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Veerweerd

Naaet keek braehl de Keizerlijke Vrije Hanaeetad Deventer eek
humanieme veert.|
In de aeetiende eenvv, een periede van eeenemieehe bleei veer de elad,
eaperteerde eij haar humanieme naar alle windetreken. De taehtig-
jarige eerleg vereteerde aewel deze ale andere aetiviteiten+ Het
dnurde gernime tijd veer er weer humaniaten eptraden. I-Iet ging in
die latere periedee em afzenderlijke individnen die epvielen deer
eriginaliteit en denkkraeht; tel een breed gedragen enereging kwam
het niet meer.
De titel van dit beekje (“Van Geert Greete tet Van Vleten") eng~
gereert een verbinding tueeen deze twee ze niteenlepende pereeen-
lijkheden. ‘v'ier eemven liggen er tneaen hen en vverelden van vereehil.
In heeverre is Geert lGreere vergelijkbaar met Jehannee van Vleten‘?
He: enlange enthnlde gedenkteken veer Van Vleten bevat diene nit-
epraak: De rnene en de nlnnreeheppgf beginnen bij ieder ven ens. De
evertniging dat de mene aijn eigen menevverding ter hand meet
nemen, ziehzelf meet vervelmaken, beheerde tet het gedaehtengeed
van de “Medeme Devetie". Bedeelde ‘v'an ‘v’leten ieta dergelijke? Aan
het elet van dit geeehrift zal ik deee vraag preberen te beantweerden.

Op vereehillende tijdetippen in de geeehiedenie heeft de etad enderdak
verleend aan humanieten. De Deventer hevelking evenwe] elikte hun
denkbeelden niet ateede veer aeete keek. Sylvanue in van zijn ambt
entheven, Tyeeet de Patet en Jehannee van Vleten zijn eehandelijk het
Athenaeum nitgejaagd. Murmelline werd te Deventer vermeerd.E
Daar etaat tegenever dat met inatemming van de Deventer beetnnrdere
in 1996 een gedenkteken veer Jehannee van Vleten en de Grete Peet
geplaatet in. De burgemeeater aelf eat in het aanbevelingeeemite’; hee
gruvvelijk veer de nagedaehtenie van zijn negentiende eenvvae
ambtgeneet!

De enthnlling van dit gedenkteken in een paeeende aanleiding em de
epmerkelijke geeehiedenie van het Deventer humanieme eene kert
earnen te vatten.
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I Be Madame Davatia: vaedingshadam vaar hat humanisma

Hat Davantar humanisma hagint mat aan baakvarbranding.
Rand 1365 varbrandda Magistar Gaart Graata, am aan ammakaar in
zijn lavan ta markaran, ap da Davantar Brink aan stapal baakan avar
”zwarla kunst”.
Valgans zijn aigan zaggan was hij vaar zijn bakering tat las-
bandighaid ganaigd: “Ondar alka graana baam an ap alka haga han-
val hab ik antuaht gaplaagd", bawaarda hij.3 Graata antwikkalda ziah
tat aan gadnaht baatapradikar an karkaritiaus.
Humanistan watan niat za gaed wait as mat da anargiaka Gaart aan-
rnaatan. Mag iamand dia baakan varbrandl vaar humanist daargaan?
Graata daad maar war vaar humanistan angabruikalijk is; zijn vrau-
wanhaat was angaavanaard an hij blank nial air in vardraagzaamhaid
tan apaiahta van andarsdankandan.
In 2i Over ha: huwair‘jk laat hij aan aalfs vaar zijn tijd angabruika-
lijka afkaar van vranwan an sanualitait zian. Man zan -mat bahaud
van middalaanwsa vraamhaid- hat huwalijk, andanks magalijka
taraahta haawaran, taah aak als gads sahapping knnnan basahanwan?
Graata, da aanling, daaht ar andars avar. In zijn visia mag sanualitait
naait mat liafda in varband gabraaht wardan. Da gavaran van hat
huwalijk kaman vaart nit da nagatiava aigansahappan van da vrauw :
“Latan allan dia van Adam afstamrnan da vrauw vrazan." Bavandian
wardan vrauwan van gaslaahtsgamaansahap slaaht an kamt hun
kwada aard dan pas gaad naar bavan. Vranwan habban tranwans taah
al da naiging da baas ta willan spalan, “Onstandvastig, wispalturig an
wraakzuahtig aaals za zijn." Walks arvaringan (a1 dan niat andar
graana haman an haga haavals) aaudan ham tat daaa markwaardiga
apvattingan habban gabraaht‘?4
Nu had hij nata bana vaar vranwan aan waanvaarzianing gastiaht: hat
Maastar Gaartshnis. Uit vaarzarg liat hij dan aak zijn atan daar aan
draaivanstar aanraikan an gardijnan maastan varhindaran dat hij da
gaziahtan van da zustars zag. Taan iamand nit zijn amgaving mat
varbijstaring daarap raagaarda zai hij: “als ik kan zan ik mijn aran
aak nag diahtstappen am haar starnman niat ta haavan haran.”



Een eveneens merkwaardig aspeet van Greete‘s eptreden, kwam naar
veren in zijn ketterjagerij. Energiek vervelgde hij de aanhangers van
de seete der “vrije geesten". Deze seete verkendigde de leer dat de
mens gelijk was aan ged en dat hetgeen de kerk zendig neemt zeals
diefstal, wellnst en trets, velkemen aeeeptabel is.5 Greete beeer—
deelde mensen ep hun daden. Missehien verzette hij zieh met name
tegen deze seete emdat deze. -in zijn egen- de levenspraktijk aantast-
[EL
Te beweren dat Geert Greete gesteerd was lijkt wat ver te gaan. Teeh
blijft hij een bundeling van tegenstrijdigheden. Hij is zewel de
Petrarea als de Savenarela van de neerdelijke renaissanee. Ruim hen-
derd jaar na Geert Greete‘s beekverbranding en de Brink. maakte de
fanatieke mennik Savenarela veer het Palazze ‘v’eeehie {eude paleis)
in Flerenee een beetevuur van wereldse beeken en kunstveerwerpen.
Tet Savenarela self ep de brandstapel belandde, verketterde hij
andersdenkenden en zweepte hij ep tet bekering en beete. De
Deventer prediker deed hetzelfde tet aijn mend gesneerd werd deer
een preekverbed. Geert Greete gedreeg zieh wel minder hysteri seh en
liet menigmaal een verrassende andere kant van 2i perseen zien.
Beeken verbranden; maar meer neg beeken verzamelen met een
enlesbare derst naar heidense auteurs als Seneea. Aan de ene kant
vreuwen haten, aan de andere kant zijn huis epenstellen veer vreuwen
en' er ever klagen dat er ae weinig jenge vreuwen teetraden.
Pretesteren tegen de beew van de dem te Utreeht (velgens Greete ken
het geld beter aan de armen besteed werden}, maar tevens rustig in
Parijs veer een kapitaaltje aan beeken (”een kruesken vel geldes”)
laten kepen. Alsef eek dat geld niet beter aan de armen besteed ken
werden!
Een kleurrijke perseenlijkheid, dat wel. Hij liep er prineipieel als
seheeier hij. Daarever bestaan smakelij ke verhalen. Uit ergemis ever
Geerts rafelige muts wilde Dirk Gruter, de reeter van de Latijnse
seheel, hem een nieuw exemplaar sehenken. Greete reageerde ad
rem: “wilje mij m‘n armeede entnemen"?fi
Het is treuwens epvallend hee zeer de medeme deveten de nadruk
legden ep eenveud van kleding. Sems ep het smerige af. Ze beweerde
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Zerbelt van Zutphen glashard: mVuile lderen aijn een kenteken van
een blank gemeed'?

Tijdgeneet van Petrarea, de grete Italiaanse sehrijver en diehter van
de prille renaissance, mag men Greete beawaarlijk de Nederlandse
Petrarea neemen. Maar hij had dezelfde brandende belangstelling
veer de sehrijvers nit de Oedheid. 1ilv'aarsehijnlijk entmeette hij
Petrarea in 1366 in Avignenfi
Greete betste met de maehten van zijn tijd. Hij vvas vend hij -en dat
is de humanist in hem- alleen aan aijn eigen gevveten verantweerding
sehuldig en aeker niet aan anteriteiten, met name niet aan de bissehep.
Ter verheffing van het velk preekte hij in de landstaal. Dat hij prempt
een preekverbed epgelegd kreeg. bevvijst dat de gevestigde maehten
allerminst entheusiast vvaren ever Greete’s epveedend vverk.
In de verstrekkende middeleenvvse wetensehapsstrijd verkendigde hij
het standpunt dat mederne wetensehap megelijk zen makenfi‘ Oek in
dat epzieht kan men hem “humanist" neemen.
Jehannes van Vleten eerdeelde ever hem:

“Deer zijn zedelijke werkaaamheid veer kerkelijk leven en ender-
wijs, verwierf hij zieh de reehtmatigste aanspraak niet minder ep den
haat aller enversehilligen en verdervenen zijner dagen, dan ep den lef
aller weldenkenden aij ner en aller verdere tijden, bee die eek anders
van de aijne versehillen megen.”1fl

Na Greete’s deed legde aijn epvelger Flerens Radewijns de basis
veer een bevveging die half Eurepa aeu verevert'm. Mege Geert
Greete een felle markante perseenlijkheid aijn geweest, aijn velge-
lingen, de mederne deveten, vvaren deergaans minder kleerrijk en
aeker minder fanatiek. Zij erfden van him stiehter de grete belangstel-
ling veer beeken. Het eversehrijven daarvan beheerde tet him
kemaetiviteiten. Omdat ze ep hnn heefddeksel een ganaeveer dree~
gen, neemde men ze eek vve] “breeders van de penne”. Bij het
kepiéren entwikkelden ae een primitieve tekstkritiek, die in de vel-
gende eeuvv deer de humanisten evergenemen en verbeterd aeu vverw
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den. Daarnaasl waren de breeders ap het gebied van anderwijs aetief.
al was hun bemaeienis daarmee minder graat dan wel eens gedaeht is.
Zij legden aieh meer ap apvaeden tae. De leerlingen van de Latij nse
sehaal waanden in apvanghniaen ander begeleiding van de breeders.
Zerbalt van Zntphen. die aijn werken te Deventer sehreef. geldt als de
belangrijkste idealaag (na Graate) van de beweging. Hij verkandigde
de apvatting dat hat valledig mans warden via een aantal stadia var-
laapt en dal de mens zelf aatief maet werken aan zijn vervalmaking.

De Madame Devalie is de eerste bijdrage van Naardelijk Eurapa aan
de Westerse Cultuur. Vanuit de Ilselstad Deventer straamden de
ideeeZn van de Devaten nit aver de IJsselvallei en verder aver de
taenmalig bekanda wereld. Breeders en zusters van het Gemene
{gemeensahappelijke} Leven naemden de valgelingen van Geert
Graate aiah.

In de periade valgend ap Graate‘s daad kapselde de kerk de bewe—
ging langzaam in via de zagenaamde “Cangregatie van Windesheim”;
_een kerkelijk erkende klaasterarde. Deee eangregatie bleef evenwel
verbanden met de Madame Devatie en braeht belangrijke sahrijvers
vaart. waarander de Deventenaar Gerlaah Peters.

Het beraemdste baek van de Madame Devatie is de Navaiging van
Chrisnis van Thamas a Kempis. Het gaat am teksten afkamstig nit het
Deventer fraterhuis die Thamas gebruikte am an de Agnietenberg
nabij Zwalle een baekje te eampanerenJI
Een typerend eitaat daarnit:

“Op wetensahap en klare kennis van aaken valt natnnrlijk niets aan te
merken. want dat is allemaal gaed. en CLL. Heer wil het aak - maar
dil staat taeh aak vast: dat een gaed geweten, een vraam leven. nag
altijd haven alle wetensehappen te verkieaen is. (...) Op de laatste dag
zal er niet warden nagegaan wat we hebben gelezen af geleerd. maar
wait we hebben gedaan; en er aal niet warden gevraagd af we maai
kanden praten en preken, maar af ans gedrag altijd in arde was"
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De Mederne Devetie had belangstelling veer kennis, rnaar het ging
uiteindelijk etn de praktijk van het leven. Geen vveerden maar daden
ef seals Greete self aei:

“Wat baet vele gesereven efte gesaeht,
die daet is al die niaeht’fl
(niet vvat je sehrijft ef aegt,
n1aar wat je deet is eeht)

Zeker een hemanistiseh trekje van de beweging is de gedaehte dat de
rnens self meet vverken aan zijn vervelmakjng. Beekjes kenden daar-
bij helpen, n1aar n1eesten in dienst staan van de levenspraktijk.
Veel vvaarde kende n1en tee aan “humilitas” (nederigheid) en “sim-
plieitas” {eenvend}. Het ege van de n1ens n1eest afsterven, vvaardeer
er rnirnte kwarn ern aieh te vvenden naar het hegere. Sems lijken de
n1ede1'ne deveten beedisten. In elk geval ging van de bevveging een
geheel andere sfeer nit dan van de ltaliaanse Renaissance, die het “ik”
eerder greter dan kleiner neigde te maken.

De Mederne Devetie, een frisse vriesnaeht in de drnilerige, mid-
deleenvvse herfst, greep snel ern sieh heen. Veer tie deminieaanse ket-
terjagers vvas het een seert bestnettelijke ziekte. Inderdaad ver+
spreidde de beweging zieh als de pest ever geheel neerdelijk Eurepa.
Serns letterlijk teen de breeders nit Deventer vlnehtten veer deae ge-
vreesde aiekte. Zij vveken nit naar Amersfeert en benvvden daar een
reeds gevestigd bmggeheefd verder nit.
De beweging was rnede verantweerdelijk veer het klirnaat vvaarin
engeveer een eeuvv na Geert Greete’s eptreden hun1anisn1e, n1aar eek
referrnatie en eentrarefennatie kenden epbleeien.
Greete1s deer de kathelieke kerk niet heilig en aelfs niet aalig ver-
klaard, seals everigens geen van 2i velgelingen. Ondanks de
gevveldige spiritnele vernieuwing die de deveten ep gang braehten,
bleef in de reems—kathelieke kerk een enderstreeni van wantreuvven
aanvveeig.
De geest van de Mederne Devetie stend haaks ep het Italiaan-
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aafFranaa kathaliaiama, dal: -zandar hat huiahalaahtig af bigat ta
willan nnaInan, taah ganaigd ia am aan gratara taganatalling tuaaan
thaaria an praktijk ta aaaaptaran. Daarbij is da gaaat van da Madama
Davntia maailijk varanigbaar mat hat braaf vnlgan van karkalijka
antafitaitan.
In da middalaanwan an nag lang daarna baaahanwda [nan gaaatalijkan
ala manaan dia bijzandara kannia bazatan van da apanbaring an dia
aak apaaifiaka gnnatan (aflatan bij vaarbaald) kandan varlanan aan hat
karkvalk. Da Madama Davatia vial dia bavnaraahta pnaitia van da
alarna aan an prapagaarda aan brada varapraiding van vraagar
“gahaima” kannia b.v. van da bijbal. Vandaar dat da davatan vaal
aaarala takatan amzatta in da valkataal. Da bavvaging varaatta ziah
tagan da middalaauwaa rangan- an atandanmaataahappij. Hat aaaant
varaahaaf naar da paraaanlijka varantwaardalijkhaid. Daardaar
kwaxn aan humanistiaaha antwikkaling ap gang, dia anharraapalijk
laidda tat varvraarnding van hat gainatimtianaliaaarda galaaf. Dia
draiging vaar baataanda maahtaatruatnran is daar valan saharp
aangavaald.
In bapaalda kathaliaka kringan blaaf man Graata baaahanwan ala
dagana dia aawal da rafannatia ala hal “gaddalaaa” humaniama had
uitgalakt. Da daminiaaan Waijara gatnigda daarvan nag in da tvvin—
tigata aauw:

“Jammar dal da gaaat dar duiatarnja zijn gniahalapal andar valaah liaht
tat miaiaiding van aaniga gaalaahtan vaart kan zattan. Da
gaaatalijkhaid graaida ap uit aan galaidalijk gahaa] haidanaah—
humanistiaahan bndaIn.(...) Graata, Gaart- Ean brava jangan. Ala atn-
dant ta Parija iatvvat baarnaland mat da rij ka inkarnatan dar ham var-
Inaakta Dnmhaar—prabanda. In nnbavaagda hagaprakan nphitaand tat
minaahting van dan garnaanaahappalijkan OffardianaL Saaiaal aan
apalbrakar. Ean dwaradrijvanda avaraahtaa gndadianalatiahtar.
Grandlaggar van clan taahtigjarigan aarlag an van da driahan-
dardjariga anti-papiatarij."i3
Taan daza takst varaahaan {1931) was aak binnan da rnama—
kathaliaka Kark da harwaardafing vaar da “Madama Davatia” raada
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lang ap gang. Een inapiraranda Ial daarin ia gaapeald daar Titus
Brandama. dia bij da anthnlling van da gadankataan aan da Davantar
Braadarankark aan taaapraak hiald.
Halarnaal angalijk had Waijara Inat aijn hiarbavan gaaitaarda nit-
apraak niat. Da Madame Davatia aahiap aan afaar waarin hat huma-
niama an andara gaaatalijka nianwliahtarij kandan gaan blaaian.” Ala
da bawaging ap haar ainda laapt laat zij an in rafannatia, aantra-
rafannatia an hnrnaniarna. Oprnarkalijk ia dat zawal Lnthar an Calvijn
ala hnn kathaliaka laganpaal Ignatius van Layala, (atiahtar van da
Jazn‘iatan) apgavaad zijn daar braadara van hat Gamana Lavan.
Datzalfda galdt vaar Caperniana.15 Lavala'a bafaamda Gaaarahjka
aafaningan ia aan bewarking van Zerbalt'a van Zntphan’a nlaaatar-
wark DE Aananaianfbns.
Maar aak grate hnnlaniatan habben hnn vvartala in da Madame
Davatia, waarandar Niaalaaa van Cnaa an Waaaal Ganafart. Haazaar
zij aak daar daze bawaging zijn ba'l‘nvlaad, in atrikta ain knnnan zij
gaan “madarna davatan" maar ganaamd wardan.
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II Hat Naardalijk humaniama

Vanuit Davantar uitgaaaaid kaarda hat gadaahtangaad van Gaart
Graata, humanistiaah gaklanrd, tamg naar da atad. Da wag liap via
aan graap galaardan dia ta Aduard bij aankwam. Da athlatiaaha an aaar
muzikala Agfiaala praludaarda daar inapirarand.
Zijn laarling, Alaaandar Hagiua, maakta in Davanlar van da Latijnaa
Sahaal aan aantrum vaar humaniama. In taganatalling tat hat Italiaana
humaniama, kanmarkl: hat naardalijk humaniama aiah daar aan uitga-
aprakan padagagiaaha inalag.

Za antaland vanaf angavaar 143C! aan twaada vanuit Davantar
uitgaanda galf dia apniauw da anltuurgaaahiadania diapgaand zau
bainvlaadan. Ean humaniamaa darmata gaklaurd daar da afaar van da
Madama Davatia an varapraid daar da Davantar Latijnaa aahaal, dat
man aan magan aprakan van “Davantar humaniama". In alk gaval was
da atad in da laat vij ftianda an bagin aaatianda aauvv da bakarmat van
dil “Naardalijk humaniama”. Da Davantar Latijnaa aahaal vvard hat
“Balgiaaa Athanaum“ ganaamd. (Hat Athanaaum van Nadarland).'fi
Da ganaavaran van da braadara van hat Gamana Levan maaktan
Davantar taanaangavand ap hat gabiad van baakpraduatia. In da val-
ganda faaa (vanaf angavaar I480) ging da ral van da braadara avar
naar da bafaamda Davantar dmkkara.

Niaalaas van Cuaa {1401-1464)

Varraaaand am an vraag in da vijftianda aauvv aan aahta humanist ala
Niaalaaa van Cuaa aan ta traffan. Niaalaaa van Cuaa (aak “Cusanua”
ganaamd} brangt aan aaharpa aahaiding aan tuaaan galaaf an watan+
Da mana is, in aijn viaia, hat aahappand aantmm van aan warald mat
anaindig vaal magalijkhadan. Da mana kan da vvarald laran kannan
amdat daza valdaat aan wiakundig baaahrij fbara watmatighadan. Mal:
aijn apvattingan maakta Van Cuaa da vvag vrij vaar da antwikkaling
van da madama natuunvatanaahappan. In zijn dankan zijn raada alla
alamantan van hat hadandaagaa humaniama aanwaaig.”
Hij baplaitta aan alamvattanda vardraagaaamhaid an aan intanaa
l4



belangstelling veer versehillende levensbeseheuwingen. Juist in de
verseheidenheid, in de veelverniigheicl kernt de sehepping naar veren
als “aelfentveuwing Geds”.13 Als hij deae epvatting enkele eeuwen
later verkendigd aeu hebben. zeu hij engetwijfeld uitgekreten zijn
veer Spineaist. Typerend veer heni is zijn intiatief eni de keran in het
Latijn te vertalen. Hij entkende een wezenlijk enderseheicl tussen de
gedsdiensten.
Van Cusa is te Deventer epgeveed deer tie Breeders van het Gernene

Leven. Als hege kerkelijke funetienaris (kardi-
naal) heeft hij de deveten altijd kraehtig
beseherrnd, juist in de peiierle dat aij een
niikpunt vvaren veer kettetjagers. Tijdens een
verblijf in Deventer in de aenier van 145]
(megelijk in de preesdij) stelde hij hen gerust.
Hij beleefde hun alle besehenning en, eni de

. aanvallen te laten epheudenv everlegde hij met
if reeter Egbert van Eeek ever een andere

kerkreehterlij ke status van de beweging.”
In 146910 kende hij de stad een bedrag van
4300 geuden Rijnse gnldens tee, met de
epdraeht van de rente van dat bedrag tvvintig

Nimlafls ”3“ CUE?- arine sehelieren in een speeiaal daarveer
bestenid huis, een bursa, te enderheuden. De leerlingen nieesten ge—
kleed gaan als de breeders van het Gemene Leven en hun leefwijae
nieest daarniee evereensteninien.21 Dit epvanghuis, de bursa Cusana,
b6vend aieh in de Bursesteeg. (nu Bursestraat) Het heeft de interna-
tienale status van Deventer als enderwijsstad en humanistiseh een—
truni sterk gestilnuleerd, juist erndat de verantweerdelijkheid veer de
bursa buiten het besleten Deventer vvereldje lag. Gedurende langer
dan een eeuvv was de teeter van het Sint Nieelaas gasthuis te Cues
verantweerdelijk veer rle instelling. Hij beneennie de reeter en kees
de leerlingen.22
In 1682 is het gratis enderdak enigeaet in een geldelijke uitkering. In
1309 blij ken er neg 3 van deae beuraen veer beheeftige sehelieren te
bestaan.

n...-
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De academie van Aduard

Veerdat het brandpunt van humanismc zich naar Deventer verplaatste,
cencentreerde het eich -zeals reeds vermcld-in het Cisterciéncer
kleester te Adnard (in de been van Greningen}. De geleerde abt,
Hendrik van Rees, vvas een geede gastheer veer intellectuelen uit de
wijde emgeving.
Ze entstend emstreeks 1480 een greep bevriende gelccrden, deer-
gaans afkemstig nit dc sfeer van de Moderne Devetie, met denkbeel—
den die steeds meer in de richting van het humanisme gingen. Het
accent verscheef van dc inncrlijkc geestclijke entvvikkcling naar
wetenschap en klassieke literatunr.
In 1523 schreef de in Deventer epgeleide Gesevvijn van Halen:

“Ik heb he: Aduard van veertig jaren geleden gekend.
Wanneer gij teen een man van geleerdheid zecht, hadt gij
hem in Adnard kunnen vinden, ef anders nergens in dcze
streken. Aduard vvas teen minder een kleester, dan we] acade-
mie. Waren eij neg in leven. dan eeuden hiervan mannen ken-
ncn gctnigen als Agricela, Wessel Gansfert, Willem
Frederiks, Jehannes Oslenderp die neg leeft, kanunnik te
Devcntcr en eenmaal mijn leermeester, Rudelf van Langen
uit Munster en Alexander Hegius, eveneens mijn leermees—
ter"23

1'v’annit Adnard kvvam hel prille humanisme naar Deventer em daar
verder te greeien en vervelgens heel de teenmalige heschaafde wereld
te bevruchten. Wesscl Gansfert en veeral Rudelf Agricela gaven in de
beginpcriede dc teen aan.

Wessel Gansfert (1419-1489}

Dc Greningcr bakkcrszeen Wesscl Gansfert ging in Zvvelle naar de
latijnsc scheel en vveende in het arme fratershuis van de breeders van
het Gemene Leven. Hij studeerde in Keelen, Heidelberg en Parijs. Hij
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had de bijnanien “Ins rnnndi" [het
lieht van de wereld) en “magister
eentradietienis” (meester van de
diseussie). Hij beseeht vaak het
kleester “De Agnietenberg“ te
Zwelle en veerde daai' gesprekken
met Themas a Kenipis.
Hij heeft veel gereisd, ender meer
naar ltalie. Franeisee della Revere
(de latere Renaissaneepaus Sistus
IV) was een geede vriend van hem.
Wessel {ze neenit rnen hem vaak)
was een kenner van hel Grieks en
Hebreeuws en stend tevens als
knndig medieus bekend. De

Inensen nieesten self maar beeerdelen in heeverre kerkelijke uitspra-
ken verenigbaar vvaren met de Sehrift, vend hij. In 1439 is hij in
Greningen everleden.

Wessel Gansfert

Rudelf Agrieela {1443-1485}

Agrieela enderhield hartelijke eentaeten niet Wessel. Hij spreekt ever
de “allernanwste vriendsehapsband” tussen hen beiden. Zewel Wessel
als Agrieela rnengden elementen van de Mederne Devetie met die
van tie Italiaanse Renaissance. Het brenvvsel dat entstend was bij zen—
der en herkenbaar; een nnehter humanisme. met nieer geveel veer de
praktijk {veeral van de epveeding) dan in Italie gebruikelijk 1vvas.
Zewe] de Mederne Devetie als het Italiaans humanisme namen als
uitgangspunten de menselijke waarcligheid en het vennegen van de
rnens DlTl self venn te geven aan zijn leveni De Italiaanse humanist
Piee della Mirandelai‘i laat ged ever de niens zeggen:
“Ik sehiep n als een vvesen neeh aards neeh hemels, neeh sterfelijk
neeh ensterfelijk alleen, epdat ge v eigen vrije venngever en ever-
vvinnaar eijt. Ge kunt tet een dier entaarden en U let het Geddelijke
herseheppen."
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Daze nitapraak was da Innaikala an apnrtiava Agrinnla up hat lijf
gaachrevan. En avanala 1Van Cnaa an Waaaa] beachnnwda hij the mana
ala nan autnnnnm aadaiijk wazan, in ataat tnt hat anakan an vindan
van da varaat'htaifl.25
Zijn maaat invlnadrijka wark is da Ba in vantfnna diafacn'ca, aan bnak
nvar argnmantatialaar. Dat hij bij znndar gai‘ntaraaaaard was in Under-
wijaharvnnning blijkt nndar ntaar nit aijn
De farmandn Studio, (nvar da npzat van da atndia) vvaarin hij plait
vnnr hnmaniatianh nndanvija. Enkala nitaprakan daaruit:
“Zear valan Inakan nnk aanapraak np dia wnnrdanrijka an ainlnna
kabaal Inakanda vakkan din hij nna vnnr tic knnatan dnnrgaan. Zij
brangan hnn dag dnnr mat diapntatiaa an nitan vanvarda nrakaltaal, nf
nag jniatar. an baaprakan raadaala die a] anvaal aanwan gaan Oedipus
gavnndan habban dia za kan nplnaaan, an clean nnk nnnit anllan vin-
dan. Mat daze: dingan balaatan din liadan da arrna nran van da jnng—
aran, aa dringan aa hnn np an prantan aa hnn in. Bij da maaatan dndan
an in {la nag kwatabara jnugdjaran, ala bij nan tare halm, da- varwanh-
ting van hat batara, da vrncht van hat intellect.”
“Wat batraft hat varbataran van da varkaarda taalvaardighaidalaar die
vvij ala kindaran np aahnnl gahad habban, lijkt rnij hat vnlganda nnt-
tig. Zorg arvnnr dat ja wantrnnwig ataat tagannvar allaa wat ja tnt nn
tna galaard haht, varwarp allaa, ga arvan nit dat ja allaa rnnat afiaran,
tanzij ja hat np gaaag an ala hat warn hij dacraat van da batara antanra
jazalf want aigan kan rnakan.” 1‘5

De Devantar hnmaniatankring

Da hnmaniatan din aind vijftiandar’ bagin aaatianda aanw ta Davantar
nptradan nf hnn vnrtning kragan, aijn -n1at nitznndaring van Eraatnna-
taganwnnrdig gnaddaala vargatan. Tnnh habban za in hnn tijd aan aan-
aianlijka invlnad gahad np watananhap an nnltnnr. Hat branht
Daventar in dn vnnrhnada van hat geeatnlijk lavan.
Op hat gavaar af da lazar mat nan darn: lij at nanlan ta vannnaian, laat
ik hiar tnch nan parada vnlgan van balangrijka hnrnaniatan Elia in
Davantar npgalaid aijn nf gavvarkt habban. Zij kantlan alkaar dnnr-
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gaans pcrsccnlijk. mct Erasmus als bindcndc fignnr.
Waar in dc vnlgcndc ccnsvcn nitsluitcnd ccnaamc hnmanistischc
vcgcls in dc stad rcndhiptcn (vaak vcrjaagd dncr stcncn dic ac naar
hun kcp krcgcn}, zit hicr ccn cnmplctc awcrm hij clkaar. Dc persu-
ncn dic nu kart bcschrcvcn wcrdcn, zijn gcknacn uit ccn vvcndcrlijkc
Dvcrvlncdfii

Alexander Begins {1439f’40-1493)

Hcgins maaktc dccl nit van dc acadcmic van Aduard. Mcdc dcnr aijn
activitcitcn als rcctcr van dc Latijnsc schcc] nntwikkcldc Dcvcntcr
aich tct hnmanistisch ccntrum.
In dc ccrstc plaats was hij ccn lccrling van Agricola. Hij zci daar aclf
cvcn
”1k, lcraar in dc vrijc knnstcn cn tccn ncg ccn nicuvvcling np hct
gcbicd dcr lcttcrcn, kvvam als vccrtigjarigc man an dc jcugdigc
Agriccla. van wic ik allcs gclccrd hcb, vvat ik vvcct, cf andcrcn mcncn
dat ik vvcct.” In 1439 [cf 1440) in Burg Stcinfurtlfl {Wcstfalcn}
gcbcrcn, vvcrd hij in 1433 rcctcr van dc Latijns schccl. Omstrccks
cctcber 1435 dccldc hij dc lccrlingcn in trancn hct cvcrlijdcn van
Agricola mcc.
Hcgins is vncra] als cpvncdcr van bclang. Vanwcgc zijn ijvcrcn vc-nr
hct auivcrc Latijn, nccmdc mcn hcm vvcl “Dc aarrsvadcr van hct
Dnitsc humanismc”.19 Dccr [c wcrcn hccft dc mcns dccl aan hct gnd-
dclijkc, hcwccrt hij in aijn Dfnlcng .9c dc wcrcnschcp.
Hcgius’ cptrcdcn in Dcvcntcr ging gcpaard mct dc cpblcci van dc
bcckdrnkkunst. Richard Pafract cn Jaccb van Brcda cpcndcn hun
bcfaamdc drnkkcrijcn. Vannit dc bcckcnstad Dcvcntcr vcrsprciddcn
aich hcndcrdcn vcrschillcndc nitgavcn nvcr dc vvcstcrsc vvcrcld,
waarcndcr vccl vvcrkcn van klassickc autcnrs.

Hct schriftclijk vvcrk van Hcgins is nict aijn belangrijkstc prcstatic.
Hij is in dc ccrstc plaats inspiratcr van hct nccrdclijk hnmanismc. Hat
is mcdc aan hcm tc dankcn dat ccn Dcvcntcr cplciding vncrtaan znu
gcldcn als icts cm cts np tc aijn. ccn brcvct van hnmanismc. Hcgins

19



lagda da nadrnk np hat vanvarvan van aan grandiga kannis van Latijn
an Griaks :
“Wil ja grammatiaa bagfijpan, vvil ja in filnsnfia, rhatnriaa, Inatha-
maliaa nf madinijnan arvaran warden, wil ja diahtar aijn, da H. Sahrift
varstaan laar clan Griaks.{..) Wannaar da gawnna mans ziah raads
mnaita gaaft da rnnadartaal anivar [a gabrnikan, hnavaal ta maar nlnat
ziah dan da mans van npvnading an watanschap schaInan aiah van aan
barbaaIs Latijn ta badianan. (..) Vnnn nvv stijl naar Cicarn. Vargilins,
Sallnstjns an andara nitstakanda sahrij vars an diahtars."3fl

agans da nvarlavaring is Hagins aan vriandalijk an snciaa] mans
gawaast. Na aijn nvarlijdan in daaambar 1498 liapan da annan van
Davantar hniland maa in da bagrafanisstnat. Hij liat nitslnitend
bnakan an aniga klading na, vvant aijn niat nnaanaianlijk varrnngan
had hij in stilts nndar da annan van:laa1r.1.3l

Jnhannas Sinthins ( '3‘ 4533]?!2

Niat vargatan mast warden dat Hagins
_ _ .. ._ .r . bij aijn knmst naar Davantar a1 aan kli-

"' ’ n1aat aantrnf dat dnnr da Mndarna‘ h ' Davntia garijpt vvas vnnr nianvva clank-
" baaldan. Wat dat battaft wardt da and van

Hagins vval aans vvat nvarsahat. Oak
dnaantan als Jnhannas Sinthins vardianan
vannalding. Hij vvas brnadar van hat
Gamana Levan an sahraaf sahnalbnakan
anals da “Verna dapnnantalia” (nit-
drukkingan nn1 ta nnthnudan), n1aar is
vnnral bakand gabiavan als laraar van
Erasmus.

a . . .
DE Verbs dapananrnfia gadmkt
dnnr Pafraat in 149!)
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Barthulumeus van Keulen (c.1460-1514f1516}

Barthelemeus van Keulen (eek Celeniensis geneemd) was de epvel-
ger van Alexander Hegius. Hij gaf eveueens les aan Erasmus, die hem
uitbundig prees. Hij stend bekend als een ijverig man, die gediehten
sehreef en graag een geed glas wijn drunk. Als hij een ef ander under-
werp geed in zijn geheugen wilde prenten, aette hij een kan wijn veer
sieh ep tafel. De geur en het verlangen naar de wijn beverderde, vel-
gens zijn zeggen, de werklnst. Het is niel bekend ef hij deee methede
uek veersehreef aan zijn leerlingen en ef hij daardeer in prehlemen is
gekemen. Hee het eek zij: in 1505 werd hij untslagen en epgevelgd
deer de ennreeter Jehannes Venraedt.

Jaenbus Faber (Jaeeh Smit 1473-1517)

Dene leeter van de Latijnse seheel was een enthuusiast heeken-
vereamelaar. Hij was bevriend met Hegius en had het bereemde mar
nuseript van Agrieela’s De inventions“ dinieetien (Over de dialectisehe
vinding) in sijn besit. Een gedeelte van Faber’s hiblietheek hevindt
zieh thans in de Athenaeumbihlietheek, under andere een eneyelepe-
diseh werk van Giurgie Valla. Faber gaf na de duud van Hegius de
gediehten van zijn vriend uit.

Juhannes Murmellius (1430-1517)

Naast Erasmus is Murmellius de belangrij kste vertegenweerdiger van
het Deventer humanismer Te Reen'nund geburen kwam hij als der-
tienjarige naar Deventer.
Hij hervermde het underwijs in Munster en was vervulgens reeter te
Alkmaar. Ten gevelge van nerlegshandelingen raakte hij zijn velledi-
ge beait kwijt en vertrek naar Zwelle. Daar kreeg hij een eenfliet met
Listrius. Deze veelde sieh beledigd deer een van Murmellius’ punt-
diehten.33 {In “Epigrnmnmm pnrnenerien”) Niet lang daama werd
Murmellius reeter te Deventer. Listrius bleef weedend en auu hem in
151? deer vergiftiging em het leven hebben gebraeht.34
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Murmallius schraaf 50 bnakan in vijftian jaari Zijn humanistisaha
npvattingan zijn undar andara ta vindan in zijn “Saaparias” (bazam),
aan aanval up da sahnlastiak, an in zijn “Handbnak vnnr larandan”.
Da sahnnl mnat adala mansan kwakan an is niat uitsluitand bestamd
vnar gaastal ij kan, maar vnnr alla mansani
Bafaamd is zijn ”Kinder-pap” {Pappa puararum), hat pnpulairsta laar—
bflak vnur da baginnnanda laarling Latijn. Hat bank is npgabnuwd uit
vijf dalan: aan uitgahraida wnnrdanlijst Latijaadarlands up Dudar-
warp gasartaard, aan nvarziaht van zinnan vnnr gabruik in hat
dagalijks lavan, ragals van atiquatta an muraal, spraakwnurdan an
tanslntta aan baknnpta Latijns grammatiaa.

Harman Busahins {1468-1534)

Busahius is hat type van da rnndzwarvanda galaarda, da huma—
nistisaha bnhamian. Dana laarling van Hagius an Agrianla, tavans
vriand van Erasmus, sahraaf anti—nurlngsgediahtan. Twas daarvan
nam Erasmus up in aijn “QHEFEIH paais”. (klaaht van da vrada) Hij
publiaaarda aan vardadiging van hat humanisma. {“Vaifam barmai—
ms”) Bij Erasmus basahuldigda hij Listrius van mflflrd up Murmalli-
us. Erasmus antwnnrdda:

“Als hat vvaar is vvat gij aagt. sun hat mij van Lislrius zaar spijtan, dat
hij an afkauranswaardig haaft gahandald; ik aal ham ar sahriftalijk
nvar nndarhnudan. a] as] dil waarsahijnlijk ta laat aijn.”-‘=‘5

Jnhannas Caesarius (1460-1551)

Caasarius vvas van 1493 tut 1503 varbnndan aan da Davantar schnnl.
Hij pmduaaarda aan latijnsa sahnnigrammatiaa an varanrgda bij
Pafraat gadrukta uitgavan van wark van Jacquas Lafavra, da Fransa
humanist dia baanbrakanda publicatias nvar Aristntalas up aijn naam
haaft staan, an dians vnlgaling Jussa Cliahtnva. Cliahtnva (van
Niauwpnnrt) vvas bavriand mat Erasmus an taganstandar van Luthar.
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Ortuinus Gratius (1448-1535)

Gratius, afkemstig uit de Deveriter familie Graesfifi, heeft met
Murmellius hij Hegius in de sehuelbanken gezeten. Hij vaurzag de
Kinderpap (Pappa puererum) van zijn sehuulkameraad van een inlei-
dead gedieht. Gratius is altijcl trets gevveest up eijn aehtergrend. Zijn
bijnaam was “de Deventerman”. Zijn humanisme is vuaral deer
Erasmus bei'nvlued. Uiteindelijk kvvam hij in Keulen emstig in eun-
fliet met de humanist Reuehlin, vvat hem waedende reaetie’s
epleverde van jeugdige humanisten. Verve]gens kreeg hij unk nag een
aanvaring met de kathulieke kerk. Deze vvenste hij te hervnrmen dear
publicatie van 3i Fuseieui’us Reruns, (bundeltje van aaken) eEn van
eummentaar veereiene vereameling histurisehe kerkelijke dueumen-
ten. Dear zijn strijd met Reuehlin is Gratius vvel eens ten enreehte tut
anti-humanist bestempeld.

Gerard Geldenhauer {1482-1542)

Als sestienjarige kwam Geldenhauer naar Deveuter. Later belandde
hij in Utrecht. Veer hem was de Utreehtse bissehep Philips van
Beurgundie een suert renaissaneevurst vvieus bestemming hat was
kunst en wetensehap te bevurcleren. Geldenhauer vvas sijn hufhuma-
nist en sehreef zijn biegrafie. Verder heeft hij eeu aantal belangrijke
publicaties up zijn naam staan: een Bataafss Gssehiedeuis die in 1541
een “veel vermeerderde druk" beleefde, Satireu en biegrafieiin van
Agrieela, Wessel Gansfen en Murmellius. De biugrafie van laatstge-
nuemde (uit 151?) werd upgenemen in Murmellius’ Kindemup.

Gerardus Listrius (1470!1480-?)

Listrius studeerde te Deventer en bleef daar tut ungeveer 1500. Hij
vervalgde eijn studies te Pavia en Basel. In 1516 werd hij reetar van
de Latijnse sehaal te Zwulle. Hij was vriend en “famulus” (een suurt
paflieulier seeretaris) van Erasmus. Hij had [evens euntaet met Luther.
In 151? was Murmellius karte tijd zijn assistent. Listriustr zuals reeds
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venneld, zen Munnelliue vermeerd hebben, teen deae een apetdieht
ep hern had gepublieeerd. Ter verdediging aehreef Lietriue Canaan in
males; at veneneaev Hugues. {gedieht ever de lelij ke en gifige laater),
gepuhlieeerd te Deventer bij Jaeeb van Breda.
Het lijkt een Inan te aijn geweeet die veel vijanden beaat. Deaen
hetitelde hij met een aeker geneegen ala “Liatriemaatigae”, {de geaela
van Liatriua) Uiteindelijk werd hij in Zvvelle deer de deminieanen ae
vervelgd dat hij meeat uitwijken naar Amerafeert.

Erasmus van Retterdam (11469-1536)

Ale het aan Geert Greete gelegen had, was Eraamua neeit geberen.
Greete had eneverkernelijke beavvaren tegen pneatera die met “hnia—
heudetere" {feeariae} earnenleefden en juiat nit ze‘n verbintenie
entepreng Eraamua: “ea illieite et ineeate damnateque eeitu name”.
(Uit enwetlige en verdeernelijke gealaehtagerneenaehap geberen)
Eraarnua heeft zieh altijd

diep
geaehaamd ever 2i afkemat Het zen

de drijfveer kunnen aijn veer aijn
atreven naar reern.
0p negenjarige leeftijd kvvam hij,
vergezeld deer aijn meeder, naar
Deventer. De keuze veer Deventer
(waareehijnlijk genernen deer
Eraarnuar geleerde vader} wijat ep
de reputatie die de Latijnae aeheel

_ in die periede reeds had. Paa tegen
het einde van Erasmua‘ verblijf te

._ Deventer aeu Hegiua beginnen met
aijn aeheelhervenning.
Hee tegenetrijdig de eudere
Eraamua aieh eek ever aijn eplei-

Eragmus ding in Deventer heeft uitgelaten.
het is aeker dat hij Evin van de beate

aehelen van 2i tijd heeft beaeeht.
la Deventer rnaakte Eraarnua keania met de aehrijvera die hem zeuden
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vermen: Seneea, Augustinus en Hierenymus. In de seheelbiblietheek
entdekte hij de teneelstukken van Terentius. die hij van buiten leerde.
Erasmus heeft les gehad van Sinthius, die ven'ukt was ever zijn leer—
ling. Sinthius aeu Erasmus ep aekere dag geestdriftig emhelsd
hebben, hem veerspellend dat hij de heegste tep van kennis en be-
kwaamheid zen bereiken. Deze uitspraak 2a] hij het leergierige
jengetje de derst naar reem aangewakkerd hebben. Reeent enderaeek
heeft geteend dat Erasmus heel trawuat aan zijn reputatie heeft ge-
werkt. In dat lieht meeten aijn wisselende uitspraken gezien meeten
werden ever aijn Deventer periede.
In het begin van zijn earriere gaf Erasmus heeg ep van zijn Deventer
epveeding, ep geverderde leeftijd liet hij aieh er aeer negatief ever
uit.
In de eerste fase. de tijd waarin hij neg enbekend was, gaf hij aieh
veel meeite aijn naam te verbinden aan die van de bememde
Alexander Hegius. Om te bewijzen dat hij bepaald niet van de straat
was, stelde hij aijn humanistisehe stambeem ep. Hij, Erasmus was de
leerling van de grete Hegius, die ep zijn beurt als leraar Agrieela had.
Deze had perseenlijk het humanisme uit Italie gehaald en wel uit
Ferrara bij de bereemde Guarini. Erasmus ging er prat ep Agrieela in
Deventer entmeet te hebben. .-
Nu is het seer waarsehij nlijk dat Agrieela, ep deerreis van Duitsland
naar Greningen, tussen 1430 en 1434 Deventer regelmatig bezeeht
heeft. Hijaelf venneldde bezeeken aan Devenmr in eeteber 1430 en
april 1434. Agrieela aeu in 1434 bij Alexander Hegius in de wening
van de drukker Pafraet gelegeerd hebben.
Bij éen van die bezeeken is Erasmus aan Agrieela veergesteld en
meeht hij veer de grete man zijn bekreende gedieht “Pamphilus
insane Galateae eaptus Amere” veerdragen. (Pamphilus gevangen
deer aijn krankzinnige liefde veer Galatea)
Op de Deventer seheel kwam Erasmus eek met het werk van
Agrieela in aanraking. Ze vertelde hij een tekst van Agrieela vertaald
te hebben., namelijk een brief gerieht aan het gemeentebestuur van
Antwerpen.
ln dezeifde tijd dat hij aijn humanistisehe stambeem epaette, begen
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hij een eampagne em het werk van Agrieela ep te speren en te
drukken. Hierep kwam een reaetie van Jaeebus Fabert
Dene publieeerde in 1503 de Carmina {gediehten} van Alexander
Hegius. De inleiding bestaat uit een brief gerieht aan Erasmus, waarin
Faber Erasmus teeaegt het enbekende werk van Agrieela epenbaar te
maken. Faber maakte de belefte niet waar. Erasmus bleef intussen
aandringen ep publicatie van het werk van de geniale humanist. Zelf
gaf hij intussen het geede veerbeeld deer ineidenteel teksten van
Agrieela te publieeren samen met aijn eigen teksten. Maar waar was
het heefdwerk van de Meester‘? Het meest zieh in Deventer bevindent
Waarem gaf niemand dit uit'? Uiteindelijk nam Alardust een te Deven~
ter epgeleide Amsterdamse humanist, de taak ep aieh. Hij begaf zieh
naar Deventer en keeht het manuscript van Fabert Het werd enmid-
dellijk duidelijk waarem dit werk neg niet gepublieeerd was: Het
bestend uit een samenraapsel van in versehillende handsehriften
gesehreven teksten, waarbij het handsehrift van Agrieela zelf negr het
meeiiijkste te enteijferen was. Uiteindelijk zergde een Leuvense
vriend van Erasmust Derp, veer de eerste publieatie. De
Amsterdammer Alardus werkte neg jaren aan het prejeet en publi-
eeerde pas in 1529 de definitieve tekst. Erasmus weigerde teen de
publieatie te steunent emdat hij inmiddels in de fase beland was van
het aieh afzetten tegen zijn Deventer epveeding.“
Omstreeks 1520 had Erasmus xijn Ievensdeel bereikt: hij was inder-
daad wereldbereemd gewerdent In de velgende jaren sehiep hij het
beeld van de geniale geleerde die alles ep eigen kraeht bereikt had.
Zijn greetheid kwam daardeer des te seherper naar veren. Geheel in
die lijn sehreef hij in 1523: ”Redelphe Agrieele et Alexandre Hegie,
quibus ege sane minimum dehebam, nenne plenam laudem tribue?”
{prijs ik Rudelf Agrieela en Alexander Hegius niet kruiperig, aan wie
ik abseluut niets te danken heb‘?)
Het gexegde van Themes a Kempis: “Alleen wie in eigen egen nietig
is en alle eer en reem beseheuwt als waardeleae ijdelheid, die is
werkelijk greet” gaat veer Erasmus niet ep. Hij heeft gehunkerd naar
erkenning en die niet zender veel inspanning verkregen. Hij blijft het
meest epvallend preduet van het Deventer humanisme, endanks zijn
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spugan in da bran vvaaruit hij had gadrankan.
Hat is niat za nnaailijk ta bavvijzan dat Erasmus - da grate humanist -
aak da laatsta vaartraffalijka vartaganwaardigar van da Madame
Davatia is gawaast. Zijn nadruk ap aan pralctisah ahristandam, zaals
dat bijvaarbaald in zijn Handbaakja van da ahristansaldaat tat uiting
kamt, blijft gahaal binnan da sfaar van da valgalingan van Geart
Graata. In zijn jangansj aran is zijn parsaanlijkhaid dafiuitiafgavanud
daar da braadars van hat Gamana Lavan.
Zijn varbandanhaid mat Davantar ward in 1535 nag aans fannaal
bavastigd. Taan kanda paus Paulus III harn da apbrangstan van da
Davantar praasdij taa.33 In daza periada varlangda Erasmus tarug ta
karan naar da Laga Landau. maar aan jaar later avarlaad hij in Basal.

Caarnhart an Deveutar

In da twaada halft van da zastianda aauvv is hat Davautar humanisma
avar aijn haagtapunt haan. Hat is an periada waaravar vvainig ta
nialdan valt. Wal aaudaaht behaaft da varbinding die as in dia tijd
tussan

Davantar
an Caamhart1s gawaast35'

" " Caarnhart publiaaarda in 155? in
Davantar aan vartaling van Da
vsrrraasting van da ‘wijsbagaafia
van Baa-thins. Hat baak vvard daar
Syruan Stainbarghan gadrukt.
Caarnhart vvas niat za tavredan avar
hat rasultaat vanvvaga da vala druk-
fautan.
Mat zijn Baathiusuitgava slaat
Caarnhart aan hij aan audara
Davantar traditia. Van daaa
klassiaka autaur zijn tantuiusta zas
Davantar uitgavan bakand. Oak
Murmallius publiaaarda aan
Baathiusuitgava mat aammantaar.

Varandarstald is dat Caarnhart's publiaatia tat stand kwam mat staun
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van de Deventer burgemeester Hendrick van Mareke]. Die was vanaf
engeveer 1544 met hem bevriend geraakt.
Teen Ceernhert in 156? Haarlem entvluehtte. aeeht hij aijn teeviueht
bij van Marekel en sehreef hij te Deventer het traetaat Lydens freesr.
Hij dreeg dit aan aijn vriend ep enldal deze eveneens deer veel leed
evervallen was. Na van Marekel’s everlijden. dreeg Ceernhert de
nieuwe uitgave van het traetaat ep aan diens zenn Jan.
Dar Ceernhert te Deventer een bekende perseen was blijkt eek neg
uit twee andere gegevens.
0p vastenavend 1534 veerden de studenten van de Bursa Cusana {hee
teepasselijk) een teneelstuk van Ceernhert ep: Cemedie van eea
Minds veer Jeriehe. De veerstelling vend plaats in het raadhuis. Het
is enige bekende epveering van een teneelstuk van Ceernhert. De
ealvinisten waren weedend maar neg niet maehtig geneeg ern de
epveering te verhinderen. Zij klaagden bij het gemeentebestnur dat er
een gedslasterlijke eemedie was epgeveerd waarin de “n‘eestelieke
leere" (het ealvinisrne} een “spettelieke tevery” werd geneemd. Het
gemeentebestnnr riep reeter Arneldus Kistenius ter verantweerding.
die aieh in een breedveerige verdediging van de demrne hield. De
studenten waren zelf ep het idee gekernen. sehreef hij, en van
Ceernhert wisl hij alleen rnaar dat hij tegen de ealvinisten was en dat
hij in Den Haag gedebatteerd had.
In 1935 kwarn een ander gegeven beven water dat Ceernhert rnet
Deventer verbindt. Under een pand in de Assenstraat werden frag-
rnenten van gebrandsehilderde rarnen gevenden. gemaakt naar
gravures van Ceemhert. De gravnres zijn gebaseerd ep de aehtdelige
prentenserie De rriemf van het gedafd van Maarten van Heenlskerk.
De teksten zijn hengstwaarsehijnlijk van Cenrnhert self. 26 hebben
betrekking ep het standheuden temidden van beprnevingen waardeer
de aaligheid bereikt werdt. en sluiten rneei aan bij het te Devenler
gesehreven traetaat.
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III De zavantianda aauw

Da zavantianda aauvv is ta Davantar vnaral da gaudan aauvv gawaast
vaar hat antihnmanisma. Be in da variga aauvvan npgabauwda grnta
raputatia ging ta granda.
Da taahtigjariga aarlag mat al aijn vanvikkalingan, anrgda vanr hat
varvaI van da harnanida Latijnsa sahnal. Vanraanstaanda galaardan
aan da installing nauwalijks I'I‘IEEI‘ vnartbrangan.
Ondar hat raatnraat van Gualtarus Svlvanus laak hat avan tat
hamiauwda blaai ta kaman. Daza traf naar aigan zaggan hat andar-
wijsinstituut in aan “vanvnrdan, nnganrdanda, manstruanaa staat”.
Hij daad aan dappara paging da sahnnl apniauvv ta Inakan tat aan aan-
lI'llI‘fl van humanistisaha studia. Maar da tijdan waran varandard.
Sylvanus ward in 1619 “aarvnl” aan da kant gazat, anldat hij waigarda
hat nndarwijs in prntastantsa ain ta harvannanfi” Da anargiaka an
wainig vardraagzama pradikantan Ravius an Sibalius znrgdan arvaar
dat da Haidafiargsa catechismns vaartaan ap hat prngrannna kwam ta
staan.
Mal hat varval dar sahnal vnltrak aiah da aahtaruitgang van cla
Davantar «:flrulnzlvzarijan.41 Na aan plakkaat van Alva (1570) maast alka
baginnanda drukkar bawijzan dat hij apraaht hat Ware Galnaf aan-
hing. Nadat da stad tat hat prntastantisnia avargagaan vvas, ging man,
nu vannit aan andar Waar Galnnf, na nf da baakan wal danr da nrthn—
dnaa baugal knndan. Zn niat clan valgdan ar maatragalan. Enkala
vnnrbaaldan claarvan:
Da drukkar Wambauts Innast in 1616 an baata batalan nrndat hij aan-
dar tnastarnrning van hat stadsbastuur aan bnak had gedrukt.
Zijn aallaga Van Walbargan kraag in 1639 aan baata apgalagd van
f4000.- (vnar dia lijd aan vannngan) vanvvaga da uitgava van aan
bnakja mat gasprakkan tussan Jab an Simsan “apgaprapt an varvult
aijnda mat aanstnatalvka an aalfs aanrbitanta vnila a‘aprassian”.
Ongatwijfald bavatta dit, hadan tan daga halaas spanrlaaa baakja kri-
tiak np da “Wara Gadsdianst". Ean bawijs dat hat humanistisaha
spank nag randwaarda in da stad!
Da gavalgan vvaran vanr da drukkars rampzalig. Za Hakkan wag of
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gingen failliet.

Het Athenaenm in de beginperiade

Revius en Sibelius, de bavenvermelde helden van de ealvinistisehe
anverdraagaaamheid, hebben een grate ral gespeeld bij de apriehting
van het Athenaenm Illustre, de Deventer Hagesehaal. Vanvvege het
dvvarsliggende Zvvalle is dit pretentiens apgeaet anderwijsinstitnut
naait tat een universiteit uitgegraeid.
Was de {anjnse sehaaf in de vaarbije periade een braedplaats vaar
hamanisme, in de nn valgende eenvven zal de gesehiedenis van het
Deventer humanisme steeds verbanden zijn met die van het
Athenaeam wastes.

De Hagesehaal vverd gevestigd in een van de stiehtingen van de
Mademe Devatie: Het vaarmalig Lamme van Dieseklaaster in de
Pantsteeg. Dat de stiehting van de sehaal aak bedaeld vvas als
vaartaetting van de raemrijke Deventer andenvij straditie blijkt uit de
feestelijke apeningsrede van David Seanderus, die als haagleraar
wijsbegeerte aangetrakken vvas. Deae redevaering bevat een lafu
spraak ap de stad Deventer. Hier began in de middeleeawen de
verkandiging van het evangelie in de Nederlanden. Deventer had
Agrieala gesteund en Erasmus apgevaed. En in Deventer kreeg
Erasmns‘r leer
“vaar het eerst de stralende glans die met kraeht de duistemis der
anvvetendheid van deae hele wereld heeft verjaagd. Deae stad apent
nn in een weliswaar nienvve paging, maar met haai' gevvane en als het
vvare aangebaren gevael vaar de literataun een nieuvv gymnasium”.
Oak het vvapen dat gekaaen werd vaar de nieawe sehaal vervvees naar
de beraemde Latijnse sehaal. Het stelde de stadsadelaar vaar met een
baek in de klanvven dat het apsehrift draeg: Renavabi'mr. {Er za]
vemienvvd warden) Za vverd het Athenaeum vaargesteld als de apval—
get van de Latijnse sehaal.
Dat deae vemienvving geen vaamitgang apleverde (tenminste bezien
van humanistiseh standpunt) was het gevalg van de strenge plates-
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tantae eentrele. De Hegeaeheel vie] niet reehtatreeka ender het atadav
beatnnr, maaI ender een aeheelraad, waarvan de leden eurateren wer-
den geneemd.
Die aeheelraad was in 1619 in het leven gereepen em teezieht te
heuden ep de Latijnae aeheel en zeala vermeld was het dit ergaan
reeds gelnkt Sylvanna nit aijn peat te aetten. Fermeel deed het ergaan
veeratellen aan de Gemeenteraad. Het beatend nit twee leden van de
vreedaehap, twee preclikanten der gerefermeerde gemeente en twee
peraenen nit de gezweren gemeente. De aeheelraad bemeeide zieh
ender andere met. de beneeming van de heegleraren. Deaen meeaten
belijdera en verdedigera van “de auivere Gerefermeerde leer’ aijn en
bevendien meeaten ze de aegenaamde ”Aete van Eendraeht en anij-
verheit in de Leere" tekenen. Deze aete bevatte de velgende teket:

“Wij endergheaehreven prefeaaeren in de Ilnatre Seheel tet Deventer
verklaeren epreetelijk in geeder eenaeientie veer den Heere, met
deaea enderteeekeninghe, dat wij van herten gheveelen ende
gheleeven, dat alle de artienlen ende atneken der leere in de Cenfeaaie
en de Cateehiamna der Nederlantaehe gherefermeerde Kereken
begreepen, mitagaedera de verelaringhe ever eenighe peineten der
veerz. leere in den Natienalen Svnede, anne 1619 tet Derdreeht
gheatelt, in allea met Gheda ween ever een keemen. Beleeven der-
halven, dat wij de veer: leere ghetreuweliek zullen veerataen, nae
evaeh van ena bereep, sender ijeta tegen deaelve. ‘t 51j direeteliek ef
indireeteliek te leeren efte te drijven. Ghelijek eek. dat wij niet
alleene alle dwalinghen daer tegen atrijdende endenaemeliek die in de
veerz. Svnede geeendemneert aijn, verwerpen; maer eeek sullen
tegenataen ende helpen weeren. Op peene, dat wij, hier tegen deende,
ipae faete van enaen dienat anllen aijn gheauapendeert. Aldus ghedaen
in den Seheelraet tet Deventen deeaen 22 Deeembria Anne 1629.”

Del: atedenten meehten nitaluitend het Ware Geleef aanhangen en
meeaten regelmatig ter kerke gaan.41Waaraehijn1ijk zijn dit niet de
beate veerwaarden em een hemaniatiaeh klimaat te beverderen.
De meeate heegleraren blenken niet alleen nit in enverdraag-
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aaamhaid, niaar nnk in intellectuals nnbanullighaid. Ravius is in dit
upziaht aan uitzundaring: hij wist zijn intnlarantia ta anmbinaran mat
grnta bagaafdhadan.
Ergarlijk was bnvandian da intaalt waarnndar da suhnul gabukt ging.
Hnuglararanbaantjas uirculaardan in hat Davantar circuit van gaguada
families.
Hat aarstu grants an [nah wal srnakalijka unnfliat nntstund al spuadig
rand da hauglaraar Vsdalius. Daze figuur was gaimpnrtaard uit hat
Rama van hat Calvinisma: Ganéva. Ravius must in ham aan farms
bazarn gazian habban tar varwijdaring van znwai kathuliaka rastan als
humanistisaha vuilighaid.
Vadalius wiarp aiuh up als da Davantar Ayatula Khnniaini.43 Hij
sahraaf aan Isaak waarin hij I64 kattarijan van da ramunstrantan
{gamatigda prntastantan) basuhraaf. In aan vnlganda publicatia vial
hij da suhaiding tussan kark an staat aan. Vulgans Vadalius anu da
magistraat uuk hat gazag in karkalijka aakan mautan habban. Hat
gamaantabastuur badankta niat allaan vunr da ear, rnaar varbuud
tavans hat gawraakta gasahrift ta publiuaran. Vadalius was uuk niat
vlaiand vnnr zijn dria 'niada pradikantan: “Hun laar is die van
Ballarniinus an andara jazu’iatan. Da gahaala stad is ar vnl van”.
Du aangasprnkanau liatan hun suhanan niat an maar blauw suhnppan.
Publiakalijk via da praakstnal, tut gaunt van hat karkvulk, vnuhtan da
karklararan hun twist uit. Du pradikant van da Grnta Kark vargalaak
Vadalius mat .cla dianaar van da hngapriastar Caifas dis Jazus aan
“kinnabakslag” gaf, vnnr du pradikant van du Bargkark was hij da
varradar Judas an in da Brnadarankark klunk hat suhaldwnnrd “hypn-
uriat”.
Hnawal da twist uitaindalijk ward bijgalagd, maakta Vadalius dat hij
du stad uitkwam.“Hij was ur niat in guslaagd hut vanuuds humanis-
tisuha Davantar uni ta vnn'nan tut aan niauw Ganavui In Utraaht lukta
dat under invlnad van Vnatius wal.
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Descartes

Een vriend van Descartes, Renerins, kvvani in 1631 naar Deventer em
wijsbegeerte te deeeren en in Inei 1632 velgde Descartes hem.
Descartes werkte in Deventer aan aijn Dieprriqne (leer van de straal-

breking) en aan het Traits" a’a
mende. (verhandeling ever tie
wereld) Dat laatste geschrift
hield hij in aijn la, teen hij
heerde dat Gallile'i' vereerdeeld
vvas.
Unverinijdelijk liep Descartes
tegen Revins aan, die prempt
aan ‘t bekeren sleeg. Dat mis-

J lnkte jannnerlijk en Descartes
had er een bittere vijand bij.
Later kwamen beiden in Leiden
recht tegenever elkaar te staan.
Revius publiceerde daar een
aantal agressieve anti-Descartes
gesehriften.
De Deventer bedein bleek het

”Emma!“ aaaigeed van Descartes niet te
willen epnernen, met een nitzenderingfifln het Deventer deepbeek
werdt ergens in de periede eind jnli, begin angustus 1635 Descartes
envvettige dechtertje “Fransintgen” ingeschreven. Unbekend is hee
het verder niet dit nieisje is gegaan. Misschien wenen er in Deventer
neg afstarnrnelingen van de grete fileseef.
Descartes vertrek uit de stad in neveniber 1633.

Het Athenaenm in de vervelgperiede

In de tweede helft van de aeventiende eenw lijkt er nieer ruinite te
kenien veer afwijkende epvattingen. 1~.r’t’:u:irr 1661 blijken alle heegle-
raren de acte (van Eendracht en snijverheit in de Leere) endertekend
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te hebben, behalve {em enduideiijke redenen) Mense Airing; daarna
entbreken de handtekeningen.
Intnssen waren de predikanten verdwenen uit de seheelraad. In 1633
pleitte de kerkeraad en] de predikanten daarin vveer ep te nemen ern
hen [e laten letten ep: “De suij verhevt der leere en de Kerekenerde”.
De seherpslij pers veelden hun greep ep he! enderwijs verslappen!
Inderdaad venden beneeniingen pleats van milde heegleraren als
Hendrieus van Diest (1639, heegleraar in theelegie en hebreenvvs),
die pleitte veer een gedegen epleiding rink in talen als Svriseh en
Arabiseh en het belang van legiea en rheteriea enderstreepte. Oek zijn
seen Samuel van Diest (in 1631 beneemd) stend bekend als ver-
draageaarn en vrerlelievendi Hij was een van de eersten die Tvsset rle
Patet hartelijk vvelkern heette in Deventer en hem adviseerde Grieks,
Hebreeuws en theelegie te studerenflfi
Zeker ze telerant vvas Antenius aaeus. sinds 1691 predikant te
Deventer en in 1694 tut heegleraar beneenid. Hij vervvees explieiet
naar het Deventer humanisme teen hij “enze Erasmus” als een veilige
girls aanrnerktefi?

Jnhn Loeke. de Engelse filnseef en grendlegger van het empirisme,
legeerde in 1684 bij de Deventer arts Caspar Sibelius van Gear
(1646-1696) (niet te verwarren met de steile predikant Caspar
Sibelius). Leeke sen nek Tysset cle Pater entrneet hebben, cle huma-
nist die in het velgende heefdstuk veel aandaeht eal vergeni
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[V De Verliehting {aehttiende eeuvv}

Het Verliehtingshemanisme krijgt te Deventer gestalte in de perseen
en het werk van Simen Tysset de Patet. Hij verdient in dit everaieht
een ereplaats, eek a1 emdat hij er in de Deventer gesehiedsehfijving
deergaans bekaaid van af ltemt.43

Simen Tysset tie Patet (1655-1733)

Zijn leven

Simen Tysset de Patet, afkemstig uit een hugenetenfamilie. werd in
1655 te Lenden geberen uit een Franse vader en Engelse meeden (In
latere tijden. als de stemming anti-Frans was, gaf hij aieh graag veer
Engelsman nit}
Kert na aijn gebeerte vertrek de familie naar Reuaan, vvaar Tysset
zijn eerste levensjaren deerbraeht. In 1664 verhuisde het geain naar
Nederland, eerst naar Delft clan naar Middelbnrg. Wat zijn vader
nitveerde is neeit helemaal duidelijk gewerden. We] is bekend dat
Tysset reeds ep dertien jarige leeftijd de kest veer het gezin meest
verdienen. Ze ktvam er van een degelijke epleiding niets tereeht, het-
geen hem levenslang dvvarsgeaeten heeft. Reeds als kind was hij aeer
leergierig met als grete hebbv de studie van de vvisknnde.
Twintig jaar end treevvde hij een arIne franse vvees.
“Wij gaan vreeg naar bed, maar em het geed te maken staan vve eek
vveer laat ep”, sehreef hij in de beginperiede van aijn hntvelijk.
In 167“) vvist hij een baantje te krijgen als “leeter” en leraar Frans bij
de Waalse kerk in Den Beseh. In 1630 kwam Tysset naar Deventer als
Franse seheelmeesten In Deventer viel hij ep deer aijn seherpe geest.
humer en veelzijdige entwikkeling. Hij kvvam daardeer in aanraking
met een greepje Deventer en Zntphense netabelen vvaarender Sibelius
van Geer, Welter Jeseph van Wijnbergen en de Zntphense
burgemeester Wintsum. Ten hnize van Sibelius van Geer entmeette
hij de befaamde Engelse fileseef Jehn Leeke. Oek bniten Deventer
legde hij eentaeten met “vrijdenkers”. Hierender vvas bijveerbeeld de
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Zwelse arts Srneeks die het imaginaire reisverhaal Besehryvinge van
het megrr'g keningrijk Krinke Karma-s sehreeffi‘i' Waarsehijnlijk is
Tysset daardeer geinspireerd. Evenals Tysset kwam Srneeks in pre-
biernen deer zijn publicatie. Tysset zen tevens in eentaet hebben ge-
staan niet Balthasar Bekker, een verlieht predikantfifl
In 1690 werd Tvsset de Patet tet buitengeween heegleraar aan het
Athenaenrn beneernd. Dat deze briljante self made geleerde het ze
lang -zeven en veertig jaar- in Deventer heeft nitgeheuden kwam
veeral deer zijn gebrek aan diplenra’s. Daardeer ken hij nergens
anders aan de slag kenren. Zijn beneenring aan het Deventer
Athenaeun‘r ktvani buiten de seheelraad en'r tet stand en leidde a1
ennriddellijk tet een weedend pretest:
“De eurateren van de Gezweren Genieente, in ervaringe gekemen
sijnde, dat de seheelmeester Tisset de Patet tet prefesser geeeren is,
wearvan HEd. als Curateren geen de nrinste eenrnnrnieatie gesehiet
sijnde en deselve wegens desselfs beqaernheijt bij luyden van greet
studie sieh geinferrneert hebbende, denselven tet see een waerdigen
arnpt geheel ennut ende enbeqaem geeerdeelt hebben, als sijnde een
perseen, die in ‘t nrinste in de latvnsehe taele niet geverseerd is, ver-
seeeken derhalven dat nae desen in diergelijeke verldesinge, gelyek
van eudts gebruiekelijek, te megen werden gekent, epdat deselve.
seeveel als in haer is, rnede serge kunnen draegen dat ‘t Gymnasie
alhier, van see veele deftige ende illustre nrannen wesende
gegandeert, see deende in geen verdere veraehtinge ef deeadentie
mege geraeeken ende hv Tisset de Patet met geen ander eharaeter als
Seheelnreester mege werden geregwardeert."5'
Velgens deze verklaring verlaagde de beneenring van Tysset het
nivean van het Athenaenrn. dat- ze gezegd- a1 aeveel bereernde
heegleraren had epgeleverd. Dat Tysset in het gehele bestaan van het
Athenaeuni de enige heegleraar is gevveest die de internatienale
ideeEnevelutie beinvleed heeft, beheert tet de irenie van de gesehie-
denis. Del: in Nederland heeft hij een veeraanstaande rel gespeeld in
de entwikkeling van het hurnanisn'le.52

Na eijn beneerning in 1690 tet buitengeween heegleraar heeft Tysset
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kraehtig naar een beneenting tet geween heegleraar gestreefd. Het
versehijnen van aijn eerste pnblieatie kan tnet dit streven in verband
gebraeht werden.
Dit gesehrift had een ”neutraal” we+
tensehappelijk enderwerp. In deze
fase vernieed Tvsset elke aetie die
aansteet zen knnnen geven. De in
het Frans gesehreven verhandeling
had als enderwerp de aintniglijke
waarnenting. Tvsset beweert hierin
dat ntensen nitslnitend met een zin- '

tnig tegeiijk knnnen waarnemen. In
1694 verseheen een gnnstige
bespreking van dit werk in het
Nenvenujeurnn! des seevnm‘s. Welv
lieht leidde dit beseheiden sueees in
1699 tet zijn beneeming tet geween
heegleraar.
Hierna leek Tysset’s earriere te stekken. Niet verwenderlijk geaien
aijn hniselijke preblenien: aijn vrenw was negal ziekelijk en eek neg
veertdurend zwanger. In 1713 stierf zij en een jaar later hertrenwde
hij met een wednwe van Zweedse afkentst. In tie daarep velgende
jaren sehreef hij twee rentans: Het bereentde: Raiser: en eventnrsa
van Jeques Messe': en het minder bekende Refs near Greeaiand. Deze
werken nteesten- gezien tie enehristelijke denkbeelden die erin
geventileerd werden- aneniern gepnblieeerd werclen. Jaqnes Massé
was een instant sneees. Hee frustrerend was het veer Tysset dat aijn
beek we]. ntaar hij niet bereernd werd.
Op den dunr lijkt hij ntee te werden van alle veeraiehtigheid die hij
nteest betraehten. Uit het veerweerd van aijn tweede rentan (die veel
minder aansteetgevende passages bevat dan zijn eerste en ever het
algenteen 31s een slap aftreksel daarvan beseheuwd kan werden) ken
de eplettende leaer afleiden dat Tysset de auteUr was. Oek veert hij
ziehzelf in deae rernan ten tenele aIs een geniaal Deventer heegleraar.
Helaas had het werk geen sneees.
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In 1722 is het eindelijk sever elat Tysset ender zijn eigen naarn een
kritiseh artikel ewer de bijbel dnrfde te publieeren. Hij is dan al seven
en aestig. Dit artikel dat 1manaral het letterlijk nernen van bij belteksten
aan de kaak stelt, trek nanwelijks aandaeht. Hij ging in 1706 een stap
verder en publieeerde in twee delen zijn Lefties ehnises (keuze uit de
brievenl Deae beekjes aergden 1wzaar de 1verteuning die Tysset nit
Deventer zen verdrijven. In ma publieeerde hij neg een driedelige
veraarneling van 2i gediehten, Les oeuvres peé’tiques en ten slette
aijn enige Nederlandstalige publieatie waarin hij zieh 1aerdeeligele
tegen de aanvallen.
Tyssnt 1«.rerhnisde naar IJsselstein. Tut an 1i nverlijden in 1733,
aweeg zijn pen. Het is althans niet bekend ef er neg iets 1wan hem in
drnk is versehenen. A] metal heeft hij seven publieaties ep zijn naan1
staan.53

Tyssnt’s denkbeelden

Tysset’s wetensehappelijk werk is niet epvallendfi“ Zijn eriginaliteit
ligt in zijn elenkbeelden ever religie en maatsehappelijke
vraagstukken, seals die in 3i brieven en rernans naar veren kenien.
Zijn wereldreern is nitsluitend gebaseerd ep Veyeges et avaerares a’e
Jaqaes Masse". {Reizen en aventuren van Jaques Masse) Een werk dat
tet ep de dag van vandaag herdrukt Wflfdt.55
Het beek heeft invleed uitgeeefend ep Voltaire en Swift. Er is
beweerd dat enk Defoe (“Robinson Crusoe") veel aan het bevel-L
entleend zen hebben, rnaar dat is twijfelaehtig. Het enderzeek dat in
de verige eeuw naar het werk 1aan Defee heeft plaatsgehad, heeft wel
geleid tnt de entdekking dat “Jaques Masse” was gesehr‘even deer
Tysset de Patent-is
Van alle imaginaire reisverhalen, die meestal de funetie hadden upen-
lijke ef verkapte kritiek ep bestaande teestanden te geven, is Tysset’s
bnek het meest deerdrengen van de vrijdenkersgeestfi?
Het ergste veer tie “Ware Gelevigen” was neg dat “Jaques Masse”
1sergesr'en was van de denkbeelden van Spinezafifl Hierrnee startte
Tysset een kleine Deventer traditie die later veertgeaet zeu warden
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dnnr Heineken, Niauhnff an Van Vlntan.
Op hat titalblad van hat bnak ataat dat hat in 1710 uitgagavan is in
Bordeaux bij Jacques. I’Avaugla {blinda Jaap). Na in hat bank aban-
luut niat in IT“) uitgagavan, maar argnna tuaaan 1?13 an 1?]? an niat

. , in Bordeaux, Inaar bi'na maker in Dan
min“ .391?“ ”Tim Haag. “Blind: Jaap”J haaft hat bnak
”MEWS Efflfim' ANTI“: nnnit bavnald, da vvaarachijnlijka nit-
mmm- Wm ”‘3‘”m gavar is da Haganaar T. Jnhnann, in

" wiana catalngua hat bank vnnr hat
. aarat van'nald ataat.

$33335; sen—WEE “fligflu Vanwage da talrijka uitwijdingan an“m ' ' ' “ETH- intrigaa is nan ganda samanvatting
VOYiGES "

r van hat boak nauwalijka ta gavan.
avaawans Hiar vnlgt nan npanmnflng van da
HWEELAHE. ”£53553 belangrijkata gabaurtaniaann:

DB in 1621 gabnran Jaqnaa Maaaé,
afknmatig uit can kathnliaka familia

I mm“ .1. I.".‘.'§i.“fl;m
tn Abbavilla, vartrakt naaI Parija mm

“W" i':: W17 madicijnan ta atndaran. En paaaant
verschillende achtiend: ecuwse cdi- vardiapt hij zich in da vviakunde an

HES “an Jflquefi MaSF-é nntwikkalt zich Int aanhangnr van dc
dankbaaldan van Gallilai' an Dnacartaa. In 1643 nan-mt hij dianat ala
anhaapaarts. Na aan achipbrauk ant hij np nan andar aahip taracht,
vvaar hij discussina vnart mat nan cnllaga (Le Pré) nvar da bijbal. Hoe
kunnan we: die rara varhalan galnvan? Hna kan hat bijvnnrbanld
mngelijk 1i dat hat linht gaachapnn wnrdt vnflr d: nun EH atarran
nntataan?
Na nan jaar vargaat flflk dit anhip, da achnpelingan apnalan an op nan
nnbakand ailand. Jaquaa baaluit mat ana Le Fdret an nng nan kama-
raad hat binnanland in ta trakkan. Na vaal prublaman baraikan 2:: can
hangvlakta, vanvvaar za nan kaurig bebnuwd land nntwaren. Hat land
wardt afgaalntan dnnr nan grunt Ina-at an nan klnnf. Da darda
raiagannnt naamt da wag via de klnnf an knrnt nrn. Iaquaa an La- Ffirat
baraikan awemmand hat land. Ze knman in nnntant mat da bevnlking
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din ala raligia nan annrt Spinnaiamn aanhangt. De natnur vvnrdt ala
gnddnlijk baanhnuwd an wardt ala andanig dnnr da bavnlking varnnrd.
Er wnrdt np nan humane rnaninr mat miadadignra nnlgagaan an da
dnodatraf ia nr nnbaknnd.
Iaquaa prnbnnrt, aan da hand van da bijba], aan nan twaatal vnnraan-
ataanda inwnnara hat nhriatnlijk gnlnnf nit In lnggnn. Dnaan vindnn
Iaquna uitaanzntting vnlatrekt nnlngianh an nnradalijk an vragan nn1
anig bevvija vnnr wat in hnn nran gnzwnta :15. Zn vnndnn hnt nndnr
andarn mnnilijk tn gnlnvnn dat hat mananlijk raa nntalaan znn aijn nit
dn blnndanhandn van Adam an Eva. Onk hat biddan vnnr hat atan ia
nan vraanldn nnbnknndn gnwnnntn. Onk dinrnn hnbbnn gann bid—
naigingnn, vnnr dn vnadaaamhaid van hat ntnn blijkt hat vvninig nit tn
maknn.
Uitaindalijk want Le Fara: ala klnkkanmakar (klnkkan aijn in hat land
vnlknmnn nnbnknnd) aan dn knat In knmnn. Jaqnna vvnnt nan funntin
tn varwnrvan ala gnlnarda an filnannf. Hij raakt np gneda vnat mat
knning Enatrnl an vnart mat ham allarlai filnanfianha dianuaaiaa.
Ala Jaquaa dn knning vnrtnlt van dn gavvnnntn van Eurnpnaa vnlknn
nn1 alkaar in blnadiga nnrlngan nil [a mnnrdnn raagaart da knning:
“+..nn pnnvait paa nnmprnndrn. nnmmnnt la peupln eat aaana fnu pnur
anun'r ainai an rnaaaacrn, at a la dnatruntinn dn ann napénn, pnur dna
anjnta ai légnra, at nil i] nn a'agit anuvnnt qua daa intérfita dn l'arnbi-
tinn, nu daa caprinaa d‘un aaul hnmma.” (...kan nint begrijpnn hnn hat
vnlk an gnk ia nn1 an gratig da nignn annrt af ta alanhtnn, can an inta
nnbnnulliga ala nnrzunht nf dn gfil van één ankala man} Zelf anu hij
linvnr dn halft van aijn knninkrijk waggavan dan nan ankn] manaan-
lavan aiaan. Ala Jaquaa dan taganwarpt dat nnrlngnn dnnr dn nhriata-
lijka Gnd gnvvild an gnndgnknurd wnrdnnq is da knning nntznt. Ecn
markwaardign Gnd hnudl u at np na, hij varbiadt hat dndan van nan
ankaling, maar knurt Inaaaaalanhtingan vvnl gnad!
Knning Buatrnl alnit dn dianuaain af dnnr np tn marknn dat hij
waliawaar Jaquna Enrnpnan wntnnanhap haal bnaiand vindt, maar “nvv
gndadinnat an lnnfrngnla bnvallan Inn nint".
Na nan nngnlukkig linfdnaavnntuur van La Fnrat vlunhttan bnidn
anhipbraukalingan hat land nit. Zn knrnnn hun kamnradnn wnnr tngnn
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an varblijvan aan aantal jaran in prinntiava nmatandighadan. Ala één
van da man‘azan atarft anijdt Jaqnaa hat lijk npan an gaaft hij can
dnahtig laaja pathalagia tan baata. Dan warden 2a apgapikt danr aan
vnnrbijkarnand aahip. Jaquaa kann in Gna teraaht. Daar klaagt da
inqniaifia ham aan. Hij wardt in da karkar gawarpan. Zijn matgaaal ia
aan varliahta Chinaaa die alka vnnn van gearganiaaarda raligia af-
vvijat. Hij naamt ziah “‘nnivaraaliat”, belijdar van da “gndadianat van
fataaanlijka manaan”. Nat ala Spinnaa (ap wia hij vardaaht vaal lijkt)
hnndt da Chinaaa zich bazig mat hat alijpan van lanzan.
Jaquaa wardt tat da galaian varnardaald. Maar da bnat waarnp hij aijn
atraf nndargaat, wardt danr piratan nvarrnaaatard+ Zij varkapan Jaqnaa
ala alaaf in cla buurt van Algiers.
Jaqnaa antmnat dan can zakara Gaaann. Dana vanalt ham da fabal van
da bijan {can bafaanlda paaaaga nit “Jannaa Maaaé”):

Er was ar aana aan vaanaakra kanfng die aan waaar ailana'
had arngavannd an aan paradija. Vaar da bijan ap hat afland
had aa kanz'ng aan aanta schaar aan alaantan gapianr. AI:
aafaning in gahaarzaarnnaia' had :13 honing da bfian varbadan
am an an aaan’ bfaarn haning Ia aaigan.
Sammiga hijan avarrradan a: varbad. Da honing ward an
kwaad dar hij an bijan wade varniaa'gan, maar Iaan hij war
afgakaafd was zaaht hij naar aan ganadfgar apiaaaing. Hij
araarda aijn aniga, gaiiafda aaan am ah: aamiddaiaar raaaan
ham an a’a btjan ap Ia Iradan. 0m gaafanravarfiaa Ia
vaarkanzan. varandarda hij zfjn zaan we! even in aan in}. Da
andara bfian marraidan ham an :n‘akan ham daad. Taan da
zaan raraggakaard was hij aijn vadar; began hij hat ap Ia
naman vaar da brjan. Hfj dead an an aaaaaavaf an: an kaning
madaffidan Ina! da gaiaviga bfian kraag an hij haafl daf
madahjdan an an an dag van vandaag bahaadan.
Mar dar ha! Iavan van galavfga bifan varaahifr van dar van da
andaran, maar na han aaaa' krfigan za ha: bean: Tanminsra a:
varhaai ward: varraid daar haraala die gainfiiaaard aijn in as
axjankarvan. Par aijankarf varaania hat varhaa! dar da hands
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re verreHen hebben. Sarnrnr'ge bijen geiaven her, anderen nfer.
De Iaareten warden daar de nareefe vreeea'jke arrafl'en in net
vaarnfleieht gestefd na nan a'aad. Wanneer a'e haraer‘a targe-
Efgd wardr dar dade brjen eenvaadigweg ap de grand vait‘en
en vergaan, annvaarden a'e naraer'e dar de ffeharnen van
geararven aUen vergaan rnaar dar nan geaaern vaartteefi.
Wanneer drer'gernent‘en de angeiavigen nr'er averrnrgen anaen
de narzeia de geiavige aijen an em a'e angeiavt'gen re daden
af ta'r re drijven. Maar de harzefa nebben anderiing aak rneie.
Heie efaehr‘ingen warden er aangerr'ehr aver inremreranever—
eeniflen. Dafzenden ar'jen geven nan {even vaar a’e ansterfer
reread van nan geeaern. Sarnntfge harzefa prefenderen def ae
de waarden van de kanrng reehrarreeka van de kant'ng hebben
anrvangen a'r'e ae neereenreef ap ernkken was. In de naarn van
de kanr'ng verbfea'en ze de bijen arn ap aarnrnfge dagen
bepaaia'e bJaernen re beeaeken en ap andere dagen arn was af
hearing re rnaken.

0p zekere dag lukt het Jaquea em aan veleleende geld te kemen em
eieh vrij te kepen. Hij gaat near eijn breer in Lenden en brengt dear
zijn levenaavend deer met het aehrijven van zijn memeirea. Het ma—
nuaeript werdt nagelaten aan zijn neven, die het uiteindelijk pub-
lieeren.

Tyaaet’a tweede reman was getiteld: La vr'e, fee avantnrea, er 3e vay-
age a'e Graenr‘and da reverend pere Gardener Pierre de Meeange.
Avee ane refan'an In'en er'reaneraner‘e'e a'e I 'arr‘gine, a'e I’hierarre, den
rnaeara, e: dn paradr'e a’ee habirane da Pale Aretr'aae. Het beek dat
maar het beet aamengevat kan warden met Rear naar Greenland ver-
aeheen in Amsterdam in 1721']. In het veerweerd intredueeerde Tyaeet
ziehzelf ala editer van het verhaal. Een deerziehtige manier em de
anteumaam bekend te gevent
De franeieeaner pater Pierre de Méeange kemt in Greenland in de
gedeeltelijk enderaardae etad Cambu] tereeht en beleeft daar allerlei
aventuren. De kening is een aeert Spineziat die er zeer vreelelievende
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epvattingen ep na heudt. Oak vindt hij dat menaen die in duivele
geleven en allerlei “epenbaringen” 1eerkendigen niet ter deed
gebraeht meeten warden emdat het patienten zijn. Ze zijn gewnnn
gekfi? Dat dit seen; menaen wel de aamenleving knnnen entwriehten
kemt naar eaten in de epiaede waarin ene Raeul de heefdrnl apeelt.
Deae Raenl vertelt een eigenaardig verhaal ever een “bijna
deedaervaring".

Rana! is in een kieef gernirneia' en iefleriijk in een nndene
wereid gevniien. Dear bevinden zieh gearerven inwenere van
Cambni. Ze hebben nan eigen iieheern, 31'} he: in
rniniainnyfennaai en gender geeiaehiedeien. Zij bevinden zieh
in een feearand wen apperete geinkeaiigheid. Reaui is biijb
beer neg nier eehi deed, wan! nij krfigr ep een gegeven
rnerneni erg veei neirnwee near de Ievenden. De paradijebe-
weners hebben hen bniiz vei van hern en efnren hern Ierng
near Cambni. Dear Ferrel! hij aiin uerhaai ale een seer! air de
deed epgeeiane verieseen De geveigen zijn deeneirens: de
bewnnere van Carnaai piegen massed! zeflfineerd. De kening,
fen einde read, wrung: adviee nan Pierre. Rana! rneer ale
bedrieger enanaekerfl warden. Pierre dearenregen leg: de
kening nit def Rana! 'e vernaei veikernen in evereenetemrning
is rnei de bijbei. De kening is geeheekeerd. ”AIS def an is”,
rengeerr in}, ”den rneeien we Raeni rnanr heiiig verkiaren. ”

In cleze satire ep het ehriatendern is Tyaaet weer aardig ep dreef. Teeh
ia dit beek ale geheel nee] minder intereeaant dan ”Jaquee Manse “.
Het is een npeenatapeling van aventuren waarin de atruetuur meeilijk
te entwaren vaJtfiflDek is het levenabeaeheuwelijke element minder
uitgeapreken, verklaarbaar uit het (bedekt) prij ageven van de
auteuraidentiteit.
In Tyaaet'a brieven kemen de denkheelden die hij in “Jaquea Maeeé “,
ventileert direeter naar veren. De teen is luimig en eehertaend.
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Zijn andargang

Uitaindalijk is Tyssat’s hankaring naar arkanning ham naadlattig
gawardan.
In sapt. 1T26‘5' varsahaan in twaa dalan aan salaatia nit aijn briavan.
Ongavraagd had Tvssat dit wark apgadragan aan Prins Jahan Willam
van Nassau (da latara stadhaadar 1‘afiu’illam IV), blijkbaar in aan paging
am ziah ta prafilaran mat haaggaplaatsta parsanan. Hat haf was
antstamd amdat ar gaan taastammjng was gavraagd. Man was was-
dand amdat hat ging am briavan van aan vrijdankar dia aiah aak nag
badianda van “bardaaltaal”.
Vanaf 1 daaambar 1T26 was da aansistaria dar garafarmaarda
gamaanta ap da haagta van hat bestaan van da vardaahta boakjas. Er
was aan prablaam: gaan dar ladan van hat gadsvraahtig gazalsahap
was da Fransa taal maahtig. Taah lukta hat am aan andar-
aaaksaammjssia in ta stallan. Daza aammissia kwam ar aak niat hala-
maal nit. 0p 20 daaamhar vraag man aan hat gamaantabastunr am aan
blaamlaaing van da kattarsa passagas. Intussan vand man hat wal nut-
tig Tyssat da daalnama aan hat avandmaal ta varbiadan.
0p 29 jannari wardan da gawraakta passagas aangaiavard. Op 26 fa-
bmari staldan da pradikanlan hat aindrappart saman dat naar da ma-
gistratuur ward gaaandan. Da aanalusias laiddan als valgt:

1. Da briavan bavatlan duidalijka alamantan
van Spinaaisma an atheisma

2. Da autaur andarsahrijft da daatrina van
Spinaza dat at allaan maaI mataria bastaat

3+ Da autaur prapagaart aan vralijk an
anvarsahillig lavan amdat, valgans ham,
nitsluitand in dit lavan galuk kan bastaan.

Hiarbij ward nag aan vartaag gavaagd, waarin varklaard ward:
“dat da Karkaraad mat graat ganaagan da vigilantia an ijvar tan basta
van Iaaus'kark van dan Magistraat had gaaian; dat man hat gain-
arimaarda kan bawijaan; dat Prafassar Tyssat smadalijk van da
pradikantan sprak an vnila an sahandalijka bardaaltaal in aijn briavan
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beaigde. tenvij] het vertreewen werd uitgespreken. [lat cle Magistraat
zulke besluiten aeu nemen, waardeer cle ergernis weggenemen, alle
aielverdervende geveelens uitgereeit en enae kerk hij haar heilig
geleef en heilige gedsdienst bewaard megt werden.”

Op 24 april velgde het veerlepige entslag van Tysset. ep 5 n'rei
besleet tie Magistraat hem te sennneren ern een “reeantantie” (vveer-
reeping van bevveringen) aan te leveren.
Blijkbaar in het nauvv gedreven, publieeerde Tysset aijn enige Neder-
landstalige gesehrift: Redeveen'ng weerrn ep eerie Here an bendige
wrjse, bewesen werdt her bestaen van een eeuwfg, versrendig en
eneimfig eppenvezen, eismade d’enstefiehjkhar'd en easterflahjkhar'd
van are flat, die enefhaageh'jk van het Hehaem ken besteen.
Nu was ditzelfcle verhaal gretendeels al te vinden in een van Tysset’s
brieven. Alleen was de eenelusie daar preeies tegenevergesteld,
narnelijk: er bestend geen eppenvezen en geen ensterfelijke ziel.
Tysset gekte ep de ennezelheid van de gemeentebestuurders.
Onbekend is hee de affaire afliep. Naar alle waarsehijnlijk is het
entslag deergezet, erndat uit de aete van de kerkeraad (2 juni] blijkt
dat het eerdeel van de magistraat ever Tysset geveld is en dat de
kerkeraad besleet hen1 de “eensure” (kerkelijke vereerdeling) aan te
zeggen.
Tysset week nit naar het veilige IJsselstein. Tien jaar later sehreef hij
een brief aan een Deventer kennis vvaarin hij vel wrek terugkijkt ep
het gelzreurenfi2 Hij betuigt zijn deelnerning ever het everlijden een
een aekere Heer Bren en vervelgt:

“1k twijfel er niet aan dat aijn seheenvader Burgerneester Rudelf
Jerdens deae slag niet erg diep aal veelen. Met heel mijn hart verlang
ik er naar dat hij niet dedelijk getrefien aal zijn, epdat zijn geweten
hern zal blijven kwellen met de gemene streken die hij mij, gedurende
mijn gehele verblijf te Deventer, geleverd heeft ; mijn talrijk gezin
had geen dreeg breed te eten deer zijn veertdurende weigering ern
nnjn salaris te verhegen. Onnlenselijk zette hij Ine stad nit. teen n1ijn
vijanden nnj wreed epgejaagd hadden.”
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In da Inap dar tijd was Tyssat blijkbaar in gaada daan garaakt.
Althans hij kreag, in 17"38, aan saar vaarnania hagrafanis.I56
Tyssnt da Patat is in Davantar aan vraanidaling gablavan, in hani is da
prablaniatiak van da twaada ganaratia immigrant ziahtbaat. Hij stand
-vaar aavar bakand - niat raahtstraaks andar invlaad van hat an prak—
tisaha Davantar humanisma. Laar an lavan varindan hij Tvssat twaa
gasahaidan paraanrs. Hij hniahalda wannaar hat hani gaad nitkwarn.
Za sahraaf hij aan lafdiaht vaar nata bana zijn gazwaran vij and Cupar
taan daza bannarnd ward tat lid van da Fransa Aaadarnia van
Watansahappan. Hat ana niatnant gaf hij siah nit vaar Fransnian, dan
waar vaar Engalsman, varwiarp.I hat niilitai'isnia, maaI liat aijn aanan
aan niilitaira aarriara valgan; Tvssat prnpagaarda aan. vnaral ap sas—
uaa] gabiad, lasbandig lavan, Inaar blaaf aan kauriga huisvadar. Hij
vial da nnstarfalijkhaid van da zial aan, rnaai' vardadigda dia waar
taan zijn baantja in gavaar kwani. Tyssat da Patat was dnidalijk nit
andar hant gasnadan dan Gaart Graata an Van Vlatan, dia dadan wat
za zaidan an lak haddan aan niaatsahappalijka druk.

Ovariga aahttianda aauwsa humanistisalla dankars

1iv’an 1710 tat ITZS was Dyanysins Rtiall hnaglaraar wijsbagaarta. Hij
was aan aanhangar van Dasaartas an hat radalijk dankan, niaai' da bij-
bal vand hij nag belangrijkar. In l'i'28 trad hij taa tat hat Davantar
gamaantabestnnr. Jannnar ganaag watan wij niat haa hij tan npziahta
van Tyssat stand.

Vanral in da twaada halft van da aahttianda aanw varbatarda hat 1di-
niaat tan gnnsta van aan rnindar bakranipan gaastaslavan. Staads niaar
haaglararan vantilaardan humanistisah gatinta dankbaaldan.

A. F. Riiakarsfaldar baklarn da thaalagisaha laarstaal in 1753. Bij ham
lij kt hat Varliahtingsdankan daar ta brakan.
Da bijbal (niat nama hat auda tastaniant) was vargalijkbaar niat da
zaganaarnd angawijda diahtkunst an had wal iats wag van da aangan
van da Griaksa diahtar Pindarns. Natnnnvatansahappalijk andarzaak
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aehtte hij in evereensternrning met de leer van het ehristendern. Van
heni werd gezegd dat hij deer zijn vrij ainnige denkbeelden zijn eenw
veerbij streefclefi"El Oek a1 valt het met die vfijzinnigheid we] mee.
teeh was hij verliehter dan veel van zijn eellega’s. Hetzelfde kan
gezegd werden van Cernelis Fransen van Eek, in l?39 beneenid als
heegleraar theelegie. Hij vend dat in geleefszaken Luther van belang
was, rnaar in zaken van ethiek gaf hij de veerkenr aan Erasmus. In
l316 were hij beneentd tet de eerste heegleraar Nederlandse taal- en
letterknnde.

Een vvelhaast Spineaistisehe visie ketnt naar veren in het werk van de
nit Bremen afkernstige Nieelaus Heineken. Hij heehtte grete waarde
aan de legiea en de wisknnde. Verder rneende hij dat het bestaan van
Ged te bewij zen valt nit de seheenheid en deelniatigheid van de na-
tnnr. Hij vervvees hierbij naar Spineza‘s vriend ‘v'en Tsehimhans.
Zijn bekendste leerling was de diehter Rhijnvis Feith. Heineken heeft
drie ntaal. (telkens veer drie jaar) het arnbt van reeter magnifiens be-
kleed. Bij de afslniting van een van zijn reeterale perieden hield hij
een redeveering die getiteld was Over de geieerde. veerei defifeseefi
die neeh gefevig neeh engeievig is.
Heden ten dage bieden Heinekens fantilieleden neg steeds spiritnele
stenn aan tal van stndenten. zij het praktiseher en eensntnptiever dan
Nieelans dit deed.

De epvelger van Heineken vvas Bemard Nienheff. Heevvel hij neg
geen jaar te Deventer verbleef verdient hij bijzendere vertnelding. Hij
ging een stap verder dan Heineken en entpepte zieh als de eerste
Nederlander die een waarderende stndie ever Spineza pvnblieeerrfilefi5
Dit vverk trek evenvvel geen enkele aandaeht. Het was die andere
Deventer heegleraar. Jehannes van Vleten. die Spineza vveer terng-
braeht in zijn vaderland.

De zeer beleaen Jaeebns Terpstra‘ir‘iI was sinds 17’63 reeter van de
Latijnse seheel. In 17% werd hij beneenid tet henerair heegleraar
aan het Athenaenrn. Velgens aijn verliehte denkbeelden meeten
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gaachiadanhrijvara vrij aijn van linhtgnlnvighnidv vnnrnnrdnnl an
gndadinnatiga an pnlitiaka aympathiaén nf antipathiaén. In HSZ trad
hij aan ala ractnr magnifinna met {:13 rada : Der Nicolai Cnanni dnnrri—
an at marina in ram Efrarinm. inprimia Dnvantriansam. {Over da lanr
van Ninnlaaa van Cuaa an aijn vardianatan vnnr da litaratnur, vnnral
ta Dnvantar)

1iv’argalakan mat da aanvang van da anhttianda aanvv ia hat gaaataakli—
maat flan hnt ninda daarvan aanaianlijk mindnr star. Hat nplrndan van
hnnglararan ala Hainnken. Ninnhnff an apan‘a tnnnt dat hat
Athnnannm zich dafinitinf bavrijd hnnft uit de fundamnntaliatiachn
wurggraap.

Niauhnfl'
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V De nagentienda aauvv

Cnrnalis Franssn van Eek hiald in 1330 bij hat twsnhnndsrdjarig
bastaan van da snhnnl dc fanstreds:

“Onas Dnnrlnnhtige tn-nl is hansn
nnrsprnng vsrschnldigd aan die
21:1d znnht naar ksnnis an wstnn-
snhap, walks, snhinr 3111mm: var-
stnrvsn, in nnzs stad, reeds dria
sauwnn ts vnrsn. begun ts harlsvcn,
an waaraan wij hat licht ts danksn
hshbsn,
hstvvslk binnan nnzs n1nran 1:1n-
gaan, Inst langzarnsn, [Inch askcrsn
vnnrtgang, zijna stralsn hainds an
vans versprsidds. under dis grate

_ an gnads n1annnn walks ds enrsts
. fifi-EL '_'-; gswssst zijn in dat lisht dnnr den
stikdnnksran nacht van nnknnds an 111]gslnnf ta dnsn dnnrbrakan knn
Davantar zich barnaman aanan inbnnrling gslnvard t1: hnbben. Grunts
was daze man. 11: man van sansn Dnvsntsrschsn Burgsmssster."57
Van Eek plaatst hat Athanasnm binnsn 11a Insrnrijks ssntnr traditin
an Gsart Grunts varsahijnt hiar als varlicht, wijsgaar.

I'l—iI-

w.

-1-.-1-u-_‘-'-1-p1--a1u...

Jnhannas van Vlnten (1313—1883}

In 1855 kvvaIn .lnhannas van Vlntsn, Davantars iaatstn grnta huma-
nist, naar (in stand. Hij is in Naderland 1:11: esrste: 1:11 helangrijksts nngsn-
tinnda sauwsa vaflagansvnnrdigar van hat nist gndsdianstiga huma-
nisrna.

Van Vinten’s levnn an werk

Jnhannss van Vlntsnfifl kvvam nit ssn predikantanfannlia. Zijn vadsr,
Willem van Vlntsn, was pradikant. Jnhannes vvas vnnrbestemd 11m in
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zijn vnatapnnr ta tradan.
In Karnpan gnbnran an npgagrnaid, atndaarda Jnhannaa thanlngia aan
(la univaraitnit van Laidnn. Aan hat nind van 2i atudin nnnmt hij af-
atand van hat chfiatandnm an van elk gndagalnnf.
Daarn'raa vvaa vnnr ham nnk da tnaknrnat ala pradikant nnnrngalijk
gawnrdan. Hat hanft jaran gadnurd vnnr hij aan maatachappelijka
pnaitia knn varvvarvan an trnuxvan. Dat varklaart miaanhian made zijn
haat tngnnnvar dn “modarna pradikantan". Din gavnn grif tnn dat da
bijbal nan varzarnaling aprnnkjna vvaa, rnaar blavan hnn bnik rnnd atnn
nit da karkalijke rnif. Van Vlntan want dit aan lafhaid an angst vnnr
dn maatachappnlijka gavnlgan. Zelf hinld hij nint van gnanhippar an
trnk da annaeqnantia nit zijn dankan hna pijnlijk dat nnk vnnr zijn par-
annnlijk lavan gnwanat ia.
Na nntalagan ta zijn ala laraar [a Rnttardanr {hij had hat annntja van
aan nnratnr {in klaa nit gnatnurd) ward hij in 1354 bannarnd tnt
Hnnglaraar aan hat Athanannrn ta Davantar. Vnnr hij naar Dnvantnr
kvvam trnnwda hij ta Rnttardan'r mat Betsy van Gannap.
Aanvankalijk was da gagnada burgarij ingannman mat da anargiaka
an bntrnkknn niauvva hnnglnraar. vnnr tal van rnaatanhappnlijka funn-
tiaa vrnag man ham. Hal anthnnaiaama baknalda allanga tnan blank
dat Van Vintnn rniaatandnn nint allnan aanwnna, rnaar nnk antiaf
baatraad. Tnan ‘v'an Vlntan anllinitaarda naar da funntia van
garnaantaarnhivaria, waigarda man ham die functia dan nnk prnrnpl.
DE: haat van da- gezeten burgers nvnrachrand nan kritiekr: grena bij da
afiaira van dn gnnrnnntagrnndan. (aia da vnlgnnda paragraaf)
In 136?, hij dn nvnrdranht van hat rantnraat, gaf Van Vintan zijn vijan-
dnn nan aanlaiding in handnn nm van ham af ta knnran. In aijn radan
vial hij daganan aan die hat mat hnn Iavananvartniging niat an nauw
naman. Mat narna mnat Burgaradijk, dn dirnctnnr van da Hagan:
Burger Schnnl, hat nntgaldan. Daze: had rnaar dan aana varklaard dat
hij aijn kindaran allaan liat dnpan nmdat harn dat maatachappalijk
gnnatig uitkvvarn.
Van Vlntnn lint aijn varnntwaardiging hiarnvnr nngaznntan blijkan.
Burgaradijk’a vanvaar vvaa dat ala aijn kindnran latar vnnr hat chris-
tandnrn anndnn kiaaan, an in Elk gaval a1 gadnnpt vvaran. Dat vvaa Inch
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mnni maegannnian. Waarnp Van Vlntan suggaraarda dat hij zijn
kindaran dan nnk Innast latan basnijdan, vnnr hat gaval an. vnnr da
Jnndsa gndsdianst znudan kiaaant aandian is aan dargalijka ingranp
aan stuk simpalar np jaugdiga laaftijd.
Daze persnnnlijka aanval varnnraaakta aan rel. Hat nuratnriuni van
hat Athanaaurn baslnnt Van Vintan’s nntslag unnr ta stallan bij hat
gamaantabastuur {da niat aanwaziga uuratnr GDunibar crud-burge-
maestar an twaada kaniarlid- lagda uit nnvrada nvar daze. zaak zijn
curatnrsnhap near). Da Devanter gamanntaraad kwani unaniani tut hat
nntslagbasluit. Nag aniga tijd warkta Van Vlntan mac aan hat
“Davantar wankblad”, waar hij nine nphiald, tnan aan satirisch stukja
in varkaarda aarda vial. Varvnlgans vastigda hij zinh als unaf-
hankalijkn publicist ta Blnaniandaal, daarna ta Haarlain.

Als gaan andar hnaft Van Vlntan aich ingazat unnr da nntwikkaling
van hat gaastaslavan van zijn tijdt Zijn nntalbara publicatias up hat
gabiad van kunst an litaratuur habban aan gawaldiga bijdraga
galavard aan da nulturala varhafling 1aan hat Nednrlandsa vnlk.
Daarnaast was hij aan pinniar wat maatsnhappalijka kwastias betraft
din pas in da twintigsta aauw brand naar vnran znudan knnian:
vrnuwananiannipatia, natuurbasnharining an ninnuinantenanrg. Als
humanist haaft hij, in da gahala nagnntianda aauw, aijn galijka niat. In
zijn visit: is humanisma batakanis gavan aan hat lava-n. Hat afschaid
naman van hat galnnf is slanhts aan beginpunt.
Hij nvarlaad in 1833, npgabrand, na aan lavan vnlladig varbruikt in
dianst van zijn nvartuiging.
aa] aijn bntakanis vunr Davantar aks zijn humanisma krijgan in hat
nu vulganda vardar aandacht.

Van 1“tartan an Deventer

Van Vlntan aanvaardda up 16 fabruari 1355 zijn hunglaraarsarnbt met
an rndevuering fiver {in Zedsiijka warking ds'r Underfnndscha TnnI-.
Eartar- an Stuatsgasnhiadanis.
Vnnr Davantar haaft hij veal batakandfi'i‘ln da baginparinda was hij
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reeds aetief bij de “Maataehappij tet Nut van het Algeineen”. Op 3
februari dreeg hij veer de nutleden een diehtatuk van Begaere ep,
getiteld: he: pieegkind. In de kernende jaren zen Van Vleten regel-
Inatig gediehten veerdragen en lezingen verzergen. Ze hield hij ep 24
fehruari een lezing ”niede veer vreuwen” aangaande aeniga
besehenwingen ever knnat. en rneer .in net bijzender ever den nerd. de
werking en he: verbnnd vnn diehr- en reenknner. Opvallend is de reik-
wijdte van endenverpen. Zn ken het de ene keer gaan ever de verhen-
ding Inssen denken en spreken (dee. 1856) en een andere keer ever De
bevrfiding vnn IIHHE.
Zijn eigen aard getreuvv beperkte 1‘v’an Vleten zieh niet tet theeretiaehe
beaeheuwingen. In deeeniber 1860 werd Van Vletenie veeretel

beapreken em “het Departetnent te belaaten
- met het inzanielen van geld ender de

burgerij ern daaHnee de kinderen ep
de arinenaehelen te enthalen ep

het St. Nieelaaefeeat." Men
vennde een eemmieaie vvaarin
uiteraard Van Vieten zitting
naIn. Zn entatend het be-
kende Deventer Sinterklaae-
feeat, ineluaief aankeniat van
de Sint aan de Wellekade en
verwelkeniing deer de De-
venter eeheeljeugd.

Ben ander en ernatiger veer-
m . beeld ie Van Vleten’e befaarnde" ,v lezing nit 1863 Over nrbeiders-

vereenigingen en vennentsehnppen
vnn nnndwerkiai‘: een fieni‘pnnr in de

reekeniet tier znmenieving. In deze lezing
deed hij tvvee veeratellen: het epriehten van een bank veer arbeidera
en bet in het leven reepen van winkeleeeperatieai Veeral het laatate
initiatief had aueeea, eek in Den Haag kvvani een dergelijke ergaw
niaatie let stand.
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Natnurlijk sahrak hat slaparig pravinaiastadja van a1 dia daadkraaht.
Van Vlatan aatta da brava “maatsahappij tat Nut van hat Algamaan”
ap aijn kap daar allarlai disanssiaa aan ta awangalan. Bavandian
stand hij da Davantar natabalan vaartdnrand ap da langa tanan.
20 was at bij vaarbaald artikal dria van da raglamantan:
“Bij a1 hara beniaaijingan anthandt ziah da Maatsahappij zargvnldig
van alla partijkauaa, in gasahillan avar gadsdianst af staatknnda.” Dit
artikal blakkaarda da sprakars in hat nitan van hnn rnaning. Dat was
vaar Van Vlatan aan anniagalijka aaak.
In zijn lazing van tian daaarnbar 1363 War is ha: basra gadankraksn
vaar 1813?, hakalda hij hat klaingaastig kliniaat dat at in Nadarland
haarsta an illustraarda dat aan da hand van Davantar vaarbaaldan. Mr.
H]. Jardans, Vaaraittar van hat Davantar Nutadapartamant, was taa-
vallig niat aanwaaig. Hij varklaarda -nadat daminaa Anspaah zijn
naad bij ham was waaan klagan- dat hij Van Vlatan da mand ga—
snaard had, als hij at was gawaast.
Op da valganda vargadaring kwani hat tat aan aanfrantatia tnssan
Iardans an Van VIE-tan. Laatstganaanida varwaat Jardans dat hij ap
praatjas van andaran was afgagagaan. Jardans an 2i baurt antnam
Van 1‘v’latan hat waard. Maar daaa, niat vaar aan gat ta vangan,
wandda ziah anmiddallijk tat da “Laasaannnissia”, Inat hat varaaak
dia avand aan bijdraga ta magan haadan. Da laasaaniniissia, andar
wiar varantwaardalijkhaid hat twaada daal van da avand vial, ging
aaaaard. Dat halaafda vuurwark. Iadaraan ging in da pauaa vriandan
an kannissan aphalan.
Van Vlatan hiald aan sahittaranda impravisatia avar hat gawraakta
artikal dria an varldaarda ziah niat daar dit artikal ta latan waarhandan
ani angazantan zijn maning ta gavan. Da taganraaatia is niat bakand.
Latar daad Van Vlatan aan vaarstaI arn anikal dria niat ta latan galdan
vans hat twaada daal van da avand, hat mamant waarap da sprakars
aptradan. Hat bastunr —andar laiding van H.J. JardansI- waas dit
vaarstal af.
Nag arnstigar kraag hij hat niat daaalfda Jardans aan da sink bij da
kwastia van da Davantar waidagrandan. Dia standan van audshar tar
basahikking van da “Granthargars” dia da grandan als hun parsaan-
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lijk aigandam vvaran gaan baaahanwan. Van Vlatan vand dit aaaaiaal
an was vaaratandar van hat apnianvv in bahaar naman van da grandan
daar da gamaanta. Da graatbnrgara kandan aahadalaaa gaatald vvar-
dan daar hnn hat raaht ta varlanan ankala atnka vaa ap da grandan ta
latan graaan af -indian aij dit niat vvanatan- daar uitkaring van aan
galdbedrag.
Ean aannnjaaia van da gamaantaraad andaraaaht da kwaatia, waarbij
1-1.] . Jardana ala vardadigar dar “Graatbnrgarraahtan” aptrad. Valgana
Jardana haddan da Graatbnrgara aigandamaraahtan ap da grandan.
Uitaindalijk kaaa da gamaantaraad vaar da vaargaatalda Van
Vlatanragaling, waarbij aan jaarlijkaa apbrangat van 90.000 gnldan
(vaar dia tijd aan aanaianlijk badrag) vaar da gamaanaahap baaahik-
baar kvvarn. Mat dat gald kan da Hagara Burgar Sahaal gafinanaiard
wardan. Van Vlatan aahraaf:

“Wat vraagar dna, in braaddrankan vvaalda, daar ‘t graatbnrgarlijka
vaa vararbard ward, aal thana da varatandaantwikkaling an aplaiding
dar jangdiga Gamaanta-ladan halpan bavardaran.”

Da waidagrandanragaling an hat Sintarklaaafaaat zijn tvvaa aakan dia
vandaag da dag nag in Davantar aan Van Vlatan harinnaran.
Da grata varliaaar in da waidagrandanaaak, Mr. H]. Iardana, nam in
136?, ala praaidant-anratar van hat Davantar Athanaanln, mada da
baaliaaing am Van Viatan’a antalag bij da gamaantaraad aanhangig ta
makan.
Dit was nag niat hat laatata aanfliat mat da farnilia Jardana. Enkala
maandan na hat antalag kraag Van Vlatan hat lattarlijk aan da atak mat
da zaan van aijn vijand. In da aaaiatait ward hij daar Jardana jr. Inal
“talhant-alagan". (knnppalalagan) badraigd. Van Vlatan publiaaarda
in hat Davantar vvaakblad aan aantal apatdiahtjaa andar andara:

Dit’s, Davanrar! mv Riddar
Uw Biarhafd, Srakaanbiddar;
Gij Iaanr ham gaan gem?!
waar vino}! hij Iraaar? - bij Pa .F
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Daaalfda fainilia Jnrdans had nnk a] Tvssnt dc Patnt (la stad uitga-
jaagdfm

Jnhannas van Vlnten's balang vnnr da stad nvarstijgt da klaingaastiga
rnziasfaar vvaarin zich bnvangamalda varwikkalingan afspaaldan.
Dat belang knnn nnk naar vnnan in dn talrijka pnblinatias (man: dan
vijftig) dia hij aan Davantnr kvvastias haaft gawijd.
Bijanndara vannalding daarbij vardiant hat bnakja Ear: viifin! lazingan
nvar da warding an annvikkafing dar said an gamaanta Davanrar.
Vardar pnblinaarda hij Devanters nndsta stadrnnht an sahraaf hij van}
artikalan nvar Davantar pnlitiaka kwastias. Een taalknndiga bijdraga
lavarda hij dnnr hat atymnlngisah varklaran van da banaming
“Davsntar”, din “dada bnnni” batakant.

Van Vlntan’s humanisma

Alla annndntas rand da parsnnn van Jnhannas van Vlntan, knnnan niat
wagnanian dal hij nan bnitangawnnn arnstiga an hartstnnhtalijka
hnnianist vvas, nnk in zijn lavanspraktijk. In dit npziaht vnnnt hij nan
snhril nnntrast mat da gnniala maar amnrala Multatnli.
Van Vlntan’s hnnianisnia dat nndnr invlned van Spinnza staat. is in da
vnlganda pnntan sanian ta vattan:

I. Iadar mans is nnfak an haafi da' npdranht :i dnnr da nnfnur
gagavan magaffikhadan Ia vanvazanhjkan.

Hiannaa is da tnlarantia npdracht vnnr nan iadar dia- anivar zijn aigan
aard raalisaart. Mansan Inat nnanivara mntiavan ( bij vnnrhaald van-
waga bakrnn'lpan aiganbelang) nnanit ‘v’an Vlntan "hninhalaars". Zij
mnetan (anals Burgersdijk) fal bastredan wnrdan. Dit varklaart
waarnni Van Vlntan we] gnad nvarwag knn mat raahtzinnigan niaar
niat mat vrijainnigan. Gaan gamakznnht niaar achthaid. Onidat ar nan
npraahta betrnkkanhaid aanvvazig ninat zijn vnnr hat we] an was van
da rnadarnnns, kan Van Vlntan nnznivarhaid an hypocrisia nn-nit
nngastraft latan passaran. Tnlarantia is bij hani nnnit nnvarschil-
lighaid.
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2. De mene ken afleen zfn geven nae efin Ieven deer met kraehr .te
etreven near emetienet’e, eeet‘afle en ratieneie ennvt'kkeh'ng.

Hee kan de ep eigen zvvakke kraeht aangewezen mene iete van zijn
leven maken, zender te vervallen in peeeimieme? Deer deze vraag
werd Van Vleten gebielegeerd. Uiteindelijk kemt hij tet de eenelneie:
het leven is een geeehenk, laten vve er iete. van maken en er vrelijk hij
blijven. Daarem neemde hij eijn tijdeehrift “De Ievenebede”.
Ale enaf vvezen kentt de ntene ter wereld, hij zal ziehzelf tneeten
beeehaven, maar medemeneen kunnen daarbij we] helpen. Van
Vleten’e keleeeale arbeid hij het beeehikbaar ete‘llen veer brede lagen
van de bevelkjng van enltnnrbrennen nit het verleden had veeral pew
dagegieehe bednelingen.
Het venn geven aan het leven gaat bepaald niet vanzelf, daar meet de
ntene ennphendelijk en Inet alle inzet veer veehten. De tnene is
entringd deer allerlei gevaren die het preeee kunnen blekkeren zeale
gentakzneht, ege‘t’etne en verelaving (jenevet beechenwde hij ale
velkevergif).
Kraehtig meet de rnene eieheelf ter hand nemen en meeilijk tee-
gankelijke gebieden gaan verkennen die hem niet alleen knnnen red-
den van de gevaren, rnaar die hem nek enllen “veredelen”.
Hij enderaeheidt ale dergelijke “zingevingegebieden”: de knnet, de
natnnt en het eeeiale leven. De ntene meet eieh begeven in deze grete
betekenieverbanden, die in aerate inetantie bniten hemzelf liggen. De
betekenieeen meeten vervelgene naar binnen werden gebraeht, ge‘t‘n-
ternalieeerd. De intenee genehtheid en die betekeniaverbanden dnidt
Van Vleten aan met de term “liefde”. Je een het energieke betrekkene
heid knnnen neernen. De mena treedt nit eieheelf treedt en vindt via
de buitenwereld 3i were identiteit. Omdat de natuur de meneen ver-
eehillend vermt, leidt dit tet niteenlepende reenltaten.
Daarbij meet een halane entetaan tueeen het ratienele en het erne-
tienele. Elke mena die zuiver en eeht zieheelf verweeenlijkt, draagt bij
aan het beeehavingepteeee. Daarent vend Van Vleten bijveerbeeld
nfiddeleenwee knnetnitingen niet mindenvaardig aan die van zijn tijd,
heezeer ze eek vannit een andere levenebeeehenwing tet stand
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gekemen waren. Waardevel is wat waaraehtig is.
In aijn hnmanisme entkwam Van Vleten zewel aan geedkeep negen-
tiende eenws veernitgangsratienalisme (inelnsief maraisme} als aan
een Sehepenhaneriaans pessimisme. Veel engelevigen vervielen
namelijk tet diepe wanheep aedra zij aieh ten velle de haehelijke
pesitie van de mens realiseerden (Dit hemanistiseh pessimisme laat
zieh kraehtig samenvatten met: We Iepen hier ep eerde meer rend
sender re weten wearers: ef weertee, getreiterd deer etters en de hep
gek gesenra‘ deer fdieten met eHerhende "epenberingen”).
Van Vieten‘s wenderlijk realistiseh eptimisme had aijn basis in de
leer van Spineaa, ef beter geaegd. in de Vletiaanse interpretatie daaI-
van. Ze sehreef hij eens: “Het theeretiseh Pessimisme wijaen we af
met de praktisehe raad van Spineza: indien gij ‘t aan de galg beter
denkt te hebben dan ep nw steel. zee hang 11 en"?1

3.Het hamenisme is een Ievensprektfik en geee vrijbir'jvende theerie.

De eehte humanist brengt in praktijk wat hij predikt. Van Vieten was
met name ze deer Spineaa gefaseineerd emdat diens perseenlijk
leven velkemen in harmenie was met zijn leer.
In Van Vletens‘s visie beheert de mens waardevel te aijn veer de
medemens en derhalve eek veer de maatsehappij.
Overeenstemming tnssen theerie en praktijk is de maatstaf waannee
hij anderen beeerdeelt. Ze werdt het minder verwenderlijk dat hij
Mnltatnli (waarmee hij aanvankelijk bevriend was) hard en
enephendelijk heeft aangevallen. Niet vanwege de denkbeelden. Daar
waren ze het we] ever eens, maar vanwege het -in de egen van Van
1v'lteten- immerele karakter van Multatnli’s levenswandel. Daar had
Van Vleten wel een beeld van. Hij had, met enkele vrienden, het gezin
Multatnli jarenlang veer de finaneieZle endergang beheed.
Op aijn baurt was Multatnli negal benanwd veer Van Vleten. Hij
beweerde dat hij geen pen meer en papier ken krij gen na Van Vleten’s
laatste en meest dedelijke nitval (Onkreid eea'er de tense).

I
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Tat slut

Tan slntta hat antwnnrd up :12 vraag waarmae dit bnakja startta: vvat
hsbbsn Gssrt Grunts an Van ‘v’lntsn mat slkaar ta maksn? Hat lijksn
wazans van varschillanda planatan. Tach waran as varvulcl van san-
zalfda suivar vuur: baidsn intans gaintarassaard in culturala an
maatschappalijka vraagstukkan.
Zs daelden da ”allss 0f mats” mantalitait inclusiaf da afkaer van
halfhsid an huichalarij. Dnnr hun cnmpmmislnaa hfluding kvvamsn as-
in cnnflict mat da aumritcimn van hun tijd.
Oak is sen nvamanknmst hun gazamanlijka gadachta dat ds mans
zichzslf dam sigan inspannmg tut ssn vnlmaaktsr vvszcn must bust-
saran. Zavval ds Modama Davntia als Van Vlntan kanda bij dit prscas
san psychologisch nflndsakalijka ml ma aan hat vnnrbaald van
andaran: da imitatin {navalging}. De madame: davntan schmvsn daar-
vnnr bingrafisa'n van illustara vnnrgangars. Van Vlnten schreef in dis
gEESt [Ivar Spinoza.
Wat hat gflds- an upanbaringsgaluuf bans-ft staan as mcht tagannvar
alkaar. Er 2i meat varschillsn: 1Van Vlman baplait tfllsrantis vflnr
andarsdankandsn {mits dis niat huichalan) an hseft sen gahesl antlers
visia up da vmuw dan zijn vasrtisnds aauwsc vflnrgangar.
Za knmsn wear nveraen in hat benadmkkan van. hat balang van de
praktijk van het lsvsn. Is must ja niet tamgtmkkan uit dc wamld, maaI
je juist in da warsld bagavsn.
Wat bij da madame: dsvman bagnnnan vvas vindt zijn vnltuniing bij
Van Vlntan: dc cirkal is fond.

Na hat nptnsdsn van Jnhannas van Vlman haaft Davantar gasn baan-
bmksnda humanismn mast vnflrtgsbracht. Hat humanism: vindt in
ham sen vnnrlnpig sindstatinn. De nntwikkaling, meals dour Van
Vlntan up gang gabracht, mnndda in 1946 uit in da nprichting van hat
Humanistisch verbnnd.

Dit bnakjs schatst 400 jaar Davantar lavansbaschnuwalijka
gsschisdenis. In het varhaal knmt hat humanisma naaI vim-an als EEI‘I
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varwurvanhaid dia met veal strijd en tegenslag tut stand is geknman.
De Untwikkelingsgang in Devenler is exemplarisch war die van
Naderland en zelfs geheel West-Eurnpa.
Het humanisme is 0113, laat-twintigste eeuwse Eumpeanen, in d:
5+:t gewm‘pen. Hue anal hat WEE!" kan wagglippfln, bewij 5t flflk d1:
geschiedenis van daze: eeuw.

Agricula: grundlegger van hat Devflntcr Humanism:
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RONDWANDELING

De everblijfaelen van het Deventer humanianie zijn Ineer in de biblin-
theken en heefden en harten van menaen te vinden clan ep atraat. Teeh
willen we deer de atraten van Deventer lepend af en tee verwijlen bij
de plaataen waar zieh eena de beapreken denkera bevenden.
Zeala Seeratea en Phaedrua wandelend langa de rivier de Iliana in de
buurt van Athene {de neratad van het humaniame} in de npenlneht
fileaefeerden, kunnen wij peinzend en pratend de Ilaaelatad Deventer
dnnrkruiaen.
Op elke plek znllen we nek figunrlijk atilataan bij een kennierkende
uitapraak van een Deventer humanist. Dat die gezegden seine tegen-
apraak nitlekken, verlevendigt en verdiept de wandeling. Daannm aijn
anderadenkenden van harte uitgenedigd rnee te lepen.

Brink

Onae rendwandeling begint ep het grete Deventennarktplein: de
Brink. We vertrekken vanaf de Wilhelniinafentijn, tet stand gekemen
in 1898, het jaar waarin Wilhelmina gekrnond werd. De danie np de
fnntijn atelt niet de jeugdige vnratin veer, maar de Deventer atada-
rnaagd met vredeapalni en Deventer wapen inelnaief adelaar, die de
hand me! het Dnitae keizenrijk aymbnliaeert.
Ann de reehterkant (ale we met nnae rug naar de Wang gaan ataan) ligt
de veennalig bieaeeep “Lnner”. We ataan nu nngeveer ep de plek
waar Geert Greete zijn beeken verbrandde.
Op de heek Brinkelatraat, ep de plek van het hnidige eafe “De
Beeniel”, kwani Geert Greete Int inkeer. Daar atend het hnia waarin
hij np dat mement bij zijn enin wnnnde. In hetzelfde hnia zen hij eek
geberen zijn.T2

Geert Grente:
Een enreehrvanrdige we: ef ennatimtie is Hie: bindend, neck is de
mens in geweten verpiiehr zieh dnnrnnn re hnuden.”
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We ateken het plein naar reehte ever en lepen langa het Albert
Schweitzer atandbeeld met de tekat eerbied veer het levee. Dene
nienalievende arta verbleef graag in Deventer en verklaarde dat hij het
liefat apeelde ep het ergel van de Lehuinuakerk. {hij zei dat eek wel
ever andere ergela) Het dankbare Deventer riehtte veer hern een fera
nitgevallen atandbeeld era. In de blaafentiaehe velkaniend vverdt het
”Stalin” geneernd.

Vanaf dit beeld lepen we naar reehta, de inhant tnaaen de hnizen, de
Penninekaheek in.
Het hnia in de reehterheek illnatreert ep een enieke manier de
levenabeaehenwelijke atrijd in de zeatiende eeuvv.
Het vijftiendes‘aeatiende eeuvva humaniame aiet rnen tereg in de
renaiaaanee—ernamenten die de gevel veraieren. Bijzender ia hierbij de
aanweaigheid van de allegeriaehe vrenwenfiguren die de dengden
representeren. Twee greepen dengden werden er enderaeheiden: de
kardinale ef klaaaieke dengden die entleend vvaren aan de heidenae
0ndheid en de ehriatelijke dengden. De kardinale dengden waren
Predentia (veerziehtigheid), Juatitia {reehtvaardigheid}, Fertitnde
(standvaatigheidJ en Temperantia (matigheid). De ehriatelijke ef
pauliniaehe dengden {entleend aan de Apeatel Paultta, 1. Ker. 13:33 )
vvaren Fidea (geleef), Spea (heep) en Caritaa (liefde). De vertnenging
van christendern en klaaaieke endheid ia typiaeh veer het humaniame
van de vijftiende en aeatiende eeuvv.
Naar de gevei kjjkend. zien vve, van beven naar beneden, van linka
naar reehta: Fertitude (rnet gebreken znil), Temperantia (zender de
gebruikelijke kan en aehaal), Caritaa [met naakt kindje), Prudentia
(zender de gehruikelijke epiegel en alang), Fidea (met kruia) en Spea
(met anker en kreen). Juatitia enbreekt, zij zen ep de tep van de gevel
hebben geataan. De Deventer kunatenaar Jillea Waagtneeater heeft
enlanga een nienw beeld van deze dame vervaardigd. Naar ver-
vvaehting aal dit knnatwerk in de leep van 1996 zijn plaata krijgen ep
de tep van de gevel.
De atrijd tnaaen ealviniame en kathelieianie blijkt uit de gevelaprenk:
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ALST GODT BEHAGET BETER BENYT ALS BECLAGET
(Als het ged behaagt, kun je beter benijd werden dan beldaagd}

Dit is het veerbeeld van een typisehe ealvinistisehe “nijdsprenk”.
“De gedaehte eraehter is dat God de deer hem uitverkerenen reeds in
dit Ieven Inet materiieile welvaart zegent.
1Vreenid geneeg is dit huis gebeuwd [in de periede van geds-
dienststrijd) deer de sehatrijke katheliek Herman de Penninek!
Missehien bedeelde hij te zeggen: als de pretestantse gedaehte (Ged
geeft aan de uitverkerenen welvaart) klept, is het kathelieisrne het
juiste geleef!
In de aeventiende eenw was het hnis een kathelieke sehuilkerk, vanaf
de negentiende eeuw is in het pand de deepsgesinde kerk gevestigd.
We draaien ens ern, steken het plein in de lengteriehting ever en lepen
naar het laat-gethisehe Waaggebeuw. Hierin is een museum gevestigd
dat veel inferinatie bevat ever de Deventer gesehiedenis. Geert
Greete (althans zijn sehedel enlenkele beenderen) heefi: in dit muse-
um zijn laatste rustplaats gekregen. U kunt de sehedel daar bewende-
ren. in breederlijk gezelsehap van die van Flerens Radewijns. We
passeren de Waag reehts en lepen veerbij de biblietheek, reehtsaf de
Assenstraat in.

AssenstraaflBnrsestraaterte Assenstraat

Als we de Assenstraat inkijken zien we dat de straat enigszins
eniheeg leept. Op de hier aanweaige aandduin daehten de eerste
beweners van Deventer veilig te zijn veer het IJsselwater. (emstreeks
800 was de 1]ssel veel breder dan nu)
Aan de linkerkant passeren we de panden nr. 34 en 315MB. 013 deae
plek zijn de ruitjes gevenden met de vermeedelijke teksten van
Ceernhert. Het velgende eitaat is afkenistig nil zijn Zedekansr, def is
weir'evensknnsr:

He: is gemekkeiijker Iegenspeed geee’ re kennen dregen den weeidefi
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Up {in plak wat nu Assanstraat 52-30 is. stnndan da huiaan waarin
Jnhannas van 1v’lntan an Tyssnt da Patnt habban gawnnnd. Van Vlnten
wannda in het rachtardaal, Tyssnt links. 0p da takaning hiarnndar van
da situatia rnnd da aanwwissaling wnnnda 1v’an Vlntan np nr. 40-32R
an Tyssnt np nnnimar 42. In hat laatstgannanida pand was anistraaks
1900 nan knak— an snikanvarkfabriak gsvastigd an van 1911 but 1919
hat Eersta Davantar Binscnnpthaatar Schaik. Bij hat bambardarnant
van 6 fabrnari 1945 lisp hat pand aware: snhada 013. In 1933 ward hat
gaslnnpt. Ean npdracht vnnr pnzaalliafhabbars:
Probes]: mat bahnlp van da takaning da asacta plak ta lnkalisaran van
da waningan van Tyssnt da Paint an Jnhannas van Vlntan.

E
a , _

11—1!
13 mm: H EIEIEIEB BBB BBB . . .El

E1 -' r
.q.

43 45-44 42 413L321. 40-3211 313—23 26-14

Op daze plaats waar hnndardan pnblicatias van Van Vlntan Int stand
kwainan, nvardankan wa zijn nitspraak:
Wis he: have” wnarnnhtig wi! ganistsn, mast hart hsbbsn an hart
handsn vanr ds dingsn. Dar is ds £33 an ds fans dis iadar up zfin Is-
vsnsbnnn mas must krfigsn.“

Da aarsta sn-aat links is da Bursastraat. Daze straat Inpan we even in.
Op da plak waar vrnagar cla uitgavarij Klnwar gavastigd was (an hat
aind van da straat bavindt aich Ban stanan bask dat daaraan hsrinnart),
staat nu hat Davantar stadhnis. 0p hat plavaisal rnndnln hat stadhnis
zijn allarlai druktakstan aangabrachl dis vanvijzan naar da drak-
karsstad dis Davantar a1 handardan jaran is.
Da naani Bursastraat is afknmstig van da “Bursa Casana". Ninnlaas
van Cnsa snhraaf sans: '
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In cite dingcn ward! he: hectic! wecrspiegefd. hnewcl in dc mans np
vclmnnktcr wtjac rice in dc dingcn. In dc zen is he! hecinf besfntcn
nnnr dc nntnnr van het ann-aijn, nict nnnr dc nnmnr van het rnnnn-
ztjn. Elk schepse! is aniek. De wcrcid zen er nict atjn nis dc nficnder-
iijkc dingcn cr nict warren. Zt'j ken siechts bestcnn sis vccihcid. niet
nits eenhct’dfi”

We lepen nu temg en slaan links dc Assenstraat weer.
0p nummer 10 bevindt aich het nit 1550 daterende huis “De Weael".
Dit is het vreegste vncrbeeld van renaissancebenw dat in de stad te
bezichtigen is. Het huis is gebnuwd np het mnment dat het Deventer
humanisme al ever aijn hncgtepunt heen was. De verschniving van
verticaal naar heriznntaal is typisch vnnr de vrnege renaissance. znals
nnk de hcl- en bnlvcrmige cnnsnles. {dragende stukken) De nitste—
kende mannen- en vreuwenknppen is een mntief dat veer het eerst bij
de bauw van het hcspitaal te Flerence is teegepast. Geccnclndeerd
kan wnrden dat de Italiaanse renaissance eerst literair en filnsefisch
naar Deventer is gekcmen (vanaf 1430 via Agriccla en Wessel) en dat
de architectcnische beinvlneding veel later heeft plaats gevcnclen.
We lnpen verder en treffen np nnmmer 4 (tegennver tie Vieeshcn-
werstraat) een huis aan in de stijl van Vingbnnns. Op deze vcnrmalige
apotheek is de spreuk aangebracht: “Dee fidendum mediis utendnm”
hetekent: je meet up gnd vertrcrnwen, maar we] je medicijn blijven
gebrniken.
Hier wnrdt de Assenstraat smaller en verandert in de knrte
Assenstraat. De eerst velgende dwarsstraat is tie Lange Bis-
schnpstraat.

Lange Bisschnpstraat

Op de hnek Kerte AssenstraaU'Lange Bisschcpstraat kijken we {in het
verlengde van de Knrte Assenstraat) de verte tegen tie prcnsdij aan,
het endste huis van Nederland. De prenst was de plaatsvervanger van
de bisschnp van Utrecht. Nicnlaas van Cusa lngeerde waarschijnlijk
in dit hnis.
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Wij lepen reehts de Lange Bissehepstraat in.
0p nr. 29 (1111 het meest linkse pand van de f1rn1a Duthler) weende de
bereemde drnkker Richard Pafraet en zijn n1instens even bereemde
huisgeneet Alexander Hegius. In dit hnis heeft Agrieela versehillende
n1alen gelegeerd. Van hem is de uitspraak:

Het is de fiiesefie die ees re middee vee de greie wirwer een
meeseiijke wisseiveiiigheden een veiiige iheishevee geeft weer we
render sergen kennee veri?iifliveri.lrE

Eveneens in de Lange Bissehnpstraat weende Descartes. Helaas
weten we niet in welk hnis hij geweend heeft.

Descartes:

Nieis ier wereiri is 2e reehrveerriig verdeeid eis her geeeeri versrerid:
geweenirjk ieeners mEEHI men in iiit epziehi re geed veerziee re 2:i
riei‘ reifi: wie eeders her meeiiiiksi revreriee aiin i‘e sieiiee, er meestei
niei meer ven veriengeri den wet zij ei hebbee.79

We slaan n11 de eerste straat links in: de Pentsteeg.

Pentsteeg

De Pentsteeg deerlepend zien we links een een epen plek. Tegenever
dmkkerij Weertman. ep de plaats van de verheging in het terrein,
bevend zieh het Heer Herenshuis, het fratershuis van de breeders van
het Geniene Leven. Het enige wat er n11 van rest is de niet veer het
publiek tnegmikelijke kelder. In dit fraterhnis heeft Zerbelt van
Zntphen zijn werk gesehreven.

Bij ei zijn geesieiijke eefeeiegee meet de mees rife eindrieei veer
egeri heeeen: reiverheici ven her: en iiefriefi”

Als we naaI reehts deerlepen trefien we de resten aan van de kapel
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van hat Lannna van Diaaahnia, nan vaatiging van da anatara van hat
Garnena Laval]. Op da mum in aan gadankplaat bavaatigd mat da
takat: “Hiar wnnndan da anatera daa Gamaanan Lavana patrnnaa Sint
Caailia". 0p initiatiaf van Mavr. I.C.J.C. van Nntan ia nan aantal van
daaa gadankplatan in da atad aangabraaht up plaataan dia van balang
zijn gawaaat vnnr da Mndarna Davntia. Tijdana nnza wandaling
knman we ar nag dria tagan.
Hat Larnrna van Diaaahnia is in da zavantianda aauvv in gabrnik
gannlnan dnnr hat ALhanaanIn Illnatra, da Davantar Hngaaahnnl. In da
kapal, vvaarvan vva nu da raatan aian, aprak Scandarna aijn ape-
ningarada nit. Tyaant da Patnt haaft up daza plaata zijn laaaan gagavan.
Van ham is da uitapraak:

Hat Ea aan grara vanvnnndnaid vnn da mans afah Ia varbaafdan dnf gad
an Hafda vnar harn an da handva! arnfdia a'a nnrda in vargaffiking mar
ha! nnfvarann: is, aan nnraibnnr nnnfnf ararran Inn! drnnian wnnrvnn
da kfar'nara wnnraahijnffik gmtar is dnn da an! dia wrj bawnnanfl'

Engaatraat

Vanaf da raatan van hat Lannna van Diaaaklnnatar naman we de aarata
atraat Iaahta (da Engaatraat) an lnpan naar da Brnadarankark. Gaarl;
Granta znn ankala van aijn barnarnda prakan in clean kark gahnudan
hv.=:l:*)1:n:n.Eu Oak Jan Brngnlan {“pratan ala Brugrnan”) din bavriand vvaa
mat da Brnadara van hat Gamana Lavan, ann hiar gapraakt habban.
Da np aaatian natnber 1940 nnthnlda gadankataan bevat aan kan-
markanda takat van Granta:

Vaar nHa dint: dnnar nn' gaaI. an: ghi ghaaaraffka biida sift.
Uwa gnabraka .vnHan U miannghan, rnar niar bannxran naah badrnak-
EH33

(Hat lijkt ma vnnral guard dat ja blij van gaaat bent,
ja rnnat aan hakal habban aan ja taknrtknmingan, maar aa magan ja
niat banauwan nf dapraaaiaf makan)
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Vanuit de kerk lepen vve vveer terng de Engestraat in. De eerste straat
reehts is de Bagijnenstraat, daar bevnnd zieh het hnis van Geert
Greete (ep de plek van het Grate en Veerster Gasthuis).
De Engestraat mendt nit ep de Strentarkt.

Strnmarkt

0p de heek Engestraattreniarkt weende eens Flarens Radevvijns.
Hier werd de breedersehap van het Geniene Leven gestieht. Teen het
huis te klein werd, verhnisden de breeders {in 1391) naar de Pent-
steeg.
We lepen de Streniarkt up. In het hnis reehts np nr.8 wennde de steile
ealvinist Jaeebus Revius.
We slaan de eerste straat reehts in: de Papenstraat.

Papenstraat

In het begin van de Papenstraat (aan de reehterkant) stand de pastnrie
van de Lievevreuwenkerk. Hier stierf in 1450 Willem van Loehern, de
stadspastenr riie ep het Ceneilie van Censtanz als gevelniaehtige van
de universiteit van Parijs en de bissehep van Utreeht de breeders van
het Gemene Leven hartsteehtelijk verdedigde. Merle dankzij aijn plei-
deni nntkvvam de Mederne Devetie aan verkettering. En van Willem
van Loehent’s epvelgers Pheeenius legde een eenvv later de basis
veer de amenaeumbiblietheek.
We passeren np nr. 24;“26 het huis van de faniilie Jerdens, die up zn'n
bijzendere vvijae in dit beekje besehreven staat.
‘v’ervelgens nemen we de eerste straat links: het Kleester.

Klnnster

Oinstreeks 1400 weende hier een aekere Reinier Buisken. Ongeveer
i405 stelcle deze weenrninne besehikhaar aan Elsebe Yes, een zuster
van het Gentene Leven afkernstig nit het Mr. Geertshnis, en haar
bejaarde meeder. Hiernit entvvikkelde aieh een bleeiende vestiging
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van de zosters van het Gemene Leven. Versehillende uitbreidingen
zorgde voor een oomples van gebouvven. De misleidende naam
“Klooster” dateert pas van na 1550. (zusters van het Gemene Leven
maakten geen deel uit van een kloosterordc) Vanaf die tijd sprak men
over het “Agnesklooster”. Sint Agnes was de pao‘oonheilige van het
huis.
We passeren eerst aan de linkerkant het Deventer arehief. (let op de
bijaondere deuren)
Aan de reohterkant is de Athenaeumbihliotheek gevestigd, de oudste
wereldlijke bibliotheek van west-Europa. Met de aankoop door de
gemeente van het boekenbezit van de pastoor uit de Papenstraat
(Phoeonius) begint de stadsbibliotheek. De tweede oude kem is het
boekenbezit van het Heer Florenshuis. De derde component bestaat
uit boeken van de opgeheven Harderwijker Hogesehool, die in 1820
near Deventer zijn gekomen. Dene bibliotheek bevat veel informatie
over Deventer gesehiedenis. Vermeldenswaard is de Van
Vloteneolleetie met onder andere dit eigenhandig ontvverp voor de
titel van zijn pamflet tegen het kappen van een olm te Haarlem:

.. .|_ ." I.“ _l I-""[’r‘.'L__-E" _- 'i'i'iEI'ii'I-f. y'._-_'_I . 1,. . . - ' '
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Grete Kerkllef

Vanaf de Athenaenrnbiblietheek lepen vve links de Neerdenbergstraat
in en kenien ep het Grete Kerkhef nit.
We passeren eerst aan de linkerkant de vervallen Mariakerk. Deventer
is rijk aan antiquariaten. Links signaleren vve het antiquariaat
Grnsehke, reehts dat van Jehan Benvvrneester. Hij is de grete rnan
aehter de jaarlijkse Deventer beekenniarkten. Oek zette hij zieh zeer
in veer het tet leven vvekken van het Grete Kerkhef. lv'anvvege zijn
grete verdiensten is hern de eretitel “Burgerneester van het Grete
Kerkhef’ verleend.
Langs de teren lepend steken vve het plein ever.
Op Grete Kerkhef 5J6 bevend zieh rile latijnse seheel. In de gevel zijn
niedaillens aangebraeht van bekende leerlingen. Van links naar
reehts: Geert Greete, Theinas a Kempis, Adriaan Beeyens (pans
Adriaan VI) en de reeter Alexander Hegins.
Overigens hebben deze leerlingen geen van allen ep deae plek hnn
epleiding gevelgd. Datzelfde geldt waarsehijnlijk veer Erasmus die
beven de deer in een snijraarn is afgebeeld. Hij sehreef eens:

He: is wenselfiker een zwijn re zijn den een engeleerd an sleek! mans“

Het hnis ep de heek Pelstraatrete Kerkhef heeft een rijke traditie.
In 1453 vveende Albert die Sehriver er. Hij gaf les aan de kapit-
telseheel en vervaardigde handgesehreven beeken. In 1436 werd het
pand eigendeni van Jaeeb van Breda, een befaarnd Deventer drukker.

We steken we de Pelstraat ever en passeren het stadhnis. De veerge-
vel naar een entvverp van Jaeeb Reman dateert nit 1692. We nenien
de eerste vveg reehts en belanden ep de Grete Peet.

Greta Peet

SeeiEteit tie Hereniging, het veerrnalige Athenaenrn Illnstre, is het
eindpnnt van deae rendwandeling. We begennen enze wandeling met
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Geefl Grants, we befiindigen hen1 rnet Jahannes van Vlnten. Véér de
sneiEteit staat het Van Vlntengedenkteken. Een werk van Hans Mes.
Het symboliseert sewel de menselijke verbondenheicl 31s het neeit
vnltnnid zijn van de n'rens. Erin npgennmen is de nitspraak van JGhan-
nes van Vlnten:

De mens en de mnersehappij beginner: br‘j ieder van ens.

Als we met enze rug naar de seeiEteit gaan staan sien we links
in de bangle een gnthisehe trapgevel en spitsbnngvensters. Het zijn de
resten van de kapittelsehnnl. Hier hebben Geert Grante, Themas s
Kempis, Nienlaas van Cusa en n'rissehien Erasmus up sehnnl gezeten.
Hat jaar van nverplaatsing van de sehnnl naar het Grate Kerkhnf is
niet preeies bekend, rnaar heeft waarsehijnlijk eerst rend 1490 plaats-
gevnndenfifi
We beéindigen enze rendleiding ep cleze plek waar Geert Greete en
Johannes van Vlnten elkaar weer nntrnaeten.

Gedenkteken Johannes van
VIC-ten



Naten

' Mijn dank gaat nit naar |[:I‘rlga Banki, Jan Eeaaus, Willem Burger en Hans
1'Iui'elcll'mis vaar hnn aannnentaar ap een eerdere versie van dit baekwerkje.
Piet Bakker dank ik vaar het drukklaar Inaken van de tekst.
1 Hierbij maet het valgende apgemerkt warden: Als Murinellius verrnaard is
(hetgeen niet helernaal zeker is) dan is dill: waarsehijnlijk niet gebeurd van-
vvege sijn denkbeelden. {sie haafdstnk 11)
3 Mihi, qui sub amni ligna frandada et in amni aalle sublimi farnieatus snnr
, In: J. Raelink De maderne devan'e, Kampen, a.j. (196?), 13.13.
4 Kaah heeft heweerd clat Graate getranvvcl is gesveest. Het is ananidelijk
wear hij daze apinia ap baseercle. Zia: Anfan Kaeh herinnerd, Een vrienden-
haekje, Deventer 1992, p.134.
5 De apvattingen van de seatie van de “Vrije Geest” kennen we nitsluitend
uit de verhalen van de tegenstanders. Hel is de vraag af dit heeld jnist is.
Over Graate’s ketterjaaht, aie Hyma, The Christian Renaissanee. A hysrarv
af the 'Devaa'a maaerna’, 2111. ed. Hamden, 1965, [11130131.
'5 J. Alberts Mademe Devatie, Bussuni, 1969, p.111.
3' In hell traetaal fie preaasis vestibas, p. 2?, uitgave Wiistenhaf‘f, Den Haag,
1390.
3 1i."a1gens B. de Ligt Erasmus, Begrepen air de gees! der renaissanee,
Arnhem, 1936.
9 Bedaeld wardt de hekende strijcl tnssen naminalislne en realisme. Graate
was avertuigt nannnalist. Meer infarmatie aver beide strarningen is in elke
filasafiegesahiedenis te vinden. Zie bijvaarbeeid. H.J. Stiirig Geseniedenis
van efefiiasafie I, Utrecht, 19710, 11:224-233.
1” Cit. in: Kane gesenieaenis aer Nedertandsene Ietteren, 2e dr. Tiel, 18?].
Van Vlaten publieeerde in bet Nederiandseh Anz'nief vaar Kerkgesehiedenis
‘sedelijke Taespraak van Geert Graate’ (1354, p. 295-301).
H Zie Hyma, ap. eit. p.115.
11 Aangehaald in: B. de Ligt, ap. ait., p.91.

I

H In: Renavaairar; eenige grepen air de gea‘aante-ivisseiingen, wisseivai-
iigneden, nemieawingen en herseheppingen in den annvikkeiingsgang def
Sin! Radbaaa-srienring re Devenrer aid Yssei, Brugge, 1931.
14 De kvvestie in hmverre de Inaderne devatie humanistisah genaernd mag
warden is een ande strijdvraag. Zie 11v. Banger, Her nanranr'sme in de fade
eeaw, Graningen, 1966, p.19.
15 Raelink ap. ait.,p.23.
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“5 Volgans Roswaida in: Her fever: van Thomas“ a Kempis, Zia F. van Eok a.a.,
Her nveede eenwfeesr van het Athennenm ”lustre re Devenrer, Davantar 1330
p. 4?.
1? Cf. H. Bongar, op. oit.,Groningan, 1966, p.10
lfi'Bde Ligt, op. on. p.541.
[9 Zia Post, The modern devotion, Leiden, 1968, p.358.
1” Gedeakhoek van het sredet'flk gymnasium re Deventer 1' Edd-1943. p.10.
11 Zia Hyma, op. cit. p.262.
3 Cf. J. da Hulln Beseheiden hetrefiende de hervorvnr'ng in Overijssel, aarste
deal Deventer, Deventer, 1399, p. 97.
33 Uit: J. Lindanhoorn Her Brjheis hamnm'sme in Nedariond, Leiden, 1913,
p.415. Tan behoava van da laashaarhaid is da takst aangapast: Bijvoorbaald in
plaats van “Friasland” staat ar “daze strakan”, onnlat heel noord-oost
Nedarland hiaronder hegrapan vverd.
34 In hat baroarncla naetaat over ate menseifike wnomiigheid. (Nadarlandsa
vartaling J. Hemalrijk, Arnhem, 1963}
15 Zia: B. da Ligt, op. oit., p.109.
1‘5 Untlaand aan: Rudolf Agricola Over diofeerien en hamnnr‘sme.
Uitgegeven, ingeier'd en van onntekeningen voorzien door More van der
Poet, Baarn, 1991, p.136 an p.139.
31' Niat hasproken vvordan h.v.: Butahaoh, Kamanar, Haring, Nahamius,
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‘49 J.C.van Slee Da Iiiasrra Senna! van Davanrsr 1639-1378, ‘s-Gravenhage,
1916, p.69.
”*3 Infermatie ever Vedelius is [e vinden in: E.J.W. Pasthumus Meyjes
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(1990). p 111-115. En da raaatia daarop: A. Rosanbarg. ‘Tyssot da Patot and
Jaquas Massa". Doaamaatatiabiad Warkgroap Aahm'aada £3a 23 (1991). p
23—26 an RH. 1|v'annij ‘Answar to Profassor Rosanbarg‘, p. 29-23. 1|v'anrnij
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53 Althans volgans Rosanbarg. Eniga disaussia is mogalijk. Da halangstaL
landa lazar varwijs ik naar Rosanharg, op. ait. pp.59u??.
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‘v’loten Her kostatfiekst van at. Een sehets van Johannes van Wotan,
Deventer. 1991. en EL. van Vloten Een harvstoehtefijk hemetbestannen
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71 va. op. eit.. p. 509 “But Gerard found a worthy guardian in Johannes
Groote. or Oekenbroeek, who seems to have marries a sister of Werner
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7'7 Citaat enleend aan: W. Janeen Geaehiedenia der wfiabegeefle H Van
Originea fer Leibniz. Zutphen. 1921. p.233. Oak dit eitaat is wat taal betreft
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Gerard Burger {gabnran 1943 in “a Graranhage}
wnant ainda 1930 ta Darantar. Hij haaft aan
warma halangstalling rnnr da gearhiadania van
daze stad.

Hat initiatiaf am tat aan gadanktaken ta knman
1mar Johannes van Vlntrn is vnartgaknman nit
aan rurana dia Burger aniga jaran gala-den
gagaran haaft aver bakanda Davantar parsann-
lijkhedaa, waarander Jahannea van \r’lntan.

Burger atndaarda nrthnpadagagiak an Nader-
lands. Hij warkt ala aan dnrant aan aan nplai-
ding rnnr rarplaagknndigan ta Arnhem. Hij
pnbliraarda under andera aver psychiatric bij
1raratandalijk gahandiraptan an —- nndar hat
paeudnniam Geart Pnnrter - aver da gearhiada-
nis van het vraaga raraat in da twaada warald-
anrlng.


