
ISSN 0168-7212 

BATAVIA 
ACADEMICA 

BULLETIN 

VAN DE NEDERLANDSE WERKGROEP 

UNIVERSITEITSGESCHIEDENIS 

VIII (1990) 2 

APA - HOLLAND UNIVERSITY PRESS 
AMSTERDAM & MAARSSEN 



BATAVIA ACADEMICA 

BULLETIN 

VAN DE NEDERLANDSE WERKGROEP 

UNIVERSITEITSGESCHIEDENIS 

VIII (1990) 

APA -HOLLAND UNIVERSITY PRESS 

AMSTERDAM & MAARSSEN 



BATAVIA ACADEMICA 

BULLETIN VAN DE NEDERLANDSE WERKGROEP 
UNIVERSITEITSGESCHIEDENIS 

JAARGANG VIII (1990) (2 afleveringen) 

* * * 

REDACTIE 

J.A.H. Bots, R. Feenstra, W.Th.M. Frijhoff, 
A.M. Luyendijk-Elshout, C.M. Ridderikhoff en 

H. de Ridder-Symoens 

REDACTIE-SECRET ARIAAT 

J .A. H. Bots, Erasmusplein 1, Post bus 9103, 
6500 HD Nijmegen 

SECRET ARIAAT-WERKGROEP 

Mevr. C.M. Ridderikhoff, Marijkestraat 79, 
1111 EJ Diemen, tel. 020-995302 

* * * 

Contributie: lidmaatschap van de Werkgroep f 30,-; studentenf 17 ,50. Het 
lidmaatschap van de Werkgroep geeft recht op het Bulletin. 
Alle betalingen op bankrekeningnummer 42 60 49 519 van de Amro-Bank 
te Rotterdam (postgiro van de bank: 3016), ten name van de Stichting 
Batavia Academica. 

* * * 

Prijs per jaargang voor bibliotheken en instellingen f 25,-; losse nummers 
f 15,- (exclusief BTW) 
Besteladres: 
APA I POSTBUS 122 I NL-3600 AC MAARSSEN I HOLLAND 

© 1990 Holland University Press bv, Amsterdam & Maarssen 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door druk, fotodruk, 
fotocopie, microfilm, of op andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 
No part of this book may be translated or reproduced in any form by print, photoprint, photo
copying, microfilm, or any other means, without the written permission from the publisher. 

ISSN 0168-7212 BATAVIA ACADEMICA VIII (1990) 2 

C. L. HEESAKKERS 

HET NEDERLANDSE ALBUM AMI CORUM 
I 

IN DE PERIODE 1556-1700 

Het gebruik van het Album amicorum is in de Nederlanden bekend 
geworden kort na het midden van de zestiende eeuw. Het totaal der 
bewaarde of uit de literatuur bekend gebleven Nederlandse specimina uit 
de eerste 150 jaar, tot het jaar 1700, bedraagt, voorzover wij nu weten, 
bijna 500 stuks. Om in deze presentatie van dit omvangrijke en zeer 
heterogene materiaal enige lijn aan te brengen, moge in het hier volgende 
een speciaal album als referentiepunt dienen, in wisselwerking waarmee 
een aantal facetten van het fenomeen belicht kunnen worden. Ook al zal 
de keuze van het specimen gezien de voorgeschiedenis van schrijver dezes 
voor de lezer nauwelijks een verrassing zijn, toch lijkt zij alleszins verant
woord, aangezien het hier enerzijds een bijzonder rijk album betreft, dat 
de meeste kenmerken van het genre in zich verenigt en anderzijds een 
albumhouder, die zelf in vele andere alba een inscriptie heeft achtergela
ten en die een unieke plaats inneemt in de vroege Nederlandse albumcul
tuur en de grote verspreiding daarvan. Deze beide factoren maken dit 
album tot een historisch document van bijzondere portee, reden waarom 
voor de bezitter in de grote album-tentoonstelling in het Rijksmuseum 
Meermanno-Westreenianum een bijzondere plaats werd ingeruimd [Alba 
amicorum 1990, p. 118-127]. Deze bezitter is, zoals de lezer reeds heeft 
begrepen, de Leidse humanist en Neolatijnse dichter Janus Dousa, die 
leefde van 1545 tot 1604, en die vanaf de oprichting der Leidse universi
teit in 1575 tot aan zijn dood haar meest opvallende curator is geweest. 
Vanaf zijn studietijd aan de Leuvense universiteit in 1563 tot zijn vertrek 
uit de stad Leiden in 1593 heeft hij zijn album metterdaad gebruikt. 

Voor de goede orde is het wellicht nuttig er nog even aan te herinneren 
dat een album amicorum in het algemeen een cahier of een boek was, 
waarin je je vrienden - in deze periode gaat het nog niet zo vaak om 
vriendinnen - iets kon Iaten schrijven ter documentatie van een allang 
bestaande vriendschap, of, vaker nog, van een recente ontmoeting en 
kennismaking, waaraan men ook graag het etiket vriendschap verbond. De 
vriend mocht een bladzijde uitkiezen, eventueel in de buurt van een 
belangrijke eerdere inscriptor, en daarop zijn naam aanbrengen, liefst in 
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gebed in de in het Latijn gestelde mededeling dat hij schreef ter staving 
van zijn vriendschappelijke betrekking met de albumhouder, en bovendien 
wa?u en wanneer hij dat deed. Wij noemen dat onderdeel de opdracht of 
dedicatie. De inhoud ervan is nogal stereotyp en komt vrijwel altijd neer 
op de feitelijke mededeling, dat auteur X schrijft, eventueel zijn devies 
neerschrijft, uit genegenheid voor albumbezitter Y. Wei krijgt Y vrijwel 
altijd enkele vererende predicaten aan zijn naam toegevoegd: zo schreef 
de botanicus Carolus Clusius, de grondvester van de Leidse Hortus 
botanicus, onder zijn symbolum 'Virtute & ingenio': 'voor de naar afkomst 
en geleerdheid uitblinkende beer Ernst Brinck uit genegenheid mijn 
de vies, te Lei den op 4 mei 1607', Generis nobilitate & doctrina praestanti 
viro Domino Ernesto Brinck benevoli animi causa hon meum symbolum 
adscribebat Carolus Clusius Atrebad Lugduni in Batavis IIII Nonas Maij 
M.D.CVI. [album Ernst Brinck, fol. 68r, KB 133M86, afgebeeld in Alba 
amicorum 1990, p. 16) De inscriptie van Clusius krijgt ditmaal niettemin 
iets aandoenlijks door de toevoeging, dat hij ondanks zijn 81 jaar nog 
geen bril gebruikte: Aetatis annum octogesimum primum agens sine 
vitreorum auxilio. 

Ter opening van de bijdrage liet de inscriptor zijn opdracht graag 
voorafgaan door een lijfspreuk of een of meer toepasselijke citaten, 
ontleend aan de bijbel, de klassieke literatuur, een kerkvader of, heel 
zelden, aan een latere auteur. Iemand als de geleerde Scaliger kon van dit 
voorwerk een complete etalage maken van de zeven exotische talen die hij 
beheerste [album Scriverius, fol . ... , KB 133M5]. Was de inscriptor literair 
begaafd, of dacht hij dat te zijn, dan voegde hij een of meer gedichten 
toe, in de mij toebedeelde periode ook dat bij voorkeur in het Latijn. Was 
hij een beeldend kunstenaar, dan kon hij dat kenbaar maken door een 
tekening, reden waarom men op de genoemde tentoonstelling werkjes van 
Saenredam, Aert van der Neer en Rembrandt kon aantreffen. Kon hij 
bogen op een adellijke afstamming, dan zorgde hij voor een goed gete
kend familiewapen met devies. Viel er nog iets anders te bedenken dat de 
inscriptie tot iets bijzonders kon maken, dan was dat altijd toegestaan. 

Was de inscriptor niets van dit alles, of achtte hij zich te goed voor het 
gebruikelijke stramien, dan kon hij ook met veel minder volstaan. Zo 
hebben met name regerende vorsten en prinsen en andere figuren uit de 
hoogste adel de neiging, hun inscriptie te beperken tot een kale handteke
ning, hooguit begeleid door hun devies, vaak zelfs dat nog cryptisch 
verkort tot de beginletters der woorden, en eventueel een jaartal. Men 
noemt zulke magere, maar hoogst eervolle bijdragen wei minimale inscrip
ties. 

Keren wij nu terug naar ons referentiepunt, het album van Janus 
Dousa, ter illustratie van de historische betekenis die zo'n document kan 
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hebben. Bijna twee decennia geleden was dit album het middelpunt van 
een tentoonstelling in het kader van een internationaal congres van 
Neolatinisten. Het congres vond plaats in Amsterdam, maar voor de 
deelnemers stond een excursie naar Leiden op het programma, omdat zij 
deze stad en haar universiteit beschouwden als de bai<:ermat van de 
Neolatijnse en humanistische cultuur in het Holland van de 16e en 17e 
eeuw. Voor de visualisering van dit Leidse humanisme in de vorm van een 
expositie ging de aandacht bijna vanzelf uit naar de sleutelfiguur bij 
uitstek van de stichting der eerste Hollandse universiteit. In de drie man 
sterke commissie die de stichting moest voorbereiden, was de N eolatijnse 
auteur Dousa immers degene geweest die beschikte over de meeste 
ervaring met het universitaire bedrijf en die bekend was met de inter
nationale academische wereld. Hij was degene die met behulp van zijn 
kennis en ervaring de belangrijkste bijdrage kon leveren aan de vormge
ving van de nieuwe stichting en deze het gezicht kon geven van een 
humanistische universiteit. 

Voor de presentatie nu van zowel de door Dousa in zijn opleidingstijd 
ondergane, als de door hem vanuit zijn maatschappelijke positie uitgeoe
fende invloeden bleek er een vrijwel pasklare handleiding voorhanden in 
de vorm van zijn eigen album amicorum, dat, na een zwerftocht van drie 
eeuwen, thans bijna 100 jaar geleden weer terugkeerde naar de biblio
theek die ooit door dezelfde Dousa was opgezet. Het is immers bekend 
dat Dousa niet aileen het markantste lid in de stichtingscommissie en het 
eerste curatorium der Leidse universiteit is geweest, maar ook haar eerste 
bibliothecaris. 

Janus Dousa behoorde tot de zeldzame albumbezitters die hun boekje 
bijna levenslang bij zich droegen. Dit heeft geleid tot een totaal van ruim 
130 inscripties, waarmee het behoort tot de omvangrijkere specimina uit 
de vroege periode. Onder de inscriptoren uit zijn studententijd bevindt 
zich een aantal vertegenwoordigers van de belangrijkste Hollandse fami
lies, maar prijken ook de namen van enkele leden van de Franse Pleiade. 
De latere inscripties weerspiegelen vele facetten van het wetenschappelij
ke, literaire, culturele en politieke leven in Holland en ook enigermate in 
Engeland. 

De informatie die het album biedt, krijgt er nog een dimensie bij. 
doordat Dousa de ontmoetingen die leidden tot een albumbijdrage, niet 
zelden nader toelichtte met behulp van gedichten, waarin hetzij een 
uitnodiging tot, hetzij een dankbetuiging v66r een bijdrage vervat lag. Zo 
kan een ongedateerde bijdrage een interessante terminus post quem, of 
zelfs een terminus ante quem krijgen. Als voorbeeld van het laatste noem 
ik de ongedateerde bijdrage van de al even genoemde Fransman Joseph 
Scaliger, in die tijd algemeen beschouwd als de grootste geleerde van 
Europa. Zoals bekend, had de hoogleraar Justus Lipsius, het onbetwiste 



40 C. L. HEESAKKERS 

sieraad der jonge universiteit, in 1591 vrij onverwachts Leiden de rug 
toegekeerd en curatoren, professoren en studenten in ontzetting achter
gelaten. Vooral Dousa, die zelf Lipsius naar Leiden had gehaald, was de 
wanhoop nabij. Hij verwoordde zijn verslagenheid in een gedicht met de 
titel: 'Over de ondergang van de Leidse universiteit ten gevolge van het 
heengaan van Lipsius'. 

Lang duurde de shock-toestand in Leiden echter niet. AI gauw kwam 
iemand met het idee, de lege plaats van Lipsius aan te bieden aan nie
mand minder dan de voornoemde Europese beroemdheid Scaliger. In 
eerste instantie moet dit idee toen even absurd geklonken hebben als nu 
het voorstel om het bestuur van RKC te suggereren, Ruud Gullit of 
Marco van Basten te polsen over een transfer van Milaan naar Waalwijk. 
Dat de suggestie echter niet zo dwaas was, bewijst de verdere loop der 
gebeurtenissen. Immers, twee jaar later zat Scaliger inderdaad in Leiden. 
Natuurlijk bevat het album van Dousa een bijdrage van de grote geleerde, 
die helaas een beetje vrouw-onvriendelijk is uitgevallen. Deze bijdrage nu 
mist een datum en een plaats van inschrijving, maar ze is vanzelfsprekend 
steeds als Leids beschouwd. 

Echter, Dousa heeft acht jaar v66r Scaliger's komst naar Leiden een 
gedicht uitgegeven, waarmee hij een nieuw verworven vriend tot een 
albumbijdrage probeerde over te halen, door hem op reeds aanwezige 
imponerende namen te wijzen. Onder de opgesomde inscriptoren treffen 
wij vanzelfsprekend Lipsius aan. Maar, tot onze verrassing, wordt ook 
Scaliger als reeds aanwezig genoemd. Dat impliceert dat diens album
bijdrage niet in Leiden, maar bij een eerdere ontmoeting elders moet zijn 
aangebracht. Het enige tijdstip dat daarvoor in aanmerking komt, zijn 
Dousa's Parijse jaren. Dat betekent, dat Dousa in 1591 Scaliger al 25 jaar 
lang persoonlijk kende. Maar dan is het enerzijds veel minder vreemd dat 
iemand de curator wees op deze potentiele kandidaat voor de opvolging 
van Lipsius. En dan was er anderzijds voor Scaliger in het verre Frankrijk 
ook veel minder reden, om vreemd op te kijken van een uitnodiging der 
Leidse curatoren, aangezien deze ondertekend was door een man, die hij 
25 jaar eerder persoonlijk in Parijs had ontmoet. 

Dousa's album aan de ene kant en zijn zeven poeziebundels aan de 
andere kant vormen a.h.w. een tweeluik, dat rijk is aan informatie betref
fende het academische en sociale milieu waartoe de geleerde edelman 
behoorde. De bundels signaleren bovendien het bestaan van een achttal 
nu verdwenen alba, doordat Dousa de daarvoor vervaardigde gedichten 
ook zelf publiceerde. Dousa gaf zijn albumbijdragen voor anderen 
gaarne een of meer gedichten mee, meestaUn het Latijn, soms, zoals voor 
Jan van Hout, in het Nederlands. Omgekeerd mocht hij van zijn geleerde 
vrienden, humanisten en dichters als hijzelf, literair getinte bijdragen 
tegemoet zien. Om die reden biedt Dousa's album, in combinatie met zijn 
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bijdragen voor andere albumhouders, een venster met een zeldzaam 
uitzicht op het literaire en culturele netwerk dat toen in Holland de toon 
aangaf. 

Dit alles in aanmerking genomen, schijnt de bewering, vele jaren geleden 
op een symposion in Duitsland uitgesproken, dat 'Das Album des Janus 
Do usa a us verschiedenen Grunden zu den interessantesten und kostbarsten 
der in Leiden und iiberhaupt in Holland aufbewahrten/Stammbiicher' 
behoorde, ondanks de vele sindsdien gedane albumvondsten, nog steeds 
opgeld te doen. Anders ligt dat echter voor de zin die de spreker in kwestie 
daar toen nog aan toevoegde: 'Es ist das iilteste Holliindische Album, das 
ich kenne'. Zo'n uitspraak zegt in principe meer over het niveau van de 
kennis van de spreker dan over de ouderdom van het album. 

De geciteerde uitspraak werd gedaan in het kader van een symposion 
in Wolfenbiittel dat symptomatisch was voor een groeiende belangstelling 
voor ons onderwerp [cf. J.-U. Fechner, ed., Stammbiicher als kulturhisto
rische Quellen, Miinchen 1981, p. 117]. Niet aileen in Duitsland en 
Scandinavie, maar ook in Nederland leek het klimaat gunstig om dit nogal 
stiefmoederlijk bedeelde onderdeel der handschriftencollecties meer 
onder de aandacht te brengen en beter te ontsluiten. Directe aanknoping 
bij een geautomatiseerde ontsluiting der geleerdencorrespondenties in de 
Nederlandse collecties bleek helaas nog een illusie, maar de noodzaak het 
bescheiden aangevangen onderzoek voort te zetten vond erkenning. Het 
onderzoek kreeg nieuwe impulsen door de voorzichtig geopperde plannen 
voor een overzichts-tentoonstelling, die een veelzijdig en representatief 
beeld van het verschijnsel album amicorum in de Nederlanden wilde 
geven. Conditio sine qua non voor het maken van een verantwoorde en zo 
veel mogelijk representatieve selectie voor een dergelijke expositie vereis
te immers een voorafgaande, zo volledig mogelijke inventarisatie van het 
beschikbare materiaal. De uitkomsten van de eerste ronde van deze 
inventarisatie vonden hun neerslag in de zogenaamde Voorlopige lijst van 
alba amicorum in de Nederlanden voor 1800 ['s-Gravenhage 1986], die in 
1986 op het door Prof. Klose georganiseerde tweede W olfenbiittelse 
album-symposion ten doop werd gehouden. 

Door deze tussentijdse balans leek het erop dat het album van Dousa 
enigszins aan uniciteit had ingeboet. Het bleek niet aileen niet het oudste 
Nederlandse album te zijn, maar het wist zich zelfs niet in de top-tien 
daarvan te handhaven. Hierbij moet wei worden aangetekend, dat het 
beeld van de computerstatistiek de verhoudingen enigermate vertekent. 
De waarde van het document is daarmee echter geenszins gedaald. Eerder 
is er sprake van een verruiming van ons inzicht in de historische context 
waarin het album functioneerde en daarmee ook weer in het album zelf. 
Bij de voortgaande inventarisatie bleek weldra, dat diverse inscribenten
studiegenoten van Dousa ook zelf een album hadden bezeten. Het bleek 
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juist bijzonder interessant, dat Dousa's album behoorde tot een cluster 
van alba die nauw met elkaar samenhangen, waardoor een soort recon
structie mogelijk wordt van de voortdurend fluctuerende sam ens telling der 
Nederlandse studentenkolonies aan de universiteiten van Leuven en Douai 
en van die in Noord-Frankrijk. De cluster laat zien dat Dousa en zijn 
albumhoudende studievrienden, zoals Adriaan van Mathenesse, Otto van 
der Wijhe en Zeno Muilert, behoorden tot de studerende Hollandse 
jeunesse doree, waarvan de leden successievelijk een studie aanvingen in 
Leuven en vervolgens, aileen of in kleine groepjes, verder zuidwaarts 
trokken om voor kortere of langere tijd halt te houden aan de universitei
ten van Douai, Parijs, Orleans en Bourges. Op elk van deze stations 
konden vriendschappen worden aangeknoopt en door albuminscripties 
gedocumenteerd. Een enkele keer wordt ook het weerzien, dus de tweede, 
en eventueel zelfs de derde ontmoeting, in een toepasselijke aanvulling op 
de inscriptie vastgelegd. Zo bevat de inscriptie van de student Hermannus 
Hass in het album van Jacob van Bronckhorst van Batenburg de me de de
ling dat hij schreef te Douai, scripsit Duaci, zijn vriendschap vernieuwde 
te Parijs, renovata amicitia Parisiis, en bezegelde te Orleans, Confirmata 
Aureliis. [album Bronchorst, fol14r, KB135K26; afbeelding op de stofom
slag van Alba amicorum 1990] 

Dousa's toebehoren tot deze adellijke coterie verklaart, waarom er 
naast de genoemde literaire inscripties in zijn album zoveel getekende 
wapens voorkomen. In de alba van enkele andere jonkers met minder 
culturele interesse nemen de wapens zelfs een overheersende plaats in. 
De uniforme tekenstijl van deze wapens en soms ook hun plaats binnen 
de inscriptie en tenslotte het feit dat dergelijke tekeningen op later 
ingeplakte blaadjes of knipsels staan, wijzen erop, dat ze apart door 
plaatselijke beroepsschilders tegen betaling werden vervaardigd. lets 
dergelijks mag worden aangenomen voor de kostuum-tekeningen van 
regionale klederdrachten, waarvoor sommige, vooral reislustige album
bonders zoveel belangstelling toonden. Zulke tekeningen kon men ter 
plaatse en in serie bestellen of kant en klaar kopen. 

De toenemende populariteit van het albumgebruik, die in de Nederlan
den waarneembaar wordt rond 1560, en de esthetische en commerciele 
mogelijkheden die de gebruikte cahier- of boekvorm bood, brachten 
zestiende-eeuwse boekverkopers op het idee, speciaal voor dit doel 
vervaardigde boekjes in de handel te brengen. Zij staken de albumblaad
jes in fraaie banden en zij lieten ze vooraf gaan door een soort titelblad 
en ander voorwerk. De blaadjes zelf werden bedrukt met fraaie bordures, 
of voorzien van gegraveerde wapenschilden en in een enkel geval zelfs van 
portretten van inspirerende klassieke en bijbelse figuren. 

Een minstens even mooi resultaat kon de albumhouder echter zelf 
bereiken, wanneer hij een bestaand sierlijk gelllustreerd boek, bijvoor-
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beeld een emblematabundel, met blanco bladen liet doorsGhieten, om 
daarop de bijdragen te laten aanbrengen. Dat boodt de inscriptor de 
mogelijkheid, voor zijn inscriptie een plaats uit te zoeken tegenover een 
emblematische voorstelling die hij op zichzelf of op zijn relatie met de 
albumhouder bijzonder van toepassing achtte. Vooral de oudste en talloze 
malen herdrukte emblematabundel van Andrea Alciati is voor dit doel 
gebezigd. [album van Leo en Johannes Roelofs, KB 74 H 20; afbeelding 
Alba amicorum 1990, p. 6] Voor de vroege Nederlandse alba is echter 
opvallend vaak gebruik gemaakt van een ander beeldboekje, de Devises 
heroiques van Claude Paradin, hetzij in de Franse hetzij in de Latijnse 
versie, getiteld Heroica Symbola [album Zenon Muilert, prive-bezit; Alba 
amicorum 1990, p. 46; album Cornelis van Blyenburch, KB 130 E 28; 
afbeelding Alba amicorum 1990, p. 47] De populariteit van Paradin vindt 
zijn verklaring misschien in het relatief grote aandeel dat de adel, die zich 
door dit boekje met adelsdeviezen sterk voelde aangesproken, in het 
vroege Nederlandse albumgebruik heeft gehad. 

De als album gebruikte emblematabundels hebben er wellicht toe 
geleid dat vindingrijke en daartoe bekwame inscriptoren zelf hun emble
matische voorstellingen gingen vervaardigen, soms nauw aansluitend bij 
het gekozen motto. Zo lijkt de spreuk Arte et Marte, 'door wetenschap en 
krijgskunde', een zekere populariteit te genieten, misschien omdat men 
deze zo aardig kon illustreren met de voorstelling van een man die voor 
de rechter-helft gekleed was als geleerde en voor de linker- als soldaat. 
[album Arnoldus Moonen, fol. 257, UBA XXIII A 11; afbeelding Alba 
amicorum 1990. p. 88]]. Een exemplaar van de gedrukte Paradin kreeg 
een bijzonder geslaagde uitbreiding met de spreuk 'In liefden is selden 
wel' en een toepasselijke originele kleurrijke emblematische illustratie 
[album Cornelis van Blyenburch, fol. 161r, KB 130 E 28; afbeelding Alba 
amicorum 1990, p. 49]. 

Onder de alba van de leden van de adel treft men een categorie aan die 
hier speciale vermelding verdient. Dat zijn de alba die werden aangelegd 
door adellijke vrouwen. Enkele ervan voeren ons naar het Antwerpse hof 
van Willem van Oranje. Tot de opvallende trekjes van deze alba behoort 
onder meer de frequentie der boven genoemde minimale inscripties, vaak 
op eenzelfde blad op een kluitje bijeengeschreven, en anderzijds de 
aanwezigheid van soms zeer uitvoerige liedteksten, in het Nederlands of 
het Frans. Bij sommige specimina gaan de liederen overheersen, zodat 
men geneigd is eerder van liedboeken dan van alba te spreken [Alba 
amicorum 1990, p. 128-139]. 

Vanzelfsprekend zijn vrouwenalba geen studentenalba, en vaak zijn het 
ook geen reis-alba. En zo zijn er ook andere categorieen albumbezitters 
die ofwel geen student waren, maar als schilder, koopman of diplomaat 
door Europa trokken, ofwel die niet reisden, maar vanuit een gesettlede 
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positie begonnen aan een album. Een derde variant is een historische 
gebeurtenis die een aantal interessante potentiele inscriptoren bij elkaar 
brengt en daardoor albumhouders aantrekt of zelfs kweekt. Zo leidde de 
Synode van Dordrecht in 1618-1619 tot het ontstaan van de zogenaamde 
synode-alba. Diverse exemplaren daarvan bevatten enkel en aileen inscrip
ties van synode-vaders die bovendien in een vaste volgorde, misschien nog 
beter gezegd rangorde, en binnen het bestek van enkele weken of maan
den, werden aangebracht. Een zekere eentonigheid valt deze alba dan ook 
niet te ontzeggen [Alba amicorum 1990, p. 140-150]. 

Bij de alba uit onze periode is een dergelijke eenvormigheid een 
uitzondering. De uiteenlopende status en levenswijze der albumbezitters 
leidt namelijk bijna vanzelfsprekend tot een uiteenlopende vorm van het 
album. De genoemde vrouwenalba zijn doorgaans van royaler formaat dan 
het gemiddelde reisalbum. Dat laatste immers moest alleen al daarom 
klein zijn, omdat het niet teveel plaats mocht innemen in de bagage. 
Vervolgens, omdat een strak ingebonden smalle bladzijde in een dik 
boekje moeilijker te beschrijven is dan een brede, hebben vele albumhou
ders gekozen voor het zogenaamde oblong-formaat, dus een cahier of 
boekje waarvan de breedte de hoogte in ruime mate overtreft. Zeldzaam 
en origineel is de ovale vorm die bij twee alba uit deze periode werd 
aangetroffen. 

Al deze formaten kunnen gestoken zijn in een bijzondere band. Men 
kan daarvoor perkament of leer gebruiken en dat desgewenst laten 
versieren met goud- of blindstempeling, met zijn naam of initialen en met 
het jaar waarin de verzameling begint. De snede kan worden verguld en 
geciseleerd en de witte papieren blaadjes kunnen worden afgewisseld door 
blaadjes van perkament of van gemarmerd of anderszins gekleurd papier. 

Meerdere eigenaren geven blijk van hun blijvende belangstelling voor 
hun inscriptoren, door hun bijdragen achteraf te verlevendigen met 
gegraveerde portretten, zoals Ernst Brinck deed bij de hierobeven ge
noemde inscriptie van Clusius, of door bij hun namen de leeftijd of 
andere bijzonderheden uit de latere carriere der inscriptoren te vermel
den. Wat hier opvallend veel voorkomt, is het noteren van de overlijdens
datum van de auteurs. 

De nadruk die in het voorgaande werd gelegd op het album van Dousa 
in samenhang met diens studiereis, kan de indruk wekken dat het Neder
landse albumgebruik zich vooral afspeelt in de zuidelijke Nederlanden en 
Frankrijk. Voor de periode tot 1575 is dat tot op zekere hoogte waar. 
Toch moeten in deze voorstelling nuances worden aangebracht. Zo was de 
al genoemde Otto van der Wijhe, die in 1563 in Douai in Dousa's album 
schreef, zelf een jaar eerder aan een eigen album begonnen, echter niet 
in Leuven, maar in Orleans. Hij was dus bij zijn ontmoeting met Dousa al 
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op de terugweg naar Holland. Zoals wij zagen, begon de route naar 
Orleans te Leuven. Maar Leuven was niet de enige mogelijke startplaats 
voor een peregrinatio academica. Ook Keulen heeft als zodanig zijn 
vroege vertegenwoordigers. Voor studenten uit reformatorisch gezinde 
milieu's waren andere Duitse universiteiten, zoals Heidelberg, al vroeg
tijdig een zeker zo voor de hand liggende keuze. 

De grote verrassing bij de inventarisatie in dit opzicht was de kennis
making met het album van Steven van Rhemen uit Deventer, die maar 
liefst acht jaar eerder dan Dousa en zijn bentgenoten, in 1555, met de 
aanleg van een album was begonnen. Het tweede verrassende aspect van 
dit album van Van Rhemen was, dat zijn oudste inscripties werden 
geplaatst in de stad die wij kennen als de bakermat van de Hervorming, 
maar ook als de bakermat van het album amicorum, te weten het Duitse 
Wittenberg. Van Rhemen heeft Luther zelf daar niet meer meegemaakt, 
maar hij was nog wei op tijd om bijdragen van de hand van diens naaste 
medewerkers, zoals Melanchthon en Bugenhagen, te verwerven. 

Voor Hervormingsgezinden waren ook de Zwitserse universiteiten in 
trek. Veel voorkomende plaatsen van inschrijving zijn dan ook Zurich, 
Basel en vooral Geneve, waar Calvijn's opvolger Beza tot op hoge leeftijd 
een veelgevraagde, om niet te zeggen: veelgeplaagde, inscriptor is ge
weest. 

Overigens kwam Van Rhemen inzoverre op zijn schreden terug, dat hij 
blijkens zijn album later ook in Leuven, Orleans en Bourges heeft gestu
deerd. Aan deze universiteiten waren Nederlanders en Duitsers lid van 
dezelfde studenten-corporatie, Natio Gennanica geheten, en het is heel 
goed denkbaar dat studenten als Van der Wijhe en ook Dousa daar het 
gebruik van het album hebben leren kennen. Zulke Nederlands-Duitse 
corporaties bestonden trouwens ook aan andere Europese universiteiten, 
met name in Italie. Want ook daar treft men sinds de late middeleeuwen 
Nederlandse studenten aan en ook onder hen ziet men in de zestiende 
eeuw albumbezitters opduiken. En wie eenmaal zover gereisd was, nam 
gaarne de gelegenheid te baat om bij uitstek toeristische trekpleister:S als 
Rome en Venetie, het laatste befaamd om zijn carnevalsfeesten en 
courtisanes, met het album in de hand aan te doen. Venetie kon boven
dien fungeren als springplank voor een reis naar het Nabije Oosten. Het 
album van Bernardus Paludanus, de latere stadsarts van Enkhuizen, is in 
deze zeldzaam illustratief met onwaarschijnlijk verre plaatsen van inschrij
ving als Jerusalem, Bethlehem, Tripoli en Alexandrie. 

Van het album van Paludanus kan nog een andere bijzonderheid 
vermeld worden: het bevat het onwaarschijnlijke totaal van rond 1900 
inscripties. Dit komt mede doordat Paludanus, eenmaal gevestigd in 
Enkhuizen, het album is gaan gebruiken als gastenboek. Artsen als 
Paludanus waren vaak ook in het bezit van collecties kruiden, mineralen, 
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anatomische preparaten en andere rariteiten. Dit leidde tot frequent 
bezoek van nieuwsgierige gasten, van wie velen in de positie verkeerden 
om een interessante albuminscriptie achter te Iaten. Een latere beroeps
genoot van Paludanus, de Amsterdamse arts Frederik Ruysch, bezitter van 
een gigantisch anatomisch kabinet, liet zijn gasten hun bezoek gaarne 
vastleggen in een bijdrage in zijn gastenboek-achtige album. Zijn be
roemdste bezoeker was de veelzijdig gei:nteresseerde tsaar Peter de Grote 
van Rusland, die, in tegenstelling tot wat wij constateerden bij andere 
vorsten, de tijd nam voor een royale inscriptie in stijlvol proza. 

De reislust van Paludanus was extreem. Zelfs een minder verre plaats 
als Constantinopel komt slechts sporadisch in de alba voor. Van een 
bezoek aan Moskou getuigt slechts een album, maar het betreft dan wel 
een zeer welsprekend getuigenis in de vorm van een zeldzame stadsplatte
grond van de Russische hoofdstad [album Massa, fol. 44r, KB 78 H 56. 

Een bezoek aan de uiterste oostkant van Europa was in het algemeen 
blijkbaar een uitzondering. Merkwaardig genoeg krijgt men ook de indruk 
dat het uiterste Westen, Groot Bretanje, dat toch kon bogen op een paar 
zeer eerbiedwaardige universiteiten, bij de reizigers niet bijzonder in trek 
is geweest. Zelfs Dousa, die Engeland driemaal bezocht heeft en er bij 
zijn laatste bezoek een half jaar verbleef en er zich danig verveelde, is, af 
te gaan op de inscripties in zijn album, nooit verder gereisd dan Landen. 

De trek van de Nederlandse student kreeg een heel ander karakter met 
de vestiging der eerste universiteit in het noordelijke landsdeel. In dat 
opzicht weerspiegelt ook het album amicorum de geschiedenis der Neder
landen en de breuk tussen Zuid en Noord die zich voltrok in de '70-er 
jaren en die haar definitief beslag kreeg in de Unies van Atrecht en 
Utrecht. Ook hier is het album van Dousa bijzonder illustratief. Het jaar 
1574, het jaar van Leiden's beleg en ontzet, Ievert geen enkele bijdrage 
op. De enige inscriptie van het jaar daarop, het jaar van de stichting der 
universiteit, is geheel in het Nederlands geschreven. Zij komt van de 
Leidse burger Jan van Hout, secretaris van de stad Leiden en daarmee 
ook van het college van burgemeesters en curatoren dat de universiteit 
gaat besturen. Kort na Van Hout schrijft de kersvers aangekomen 
hoogleraar Lipsius, die 7 jaar tevoren in Leuven al een bijdrage had 
geleverd, voor de tweede keer in Dousa's album. In het kielzog van de 
beroemde Lipsius beginnen de studenten toe te stromen, in de eerste 
plaats natuurlijk uit Holland en de andere noordelijke gewesten. 

Weldra valt sommigen van hen de eer te beurt, een bijdrage te mogen 
leveren aan het album van de gewaardeerde curator. Het ligt voor de 
hand, dat dit jongelui op het idee bracht, ook zelf een album aan te 
leggen. De eerste tot wie zulke studenten zich voor een bijdrage wendden, 
was meer dan eens hun grate voorbeeld als albumhouder en als Neolatijns 
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dichter, Janus Dousa. Zelfs de nuchtere Jan van Hout raakte vertederd bij 
de aanblik van Dousa's reeds rijk gevulde boekje en besloot, 36 jaar oud, 
nog een eigen album te beginnen. De openingsbijdrage, een combinatie 
van Latijnse teksten en een Nederlands sonnet, stamt, hoe zou het ook 
anders kunnen, van Janus Dousa. 

Zoals bekend, wist Leiden zich, na een wat aarzelend be'gin, al spoedig 
op te werken tot een der meest populaire universiteiten van Europa. 
Parallel daarmee zien wij ook een ware explosie van de albumcultuur, 
zowel onder de studenten van Nederlandse herkomst als bij de bezoekers 
uit het buitenland. Aangevuld met de veel minder talrijke alba die buiten 
de Leidse kringen in gebruik worden genomen, Ievert dit voor de periode 
van 1570 tot 1620 een oogst a an N ederlandse alba van niet minder dan 
295 stuks, hetgeen neerkomt op de aanleg van bijna 60 alba per decen
nium. Hoogtepunt vormen de jaren 1600-1610, die bij de inventarisatie 
een totaal van 70 nieuwe alba te zien gaven. Uit dit decennium stamt ook 
de meest Leidse bijdrage, die wij tot nu toe in de alba hebben aangetrof
fen: een tekening van het academiegebouw met daarvoor een winters 
tafereel van een dichtgevroren Rapenburg, bevolkt met schaatsende 
studenten en andere Leidenaars [album Jan vanAmstel van Mijnden, 158r, 
KB 74 J 37; afbeelding Alba amicorum 1990, p. 71]. 

Het volgende decennium weet dit getalsmatige niveau nog te benade
ren, maar na 1620 constateren wij, om nog onduidelijke redenen, een vrij 
abrupte terugval, waardoor het gemiddelde per decennium ten opzichte 
van de voorgaande jaren met meer dan 50% wordt gereduceerd. Weer 40 
jaar later, na 1660, treedt nogmaals een scherpe daling in en zakt het 
aantal nieuwe alba tot minder dan 10 per decennium. Deze malaise zal 
zich voortzetten tot ver in de achttiende eeuw, om vervolgens plaats te 
maken voor een nieuwe hausse in het albumgebruik. Ook dan zal de 
Leidse universiteit een overheersende rol spelen. Omdat in die periode 
reizende studenten een zeldzaamheid zijn, zijn in het buitenland verwor
ven inscripties nog slechts sporadisch aanwezig en heeft het album zijn 
internationale allure verloren. 

[Deze tekst is een aangepaste versie van de voordracht, gehouden op 
het Symposion Alba amicorum, op 7 juni 1990, in de zaal van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs, te 's-Gravenhage, ter opening van de- Ten
toonstelling 'Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: 
het Album amicorum en het poeziealbum in de Nederlanden' in het 
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage] 
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Paedadagogica Historic a. International Journal of the History of Education, 
werd in 1961 te Gent opgericht door professor P.L. Plancke en wordt 
sedert 1976 voortgezet door professor K. de Clerck. Met deel XXVI 
(1990) start een nieuwe serie. De originele formule is aangepast aan de 
huidige behoeften van onderzoekers, leraren en studenten die zich bege
ven op het terrein van de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Ook 
de universiteitsgeschiedenis zal verder regelmatig aan bod komen. Het 
tijdschrift wil op internationale schaal historisch-comparatief onderzoek 
stimuleren. Naast de traditionele intellektuele geschiedenis van het 
onderwijs zal voortaan meer aandacht besteed worden aan sociaal-ekono
mische, sociaal-kulturele en sociaal-politieke aspekten. Inlichtingen bij: 
Inge Schelstraete, Paedagocica Historica, A. Baertsoenkaai 3, B-9000 
Gent. 

In september 1991 zijn het Sir Thomas Browne lnstituut en de Vakgroep 
Metamedica van de Rijksuniversiteit Leiden, in nauwe samenwerking met 
het Museum Boerhaave te Leiden, voornemens een driedaags symposium 
te organiseren over de uitwisseling van kennis en ideeen op het gebied van 
de natuurwetenschappen tussen Groot-Brittannie en het Europese conti
nent gedurende de zeventiende en vroege achttiende eeuw. De bijeen
komst zal worden gehouden in het Museum Boerhaave, dat in 1991 zijn 
deuren zal her-openen in het fraai gerestaureerde Caecilia Gasthuis in het 
hart van Leiden. 
Het symposium zal zich richten op de beantwoording van een viertal 
vragen: 
1. Op welke marrier vond de verspreiding plaats van nieuwe wetenschap

pelijke theorieen tussen Groot-Brittanie en het continent? 
2. Welke 'netwerken' waren in de uitwisseling van kennis en ideeen 

werkzaam? 
3. Wat was de rol bij de overdracht van wetenschappelijke informatie en 

know-how van instrumentmakers, boekverkopers, e.d.? 
4. In hoeverre was er sprake van uitwisseling op individuele grondslag? 
De lezingen zullen gehouden worden door sprekers uit binnen- en buiten
land. 
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mw. drs. M. Fournier, 
Museum Boerhaave, Postbus 11280, 2301 EG Leiden. 
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Where today the appreciation of the work of Benedictus de Spinoza (1632-1677) 
increases on account of the discovery of his sharp analysis of human life in all its 
aspects, historical research concerning sources, contexts and effects also flourishes 
and becomes more and more important. 

Up till now scholars have mostly neglected to pay attention to the writings of 
Spinoza's opponents, which, however, very often contain valuable information on his 
theories and the way they were perceived and interpreted in his time. 

This first volume in the new series Varia Spinozana (VAS) is dedicated to the 
refutation of Spinoza' s philosophy by a learned and respectful contemporary in 
Utrecht, Lambertus van Velthuysen. Since the appearance of Spinoza's Tractatus 
theologico-politicus in 1670 this progressive but still reformed Cartesianist could not 
withdraw from the fascinating but threatening ideas of Spinoza and saw it as his duty 
to arrest their pernicious course. 

In Van Velthuysen 's voluminous Opera omnia, published in 1680, three years after 
Spinoza' s death, we find references to many words and conceptions of Spinoza, drawn 
from direct or indirect contacts with their author, which were not yet known or so 
well explicated. The summaries, expositions and even refutations from the pen of this 
eye-witness may in fact operate for us as an eye-opener to the rich contents of 
Spinoza's heritage. 

Apart from an inventory of the most significant references to Spinozistic items this 
monograph offers also an intellectual biography of Van Velthuysen, who was involved 
in many political and theological conflicts, and some allusions to the underground 
spreading of Spinoza's ideas in Utrecht. 

* * * 

Amsterdam & Maarssen 1991 (APA-Hollar,d University Press) 
V, 92 pages, 1 ill. 
Softbound, 23 x 15. (ISBN 90 302 1501 1) 
Varia Spinozana (VAS), 1 

Ordering address I Bestellanschrift I Adresse de commande I Besteladres: 
APA j POSTBUS 122 I NL-3600 AC MAARSSEN I HOLLAND 


