
Polen In Breda in de 17e eeuw

door

STANISLAW KOT 1)

Breda heeft zich bij de Polen bekendheid verworven door de
geschiedenis van het beleg e11l de verdediging in 1625. Doch ook
daarvóór was al menige jonge Pool, op reis door West~Europa of
wel studerend in Leuven, in Breda geweest. De jonge Jakob
Sobieski, vader van de latere koning Jan, --- de bedwinger der Tur~

ken en verdediger van Wenen ---, bezocht Breda in September 1609
vanuit Antwerpen, dat --- zoals hij in zijn reisjournaal schreef --
"voor 's mensen ogen de liefelijkste stad in heel de Christenheid"
was. Van dit journaal maakte hij later (1642) een soort mémoires.
waarin hij ook de: latere historische gebeurtenissen verwerkte. Over
Breda schrij ft hij als volgt 2) :

"Een sterke en goed gefortificeerde stad met 13 bastions, maar
nog niet geheel voltooid. De Spanjaarden hadden er toen een gar~

nizoen. Vestingcommandant was een broer van Maurits, een Katho~

liek, --- dit ter wille van Maurits en zijn familie en de verdiensten
van zijn vader, zozeer stelden de Hollanders vertrouwen in hem.
Deze commandant was een reeds bejaard man. en hij had een schone
vrouw, een zeer wellevende dame, die blijkbaar nauwe relaties met
de Spaanse koning had, een zuster van de prins van Condé 3). Ik
bezocht hem, en hij en zijn vrouw ontvingen mij heel hartelijk. Juist
in de tijd dat ik in Breda was. kwam Maurits, de Hollandse opper~

bevelhebber, zijn broer opzoeken, --- heel eenvoudig. maar toch met
een zekere zwier --- en het was daar, dat ik hem leerde kennen.
Aan zijn uiterlijk was duidelijk te zien, dat hij dienaar van Mars
was".

Sobieski vertelt verder. dat hij zich later met Maurits in Den
Haag onderhield: de grote veldheer vroeg hem naar bizonderheden
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van het beleg van Smolensk, naar Jan Zamojski -- de kanselier en
overwinnaar in de oorlogen met Moskou, de Tataren en de ZWe~

den --, naar de inrichting van de Poolse staat, en prees de Poolse
vrijheid zeer, Sobieski noteerde als curiositeit, dat na sluiting van
het Twaalfjarig bestand Maurits en Spinola elkaar nog onlangs
ontmoet hadden; met elkaar aan tafel hadden gezeten, hadden zij
geschertst en gediscussieerd over de oorlog. Er volgt dan. een inte~

ressante beschrijving van Sobieski's reis door Holland, van Rotter~

dam naar Den Haag, Leiden, A:msterdam en Utrecht. De jonge
edele bewonderaar der grote humanisten, vergeet niet bij Rotter~

dam te vermelden, dat hij er toevallig een rouwdienst voor Scaliger
meemaakte en Daniel Heinsius bezocht.

Het volgende reisjournaal, dat van Stefan Pac, onderstaats~

secretaris van Litauen, bestaat eigenlijk uit aantekeningen van de
reis van kroonprins Wladyslaw, wiens opvoeder hij was 4). Wla~
dyslaw, de 29~jarige zoon van Sigismund 111 Vasa, had in zijn jeugd
de grote oorlogen met Moskou en Turkije meegemaakt en deelge~

nomen aan zware belegeringen. Dit was zijn eerste reis naar het
Westen, ondernomen om andere landen en hoven te leren kennen.
Zijn tante, de Infante Isabella had hem uitgenodigd om tot slot
van zijn reis haar gast te zijn in Brussel. Wladyslaw hield niet van
stijve ceremoniën noch van de Spaanse etiquette, hij wilde de we~

reld observeren als toerist en niet als koningszoon; in Brussel ge~

lukte het hem echter niet te ontkomen aan twee weken van recep~

ties, banketten en balletten. Het meest boezemden hem de krijgs~

zaken belang in, en hij brak er enkele dagen uit om Breda te
bezoeken. Op 25 September 1624 vertrok hij, na een bezoek aan
het huis van Rubens, uit Antwerpen, begeleid door de Spaanse
cavalerie~generaal conti di Salazar met een convooi, "want", zo
schrijft Pac, "anders kon hij er niet komen tengevolge van de
Hollanders, die deze route onveilig maakten en die zo driest waren,
dat ze zich zelfs tijdens onze tocht op dè achterste wagens wierpen
en enkele ervan, die wat waren achtergèbleven, in beslag namen".

De 26e, tegen de avond, bevonden zij zich een halve mijl van
de Spaanse legerplaats; markies Spinola reed uit ter begroeting van
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de prins, en vervolgens "toonde graaf Hendrik van den Bergh
hem in het veld 3000 ruiters, allen opgesteld als voor de aanval,
die een salvo losten". "Toen de kroonprins was afgestegen bij het
gebouw, dat de markies à !'improviste al heel vroeg in orde had
laten brengen ,.....- het was toen reeds over één uur 's nachts ,.....-,
werd er een hevig kanonvuur op de stad geopend, en ik geloof dat
niet iedereen in de stad dit saluut kon waarderen".

De 27e reed de prins 's ochtends met Spinola uit om "de ver~

sterking te zien die Spinola rondom de stad had aangelegd". ,,In
het eerste kwartier, dat van SpinoIa zelf was, werd de gehele in~

fanterie gemonsterd, waarbij een salvo werd gelost en tegelijkertijd
werd uit 30 kanonnen op de stad geschoten, zodat er een niet ge~

ringe schade moet zijn aangericht. Evenwel, ook in de stad sliep
men niet. Men beantwoordde ons zeer goed, zodat de: kogels dicht
om ons heen vlogen ,.....- één kogel sloeg neer op enkele passen van
de prins en Spinola, en in 's prinsen stal werd een der voerlui door
een kogel zijn gehele been afgeslagen; diezelfde kogel schampte
van achteren mijn geliefd paard, dat het beste was van onze hele
c.ompagnie, zodat ik het ter verzorging moest achterlaten. De prins
reed die dag nog niet de helft der graafwerken langs".

De 28e inspecteerde men de vestingwerken, die de prins ge~

toond werden door prins van Chimay. De rit duurde vijf uur. "Het
eerst kwam men aan het kwartier van Spinola zelf, waarvan de
plaatsvervanger was graaf "Joanni di Nassau", een neef van Mau~

rits, die wegens zekere onenigheden het kamp van zijn neer en de
Hollanders had verlaten en naar de Spanjaarden was overge~

gaan" 5).

Toen men tamelijk uitvoerig de provianderings~inrichtingen

had geïnspecteerd, kwam het alarmbericht dat Maurits zich op een
a.fstand van een halve mijl bevond. Voor 't geval het tot een
aanval mocht! komen bood Spinola de prins het commando over een
blokhuis aan, dat sindsdien "forte del principi di Polonia" heette.

30 September keerde de kroonprins naar Antwerpen terug.
"Onderweg", schrijft Pac, "vertoonden zich in het veld ruiters aan
ons, maar zodra een vaandel tegen hen gekeerd werd, trokken zij
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terug; toch verloren wij op die weg een soldaat, die zich wat ter~

zijde van het vaandel had begeven om zijn behoefte te doen ,- die
Hollandse boeren zijn dus niet mals".

Het bezoek van Wladyslaw aan de legerplaats bij Breda kreeg
bekendheid en werd in diverse geschriften uit die tijd als bizondere
gebeurtenis opgetekend. Enkele kleurige details gaf reeds Herman~

nus Hugo S. J. in zijn Obsidio Bredana 6). Zo bv. dat, toen Wlady~

slaw met zijn gevolg rondreed, er uit Breda een beschieting. begon,
tengevolge waarvan hij de rit geheel alleen met Spinola voortzette;
en dat hem ter gelegenheid van een maansverduistering tijdens de
eerste nacht van zijn verblijf voorspeld werd dat hij onderwerper
van de Turkse halve maan zou zijn. In de; literatuur werd het feit
vereeuwigd door Calderon in zijn El sitio de Breda 7), verschenen
in 1636. Jornada 11 begint in de tent van Spinola; hij geeft Don
Gonzalo de Cordoba raad hoe de Poolse kroonprins te ontvangen,
die door de Infante is aanbevolen. Men stelt voor om, een spiegel~

gevecht te organiseren, waarbij tot twee mijl van Breda zal worden
opgerukt; Spinola stemt toe, en Enr,ique de Vergas (Hendrik van
den Bergh) stelt 3000 ruiters gevechtsklaar op. In scène XIII ver~

welkomt Gonzalo de prins en voorspelt hij dat Spinola de stad door
uithongering zal nemen, want op andere wijze geeft zij zich niet
over. El Sargento Mayor stelt de prins voor, gedurende zijn ver~

blijf het commando over het leger op zich te nemen; Wladyslaw
accepteert dit slechts voor die dag, want hij voelt zich er niet toe
bij machte. In scène XVI heft prins Wladyslaw na een monoloog
van Spinola een loflied aan op de Spaanse monarch; andere staten
zijn slechts schaduwen van zijn grootheid. Hieruit blijkt dat het
Calderons doel was, het bezoek van de Poolse troonsopvolger aan
te grijpen om Philips te verheerlijken.

Verschillende observaties van Wladyslaw bij Breda kwamen
hem later goed te pas: bij het beleg van Smolensk in 1633 liet hij
versterkingen aanleggen naar het voorbeeld van Breda; datzelfde
voorbeeld diende de Polen ook na zijn dood nog bij de fortificatie
van Zbaraz (1649). dat de belegering door een zeer groot Kozak~

kenleger met succes doorstond.
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Diverse kleinere observaties en anecdoten over het beleg van
Breda werden in Polen verspreid door leden van het gevolg van
de prins. Er is een album van de "Babinse staat" bewaard 8) ,....., een
soort adelsclub, midden 16e eeuw gesticht in Babin bij Lublin door
twee goed ontwikkelde adellijke politici, die op het idee kwamen
de Poolse staat te caricaturiseren en te bespotten door diploma's
uit te reiken met aanstellingen tot fictieve ambten, scherts~titels te
verlenen enz.) als parodie op de koninklijke kanselarij. Vele figuren
uit het openbare leven en de literaire wereld bekleedden vrijwillig,
en soms ook onvrijwillig, deze hun toegekende schijn~waardigheden.

Eens kwam de bisschop Piotr Mieszkowski in Babin en de aanwe~

zigen haalden hem over herinneringen op te halen aan zijn reis door
Holland, waarheen hij de kroonprins als secretaris had begeleid.
Hij vertelde toen dat "hij zelf ooggetuige geweest was, hoe een
oude bedelaar uit Breda in zijn baard brieven aan Maurits over~

bracht. Toen Spinola gewaarschuwd werd dat er zekere geheimen
uit Breda werden overgebracht door bedelaars. liet hij hen allen
oppakken en visiteren. Toen er bij hen niets gevonden werd, vroeg
hij zich zeer verbaasd af op welke wijze de geheimen uit Breda
kwamen. Later echter verried de bewuste bedelaar zich in dronken
staat. Toen men inderdaad een briefje in zijn baard vond. liet men
hem verbranden". Daar dus in baarden verraad kan schuilen, werd
aan de kapelaan van Zijne Hoogheid pater Andreas Pstrokonski
door de Respublica Babiniensis opgedragen om de priesters onder
een vrolijk drinkgelag ongemerkt de baarden te laten afscheren.

Onder het protocol van bovenstaande geschiedenis plaatste de
bisschop zelf zijn handtekening. zonder er zich om te bekommeren,
dat de leiders van Babin overwegend Calvinisten waren.

De eerste studenten van de Schola /llustris

Nadat Breda aan de Spanjaarden was ontrukt, verschenen er
cok gasten uit Polen, vooral uit de protestantse wereld. Wanneer
m September 1646 de' Schola Illustris geopend wordt, zien wij daar
van het begin af Poolse studenten. Zij werden in de eerst~ plaats
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aangetrokken door sympathie voor het huis van Oranje. Aantrek
kingskracht oefende ook een der curatoren uit, André Rivet, die
nauw geliëerd was met de bekende Litaus-Poolse adellijke familie
Radziwill, die als vrijwilliger aan de zijde van graaf Hendrik van
Nassau en Frederik Hendrik had gevochten. Er studeerde in die
jaren een groot aantal Polen in Leiden, en ook kwamen er groepen
van hen aan in Groningen, Franeker en Utrecht. Enkelen van hen
gingen over naar de nieuwe school, en zij trokken weer nieuw aan
gekomenen uit Polen aan. Het was het tijdperk van grote macht,
buitengewone welvaart en hoge beschaving van hun vaderland. Des
ondanks trokken de jongelui uit welgestelde Calvinistische families
int groten getale naar het buitenland om te studeren, aangezien men
in hun land geen kans had gezien een eigen academie te stichten.
Men voelde weinig voor studie in Duitsland door de verwarringen
van dEi dertigjarige oorlog en richtte zich dus bijna uitsluitend naar
Nederland.

Hoevelen er van hen in Breda verschenen, is ons onbekend
......- van de school is geen album studiosorum bewaard gebleven.
Alleen uit losse, over de ganse wereld verspreide geschriftjes en
uit bibliografische aantekeningen weten wij iets van enkelen hun
ner, die zich bizonder onderscheidden en van wie werk in druk
verschenen is.

Reeds 10 October 1646 houdt Paul Boguslaw Orzechowski in
de grote gehoorzaal van het Collegium Auriacum een lofrede ter
ere van de recente stichting van de school. De spreker, van wie ons
meer bekend is, ontving reeds enkele jaren zijn opvoeding in Hol
land en had een uitstekende wetenschappelijke opleiding gehad.

Zich wendend tot de in de zaal aanwezige curator, rector,
burgemeester, professoren en studenten verklaart de jonge rede
naar, dat hij niet uit ijdelheid het woord neemt op deze plechtigheid.
"Er zijn 9 jaar verstreken sinds de bevrijding van Breda, die de
stad van gevaren en ellende heeft verlost, ......- vandaar de dank
baarheid der studenten jegens de beschermer en heer van Breda,
de prins van Oranje. "Cultiveert de prachtige omgeving", zo wendt
hij zich tot de burgers, "de aarde schenkt u overvloedige oogsten
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en veevoeder, het is een vreugd de velden te zien, omzoomd met
geboomte en door een groot aantal beken doorsneden. Het klimaat
is niet bars of guur, de gezonde lucht prikkelt de eu'ergie en zet
zowel ingezetenen als gasten aan tot volvoering van hun arbeid."

Haar naam dankt de stad aan het riviertje de Aa, die daar een
brede stroom vormt, haar bloei aan de bizondere gunst van Maurits
en zijn opvolger. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat zojuist een
oefenkamp voor jongelieden van verschillende naties is opgericht,
waaraan Frederik Hendrik ook nog andere studiemogelijkheden
heeft verbonden, opdat deze jonge mannen onderricht worden in
de krijgskunde, in goede manieren en in de wetenschappen.

Breda heeft als plaats van onderwijs en wetenschap een goede
klank in Polen, zo gaat de spreker voort: koning Wladyslaw IV
heeft aan vorst Czartoryski, telg uit een oud Pools geslacht, toen
deze een reis ging ondernemen, de militaire school van Breda aan~

bevolen, die onder de hoede staat van de prins van Oranje, niet
omdat het bij ons aan oorlogservaring zou ontbreken, maar teneinde
hier te profiteren van de ervaringen van de talentvolle veldheer, de
prins van Oranje en van deze zo sterke vestingstad. Daarom zal
de vrije adellijke jeugd hierheen stromen tot haar nut en lering en
zal het bevrijde Breda: zich roem verwerven als brandpunt der we~

tenschappen van oorlog; en van vrede, van moed en verstand".

Toen hij zijn rede liet drukken droeg Orzechowski deze op
aan zijn oom Zbigniew Gorajski, slotvoogd van Chelm, die op de
synode van Torun leider der hervormden was, en zijn oom Stanis~

law Orzechowski.
De begaafdheid van Orzechowski kon nog weinig tot uiting

komen in zijn disputatie van 22 December van hetzelfde jaar, "De
Origine ac Jure Magistratus". Hij voltooide haar onder leiding
van professor Albert Kyper; deze geleerde medicus, afkomstig uit
Koningsbergen en later befaamd als medisch hoogleraar te Leiden,
begon in Breda met colleges in de filosofie, en als filosofische dis~

putatie~onderwerpen voor de Poolse studenten koos hij juridisch~

politieke, omdat de Poolse adel zich daar met geestdrift op wierp
teneinde zich voor te bereiden op het politieke leven in het vader~
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land. Maar zoals uit de door Polen verdedigde disputaties blijkt,
is Kyper er eigenlijk zelf de auteur van. Zij verschenen terstond
in druk als afzonderlijke brochures - ik ken er slechts één van -.
en toen Kyper later zijn medische geschriften verzamelde. liet hij
ook drie politieke disputaties herdrukken, waaraan hij blijkbaar
waarde hechtte. Hij verklaarde, dat zekere personen de wens had~

den geuit, "dat ze opnieuw ter perse gelegd zouden worden",
In de disputatie over de magistraat treft ons sympathiek de

passage, waarin hij betoogt dat de staat verplicht is het bestaan
van verschillende godsdiensten niet alleen te dulden, maar ook goed
te keuren. en hen, die slechts om godsdienstige redenen anderen
onderdrukken, te verdrijven of zelfs ter dood te brengen.

"De Jure belli" is de disputatie van Christoffel Drohojowski.
Ook hierin vinden wij een protest tegen godsdienstdwang; zelfs
het geluk mag men niet met geweld opdringen. "Godsdienst moet

vóór alle andere dingen vrij zijn. Heilig zijn de oorlogen van de
Keizer en de Poolse koning ter bescherming van het Christendom,
maar onrechtvaardig die welke de Spanjaarden Indië aandoen onder
voorwendsel van verbreiding van de Christelijke religie. Is oorlog
ter bescherming van de eigendom geoorloofd? Plato en de anabap~

tisten (in de tijd van onze vaderen, maar ook thans nog) verkon~

digen dat alles gemeenschappelijk is, dat er geen mijn en dijn be~

staat; over het algemeen wordt er echter anders over gedacht, de
eigendom mag verdedigd worden, anders zouden immers aanvallers
aangemoedigd worden,"

"De Foederibus" is de titel van de derde disputatie, verdedigd
door Wladyslaw Drohojowski en blijk gevend van veel eruditie,
Aangehaald worden Obrecht. Bodin, Vossius, Grotius. de Utopia
van Morus, doch vooral Seneca, Cicero, Livius. Aristoteles; er wordt
gewezen op de geschiedenis van Rome en ook op die van de Mid~

deleeuwen, bv., van de Hanze. en van de nieuwe tijd (het verbond
Schotland-Engeland); de dood van Wladyslaw bij Warna wordt
aangehaald als voorbeeld van straf wegens eedbreuk; de verhou~

ding tussen Polen en Litauen wordt echter niet ter sprake gebracht.
De gebroeders Drohojowski kwamen uit een Calvinistische se~
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natorenfamilie, die een belangrijke rol speelde in het parlementaire
leven van Polen en ook had deelgenomen aan diplomatieke missies.
Uit deze familie kwam ook bisschop Jan van Kujawië 9) voort, die
als enige uit het Katholieke episcopaat in Polen een innerlijke evo~

lutie naar het protestantisme had doorgemaakt en stierf zonder zich
met de Kerk te hebben verzoend, zichzelf verwijtend dat hij de moed
had gemist zijn overtuiging openlijk uit te spreken. De vader der
beide Bredase studenten, Stanislaw, overleed juist in het jaar van
hun disputaties; als voogden over zijn zoons stelde hij de twee voor~

aanstaande protestantse senatoren Andreas Firley en Zbigniew
Gorajski aan. De jongste broer kwam in 1657 om tijdens een veld~

tocht tegen Rakoczy, heer van Zevenburgen, die in samenwerking
met de Zweden Polen binnenviel. De oudste, Christoffel. die later
hoge ambten bekleedde, liet in de handelingen van de ons reeds
bekende Babinse staat (20 Juni 1661) herinneringen aan Holland
na vol merkwaardigheden: "Deze Hooggeboren Heer Drohojowski
zag in Nederland een grote kooi op het water voor het vangen van
eenden, waar men eerst tamme eenden in doet en gerstekorrels in
strooit als lokaas; elk van die tamme eenden lokt wel een paar
honderd wilde met zich mee in de kooi, en als die er in zijn sluit
men de ramen en doodt ze. Hierom heeft -- zo luidt het protocol -
de staat besloten Zijne doorluchtigheid te benoemen tot vogelaar
van Babin". Niet voor niets hadden de leden der republiek tot de~

vies het bijbelse "Omnis Homo Mendax".

Pawel Boguslaw Orzechowski

In de loop van 1647 verdedigde Paul Boguslaw Orzechowski
vier disputaties (3 April. 29 Mei, 14 September en 23 October) on~

der leiding van professor Jan Hendrik Dauber; zij verschenen alle
in druk, elk met een eigen titel, doch ook onder een gemeenschap~

pelijke titel.
Hij droeg elk van zijn verhandelingen met een paar woorden

op aan een vooraanstaande persoonlijkheid: de eerste aan zijn oom
Andrzej Leszczynski, toen nog bisschop van Kamieniec en onder~
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kanselier van de kroon; de tweede aan twee; hooggeplaatste niet~

Katholieke bloedverwanten: de gouverneur van Kiew Jurgen Nie~

mierycz, een antitrinitariër, vooraanstaande en tragische figuur in
de geschiedenis der oorlogen en compromissen tussen Polen en de
Kozakken, en de drost van Sztum Sigismund Guldenstern, een Lu~

theraan; de derde aan Amalia, prinses van Oranje, en de vierde
tenslotte aan zijn broer Nicolaas Orzechowski.

In de twee eerste opdrachten erkent hij auteur der disputaties
te zijn, die nu eens "hoc studiorum experimenturn", dan weer "prae~

sens studiorum exercitium" genoemd worden.
De brief met opdracht aan prinses Amalia is waard om hem

in het origineel te citeren. Orzechowski schrijft hem in het Frans;
een bewijs van zijn talenkennis èn van het feit, dat men zich toen
zowel aan het hof der Oranje's als, op aandrang van Rivet, op de
school te Breda, van het Frans bediende 10).

"A Treshaute et Trespuissante Princesse AMELIE,
Princesse d'Orange, etc. etc.

Madame, Cest escrit, qui n'a de soyautre ornement, que
d'estre né sous les heureux auspices de V.A. s'est revestu de
la splendeur de Son Tres~I1lustre Nom, pour s'oser presenter
devant Elle. Il fait partie des fruits, que V.A. a produit en
avançant ceste Escole et College I1lustre: Et pourtant m'a
semblé raisonnable de luy offrir avec tres humbIe recognois~

sance une pertie de ces productions, que nous recuillons
icy abondamment dans Ie beau jardin qu'Elle a planté.
La renommée, qui s'est chargé du glorieux Nom de V.A. pour
Ie porter jusque en nostre Septentrion, y publie hautement les
merveilles de Sa Generosité et de Ses Vertus eminentes: Sur
tout on y admire aussi bien que par tout ailleurs, que V.A.
a daigné prendre tant à coeur la fondation glorieuse de ceste
Academie. ray remarqué, Madame, avec estonnement Ie
grand zele, que V.A. y a apporté: Ses faveurs extraordinaires
ont mesme passé jusques à moy en particulier, qui ay eu l'hon~

neur d'avoir reçeu d'Elle un accueil si favorable, qu'il n'est
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pas en mon pouvoirde Ie recognoistre, ni par mes parol1es, ni
par mes actions. Je n'en puis tesmoigner, Madame, que la
seule volonté; Et pour n'en paroistre pas tout à fait ingrat, ie
supplie treshumblement V.A. d'agreer ceste petite marque de
mes treshumbles respects, et me faire l'honneur de souffrir,
que je porte à jamais la qualité glorieuse

Madame

Le tres humbie tres obeissant Serviteur de V.A.
P. B. d'Orzechow Orzechowski.

De inhoud van de brief, speciaal de vermelding van een ont~

vangst door de prinses van de jonge buitenlander, getuigt van de
nauwe betrekkingen die zij met de nieuwe school onderhield. Mis~

schien was de begaafde Pool ook aan de prinses aanbevolen door
Boguslaw Radziwill, die in deze jaren dikwijls in de Nederlanden
verbleef en in hetzelfde jaar 1647 de begrafenis van Frederik Hen~

drik bijwoonde 11), waarna hij met diens schoonzoon de keurvorst
Frederik Willem naar Kleef vertrok.

De vier disputaties hadden als gezamenlijke titel: Manuale
Fundamentorum Juris Civilis ac Poloni, quatuor Disputationibus
juridico~historico~politiciscomprehensum: ad quatuor Libros Insti~

tutionum Imperatoris Justiniani, publico examine ventilatum in Il~

lustri Schola Auriaca. Bredae, ex Officina J. à Waesberge, etc.
1647.

De tekst van de disputatie wordt voorafgegaan door een op~

dracht (blz. 2-4) van de hand van Henryk von Schoellen aan de
drie hoogwaardigheidsbekleders, verwanten en voogden van Or~

zechowski, die acht jaar geleden, dus in 1640, de leiding der studie
van hun pupil aan hem hadden toevertrouwd. Het zijn de bisschop
van Ermland Waclaw Leszczynski, de slotvoogd van Chelm Zbig~

niew Gorajski en de drost van Pilzno Jurgen Slupecki, eens be~

vriend met Hugo de Groot, en toen een vurig Calvinist, maar sinds
kort tot het Katholicisme bekeerd. Henryk von Schoellen uit Torun,
oud~studentuit Leiden, was daar in 1645 opnieuw ingeschreven te~

zamen met Orzechowski, die toen 20 jaar was (en nu dus 22). In
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Breda studeerde Orzechowski rechten onder prof. Dauber, en zelfs
al was Dauber de auteur der uiteenzettingen over de grondbegin~

selen van het Romeinse recht en had hij zijn leerling gewezen op
vergelijkend eigentijds materiaal uit diverse landen van Europa.
dan waren toch de uitvoerige passages over de Poolse wetgeving
ongetwijfeld een vrucht van zijn eigen studies.

Als voorbeeld wijzen wij op het slavenprobleem in de eerste
disputatie. Na onderzocht te hebben, hoe het hiermee gesteld was
in het Romeinse recht, gaat de auteur na (B 3) hoe de moderne
wetgevingen dit behandelen. In Frankrijk en de Nederlanden bv.
verlenen de rechtbanken de vrijheid aan Turkse slaven, zelfs tegen
de wil van de Spanjaarden of hun andere gewezen meesters in;
immers dat eist de Christelijke naastenliefde. Evenwel, er zijn nog
resten van vroegere slavernij te bespeuren in Champagne, Bour~

gondië, het vorstendom Bar, in de provincies Bourges en Bour~

bonnais enz. ten opzichte van de "serfs de corps et mainmortables"
e.d. Twijfelachtig is del toestand van sommige boeren in het Duitse
rijk (homines proprii); na ampele overwegingen concludeert de
schrijver dat zij toch geen slaven zijn. "In Polen daarentegen", ver~

volgt hij, "komt nog echte slavernij voor. De rechten van de adel
t.a.v. zijn onderhorigen zijn er namelijk onbeperkt (absolutum) --
tenzij de heren zelf enige concessie hebben gedaan ---, zodat elke
mogelijkheid om de heren voor het gerecht aan te klagen aan de
onderhorigen ontnomen is". "De boeren en hun kinderen behoren
aan de heren, en dezen bezitten zelfs een grotere macht over hen
dan de Romeinen volgens Antoninus' wetten over hun slaven be~

zaten, zoals blijkt uit Dresners /nst. Jur. Regn. Polon. lib. I tit. 21,
die verklaart dat er weliswaar tal van bepalingen van Poolse ko~

ningen ten gunste der horige boeren of kmieci (kmethones) bestaan,
die echter nooit worden toegepast, zodat de kmieci geen enkele
vrijheid bezitten".

Aan dit voorbeeld zien wij, hoe Orzechowski de vergelijkende
methode hanteerde. en tevens, dat hij niet goedkeurde, dat de Poolse
adel de boeren hun persoonlijke vrijheid ontnam. Zijn argumenten
en voorbeelden, ontleend aan Poolse rechtsverhoudingen, worden
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steeds overvloediger en nemen in de vierde disputatie de voornaam~

ste plaats in. Orzechowski spreekt hier over verschillende soorten
rechtbanken en procesvoorschriften en geeft daarbij een alomvat~

tend beeld van de Poolse rechtspleging (18 soorten rechtbanken)
en het procesrecht. Zijn bronnen zijn op dit gebied, niet geheel vol~

ledig, maar hij maakt gebruik van alle belangrijkste Poolse hand~

boeken, die hij bij zich moet hebben gehad. Orzechowski wenste
blijkbaar een grondige juridische kennis te vergaren, want na de
studie bij Dauber ging hij deze nog voortzetten in Orléans, waar
hij zich onderscheiden moet hebben ,..- zijn collega's vertrouwden
hem tenminste de functie van "procurator Nationis Germanicae"
toe (waartoe alle volken van over de Rijn behoorden, dus ook de
Polen) .

Paul Boguslaw Orzechowski betoonde zich in zijn korte leven
een scherpzinnig, actief politicus en een zeer vooraanstaand lid van
de Calvinistische kerk. Zoon van Stanislaw Orzechowski, bekend
om zijn verdediging der Antitrinitariërs, trouwde hij met een doch~

ter van Sofia Zelenska, die protestantse en zelfs Sociniaanse boe~

ken liet drukken. In zijn bezitting Kobylany, waar de hervormde
kerk op last van de rechtbank gesloten was, opende hij deze tijdens
de verwarring tengevolge van de oorlog in 1655 opnieuw en deed
hij de predikant Ryzner terugkeren. Hij kwam daardoor in botsing
met <Ie Katholieke dorpspriester Ruszczynski. In de gerechtelijke
acten van Biecz is de voor dat tijdperk karakteristieke scène 12)

bewaard gebleven van de ruzie van Orzechowski en zijn schoon~

moeder met deze pastoor op 15 October 1656.

Ernstiger waren de beschuldigingen tegen Orzechowski dat hij
betrekkingen zou onderhouden met de Zweden, dat hij de Honga~

ren en Zevenburgers het sturen van koeriers en brieven naar Zwe~
den vergemakkelijkte en tot vriendschap met Rakoczy aanspoorde;
vals zijn ongetwijfeld de aantijgingen dat hij een naburig landgoed
zou hebben overvallen, geplunderd en verbrand en een groot aan~

tal bewoners geboeid naar een gevangenis van de Calvinisten te
Krakow zou hebben vervoerd.

Typerend voor de wijze waarop in Polen twee godsdiensten
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naast elkaar bestonden, is dat de koning tot voogden over Orze~

chowski's jongere schoonzuster enerzijds de bisschop van Ermland,
anderzijds Orzechowski zelf en nog enkele Calvinisten benoemde.

De gevolgen van nederlagen

1648 is voor Polen een rampjaar: de Kozakken onder leiding
van Chmielnicki komen in opstand, vernietigen een Pools leger bij
Zolte Wody, nemen beide hetmans gevangen en dringen, profite~

rend van koning Wladyslaws dood. tot diep in Polen door: bij
Pilawce verslaan zij het Poolse kroonleger, belegeren Lwow, Za~

mosc, tot tenslotte hun vaart gestuit wordt, doordat zij de verkiezing
van de nieuwe koning willen afwachten. Hiermee begon een reeks
oorlogen en nederlagen. die de macht van de Republiek ondermijn~

den. Zij deden ook alle jonge Polen naar de wapens grijpen, en
het aantal Poolse studenten in het buitenland begint te verminde~

ren. In Breda voltooien nog enkelen hun studie alvorens naar het
vaderland terug te keren.

In het jaar 1649 valt het optreden der broers Jan en Stanislaw
Wylam van Kaliszany, leerlingen van prof. Jan Philemon 13). Het
opmerkelijkst is de rede van Jan Wylam, "Oratio de fatalibus im~

periorum, regnorum, rerum publicarum ac urbium periodis"; zij is
opgedragen aan zijn vader Christoffel, en hij wendt zich erin tot
de curator, de rector, de schepenen, professoren en theologen van
de stad Breda en tot alle aanwezigen in de grote gehoorzaal en alle
leerlingen. Hij geeft eerst (blz. 4-26) een beeld van de verschrik~

kingen van zijn tijd. de wrede oorlogen. de verwoestingen van zo~

vele landstreken en steden. het wankelen van zovele rijken. Hij ver~

heelt zijn bezorgdheid voor zijn eigen vaderland niet: ..mijn pijn
werd nog heviger door de plotselinge rampspoed in mijn geliefd
land, dat, bloeiende mogendheid tot op deze dag, door zijn rijkdom,
historische prestaties en vreedzaamheid de afgunst van andere
volken wekkend. doch thans door het verraad van misdadige man~

nen overgeleverd aan de meest verwoede, wrede, barbaarse vijand,
die dorst naar Christenbloed, in zulk een vreselijk ongeluk is ver~

vallen dat. indien niet Gods verlossende ster gaat schijnen, het niet
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aan de dreigende ondergang zal ontkomen". De enige troost voor
de spreker is de overweging, dat dit alles niet voor het eerst aan
zijn vaderland overkwam en dat alle staten in de geschiedenis een
wisselvallig lot hebben ondergaan, daar Gods Voorzienigheid aan
elk van hen een bepaalde loop en een onontkoombaar einde heeft
gesteld. Dat is het fatum, niet uit natuurlijke oorzaken te verklaren,
maar als datgene, waardoor de Voorzienigheid de volken regeert.

Hij geeft voorbeelden uit de geschiedenis van volken en landen: uit
de Bijbel noemt hij de zondvloed, Sodom, Israël, Samarië, Jeruzalem,
Babylon, Perzië, Tyrus; er zijn orakels geweest die de verovering
van Ninivé, Troje, Lydië, Constantinopel hebben voorspeld; er zijn
wondertekens bv. kometen geweest, o.a. dikwijls in de Griekse ge~

schiedenis; de val van Jeruzalem, van Perzië, de Punische oorlogen
in Italië, de inval van Attila, die der Seracenen in Spanje, ,- dit
alles was Gods wil. Er zijn ook noodlottige grensgebieden, die oor~

logen aantrekken, bv. de Hellespont, Hongarije, Armenië en Me~

sopotamië.

Er is echter geen reden tot wanhoop. Toen enkele jaren ge~

leden Osman en na hem Amoerat bijna heel Azië tegen Polen in
het veld brachten en ons land in hun verbeelding al hadden op~

geslokt, legde God hun een hinderpaal in de weg aan de Boeg,
zodat de één bij Chocim ,- waar slechts weinig Polen waren ,....
verzwakt terugtrok en vrede moest sluiten, de ander ontwapend
werd en zonder één schot te hebben gelost om vrede moest vragen.
Elders slaagden bv. de Zweden er niet in, de Inn te overschrijden.
God heeft ook het aantal jaren dat een staat bestaat vastgesteld;
de spreker noemt voorbeelden van duur of val van staten in de ge~

schiedenis en komt dan tot de cijfers 7, 70, 700, 9, 90, 900 e.d. Men
zoeke echter de oorzaken niet in de kracht en invloed van hemel~

lichamen, ,- het zijn Gods wil en Zijn eeuwige raadsbesluiten.

Jan Wylams redevoering is bizonder levendig. Het materiaal
had ongetwijfeld de hoogleraar geleverd, maar de hele toon, de
geest en het temperament zijn die van de jonge redenaar. Van zijn
talent getuigen de bewaard gebleven berijmde uitingen van geest~

drift over zijn rede, zijn aanpak en uitwerking van het onderwerp.
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T. Winckelmans verklaart in een lang vers aan Jan Wylam,
dat Breda tot dusverre nog niet een dergelijke academische Voor~

dracht had beleefd.

"Hactenus aequalem non vidit, tale quid ausum
Breda tibi, cum gente tua jungare licebit
praeripis en aliis palmam, lauroque decoram
quam super imponit Pallas Bredana coronam".

Winckelmans verzoekt de spreker, ook in de toekomst de roem
der School hoog te houden:

"Felix quae tali gaudet Polonia nato
Felix ille Pater qui tali gaudet alumno
Felix quae laudis, Breda te gaudebit amico
Te praecone suae. Sint Fata faventia voto".

Een ander dichter, I. Scoda, meent. dat de Pool hier in Breda
het eigen lot van deze stad had beschreven:

"Breda fuit toties fati Schola. totque ruinis
Infelix. docuit quid mala fata valent. ..... "

Weer een ander. I. I. M. B., verzekert de "novitio oratori", dat
deze een blijk gegeven heeft van noeste arbeid gedurende dag en
nacht.

De Bredase schepen Mr. Willem Stas herinnert in het gedicht
"Revolutio temporis anni 1649" aan de recente schokkende ge~

beurtenissen in Engeland (de onthoofding van Karel I) en
Frankrijk.

Jan Wylam hield zijn voordracht op 9 Februari, zijn broer hield
zijn disputatie -- eveneens onder prof. Philemon -- in Mei; beide
verschenen terstond in druk. Stanislaw Wylams "De Regis Virtu
tibus, Officio et Potestate" en "De Regis Potestate. Autoritate.
Majestate et Juribus", de eerste opgedragen aan zijn vader Chris-
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toffel, de tweede aan Zbigniew Gorajski, zijn beide bewaard in de
Ossolineum~bibliotheekte Lwow. Beide geschriften zijn waarschijn~

lijk geheel door de professor bewerkt. De voornaamste stellingen
uit de eerste disputatie,....... tezamen zijn er 144 ,....... zouden nooit aan
de pen van een Pool zijn ontsproten: koningen hebben het recht
tot regeling der kerkelijke zaken, tot hervorming van de cultus.
bijeenroeping van een synode. beslissing over kwesties betreffende
het ritueel. beroeping van kerkdienaren, beslechting van twisten tus~

sen kerkdienaren en bisschoppen (dit alles volgens het Oude Tes~

tament en het Corpus juris civilis ). ,....... het is hem echter niet toe~

gestaan tyrannieke middelen te gebruiken. Dissidente Christenen
dient de koning te tolereren. hij mag het geweten zijner onderdanen
niet dwingen. overtreding der tien geboden mag hij straffen. Over~
gaand op de politieke taken van de monarch beperkt de schrijver
zich eigenlijk tot die op administratief terrein: de zorg voor de han~

del. de opvoeding der jeugd, het inrichten van ziekenhuizen. De
vrijheid der onderdanen eerbiedigen, hen niet met belastingen over~

Iaden, zorg dragen voor de koloniën ,....... ook deze dingen tenslotte
zou eeh Pool zeker nooit naar voren hebben gebracht.

Een andere stelling erkent de absolute macht van de monarch;
er kunnen echter rechten zijn die daaraan afbreuk doen, zelfs het
volksrecht. De definitie van souvereiniteit ontleent hij aan Bodin,
hij poogt deze slechts ietwat te beperken ,....... ook dat was ondenk~

baar voor een Pool.

De bejaarde André Rivet schrijft 16 Juli uit Breda aan Con
stantijn Huygens, eveneens curator van de School: "Binnenkort
zullen in Den Haag de Polen bij je komen, die hier een rede hebben
gehouden en hun schitterende thesen aan Hare Hoogheid hebben
aangeboden. Zij zouden afscheid van Haar willen nemen voor zij
naar Polen vertrekken. Ik verzoek je een audiëntie van een kwar~

tiertje voor hen te willen arrangeren. Vier anderen van hetzelfde
volk zijn in hun plaats gekomen en hebben hun intrek genomen
bij de heer Kipper".

De eerstgenoemde Polen zijn ongetwijfeld de Wylams. En
onder de nieuwaangekomenen bevond zich stellig Steven Zelenski,
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die in 1651 onder leiding van prof. J. H. Dauber een juridische
disputatie voltooide: "De Jure Testamentorum".

Gedurende de eerste jaren van bloei van het Collegium Auria~

cum treft ons de ambitie der stichters en curatoren, er een school
van internationale betekenis van te maken. Hiervan getuigt in de
eerste plaats de samenstelling van het professorencorps, waarin wij
een Engelsman aantreffen (PeIl), een Tsjech (Philemon), een
Pruis (Kyper), een Nassauer uit Herborn (Dauber). Wat de stu~

denten betreft, geen volk was daar zo goed vertegenwoordigd als
de Poolse Calvinistische jeugd, en onder de weinig talrijke publi~

caties waarop de jonge school kon bogen, nemen de voortbreng~

selen der Poolse studenten dan ook de voornaamste plaats in; en~

kele ervan geven al blijk van zelfstandige arbeid, grondige oplei~

ding en buitengewone bekwaamheden van hun auteurs.

De jonge Wylams hadden tevoren reeds elders in Nederland
gestudeerd, misschien in Franeker, ofschoon zij daar niet staan in~

geschreven; toen daar namelijk de jonge theoloog van Poolse af~

komst Nicolaus Arnold, later een beroemd professor, zijn Re[uta~

tio compendii manualis :M.artini Becani (1646) aan zijn Poolse
vrienden opdroeg, zoons van verdienstelijke Calvinistische families,
noemt hij onder hen ook Stanislaw en Jan Wylam.

De Wylams waren een rijke adellijke Calvinistische familie,
een oud geslacht uit Klein Polen, waarvan de naam, afkomstig van
een der voorvaderen die Wilhelm heette, in het geheel niet op
vreemde afkomst wijst. De vader der studenten, Christoffel, had
zijn opleiding aan West~Europese universiteiten gehad, eveneens
in Orléans in 1622 de functie van procurator der Natio Germanica
bekleed, bezat de titel van Koninklijk kamerheer en werd in 1646
gekozen tot lid van de Landdag. De aan elkaar vermaagschapte
families Gorajski, Slupecki, Orzechowski en Wylam vormden
steunpilaren van de hervormde kerk in de provincie Lublin; zij hiel~

den een goed bekend staand gymnasium in het stadje Belzyce
in stand.

De jonge telgen uit deze geslachten waren door hun bekwaam~

heid en opvoeding tot het bekleden van hoge ambten in hun land
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instaat. Deze waren evenwel in het midden van de 17e eeuw reeds
moeilijk toegankelijk voor Calvinisten, niettegenstaande koning
Wladyslaw IV, eens gast bij het beleg van Breda, gaarne aanhan
gers van verschillende belijdenissen om zich heen zag. De atmos
feer in Polen werd echter in die tijd steeds exclusiever, en de Ka
tholieke meerderheid in de volksvertegenwoordigingen en rechts
colleges verdreef de protestanten, al kende zij hun geloofsvrijheid
toe, steeds meer uit het openbare leven. Meer ambitieuze figuren
werden door die druk tot terugkeer naar de Katholieke kerk ge
bracht, zo bv. de Leszczynski's, ooms van Orzechowski. Eén van
hen, Waclaw, wordt zelfs aartsbisschop van Gniezno en primaat
van Polen; tot zijn eer dient gezegd, dat hij niet tot geweldadige
onverdraagzaamheid overging en soms protestanten uit moeilijk
heden redde. Vrijwillige bekeringen, zelfs zonder carrière-oogm~r

ken, komen ook voor in de zo door en door protestantse families
Slupecki en Orzechowski.

De tragische jaren van de invallen der Zweden, Moskovieten,
Tataren en Zevenburgers (1655,........,57) leidden tot algehele ver
zwakking der protestantse minderheid in Polen. Haar vooraan
staande leden, vluchtend voor de onverdraagzaamheid van afzon
derlijk opererende Katholieke vrijwilligersbrigades ,........, die onder be
scherming der protestantse invallers stonden ,........" waren aan haat
en wraak blootgesteld. Tijdens de oorlogen zelf kwamen reeds vele
protestanten om, en de uiteindelijke zege bracht voor hen ruïneuze
processen mee, het verval van de meeste kerken en hun vrijwel vol
ledige uitschakeling uit het openbare leven. Zo verdween in deze
chaos bijna de gehele groep ons bekende alumni van Breda, die in
deze eeuw van onverdraagzaamheid veroordeeld waren tot de droe
vige rol van laatste vertegenwoordigers ener religieuze minderheid.
Na deze zogenaamde zondvloed ontmoeten wij nog slechts Christof
fel Drohojowski en Steven Zelenski, burggraaf van Krakau, die
zo goed mogelijk het recht op legaal bestaan van hun kerk verde
digen.

De Calvinistische Drohojowski's sterven uit in de 18e eeuw,
de Zelenski's in de 1ge; sporen van hun verlichte en zelfstandige
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denkbeelden blijven ook bij hun Katholieke afstammelingen aan~

wezig. Een der laatste graven Drohojowski, Jan de Cieszacin
Wielki (district Jaroslaw), was in Polen in de jaren 1930 bekend
als vurig strijder aan de zijde der boeren in hun streven naar hand~

having der democratische staatsinrichting tegen de pogingen tot
vestiging van een militaire dictatuur; hij was de enige grondbezit~

ter die; zich in deze strijd met de boeren verbond en met een lange
gevangenisstraf boette voor zijn actieve deelneming aan de Poolse
boerenstaking van 1937; gearresteerd na de inval der Duitsers
kwam hij om in een concentratiekamp.

In dezelfde tijd kwam de beroemdste telg uit het geslacht Ze~

lenski, Tadeusz, bekend onder het pseudoniem Boy, om het leven
-- dichter, literair criticus, publicist, voortreffelijk vertaler van enige
tientallen meesterwerken uit de Franse literatuur van Villon tot
Proust, en vóór alles bezieler van het geestelijk (niet slechts letter~

kundig) leven in Polen sinds 1907. De protestantse traditie had in
hem een onafhankelijkheid van geest levend gehouden, die hem
aan het hoofd deed staan van diverse campagnes voor de vrijheid
van het woord en de vrijheid van denken, enkele van zijn publicis~

tische acties herinneren sterk aan de protestantse traditie van
het geslacht Zelenski. Toen de Duitsers in Juni 1941 Lwow binnen~

trokken, fusilleerden zij hem met een groep van 20 geleerden.

(Uit het Pools vertaald door dr. T. Eekmanj.
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legii Auriaci, auspiciis Celsissimi Arausionensium Princi~
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Equite Polono, Anno 1646 die X Octobris. Bredae, OH. Joan~

nis à Waesberge. 1646.
(Stockholm Kon. Bibl.)

2. Disputatio politica de Origine ac Jure Magistratus ... praes.
Alberti Kyperi Phil. ac. Med Doctoris
22 Decembre 1646 ...... Resp. P. B. Orzechowski
Ex oH. Jo. à Waesberge. Bredae 1646. (pp. 7).
(Een exemplaar bevond zich in de Krasinski-bibliotheek te
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is) .

3. Disputatio ...... de Jure belli
Resp. Christophorus Drohojowski

4. Disputatio ...... de Foederibus
Resp. vVladyslaw Drohojowski.
2--4 herdrukt in:

5. Alberti Kyperi Phil. et Med. Doctoris hujus denique Professo~

ris in Academia Lugduno~Bat. Ordinarii Colleg. Med., viginti
sex Disputationibus breviter complectens .
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Jure Belli, et de Foederibus.
Lugduni Bat. apud Johannem Meyer 1655.
T 4 --V1 I. De Origine ac Jure Magistratus
Resp. Paulus Boguslaus de Orzechouw Orzechowski Eques
Polonus.
V 1--Y s 11. De Jure Belli
Resp. Christophorus de Drohoiow Drohoiowski Eques Polonus.
Y s--Bb4 111. De Foederibus
Resp. Wladislaus de Drohoiow Drohoiowski Eques Polonus.

(Br. Mus.)

6. Manuale Fundamentorum Juris Civilis ac Poloni, quatuor Dis~

putationibus juridico~ historico - politicis comprehensum: ad
quatuor libros Institutionum Imperatoris Justiniani publico
examine ventilatum in ll1ustri Schola Auriaca Bredae
1647 Ex officina J. à Waesberge. (pp. 98).
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4° Al - Aa4
(Göttingen, Dresden, Upsala, Krakow, Sucha, Warszawa)

Afzonderlijk:
6a) Disputatio juridico~historico~politicaad primum librum

Institutionum quam praeside J. H. Daubero publicae
disquisitioni exponit Paulus Boguslaus de Orzechow Or~

zechowski ad diem 3 Aprilis Bredae 1647
6b) 29 Maii ad secundum 1647
bc) .. . .. 14 Sept. ad tertium 1647
6d) 23 Oct. ad quartum 1647

7. Oratio de fatalibus imperiorum, regnorum, rerum publicarum,
ac urbium periodis, in IIlustris Gymnasii Auriaco - Bredani
Majori Auditorio, publice habita a Johanne Wyliam de Kalis~

zany Equite Polono,
9 Febr.

die Anno MDCXLIX
30 Januar.

Ex Officina Johannis à Waesberge 1649 4° p. 32.
(Br. Mus., Bodlejana Oxf.)

8. Disputatio politica prima, de Regis Virtutibus, Officio et Potes~

tate a Stanislao Wyliam de Kaliszany, sub praes. Dni
Johannis Philemonis, 12 Mai (1649) 4° p. 7.

(Ossolineum Lwow)
9. Disputatio politica secunda, de Regis Potestate, Autoritate,

Majestate et Juribus ...... 20 Mai 1649
a Stanislao Wyliam de Kaliszany 4° P.

(Ossolineum Lwow)
10. Disputatio juridica, De Jure Testamentorum praeside

Jo. Henrico Daubero ...... publice discutiendum proponit Ste~

phanus de Zelanka Zelinski Eques Polonus ad diem 12 Aprilis.
(Ledeboer, Het geslacht van Waesberge)

Noot van de redactie.
De schrijver verschafte photocopieën van de titelbladen der nummers I,
6, 6a en 7 met pag., ter reproductie afgestaan door resp. de bibliotheken
van Stockholm, Göttingen en het British Museum.
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AANTEKENINGEN.
1) De schrijver van deze studie is een der grootste, thans levende Poolse
geleerden. Geboren in 1885 als zoon van een boer was hij gedurende de
eerste wereldoorlog directeur van het propagandabureau van het Poolse
nationale comité, dat ijverde voor de wedergeboorte van Polen. In 1920
werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Univ'ersiteit van Krakau, uit
welke betrel{king hij in 1933 ontslagen werd wegens zijn lidmaatschap
van de aan het régime van Pilsudski vijandige boerenpartij. Gedurende
de tweede wereldoorlog wist hij de Duitsers te ontvluchten en werd mi
nister in de uitgeweken regering van Sikorski, die eerst in Frankrijk,
later in Engeland eenl toevlucht vond. Nadat Hitler aan Rusland de oorlog
verklaard had, werd Prof. Kot Pools ambassadeur te Moskou. Daarna
maakte hij deel uit van de regering-Mikolajczyk te Londen en trad ver
volgens op als ambaSSadeur te Rome. Toen Polen een satelliet van Rusland
werd, nam hij ontslag en sindsdien leeft hij in ballingschap. Prof. Kot
houdt zich vooral bezig met de geschiedenis van de Poolse cultuur tijdens
de Renaissance en de Reformatie en heeft vele studiën gepubliceerd over
de Poolse studenten in het buitenland. (Mededeling van Mr. H. de Ia
Fontaine Verwey te AmsteJ.'ldam, door wiens bemiddeling deze bijdrage
aan de redactie werd aangeboden).
2) Dwie podroze Jakoba Sobieskiego, Poznan 1833, p. 27-30.
3) Sobieski v'ergist zich. Niet de Spanjaarden hadden in 1609 te Breda een
garnizoen, maar de Staatsen. De v'estingscommandant was Justinus van
Nassau, een natuurlijke zoon van Willem van Oranje. Sobieski doelt hier
echter op de Baron van Breda, Philips Willem, oudste zoon van Willem
van Oranje en gehuwd met Eleonora van Bourbon-Condé.
(Noot van de redactie).
4) S. Pac, Obruz dworow europejskich, Wroclaw 1854, p. 67-69.
5) Johan de Jongere, graaf van Nassau-Siegen, kleinzoon van Jan de
Oude, broeder van Willem van Oranje. Na aanvankelijk onder Maurits ge
diend te hebben ging hij in 1613 tot het Katholicisme over en trad in
dienst van de aartshertogen.
6) Antwerpen 1627, p. 34-35. Een beknopte beschrijving van Wladyslaws
bezoek geeft S'tanislaus Kobierzycki, Historia Vladislai, Gdansk 1655, p.
885-888.
7) Folkierski, Slady podrozy flandryjskiej krolewicza Wladyslawa w
teatrze Calderona (Pamietnik literacki. Lwów 1935), p. 110-118.
S) Uitgegev'en door S. Windakiewicz: Akta Rzpltej Babinskiej 1601-1690,
Krakow 1897.
9) cf. S'tanislaw Kot "Opposition to the Pope by the Polish Bishops, 1557
1560" in Oxford Slavonic Papers vol. IV 1953.
10) Const. Huygens, Briefwisseling, uitgeg. d. J. A. Worp ('s-Gravenhage
1915) p. 477: "cela peuplera nostre College, et luy donnera reputation".
11) I.c., IV, p. 469.
12) Op grond vn.n de actes van Bieez, vol. 187 blz. 976; het voorval werd
gepubliceerd door Szczesny Morawski, Arjanie Polscy, Lwow, 1905, p.
428-9.
13) Philemon schrijft 27 April 1647 aan Huygens over "de lessen die ......
ik gaf aan eenige jonge Poolsche edellingen". (Briefwisseling IV 401).

114:

Jaarboek De Oranjeboom 7 (1954)




