appeared in 1559 in Basel without his name being mentioned 
anywhere in the book, much to his annoyance. In 1568 he also travelled to London, to present his edition and Latin 
translation of Eunapius’ Life of philosophers to Queen Elizabeth. To his disappointment, she ignored the gesture 
and after failed attempts to further his cause via William Cecil, Lord Burghley, Junius returned home. But he first 
asked the Queen’s direct permission to export sixty dickers of cow’s skins, presumably destined for Christopher 
Plantin, who needed parchment to print a number of luxurious editions of his famous Antwerp Polyglot Bible. In 
1570, Junius finished the first draft of his Batavia. By then, the political landscape had altered dramatically: 1566 
saw a wave of iconoclasm (Junius reported on the smashing of statues in churches in Amsterdam), in 1567  the Duke 
of Alba arrived and William the Silent went into exile, and in 1568, Alba had the counts of Egmond and Horne 
beheaded in Brussels. The States of Holland now recoiled from publishing a work which openly defended the plea 
for more independence of Holland. Yet, there is very little politics in Junius’ Batavia: it is more a loosely organised 
overview of all sorts of individual histories and antiquarian aspects of ‘Batavia’ (i.e. Holland, the territory roughly 
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coinciding with the modern westernmost part of The Netherlands). The most famous story is no doubt the legend 
that the printing press was invented in Haarlem at the beginning of the 1540s by Laurens Jansz. Coster. An em-
ployee of Coster was supposed to have fled with the instruments and the know-how to Mainz.
 The Batavia was eventually printed in 1588, long after the Dutch Revolt had developed into a full blown 
war following the Act of Abjuration in 1581, the murder on William in 1584, and the failed attempts, in 1585-87, to 
have Robert Dudley, Earl of Leicester, rule the rebellious provinces. In some copies of the  Batavia kept in Spain, 
the few passages in which the Spaniards are criticized are censored, in accordance with seventeenth-century indices 
purgatorii (lists of books and passages in books which were deemed harmful to Catholic dogma). It was not the only 
work of Junius which would appear on the Index. In the first Index of Forbidden Books (1559) his name already 
appeared among authors of the first class, because of the dedication of his Greek-Latin dictionary to the Protestant 
Edward VI. Junius successfully lobbied for rehabilitation, partly with the help of his friend Benito Arias Montano. 
Nevertheless, indices purgatorii continued to instruct Catholic readers to remove dedications to Protestant princes 
in Junius’ works and cross out passages which could be interpreted as critical of Catholicism. Yet, there is no sign 
that Junius ever converted to Protestantism. He is likely to have remained, like so many other intellectuals of the 
period, a tolerant Catholic. In the midst of the war, he kept on working, this time on the edition of the lexicographer 
Hesychius (1572). Not long after its appearance, Haarlem was besieged and Junius fled the city, settling temporarily 
in Delft in 1573. He lost part of his library when Haarlem fell in July 1573. In February 1574, on the recommen-
dation of William the Silent, he was appointed city physician of Middelburg. Later that year, he briefly assisted his 
friend the physician Petrus Forestus, at the sick bed of William the Silent in Rotterdam. In the meantime, Junius’ 
own health was declining. He had never had a very good constitution: his letters are rife with descriptions of his bad 
physical state and the measures he took to cure himself. In 1575, Junius was hastily appointed professor of medicine 
of Leiden University, which was inaugurated at the beginning of the year but which still needed to be properly set 
up. Junius never had the chance to start lecturing: he succumbed on 16 June 1575 in Arnemuiden, where he was 
buried. His remains were relocated to the Grote Kerk at Middelburg four years later. After 1816 his gravestone there 
disappeared, never to be found again.
 Junius lives on through his learned works, but, contrary to the opinion of some of his contemporary ad-
mirers, he was no Second Erasmus. His scope was much more limited. He devoted himself primarily to linguistic, 
lexicographical and philological work, and he loved to dip into etymologies, antiquarian explanations and geograp-
hical detail. Even his most literary work, his  Emblems, testify to his preference for short, self-contained entities 
above structural narratives and philosophical argument. His Batavia was scheduled to be followed by two volumes 
of historical narrative, starting from the first Counts of Holland and leading up to the Burgundian kings, but Ju-
nius never even embarked on this political history. Instead, he chose to polish up his ‘logistorical’ Batavia in the 
few years which left him. He was not the theologian Erasmus was, but he did share Erasmus’ taste for pedagogy. 
He was above all a man of encyclopaedic learning. Nothing has remained of what was perhaps his largest project, 
an edition and translation of the Suda, on which he worked for at least two decades but which never saw the light. 
He pillaged this Byzantine encyclopaedia, as he ransacked other encyclopaedic works and dictionaries for his own 
works. A commonplace book, now kept in the Bodleian Library in Oxford, does not reflect the immense learning 
of this somewhat ill-fated scholar. Yet, Junius also carried out research away from his books, as is demonstrated 
by his mushroom-treatise, the glow-worm story and his enquiries from chariot drivers concerning the technical 
terms of their trade, for the benefit of his hugely successful Nomenclator. His learning was acknowledged by his 
contemporaries: his correspondence, of which 426 letters survive, show that he enjoyed unlocking the vast resour-
ces of his erudition. They also show his sometimes ill-fated, but often successful, attempts to gain the patronage of 
the high and mighty. His descendants managed to secure some of his literary and scholarly heritage: his son Petrus 
Junius collected his letters (which did not then see the light of day, but were handed on to later generations, to be 
published only in 1652), his grand-son Albert Verlaen publish his religious poetry (1598), and several books from 
his estate are still to be found in Leiden University library and other libraries. Many of his poems, and his Batavia, 
were posthumously published by his friend Janus Dousa, who contributed to establishing Junius’ reputation for 
future generations as ‘the most learned man in Holland after Erasmus’.
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Dirk van Miert (1974) is als onderzoeker verbonden aan het Huy-
gens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij legt 
zich toe op de geschiedenis van het geleerdendom in de zestiende 
en zeventiende eeuw. 
Dirk van Miert is getogen in Hoorn en ging naar de Openbare 
Scholengemeenschap West-Friesland. Zijn leraar Latijn, Ben Leek, 
inspireerde hem om Latinistiek te gaan studeren in Amsterdam. 
Hij studeerde tevens in Madrid met een Erasmusbeurs. In 1997 
verscheen zijn eerste artikel, en wel in Oud Hoorn. Het handelde 
over Hadrianus Junius, aan wie hij ook zijn scriptie wijdde (1998, 
cum laude). In 2004 promoveerde hij op het proefschrift Illuster 
Onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 
1632-1704 (handelseditie: Amsterdam, Bert Bakker, 2005; Engelse 
bewerking: Leiden, Brill, 2009). Vervolgens werkte hij in Londen 
op het Warburg Institute gedurende vijf jaar aan de uitgave (in  
8 delen; Genève, Droz, 2012) van de correspondentie van Joseph 
Scaliger (1540-1609), die rond 1600 door velen beschouwd werd 
als de grootste levende geleerde van Europa. Samen met collega’s 
schreef Van Miert drie bundels Engelstalige artikelen: over weten-
schappelijke observaties in vroegmoderne brieven, over de intrige-
rende geleerde Isaac Vossius (1618-1689) en over Junius’ oeuvre: 
The Kaleidoscopic Scholarship of Hadrianus Junius (Leiden, Brill, 
2011). Met Chris Heesakkers publiceerde hij een inventaris van 
Junius’ correspondentie. Momenteel werkt hij aan een boek over 
bijbelfilologie en secularisatie in de zeventiende eeuw. Hij heeft 
colleges gegeven aan de universiteiten van Amsterdam, Londen en 
Oxford, is kernredacteur van Lias. Journal of Early Modern Intel-
lectual Culture and its Sources en bestuurslid van het Nederlands 
Neolatinistenverband.
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